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Wabalinn Paide festival KOLMKOLA

KAVA

9-11 septembril 2011 toimub Paides pisut vana ja pisut uus festival. Tegemist on muusikat, kujutavat
kunsti, luulet, tegevuskunsti ja vabaühendusi koondava etteastega, mille nimeks on Wabalinn Paide
festival „Kolmkõla“.
Festivali nimi tuletub mitmest kokkusulatatud ideest ja ettevõtmisest. Leho Rubis on alates 2005. aastast
korraldanud Paides kaunite kunstide festivali „Kolmkõla“, seni veebruarikuus. Ühendus Weissenstein on
2011 kevadel käivitanud KÜSKi toel projekti „Kogukondlik ja kestlik Paide“ ehk Wabalinn Paide, mille
mõtteks on vabaühenduste abil linnaelu korraldamine. Kaido Kirikmäe on tulnud appi oma kogemuste ja
ideedega. Ja sedasi ongi sündinud uus kolmpäevane festival, mille toimumisaeg kattub nii Paide linna
sünnipäevakuuga kui Paides sündinud helilooja Arvo Pärdi sünnipäevaga. Festivali toetab Eesti
Kultuurkapital.
Siit ka 9-11. See tähendab nii 9-11 septembrit, 2011. a septembrit , 11 septembrit (1935) kui ka Tallinna tn
9 ja 11 aadressi – kohta kus asub festivali süda, Paide kogukonnakeskus. Lähemalt juba ülejäänud
KoosOlekus, mis ongi seekord festivali-eri.

9. september, reede
Wabalinna avamine ja “Kolmkõla päev”
Kell 11 Kutse festivalile Raekoja ees ja keskväljakul
Kell 11.30-14 Wabalinna ettekanded ja loengud Raekojas, tasuta
Kell 14-16 Taimetoidulõuna keskväljaku haljasalal
Kell 18 Kogukonnakeskuses (Kõhna Grete Galeriis) näituseavamine, Janno Bergmann ,
“Klaaspärliäng” (Tallinna tn 11), tasuta
Kell 20 Luuleõhtu Reval Kondiiter kohvikus – Kivisildnik, Batman & Robin (Vee 1), tasuta
Kell 22 Mari Kalkun Ajakeskuse klaasgaleriis (Vallitornis), pilet 5 eurot
Kell 24 Öökino Paide Restorani katusekohvikus (Keskväljak 15), tasuta
10. september, laupäev
“Külmkõla päev”
Kell 12 Wabalinna üritus, tasuta
Kell 15 Weloorienteerumine Paide vanalinnas (Paide kogukonnakeskuses, Tallinna tn 9 ja 11), tasuta
Pärnu tn
Kell 18 Mihkel Ilusa kunstinäituse avamine ja
Gottlieb Walrus Walrus Entertainment kontsert “Sarvekandja tihasnokk”
– esitaja Chungin Han Minjujuji (Tallinna tn 11 boksis), tasuta
Kell 20 luule- ja kohtumisõhtu – Tõnu Trubetsky, Reval Kondiiter kohvikus (Vee 1 keskväljakul), pilet 2 eurot
Kell 22 Albumi “Külmkõlad – 8 heliloomingulist pühendust helilooja Arvo Pärdile” esitlus Paide Restorani katusekohvikus Keskväljak 15),
kontsert Ans Andur ja Ragatmika, pilet 5 eurot
Kell 24 Tallinnfilm esitleb – öökino Paide Restorani katusekohvikus (Keskväljak 15), ulme- ja fantaasiafilm “Navigaator Pirx” (1978), tasuta
11. september, pühapäev
“Pühapäev”
Kell 14 Kontsert Arvo Pärdi muusikale Paide Püha Risti kirikus (Keskväljak 1)
esitavad:
Tiit Kiik (Niguliste kirik) – orel
Tiiu Kiik – vokaal, elektroonika
tasuta
Kell 18 Lõpetamine Kõhna Grete Galeriis (Tallinna tn 11), pole päris tasuta – midagi head võiks kaasa tuua :)
Festivali koduleht: http://festival.weissenstein.ee
Meiliaadress: festival@weissenstein.ee
Piletimüük: Paide kogukonnakeskus (Tallinna tn 11), festivali ajal ürituste toimumiskohad.
Pileteid saab osta ka festivali kodulehe kaudu, vaata sealt ka täiendavat infot võimalike muude piletimüügikohtade kohta.
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Kolmkola kulmas linnas
Leho Rubis
Aasta on 2004, sügis, viimased
kollased lehed on langemas puudelt.
Eestit külastavad esmakordselt käesoleva artikli autori sõbrad muusikud
Indiast. Paide Raekoja kontsert leiab
publiku sooja vastuvõtu ning mõni
nädal hiljem tabab mind OP-i
kultuuriuudiseid vaadates ahastus,
miks siin midagi sama lahedat ei toimu
nagu näiteks Tallinna „Trialogos“ või
Tartu „Orient & Occident“. Vaikselt
küpseb idee kolme eri kunstivormi
ühendavast festivalist, millele sai nii
vormilt kui sisuliselt sobiv nimi
laenatud muusikaterminoloogiast –
'kolmkõla', mis on oluline mõiste ka siit
pärit helilooja Arvo Pärdi loomingus.
See on eellugu 2005 aasta veebruaris
toimunud esimesele Paide kaunite
kunstide festivalile „Kolmkõla“, mis
linnaruumi jättis koos kevadpäikesega
sulanud Kirke Kangro jääskulptuuri.
Tänaseks on sulanud ka talvine festi-

val, millele on nüüd uue elu sisse
puhunud Rainer Eidemiller ja Kaido
Kirikmäe. Kuigi aeg ja ka vorm on
veidi muutunud kannab ka tulev
festival ideed tuua Paidesse Eesti ja
miks mitte ka kaugete maade kultuurist
palu, mis ehk muidu siitkandi inimeste
menüüsse ei kuuluks. Aastate jooksul
kujunes kammerlikule festivalile ka
mõnus austajaskond väljaspool Paidet,
kellest mõnega ehk ainult veebruaris,
just nimelt Paides sai kohtutud.
Festivali kandvaks ideeks on algusest
peale olnud teineteist võimendavate
kunstivormide keskkonna loomine,
milles nii kuulajail-vaatajail kui ka
esitajatel oleks huvitav ja vaimselt
rikastav viibida. Nii on suur osa
kontserte olnud seotud visuaalse
kunstiga või luulega. Üheks huvitamaks sümbioosiks siinkirjutaja mälus
on jäänud kujutava kunsti ja kaasaegse
tantsu etendus Vallitornis Henri Hütti
ja Mihkel Ilusa esituses, kus pleksiklaasile maalitud aktide modell nende
keskel liikus. Lisaks muidugi lugematu
arv nauditavaid kontserte omanäoliste
kunstnike loomingu poolt loodud
ruumes. Näituste keskkonnas on
toimunud ka enamik luuleõhtuid, kus
aastate jooksul on üles astunud Doris
Kareva, Tõnu Õnnepalu, Kristiina
Ehin, Mathura, Mihkel Kaevats, Lauri
Sommet jpt. Lisaks varasema festivali
inimteadvuse sisemaailma sukeldumisele on sügisestele kõladele lisandumas ka sotsiaalne tasand - nii luules,
kujutavas kunstis kui ka muusikas. Kui
siiani on kontserditel kõlanud Euroopa

vana,- ja klassikalisest muusikast üle
kaugete maade (India, Egiptus,
Armeenia, Jaapan) kuni kaasaegse
meditatiivse elektoonilise muusikani
(Kaido Kirikmäe maagilised ülesastumised koos visuaaliga sõpradelt
tornis), siis septembris leiab külastaja
ka kaasaegset elektropunki ja Arvo
Pärdi loomingu mõjutustega Eesti
bändide loomingut. Nii näitustel kui
ka luules leidub mineviku ja tuleviku
pärandi kriitikat ja analüüsi, mille
kohta täpsemalt saab lugeda käesoleva
väljaande erinevaist artikleist.

Festivali koduleht: http://festival.weissenstein.ee
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Kui vaba on wabalinn
Küsib Alo Aasma
Vastab Rainer Eidemiller
Kuulu järgi algab sügisel Paides
wabalinna projekt, ilmselt vajaks
see pisut enam lahtiseletamist,
tegu siiski üsna kummalise kõlaga
väljendiga.
Tegelikult on asi lihtne. Oled sa
vahel mõelnud mõne väikese asja
peale, mille võiks Paides ära teha. No
näiteks kasvõi sellele et laste
mänguväljak võiks olla suurem ja
väikese kohvikuga või et mingi lahe
üritus võiks veel linnas toimuda? Ja
siis sa ei tea, et mida selle ideega
edasi teha. Et kas sukelduda
ametnike maailma ja uurida kuidas
pabereid ajada või raha leida või äkki
leidub veel neid, kes samamoodi
mõtlevad. Ja et kuidas neid siis üles
leida või kuidas üldse kuidagi nö
laiemapõhjalisemalt asjaga edasi
minna. Wabalinna projekt ongi
selleks, et taolised ideed kokku tuua,
leida mõttekaaslasi ja ühiselt teha
mingeid lihtsaid ja olulilisi asju
kodanikualgatuse korras ära, ilma et
peaks ootama et mida avalik võim
arvab või teeb.
Wabalinn ühendaks siis inimesi,
kes soovivad ise ka reaalselt käised
üles käärida ja oma elukeskkonna
kujundamiseks midagi praktilist
ära teha, ilma et peaks ootama mil
linnavõim või keegi kolmas asja
käsile võtab?
Üldiselt jah, sest ühiskond või
kogukond ei ole ainult avalik võim
või ainult ettevõtjad. Tegelikult pole
see ka ainult nn vabad kodanikud.
Lihtsalt – see nn vabasektor võiks
samal moel asju kätte võtta ja ära
teha nagu seda teevad ülejäänud
kaks sektorit. Et olekski selline
kolme sektori normaalne ja tegus
koostöö. Omamoodi kolmkõla :)
”Vabasektori” all mõeldakse siin
kolmanda sektori edasiarendust,
pisut laiemalt?
Varem nimetati seda kolmandaks
sektoriks. Ehk siis peale avaliku
võimu ja erasektori ülejäänud
aktiivsem osa ühiskonnast – kodanikuühendused (vabaühendused),
muidu aktiivsed inimesed. Tegelikult minu arust pole kolmas sektor
ja vabasektor päris samad asjad.
Vabasektor on ikkagi kuidagi vähem
reglementeeritud ja valmis pisut
mittekonventsionaalseltki ja söakamalt asju ajama kui vaja. Viimasel
ajal ongi muide räägitud lausa
neljandast sektorist (ja mitte ainult
teleseriaalides) – see on nende kolme
omamoodi uus sümbioos. Aga
igatages vabasektorist ja vabatahtlikest tulebki ka projekti nimi “Wabalinn”.
Nii et nimi ei tule sellest, et
millestki tuleb vabaneda, ei

midagi revolutsioonilist?
Ega vist mitte jah. Kui siis vast
evolutsioonilist. Vaba tahe ja vabad
käed nagu öeldud on pigem asja
mõte. Kuigi … kui kodanikud tõesti
muutuksid senisest aktiivsemaks,
siis võibolla võiks erakondliku elu
asemel valdavaks saada hoopis
midagi palju loomulikumat ja
tõhusamat, eriti nii väikeses linnakeskkonnas. Seda ei maksa mingilgi
moel võtta mingi etteheitena :)
Lihtsalt vabasektoris peitub tegelikult meeletu potentsiaal, mida saaks
linnakeskkonna arendamiseks
rakendada.
Mida Wabalinna projektiga
Paides siis muutuma hakkab? Või
on hetkel pilt alles mustvalge ja
täienemas?
Me oleme kevadest saadik üritanud
mõtelda, et kuidas see projekt peaks
konkreetselt välja nägema ja kes
selles osaleksid. Vähemalt endal
hakkab mingi pilt tekkima. Aga
avamine on 9. septembril. Toimubki
avaüritus, kus inimesed saavad käia
välja oma mõtteid ja nägemusi, mida
meie ühises elukeskkonnas üheskoos paremaks saaks muuta. Mõned
on juba taolistes asjades osalenud
või on samasuguste algatustega
muidu hästi kursis. Teised sõnavõtjad ongi need inimesed, kes siin
Paides selle projekti käigus tahaksid
midagi ära teha. Sõnavõtud algavad
kell 11.30 ja kestavad kella kaheni,
mil Wabalinn avatakse. Pärast seda
pakutakse süüa.
Nii et avamisel pannakse pigem
paika seis, siht ja suund, mitte ei
minda kohe linna muutma?
Selle avaürituse mõte on jah
tegelikult projekt rohkem lahti
rääkida – mida rohkem inimesi
suudame panna Wabalinna mõistma
ja selle üle kaasa mõtlema, seda
tugevam ja tulemuslikum see lõpuks
on. Usun, et avamisele tulles hakkab
juba vaikselt osaliselt see paika
loksuma,mida ikkagi tegema hakatakse. Üks konkreetsemat laadi
tegevus, millest juba täna rääkida
võib, on see, et paneme kokku nn
valdkonnagrupid. Need on jagatud
põhivaldkondade kaupa – ehitus,
transport, kultuur, energia jne. Ja
need grupid hakkavad koos käima,
oma valdkonna piires ideid koondama, projektirahadega eksperte palkama (oleme kokku leppinud ka
välisekspertidega), workshoppe jm
avalikke üritusi korraldama. Tore
oleks kui igas grupis tekiksid
teostatavad ideed, millest linnale
hakkab praktilist kasu olema.
Aga Wabalinna avamisüritus pole
mitte ainult jutuajamise vormis,
kuluaarides on kuulda lausa

perfomance'i laadsest ettevõtmisest.
Jah. Ega kõik pole mõtet ju sõnades
nämmutada. Mõningaid asju saab ka
näidata. Mis täpselt tuleb, seda ma
praegu ei ütle.
Wabalinna projekt on siis omamoodi organiseeritud kodanikuaktiivsus Paides, kus linlased ise
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mõtteid, mida Paides käsile võiks
võtta?
Avamisele on loomulikult kõik
oodatud, kel vähegi huvi Paides
toimuvad vastu või veelgi enam, kel
mõni mõte või idee, kuidas linna
elukeskkonda veelgi paremaks
muuta. Pealegi on tegu ju suurema
asjaga kui wabalinn, lausa festivaliga, mis samas on omamoodi kõik
kantud samast mõttest. Võibolla see
olustik või õhkkond ongi suurem osa
wabalinna mõttest, kui pelgalt
ettekanded ja arutelud. Ja kõik on
kenasti keskväljakule kokku toodud.

Wabalinn Paide
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) poolt
rahaliselt toetatud (10 700 eurot) Ühendus
Weissenstein projekt, mille eesmärgiks on
kodanikualgatuse korras arendada Paidet
kogukondlikumaks ja kestlikumaks. Viie
valdkonnagrupi kaudu püütakse 6 kuu jooksul
jõuda ideede ja tegevusteni, mis koondatakse
projekti lõpus ühte trükisesse. Projekti mõte on
elavdada kohalikku kogukonda ning panna
vabasektor aktiivsemalt osalema linnaelu
korraldamises avaliku võimu kaasamise kaudu.
Lähemalt blogi.weissenstein.ee
löövad linna asjades rohkem
kaasa. Kas on olemas ka ülekäteminemise oht, et seltskond aktiviste otsustab näiteks Paide piirid
ikka Kirna ja Mäo taha välja viia?
Vabasektor polegi mingi plaanimajandus või garantiidega varustatud programm. Läheb nagu läheb.
Minu arust see ongi hea, et paljuski
ei olegi võimalik ette näha, et kuidas
see projekt areneb. Võib muidugi
juhtuda, et üldse ei arene :D Aga see
sõltub ka vedajatest. Oluline on see,
et meie eesmärk pole üks kuiv paber
valmis saada vaid pigem tegeleda
koosmõtlemise ja ühiselt ärategemisega.
Aga paber ikka tuleb?
Tegelikult paber tuleb ka jah lõpus.
Üks trükis kuhu kõik kokku
võetakse, 2012 maikuu paiku.

Wabalinn ja Kolmkõla
otsivad appi vabatahtlikke!
-Reklaami valmistamine ja müük

-Piletite müük
-Kogukonnakohviku ja muidu
hea olemise korraldamine
kogukonnakeskuses
-Osalemine festivali tegevustes
(perfomanced jms)
-Igasugune muu toetav tegevus
Töötukassas registreeritud
vabatahtlikele stipendium ja
sõidukulude hüvitamine.
Kontakt:

9. septembril on siis avaüritus.
Avamisele on kindlasti oodatud
laiem ring inimesi, kui need, kes
tulvil üllaid ideid ja põnevaid

festival@weissenstein.ee ,
telefon 53 56 46 23
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Arvo Part avangardi ja ajaloo vahel
Märt-Matis Lill

Arvo Pärt on helilooojana olnud
mitmeski mõttes vastuvoolu ujuja ja
seda nii Nõukogude Eesti kui ka
läänes valitsevate esteetiliste tõekspidamiste suhtes. Pärdi ülimalt
isikupärase esteetika heaks peegelduseks on tema loominguline
arengulugu, mis on olnud tulvil
intensiivseid otsinguid ja dramaatilisi pöördeid. See annab Pärdile 20.
sajandi oluliste heliloojate hulgas
üsnagi ainulaadse positsiooni.
Samas võib tema loometees ja
esteetikas näha mitmeid olulisi
paralleele mitmete 20. sajandi
olulisemate heliloojatega.
Pärdi tulek eesti muusikasse langeb

üsna pöördelisse aega. Hrustšovi
sula tõi kaasa ka teatud sallivuse seni
põlu all olnud lääne muusikastiilide
suhtes. See võimaldas nõukogude
oludes katsetada ja teha läbi teha
mitmeid arenguteid, millest nõukogude muusika oli juba mitu
aastakümmet eemale jäänud. Pärdi
varase loomingu kesksemaid märksõnu ongi suhestumine lääne olulisemate muusikavooludega. On hämmastav, kuivõrd palju on neid
erinevaid stiile, mis Pärt 60.-ndate
loomingust läbi käivad. Kusjuures
tegemist on II maailmasõja järgses
heliloomingus väga kesksete arengusuundadega. Juba ainuüksi teatud
kompositsioonitehnikate kasutamine tagas Pärdile autonoomse
positsiooni nii eesti, kui üleüldse
nõukogude heliloojate hulgas. Aga
loomulikult ei olnud ja ei ole oluline
ainult see fakt, et Pärt erakordselt
kiiresti ja paindlikult suutis erinevaid voolusid üsna vähese informatsiooni põhjal enda loomingusse
integreerida. Oluline on see, et
sellistest heliloojatest nagu näiteks

Boulez ja Ligeti inspireeritud teosed
on sedavõrd kõrge kunstilise kvaliteediga, et see tagas Pärdile täiesti
arvestatava positsiooni mitte ainult
nõukogude vaid ka lääne muusika
kontekstis tervikuna. Aga Pärti
ennast see ei rahuldanud – tundub et
ajaloo eitusele ja progressiusule
rajanev lääne modernistlik esteetika
ammendas Pärdi jaoks ennast üsna
kiiresti. Järgmine oluline etapp Pärdi
arenguloos on kollažitehnika kasutamine – ehk siis ajalooliste stiilide
sissetoomine ja kõrvutamine modernistlikust esteetikast kantud kõladega.
Siin võib näha mitmeid paralleele
teiste oluliste 20. sajandi heliloojatega. Kõigepealt võiks tuua
välja sarnasused selliste ida-euroopa
suurte nimedega nagu Ligeti, Lutos-

lawski ja Kurtag. Kõik nad katsetasid läänes valitseval positsioonil
olnud kompositsioonitehnikaid
mõneti hilinenult ja see andis neile
küpse ja kriitilise perspektiivi ning
ilmselt päästis neid ka muutumast
pelgalt lääne kolleegide epigoonideks. Kõigi kolme ülimalt isikupärast helikeelt võibki vaadelda
kriitikana lääne heliloomingus tooni
andvate stiilide suhtes. Ka Pärdi
kollažitehnikas kirjutatud teosed
mõjuvad sarnaselt – neid teoseid
võib näha kui kahe vägagi erineva
kõlamaailma võrdlust, mille tulemusena kaasaegne stiil näib kahvatuvat ajalooliste stiilide kõrval.
Sellisele tulemusele jõudmine valmistas ette ja tõi kaasa suure pöörde
Pärdi loomingus mille tulemuseks
on juba väga paljudele tuttav
tintinnabuli stiil, mille juured on
väga tugevalt justnimelt ajaloos ja
kohati vägagi kauges ajaloos.
Siin võib näha olulisi sarnasusi 20.
sajandi muusika ühe kesksema
uuendaja Arnold Schönbergiga. Ka

Schönbergi jaoks oli ajalugu ja
ajalooga suhestumine üheks teravamaks loominguliseks probleemiks. I maailmasõja-eelne avangardistlik paatos oli justkui välistanud ajalooliste stiilide kasutamise,
aga sõjajärgsel perioodil võib
Schönbergi loomingut juba näha kui
tema väljatöötatud uuendusliku stiili
ja ajalooliste eeskujude sünteesi.
Schönberg mõtles tegelikult kogu
aeg ajaloolistes kategooriates – isegi
avangardistlik tehnika õigustas
ennast ainult seetõttu, et ta nägi seda
kui ajaloolist paratamatust. Aga
tehnika etableerumise järel sai
Schönberg teha seda, millest ta oli
kogu aeg unistanud, milleks oli siis
uuendusliku tehnika allutamine
ajaloolistele vormidele.
Pärdi ajalootunnetus on Schönbergi
omast mõneti erinev. Kui
viimasele on omane väga
hegellik jätkuvuse ja
progressi tunnetus, siis
Pärdi hilisem looming on
pigem lääne muusikalooliste juurte juurde
tagasiminek – ja seda nii
tehnilises kui vaimses
plaanis. Seega on Schönbergi fookuses pigem lähiajalugu, Pärdil aga vägagi
kauged ja sügavad ajaloolised kihistused. Aga
mõlemale on ühine progressi ideega kaasas käivast
puhtuse ideest – ehk siis
ajalooliste stiilide vältimisest – loobumine. Ja
mõlema puhul ei ole
tegemist mängulise ja
iroonilise ajaloolisusega,
mida esineb II maailmasõja eelses
muusikas näiteks neoklassitsistlikus
stiilis, sõja järel aga postmodernistikus esteetikas. Nii Pärdi kui
Schönbergi hilisemas loomingus
kumab läbi sügavalt tunnetatud
vajadus ajalooliste seoste järele.
Ajalugu on neile liiga oluline, et
sellest loobuda või sellega mängida.
On omamoodi paradoksaalne et
Pärdi suure pöörde järgse muusika
üks teetähiseid on teos nimega
Tabula rasa. Sest justnimelt puhta
lehe ideoloogia oli see, millest Pärt
oli väga otsustavalt loobunud.
Pärti ja Schönbergi ühendab ka
religioosse dimensiooni ilmumine
nende hilisesse loomingusse. Pärt
aga loobus mittetonaalsest tehnikast
ja pöördus tagasi ühe lääne
muusikaloo kesksema saavutuse kolmkõla juurde. Selle pöörde üheks
allikaks oli
sügavutiminek heli
kõlalisse poolde ning lähtumine
teatud laadilisest mõtlemisest,
millesse kolmkõla kasutus on justkui
sisse kodeeritud . Pärdi hilisema

loomingu üheks oluliseks omaduseks ongi ülimalt läbikuulatud ja tunnetatud muusika kõlaline külg.
Schönbergi aga see heli füüsiline
pool sedavõrd ei huvitanud. Tema
jaoks oli muusikas oluline pigem
muusika abstraktne, platooniline
külg – ehk siis see mis jääb heli
puhtfüüsilise pinna taha. Ja seetõttu
on Schönbergi jaoks religioosne
tunnetus seotud pigem puhta ja
süsteemse atonaalusega. Pärdi
hilisemas muusikas on aga tonaalsusel keskne roll ja selle üks
otsesemaid väljendusi on seesama
kolmkõla, mis mõjub tema muusika
kontekstis justkui religioosse sümbolina. Schönberg ei loobunud ka
siis, kui ajalugu ja religioon tema
loomingus keskseteks said, oma
avangardse helikeele ühest kesksemast tunnusest, milleks on
seesama atonaalsus. Siit hakkasid
omakorda kinni ka II maailmasõja
järgsed noored avangardistid, ehkki
juba tunduvalt teistel esteetilistel ja
maailmavaatelistel eesmärkidel:
sellel heliloojate põlvkonnal taandus
ajalugu ja religioon muusikast. Pärt
läks aga ringiga sinna tagasi, kuhu
Schönberg välja jõudis.
Samas oleks liiga lihtsutatud näha
Pärti rõhutatult vastandlikuna II
maailmasõja järgse modernistide
heliloojate põlvkonnale. Ta küll
loobus oma tintinnabuli teostes
atonaalsusest, aga modernistliku
stiili abstraktsem või strukturaalsem
säilis seal täiseti arvestataval kujul
edasi. Erinevalt mitmest postmodernistlikust heliloojast võib ka hilise
Pärdi ja nii varaste kui hilisemate
modernistlikute heliloojate vahel
näha väga sügavaid ja olulisi
seoseid.
Pärti on tema hilisema loomingu
kaudu tihtipeale suhestatud postmodernistliku esteetika ja selle ühe
esimese suurema voolu – minimalismiga. Mulle on tundunud selle
seose rõhutamine pealiskaudsena,
sest minu jaoks on Pärdi loomingus
jätkuvus tunduvalt olulisemal kohal
kui katkestused. Võib-olla üks Pärdi
loomingu paeluvamaid külgi ongi
see, et ka tema loometee moodustab
vägagi sidusa ja tervikliku kaare, kus
iga uus lüli tihedalt seotud eelmisega. Ja just see on asjaolu mis tõstab
Pärdi lääne muusika lähiajaloos nii
eredalt esile – see et tema loomingulised valikud ei ole tulenenud
pelgalt vajadusest moes olevate
vooludega kaasas käia või publikule
meeldida, vaid sügavast vajadusest
ja läbitunnetatud paratamatusest.
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Muusikud
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Gottlieb Walrus Walrus entertainment esitleb:
“Sarvekandja tihasnokk”
Esitaja: Chungin Han Minjujui

MARI KALKUN:
10.9 kell 17.30 kogukonnakeskuses
9.9 kell 22 Ajakeskuses
Mari Kalkun on isa poolt Võru ja ema poolt KihnuPärnu juurtega laulja ja muusik, mistõttu võib tema
lauludes kuulda nii metsa kui merd. Lood on valdavalt
autorilooming, mis on inspiratsiooni ammutanud
loodusest ja eesti luulest, rahvalauludest. Mari
kasutab muusika loomisel erinevaid pille nagu
kandled, akordion, kitarr, klaver, kuid talle meeldib
eksperimenteerida ka ebatavalisemate helidega – viled, torud, lapsepõlvepillid.
Oluline koht on improvisatsioonil ja spontaansetel helidel.
Laulude tekstid pärinevad erinevatelt eesti luuletajatelt nii kaasajast (Riina
Trumm, Andreas Kalkun) kui kaugemalt minevikust (Enn Tuuling, Paul
Haavaoks, Marie Heiberg, Rihhard Iher). „Võru poeetide luules olen leidnud
looduslähedust ja salapära, mis tänapäeva maailmas haruldasena mõjub,” ütleb
Mari. Tema esikalbum “Üü tulõk” (2007) leidis üllatuslikult rohkelt positiivset
tagasisidet eesti muusikapubliku ja kriitikute poolt ning albumist on tehtud kaks
lisatiraaži. Sel sügisel ilmunud, vanavanematele pühendatud teine plaat
„Vihmakõnõ” (2010) on isiklik ja juurtest lähtuv, sellega astub Mari Kalkun
sammu edasi kõlamaastike avardamise suunas.
Lisaks Eestile on kontserdid viinud teda Armeeniasse, Soome, Ungarisse,
Prantsusmaale, Suurbritanniasse ja koos muusik Pastacaga ühistuurile
Jaapanisse. Praegu õpib Mari Kalkun Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
magistrantuuris pärimusmuusika laulu erialal.
http://www.myspace.com/marikalkun

Chungin Han Minjuijui ühemehe sõu sellest,
kuidas Chungin läks Ükssarve otsima ja inkarneerus teel
lennuvõime saavutamiseks tihasepoiss Wolfhart'i, et
ületada pime org ja jõuda Tuhandete Järvede maale,
ponnistustest astuda geeniuste kooli ja õppida
suusahüppamist, võita leevikese vangistuses olev
printsess Veroonika süda, et seejärel maanduda turvalises
ametnikuseisuses ja anduda jäägitult künismile.
Lugu võõrandumisest ja eneseleidmisest soovitatav
igale vanuserühmale.
http://www.youtube.com/watch?v=5nS1w4UkVC0

Albumi “Külmkõlad – 8 heliloomingulist pühendust
helilooja Arvo Pärdile” esitlus.
10.9 kell 22 Paide Restorani katusel
Albumil esitlevad Arvo Pärdi heliloomingu mõjutustel loodud oma muusikat
Paidega seotud esinejad: Ans Andur, KiEnRa, KaliBriis, Sinine, Tiiu Kiik,
Kaido Kirikmäe, Tanel Roovik
Esitlusel esinevad:
ANS. ANDUR:

Kontsert Arvo Pärdi muusikale
11.9 kell 14 Paide kirikus
Kontserdi KAVA:
A. Pärt Trivium
A. Uibo And I heard…
A. Pärt. Pari intervallo
A. Uibo The New Jerusalem
A. Pärt. Higland
L. Brauneiss Impari intervallo
T. Rannu–E.Kivinurm Kyrie
A. Pärt Annum per annum

ESINEJAD:
TIIT KIIK (orel):
Kuressaares Saaremaal 1950. a.
sündinud Tiit Kiik lõpetas
Tallinna konservatooriumi kontsert-organistina Hugo Lepnurme käe all 1976.
a.
Hiljem on ta osalenud paljudel meistrikursustel. Ta on Estonia
Kontserdisaali ja Niguliste kiriku organist ja orelite hooldaja alates 1985. a.
Juba üliõpilasena võttis T. Kiik osa suurvormide ettekannetest Neeme Järvi
dirigeerimisel, aja jooksul on
ta solisti või ansamblistina esinenud paljudes Euroopa riikides, USA-s ja
Kanadas, Saaremaa orelifestivalil paljudes teistes Eesti kirikutes.
Samuti on Tiit Kiik tuntud kui orelite renoveerija.
http://www.myspace.com/tiitkiik
TIIU KIIK (vokaal, elektroonika):
Laulja-helilooja Tiiu Kiik on õnnistatud andega panna lihtsad ideed ja
meloodiad kõlama pehmelt, sügavalt, vahel ka teravamalt. Kuulajad on
leidnud, et tema muusikal ja haldjalikul lauluhäälel on teraapiline mõju.
Oma lauluga “Second chance” jõudis ta Eesti Laul 2011 poolfinaali ja lauluga
“The One and Only – Love” Eesti Laul 2010 finaali.
2010 suve lõpus ilmutas Tiiu Kiik 2 erineva moega albumit “Lend ja tants” ja
“Muinasjutuline teekond”.
“Kas siin askeldab tulevane Kate Bush, Bat for Lashes, Monaco printsess
Stéphanie või hoopis Enya, näitab
ajarattake” on öelnud muusikakriitik Erkki
Tero ajalehe Eesti Ekspress lehekülgedel.
Tiiu Kiik on õppinud Paide Muusikakoolis
klaverit, viiulit ja pisut ka orelit, G.Otsa
nim. Tallinna Muusikakoolis
muusikateooriat ning kuulunud bändide
Forgotten Sunrise ja Solwaig koosseisu.
http://www.myspace.com/tiiukiik

2002 aastal Paide linnas alguse saanud muheda kitarripopi ansambel on 8 aasta
jooksul välja andnud mitmeid plaate, võitnud enda poole nii muusikakriitikute
kui lugematute inimeste südamed Eestimaa pinnal.Ans. Anduri muusikat ja
esinemist iseloomustavad märksõnad on :lihtsus, ilu, romantika ning see kõik
esitletud kodukootud vormis selle sõna parimas mõttes.
http://ansandur.bandcamp.com
RAGATMIKA:
Ansambel Ragatmika
alustas tegevust aastal
2000 Tallinnas ning
samal aastal pälvis
ansambel Eesti
muusikakriitikute poolt
“parima põrandaaluse
ansambli” nimetuse.
Nelja tegutsemisaasta
jooksul üllitati kaks
erineva suunitlusega
albumit – kitarripoppi,
elektroonikat ning folki ühendav “One day
this world will betray us
& we will abandon it” (2002) ning üha enam ambientmuusika süga-vustesse
sukelduv “Kat-kiminekud”(2004)
.Samuti esineti kohalikel tähtsamatel muusikaüritustel ja pälviti kontsertpubliku
tähelepanu Venemaa avarustes ning nende ehk tuntumal muusikapalal “Hüvasti
Maa” lasti kõlada nii Eesti Televisioonis, kui ka Londoni kuulsates
raadiojaamades.
Immo Mihkelson kirjutas aastal 2004 ajalehes Postimees Ragatmika muusika
kohta järgmist: ”Eestikeelsed lugude pealkirjad ja plaadi nimi, kuid muusika
haarab kõrvast suure ilma moodi ja jõuga, mida siin loodud muusika puhul harva
esineb. Suurepärane üllatus!”
Pärast ligi 8 aastast loomingulist pausi jätkab ansambel taas tegutsemist
algkoosseisus ning samuti on plaanis lindistada ning välja anda uhiuus album,
mis peaks ilmuma kunagi lähitulevikus.
Ragatmika on:
Kadi Uibo – vokaal, süntesaator.
Kaido Kirikmäe – basskitarr, elektroonika.
Rivo Järvsoo – kitarr.
http://www.youtube.com/watch?v=TOCwMAf3Cq0
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Luule

9.9 kell 20 Reval Kondiiter kohvikus luuleõhtul:

9.9 kell 20 Reval Kondiiter kohvikus luuleõhtul:

BATMAN JA ROBIN
EESTI „TULE JUMAL APPI“ KIRJANDUS

Kivisildnik
(kodanikunimi Sven Sildnik; sündinud 3. jaanuaril 1964 Rakveres)
on eesti kirjanik ja ajakirjanik.
Kuulunud kirjanduslikku rühmitusse Hirohall ja Tartu Noorte Autorite
Koondisesse
(NAK, nii 1990. aastal tegevuse
lõpetanud kui ka 1997. aastal taasloodud
kooslusesse),
samuti Eesti Kostabi $eltsi. Töötas
1993–1996 ajakirjanikuna ajalehes Post.
Ansambli Whaw! Zaiks laulja.
Aastatel 2006–2009 oli ta Eesti
Iseseisvuspartei peasekretär ja alates
2009. aastast on ta partei aseesimees.
(:)kivisildnik
(:)esitlen raamatut mida veel ei ole aga mis kindlasti tuleb ja läheb siis kohe
ära
.panen toime raamatu esitluse
.raamat on, autor on, kõik on nii nagu peab
raamat sisaldab spetsiaalselt selle ürituse tarvis kirjutatud tekste
.raamat on kombekohaselt kirjutatud, kujundatud, toimetatud ja trükitud
.aga see raamat on ainult selleks korraks
.pärast esitlust teda enam ei ole
.kuidas sis nii?
.miks ei ole?
.sellepärast ei ole et autor teeb selle raamatuga mida ta tahab
.mina olen selle raamatu suveräänne peremees
.sa ei saa sinna midagi teha
.kõik sõltub minust
.raamatu pealkiri on – seifi suletud
.sa ei saa seda pealkirja muuta
.te ei jõua mind endale lubada
.pealkirja muutmine maksab 2 000 000 okupatsiooniraha
.teen kümme raamatut tükihinnaga 20 okupatsiooniraha
.see on uue sita raamatu hind uute sitaste raamatute müümise keskkonnas
.pole kindel kas ma neid ikkagi müün
.kas see 200 okupatsiooniraha muudaks midagi?
.ei see ei muuda midagi
.näo järgi vaatan kas üldse müün kellelegi
.ette loen raamatu kindlasti loen ette
.mulle meeldib kui ma endale avalikult häid asju ette loen
.kui soovite on see mõistuesitlus
.esitlus sellest kuidas kultuur meie õuele tuli ja siis jälle ära läks
.aga seda ei pea niimoodi võtma
.see on üks väheseid asju mis ei ole minu teha
sanga talus
10.08.2011

10.9 kell 20 Reval Kondiiter kohvikus
Tõnu Trubetsky (sündinud 24.
aprillil 1963 Tallinnas) nimi publikule
vist pikemat tutvustamist ei vaja …
Luuletaja, kirjanik, indvidualistik
anarhist, muusik, kes laiemale
avalikusele tuntud eelkõige ansambli
Vennaskond laulja ja liidrina.
Tõnu Trubetsky loeb oma luulet ja
vastab kuulajate küsimustele hubasel
luuleõhtul 10.septembril kell 20:00
Reval kohvikus
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Kontseptsioon
Batman ja Robini dünaamilise duo taha on ennast peitnud poeedid
Lauriito Meriloo (Batman)
ja Toomas F. Aru (Robin)

Karakter
Batman ja Robin on tumedasse kostüümi riietatud poeedid,
kes võitlevad kuritegevusest lokkavas väljamõeldud Eesti
„Tule Jumal Appi“ kirjanduses erinevate pahategijatega.
Kostüüm
Kostüüme iseloomustab must keep, teravad nahkhiirekõrvad ja nägu kattev
must mask,
mis paljastab näost vaid suupiirkonna. Rinda ehib nahkhiirt kujutav Batmani
või Robini märk.
Läbi aegade on kostüümi värvilahendused muutunud,
vaid keep ja näomask on kindlalt alati must olnud, riietus ise oli varem
kujutatud hallina,
viimasel ajal aga üleni mustana. Ka märgi kujutis on läbi aegade muutunud.
Veel kuulub Batmani ja Robini kostüümi juurde üldjuhul kollane vöö.
Varustus
Batman ja Robin liiguvad tihti ringi kõrgustes kasutades selleks:
Intertekstuaalsust, fragmentaarsust ja eklektikat.
Stiilide ja kujundite paljusust ja irooniat.
Skeptitsismi, avatust ja enesereflektsiooni.
Fabulatsiooni, pastišši ja paroodiat.
Žanripiiride ähmastamist ja kadumist.
Kõrge ja madala kultuuri vahelise erinevuse kadumist.
Autoripositsiooni teisenemist (autori kadumist).
Samas ka autori muutumist meediafiguuriks (seos massikultuuriga),
autoriimago tähtsuse ja tähenduse tõus.
Romaani puhul segatud kronoloogia, hüpped ühest ajalooperjoodist teise, ühe
tegelase mõtetest teise.
Osalemist teose tegelasena.
Teosed on lõputa, ilma kindla struktuurita, alguse ja otsata või viidatakse
tagasi algusele ja nii tekib ring.
Allusioonid teistele kultuuritekstidele.
Sügavuse, tähenduse, originaalsuse ja autentsuse madal hindamine või
eitamine.
Liitlased ja vaenlased on sümboolsed, nad võivad eksisteerida „Eesti Tule
Jumal Appi“ kirjanduses,
aga võivad ka olla Batmani ja Robini neurootiline tõlgend.
Liitlased
Robin (sidekick ehk samuti kostüümis kaasvõitleja);
Batgirl (sidekick ehk samuti kostüümis kaasvõitleja);
Alfred Pennyworth (Wayne'i perekonna häärberi ülemteener, kes kasvatas
Bruce'i üles);
James Gordon (komissar Gotham City politseist);
Harvey Bullock (detektiiv Gotham City politseist);
…
Vaenlased
Jokker (Joker) ehk Jack;
Pingviin (Penguin) ehk Oswald Chesterfield Cobblepot;
Kassnaine (Catwoman) ehk Selina Kyle;
Kaksnägu (Two-Face) ehk Harvey Dent;
Mõistataja (Riddler) ehk Edward Nigma;
Jäämees (Mr. Freeze) ehk Victor Fries;
Poison Ivy ehk Pamela Lillian Isley;
Hernehirmutis (Scarecrow) ehk Jonathan Crane;
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Kunst
Janno Bergmann (alias BERG) näitus “Glasperlenangst” / „Klaaspärliäng“
9.9 kell 18 Kõhna Grete Galeriis
Näitus keskendub erinevate kultuuriutoopiate dekonstrueerimisele, teisendamisele ja taastootmisele.
Väljapanek koosneb kuuest tööst: Picasso kuul, Kirjanduslik must ruut, Malevitši musta ruudu
dekonstruktsioon, Milleks teile piim, kui te saate kultuuri,
Inimhinge valideerimise script, Transhumanistlik nägemus
keele ja kultuuri arengust.
Näituse nimi on inspireeritud Hermann Hesse peateose
Klaaspärlimäng (Glasperlenspiel) nimest, mille idee ja
kirjutamise algus langevad 1931. aastasse, aega vahetult
enne natsismi võimuletulekut Saksamaal. Kui see enam kui
kümme aastat hiljem lõplikul kujul valmis, oli selles
omapärases kultuurireligioosses liturgias leidnud poeetilise
teostuse inimvaimu põlisemaid unistusi kõikeväljendavast
keelest, romantikute soovunelm teaduse ja luule sünteesist.
Janno Bergmann
Janno Bergmann on alati otsinud kunsitmaailma sissetallatud
struktuuride vahel kõrvalteid ja salakäike. Seda tõestab juba
tema haridustee: ta on õppinud Pärnu Kodumajanduskoolis
sotsiaaltööd, Sütevaka kunsitosakonnas, Academia Non
Gratas, Ilja Kabakovi stuudios New Yorkis, Academia Gratas
ja Pärnu Saksa Tehnoloogiakoolis infotehnoloogiat. 1996.
aastast alates on ta tegelenud aktiivselt tegevus- video- ja
installatsioonikunsitga, kureerinud, visualiseerinud ja
kontseptualiseerinud, jättes sellega märkamatu, kuid
kustumatu jälje Eesti indie-kunsti arengusse. Pärast
Kabakovi juures resideerumist ja 2002. aastal toimunud
suurprojekti Kunstplatze Unabomber vaikis Berg fännide
suureks kurvastuseks aastaid. Liikusid kõlakad, et ta on
kunsitegemisest sootuks loobunud. Nüüd aga on selge, et see
oli vaikus enne tormi, mille käigus tekkinud kujundid ning
mõttekäigud ongi käesolevasse näitusse akumuleerunud.
Mari Kartau

Mihkel Ilus
10.9 kell 18 Tallinna 9 boksis
Paidest pärit kunstnik Mihkel Ilus on lõpetanud TÜ maali osakonna, praegu
õpib EKA vabade kunstide magistrantuuris. Osalenud mitmetes
kunstiprojektides nii siin kui välismaal
(N: Gruusia). Kevadel Tallinna Kanuti Gildi saalis omanäoline kaasaegset
tantsu ja maalikunsti ühendav projekt “Kapriisid” –
http://www.youtube.com/watch?v=_0Z4auyzEwE&NR=1
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Festival of FreeTown Paide Trichord
Tõlge: Indrek Pleesi
Til 9th to 11th of September, a new three-day festival, called “Wabalinn Paide festival Kolmkõla”
takes place In Paide. Organizers are Leho Rubis, Kaido Kirikmäe and Rainer Eidemiller. It is
funded by Cultural Endowment of Estonia.So far there has been lacking a comprehensive,
contemporary music and other art forms presenting festival in Paide. Now this festival is
scheduled to run and also to bring together other initiatives so far acted alone.Among other
things, this means that so far in February held “Kolmkõla” will now take place in September in an
enlarged format. Venues are different importated places for Paide located in the heart of the city,
including town hall, Vallitorn, cafe, Paide Restaurant's rooftop and Paide Community Center
(Tallinna 9/11), which is the center of the festival in its organizational sense.
The name “Wabalinn” derives from a project, carried by association Weissenstein, which
essence is to shape the city of Paide more communal and efficient with cooperation by the
initiative of the so-called free, public and private sector. The project is meant to support the
same nonprofit activities as our festival. You can read more about the project at
blogi.weissenstein.ee.
3kõla will cover Wabalinn projects as well as concerts, poetry evenings, exhibitions, film
evenings and perfomances. The goal is to offer something interesting for citizens and visitors
which at the same time will be carried by a single worldview and supports common goals.
Festival's timetable:
9th of September, Friday
The opening of Wabalinn and “Kolmkõla”
11:00 Invitation to the festival in front of the Town Hall and central square
11:30-14:00 Wabalinn presentations and lectures at the Town Hall, free
14:00-16:00 Vegetarian lunch at the central square's green area
18:00 Janno Bergmann's exhibition “Klaaspärliäng” opening at Thin Grete's Gallery (Paide
Community Centre, Tallinna 11), free
20:00 Poetry evening at Reval Kondiiter café – Kivisildnik, Batman & Robin (Vee 1), free
22:00 Mari Kalkun at Wittenstein Time Centre's glass gallery (Vallitorn), 5 EUR
00:00 Night cinema at Paide Restaurant's rooftop café (Keskväljak 15), free
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Fotonäitus
“Arvo Pärt ja Paide”
Paide kogukonnakeskuses,
Kõhna Grete Galeriis on üles
pandud alaline fotonäitus Arvo
Pärdi ja Paide sidemetest –
helilooja perekonnast ja tema
sünnikodust.
Galerii on avatud
E-N kell 10-18.

Festivali rahaliseks toetajaks on
Eesti Kultuurkapital

Wabalinna projekti rahaliseks toetajaks
on Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Peamiselt omafinantseeringu ja veebikeskkonnaga aitab projektitaotluste esitaja Ühendus Weissenstein

10th of September, Saturday
“Külmkõla”
12:00 Wabalinn activities, free
15:00 Welo orientation at the Old Town (Paide Community Centre, Tallinna 9 and 11), free
18:00 Mihkel Ilus' art exhibition opening and Gottlieb Walrus Walrus Entertainment's concert
“Sarvekandja tihasnokk”, artist Chungin Han Minjujuji (Tallinna 11 box), free
20:00 Poetry- and meeting evening – Tõnu Trubetsky at Reval Kondiiter café (Vee 1), 2 EUR
22:00 “Külmkõlad” album presentation – 8 compositions dedicated to Arvo Pärt at Paide
Restaurant's rooftop café (Keskväljak 15), Ans Andur and Ragatmika concert, 5 EUR
00:00 Tallinfilm presents – night cinema at Paide Restaurant's rooftop café (Keskväljak 15),
fantasy and sci-fi movie “Commander Pirx” (1978), free

Partneriteks ehk nõu ja jõuga kaasaaitajateks Paide linnavalitsus ja
Paide Kultuurikeskus

11th of September, Sunday
“Sunday”
14:00 Concert of music by Arvo Pärt at Paide Holy Cross Church (Keskväljak 1)
Artists:
Tiit Kiik (Niguliste Church) – organ
Tiiu Kiik – vocals, electronics
18:00 The ending at Thin Grete's Gallery (Tallinna 11) – not quite free, something good should
be brought along :)

aga ka esinemispaikade pakkujad:
Paide Restoran, Kohvik Reval Kondiiter
ja Ajakeskus Wittenstein,
trükikoda Kuma

More about local activities: http://midest.blogspot.com/
Tiraaž: 1000 Trükk: Kuma trükikoda Ilmub 1 kord kuus
Väljaandja: KoosOleku Toimetus (rahastaja: EAS läbi Ühenduse Weissenstein)
Toimetajad:
Heli Aade (heli@komitee.ee)
Alo Aasma (alo@paide.ee)
Rainer Eidemiller (rainer@weissenstein.ee)
Maiko Kesküla (maiko@jarvamv.ee)
Kontakttelefon: 58181261
E-post: ajaleht@weissenstein.ee

Toimetuse asukoht: Paide kogukonnakeskus (Tallinna tn 11, 72713 Paide)
KoosOleku väljaandmist saab toetada annetusega Ühendus Weissenstein pangakontole nr 10220195838229 SEB
(rahvusvaheline makse: IBAN: EE511010220195838229, BIC: EEUHEE2X)
Ajalehte KoosOlek pannakse kokku vabatahtlike poolt.
Ka sinu lugu, kiri või teade on siin teretulnud, saada see
palun ajalehe meiliaadressile. KoosOlekut levitatakse
tasuta. Kui soovid, et selle väljaandmine jätkuks,
siis võid teha oma annetuse.

TOETAJAD:

