
Endine lauljatar Ele Kõlar on optimist kriisi
kiuste: „Kui lugeda ema kirju isale
vangilaagris, siis pole muretsemiseks üldse
põhjust!“
„Reisimisele mõtlen ma kogu aeg. Nii kaua, kuni jalad
kannavad, ma seda teha tahangi. Kunagi mõtlesin, et praegu
käin kauged kohad läbi ja kui jalad on läbi ning olen
ratastoolis, siis hakkan Euroopas käima,“ räägib Ele Kõlar,
keda avalikkus teab õdededuost Ele ja Kaja Kõlar. Eriolukorra
ajal on reisimine mõistagi välistatud, kuid Elel juba igav ei
hakka. Ta õpib finantsgurudelt rikkaks saamise nippe, jalutab
iga päev 10 000 sammu, vaatab Met Operast ühe
maailmakuulsa ooperi suurepärases esituses, katsetab köögis
uusi retsepte ja hoolitseb oma taimede eest.

Küsin kohe kohustusliku küsimuse – kuidas tervis on?

Enda arvates on kõik hästi. Aga kuna infot on vähe ja seegi
segane, siis kunagi ei tea. Seetõttu otsustasime olla moodsad ja
rääkida läbi video.

Sa mainisid enne, et sul on eesmärk kõndida iga päev 10 000
sammu.

Mu telefon loeb mu samme ja tervislikke samme. Need on
erinevad asjad. Sättisin endale piiri, et 10 000 peaks saama
päevas käidud. Aga ma ei tea enam, kuhu minna, et kümme
kilomeetrit täis saada. Kõik lähedalasuvad rajad on juba käidud,
bussiga ma ei sõida ja autot mul pole.

Kuskandis sa elad?

Kesklinnas.

Sinust pole kaua aega kuulda olnud. Viimati 2016. aastal, kui
sa rääkisid „Ringvaates“, et teed GoWorkaBiti kaudu
töösutsakaid. Nüüd pole sellest ka enam mingit tolku.

Praeguses olukorras see ei aita, aga mul pole tegevusest puudu.
Ma harin ennast kodus ja see võtab nii palju aega, et ma ei saakski
minna kuhugi.

Mida see tähendab? Kas loed eneseabiõpikuid?

(Näitab ekraanil raamatut „Rikkaks saamise õpik“.)

Kas 69aastaselt on veel lootust rikkaks saada?
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Peab ju täiendama ennast kogu aeg.

Kaugele sa oled jõudnud rikkaks saamisega?

See pole tegelikult ainus raamat, vaid lihtsalt üks täiendav asi. Ma
olen enamust meie finantsgurudest jälginud, loen nende blogisid ja
teisi kirjutisi.

Mis nutikaid asju sa teinud oled elus, et kindlustada endale
muretu pensionipõlv?

Kuu aega tagasi oleks võinud veel öelda, et olin väga nutikas, aga
nüüd ma pole enam kindel. Nagu kõik teavad, siis ei lähe
aktsiatega asjad enam nii hästi.

Aga sa olid kõva investeerija ja ka aktsiate kokkusostja?

Kas nüüd kõva, kuid ma üritasin oma sisetunde järgi teha õigeid
asju. Aga mul on veel palju õppida. Ma ei ole praegu üldse
pessimistlikult häälestatud - nüüd tuleb rahamaailmas eriti hoolas
ja tähelepanelik olla. Pole hakanud praegu midagi paaniliselt
müüma.

Ele ja Kaja Kõlar oli kunagi superpop duo. Te tiirutasite ringi ja
olite isegi ansamblis Radar.

Me käisime paljudes linnades, kuid meil ei olnud ju soolotuurid. Me
olime siiski Radari koosseisus.

Kas risti-rästi mööda suurt Venemaad tuuritades ei
kogunenud rikkust?

Ma ei tea, kui palju sa 1992. aasta kriisist tead, aga kõik kadus
sinna. Ja nüüd on järgmine jama.

Mis 1992. aastal täpsemalt juhtus? Kuidas sa sellest välja
tulid?

Siis oli ka suur krahh - rahareform tuli üleöö. Siis oli vaja kiiresti
otsustada, et kuhu panna raha, et see väärtust ei kaotaks. See oli
nõme paanika. Tookord kasutasin oma tutvusi ja ostsin suuri vaipu.
(naerab) Aga lõpuks oleme ju kõik elus, pole häda midagi. 

Kas sa panid sellest ajast ka midagi kõrva taha? Tegi see sind
ettevaatlikumaks?

Muidugi. Kui praegu meediat jälgida, siis võib ka kahtlustäratavaid
noote kuulda.

Nagu näha, siis langused ja tõusud käivad ikkagi teatud
intervallidega. Inimesed võiksid aru saada, et kui kõik läheb



liiga hästi, siis varsti kukub see kolinal kokku.

Raharingkond rääkis seda vähemalt juba aasta, et kohe tuleb kriis.
Aga keegi ei arvanud, et see haiguse pärast tuleb. Ja nii äkki! Ja
nii põhjalikult! Kõik läkski liiga hästi, nüüd lähevad asjad paika.

Lugesin su kohta enne ja selgus, et sa küll sündisid Eestis,
kuid sattusid elama Venemaale. Su isa saadeti poliitilistel
põhjustel Eestist välja. Su ema järgnes talle koos sinuga. Siis
olid ju ka rasked ajad. Elasite lihtsas väikses tares, kus olid
kitsed ja kanad.

Koristasin hiljaaegu kappe ja leidsin ühe pataka kirju, mille ema
mulle kord üheks sünnipäevaks andis. Seal ta kirjutab oma isale,
kes oli Siberis vangilaagris, mis parasjagu kuskil toimub ja kuidas
ta lastega reisib. Kui seda lugeda, siis tegelikult meil ei ole praegu
üldse muretsemiseks põhjust. Meil on kõik hästi. On hullemaid
aegu olnud. Ja kuidas sellest positiivselt üle saadi. Näiteks
kirjeldab ta isale, kuidas ta lihtsalt sõitis muu transpordi puudumisel
hädaolukorras koos väikese Elega Kirovi oblastist Tallinna
veoautoga. Neli päeva. Ta pidi tulema, sest tema armas ema oli
suremas.

Te tulite lõpuks tagasi perega Eestisse. Teil polnud midagi,
kõik oli null. Teil polnud kodu, tööst ma ei hakka rääkimagi.
Või rahast.

Olen ema jutust aru saanud, et siin lihtsalt ignoreeriti teatud
inimesi. Nad pidid ju konservatooriumist välja astuma ja
töökohtadest jäid ilma. Neil polnud siin midagi teha, seepärast ema
läkski hea meelega isale järele. Ma ise olin sel ajal kaheaastane
ega tea sellest kuigi palju rääkida. Mu ema ei räägi nendest
aegadest väga hea meelega.

Su isa on dirigent Erich Kõlar ja ema pianist Leelo Kõlar. Kas
sa sealt oma muusikapisiku saidki?

See on meil mitu põlve olnud. Mu vanaema Made Päts oli ju kuulus
laulja, Estonia teatri solist ja mitte ainult Eestis tuntud.

Kuid te õega kohe muusikaga ei tegelnud. Sa tegid hoopis
muid asju, muu hulgas tikkisid ja kudusid. Mis aeg see oli?

See oli pärast kooli lõppu, kui ma tahtsin tööle minna. Alustasin
pakendivabrikus, pärast käisin kunstiinstituudis
ettevalmistuskursustel ja otsustasin, et ma tahan ARSi (Eesti NSV
kunstifondi Tallinna kombinaat) tööle minna. Seal tehti igasugust
kunsti. Mulle see meeldis, ma olen lõpetanud keskkooli tarbekunsti
kallakuga. Olin tikkija ja vöökuduja ja sain teisigi huvitavaid asju
selgemaks. Viitna kõrtsis oli enne suurt tulekahju seinal üks minu



tikitud tohutu suur vaip, mis kahjuks ära põles. Küllap on need
oskused siiani olemas.

Kus see praks siis käis, et hakkame nüüd hoopis laulma ja
sõubisnist tegema?

Kaja oli ju muusikakoolis ja tal oli vaja kursusetööks ansambel
kokku panna. Ta kutsus mind appi, ma algul mängisin klahvpille,
siis hakkasin hääli juurde laulma. Siis vaatasime, et kahekesi on
tore laulda ja üldse oli tore repertuaar. Varsti kutsuti meid Tombi
kultuuripaleesse tantsuansambliks. Edasi kutsus Tombi palee
ansambel Andromeeda meid endaga liituma, siis tulid juba
televisioonid-raadiod. See lihtsalt arenes suures entusiasmis
iseenesest. Kuni varieteedeni välja.

Ja elu oli nagu lill.

Kaja oli vahepeal ansamblis Laine ja mina ansamblis Vana
Toomas. Samaaegselt Radari ja varieteedega olime ka rahvaliku
ansambli Peiar liikmed. Mul oli käsitöö kaasas kõikidel ringreisidel.
Tegin igal vabal hetkel käsitööd.

Sa tegid ARSile tööd ja samal ajal käisid esinemas?

Jah.

Sa oled ka hiljem kõvasti reisinud. Mis need kõige ägedamad
kohad on olnud?

Minu arust see küsimus ei päde üldse, sest ka kuskil Eestis võib
olla väga tore, kui sa kohtud toredate inimestega ja oled vahvates
situatsioonides. Selleks ei pea kuhugi kaugele sõitma. Minu
reisistiil on teistmoodi. Üritan peatuda peredes, olla täiesti
kohalikus kultuuris sees, ükskõik kui vaene see on. Püüan ka vana
kultuuri näha, vaadata kunstinäitusi. Seepärast ma ei oska
nimetada kõige ägedamat kohta, sest igal maal on omad
eksootilised küljed. Mulle meeldib, kui on soe ja ma ei pea
talveriideid kaasa tassima. Seetõttu pole ma viimastel aastatel
suusatamas käinud, sest ma lähen sooja kliimasse. Kuna ma olen
talvel soojas, siis mul pole võimalust sõita mägedesse, kus ma
kunagi sageli käisin.

Kuid kas sul pole mõnes riigis olnud tunnet, et ma ei taha siit
ära minna, sest seal on nii tore?

Nii lühikese ajaga, kui reis kestab, ei saa tegelikult teada, kui tore
seal on. Nädal või kaks on igal juhul tore. Seal on kindlasti ka oma
varjuküljed, mida ma nii ruttu ei pruugi tajuda. Tähtis on, et oleks
mingi tegevus - siht, kuhu ma peaksin iga päev minema, kasvõi



mingi heategevusprojekt – mulle meeldivad igasugused loodusega
seotud tegevused.

Sa ennast kuhugi vabatahtlikuks pole pakkunud?

Olen paljudes projektides osalenud. Nii Eestis kui välismaal.

Lapsed on sul suureks kasvanud ja väga tublid. Sandra
Sersant, kes on väga edukas mänedžer, on sinu tütar, ja sul on
ka poeg. Kui tihti sa oma lastega tavaliselt suhtled?

Meil on väga suur suguvõsa ja iga aasta 26. detsembril on meil
kuskil Eesti otsas kokkutulek. Ema, vendade ja lastega suhtlen
ikka paar korda nädalas. Poega näen ma iga päev tema tööga
seoses. Emaga tuleb ka kontakti hoida, sest kunagi ei tea, mida tal
võib vaja olla. Me tahame kõik ise oma asjadega hakkama saada.

Sa annad intervjuusid väga harva. Miks nii? Sa oled paljude
lemmik, laule lastakse ikka aeg-ajalt.

Ma andsin oma esindusõiguse esitajate liidule. See tähendab, et
kui keegi kuskil esitab meie lugu, siis makstakse mulle selle eest
ca 30 senti. Aasta peale ikka natuke koguneb. Aga praegu
kasutavad kauplused õnneks rohkem eesti muusikat, sest
kohalikud muusikud on hädas. See on väga tore ja suur aitäh
kõigile.

Ma kutsun ka üles tarbima Eesti asju ja kuulama eesti
muusikat. Kui need jubedad ajad mööda saavad, siis ka uuesti
jalule tõustes jätkake seda traditsiooni. Muide, sa näed
suurepärane välja! Kuidas sa nii roosa ja rõõsa oled?

Ma arvan, et sa teed kõiki neid samu asju. Peab normaalselt
sööma, ei tasu üle pingutada liha ja loomsete asjadega. Ma ei väldi
liha, aga eelistan taimi. Ka meeleolu peab olema õige ja tuleb
mõelda õigeid asju. Ja tegeleda endale meelepäraste asjadega. 

Kuidas sa alustad oma hommikuid?

Klaasitäie sooja veega, alati lisan midagi, mis vee aluseliseks
muudaks. Siis ma teen endale smuuti, kuhu ma panen sisse
värskeid asju ja seemneid. Korjasin ja kuivatasin Indoneesias
moringalehti. Teen mõnusa hapukoorepaksuse joogi. Ja trenn –
praegu on ju trennid kõik internetis, see on nii huvitav.

Äkki see ongi tulevik, et suhtlemegi vaid läbi ekraani, toit
tuuakse kulleriga ukse taha ja reisida enam ei saa nii palju.

See mõte hirmutab mind, et enam reisida ei saa. Küllap me leiame
teisi lahendusi.



Kas sul seda mõtet ei tekkinud, et läheks puhta metsa ära ja
oleks looduse keskel?

Võiks küll, aga mul pole sellist kohta. Mulle ei meeldi üldse asju
omada, üritan minimalistlikult elada. Seetõttu pole ma tahtnud
endale ei autot ega suvilat. Midagi liigset ma ei taha. Tahan hästi
vaba olla.

Mille üle sul on elus eriliselt hea meel, mille kohta mõtled, et
seda ma tegin õigesti?

Nii pisikeste asjade üle saab rõõmu tunda, need ei pea olema
taevani ulatuvad eesmärgid. Tuleb lihtsalt teha plaan ja kui see on
ellu viidud, siis see teebki rõõmu.

Kas sul olid lähitulevikuks plaanid, mis nüüd kahjuks
viirusepuhangu tõttu ei teostu?

Mul ei pruugi täide minna sellesuvine plaan järgmise talve
ringreisiks raha kokku korjata. Kavatsesin minna
Guatemalasse. Suvise kruiisihooajaga, mil saan olla abiks suurte
kruiisilaevade vastuvõtmisel Tallinna sadamas, saan tavaliselt
reisiraha kokku. Raha kogumine ei pea olema omaette eesmärk.

Mida sa ütleksid neile inimestele, kellel on isolatsioonis igav
ja pea läheb juba sassi?

Selle peab enda seest leidma. Tunned väikestest asjadest rõõmu,
oled leidlik. Teed neid asju, mida oled kogu aeg edasi lükanud. Ma
näiteks lõikasin oma palmil tipud maha. Hakkan neile juuri alla
kasvatama ja uuesti istutama, sest nad on nii koledaks pikaks
kasvanud. Igal kevadel mõtlesin, aga siis jälle ei jõudnud. Nüüd
jõudsin. Vanu kirju lugesin, katsetan uusi retsepte. Peaks
õmblusmasina välja võtma, sest ma pole palju aastaid õmmelnud,
kuid võiks uue suvekleidi endale õmmelda näiteks. Muidu pole ju
aega.

Te ju õmblesite enda esinemiskostüümid ka ise.

Alguses küll jah. Pärast võtsid Estonia profid selle töö meilt üle.

Sul juba igav ei hakka. Sa tundud individualistina, kellele
meeldib palju üksi olla.

Ma arvan, et sa oled õigesti aru saanud. Mulle meeldib küll.

Kas sa eluloo kirjutamisele pole mõelnud?

Ei. Kõik kirjutavad praegu elulugusid, ma ei usu, et minu oma
kuidagi huviorbiiti võiks tõusta. Ma ei kipu ennast eriti reklaamima.



***

Õeksed Ele ja Kaja Kõlar lõid Nõukogude Liidus laineid

Õed Ele ja Kaja Kõlar moodustasid 1970. ja 1980. aastatel
tegutsenud duo. Üks nende tuntuim lugu on „Tulen saarelt“, mis sai
muusikaliselt uue kuue ja nime „Palmisaar“ 2006. aastal, kui
selle kaverdas räppansambel A-Rühm.

Esimest korda astusid õed Ele ja Kaja poplavale aastal 1971 Kaja
loodud ansambliga Venus. Noorem õde hoolitses grupi muusikalise
arengu eest, kirjutades ise osa repertuaarist. Vanema õe
ülesandeks oli välja mõelda esinemiskostüümid ja tantsuliikumine.
Läänelikud kostüümid sündisid toonase popima moeajakirja Burda
lõigete järgi.

Õed Kõlarid ajakirja Noorus tagakaanel 1980. aastatel. (Teet
Malsroos)

Kaja ja Ele esitasid ja salvestasid laule peamiselt
ansambliga Radar. Radari soojendusesinejate ja taustalauljatena
käisid õed Kõlarid kontserdiringreisidel Nõukogude
Liidu liiduvabariikides ja isegi välismaal: Kuubas ja Aafrika riikides.
Kaja laulis ka ansamblis Laine ja Ele Tallinna
filharmoonia omaaegses ansamblis Vana Toomas.

Dueti lõpp oli traagiline – Kaja suri 1994. aastal nahavähki. Ele on
mitmes hilisemas intervjuus meenutanud Kaja tahet ja jaksu siiski
esineda, hoolimata üha halvenevast tervisest. Kui Kaja oligi oma
eluajal vaid muusik – laulukirjutaja, arranžeerija ja esitaja, siis Ele
tegi ansambliaegadel päevatööd hoopis tikkijana. Osaliselt just
tänu sellele kavandasid ja õmblesid õed sageli oma lavakostüümid
ise.

Pärast Kaja surma ei ole Ele lauljana enam üles astunud, välja
arvatud popkooripeol aastal 2013, millel kõlas laul „Tulen saarelt“.
Sama laulu on Ele ekspluateerinud ja meeldejääval esinemisel
Roosta surfilaagris. Ta asus tööle moefirmas Bastion, kus tegeles
müügitööga. Samuti on ta tegutsenud aastaid ilutoodete müügi
alal. Praegu peab Ele aktiivset pensionipõlve. Tal on kaks
täiskasvanud last. Poeg abielust Peeter Kaasikuga ja tütar Sandra
kooselust Raivo Sersantiga.

Ele tegi mõned aastad tagasi endale GoWorkaBit keskkonda
konto, kust leidis huvitavaid hooajalisi tööpakkumisi. Näiteks on ta
pääsenud konverentsikeskusesse riideid hoidma, kauplusessse
riietele turvaelemente külge panema ja PÖFFile autojuhiks tähtsaid
külalisi vedama. Samuti tegeleb Ele aktiivselt vabatahtliku tööga,
harib ennast ja harrastab sporti.



 

Sarnased uudised

KRIISI KIUSTE! Ele Kõlar jääb optimistiks: oleme ju kõik elus ja
pole häda midagi (100%)
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