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Kultuur
"Mis kumab
pealiskaudsuse
"tunneli" lõpus?"
Jõhvi linnagaleriis saab aasta
lõpuni kaeda Toilast pärit
kunstniku Alide Zvorovski
maalinäitust "Isolaator".
2007. aastal Eesti kunstiakadeemia maalikunsti osakonna lõpetanud Alide Zvorovskit huvitab, mil määral
on inimene manipuleeritav
ja mis sellega kaasneb. "Huvitav, kui tihti kasutame vabadust jääda oma isikupära
juurde või kui tihti on valikute taga mugavus. Kui tihti anname mugavuse tõttu järele oma põhimõtetele? Survestatus paneb olukorda, kus
otsime ängistusest väljapää-

su. Kas veidi rakurssi muutes on võimalik sattuda uude
reaalsusse?" viskab kunstnik
õhku pihutäie küsimusi. "Iga
elatud aasta lisab meie võtmekimpu järjekordse võtme kuhu? -, rahakotti järjekordse
kaardi, mille PINi mäletamine on ellujäämiseks vältimatu. See on avalikult tolereeritud "terve mõistus", mis sunnib meid klammerduma teatud hoiakute või asjade - võtmete ja numbrite külge. Palju
jääb meil aega "tervemõistuslikkuse" kõrvalt iseenda tarvis? Mis kumab pealiskaudsuse "tunneli" lõpus?" (PR)

suprjadki.eu

KADRI- JA MARDIPÄEV
ÜHEKORRAGA

"Kuna tütre pere elab Saksamaal, olen viimasel ajal palju lennanud. Võimaluse korral valin ikka akna juures asuva koha, sest vaated taevast on lausa lummavad. Ja need vaated on alateadlikult pildile jõudnud," arvab Aira Rautso aerofotosid meenutavatest töödest.
PEETER LILLEVÄLI

Kes otsustab laupäeval külastada perepäeva Narva muuseumis, saab ühe ropsuga tähistatud nii mardi- kui kadripäeva.
Folklooriansambel Suprjadki
esitab perepäeval kadri- ja mardipäeva kommetel põhineva
muusikaetenduse, kutsudes
kampa nii suured kui väikesed
külastajad. Mida kadri- ja mardisandid peredele soovivad,
milliseid riideid kannavad - kes
veel ei tea, saab perepäeval
teada. Saab ka rahvamänge
mängida ning meistrikojas käsitööd teha.
Üritus algab kell 13, perepääse maksab 4 eurot. (PR)

AIRA RAUTSO: Kes tahab, võib sõnumit otsida

Kunstikoolis näeb
täiuslikkuse otsingut
Alide Zvorovski näituse avamisel.

Huvikeskus.info

Parima bändi tiitel
läks Jõhvi
Iisaku rahvamajas peetud
Ida-Virumaa noortebändide
konkursil kuulutati võitjaks
Jõhvi ansambel Bläckaut, kes
pälvis ka publikupreemia.
Võistlustules oli seitse ansamblit: The Spinal Cord, Riverside ja Yowkick KohtlaJärvelt, Boheemlased Iisakust, Peaaegu Saturn Kiviõlist ning Bläckaut ja Here
We Lie Awake Jõhvist.
Pjedestaalile pääsesid
veel kaks Kohtla-Järve bändi - Riverside platseerus teisele ning Yowkick kolmanda-

le kohale. Riverside´i trummar Dmitri Kiuru ja Jõhvi
bändi Here We Lie Awake
trummar Stanislav Trošin
tunnistati maakonna parimaks noortrummariks. Ülejäänud parima-tiitlid rändasid kõik võiduansamblile:
Kärolin Kruut - parim vokaal, Peeter Priks - parim
kitarr ja Romet Köök - parim basskitarr.
Žürii koosseisus ütles oma
sõna sekka ka ürituse külalisesineja, glamuurpunkbänd
Kasemahlake Tartust. (PR)

 Jõhvi kunstikoolis on novembri lõpuni eksponeeritud Aira Rautso maalinäitus "Minu katedraalid".
TEET KORSTEN
teet@pohjarannik.ee

"Mulle meeldib väga Bachi
muusika, kuulata ja ise mängida. See muusika - nagu katedraalid - võiks sümboliseerida täiuslikkust," põhjendas
Aira Rautso oma igas mõttes
mitmekihiliste maalide pealkirja.
"Polüfoonilises muusikas
hakkab üks teema arenema,
siis lisandub teine ja kolmas
ning koos kõlades moodustub
neist harmoonia. Uut maali
alustades lähtun mingist kindlast värvist, näiteks punasest
või sinisest. Selle dikteerivad

meeleolu ja sisetunne. Kannan peale teisi kihte ja nii tekivad rütmid, liikumine ning
harmoonia - nagu muusikas ja
arhitektuuriski."
Kas maalidest tasub otsida
ka peidetud sõnumeid - nagu
esoteerikute järgi on peidetud kõige kuulsamatesse gooti pühakodadesse? "Ma pole
neid sinna sihilikult planeerinud, aga kes tahab, võib neid
otsida ja vahest ka leida," ütles Rautso.
Osa "Minu katedraalide"
töid meenutavad aerofotosid. "Kuna tütre pere elab
Saksamaal, olen viimasel
ajal palju lennanud. Võimaluse korral valin ikka akna
juures asuva koha, sest vaated taevast on lausa lummavad. Ja need vaated on alateadlikult pildile jõudnud,"
arvab Rautso.
Rautso maalid pole tavali-

CV

* Sündis 1954. aastal
Rakveres.
* 1973-1978 Tallinna
pedagoogikaülikool, kunsti- ja
tööõpetuse õpetaja.
* Alates 1980 õpetaja Jõhvi
kunstikoolis.
* Esinemine näitustel
alates 1981.
* Ida-Virumaa kultuuripreemia
2004.
* Ida-Virumaa Kultuurkapitali
loomepreemia 2006.
* Eesti maalikunstnike liidu
liige.

Võidubänd Bläckaut: (vasakult) Romet Köök, Aleksandr Nikolajev, Kärolin Kruut, Peeter Priks, Rain Parkmann.
ERAKOGU

Slaavi põhikooli õpilane Alesja Lukina (juhendaja Žanna
Stoljarova). Ansamblite kategoorias pälvis peapreemia
Ahtme klubi kollektiiv Fiesta Svetlana Jefimova juhendamisel.
Keskmises vanuserühmas konkureeris 12 solisti,
kelle seast tunnistati parimateks Slaavi põhikooli õpilane Julian Vassiljev (juhendaja Žanna Stoljarova) ja
Sillamäe keskuse Ulei esindaja Angela Mandel (juhendaja Olga Ridal). Ansamblitest sai peapreemia Ahtme
kunstikooli ansambel Lõbusad Poisid (juhendaja Rena
Bõkova).

55. sünnipäeva tähistav meeskoor Kaevur asutas Kuldse Kiivri kavaleri auhinna, mis antakse üle 12. novembril KohtlaNõmme rahvamajas toimuval
kontserdil.
Tänavu Kirderanniku kooriga
leivad ühte kappi pannud Kaevuri juubelikontserdil kuuleb
laulmas nii mehi kui Kirderanniku koori naisi. Koore juhatavad
Keio Soomelt ja Elo Üleoja.
Meesteväge dirigeerib üle hulga aja ka Aadu Kukk, kes enne
erru minekut juhatas Kaevurit
36 aastat.
Kontsert algab kell 18, sissepääs on tasuta. (PR)
KULTUURIPÄRL OOTAB
KANDIDAATE

selt tasapinnalised. "Erisugused tekstuurid on pikka aega
huvitanud. Siledast maalipinnast jääb vahel väheks. Tunnet, mida püüan väljendada,
ei saa tasapinnal alati kätte."

"Viru laulukese" konkursil särasid
Slaavi kooli õpilased
Pühapäeval toimus KohtlaJärve kultuurikeskuses lauluvõistlus "Viru lauluke", millest
võtsid osa noored lauljad nii
Ida-Virumaalt kui ka mujalt
Eestist.
Lisaks Kohtla-Järvele olid
esindatud Narva, Jõhvi, Mäetaguse, Võhma, Aseri, Sillamäe ja Lääne-Virumaa. Konkursi projektijuht, KohtlaJärve kultuurikeskuse töötaja Maret Käiss sõnas, et paljudel on praegu rasked ajad,
seetõttu peeti osavõtjate kulude kokkuhoidmiseks seekord
eelvoor ja finaalvõistlus ühel
päeval.
Nooremas vanuserühmas
esines 13 solisti, võitjaks tuli

KULDSE KIIVRI KAVALER

Vanemas vanuserühmas oli
kõige rohkem osalejaid - 19.
Žürii tunnistas parimaks Slaavi põhikooli õpilase Mark Morozi (juhendaja Žanna Stoljarova).
Vanema vanuserühma ansamblitest osutus peapreemia vääriliseks Ahtme kunstikooli ansambel Päikesekiired (juhendaja Rena Bõkova). Eripreemia pälvis Rakvere muusikakooli ansambel
Tarvakesed (juhendaja Kerli
Pärnaste).
Konkursi "Viru lauluke
2011" eripreemia pälvis Žanna Stoljarova, kelle õpilased
said kõige rohkem auhindu.
(PR)

Kultuurkapitali Ida-Virumaa ekspertgrupp kuulutab välja Kultuuripärli ning aastapreemiate
kandidaatide esitamise.
Kultuuripärli preemia eesmärk
on tunnustada ja innustada loomeinimeste erialast pühendumist Ida-Virumaal. Aastapreemia määratakse aasta jooksul
enim silma paistnud kultuurivõi sporditegelasele ja sündmusele.
Kandidaadiks võib esitada
Ida-Virumaal tegutsevaid füüsilisi isikuid, mittetulundusühinguid, kollektiive ja organisatsioone, kellel on silmapaistvaid
teeneid maakonna kultuuri- ja
spordielu edendamises.
Kultuuripärli ning aastapreemia saajate kohta võivad nii
füüsilised isikud kui organisatsioonid ettepanekuid teha 21.
novembrini.
Vabas vormis taotlus kandidaadi tutvustuse ja tema loomingulise või sportliku saavutuse kirjeldusega tuleb esitada
Ida-Virumaa ekspertgrupile
aadressil Hariduse 3, 41534
Jõhvi või e-posti aadressil idavirumaa@kulka.ee. (PR)

