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PEATOIMETAJALT 

Grete Kalvet on Lennuki peatoimetaja,
meelelahutusrubriigi haldaja ja
reklaamikorraldaja. Tema ülesanneteks on
vastutada meelelahutusrubriigi eest,
suhelda sponsoritega ning tagada meie
tegemiste kajastamine sotsiaalmeedias.
Grete õpib 10C klassis ning tema
lemmikvärviks on tumepunane.
Kohusetundlik, edumeelne ning südamlik on
sõnad, millega tüdruk ennast
iseloomustaks.

 
 

Head lugejad,

Eelmise aasta novembris võtsime Mirelli, Arturi, Moje ja Mattiasega elevusega vastu väljakutse tagada
traditsioonilise koolilehe Lennuk jätkumine, mis oli pärast koroonapuhangut seiskunud. Kuna oleme kõik 21.
Koolis uued õpilased, teadsime, et lugejatele oodatud kvaliteedi tagamine saab olema meie jaoks eriti
vastutusrikas ja oluline ülesanne. Protsessi käigus liitusid toimetusega ka Eliise, Karolina ning Sarah Mia.
Esimese lehe valmimise jooksul kohtasime mitmeid raskusi, ent ei andnud kunagi alla.

Antud numbris on meil hea meel teieni tuua kajastused kõige hilisematest ja kõlavamatest koolisündmustest,
gümnaasiumikatsete teemalisi nippe G4 koolide kümnendikelt ja artikli 70ndatel elevust tekitanud saksa
bändist Kraftwerk. Persoonilugu tutvustab teile seekord õppealajuhataja Raido Kahmi. Muuseas saate ka
lehest teada, mida arvab õp. Eve Sildnik taimetoitlastest.

Teie ees on Lennuk nr 50!
Peatoimetaja
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Meie lehe kultuurirubriigi toimetaja on Moje
Trutin 10C klassist.
Tema ülesandeks on toimetada kultuuri
kultuurselt. Ta pilk käib üle luulest, värsist ja
proosast, novellidest, jutustustest, esseedest,
kõnedest, intervjuudest ja arvamusest.
Ise kirjutada ta ei pelga, talle isegi meeldib see.
Moje on oma sõprade sõnul eelkõige lahke, hooliv,
naljakas, töökas ning heas mõttes ‘erinev’. Tema
lemmikvärviks on roosa.
Enda sõnul liitus ta Lennukiga, et saada sealt
endale tulevikuks ajakirjandustöö kogemus, leida
uusi sõpru ning selleks, et kureerida Lennuki
lugejale kultuuri oma pilgu läbi.

Lennuki elurubriigi eest vastutab Mirell
10C klassist. Ta ülesandeks on kajastada
elulisi teemasid ja niisama tore olla. “Olen
seiklushimuline, rõõmsameelne ja avatud
inimene, ” ütles Mirell,“ja no natuke laisk
ka”. Mirell liitus Lennukiga, et muuta
koolielu põnevamaks ja näha
ajakirjanduse maailma kaadritaguseid. Ta
lemmikvärv on lil la.

Moje Trutin 10C

Mirell Truss 10C
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Artur tegeleb meie lehe
arvamusrubriigiga. Tema ülesanne on
luua lehele arvamuslugusid ja ka
intervjuusid. Artur iseloomustaks ennast
kui edasipürgivat, uudishimulikku ja visa
inimest. Tema lemmikvärv on pruun.
Koolileht “Lennuki” toimetusega ühines
Artur, sest tahtis katsetada midagi uut ja
panna ennast proovile.

Meie koolilehe uudiste eest vastutab 10C
klassi õpilane ja lehe keeletoimetaja
Mattias Leiger. Tema ülesandeks on
koguda kokku kõik uudisväärtuslik, mis
seondub meie kooliga ning haridusega
üldiselt. Mattias on empaatiline,
sõbralik, humoorikas ja kunstilembeline
ekstravert, kes suudab iga pilve tagant
päikese üles leida. Mattiase
lemmikvärviks on punane. Koolileht
Lennuki toimetusega liitus ta, et saada
uus ja põnev kogemus ning panna proovile
oma keeleoskus.

Artur Haug 10C

Mattias Leiger 10C
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Eliise Lehtsaar on Lennuki toimetaja.
Tema ülesanneteks on informatsiooni
koguda ja inspiratsiooni ammutada ning
hoolitseda, et kõik paberile jõuaks. Eliise
on ettevõtlik ja sihikindel ning õpib 10A
klassis. Lennukiga liitus ta eelkõige
soovist rahuldada oma lõputuna näivat
kirjutamisvajadust. Eliise lemmikvärv on
punane.

Eliise Lehtsaar 10A

Sarah Mia Haabma on meie
pardameeskonnas kujundaja, kelle käe
läbi jõuab tervik versioon lugejani ja
näeb täpselt selline välja nagu ta Teie
ette on jõudnud. Tegusa 11.C klassi
õpilase käe läbi valmib stiilipuhas ja
vaatamist väärt ajakiri. Sarah
iseloomustab ennast kui visa ja
ettevõtlikku noort neidu. Tema
lemmikuks värviks on sügavsinine.

Sarah Mia Haabma 11C
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Pildil on Karolina Vapper 10C klassist. Tema
on ajalehe kunstnik ning arvatavasti
tulevikus kirjutab ka ise midagi sekka.
Ülesandeks on rikastada lugeja visuaalset
elamust, lisades toredaid karikatuure ja
huvitavaid illustratsioone. Teda võib
nimetada uudishimulikuks ja ettevõtlikuks
lapseks. Lemmikvärvi temal ei ole -  kõik
värvid on samaväärselt lahedad.
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21. märtsil toimus juba neljandat korda koolidevaheline moeetendus M21NSTREET. 
Lavale jõudis kümme kollektsiooni, mille loojad olid õpilased G5 koolidest ja esmakordselt ka Tartu Jaan
Poska Gümnaasiumist.
2022. aasta moeetenduse teema oli Modern Phenomenon ehk uuenduslik nähtus, mis suunas disainereid
looma tänapäevast ja ainulaadset loomingut.
Seoses koroonapiirangutega otsustasid korraldajad selleaastase M21NSTREETi korraldada videosilla
vahendusel, mille kaudu sai etendusest osa üle tuhande inimese. Programmist ei puudunud ka
muusikalised vahepalad – esinesid superstaarisaatest tuntud Ingmar Kiviloo ja lauljatar Manna.
Žürii mainis korduvalt, et sel aastal oli konkurents väga tihe ja otsust langetada oli keeruline. Žüriisse
kuulusid moetööstusega tihedalt seotud Kristiina Virt, Äli Kargoja, Karin Kreek ning 2021. aasta
M21NSTREETi võitja Alis Jankelevitsh.

M 2 1 N S T R E E T

M21nstreeti III koha pälvisid Tallinna Prantsuse Lütseumi õpilased Darja Vorobjova ja Mia Kastehein
kollektsiooniga “inégal”, mida žürii kiitis erinevate tekstuuride ja värvide kasutamise eest.
II koha pälvis Tallinna 21. Kooli õpilane Ursula Anton kollektsiooniga “bianco”, mille puhul kiideti
head teostust ja julgust kasutada vaid valget värvi.
M21NSTREETi 2022 esikoha sai Richard Raun Tallinna 21. Koolist kollektsiooniga “ESPACE DORÉ”.
Rauni puhul märkis žürii ära eelkõige kindlat visiooni, suurt pühendumist ja hingestatust. Žürii liige
Kristiina Virt leidis, et kollektsioon sobiks suurepäraselt mõnda futuristlikku filmi. 
Korraldajate Sarah Mia Haabma, Katriin Saa ja Liis Perli sõnul nõudis M21NSTREETi korraldamine
neilt palju unetuid öid, kuid tulemus oli seda väärt. Etenduse lõppedes hõiskasid korraldajad: “Kõik
õnnestus, me tegime selle ära!”

Eliise Lehtsaar 10A
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Raido Kahm: "Mulle meeldib tööle tulla ja tööl olla!"

Kooli õppejuht Raido Kahm pajatab lapsepõlvelugusid, räägib oma minevikust ajakirjanikuna ning
muljetab kogemustest õppetööga pandeemia ajal.

Mis on Teie kõige eredamad mälestused lapsepõlvest Saaremaal? Kas koolipõlves pättust ka tegite?
Ma elasin tänaval, millest üle tee jäi vesine tühermaa. Talvel sai seal uisutada ja kevadel ning sügisel
parvetada enda tehtud alustega, mis kuidagi vee peal hulpisid. Ise ma eriline meistrimees ei olnud, aga
mul olid naabripoisid, kes oskasid päris hästi sääraseid asju kokku panna. Tagantjärele mõeldes oli
see päris vahva.
Otse kodu vastas oli ka mahajäetud sõjaväeosa. Kui Nõukogude sõdurid sealt lahkusid, siis võtsid nad
küll kõik väärtusliku kaasa, aga meiesugustele noortele poistele oli seal ikka omajagu huvitavat
kraami, mida avastada – sealjuures materjali, millest parvesid meisterdada.
Pättuste osas ei oska ma öelda, ega keegi meist vist päris ingel ei ole, aga seda ma ei arva, et ma nüüd
liialt ulakas oleks kunagi olnud.

Tänapäeva nutiühiskonna laste lapsepõlv on sellisest
üsna erinev. Kas ütleksite, et nüüdisaja laste lapsepõlv
on konstantse ekraani taga viibimise tõttu vähem
põnev?
Ma arvan, et see on pigem lihtsustatud lähenemine. Kui
päris aus olla, siis nii umbes 12- aastaselt ilmus elutuppa
meie esimene arvuti. Pean tunnistama, et ka mina
veetsin seal ees päris mitmeid tunde. See ei takistanud
mul väljas mängimast ning minu arust ka tänapäeval
siiski mängitakse väljas ka. Kindlasti on uued
nutiseadmed seda kõike mingil määral mõjutanud, kuid
ma ei teeks üldistust, et siis oli kõik hästi ja nüüd on
laste elu igavam vms. Palju sõltub perest ja
naabruskonnast, samuti lapse iseloomust. Võib-olla
siiski, selleks, et lõbusalt aega veeta, oli tollal vaja pisut
rohkem fantaasiat, aga eks seegi ole subjektiivne.

Mattias Leiger 10C

X X I11 KEVAD 2022



Õpilaste jaoks üks suuremaid probleeme on töökoormuse suurus, kusjuures õpilastel on kooli

kõrvalt suure õppekoormuse ja pikkade koolipäevade tõttu üsna vähe vaba aega ning sellega

kaasnevad tihtipeale ärevus ja stress. Kas Te näete sellele mingisugust konkreetset lahendust või

on Teil mingeid mõtteid sellega seoses?
Vaimse tervise probleemidele lahenduste leidmisega tegelevad eksperdid - minul imerohtu kahjuks ei
ole. Tihtipeale tekivad probleemid inimestel siis, kui endale võetud kohustused on jäänud täitmata.
Eriti kui me räägime kooli kontekstis. Näiteks on otsustatud tulla gümnaasiumi, siinsed ja veel mõned
välised kohustused endale täitmiseks võetud ning ühel hetkel, kui seda kõike on liiga palju, siis pole
ime, kui tekib ärevus või stress. Arvan, et tuleks oma võimeid hinnata võimalikult ausalt, et need
ülesanded, mis me endale võtame vastaksid meie võimetele - ei tasu olla liiga hõivatud, aga samas pole
ka hea olla n-ö liiga vähe hõivatud.

Kui palju on koolil endal otsustusvõimu selle üle, kuidas õppeprogramm kulgeb? Kui palju peab
lähtuma riiklikust õppekavast?
Riiklik õppekava annab ette teatud arvu tunde, palju võib olla - näiteks 8. ja 9. klassis tohib olla kuni
32 tundi nädalas. Seal sees on terve rida tunde, mis on kohustuslikud. Näiteks peab matemaatikat
olema teatud arv tunde ja samamoodi on paljude teiste ainetega. Maksimaalselt lubatud tundide ja
kohustuslike tundide vahele jääb väike aken, kuhu saame mahutada suunaaineid või lisatunde osades
ainetes.
Gümnaasiumi lõpetamiseks minimaalne kursuste arv seaduse järgi on 96 – neid kursuseid, mis
koolist sõltumata kõigile ühtemoodi kohustuslikud on, on 63. Sinna vahemikku mahub juba päris
palju, mis tähendab, et valikuvabadus on natuke suurem. Samuti võib kool oma õppekavas täpsustada
lõpetamise tingimusi. Näiteks meil on olenevalt suunast kohustuslikke kursusi 91-92, millele
lisanduvad 11 valikkursust. Arvan, et see on päris hea lahendus nii riiklikul kui koolitasandil -
üldhariduskoolis jääb tuumik kõigil samaks, aga samas on koolidel piisavalt vabadust, et kujundada
oma nägu.
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Kas näete hetkel riiklikus õppekavas midagi, mis on aegunud ja vajaks uuendamist?
Ma arvan, et õppekavade uuendamine ei ole hetkel hariduses see põhiprobleem. Alati saab kavasid
kaasajastada või täiendada ja alati on keegi, kes leiab, et midagi on neis puudu või üle. Siin on päris
raske leida objektiivset tõde, mis kõigile sobiks.
Pandeemiaga kaasnenud distantsõpe on miski, millega meist kellelgi polnud varem kogemust. Kuidas
mõjutas see Teie elurütmi ning mis olid selle perioodi positiivsed ja negatiivsed küljed?
Positiivseid külgi eriti nagu ei mäleta. Pigem kui ma käin tööl, siis mulle meeldib tulla tööle ja olla tööl.
Sõna “kodukontor” ajab pigem külmavärinad peale. See ei tähenda, et ma ei võiks kodus töömeile
lugeda, aga see et ma ärkan üles ja siis võin põhimõtteliselt kõik töised toimetused diivanil istudes ära
teha, seda ma väga ei armasta, aga eks seal distantsõppeperioodil ta esialgu niimoodi oligi. Samas võib
seda jälle kogemusena võtta - nägin, et nii ma tööd teha ei tahaks. Kui sain videotundide andmise
rohkem käppa - pean tunnistama, et ei olnud sugugi pioneer selles vallas - siis harjusin sellega ära, aga
see pole päris see.



Seega eelistate pigem füüsiliselt tööl kohal olla?
Jah.

Mis tekitab Teile seoses õppejuhi ametiga stressi?
Stress on üsna laia tähendusega sõna. Ilmselt on see minul nagu kõigil teistelgi – kui on mingi konflikt
või probleem, millele kohe lahendust ei näe, siis kindlasti tekib teatud ärevusseisund, aga midagi
sellist kindlamat ma välja tuua ei oska Pigem seda stressi eriti ei teki – ju ma oleks vales ametis ka,
kui päev läbi hirmsas stressis oleksin. Üldiselt on hea näitaja see, kui jään õhtul kiiresti magama – see
annab justkui märku, et kõik on hästi. Kui unehäired tekivad, siis võime rääkida mingit laadi stressist,
aga seni ei ole seda praeguse ameti tõttu veel juhtunud.

Olete olnud varasemalt ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Kuressaare Gümnaasiumis. Kuidas
võrdleksite eelmist kooli Tallinna 21. Kooliga? Mis on kõige silmapaistvamad erinevused?
Minu vaatepunktist on tegemist üllatavalt sarnase vaimsusega koolidega. Mõlemas on tunda sellist
vaba õhkkonda. 21. Kool on ehk pisut rohkem tulemustele orienteeritud, aga kui võrrelda kollektiive,
siis leiab mõlemast koolimajast üsna sarnaseid tegelasi. Sellist eriti silmapaistvat erinevust ma ei ole
tähele pannud.*
*(Kuressaare Gümnaasium on alates 2021. aasta 1. septembrist Kuressaare Nooruse Kool)

Mida teadsite 21. Koolist enne siia tööle asumist? Kui tööga siin alustasite, kas tekkis üllatusi?
Teadsin, et tegemist on maineka kesklinna kooliga, aga ega ma rohkem eriti ei teadnud. Üllatuste
kohta ütlen nii palju, et need tekivad tavaliselt siis, kui on ootused, aga ootused on tihtipeale kurjast.
See haakub võib-olla ka eelneva stressi ja vaimsete probleemide teemaga. Kui inimene läheb uude
kohta ja ta eeldab väga palju, siis see võib kaasa tuua pettumise. Seetõttu olen üritanud ootuste
tekkest kõrvale põigelda ja neid pigem vaigistada. Niisiis väga suuri üllatusi ei olnud, kõik toimis:
(naerdes) arvutid töötasid, eKooli sai sisse logida ja õpilased olid klassiruumides. Siis juba oligi kõik
päris hästi.

Mida nautisite ajakirjanikutöö juures ja kuidas Te võrdleksite seda õpetaja ametiga?
Õpetaja töö on kindlasti mingil määral intensiivsem. Kui oled 25-40 õpilasega samas ruumis ning pead
sealset protsessi kuidagi juhtima - selles on midagi tabamatut, mis tõepoolest väsitab lõpuks ära.
Ajakirjanikuna saad oma rütmi rohkem ise valida.
Ajakirjaniku töö võib ka olla üsna rutiinne - kõik need sündmused, millest kirjutada, langevad lõpuks
samadesse tuttavatesse kategooriatesse. Kahjuks kui ajakirjaniku jaoks on midagi põnevat, mida
tasub uurida, siis see tihtipeale tähendab seda, et kellelgi on midagi kehvasti. Aga kuna sinu töö on elu
kuidagi kajastada, siis paraku nii lihtsalt on.
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Kuressaare Gümnaasiumi õpilased on Teid kirjeldanud kui väga chill’i ja humoorikat inimest. Kas
tunnete, et õpetaja peab olema alati autoriteetne, et klassis korda hoida? Kas sellise lähenemise
tõttu olete saanud kolleegidelt kriitikat?
Mu eesmärk õpetajana on alati olnud oma ainet edasi anda, nii hästi või halvasti, kui ma seda oskan.
See, kuidas kujuneb tunni dünaamika, oleneb väga palju konkreetsest klassist, keda õpetan. Kui
klassis on distsipliiniprobleem, tuleb sellega tegeleda. Kui selliseid probleeme ei ole, siis ilmselt
tunnen ennast üsna hästi ja saan olla rohkem mina ise. Mu taotlus ei ole olla chill või midagi sellist,
aga kui see nii välja kukub, siis võib olla tõesti see nii on.
Mis puudutab kolleegide suhtumist, siis otseselt kriitikat ma saanud ei ole.

Mida peate kõige olulisemaks õpilasega usaldusliku suhte loomisel?
Ma vist ei oska niimoodi mõelda, et tulen klassi ja hakkan siin mingeid suhteid looma (hakkab
naerma). Pigem on nii, et kui õpilane soovib rohkem õpetajaga suhelda ja õpetaja on avatud olenemata
sellest, kas õpilane on kahe-, kolme-, nelja- või viieline, siis vastastikune usaldus tekib. Kunstlikult
seda tekitada ei saa.

Küsiksin vastupidi, et mis usaldusliku suhte tekkimist takistada võib? Mis on käitumismustrid,
mida õpilased peaksid vältima, et usalduslik suhe õpetajaga tõenäolisem oleks?
Õpilastel tasuks võib-olla silmas pidada, et õpetajad suhtuvad oma tundi teatud mõttes kui enda
loomingusse, mille nad üles ehitavad. Tund on küll alati suunatud õpilasele ja ehitatud tema ümber,
aga alateadlikult on ka õpetajatel teatud ootused selles osas, kuidas kõik olema saab.
Kui nüüd selles tunnis on õpilased, kes ei soovi õpetajat kuulata või tema juhiseid järgida, hakkab
õpetaja väsima. Päeva lõpuks on sellel väsinud õpetajal mõnevõrra keeruline olla kaastundlik ja
mõistev nende suhtes, kes ise vastupidiselt käituvad.
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Esilinastus. film meie Lydia Rahulast
 

Mattias Leiger 10C

24. veebruaril esilinastus ETV-s dokumentaalfilm “Lydia”, mis pajatab inspireeriva loo meie kooli
elavast legendist Lydia Rahulast. Rahula on töötanud Tallinna 21. Koolis muusikaõpetajana juba 42
aastat ning mõjutanud oma energilise õppemetoodika ja särtsaka iseloomuga mitmeid põlvkondi
Eesti noori. 

Rahula asutas 1988. aasta septembris Tallinna Poistekoori ning 2003. aastal Eesti Lastekoori. Ta on
dirigeerinud mitmel üldlaulupeol, mille kaadritagused on ka dokumentaalfilmis käsitletud. "Päris
suur hulk Eesti meestest on tänu temale palju paremad mehed," ütleb filmis dirigent Siim Aimla, kes
laulis Rahula käe all RAM-i poistekoori ettevalmistuskooris. Tundub uskumatu, et Lydia käib
kaheksandat aastakümmet, ta on ülimalt vitaalne ja pakatab energiast. Kogu meeskond on filmimise
ajal tõdenud, et Lydia Rahula puhul on vanus ainult number. Tema jaoks pole mingi probleem koos
poistega maha pidada üks jalgpallimatš või kõndida laulu- ja tantsupeorongkäik läbi kaks korda
järjest.
Filmis jutustavad oma kogemustest Rahula all laulmisest mitmed tuntud näod 21. Kooli vilistlaste
nimekirjas, nagu Karl-Erik Taukar, Koit Toome ja Uku Suviste.
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Dokumentaalfilm “Lydia” oli minu jaoks väga positiivsete emotsioonidega täidetud filmikogemus. Olen
ise siin koolis alles esimest aastat, aga film andis ideaalse aimuse sellest, kui suur elav legend Lydia
Rahula tegelikult on – eriti 21. Kooli rahva perspektiivist. 
Film algab suurejooneliste kaadritega Rahula juubeli tähistamisest koolis, mis maalivad väga selge pildi
sellest, kui väga meie kooli inimesed teda hindavad, austavad ja armastavad. Selline avang juhatab ka
ilusti sisse filmi, mis suuresti emotsionaalsusele toetub – nii Lydia rõõmsameelne ja särtsakas iseloom
kui ka filmi narratiiv ja oskuslik lihvitud töö video- ja montaažimeeskonnalt jätsid minusse läbi
emotsioonide säärase tunde, nagu oleksin ise Rahula käe all laulnud ning teaksin igat detaili sellest,
milline ta inimesena on.
Lisaks sellele näitab dokumentaal läbi kulissidetaguste kaadrite Lydia inimlikkust. Ka üks Eesti
kogenumaid dirigente on enne laulupeol esinemist närvis. Oma poistega on ta rahulik, aga karm. Tema
enda sõnul tuleb olla range, aga mitte kuri, sest kes see lapse peale kuri saaks olla?
Terviklikku pilti Lydia Rahula karjäärist ja saavutustest aitavad maalida kommentaarid nii tema all
laulvatelt poistelt kui ka vilistlastelt, kes on Rahula käe alt alustanud ning seejärel muusikutena kaugele
jõudnud nagu Koit Toome ja Karl-Erik Taukar. 
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Põhikooli lõpetajatele, keda ootavad gümnaasiumi sisseastumiskatsed, on kevad, mil teised muretult
tuuli nuusutavad, kõige ärevamaks ajaks. Lennuk uuris värsketelt nelikkoolide gümnasistidelt,
missugune ettevalmistus kõige suurema tõenäosusega gümnaasiumisse viib. 

Kui küsida kümnendikelt, kes eelmisel aastal gümnaasiumite sisseastumiskatsed edukalt läbisid, mis
oleks nende soovitus tänavustele sisseastujatele, siis peamiseks vastuseks on see, et valmistuda tuleb
varakult. Üks on kindel - alles eksamite eel ärgates ei jõua varasemat uimast õppimist tasa teha. Kõik
vastajad soovitasid põhikooli lõpuklassis ja eriti viimasel poolaastal tunnis võimalikult palju tähele
panna ja kaasa teha, sest vahetult katsete eel kõigest väest õppimine aitab küll palju, kuid põhi peab
siiski all olema. 

G4 kümnendikud õpetavad, kuidas garanteerida endale koht
gümnaasiumis 
Mirell Truss 10C

Täida lüngad 

Eksamiteks valmistudes avastavad nii mõnedki, et
osad teemad on kuidagi eriti rasked ja justkui ei
mäletagi, et midagi niisugust oskama peaks. Ka
sellisele ehmatusele on lahendus. Näiteks Rasmus
Reaalkoolist ostis endale ettevalmistusperioodil
põhikooli lõpueksami eesti keele ja matemaatika
töövihikud, kus oli olemas nii teooria kui ka erinevad
ülesanded. "Oluline on ununenud teemad üle korrata
ja vajadusel õppida asju, mis on lünklikuks jäänud,"
ütleb ta.  

Vestlusvoor on otsustav 

Pärast esimese vooru edukat läbimist võib tekkida tunne, et enam pingutama ei pea, sest vestlusvoor...
noh, see on ju lihtsalt vestlus. Kuid sellisest lähenemisest võib saada liiga enesekindla noore takistus, sest
kool eelistab niisama kulgejale enamasti siiski tõsist huvilist. “Enne vestlusvooru tegin antud kooliga
tutvust - uurisin ajalugu, missiooni, silmapaistvad õpetajad, mõtlesin läbi õppesuuna valiku põhjenduse.
Olin valmis rääkima iseendast - millega tegelen, miks olen just mina õige õpilane nende kooli jaoks,
millised on minu tulevikuplaanid ning kuidas selles koolis õppimine nende teostumisele kaasa aitab. 
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Kõige suurem väljakutse 

2021. aastal toimusid koroona tõttu sisseastumiskatsed EIS-i vahendusel arvutis. See oli õpilastele ja
ka õpetajatele uus kogemus, mistõttu tekitas üpris palju segadust ja tuli ette ka tehnilisi viperdusi.
“Suurim väljakutse oli katsete tegemine arvutis, mis oli minu jaoks harjumatu. Ei imestaks, kui
sellega kaasnesid ka mõningased probleemid, kuna õpilase tulemuste taga võis olla ka mõni
perekonna helgem pea, keegi seda paraku kontrollida ei saanud ning see võis vestlustele saamise
ausatele õpilastele raskemaks teha,” arutleb Kristjan. 

Samuti mõtlesin läbi, mida saan mina anda koolile," avab enda vestlusvooru ettevalmistuse
põhipunkte Kristjan Gustav Adolfi Gümnaasiumist. 

Vali õppesuunda hoolikalt 

Olles kogu sissesaamise kadalipu läbi teinud, mõtleb praegu nii mõnigi, et osasid asju oleks võinud
parema soorituse saamiseks ka teisti teha. On neid, kellele oleks kasuks tulnud põhjalikum
kordamine ja neidki, kes tunnevad, et vestlusvooru eel oleks võinud vähem pabistada - teisel pool
ekraani või lauda on ju ka lihtsalt inimesed. Elisabet 21. Koolist ja Siim Tallinna Inglise Kolledžist
soovitavad uurida tuttavatelt, kes sisseastuja valikus olevates koolides käivad, nende kooli kohta, et
saada sealsest atmosfäärist ja koolielust parim ülevaade. See on oluline, sest kooli ja õppesuuna valik
võib suures osas määrata, milliseks kujuneb noore inimese elu.  
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Mida kõrva taha panna? 

Lennuk soovitab üheksandikel katseteks aegsasti valmistuda ja materjali pikema ajaperioodi peale ära
jaotada. Vestlustel tasub olla julge, tuua välja oma tugevaimad küljed ning näidata, miks just sina
peaksid antud kooli jaoks parim valik olema. Tasub olla enesekindel ja positiivne ning anda endast
parim! 
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Mida arhitektuur Teie jaoks sümboliseerib? Kuidas Te
seda tõlgendaksite?

Arhitektuur iseenesest ei sümboliseeri midagi. Muidugi on
nii, et arhitektuuri avalduvad oma ajastu vaimumaailma
aspektid - mida inimesed on sellel ajal ilusaks pidanud või
kuidas on valitsejad tahtnud oma võimu näidata ja
rõhutada ühiskonnas oma staatuse erilisust; milliseks on
inimesed tahtnud kujundada oma kodusid, kuidas on
mõistetud head ja mugavat kodu; ka ühiskonna sotsiaalse
arengu tase, näiteks 19. sajandi teist poolt, 20. sajandi
algust iseloomustab Euroopas just moderniseeruv ja
keerulisemaks muutuv ühiskond, kus tekib erinevaid uusi
ühiskondlikke institutsioone: hakatakse ehitama eri liike
koolimaju ning igasuguseid bürokraatia kontoreid, sest
keerulisem ühiskond nõudis ka keerulisemat
riigivalitsemist. Arhitektuuriga tutvumine räägib väga
palju selle aja ühiskonnast, mil neid maju ehitati.

Käesoleva Lennuki numbri kultuurirubriigi intervjueeritav on meie kooli vilistlane,
arhitektuuri konservaator ja arhitektuuriajaloolane Oliver Orro, kes on lõpetanud
Eesti Kunstiakadeemia Kunstiteaduse eriala 2005. aastal. Ta oli Eesti
Kunstiakadeemia doktorant muinsuskaitses ja restaureerimises, kelle
uurimissuundadeks on Eesti 19. sajandi II poole ja 20. sajandi alguse arhitektuur - sh
puitelamud, tööstus- ja militaarehitised - aga ka Nõukogude perioodi linnaehitus ja
muinsuskaitse. Orro on töötanud Tallinna Kultuuriväärtuste Ametis muinsuskaitse
osakonna peaspetsialistina ning alates 2011. aastast Eesti Kunstiakadeemias lektori
ning teadurina.

P e r s o o n i l u g u :  O L I V E R  O R R O

On teil endal mingisuguseid kõige sümpaatsemaid
arhitektuuri žanreid? Millised on Teie lemmikud?

Ikka on. Mulle pakuvad elamust väga erinevad majad ja
väga erinevad ruumilised keskkonnad. Kuna olen
kristlane, on mulle väga sügava mulje jätnud mitmed
religioossed paigad. Näiteks Sainte-Chapelle Pariisis, mis
tõepoolest on vapustav ruum. 
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Kohapeal olles jääb mulje, nagu oleks see ehitatud
ainult valgusest. Samasuguseid kummalisi elamusi
olen tajunud ka palju tagasihoidlikumates
pühapaikades. Mulle väga meeldivad väikesed
puidust õigeusukirikud, nii Venemaal kui ka
Eestis. Näiteks Võrumaal Varstus, kus tõesti see
kiriku ruum oleks justkui palvetest läbi imbunud
ning selles pisikeses ruumis, eriti kui seal
suitsetatakse viirukit ja põletatakse küünlaid, siis
Jumal on kuidagi intiimselt lähedal. Mulle väga
meeldib ka jalutada parkides ning vaadata looduse
ja inimese loodu koosmõju. Park on justkui välja
puhastatud loodus, kus inimene puude,
muruväljade, tiikide ja teiste vee-efektide abil loob
kunstiteose.  

Metsiku looduse elamus on midagi muud, aga
pargid ja iluaiad on huvitavad kohad, kus
inimene looduse abil loob kunstilist elamust.
Väga huvitav, kuidas park muutub läbi
aastaaegade ning kuidas seeläbi muutub ka
tähendus, mida ta jätab. Mind kõnetavad ka
ehitatud keskkonnad, kus saab tunnetada
kokkukuuluvust varem elanud inimestega,
emotsionaalset sidet varasemate põlvkondadega,
olgu see siis mõni rehemaja või väga ehedana
säilinud vanalinn, kus ei ole liigset turistlikkust,
vaid ehe ajalugu. Need kihistused, mis inimesed
erinevatel aegadel on loonud, on kihistunud
üksteise peale ja sa tajud, et ka siia kaduvasse
maisesse maailma jäävad meist mingisugused
märgid. Tajud kokkukuuluvust inimkonna
ühiste kultuuriliste kogemustega või
traditsioonidega.  Itaalia linnadest olen ma seda
väga tugevalt tundud näiteks Sienas. Sul on
midagi ühist või sarnast nende inimestega, kes
seal samas vanasti ringi liikusid. Nad on kõik
seal kivide vahel alles, ja mingisugusel kujul
sinuga samas ruumis.
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Te rääkisite enne parkidest ja iluaedadest. Võib-
olla inimesed tihti kipuvadki mõtlema
arhitektuurist kui ainult hoonetest, aga nad ei
mõtle selle peale,  millised võivad olla teised
arhitektuuri väljendid ning kuidas inimesed
ruumi otseselt midagi suurt juurde ei lisa, vaid
kuidas nad ruumi algset olemust muudavad? 

Tänapäeval tegeletakse väga palju selliste
teemadega. Arhitektid armastavad selle kohta
kasutada väljendit “väliseluruum”.
Majadevaheline ruum, olgu see siis hoov või ka
tänav, on tegelikult eluruumi pikendus õue.
Tänapäeval me tajume neid väga erinevana -
väliseluruumi peetakse vaenulikuks ja millekski,
mida tuleb vältida, eriti külmemal aastaajal. Väga
palju tegeletakse sellega, kuidas panna
majadevaheline ruum osalema meie eludes,
pakkuma meile võimalusi ja väikeseid
provokatsioone kohtumisteks, millegi uue
proovimiseks. Kuidas üldse saada inimesed
arvutiekraanide ja autorooli tagant ära ning uuesti
väliseluruumi tegutsema. Mida see väliseluruum
võiks pakkuda erinevatele sihtrühmadele? Tihti
mõeldakse majadevahelist hoovi- ja pargiruumi
planeerides väikelaste mänguväljakutele, aga väga
palju on hakatud rääkima, mida võiks ruum
pakkuda teismelistele. Missuguseid tegevusi on
vaja, et konkureerida virtuaalruumis toimuva
suhtlusega. Või ka vastupidi - milline peaks olema
linnaruum, kus tunneks end turvaliselt 80-aastane
inimene? See on tõsine probleem just suuremates
linnades nagu New York, aga ka meil siin
Tallinnas.  



Milline on objektiivselt hea linnaplaneerimine?
Kas selline asi on üldse olemas? Milline on
muinsuskaitse roll linnaplaneerimisel?
Ma arvan, et üheselt ja objektiivselt head
linnaplaneerimist ei ole olemas, sest erinevate
inimeste ootused ja vajadused on erinevad. Eestis
on veel eriti keeruline, sest eestlased on saanud
linlasteks suuresti alles 20. sajandil. Vanemas
põlvkonnas on palju inimesi, kes töökoha ja
hariduse sunnil peavad linnas elama, aga tegelikult
on nad hingelt pigem maainimesed. Linn, eriti
kesklinn, on nende jaoks läbisõidukoht, nad
tunnevad end seal võõrana ja hea
linnaplaneerimine tundub neile see, kus nad
saavad kõige kiiremini leida autole parkimiskoha,
oma asjad kesklinnas kiiresti ära ajada ja sealt
ruttu ära minna. Hea linnaplaneerimine peaks
olema selline, kus on tagatud hea tasakaal
demokraatlike arengumehhanismide, kaasava
planeerimise ning professionaalide kureeriva pilgu
all. Kui kaua oli meil see häda, et inimesed ei
osanud planeerimisprotsessides kaasa rääkida,
sest nõukogude ajal see ei olnud lihtsalt võimalik
ning kui see  taasiseseisvumise järel võimalikuks
sai, siis puudus vastav traditsioon ja inimesed ei
osanud detailplaneeringuid lugeda või ei saanud
neist hästi aru. 
Kui mingisuguseid ettepanekuid tehti, siis olid
need sageli ebarealistlikud. Taotleti eesmärke,
mida planeeringuliste vahenditega ei ole võimalik
ellu viia, sest tuleb arvestada seadusest tulenevate
piirangutega, eraomanike huvidega, majanduslike
ja õiguslike
aspektidega. See on hakanud muutuma ja ma
arvan, et tänaseks päevaks on meil Tartus ja
Tallinnas juba väga hea kaasav planeerimine. On
oht, et see pendel võib minna teise äärmusesse.
Tugev arhitekti nägemus on linnaplaneerimises
tihti puudu. 

Eakad inimesed, kes iseenesest on teatud määral
võimelised liikuma, ei julge tulla kodust välja, või
minna oma koduümbrusest kaugemale, sest
linnaruum tundub neile ebaturvaline, ebamugav.

Rääkigem veidikene lähemalt muinsuskaitsest:
mis on muinsuskaitse peamine eesmärk?
Muinsuskaitse, vaatamata selle kirumisele, on
tegelikult väga selge ühiskondlik tellimus.
Kaasaegne muinsuskaitse sünnib koos kiire
moderniseerumisega 19. sajandi teisel poolel ja 20.
sajandi algul, kui selgineb, et vaatamata
innovatsioonidele ei suuda inimesed siiski elada
ilma teadmisteta minevikust. Inimese
identiteediloomes on mälu ja minevikuga seonduv
oluline - inimene tahab ennast positsioneerida
mingisugusesse traditsiooni kuuluvana. See on üks
meie kuuluvustunnetest ning selle kandjaks on ka
materiaalne kultuuripärand, millega tegeletakse
muuseumides ja muinsuskaitses. Muinsuskaitse
tegeleb, kuidas materiaalse kultuuripärandiga
ümber käia nii, et see saaks osaleda tänapäeva
inimese elumaailmas. Muinuskaitseline
mõtlemine lähtub sellest, et meil on vastutus
tulevaste põlvede ees kanda edasi seda, mis on
loodud enne meid, aga ka seda, mida meie
põlvkond loob. Muinsuskaitse valdkond on väga
põnev, sest see tegeleb nii mineviku kui
tulevikuga. Samas, saab seda teha ainult nendes
tingimustes, mis olevikus parasjagu on. Ta on väga
kahetine valdkond, ühelt poolt väga praktiline,
tehniline, teisalt on kogu muinsuskaitse puhas
väärtuste teooria. Ta on väga mitmekesine ja väga
emotsionaalne, kuna ta on seotud enesetajuga ja
väga sügavat emotsiooni tekitavate valdkondadega.
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Tallinnal ei olegi praegu näiteks konkreetset peaarhitekti. Ma arvan, et peab olema tasakaal
üldkompetentsi ja erikompetentsi vahel.  Teatud küsimustes võime küsida rahva arvamust, aga teatud
asju tuleb teha nii nagu arhitekt ütleb. Kui arhitekt peab vaatama kõiki aspekte ja need kuidagi
tasakaalustatult kokku panema, siis kaasa rääkima peavad muinsuskaitse, looduskaitse,
liiklusspetsialistid, päästeameti spetsialistid. Linnaplaneerimine on väga mitmetahuline asi ning
muinsuskaitseline aspekt on üks asi, mis peaks olema kogu aeg kaasatud,
sõltumata sellest, kas seal mingisuguseid riiklikult kaitstavaid mälestisi on või ei.

Lõpetuseks võib siis öelda, et tark linnaruumi planeerimine eeldab endast erinevate ideede, aga
ka erinevate kompetentside kokku viimist?
Täiesti kindlasti! See eeldab, et kogu ühiskond ruumi tarbijana panustab oma ideedega läbi
demokraatliku planeerimisprotsessi, aga erinevate valdkondade professionaalid peavad sellele
andma jätkusuutliku ja toimiva kuju. See on väga põnev ja erinevate kompetentside kaasamist
eeldav valdkond, aga ka selline valdkond, mis meid kõiki puudutab ja mõjutab. Me kõik elame
mingisuguses majas, me kõik läheme kooli või tööle mööda mingisugust tänavat ning seetõttu on
linnaplaneerimisega tegelemine suur vastutus.

X X I23
 

KEVAD 2022



K R A F T W E R K -  H E L I D  T U L E V I K U S T ?
 Tagasivaatavad tulevikuhelid ning  düstoopne väljanägemine - see on Kraftwerk. Inglise keeles
kirjeldab Kraftwerk’i omanäolist audio-visuaalset segu kõige paremini sõnapaar ‘retro-futurism’, mis
kujutab endast minevikus loodud tulevikunägemusi ehk siis, kuidas kõlas 1970ndate tulevik? 
Kui Kraftwerk 1960ndate lõpus muusikamaailma astus, oli nende muusika paljuski psühhedeelne,
mõjutatud seesuguste bändide nagu The Doors ja Velvet Underground loomingust ning
kultuuritegelaste kommuuni Fluxus multimeedia provokatsioonidest. Kraftwerki muusikutel olid
60ndate stiili kohaselt isegi pikad hipsteri-pärased juuksed, väga kaugel seesugusest puhtast ning
kõrgelt viimistletud väljanägemisest, mille poolest nad praegu tuntud on. 

Nende looming ei osutanud ega kutsunud algselt esile ‘robootilisi’ helisid, pigem oli see ood Schubertile
või Beethoven’ile. Kraftwerk’i liikme ja asutaja Florian Schneider’i flöödimäng oli selle varajases
instrumentaalloomingus väga prominentsel kohal. Teades bändi muusikaloo kulgu, võib Schneider’i
flöödis ära tunda süntesaatori prototüübi. Kraftwerki kõige esimesed albumid, vastavalt Kraftwerk,
Kraftwerk 2, Ralf und Florian, on ülimalt omapärane segu progeroki ja klassikalise muusika
elementidest ning elektroonilistest katsetustest, mille tulemuseks on ambient laadi muusika, mida
ilmestavad ebaregulaarselt vahelduvad elektroonilise muusika sähvatused. 

Moje Trutin 10C

Bändi äratuntav olme tekkis 1970ndate keskpaigas, kui Kraftwerk tuli 1974. aastal välja albumiga
Autobahn, millest kujunes järgneval aastal täielik hitt. Kuigi albumis Autobahn võib selgelt täheldada
ka konventsionaalsete intrumentide, näiteks flöödi helisid, oli bändi edasise loomingu ning olemuse
peamine element määratud. Süntesaator võrdus Kraftwerk. Bändi järgnevad albumid Radio-Aktivität,
Trans Europa Express, Die Mensch-Maschine ja Electric Café või teise nime all ka Techno Pop vaid
kinnistasid seda tõdemust. 

pilt: Classic Album Sundays
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Kui “süntesaator võrdus Kraftwerk”, siis Kraftwerk võrdus sümmetriline harmoonia.
Bändi liikmed olid oma hipsteri soengud lühikeseks püganud ning punased triiksärgid
ja mustad lipsud selga tõmmanud. Album Die Mensch-Maschine on oma kujunduse
poolest vahest üks kõige kuulsamaid albumeid terves maailmas. Sirged, peaaegu, et
igavikku ulatuvad jooned, värvide korrapära ning mehed, kes oma pooside poolest
meenutavad automaate, tekitavad vaatajas äratundmist, kuid ka teatavad kummastust.
Kogu selles koosluses on vanamoodsust, aga ka tulevikku vaatavaid aspekte. Albumi
kujundus, nagu ka selles kõlav muusika, oli omast ajast täielikult ees ning kui seda
praegu vaadata, siis jääb mulje, et see pärineb justkui kuskilt ulmefilmist või -
romaanist.
Kraftwerki funktsionaal-minimalistlik, kõrgelt distsiplineeritud ning väljapeetud
olemus tuleneb ilmselt keskkonnast, milles bändi asutaja Florian Schnider üles
kasvas. Schnider’i isa, Paul Schneider-Esleben, oli austatud arhitekt, kelle
funktsionalistlikud tööd lähtusid Saksamaal 1920ndatel aastatel väljakujunenud Neue
Sachlichkeit’i  ehk uus-objektiivsuse koolkonnast. Paralleelid Eslebeni tööde ja
Kraftwerki väljanägemise vahel on rabavad. 
Ajal, mil Kraftwerkist sai tõeliselt Kraftwerk oli enamus Euroopa bände inglise
keelsete nimedega ning laulsid inglise keeles, seega oli nimi Kraftwerk otsekui
avaldus, millega sooviti erineda. Nagu eelnevat mainitud, siis sai see erinemine alguse
albumist Autobahn, milles süntesaatoriga loodud avangardistlikud helid olid esikohal. 

Bändi järgnev looming põhineski vaid elektroonilistel instrumentidel, peamiselt
süntesaatoril.  See aspekt andis võimaluse luua lugude jaoks helisid, mida ühegi teise
instrumendiga ei oleks olnud võimalik teha. Kontserditel oli muusikutel palju ruumi
improviseerimiseks.
Helikeele poolest on Kraftwerki looming on väga mitmekoeline - lood on kihilised, iga
kiht kõlab justkui see võiks olla omaette lugu. Väga palju leidub lauludes tillukesi
helisid, mille märkamiseks tuleb kuulates tähelepanelik olla.
 Samas on laulud väga selgete piiridega, kus iga osa on teisest eristatav ning üks
süntesaator ei sega teist. Iga laul on justkui mingisugune matemaatiline tehe, millel
on kindel süsteem.
Seda mõju, mis Kraftwerkil muusikamaailmas on olnud, ei saa alahinnata. Nad
korraldasid popmuusika maastikul muusikalise revolutsiooni, inspireerisid oma
tegevusega tohutul hulgal teisi artiste - tuntumate nimede hulka kuuluvad näiteks
David Bowie, New Order, Daft Punk -  ning kuulajaid. Bändi geeniuslikkus seisneb
nende oskuses erineda, luua, sulatada kokku ennekuulmatuid helisid, mis
viiskümmend aastat tagasi kõlasid, nagu kõlavad ka praegu, ulmena.
Kuidas siis ikkagi kõlas 1970ndate tulevik?
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l u u l e n u r k

kasvamine on imelik.
iga hommik uus mina, kes ei tunne end ära
kui videvik ja koidukuma
see mänglev kaos on draamat täis.
eile oli homme täna
aga ülehomme.. nii kaugele tulevikku
ei tehta plaane.
alles äsja kandsin sokke ja sandaale,
nüüd kannivahe pükstes ringi käin.
kas armastus mu sõnavarra kuulub
või tundepagasis see puudulik?
kui kuldne ubin
vesistama ajab
kas õpetada suudab möödanik
või isu kangekaelsust toitma kukub
ju õpetati - 
mina ennekõike
ehk vereorgan eetikat siis tuksub
või hoopis mugib
mürgiõuna lõike

Tüdrukud kannavad seelikuid
Ja poisid mitte!
Nii õpetati titte
Päevi, nädalaid ja kuid,
Et nukkudega mängida 
võib ainult tema suurem õde.
Sest tõde
On ju see, et nukud tüdrukutel,
Poistel aga klotsid.
Noor ema seletusi otsib,
Miks küll isa lapsega ei tegele.
See pole pelgalt naiste töö -
See on ka mehele!
Ning miks on mees nii tundetu ja tuim?
Ehk sellepärast, et ta tundepuhanguid
Vaid maha salvati,
Sest juba lapsepõlvest arvati -
Ja arvatakse ikka veel -
Et mehed pisaratele
Ei tohi alluda.
No äkki siis meil tuleks lõpuks harjuda,
Et mehed tuimad,
Naised kurjad
Nagu kord ja kohus

Sokiauk

Kohe kui saan uued sokid,
Jälle kordub sama jamps
Keegi justkui kanna juures
Oleks lihtsalt teinud “Amps!”
Esmaspäeval polnud kanda,
Teisipäeval varbad läind
Tahaks lõksu üles panna
Sellele, kes söömas käind

Hanna Grete Rebane 12C
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" p r a n t s u s e  l ä h e t u s "
Moje Trutin 10C

(The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun)

Lavastaja: Wes Anderson 
Produtsendid: Wes Anderson, Steve Rales, Jeremy
Dawson
Helilooja: Alexandre Desplat
Osatäitjad: Bill Murray, Owen Wilson, Benicio del
Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux,
Frances McDormand, Timothée Chalamet, Lyna
Khoudri, Christoph Waltz, Jeffrey Wright, Mathieu
Amalric, Stephen Park

Andersoni kõige hilisem linateos ei ole mitte midagi vähemat
kui tõeline meistriteos - filmitegija omapärase käekirja kindel,
kuid mitte mingilgi juhul igav kordus. 
“Prantsuse lähetus” räägib loo samanimelisest väljaandest,
mis ilmub Ennui-sur-Blasé linnas Prantsusmaal. Filmi tegevus
leiab aset mitmetel erinevatel ajajärkudel, milles kajastatakse
väljaande nelja peamise artikli sündmustikku. Seeläbi on film
ise jaotatud neljaks erinevaks peatükiks. Film algab 

sissejuhatusega Prantsuse Lähetuse saamisloost ning selle epiloogiks on väljaande peatoimetaja ning
asutaja Arthur Howitzer Junior’i (osatätja: Bill Murray) surm ning ajalehe seejärgne sulgemine. 
Sooviksin siinkohal antud neljast artiklist rohkem pajatada, kuid see oleks patustamine igaühe suhtes,
kes filmi veel näinud ei ole. Jutustan neist vaid nii palju, et esimene artikkel viib vaataja väikesele
tutvustavale tuurile Ennui-sur-Blasé linnas, teejuhiks ajakirjanik Herbsaint Sazerac (osatäitja: Owen
Wilson).
Sellele järgneb lugu, ingliskeelse pealkirjaga "The Concrete Masterpiece", mis räägib vanglaseinte vahel
sündinud lummavatest kunstiteostest ja kuidas need maailmas ülimat tuntust kogusid. Kõige selle kunsti
vahele on põimitud naerutav, kuid samas ka kurva alatooniga armulugu kunstiteosed loonud vangist
(osatäitja: Benicio Del Toro) ja vangivalvurist (osatäitja: Léa Seydoux). Tegelaskujude nimede teada
saamine on arvustuse iga lugeja isiklik kodune ülesanne - haara härjal sarvist, mine kinno või osta plaat
ning vaata film ära. Selle loo esitajaks on ajakirjanik J. K. L. Berensen (osatäitja: Tilda Swinton). 

pilt: 1182.ee
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Kunstist revolutsioonini: kolmas lugu, ingliskeelse pealkirjaga “Revisions to a Manifesto”, on väga
tugevalt inspireeritud 1968. aasta maikuus aset leidnud sündmustest. ‘Mai 68’ näol, nagu seda
Prantsusmaal ning mujalgi tuntakse, on tegemist üle terve Prantsusmaa toimunud rahutustega,
millega näidati üles pahameelt kapitalismi, konsumerismi (tarbijaõigusluse), Ameerika imperialismi
ning traditsiooniliste institutsioonide vastu. Nagu on kirjas 1988 aastal  kultuuriajalehes Vikerkaar
ilmunud artiklis “Mai 68 - tants kuristiku äärel” siis: “[...] ‘Mai 68’ on mõiste, mis jääb prantsuse
kroonikatesse selle lihtsa denominatsiooni all. Oli see nüüd revolutsioon, mäss, ülestõus või ainult
koolilaste mürgel, millega mõned kibestunud vanad ja elukutselised virisejad kaasa läksid? Ootame
ära, öeldi sel tormisel kevadel. Revolutsioon on suur sõna. Revolutsioon on ainult siis, kui riigikord
lõplikult muutub. Aga riigiasjades jäi kõik endiseks… [...] Ja siis saabus suvi ja vastupandamatu soov
mere äärde sõita. Kõik mässajad, maailmaparandajad, revolutsionäärid, pealtvaatajad,
tänavalahingute kangelased ja ohvrid ei mõelnud enam muud kui praadida oma nahka soojas
rannaliivas või lesida kuskil põõsa varjus ja unistada, kas või revolutsioonist, mis tegemata jäi.”
Vikerkaare artiklis kirjeldatud meeleolu ning olustik avaldub filmis suurepäraselt - pärast tormilisi
rahutusi langeb kõik oma endisele kohale tagasi ning noori kutsub idülliline suvi, mil taaskord
“unistada” ning armastada. 

Neljas ning kõige viimane lugu, ingliskeelse pealkirjaga "The Private Dining Room of the Police
Commissioner", jutustab vaatajale Ennui-sur-Blasé linna politseikomissaari (osatäitja: Mathieu
Amalric) isiklikust kokast (osatäitja: Stephen Park) ning sellest, kuidas see kokk tema poja
kurjategijate käest päästis.
“Prantsuse lähetus” ei ole tingimata lihtsalt film, vaid ainulaadne elamus. Mänguline lähenemine
kohati tõsise või raske alatooniga teemadele, mis on seotud värvide, kaameranurkade, osava kirjatöö
ning muusikaga ühtseks kirevaks tervikuks. Selles on üheaegselt midagi rõhutatult sügavat, keerukat
ning see on pidevas muutumises, aga selles on samuti lapsemoodi lihtsat ilu ja äratuntavust. Olles
näinud Andersoni eelnevaid filme tundub “Prantsuse lähetus” unenäona, mis juba vaadatud, kuid mis
on samas täiesti uus. 
“Prantsuse lähetust” võiks kirjeldada kui inimloomuse püüdmist ja selle kõige ehedamaks näiteks on
selle filmi tegelased, kelle iseloomujooned - nii head kui halvad - on võimendatud ning kes toovad esile
inimelu kõige tugevamad vastakused ning kontrastid. Kontrastide rohkust pakub film vaatajale mitte
ainult ekraanil - see naerutab, paneb imestama, paneb mõtlema ning vahest toob silmanurgale ka
pisara.
Anderson ise on filmi nimetanud kui “armastuskirja ajakirjanikele”, aga minule tundub, et see on
teatud mõttes ka armastuskiri Prantsusmaale ja armastuskiri kinoskäijale, filmivaatajale. Janunen
seda kõike taaskord kogeda.
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5  M Ü Ü T I  J A  F A K T I
“Iga inimene peaks päevas tegema 10 000 sammu,
et olla terve ja aktiivne” 
See arv ei pärine teadusuuringutest, vaid 60ndatel
Jaapanis müüdud sammulugeja nimetusest “Manpo-
kei” ehk “10 000 sammu lugeja.”
(Britta Talumaa)

“Detox ja mahlapuhastuskuurid puhastavad mu
keha”
Keha oskab ise ennast puhastuda, meil on selleks
maks, neerud ja soolestik. Tarbides vaid mahlu on
ainsad toitained mida keha saab vesi ja suhkur.
Reaalsuses võib detox-kuur kehale hoopis stressi
tekitada, seda vajalikest toitainetest näljutades ja
viies tasakaalust välja veresuhkru.
(theeverygirl.com)

"On olemas head ja halvad toiduained”
Moraali asetamine toidule on dieedi- ja
toitumiskultuuri nipp veenmaks inimesi, et kõik
peavad toituma teatud viisil, et end tervemana tunda.
Olemas on umbes 1000 erinevat dieeti, mis väidavad
end olevat parimad, kui samal ajal halvustavad
üksteist. Toitumine ei tohiks peegeldada inimese
moraalitaju ega muuta kedagi paremaks või
halvemaks inimeseks.
(theeverygirl.com)

“Toitu tohib kasutada ainult kütusena”
Inimene ei ole masin. Me sööme
bioloogilisest näljast sõltumatutel põhjustel
ning see on täiesti normaalne. Kõigi
toiduainete tingimusteta oma dieeti lubamine
on vajalik kontrollimatu perioodilise
“ülesöömise” vähendamiseks. Kui millelgi
pole piiranguid, pole see nii eriline.
(psychologytoday.com)

“Mul on vist suhkrusõltuvus”
Pidevalt toidust mõtlemine ja kompulsiivne
söömine on märk piiramisest, mitte sõltuvusest. 
 “Keelatud” ja piiratud toitude söömine tekitab ajus
tugevama mõnureaktsiooni kui muidu.
(Britta Talumaa)
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Õ p e t a j a t e  ü t l u s e d

Ingrid Paggi: “Sellest [tahvlist] ei ole vaja pilti teha ja minust ka mitte, hoolimata
sellest, et mul on ülimalt värske soeng.”

Ingrid Paggi: “Padi oli 18. sajandi Venemaal peamine võimuletulekuvahend!”

Ingreid Paggi: “Kui keegi arvas, et ma olen vahepeal kuhugi kadunud, siis ei ole ma
ühtigi! Kurjus ei kao siit ilmast kuhugi!”

Ingrid Paggi arenguvestlusel: “Enne õpetajaks saamist ma olin kunagi inimene!”

Indrek Vahtra: “Kas sa reegleid ei tea või? Maximas ei käi ja Yandexiga ei sõida!”

Maarika Paun: “Olukord on kriitiline!”

Maarika Paun: (Valge mersu mängib) “Meil pole siin mingi kutsekool!”

Eve Sildnik: "Politseiga ei tohi vaielda, aga taimetoitlastega pole mõtet vaielda!"

Eve Sildnik: "Isesõitvad bussid mõtlevad ka rohkem kui mõni teie klassist!"

Eve Sildnik: "Ainukesed asjad, mis siin maailmas tasuta eksisteerivad on surm ja
maksud."

Eve Sildnik: "Mul on reede õhtuti järjest 10C ja 11C, see on nii kurnav, ma peaks tasuta
piima saama."

Juta Hirv Lennartile: "Kiitus sulle selle eest, et elad ühiskonnas!"

Raido Kahm: "Kui ma panen kordamisküsimused, siis ma panen, aga kui ma ei pane
siis ma ei pannud."
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KEVADINE RISTSÕNA
1. Tartu on tuntud ka selle hüüdnimega.
2. Eesti esimene professionaalne helilooja?
3. Mis nime kandis Eesti esimene teadaolev asula?
4. Eesti bänd, mis sõlmis esimesena lepingu lääne plaadifirmaga.
5. Millise Eesti teatri rõdult loeti iseseisvusmanifesti?
6. Just see Eesti punkansambel andis tõuke 80´ aastate noorterahutustele.
7. Eesti NSV ajutine pealinn 1944. aasta augustis.
8. Selle etendusega avati 1913. aastal uus Estonia teatrimaja.
9. Keda mängis Ain Lutsepp filmis "Kevade"?
10. Esimene eestlasest filmitegija (ainult perekonnanimi)
11. Kommivabriku Kalev nime kandidaatide seas oli kaks nime: Kalev ja ...
12. Millise uue maakonna sai Eesti 1920. aastal?
13. Eestis esimesena looduskaitse alla võetud raba.

Ristsõna vastused saata "Lennuki" toimetusele. Kiireimale auhind!
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21K GÜMNAASIUMIKLASSIDE INSTAGRAMMID
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Bullet Journey on ettevõtja ja noorte vaimse
tervise toetaja Robin Passi ettevõte, mille idee
tekkis 2021. aastal pärast eduka S.M.S. Märkmiku
projekti. Bullet Journey missioon on panustada
noorte vaimsesse arengusse ja muuta eneseareng
noorte igapäevaelu osaks, hoolides sellekäigus
keskkonnast, panustades heategevusse ja
arendades vahvat kommuuni inimestest, kel on
soov arendada nii iseennast kui ka teha ära midagi
suurt meie ühiskonnas.
ENESEARMASTIK on teejuht ja suunanäitaja
enesearmastuse ja eneseaktsepteerimise
teekonnal. Märkmik aitab kaardistada oma
tundeid ja vajadusi, võimaldab paremini aru saada
oma käitumismustritest ning olla lahkem iseenda
vastu. Enesearmastik on loodud, et inimene oleks
teadlikum oma mõtetest ja käitumist mõjutavatest
teguritest. Enesearmastus on tervete ja
armastavate suhete aluseks.

BULLET JOURNEY

Märkmik on jagatud neljaks osaks:
1. Mina ise
2. Minu mõtted
3. Mina teistega
4. Minu heaolu

Enesearmastik on valminud Robin Passi ning
psühholoog-pereterapeut Marlen Tammsaar-
Ojametsa koostöös. Märkmik sisaldab põnevat
ning faktipõhist infot, mõtlemapanevaid
eneseanalüüsi harjutusi, soovitusi ja nippe.
Sihtgrupiks on peamiselt noored, ent märkmik
sobib igas vanuses kasutajale, kel on soov end
paremini mõista.  

PLÄNNER ei ole tavaline aastaplaneerija, vaid märkmik, mis aitab efektiivselt seada
eesmärke ning need päriselt ka saavutada.
Märkmiku alguses on võimalik panna paika oma unistused. Kalendrisse saab kirjutada tähtajalisi sündmusi ja
tegevusnimekirjades (to-do list)
on võimus jälgida oma igapäevaseid tegemisi bullet journaling märkmesüsteemi abil. Iga kuu lõpus on
mõtteainet, soovitusi ja huvitav väljakutse.
Plänner ei ole seotud kindla aasta ega kuupäevaga ehk täitmist saab alustada ükskõik millal. Ei pea alati ootama
uue aasta algust, et oma unistused täide viia.
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www.bulletjourney.ee
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