Muretud laenud
al 3 eurost

Valmistame tellimustööna täispuidust
välisuksi, siseuksi, treppe ja mööblit.

Pandimajade liider

Müüme tisleripuitu: mänd, tamm, saar,
kask (servatud ja servamata).
Asukoht Tila küla (Raadi), Tartu vald, Tartumaa
Info: www.vinnal.ee, info@vinnal.ee,
tel 5450 1377, 506 0376.

www.luutar.ee
www.pood.luutar.ee

Kiire kulla ja
hõbeda kokkuost
Soodne e-pood
Tartu, Kalda tee 30
E-R 9-19, L 10-16, P 10-14
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-30%
Hall
soe talvejope

-23% TALVEKINDAD

krõpsrandmega

-35% TALVEKINDAD
seanahast

23621

44-3001

44-T109WS

(norm 39.- €)

(norm 3.90 €)

(norm 3.80 €)

27.30 €

3.- €

Must soe -30%
poolkombe

-50% TALVEKINDAD

latekskattega

2.47€

-60% TALVEKINDAD
kitsenahast

23608

44-628

44-1065W

(norm 38.- €)

(norm 3.60 €)

(norm 6.20 €)

26.60 €

KONTROLL
kustutile
veebruaris

1.80 €
-34%

-20% TAMREX Winter
talvesaapad

(norm 4.50 €)

2.98 €
-40% Hi-Vis LEVEL Protect
talvejope

-40%

2.48 €

(norm 47.- €)

(norm 2.30 €)

915-6604

935-6604

(norm 57.- €)

(norm 56.- €)

34.20 €

33.60 €

-20%

Jersey-kangast
44-502

Hi-Vis LEVEL Protect
talvekombe

VÄHEMALT

-57% TALVEKINDAD

81783

37.61 €

KÕIK TALVETOOTED
NORMAALHINNAST
SOODSAMALT

1.- €
PALJUD ÜKSIKUD TALVISED
LÕPUMÜÜGITOOTED

KÕIK SOOJAD TÖÖRIIDED,
TÖÖKINDAD, TÖÖJALANÕUD
JA MUUD TALVETOOTED NÜÜD
20% KUNI 60% SOODSAMALT.

-20% KUNI -60%

Kampaaniahinnad kehtivad MÄRTSI LÕPUNI või KUNI KAUPA JÄTKUB!
TAMREX OHUTUSE OÜ

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee

TALLINN Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35 TARTU Aardla 114, Ringtee 37a PÄRNU Riia mnt 169a, Savi 3 RAKVERE Pikk 2 VILJANDI Riia mnt 42a JÕHVI Tartu mnt 30 VÕRU Piiri 2 VALGA Vabaduse 39 NARVA Tallinna mnt 19c
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1. märtsil teemaküljed

Tervis

Trükiarv 20 000
Info ja reklaam:
malle@tartuekspress.ee
jyrgen@tartuekspress.ee

Hea klient, kui Sa meid ise leiad, saad suure soodustuse. Kui meie Sind taga ajame, siis ei saa! :)
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Turu 14, Zeppelini Keskus • tel 7 344 244 • E-P 10-20

www.popsport.ee

Eesti sünnipäevaks Vene kärakas
Toimetus uuris pisut lähemalt nelja erinevat hundijalavett, eesmärgiks leida
lemmik pidulauale.
Sarnaselt Eesti elanikkonnale,
mis varieerub nii jõukuse kui rahvuse skaalal, noppisime vägijooke
servast serva. Ekstra viina – kõige
odavam poeriiulil (4,30 €) – sihtgrupiks on riigitruu, ent säästlik
töölisklass. Kodumaiste viinade
käilakuju Viru Valge (5,20 €) ilmselt ei vaja lähemat tutvustamist
isegi mitte karskusseltsi liikmete
seas.
Mida idapiirile lähemale ning
rahakott õhem, seda sagedamini
satub pitsitäiteks salaviin. Tavaliselt ei oma nimi ega tootja tähtsust, oluline on hind. Valimisse
potsatas Белая береза (4 €), tõetruud Vene maksukleepsud puusadel. Et naabrid setud saaks eestlaste-venelaste kõrval võrdväärselt esindatud, sai neljandaks testitavaks hansa – ehtne Setumaal
pruulitud rukkipuskar (4 €).
Olgu kohe alustuseks ära märgitud, et kange alkoholi tõsiseltvõetavateks testideks vajalikud
seadmed on siinkandis vaid veterinaar- ja toidulaboratooriumis.
Paraku ei pidanud tolle asutuse direktor eksperimenti koostöö vääriliseks ning nii jäi napsude sisukvaliteet molekuli tasandil
kahjuks määramata.
Terviseameti Tartu labori lahke
personal aitas vähemasti ära mõõta jookide kanguse ning mahu.

Fakte:
∞ Alkoholiseaduse § 54 kohaselt võiks toimetuses hansat
või salaviina leides olukord
päädida kuni 100 trahviühiku
(400 €) või arestiga.
∞ Kui 55-kraadiselt hansalt
maksta aktsiis (4,09 €) tuleks
koos käibemaksuga 0,5-liitrise ja 3 € omahinnaga märjukese hinnaks 8,5 €.

Terviseameti Tartu labori juhtivspetsialisti Asso Kangro sõnul tuleb alkohol täppismõõtmiseks ümber destilleerida. Lisaks peab vedeliku temperatuur olema -20°.
KAUPO TORIM

Eeldatavalt oli kangeim hansa
(55%). Teist kohta jagasid Ekstra
ja Viru Valge (41) ning sutsu lahjemat kraami saab piiri tagant (40,2).
Nagu sildil lubatud, on igas anumas üsna täpselt pool liitrit. Vaid
setu meistrid on lahkema loomuga ning plastpudelisse on metsakohinat valatud 20 ml enam.
Lõhna järgi suutis toimetuse
meeskond veatult eristada vaid
hansat. Pimetestis Vene ja kahe eri
hinnaklassi Eesti tulivee tuvasta-

mine käis asjaarmastajate seltskonnale üldiselt üle jõu. Üllatuslikult oli vaid nooruslikus praktikandisellis ametialast täpsust
sedavõrd, et kõik joogid ilmeksimatult määrata. Maitse poolest
osutus toimetuse lemmikuks kõige mahedama meki ning tagasihoidlikuma luhvtiga Vene kärakas.
Hansa kasuks rääkis eksootilisus, deﬁtsiitsuse oreool ning lõhn,
mis tänavalegi ulatus. Nõrka-

de jaoks see kõrihöövel kindlasti
pole. Enamik sinikraesid eelistaks
pikema peo jaoks filtreeritumat
napsi. Müreda kurgi ja suitsupekiga moodustab setude lauluõli aga
mõtteis üsna kuldse trio.
Viinadegusteerimise lõpus oli
paljude meelest õndsaim hetk,
kui enam ei pidanud meeleelundeid pingutama ning Wabariigi
leib pealehammustatuna iseäranis hea maitses.
TARTU EKSPRESS

Ikka vana kombe kohaselt süldi ja valge viinaga
Ekspress uuris linlastelt, kuidas kavatsetakse tähistada riigi 94. sünnipäeva.
Elvar: Ei ole kunagi midagi
traditsioonilist olnud. Söön
ikka seda, mis kodust võtta
on. Päeval lähen paraadile
ja õhtul vaatan ilmselt presidendi vastuvõttu.

Arvo: Olen kahjuks sel päeval tööl. Muidu tähistame
oma pere ringis. Lauale
panen head ja paremat.
Televiisor mängib ja eks
seda ikka vaatame.

Pääsu: Ei ole selleks korraks plaane ja ka traditsioone pole. Eks näha ole, mis
juhtub.

Kadri: Olen väikeste lastega Soomes suusatamas. Ei
ole veel õrna aimugi, mis
lauale panen, traditsioone
selles osas ei ole. Alati olen
siiski suusatamas käinud.

Jürgen: Ikka vana kombe
kohaselt süldi ja valge
viinaga. Traditsioone küll
pole, kuid loodan neid sel
aastal tekitada.

Imbi: Oleme kodus ja sööme, kuid mitte mingit traditsiooni ei ole. Naudime
vaba päeva.

Tõnis: Lauale panen meloni ja pomelo. Võib-olla ka
ananassi. Üks õlu, jasmiinitee ja klaas keﬁiri ka. Saun
on samuti kohane. Tavaliselt ärkan üles juba sel
ajal, kui telerist paraad käib.
Teised vaatavad ja siis unustan ennastki vaatama.

Friedrich: Tähistan ikka
suurelt. Hommikul tuleb
tähetorni juures käia.
Paraadile tuleb minna,
kuid telekast midagi ei
vaata. Lauale tuleb panna
midagi ilusat ja head. Pits
viina on ka ilmselt sünnipäevale kohane.

Ahto: Praeguse plaani järgi
lähen liputseremooniale,
siis paraadile. Poiss pidi
kahuriga sõita saama ja siis
ongi presidendi vastuvõtt.
Eks lähiajal saa selgeks,
kuid ikka head ja paremat.
Üks silmupurk ootab külmkapis ja kindlasti ka pitsike.
Iga aasta on korralikult peetud.

Karmen: Lähen koju
perele külla. Singirullid
ja pokaal veini on laual,
ikkagi pidupäev ju. Eelmisel aastal olin sel ajal
sõbrannaga Tartus. Telekat
meil polnud ja siis ostsime
šampust ning kuulasime isamaalisi laule.

tartuekspress
Eedeni kauplustes 23.02–7.03.2012
UUDISED
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SOODUSKUPONGIGA kuni -20%
SÄHVATUS
Kaubandus- ja
vabaajakeskus Eeden
Kalda tee 1c, Tartu
www.eeden.ee

Ühest poest ostes saad kupongi, mis annab mõnes teises Eedeni kaupluses soodustust.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

SÄHVATUS

Ülikool saab siirdemeditsiinikeskuse
Nordecon sõlmis Tartu ülikooliga
töövõtulepingu Viljandi maantee
äärde kerkiva siirdemeditsiinikeskuse projekteerimis- ja ehitustöödeks.
Viljandi maantee 42 krundile
rajatav 5712 m2 pindalaga 3-korruseline hoone on planeeritud
ülikooli keemiahoone jätkuks.
Keskuse suletud alasse tulevad
loomade hoiuruumid, käitumiskatsete meditsiini laborid, MRI osakonna ruumid koos kirurgiaga ning
töötajate olme- ja riietusruumid.
TÜ siirdemeditsiinikeskuse
väljaarendamist rahastab peale
ülikooli SA Archimedes ligemale
3,5 miljoni euroga. Projekt peaks
valmima järgmise aasta lõpuks.

Tartusse jääb neli
gümnaasiumi
Volikogu kehtestas munitsipaalüldhariduskoolide ümberkorraldamise
kava. 2015. aasta septembriks on
Tartus neli gümnaasiumi, kaksteist
põhikooli ning kaks kooli, kus põhikool ja gümnaasium jäävad kokku.
Kava kohaselt lõpetavad Forseliuse gümnaasium ja Raatuse gümnaasium järk-järgult üldkeskhariduse andmise. Karlova gümnaasium, kunstigümnaasium ja Vene
lütseum muutuvad põhikoolideks
alates 2014. aasta septembrist.
Kivilinna gümnaasiumi õppehoones Kaunase pst 70 alustab aastast
2014 tööd Descartes‘i lütseumi,
kommertsgümnaasiumi ja Kivilinna
kooli gümnaasiumiosade baasil
asutatav uus kool. Aasta hiljem
lahutatakse Tamme gümnaasiumi
põhikooli- ja gümnaasiumiosa.
Põhikool jääb praegusesse koolimajja Tamme pst 24a ning gümnaasiumile tuleb linnal leida uued
ruumid.

Kolmapäeval töötas poole aasta vältel sõidukijuhile palju tuska valmistanud Kaunase puiestee ja Kalda
tee ristmikul parempööret teadustav valgusfoor laitmatult.
KAUPO TORIM

Saladuslik foor
kiusab autojuhte
Autojuhtides nurinat tekitanud Kaunase pst ja Kalda tee ristmiku arusaamatu reguleerimine võib
viimaks saada lahenduse.
Nädalavahetusel kolm minutit
märguannet oodanud autojuht
meenutas linnale läkitatud avalikus pöördumises, et viimaks
süttinud roheline tuli lubas sõita
küll otse ja vasakule Selveri suunas, ent paremale keeramiseks ei
antud voli ka siis.
Sõidukijuht Markko Meriniit on alates möödunud aasta
augustist teinud ristmiku kohta kolm arupärimist. Kui detsembrikuus kurtis ta, et autode
kolonn ulatus kord viivituse tõttu järgmise ülekäigurajani, siis
pühapäeval esitatud päringus
seisab, et „eile (laupäeval – toim)
tüdines üks auto isegi ootamast

ning pööras punase tulega Kaunase puiesteele“.
Tartu linna foore hooldava
IB Foor OÜ tegevdirektori Aare
Remmelga sõnul ollakse probleemist teadlikud, mistap täiendati
programmi parameetreid. Kuna
varem pole ettevõte taolise tõrkega kokku puutunud, ei osata aga
arvata, mis võiks olla rikke põhjus.
„Uurime asja, katsetame ühte
ja teist varianti, aga kahjuks kunagi ise ei satu peale,“ möönis
Remmelga. „Meie andmetel
pidi seda juhtuma pühapäeviti, seega peaks nädalavahetusel nägema, kas viga on
kadunud.“
Lepingu järgi tuleb
reguleerijad välja panna
siis, kui foor on rivist väljas üle kahe tunni. Kolmest
minutist pikemat seisakut
pole linnavalitsuse teatel

ristmikul ette tulnud.
Linnamajanduse osakonna
liikluskorraldusteenistuse spetsialisti Ahto Meho hinnangul on
asjaloos mitmeid küsitavusi, sest
teadaolevalt pole keegi teine märguvalgusti vigurdamisele peale sattunud. „Veidral kombel on
probleemid just nädalavahetusel,
kuigi foor reguleerib samamoodi
ka nädala sees,“ arutles ta. „Kuna
tegu on arvutitehnikaga, võis olla
ka elektrikatkestus.“
Tartu ülekäiguradasid
ja ristmikke reguleeriva 39
valgusfoori kohta laekub
kaebusi harva. „Mõne jaoks
ikka põleb tuli vähe ja teise
jaoks palju, aga üldiselt neid
asju kontrollitakse ja eks see
fooriprogrammi tegemine
on kaunis peenikene asi,“
resümeeris Meho.
JUHAN LANG

Eile õhtul kella kümne paiku jäi lehelugeja kaamerasilma ette
Sõpruse sillal jalakäijate teele paiskunud BMW, mis õnnestus rajale
tagasi saada alles päästekomando kraana abil. Politsei teatel sillapiirded kahjustada ei saanud, inimesed jäid terveks ja 19-aastane
sohver oli kaine.
RAUL SULTSON

ÜHE LAUSEGA
ÜHE LAUSEGA

Õppejõu ja ülikooli
vaidlus riigikohtus

Õppejõud Henn Kääriku ja Tartu
ülikooli palgavaidlust, milles
alama astme kohtud on 2010.
aastal toimunud ühepoolset
palga vähendamist pidanud
seadusevastaseks, asub arutama
riigikohus.

Aquafest 10
Pühapäeval toimub Aura keskuses kümnendat aastat veefestival
Aquafest, programmi mahub
muu hulgas veepalliturniir, ujumisvõistlus tudengitele ning
beebide ja väikelaste ujutamistund.

„Klapid eest!“
Ettevõtlusaktsioon „Klapid eest!“
kutsub noori laupäeval kell 12
Atlantise konverentsikeskusesse
osa saama ettevõtjate edulugudest, teiste seas astuvad üritusel
üles Click&Grow tegevjuht Mattias Lepp ja maailmarändurist
noor ettevõtja Kalev Külaase.

kõndides tatsata rekordarvu
kilomeetreid ümber maakera,
eelmisel aastal läbiti enam kui
62 661 kilomeetrit.

Mart Reiniku kool
remondis
Tartu Mart Reiniku kooli hakkab
136 554 euro eest remontima
TMV Grupp OÜ, hanke tulemusel rekonstrueeritakse üks
klassiruum hoone vana osa
teisel korrusel ning osaliselt vana
hooneosa kolmas korrus.

32

eurot maksab hõbelusikas, mille
linn kingib igale vastsündinule,
kokku tellitakse osaühing Juveelilt 1200 meenet.

Selgusid
parimad ehitised
Läinud aasta tunnistati parimaks
uusehitiseks Tartus Tamme pst 1
asuv kaasaegne tribüünihoone,
samas kategoorias märgiti ära
veel Nooruse tn 5 Tervishoiu
kõrgkooli hoone ning Baltic Bolt
ärihoone aadressiga Ringtee
43b.

Parimad veebidisainerid õpivad Tartus
Möödunud nädalal toimus Tartu
Kutsehariduskeskuses esimest
korda Eestis veebidisainerite kutsemeistrivõistlus „Veebimeister
2012 “, kus parimad kohad noppisid Tartu Kutsehariduskeskuse
võistlejad Martin Kangur ja Deivid Sarapuu.

Terviseradadel ümber
maailma
Vabariigi aastapäeval toimuval
üritusel „Eesti terviseradadel
ümber maailma“ püüavad osalejad suusatades, sörkides või

Kutsikad uues kodus
Eelmisel nädalal avaldasime Tartu Ekspressis loo neljast avaturu
väravate ette jäetud koerakutsikast, tänaseks on Britty ja Benji
endale uued kodud leidnud,
omanikuta on veel Brina ja
Brindy.

RÄÄGITAKSE …
RÄÄGITAKSE
... et majandusraskused pagariﬁrmas Pere Leib on toetuseta jätmas ka
samanimelist võrkpallimeeskonda ning peatselt veerandﬁnaale alustav esindusklubi otsib kibekiirelt uut nimesponsorit. Kas puhas juhus
või numbrimaagia, aga legendaarne Tartu leivakombinaat on vollemeeste suurtoetaja olnud järjest 13 aastat.
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Pingviinide armee.
24. veebruar

Palametsa
pajatused

neid paraade täna ikka
järjest näha saad
hommikul paraad ja õhtul paraad
hommikul on tähtsaim see
kel kõrgeim aukraad
õhtul ruulib tiku otsast
ulatatav praad
oh mu vaene Eesti riik
siin kokku hoida saad
kui kaks paraadi ühendad võid kogeda ahhaad!

Rajacas Tartus
ja Tallinnas
Ain Kallis meenutab: Kui 1960. aastate teisel poolel hakati korraldama üliõpilaspäevi, siis oli meie üliõpilasansamblil Rajacas eriti palju
tegemist. Populaarset truppi telliti õige mitmele poole esinema, seda
nii ülikoolilinnas kui pealinnas. Tartus tuli mõnel päeval anda kuni
kolm kontserti. Egas midagi – bussike viis meid ühest esinemiskohast teise, meie muudkui esinesime. Kõige publikurohkem koht oli
nii 300–350 istekohaga ülikooli klubi saal, kuhu mõnel õhtul pressis
sisse kuni 700 huvilist. Nii et meie poistel oli tegu, et varakult kohale tulnud pidulistest läbi murda. Juhtus sedagi, et mõned tudengid
aidati saali akende või keldri kaudu. Seda tuttavate abil, sest nõukogude ajal sai deﬁtsiiti ikka peamiselt tutvusi kasutades.
Meie esimestele, oma poolteist tundi kestnud sõnalistele kavadele lisandusid peagi muusikalised vahepalad. Enamikus samuti omaloomingulised ja originaalsed, seega
Daamidel olid uuema folkloori hulka kuuluvad. Bio– nüüdne populaarne profeskõigil seeliku- keemik
sor ja raadiohääl Mihkel Zilmer, mängis kitarri, komponeeris laule ja kirjusabad üleval.
tas neile ajastu valupunkte riivavaid
sõnu. Peipsi äärest Tartusse zooloogiat studeerima tulnud Nikolai
Laanetu esitas sealkandis populaarsel pillil karmoškal rahvalikke
lugusid. Laulsid Ilmar Kotta ja Jüri Kask.
Rajaca temaatilised etteasted pilasid ikka mingit üliõpilasnoorusele tuntud kultuurifenomeni või olmeteemat. Näiteks „Rajacas
James Bondi vastu“. Bondi ﬁlme Nõukogudemaal küll ei näidatud,
aga Soome TV vahendusel teati neist mõndagi. Küll näidati meie
kinodes Louis de Funes‘i Fantoomi seeria komöödiaid – siit siis etendus „Rajacas komissar Juves‘i vastu“. Läks Vanemuises suure publikumenuga „Minu veetlev leedi“, reageeris Rajacas „Minu veetleva
Eediga“. Kuna klubi saal ei mahutanud juba pidevalt kõiki soovijaid,
siis hakkasime nädalavahetustel andma kaht etendust järjest – esietendus laupäeva ja kordusetendus pühapäeva õhtul.
Reklaam ülikooli ajalehes algas alati nii „Kui arvate, et Rajacas on
hingusele läinud, siis eksite rängalt...“ ja edasi juba info järjekordse
etenduse teema, aja ja koha kohta. Etenduste mahtu näitab kasvõi
rekvisiitide loetelu. Mul on õnnekombel säilinud leheke, kus kirjas,
mida kõike oli vaja ühe etteaste tarvis hankida. Loetelus (mittetäielikus) oli: kaks mõõka, sõnnikuhark (see oli gladiaatorite võitluse
tarvis), veeämber, telefoni trubkad, äratuskell, vihmavari, magnetofon, sinel, posti otsa ronimise konksud, madrusesärk, halat, ratastel
mängukoer, mida saaks paela otsas järele vedada, kott Kollale (Nikolai Laanetule), naine Kollale, kleit Lempsile jne, jne.
Mõnikord juhtus rekvisiidiga ka äpardusi. Esinesime kord Tallinnas
pedagoogilise instituudi saalis James Bondi looga. Tordikarpi oli pandud sõjaväes käinud poistelt saadud lõhkepakett, jupike süütenööri
taga. See pidi õigel hetkel tegema süütu kõmaka koos vägeva suitsupahvakaga. Bond süütas nööri, oodatud plahvatust ei tulnud, etendus
läks omasoodu edasi. Siis aga käis selline kõmakas, et eespool istunud daamidel olid kõigil seelikusabad üleval, kardinad kukkusid saali
akende eest alla ja kogu aula oli paksu tossu täis. Karjuti „Tehke vaheaeg, me lämbume!“ ja osa tallinlasi jooksis robinal saalist välja. Jätkasime vapralt ja peagi tuli publik tagasi. Hiljem öeldi, et Tallinnas ei ole
sellise pauguga etendust seni veel nähtud ega kuuldud. Ülikooli klubis
polnud küll keegi kunagi tühipalja paugu pärast saalist välja jooksnud.
Ju siis olid tartlastel paremini karastatud närvid kui pealinlastel.

TARTU GOLD OPTIKA
Riia 130
E-R 9.00 -17.00
Tel.74 09 035

KÕIK PRILLIRAAMID

-60%
Paljud prilliraamid -80%
Kontaktläätsed -20%
Kampaania kestab kuni 29 veebruar 2012.a.

Asume Tartus Riia 130 (politseimaja kõrval)

Info ja registreerimine tel.74 09 035
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prominendid kaunilt jalutavad reas
on ülemjuhatajal hea
järjest neid sealt võtta
ja saata sõtta
Contra
Tähestiku esitähtede taha varjunud Mart Aas (vasakul), Kristel Leesmend ja Leino Rei võtavad ühe ajurünnakuga välja nuputada aastatejagu kultuuriprojekte.
GABRIELA LIIVAMÄGI

ELUPROJEKT

süütab ohutule
Tragikoomiliselt prohvetlikuna toob läinud reedel Tartu Uues Teatris esietendunud „Projekt Elu“ vaatajate ette Kellegi A (Kristel Leesmend), Kellegi B (Leino
Rei) ja Kellegi C (Mart Aas) lood, mis põimuvad mõistagi projekti raames.
Etendusega on suurepäraselt
tabatud märki – ajal, mil võidujooks toetustele on muutumas rahvusspordiks ka väljaspool kultuurivaldkonda, leidub
tõenäoliselt vähe neid, kelles
tükk ei ärata rohkelt äratundmismomente. Pooleteisetunnine kontsentraat nn projektismiajastu suhetest, mõttemallidest ja käitumisviisidest mõjub
hoiatavalt tõetruult. Kohati
lausa niivõrd, et tekib kahtlus,
kas tegu on absurdimaigulise
paroodia või hoopis argireaalsusega.
Oskuslikult tuuakse karakterite lugude kaudu vaatajate ette
projektismi valupunktid. Uueteatrilikult minimalistliku lavakujundusega ruumis kohtuvad
eksituse tahtsi kolm endist klassikaaslast, kes arvavad üksteist
tundvat. Jääb vaid välja selgitada, kuidas.

Pompoossed ideed
Kaua ei lähe aega, kui kokkutulekust kasvab märkamatult välja järjekordne ajurünnak.
Justkui tänapäevased kuulsuse
narrid pillavad tegelased pompoosseid ideid, mis kulmineeruvad plaanides muuta maail-

makorda ja miks mitte kujundada ümber ka inimest ennast.
Lõppude lõpuks võib ju planeet
Maadki vaadelda projektina ja
kui loovat mõtlemist piisavalt
stimuleerida, pole võimalustel
piire.
Lakoonilistes vestlustes hargnevad A, B ja C vahel lahti lood,
mis seavad küsimuse alla läheduse võimalikkuse uue ühiskonnakorra raamides. Nagu iselaadsed kalamehed, õngitsevad
projektiinimesed saaki toetustemerest, kust suure kala püüdmiseks peab olema võimalikult
kirev lant.

Lõppude lõpuks pole vahetki,
mis oli projekti esialgne sisu või
eesmärk, sest kui algselt võis idee
ollagi üllas, nühib nõuete raspel
sellelt viimsegi mõtte. Tekib kibe
tõdemus: on panna vaid õige
pealkiri, mis saab pärast plaanitu elluviimist, pole tähtis.

Küsimusi rohkem kui
vastuseid
Uue Teatri lavastustele omaselt esitab „Projekt Elu“ rohkem küsimusi, kui pakub vastuseid. Diskussiooni tekitab
ja kaasa mõtlema kutsub see
aga kahtlemata. Kui läheneda
tükile puhtalt ajakirjanduse
mätta otsast, kus hea artikkel
peaks olema eelkõige mõjukas,
aktuaalne ja tihtipeale ei põlata ära ka konﬂ ikti, võib öelda,
et „Projekt Elu“ on igati uudisväärtuslik kaup.
Lavastuse kunstnik on Erki
Kasemets (Polügoonteater), kostüümikunstnik Kristel Leesmend, videokunstnik Henry
Griin, valgustuse eest kannavad
hoolt Taavi Toom ja Karl Jakob
Marken. Etendust on Lai tn 37
majas võimalik näha 29. veebruaril, 2. ja 3. märtsil.
JUHAN LANG

Filmid esitlevad
kunstnikke
Tartu Kunstimuuseum hakkab
kord nädalas näitama Eesti
kunstnikest tehtud ﬁlme. Huvilisi
oodatakse kuni mai lõpuni igal
neljapäeval.
Sarja „Kunstnikud kaameras“
valikus on autorid, kelle töid saab
originaalis vaadata praegu avatud
suurnäitusel „Inimene poolsajandis“, kus on väljas esinduslik valik
viimase 50 aasta Eesti kunstist.
„Teosed on nii erinevatest ajastutest, et dokumentaalﬁlmihuvilistel on kindlasti põnev vaadata, kui
erinevalt portreteeriti kunstnikku
kaheksakümnendatel ja mõned
aastad tagasi,“ selgitas ﬁlmiprogrammi koostanud Reeli Kõiv.
Filmid annavad lisadimensiooni
eksponeeritud kunstile, tuues esile
artisti kui inimese ja pakuvad tema
isiku kaudu võimalusi interpretatsiooniks. Igale ﬁlmile eelneb lühike
kunstiajalooline sissejuhatus.

Muuseum ootab
vihatud oste
ERM ootab muuseumi ajutisele
väljapanekule esemeid, mille ostmist inimesed on kahetsenud.
Mis mõjutab meie ostuharjumusi
ja valikute tegemist? Kas müüja suudab meile midagi „pähe määrida“,
teeme oma ostuotsuse poes emotsioonidele tuginedes või ei vasta
ostetud kaup lihtsalt ootustele?
Nende põhjuste väljaselgitamiseks korraldab muuseum kampaania, mille raames palutakse
tuua ERMi kahetsetud ost ja jagada
näitusekülastajatega oma lugu.
Samuti võib vihatud ostust teha
pildi, kirjutada juurde loo ning
need veebilehele http://omalood.
edicypages.com/ üles laadida.
Projekt on üks näituse „Ostupalavik: tarbimiskultuur Eestis
1990.–2000. aastatel“ raames toimuvatest osalusaktsioonidest.
Ajutine ekspositsioon on ERMi
näitusemajas külastajatele avatud
14. aprillist 30. juunini.
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D
„Kelner, kas see peab olema kange kohv?“
„Kas ei ole siis? Te olete
vaid ühe lonksu rüübanud ja
juba nii ärritatud.“
¬¬¬
„Millest te elate?“ pärib
ajakirjanik Vahemere ranniku
elanikult.
„Mereandidest,“ vastab
mees. „Talvel kalad, suvel
suplejad.“
¬¬¬
Kõrtsi tuleb mees, tema
järel jaanalind ja märg kass.
Mees tellib, sööb ja joob,
pärast tuleb oober arvega.
Mees võtab taskust raha ja
annab sellele pilku peale heitmata ooberile täpse summa.
Teisel õhtul sama lugu: mees
annab jälle raha lugemata
täpse summa. Kolmas õhtu
jällegi. Nüüd ei pea oober
enam vastu ja hakkab pärima,
et kuidas mees oskab alati
taskust täpse summa võtta
ja miks tal jaanalind ja kõuts
sabas käivad.
Mees ohkab ja jutustab, et
leidis pööningult vana kannu,
tegi lahti, sealt lendas välja
džinn. Nagu kombeks on
täitis džinn kolm soovi. „No,
mida sa soovisid?“
„Esimene soov oli, et mul
oleks taskus niipalju raha kui
hetkel tarvis on. Olgu see
siis kõrtsiarve või Rolls-Roys‘i
jaoks.“ „Vapustav!... Ja teine
ja kolmas soov?“ „Pikajalgne
linnuke ja märg kiisuke, kes
alati mu kõrval oleksid...“
ohkab mees.
¬¬¬
„Miks te vitriinist kaelakee
varastasite?“ küsib kohtunik
süüaluselt.

URMAS!
Lõuna-Eesti Ökokeskus

SUURIM VALIK
ÖKOKAUPU
LÕUNA-EESTIS
Avatud tööpäevadel kl 10-19
ja laupäeval kl 10-15
Saekoja 36a, Tartu. Tel 740 0691.

Veebruaris tule maitsma!

Neljapäev, 23. veebruar 2012

„Aga Teie Ausus, seal oli
kirjutatud: „Härrad, ärge laske
juhust mööda!“„
¬¬¬
„Mul on vaja teie abi,“
pöördub patsient psühhiaatri
poole.
„Nii-nii. Ja teie elukutse?“
„Ma olen psühhiaater.“
„Miks te siis ise ennast ei
ravi?“
„Ei saa, ma küsin liiga suurt
honorari...“
¬¬¬
Kolm hullu pesevad 15. korrusel aknaid. Üks hull vaatab
alla ja näeb , et 8. korrusel on
üks aken pesemata jäänud.
Lasevad siis ühe hullu traksidest alla , järsku kuulevad,
et ta naerab ja tõmbavad
ta tagasi ja küsivad , miks ta
seal all nii kõvasti naeris? Too
vastab: „Ma mõtlesin, laseks
traksidest lahti , saaks te vastu näppe.“
¬¬¬
Lennuinspektor seletab:
„Teie pommitaja süttis,
tuleb katapulteeruda. Kopteri
kuppel ei avane, uks on leekides, navigaatori päästeluuk
kinni kiilunud. Kuidas tegutsete, leitnant Smith?“
Smith: „Katapulteeruksin
läbi pleksiklaasist kupli.“
Instruktor: „Okei, purustate
kolba. Teine piloot MacDonald, kuidas toimiksite teie?“
„Katapulteeruksin läbi ava,
mille tegi komandör.“
¬¬¬
„Miks sa koju ei lähe?“
„Ei saa.“
„Mispärast?“
„Naine ajas kodust välja.“
„Mille eest?“
„Et ma koju ei tule.“

KURIOOSUM
KURIOOSUM

RISTSÕNA
RISTSÕNA

Täiskasvanu käitub
kui viieaastane
22-aastane briti õpilane Alanna
on haruldase ajutõve tõttu justkui
viieaastane väike laps, kes nutab ja
magab valdava osa päevast.
Haigushoogude tõttu tekkisid
neiul koolis probleemid, sest keegi
ei osanud seletada, mis tal viga on.
Ekslikult arvati, et ta tarvitab narkootikume. Aastaid pärast esimesi
sümptomeid jõuti lõpuks õige
diagnoosini. Uskumatu konditsioon käib hoogude kaupa, pikim
periood on olnud kaheksa kuud.

Traumad tekivad riietest
Kitsad teksad võivad kandjal tekitada närvivalu ja häirida seedimist,
kirjutab Wall Street Journal.
Üks Connecticuti arst rääkis, et
tema juurde tuleb aastas kuni 25
patsienti, kes kurdavad tugevat
kõhuvalu ning kelle diagnoosiks
on liiga kitsaste pükste kandmine.
„Väga lihtne on võrrelda patsiendi
ja pükste vööümbermõõtu. Tavaliselt on viimane lausa 8 sentimeetrit liiga väike,“ ütles ta.
Lips ja kitsa kraega triiksärk pärsivad aju vereringet ning võivad
tekitada peapööritust ja halvendada nägemist. Naistel on peamiselt
probleeme rinnahoidjaga. Liiga
suur number ei toeta piisavalt rindu
ja võib tekitada seljavalu. Liiga väike
rinnahoidja aga tekitab lõikehaavu.

Tehisliha jõuab taldrikule
Hollandi teadlased kasutasid lihaskoe saamiseks tüvirakke, et aasta
lõpupoole valmistada laboris kasvatatud lihast esimene liharoog.
Teadlaste eesmärk on jõuda
lihatootmistehnoloogiani, mis oleks
efektiivsem loomakasvatusest.
Maastrichti ülikooli teadlase Mark
Posti sõnul võib sünteetiline liha
vähendada lihatootmise ökoloogilist jalajälge kuni 60 protsenti, kirjutab Jaak-Kristian Sutt Novaatoris.

Mõnus
kõhutäis
ainult

Pannkookidest
nkoo
k okidestt
pelmeenideni,
hõõgveinist õlleni

Ainult veebruaris!
P-R 15.00-18.00

Laudade broneerimine
Tel 7 301 893
info@suudlevadtudengid.ee
Oleme avatud:
PE
11:00 – 24:00
TKN
11:00 – 01:00
RL
11:00 – 07:00

Lokaal Suudlevad Tudengid
Raekoja plats 10, Tartu

Neljapäev, 23. veebruar 2012
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26.02 kell 12 Nukitsamees

Teater

28.02 kell 19 Puhastus

SADAMATEATER
23.02 kell 19 Elling
25.02 kell 19 Tappa laulurästast
26.02 kell 16 Tappa laulurästast

29.02 kell 12 Morten Viks lollide laeval
29.02 kell 19 Rigoletto
1.03 kell 19 Casanova
3.03 kell 19 Tabamata ime
4.03 kell 16 Vihmamees

1.03 kell 19 Rumm ja viin
2.03 kell 19 Harmoonia
3.03 kell 19 Paanika

VANEMUISE TEATRI
SUUR MAJA
25.02 kell 19 Carrrmen!
26.02 kell 19 Lõbus lesk
28.02 kell 12 Mary Poppins

Kino

24.02–1.03 kell 12.30 Sõjaratsu

1.03 kell 18 Detektiiv Lotte

24.–26.02 kell 12.45 ,17.15,
19.45; 24.–26.02 kell 15;
27.–29.02 kell 20.30 Nüüd
läheb sõjaks

VANEMUISE TEATRI
VÄIKE MAJA
23.02 kell 19 Rigoletto
25.02 kell 19 Maria Stuarda

24.02 kell 13.35; 24.–1.03 kell
18, 20, 22 Vasaku jala reede
24.02–1.03 kell 17.35;
24.–28.02, 1.03 kell 15.45;
27.–29.02 kell 19.40 Vanne
24.–29.02 kell 15.20, 21.45;
1.03 kell 15.20 Turvamaja

Katusetööd (ehitus,
remont, lume- ja jääkoristus).
Tel 5625 1750, e-post
outomeli@gmail.com.
Vannide emaileerimine ja vannitubade plaatimine. Tel 552 2879,
740 5307.

Materjal

24., 27.02–1.03 kell 15, 19.15,
21.30; 25.–26.02 kell 15.45,
19.15, 21.30 Minu suur O!

24.–26.02 kell 12; 27.02–1.03
kell 12, 13.35 Üks kass Pariisis

4.03 kell 12 Mary Poppins

24.02–1.03 kell 12.15 Mees
raha eest

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

29.02 kell 15 Appi! Ooper!?
1. tund

3.03 kell 19 Onegin

24.–26.02 kell 11.30, 16;
27.02–1.03 kell 12, 16.15 Lõvikuningas (3D, eesti keeles)

Erinevad ehitus- ja remonttööd,
vannitubade ehitus.
Tel 503 4805.

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173
Kinnisvara
24.02 kell 14.30 Erilinastus:
Viimne reliikvia
1.03 kell 18.15 Esilinastus: Me
ostsime loomaaia
1.03 kell 21.45 Esilinastus:
Saatan seespool

Näitus
ANNELINNA
RAAMATUKOGU

kinnisvarabüroo

PARIM PÄEV
Suurim üürikorterite valik

www.tartukorterid.ee
• Võtame müüki kinnisvara.
• Otsime klientidele üürikortereid.
• Raamatupidamine
korteriühistutele - 2€/korter.
• Üürikorterite haldamine.

kuni 28.02 Eesti Rahva Muuseum lapse pilgu läbi
kuni 14.03 näitus fotovõistluse Kultuurimälestised
Vikipeediasse äramärgitud
töödest

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel. Tel 742 0240,
506 2212, www.robinsonkv.ee.

Esilinastus Cinamonis 23.02 kell 19.25
Hugo (Asa Butterﬁeld) – orb, kellavalvur ja olude sunnil ka varas – elab
Pariisis ühe pulbitseva rongijaama seinte vahel, kus tema ellujäämine
sõltub anonüümsusest. Kui aga Hugo maailm põrkub tema hooldatavate kellade hammasrataste kombel ekstsentrilise raamatukoist tüdruku
(Chloe Moretz) ning kibestunud, rongijaamas mänguasjakioskit pidava
vanamehega (Ben Kingsley), satuvad ohtu nii poisi salajane elu kui ka
tema kiivalt varjatud suur saladus...
Osades Asa Butterﬁeld, Chloe Grace Moretz, Ben Kingsley, Sacha
Baron Cohen, Emily Mortimer, Jude Law, Ray Winstone, Christopher
Lee, Richard Griffiths ja paljud teised.

kuni 25.02 Kadri Toome
maalinäitus Vaikus

LINNARAAMATUKOGU
kuni 28.02 Kristi Tuhkru-Tamme illustratsioonide näitus
kuni 10.03 raamatunäitus „Looduse“ raamatusarjad: Ajaviitekirjandust (1932–1940)
kuni 10.03 Janar Kulli fotonäitus Ajatud raamid
kuni 17.03 Müstilised kivid
emakese Maa varaaidast,
näituse koostasid Reet Urbanik ja Helle Kaarli

Tule õppima abikokaks.
Tartu Kutsehariduskeskuse talvisel vastuvõtul on veel
vabu kohti abikoka erialale.
Sa pead olema põhiharidusega või põhihariduseta
Õppetöö abikoka erialal algab 5. märts 2012.
Abikoka õpe kestab 1 aasta ja seal õpetatakse:
• abikoka tööks vajalikke algteadmisi ja -oskusi
• iseseisva- ja meeskonnatöö kujundamist ja omandamist
• füüsilise ja vaimse koormuse taluvust
• koka töös vajalike isikuomaduste arendamist
(õpivalmidus, liigutuste hea koordinatsioon, loogiline
mõtlemine, värvi-, maitse- ja lõhnataju, kohanemisvõime,
suhtlemisvalmidus, puhtus, korrektsus, kohusetunne,
enesedistsipliin, loovus, säästlikkus, arenemisvalmidus)

TULE KOHALE!

Tartu Kutsehariduskeskus Kopli 1, Tartu
A-korpuse II korrus (ruum 208 või 212)
736 1876 või 736 1890,
noored@khk.ee

Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

kuni 17.03 Tiia Reisneri fotonäitus Pingid

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 28.02 Pille Tammela
näitus Üksteist ühte

Olin 13.–17. veebruarini ravil
Tartu Maarjamõisa haiglas.
Tänan oma raviarsti,
erakorralise operatsiooni
ette võtnud dr. Tiit Vaasnat
ning kõiki üldkirurgia
osakonna õdesid,
hooldajaid ja teisi töötajaid,
et hoolisite ja tegite mu
sealviibimise kergemaks.

Tel 5197 8500.

Põhiteenusena
• Kivi-, plekk- ja eterniitkatuste
ehitus- ja remonttöid
• Lamekatuste ehitus- ja remonttöid
•Tellis- ja moodulkorstnate ning korstnapitside
ehitust ja renoveerimist
Lisateenusena
• Ventilatsioonisüsteemide ja lõõride puhastustöid
• Lume ja jää koristamist katustelt
Tel 55 579 399
info@kodurada.ee

Kuiv kütteklots, puitbrikett.
Tel 5370 0337.
Kuivad kütteklotsid võrgus,
turba- ja puitbrikett. Vedu.
Tel 520 2190, 506 8501.
Kuivad küttepuud (40 l võrgus,
Tartus transport alates 10 võrgust
tasuta, 2.50 €/võrk). Tel 5596 7943.
Kuivad küttepuud (kuivanud üle 2
aasta, 35 eurot/m³). Tel 515 9140.
Kuivad küttepuud alates 27 €.
Kottides 50 l, alates 2.20 €.
Tel 553 3663, 5559 6800.
Lõhutud küttepuud, ka väikesed
kogused. Tel 511 5637.

Pakun tööd
Firma pakub tööd santehnikule.
Samas pakume tööd ka autoremondilukksepale. Soovitav
töökogemus vähemalt 1 aasta.
CV saata e-postile iivi@extcross.ee,
tel 5831 8901.

Veo- ja kolimisteenused.
Simplycar OÜ. Tel 551 6906,
simply.car@mail.ee.
Müüjale ökopoes.
CV koos pildiga saata enne
29.02 info@mahepood.net või tulla
Küüni 7, Tartu. +LOGO logo.jpg

Riided

Veo- ja kolimisteenused.
Tel 5348 4653.
Viime ära tasuta Teie vana koduelektroonika – külmkapid, pliidid
jne. Tel 5597 2991.

Sõidukid

Avatud uus kvaliteetsete kasutatud riiete kauplus Jalaka 40, Tartu.

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

Hugo Cabret‘ leiutis 3D

Müüa kuiva kütteklotsi
ja puitbriketti.

Parim Päev OÜ, Pikk 12, Tartu
Tel 7 424 063, 528 6523.

kuni 28.02 Tartu Eksliibriseklubi näitus „Kalevipoeg“ ja
Kalevipoeg
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Kodurada OÜ pakub

Ehitus

24.02 kell 18.45, 21; 25.02–
1.03 kell 14.30, 18.45, 21
Järeltulijad

24.02–1.03 kell 16.45 Videopäevikud

28.02 kell 19 Mary Poppins

2.03 kell 19 Härra Amilcar

24.–26.02 kell 13.45, 18; 27.–
29.02 kell 14, 18.15; 1.03 kell
14, 20.45 Reis 2: Saladuslik
saar (3D)

CINAMON

23.–26.02 kell 20.30 Hugo
Cabret‘ leiutis 3D

2.03 kell 12 Mary Poppins

VABA AEG

Lõuna-Eesti Erametsa OÜ ostab
metsakinnistuid. Tel 507 2544,
www.erametsa.ee.
Ostame parima hinnaga raieõigust ja metsamaad Saaremaal.
Tel 5550 2661.
Ostan 2-3-toal korteri.
Tel 5561 4114.
Suur valik üürikortereid.
Otsime klientidele üürikortereid.
Tel 742 0656, 511 5949,
www.robinsonkv.ee.
Üürile võtta 1-toal korter.
Tel 503 2345.
Üürile võtta 2-3 toal korter.
Tel 5561 4114.

Uued H&M riided ning toredad
kasutatud riided Euroopast saate
hiljuti avatud avarast Sarapuu
riidepoest. Veebruari lõpuni on
kolmas toode tasuta! Asume aadressil Sarapuu 1 (endine Sarapuu
kommipood Anne sauna lähistel).
www.sarapuuriidepood.ee.

Tervis
Teenus
Ehitus, remont, viimistlus, lumekoristustööd. Tel 5858 6953.
Firma sulatab lahti külmunud
torud ja teeb santehnilisi töid.
Tel 509 0750.
Ohtlike puude langetamine,
puuhooldus. Tel 5664 1413,
info@treeservice.ee.

ADR-KOOLITUSED JA AUTOJUHI
AMETIKOOLITUSED.
Kalda tee 30, Tartu.
www.sõiduõppe.ee, tel 507 8230.
Arvutijoonestamise (CAD) kursused. Kursusest osavõtja saab
tarkvara osta 30% odavamalt. Info
www.zwcad.ee, tel 5388 9110.

Küte

Peeter Ritson
TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Juhan Lang juhan@tartuekspress.ee
Reporter-toimetaja: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

Muu
Müüa õhksoojuspump Midea
MSA12HRDN1 (550 eurot).
Tel 5818 1181.

Raamatupidamine, aastaaruannete koostamine. Tel 513 5191.

Ostan vanu raamatuid, paberraha, ikoone, dokumente, münte,
mööblit, maale, postkaarte, nõusid, hõbedat jne. Tel 5829 9810.

Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga.
www.kutotootmine.ee,
tel 501 5312.

VÄRVILISE METALLI KOKKUOST!
Lõuna-Eesti parimad hinnad.
Metallikaubanduse Grupp OÜ,
Tartu, Tähe 114B, tel 5836 7801.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Koolitus

HAMBAPROTEESITÖÖD: kroonid, sillad, plaadid, parandus. Konsultatsioon tasuta! Tel 744 2122.
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KUULUTA LEHES JA VEEBIS

tartuekspress.ee/kuulutused
• Reakuulutus kuni 90 tähemärki - 2 €
• iga järnev 30 tähemärki - 1,5 €
• logo või pildi lisamine - 3 €

kuulutus@tartuekspress.ee • www.tartuekspress.ee
REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Müügiesindaja: Jürgen Post jyrgen@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (2.50 € kuu) • tel 730 4455 • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee
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Neljapäev, 23. veebruar 2012

Kergelt habetunud näos piiluvad tumeda raamiga
prillide tagant arusaamatut värvi silmad. Need kissitavad alatihti, vahel harva kiikavad altkulmu, ent
eelistavad ka omaniku elutoas jälgida ennemini saabastatud jalgu kui vestluspartnerit. Ei, see pole üldse ujedus või hirm, salatsemisest rääkimata, pigem
mõtlik, ehk tsipa endassepugevgi pealetükkimatu
poos. Üll Hawaii ülikooli kirjades hall dressipluus,
virgub selle kandja, Tartu Ülikooli tänavune ainus
leegionär, Bill Amis tavapärasest vaoshoitusest just
seepeale, kui tüürin jutu kolledžiajale.
„See oli paradiis. Jumalik kliima, huvitavad õpingud ning supertiim,“ meenutab Amis aega Vikerkaare Sõdalaste (Rainbow Warriors) seas. Ehkki tegemist pole üliõpilasliigade mõistes eriti kuuma nimega, sai kapten Amis Hawaii särgis üle 30 minuti mänguaega ning õigustas seda viimasel hooajal kaheksa
lauapalli ning 15 punktiga mängu kohta. Visketabavus oli noormehel sealjuures kõigil kolmel hooajal
(tunamullused mängud jäid „akadeemilise“ tõttu
vahele) tubli 50% juures ja oma parimas mängus
äsas ta vastastele kuus koppa.
Kuidas ometi sisemaalt, Oklahomast, pärit Bill
nii kaugesse ja eksootilisse kohta sattus? „Tehti
pakkumine. Tegelikult oli pärast keskkooliaastaid, mil hakkas juba pikkust kogunema ning
korvpallitandril oli üht-teist näidatud, pakkujaid teisigi. Hawaii ülikool polnud kodule väga
lähedal, ent tahtsingi harjumuspärasest keskkonnast eemale saada, näha maailma. Lisaks
sain Hawaiil õppida meediat ja ﬁlmitegemist.“
Mõistetes žongleerimisega näitab Amis kogu
meie vestluse ajal omapärast stiili. „Polnud
kodule väga lähedal“ tähendab selles kontekstis kaugelt üle 10 000kilomeetrist vahemaad
läbi viie ajavööndi.
Saagu siinkohal remargina ära mainitud,
et Billi tädimees kannab nime James Cameron. Jah, just seesama tegelinski, kes ülekantud tähenduses on isaks nii „Terminaatorile“, „Titanicule“ kui ka „Avatarile“. Billi enda
koostatud linateost on igal huvilisel võimalus vaadata YouTube’i vahendusel, otsides märksõnapaari „neighbourhood ninja“.
„Minu osaks olid suuremalt jaolt stsenaariumi koostamine ja montaaž, kursavend
Kyle McCuish tegi peamiselt operaatoritööd. Kooliprojekt. Ei tasu ootusi väga kõrgele kruvida. Eesmärk oli omandada selleks
tööks vajalikke tehnilisi oskusi,“ jätab amatöörrežissöör nina püsi ajamata.
Filmimehe elu tundub kõrvalt vaadates sootuks põnevam kui higiste palli järele vudivate meeste rutiin – kas onu James siis korraliku
mangumise peale selliks poleks võtnud? „Naljakas, aga meie suguseltsist ei tööta vist mitte
keegi tema juures. Raske öelda, miks see nii on ...
aga ehk see ongi kõige parem lahendus. Ei, tema
juures ei ole ma oma karjääri ﬁlmi alal kunagi ette
kujutanud. Üks teine, noor sugulane teeb praegu
samas vallas edusamme. Mõtteis võiksin ennemini
talle abiks olla. Samas oleks kinoärist mõtet rääkida
siis, kui mu korvpallurikarjäär lõppenuks ülikooliga.
Praegu keskendun ainult sellele. Korvpall on minu
kirg ja armastus, töö, elukutse ja hobi – kõik korraga.“
Ja nagu hea lastetoaga ameeriklane ikka, kinnitab ka Bill Amis, et karjääri valikul pole tema vanemad kunagi oma soove poja omadest ettepoole seadnud. Seda enam, et Billi ema, professor Susan Tabor
on Oklahoma City Community College’i sotsiaalteaduskonna dekaan ning kasuisa, professor Mike
Tabor õpetab Redlandsi ülikoolis Ameerika ajalugu. Vanem õde Sarah jagab teadmisi algklassides
ning just tänu talle õnnestus Billil keset hooaega ka

kiirel tiirul kodus käia. Nimelt abiellus Sarah 23. detsembril ning kuigi peamiselt möödus Billi kolmepäevane välkreis lennukites või neid oodates, siis õe
pulmas sai ta siiski ära käia. „Mitte eriti rahvarohke,
nii umbes 300 inimest,“ liigitub pidustus Billi skaalal
enam-vähem tagasihoidlike kilda.
Vahele torgatud küsimusele, millal endal sarnasel
põhjusel ülikond selga tuleb tõmmata, vastab korvpallur muiates, et pole oma tüdrukutki. „Ei näe selle
teemaga eriti vaeva. Liigun vooluga kaasa, elu toob
ise, mis tal tuua on.“ Provokatsioonile, et kas tulevane võiks äkki olla pärit Eestist, reageerib Amis kulmukergitusega. „Ei tea iial. Piigad on siinkandis üpris
nägusad.“
Edasi urgitsedes saan teada, et eesrindlikuks
ööklubihundiks kipub ameeriklases ainest väheks
jääma. Sitke ja suur mees küll, ent siinsed pralled,
millest mõnel on ta sõprade mahitusel ikka osalenud,
kestvat jänki jaoks arusaamatult kaua, lausa varajaste hommikutundideni, misjärel langevat uue päeva
teovõime drastiliselt.
Nii ongi Billi peamisteks vaba aja kaaslasteks teler,
raamat ja – nagu erialainimesele kohane – kinosaal.
Alla kahe ﬁlmiga nädalat lähiajaloost ei meenu. Kaubaks läheb kõik, „mis pole igav“. „Ma ei välista ühtki žanri. Igavaid filme aga tõesti vihkan. Näiteks
„Kuninga kõnet“. Ütlen otse välja – see oli tüütult
igav, unine ﬁ lm. Enam-vähem kõik kiitsid kõigile,
kui kõva asjaga on tegemist, sest keegi hakkas ees nii
kuulutama ning teised ei tahtnud rumalamad välja
paista. Ma ei pelga olla siis „teadmameeste“ arvates
tüüpiline ignorantne ameeriklane, kes ütleb asja nii
välja, nagu see mulle isiklikult tundus,“ prahvatab
seni sorava diplomaadina esinenud Amis ootamatu resoluutsuse ja iseteadlikkusega. Taas teema, kus
jalad tunduvad kindlalt maas olevat?
Elutoa diivani kõrvalt kapilt on jutu usutavuse tõstmiseks kohe ette näidata ka hiliseim lektüür.
John Grishami „Playing for Pizza“ ning George R.R.
Martini „A Game of Thrones“. Hinnang meie raamatupoodide või alma mater’i raamatukogudes inglise keeles pakutavale jääb aga saamata, sest Bill pole
teinud proovigi siit miskit lugemisväärset leida. Ju
kulub enamik aega hirmigavatel bussireisidel siis
ikkagi tukkudes. „Õnneks suudan ma bussis päris
hästi uinuda. Kui välja arvata kuramuse Läti kuramuse teed! No need on tõesti õudsed.“
Bill Amis on vähemasti numbrite põhjal üks Tartu
meeskonna silmapaistvamaid. Balti liigas on ta oma
satsis parim nii punktide, lauapallide kui ka blokeeritud visete osas. Kas see on ka roll, mis vastab mehe
enda lootustele?
„Tulin siia mõtetega, et olen siiski rookie. Alul olin
Poolas testimisel ja ütleksin, et hooajaeelsed kohtumised seal läksid päris edukalt. Sopotis vajati aga selget keskmängijat, suure ääre kohale, mis on minu
ampluaa, oli neil korralik kohalik mees olemas.
Mänedžer teatas ette, et kui Poolast asja ei saa, on
järgmine huviline Tartu. Olen siin õnnelik, et mul on
noores meeskonnas päris oluline roll.“
Päris puhtalt pole ta oma „rebaseaastal“ siiski pääsenud. Bill möönab, muie palel, et vanemad kolleegid tõmbasid ta lohku. Pärast kohtumist TTÜga utsitasid „heasoovlikud“ meeskonnakaaslased teda kiirelt tegutsema, et jõuda korrus kõrgemale pressikonverentsile muljeid jagama. Mõistagi ei olnud pärast
kohaliku liiga tähtsusega mängu peale tünga saanud
Billi saalis mitte kedagi.
„Muidugi teeb see nalja nii mulle kui ka teistele.
Ei pane sugugi pahaks. Kliima poistega on meil ikka
päris hea.“
Pikemat intervjuud Bill Amisega loe veebruarikuu
ajakirjast Basketball.
RASMUS REKAND

Laenud auto või kinnisvara tagatisel,
käenduslaen ning tagatiseta väikelaen.

TASUTA INFOTELEFON
Lisainfo saamiseks ja täpsemate
tingimustega tutvumiseks palume
kontakteeruda meie konsultandiga.

800 2424
Aleksandri 1-36, Tartu, tel 730 2155.

