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U rve Tinnuri uus romaan “Raba-
saar” – järg teosele “Õed” – 
toob lugejate ette viis keerulist 

aastat õdede elus: mured ja ebaõnne, 
eksimused ja nende tagajärjed.

Kui “Õed” jutustas aastal 1944 Nar-
vast Virumaa kolkakülla evakueerunud 
õdede Reeni ja Õie elu keerdkäikudest 
aastani 1953, siis trükisoe “Rabasaar” 
jälgib nende käekäiku aastatel 1955–
1960, mil elu näitab paranemise mär-
ke, kuid kuhugi ei kao õdede isiklik 
elutraagika.

Urve Tinnuri, kirjutasite teost 
“Rabasaar” koroonaajal. Kas 
ja kuidas mõjutas see murelik 
aeg raamatut ja selle õdedest 
peategelaste elusaatust?
Lõviosa käsikirjast oli ajaks, mil eriolu-
kord välja kuulutati, juba valmis. Kir-
jutada olid jäänud viimase peatüki seit-
se alajaotust, lisaks vajas käsikiri terve-
nisti kohendamist ja viimistlemist. Min-
gil määral mõjutas, õigem oleks öelda 
häiris see aeg loomingulist protsessi 
kindlasti, sest mõte eksles ajuti mure-
likele radadele, keskendumine oli pär-
situd ja nii kippusid tekkima stiilikona-
rused, mida tuli siin-seal siluda. Õn-
neks on mul, kui ennast kokku võtan, 
oskus end ümbritsevast välja lülitada – 

segavatest helidest, muredest ja pai-
netest, olukordade hirmutavast uudsu-
sest – kõigest.

Samas oli eriolukord loomingulises 
mõttes rahulik ja omanäoline. 

Keegi ei tulnud ootamatult külla, 
teatrisse ja raamatukogusse polnud as-
ja, lapselapsi ei toodud hoida, naabri-
memm ei käinud uksele koputamas, et 
sõnake juttu puhudes oma üksindust 
leevendada. Aeg kuulus ühtäkki terve-

nisti enesele ja selles ei puudunud ise-
moodi võlu.

Õdede elukäik ja saatus olid mul 
ammu selgeks mõeldud, kirjutamise 
aeg ei kõigutanud neid karvavõrragi.

Kui palju üldse mõjutab kirju-
tamise aeg kirjutatavat teost?
Arvan, et kõige enam on rasked ja mu-
relikud ajad mõjutanud mu varasemat 
luulet. Kui inimene kogeb lühikese elu-

perioodi vältel liiga palju kaotusi, mee-
leheidet ja leina, siis on keeruline mi-
dagi rõõmsat ja lootusrikast kirja pan-
na. Luuletus kannatab ju kõik välja – 
tunded, mis väljendatud sosinatest kar-
jeteni, meeleoluvarjundid ja hetkede 

värvid. Luulele antak-
se need hingelised nõ-
retamised andeks, see 
ongi tema pärisosa.

Romaanide puhul 
on aga juba varem 
teada, millest raamat 
hakkab kõnelema, 
nende tegevustik ei 

sünni hetkeemotsioonide ajel. Aeg, 
millal mõni mu teos valmib, ei lisa raa-
matusse suurt midagi. Nii murelikest 
kui ka kaunitest aegadest ja aja puudu-
tusest on õige kirjutada takkajärele, 
sest just laagerdunult tulevad esile kir-
jeldatava ajajärgu valusad ja ilusad het-
ked.

Sama ei kehti lasteraamatute pu-
hul. Need sünnivad mul alati nüüd ja 
kohe ning reeglina peab nende sünni 
juures olema helge meeleolu, naeratus 
suunurgas ja päikesesära kui mitte pa-
rajasti taevas, siis kindlasti südames. 
Lasteraamat on armastusega valitud 
aegade ja kõikide heade asjaolude kok-
kulangemise produkt.

”Rabasaar” kõneleb viiest aas-
tast õdede elus, aga kindlasti 
soovivad lugejad kuulda ka 

järgmistest aastatest ja aasta-
kümnetest. Mida arvate mõt-
test, et sellest võiks kujuneda 
paljude osadega perekonna-
saaga?
“Õdedele” ja “Rabasaarele” enam jär-
ge ega järgesid ei tule. Ehk seetõttu, et 
Reeni ja Õie asemel kibelen ma juba 
kohtuma uute tegelastega, kes kuulu-
vad teistesse aegadesse, teise keskkon-
da ja teistesse romaanidesse. Oma kär-
situse juures ei taha ma riskida sellega, 
et mitu korda läbi kirjutatud raamatu-
kangelased mind surmani jõuavad ära 
tüüdata. Ilmselt seetõttu lasin ma “Ra-
basaare” lõpus juhtuda millelgi, mis la-
seb mul teosele rahumeeli suure ja üm-
marguse punkti panna.

Mida loomingulist kannate 
praegu mõttes? Kas midagi on 
valmimas?
Oma praegustest tegemistest niipalju, 
et töös on kaks lasteraamatut: värssju-
tustus “Ainuke laps” ja pisut väiksema-
tele mõeldud “Hall värvipliiats”. Mõle-
ma käsikirjad on kirjastusele üle antud 
ja kunstnikud joonistavad nende jaoks 
pilte. “Halli värvipliiatsi” puhul mõtle-
sime illustratsioonid teha nii, et ülliti-
sest kujuneks põnevate tekstidega vär-
vimisraamat.

Uut romaani hetkel silmapiiril ei te-
renda, aga ma tunnen ennast. Kui mul 
täna puudub inspireeriv idee, siis hom-
me on see juba olemas.

Romaan val-
mis, kibeleb 
kirjanik Urve 
Tinnuri koh-
tuma uute te-
gelastega.

“Rabasaar” jätkab 
õdede saagat
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K
as alguses on armastus? 
Muusika? Sel kaunil õhtul 
on muusika see, millest 
sünnib armastus. Nagu 
öeldi kontserdi “Universu-
mi armastus” tutvustuses, 

on paljud suured heliloojad inspirat-
siooni otsides vaadanud üles lõpmatus-
se taevalaotusse. “Universumi ilu ja 
võimsus peegeldub publikuni nende 
muusikas.” Taevalaotus ja tähtede side 
on see muusika. Sel õhtul. Millest sün-
nib armastus.

Eriline ja imeline. Võimas ja vägev. 
Eriilmeline. Nagu armastus. Elamus on 
sel korral enneolematu, sellele lisab 
erinäolisi helke ja värvinguid siin ja 
praegu päikeseloojangki.

Rakverest pärit ja Šotimaa kuning-
liku konservatooriumi klassikalise lau-
lu erialal lõpetanud Hälis Rünk suudab 
oma esitusse panna kõik: armastuse, 
igatsuse, elu kulgemise. Kontserdi al-
gus on ühtlasi armas ja suurejooneline.

Kauneid hetki tuleb veel. Õhtul on 
neid varuks. Niimoodi saabki kogeda 
killukest, väikest killukest universumi 
armastusest. Selle laiu värvinguid edas-
tab klaveril meisterlikult tipppianist 
Lauri Väinmaa. Tema esituses kõlavad 
imelise tunde auks Ludwig van Beetho-
veni “Kuupaistesonaat”, Claude Debus-
sy “Kuuvalgus”, Liszti, Bachi, Chopini, 
Sumera, Pärdi ja Sisaski tähistaevast ja 
armastusest inspireeritud meistriteo-
sed. Ja Arvo Pärdi ikooniline “Aliina-
le”. Kui kaunilt kõlab see miniatuurne 
teos!

Kõik kannavad oma hinges erilist ja 
suurt. Kõik, kes kuulavad, mõistavad: 
kõlab puhas armastuse energia.

Rahvusooperi balletisolist Jevgeni 
Grib lisab oma kunstilise tantsuga vär-
vinguid. See on imeline. Ta oskab ke-
ha kaasabil kujutada nii paljut. Kõike. 
Armumaagiat – seda õrna ja jõulist, 
lendlevat ja kaunist.

Värvi ja pintsliga elumaalija Riho 
Hüti installatsioon “Alguses olgu pime-
dus ja siis saagu valgus ...” võtab ja või-
dab kõik, mis silmadega kogeda ja sü-
damega näha.

Vaataja tähelepanu jagub tähistae-
vale, lilleõie lõputusse avanemisse, 
veetilga kukkumisse ja kosmilisse tol-

mu. Seda kõike võib lõputult vaadata. 
Videote valik on meisterlik, need toe-
tavad muusikat täiuslikult. Annavad 
sellele jõudu juurde.

Kunstnike omavaheline koostöö on 
tajutav. Muusikal lastakse täiuslikult 
kõlada, kuid kõik kunstid kokku on sel 
õhtul omavahel sünkroonis: meisterli-
kud, taevalikud ja voolavad. Nii nad 
sünnivad. Nii nad universumisse jää-
vad. Kõik on mängus: muusika, joon, 
heli, valgus. Imeliselt ja virtuoosselt. 
Hüüan braavo, nagu kõlas kordi ja kor-
di sel õhtul taevalaotuse all.

Kuidas kujutada armastust? Veelgi enam. Universumi armastust. Suurelt? Ilmselgelt. Seda pühapäeva õhtul Rakvere 
Vallimäe vabaõhukompleksis suudeti. Mitmesugust kunsti kaasates – klaveri, balleti, klaasi ja valgusega. Taeva abiga. 

Klassika pühitses universumi 
ARMASTUSE MAAGIAT

Elamuskontsert “Universumi armastus” liitis pühapäeva õhtul heli-, filmi-, valgus- ja klaasikunsti. Esinesid pianist Lauri Väinmaa ja balletisolist Jevgeni Grib.
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Produtsent lasi särada “Kadunud pojal”
Johann Sebastian Bachi teose esitamise ajal näidati ka üht erilist vi-
deot. See oli multifilm “Kadunud poja tagasitulek”. teose autor on 
Juri Norštein, kultusfilmi “Siil udus” režissöör.

Kadunud poja tagasipöördumise multifilm kujutab Rakverest pärit 
produtsendi Artur Rauhiaineni koju pöördumist. Ta on olnud pikalt 
Eestis eemal, tegutsedes Moskvas ja londonis ning korraldades neis 
paigus festivale. Nimetagem teiste seas Vene teatri tuntud festiva-
li Kuldne Mask. Sel suvel võttis ta südameasjaks vedada eest mitut 
üritust uuenenud rakvere Vallimäel. teiste seas kontserti “univer-
sumi armastus”.


