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KOOL: Tuluõhtu tõestas kaevurilinna ainsa eesti kooli elujõudu

"Lauludest õpetajatega" võib
saada traditsioon
August Künnapu: "Ma ei taha asju keeruliseks ajada. Lihtsuses
peitub sügavus ja jõud. See, mida maalin, peab mulle meeldima. Panen töösse positiivse emotsiooni, mis peaks jõudma ka
publikuni."
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August Künnapu usub
kunsti tervendavasse
jõusse
 Praegu Jõhvi kunstikoolis eksponeeritav maalikunstnik August Künnapu
usub, et kunstinäitus on
nagu hea energia tankla.
TEET KORSTEN
teet@pohjarannik.ee

"Kui bensiinijaamast saab bensiini, siis näituselt saab positiivse laengu. On kunstnikke,
kes elavad loomingus välja
oma ängi ja süvamasendust.
Usun, et kunstisaal pole selleks õige koht," räägib Künnapu.
Künnapu ütleb, et teda huvitavad selged, puhtad värvid
ning tugevad, selged ja jõulised kujundid.
"Ma ei taha asju keeruliseks ajada. Lihtsuses peitub
sügavus ja jõud. Alati on oluline - maalin kasse, koeri, jooksjaid, iluuisutajaid või arhitektuuri -, et oleks positiivne alge.
See, mida maalin, peab mulle
meeldima. Panen töösse positiivse emotsiooni, mis peaks
jõudma ka publikuni," ütleb
Künnapu.
Kristuse-ealine mees tunnistab, et on töödeks saanud
inspiratsiooni 1960. ja 1970.
aastate ajakirjadest ning albumitest, Ida-Saksamaa propagandaplakatitest.
Londoni kuraator, kirjanik
ja kunstnik Harry Pye kirjutas Künnapu kataloogi eessõnas: "John Lennon ütles kunagi, et ta laulud on nagu postkaardid. Iga ta laul kõneleb

sellest, kuidas ta ennast parasjagu sel hommikul või pärastlõunal tundis. Augusti maalid
on samuti postkaardid maailmale.
Mõned inimesed arvavad,
et koerte või lemmiksportlaste
maalimine on liiga lihtne, aga
minu arust on hea teha elu lihtsaks. Nagu üks kuulus detektiiv kunagi ütles: "Kui hakkad
liiga palju mõtlema, muutud
kurvaks. Ja kui muutud kurvaks, jätab õnn sind maha.""
Künnapu annab 2005. aastast välja luksuslikku suuremõõdulist kaks korda aastas
ilmuvat "ajatut ajalehte" Epifanio.
"Kui teised ajalehed tegelevad päevakajaliste teemadega, siis Epifanio otsib asju, mis
oleksid aktuaalsed ka tuhande
ja miljoni aasta pärast. Mind
huvitab eri valdkondade olemus - mis on arhitektuur, kujutav kunst, muusika, kirjandus, tants, vaimsus - on Epifanio teemad," ütleb Künnapu.
Künnapu õppis aastatel 1997-2002 Eesti kunstiakadeemias arhitektuuri ja
2000. aastal kujutavat kunsti
Slade"i kunstikoolis Londonis.
2006. aastast Eesti kunstnike
liidu liige, 2009. aastast maalikunstnike liidu liige. Alates
2008. aastast on ta maaliõppejõud EKAs. Tal on olnud isikunäitusi 2001. aastast Tallinnas, Pärnus, Viinistus, Manilas, Riias ja Berliinis.
Künnapu näitus Jõhvi kunstikoolis on avatud 8. aprillini
esmaspäevast reedeni kella
12-19.

 Kohtla-Järve Järve
gümnaasiumi abiturientide korraldatud tuluõhtu "Laulud õpetajatega"
kooli ajalooraamatu väljaandmiseks avas esinenud õpilastel ja pedagoogidel uusi tahkusid.
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Kuigi korraldajad olid ette
andnud, et seitsme õpilasest
ja õpetajast koosneva segapaari üks laul on kantud eesti
keelest ja meelest ning teise
näol peab olema tegu "millegagi hingele", võis publik eelmise reede õhtul nautida vaimukaid valikuid.

Ulakad õpetajad
"Esmaspäeval ma tööle ei
lähe, sest et esmaspäeval valutab mul pea," laulis näiteks
bioloogia- ja kehalise õpetaja Sirje Kivil ses rahvuslikus osas ühes 11. klassi õpilase Jevgenia Kipritšiga platnoilaulu. "Nüüd ma tean, miks
me õpetajat kehkatundi pidime ootama," sai žüriiliikmena vaimutseda kooli vilistlasest Jõhvi kontserdimaja administraator Kaisa Pukk.
Tõsiselt oli asja ette võtnud
duett Ivo Tamm, kes kooli direktori kohusetäitja abikaasana õpetajaks kvalifitseerus, ja
kümnendik Heidi Hirtentreu,
kel oli ühes koguni oma "välisesinejast" klaverisaatja - Anu
Vildak Mäetaguselt. Teisi esinejaid saatis klaveril peamiselt oma Aadu Kukk.
Värskendavaks vahepalaks
oli kooli vähestest meesõpetajatest koosnenud improviseeritud muusikainstrumentidel esinenud ansambel Slat.
Kollektiivi dirigeerinud Aadu
Kukk ütles, et see on "täpselt
viis päeva ja viis tundi vana".
Võrreldes humoorika Slatiga,
pakkus silma- ja kõrvailu neidude kollektiiv Saturn. Professionaalse helitehnika eest

"Esmaspäeval ma tööle ei lähe, sest et esmaspäeval valutab mul pea," laulis bioloogia- ja kehalise õpetaja Sirje Kivil koos 11. klassi õpilase Jevgenia Kipritšiga.
MATTI KÄMÄRÄ
hoolitses tuluõhtul Jõhvi kontserdimaja.

"Lili Marleen" võitis
Vaimukas ja peamiselt
daamidest koosnenud žürii
- Swedbanki Põhja-Eesti regiooni direktorist kooli vilistlane Jaak Saar välja arvata leidis põnevaima olevat Sirje
Kivili - Jevgenia Kipritši dueti, kelle hitiks kujunes hoopiski saksakeelne "Lili Marleen", mida esitati androgüünlikus Marlene Dietrichi kostüümis.
Publikuhääletuse võitis aga
duo Tamm-Hirtentreu, kes romantilisel moel esitas laulud
"Vabadus valatud verest" (Elmar Liitmaa / Liis Lass) ja
"Saladus" (Andres Valkonen /
Leelo Tungal).
Rohkem kui rahule jäid ürituse korraldajad. "Emotsioonid on ainult positiivsed. Loomulikult oli korraldamine üsna keeruline, keerulisem, kui
esmapilgul arvasime - oli higi, pisaraid ja verd -, aga ko-

gu õhtu osutus väga ägedaks.
Lauljad olid tublid, õhtujuhid
vinged, žürii asjalik, tehniline pool toimis. Uskumatu, et
üritusele tuli nii palju inimesi. Meie suurim hirm ehk oligi see, et saal jääb pooltühjaks, aga kartsime asjata," ütles kooli õpilasesinduse president Triin Rannamaa pärast
üritust.
Triin loodab, et tema kooli
õpilased korraldavad edaspidi midagi veel meeldejäävamat. "Kõik üritusel osalenud
teadsid, et tuluõhtu eesmärk
oli koguda raha ajalooraamatu kirjastamiseks. Tegelikult
oli meil veel üks eesmärk lisaks - korraldada enne kooli lõpetamist midagi ägedat,
näitamaks noorematele koolikaaslastele, et igasuguseid
vingeid asju saab korda saata, kui on vaid tahtmist," ütles president.
Kogu ürituse salvestas videosse tuntud kaameramees
Veiko Taluste, kes on kooli vilistlane. Üritust toetasid lisaks
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Tegelikult oli meil veel üks
eesmärk lisaks - korraldada enne kooli lõpetamist
midagi ägedat, näitamaks
noorematele koolikaaslastele, et igasuguseid vingeid
asju saab korda saata, kui
on vaid tahtmist.
mitmele firmale sellised edukaist ettevõtjaist vilistlased
nagu Jaanus Paeväli ja Viktor
Siilats. Lisaks piletimüügist
saadud tuludele on ajalooraamatu jaoks praeguseks annetatud 1200 eurot. Annetuste
kogumine jätkub, sest albumi
väljaandmine on planeeritud
2012. aasta sügisesse, mil koolil täitub 90 aastat.

MKT Holding läheb uue hinnaga müüki lähinädalatel
Pankrotistunud OÜ MKT Holding kiudplaaditehase müügiga jätkatakse lähiajal pärast
seda, kui võlausaldajatega on
kokku lepitud uus hind, mis
viimaseks enampakkumiseks
oli langenud 200 miljonilt 117
miljoni kroonini.
"Hind on ikka veel liiga kõrge," tunnistas pankrotihaldur
Sirje Tael, et tehase ostmise
huvilisi on jätkuvalt. 117 miljoni kroonine hind oli aga tehingu tegemiseks liiga suur.
Praegu peab pankrotihaldur võlausaldajatega läbirääkimisi hinna alandamiseks ning kui see on paigas,
kuulutatakse välja uus enampakkumine. "Soovisin seda
teha veel selle nädala jooksul, kuid kahjuks nii kiiresti vist ei jõua. Lähiajal peaks
aga uus hind paigas olema,"
lubas ta.
Kui viimasel pakkumisel
tundis tehase vastu huvi neli

ostjat, kes põlgasid hinna liiga kõrgeks, siis huvi vähenemist Taela sõnul pole olnud.
Pigem vastupidi - huvilisi on
juurde tulnud. "Aga hind on
veel jätkuvalt kõrge," tunnistas Tael, et selle tõttu on
müük veninud. "Lisaks on ka
endised omanikud püüdnud
tehase müüki takistada," ütles ta.
Tehase ehitusbuumi ajal
ehitanud ja majanduslanguse ajal käima saanud Mejac
Oy on ka varem tehase käekäiku mõjutanud. Ettevõte andis oma enamusosaluse 2009.
aasta lõpus ASile KH EnergiaKonsult, kes müüs need edasi
Agu Laanemetsale kuuluvale
OÜ-le SFB Estonia. Mejac teatas seepeale, et soovib kasutada osaluse ostueesõigust, mida ta lõpuks siiski ei teinud.
Selle kuuga, mille jooksul ostueesõigust kasutada sai, jäi
tehas aga seisma. (PR)

Tehase müük on veninud kõrge hinna tõttu.
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