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Tartu Ülikooli Raamatukogu
University of Tartu Library 
(W. Struve 1)

Festivali klubi Arhiiv
Prima Vista 2014 festival club –
club Arhiiv
(Vanemuise 19, sissepääs hoovist)

Tartu Kirjanduse Maja
Tartu Literature House
(Vanemuise 19)

Tartu Kaubamaja
(Riia 1)

Genialistide klubi
Club Genialistid
(Lai 37 taga / behind
the Lai 37 building)

Tartu Linnaraamatukogu
Tartu Public Library
(Kompanii 3/5)

Pargiraamatukogu park
Park Library
(Poe ja Küüni tänava nurk)

Tartu Ülikooli 
vana kirikuhoone
(Jakobi 1)

Tartu Ülikooli
Filosoofiateaduskonna hoone
(Jakobi 2)

A. Haava7a maja
The A. Haava 7a house
(Anna Haava 7a)
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Tartu Linnaraamatukogu  Annelinna harukogu 
the Annelinna Library�  of Tartu Public Library�  (Kaunase pst. 23)

Tartu Linnaraamatukogu  Tammelinna harukogu
 the Tammelinna Library�  of Tartu Public Library�  (Suur kaar 56)

Raadi kalmistu
Raadi cemetery�



Värskelt ostetud idamaine vaip üle õla, sammun läbi 
kevadise Tartu kesklinna. Lühikesel teekonnal tuleb 
mulle vastu kolm luuletajat. Kõik nad pakuvad abi, 
kuid pean paremaks ise oma koormat kanda ja neist 
igaühega hoopis sõna juttu ajada. Luuletajat kohates 
mõtlen tihti salamisi, mis loom see küll sihuke on. 
Kuidas ta on valinud endale tollesama ulmikliku 
elukutse mis mina? Mis uljusepatarei teda kõigele 
vaatamata selle tegevuse juures hoiab? Muidugi 
muutun ka uudishimulikuks: mis tal praegu käsil on, 
mille üle pead murrab? Vastuseks saan enamasti 
tavapärase keerutava mõistukõne. Kes ikka tahaks 
käsilolevat ette ära sõnada, niigi tuleb seda taotluste 
kirjutamisel kogu aeg teha. Küsides ja vastates taban 
end mõttelt, et igaühel meist on mõni n-ö vaip 
õlal või tegemisjärgus. Kas see on ka võluvaip – see 
selgub enamasti hiljem.
Koju jõudes pulbitsen energiast, mu mõtted on päris 
lennukad. Rullin vaiba lahti, kuid leian kahjuks, et see 
meie Tähtvere koju ei sobigi. Astun hetkeks vaiba kir-
jumustrilisse südamikku, mida valgustab hele kesk-
päevapäikese laik. Astun sinna lapselikus lootuses, et 
äkki tõusen koos sellega korraks õhku. Võtan vaiba 
jälle õlale ja hakkan taas poe poole astuma, et see 
tagasi viia. Teel tuleb mulle vastu veel kaks kirjanikku. 
Tartu sulab lume alt lahti, mõned rehitsevad juba 
aedades ja ükski teeäärne pargipink pole paarikeseta. 
Nii see päev kulub – seda lennuvõimetut poevai-
pa õlal kandes viie kohaliku kirjainimesega kokku 
juhtudes.
Tolgi õhtul tuleb mul valida, missugusele Tartus ühel 
ja samal ajal toimuvale kirjandussündmusele minna. 
Siin linnas on iga päev üks lõputu kirjandusfestival. 
Põlvkonnad vahelduvad, aga tänavad täituvad ikka 
jälle uute tudengitega ja alati on nende seas ka mõni 
tulevane kirjanik. Siin on noored olnud Peterson, 
Koidula, Liiv, Enno, Haava, Suits, Tuglas, Alver, Talvik, 
Kangro, Merilaas, Sang, Kross, Niit, Alliksaar, Runnel, 

Rummo, Kaplinski, Kareva ja paljud teised, mu oma 
ema ja isagi. Siin on alguses kirjutatud nooruseulju-
sest ja suurema lootuseta, et see amet võiks kunagi 
päriseks jäädagi.  On oldud süütud ja sütitavad, pa-
helised ja süttivad, vahetud, iroonilised, meeleheit-
likud ja grotesksed. Igaüks on leiutanud omaenda 
sõnadevaiba, mis kannab ja teisigi õhku lennutab. 
Poest sellist vaipa ei osta. See tuleb – jumal teab 
kuidas – ise kokku kududa. Siin on ka vapralt ja väge-
valt vana oldud, kuid ikka edasi kirjutatud, enamasti 
kindlakäelisemalt ja nii mõnigi kord veelgi suurema 
hooga kui nooruspäevil.
Tartus on suurepäraseid tekste kokku kirjutatud ka 
aegadel, kus polnud vähimatki lootust neid avalda-
da. Oma ausat ja raevukat häält on paberile pandud 
teadmisega, et läheb aastaid enne, kui tsensuuri 
kadalipp selle läbi töötab, vaeseomaks kärbib ja 
templi alla lööb. Siin linnas on kohvikus tooli peal 
seistes luulet loetud, et kaugemale kostaks, ning 
salaja värskeid käsikirju levitatud. Sõprussidemetest, 
armumisest, armastusest, vihavaenust, solvumisest, 
identiteedi kriisist ja ikka ja jälle ka tollest uljusest ja 
aatest on siin aastasadade jooksul sündinud tekstid, 
millest on praeguseks saanud eesti kirjanduse põhi-
vara. Kahtlemata vääriks Tartu Euroopa kirjanduslinna 
tiitlit, sest maailma mastaabis on ülimalt ebatavaline, 
et üks rahvaarvult nii väike linn nagu meie oma on 
sünnitanud nii suure osa kogu rahva kirjanduspä-
randist.
Seekordne Prima Vista toob maailmakirjanduse 
Tartusse. Selle juures näeme omaaenda kirjandust 
maailmakultuuri peeglis. Me ei lase end heidutada 
sellest, et osa eesti kirjanduse võluvaibast ongi tõl-
kimatu ning võib lennutada ainult neid, kes siinseid 
salasõnu teavad. Nii on ka selle festivali tunnuslause 
„Süüta noorus” oma mitmetähenduslikkuses lõpuni 
arusaadav vaid meile.

Kristiina Ehin,  
kirjandusfestivali 
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„Oo, süüta noorus, ajutine veresoojus, paneb noorel 
neiul vere kihama ...” kõlab igihaljas tudengilaul, 
mida on Tartus ajast aega lauldud. Selles tähendab 
„süüta noorus” muretut lennukat nooruseaega, kus 
vastutusekoorem ei rõhu veel õlgu, ning tundub, et 
kõiki unistusi jõuab veel teoks teha. Süüta noorus 
vastandub maadligi raskemeelsele muretsemisele. 
See puhub lõkkele tule, mille valgel näeme selgesti 
sedagi, et ilukirjandusel on võime meid lendava 
vaibana õhku tõsta, et saaksime ikka ja jälle iidvanu 
asju uut moodi näha ja sõnadesse panna.

Kristiina Ehin

I am walking through the Tartu centre on a spring 
day, a newly bought oriental carpet on my shoulder. 
On this short trip I meet three poets. They all offer 
their help but I think it better to bear my burden 
myself and have a few words with them instead. 
Meeting a poet, I always wonder about what kind 
of an animal a poet is. How did it happen that he or 
she chose the same fancy profession as me? What 
battery of bravery keeps him or her still at this acti-
vity? And naturally I become curious and ask what 
is it that the poet is working on, what is he or she 
thinking about. And the answer usually is deviating 
mystery talk. No one wants to throw a spell on a 
work in progress as you have to do it anyway writ-
ing all those projects and applications. Asking and 
answering, I catch myself thinking that we have all 
got some carpet on the shoulder or being woven. If 
it is a magic carpet will be seen later.
I reach home full of energy and my thoughts are 
rather enthusiastic. I unroll the carpet but find unfor-
tunately that it does not suit our Tähtvere home. So 
I step for a moment into the heart of its motley pat-
tern lit by the midday sun. I do it in a childish hope 
that maybe I shall at least for a moment be flown 
high into the air on it. Then I heave the carpet on my 
shoulder again and walk towards the shop to take it 
back. On my way I again meet two writers. Tartu is 
thawing out from under the snow, some people are 
working in their gardens already and no bench by 
the street is without a couple. This is how that day 
is – a carpet unable to fly on my shoulder, meeting 
five local writers on my way.
In the evening I have again got to choose which 
of the literary events taking simultaneously place 
in Tartu I should go to. In this town every day is 
one endless literary festival. Generations alternate 
but time and again the streets become full of new 
students and there is always some future writer 
among them. Here  Peterson, Koidula, Liiv, Enno, 
Haava, Suits, Tuglas, Alver, Talvik, Kangro, Merilaas, 
Sang, Kross, Niit, Alliksaar, Runnel, Rummo, Kaplinski, 
Kareva, and many others have been young, my own 

mother and father among them. Here they have at 
first written driven by youthful bravado and with no 
hope that this might really become a future profes-
sion. They have been innocent and inspiring, wicked 
and inflammable; immediate, ironic, desperate and 
grotesque. Each of them has invented a personal 
carpet of words carrying them and the others into 
the air. You cannot buy such a carpet from a shop. 
It has to be – and God knows how – woven by you. 
Here it has happened that one is grand and old but 
has still kept writing, mostly with a more steady 
hand and more impetuously than in the days of 
youth.
Wonderful texts have been written in Tartu even in 
the times when there was no hope to publish them. 
People have put their honest and flaming words on 
paper with knowledge that years will pass before 
the gauntlet of censure will work it through, tear 
it to shreds and put its stamp on it. Here people 
have read poetry, standing on a chair in a café to 
make it sound farther; here freshly written texts in 
manuscript have been secretly spread. Of friendship, 
falling in love, hatred, offence, identity crisis and 
once and again of that bravado and idealism texts 
have been born here that by now have become the 
treasury of Estonian literature. Tartu would doubtless 
be worth of the title of an European city of literature 
for it is rather unusual in the world that such a small 
town like ours has borne such an essential part of 
the literary heritage of the nation.
This time Prima Vista will bring world literature to 
Tartu, so we can see our own literature mirrored in 
the world culture. We cannot let us be intimidated 
by the fact that part of the magic carpet of Estonian 
literature cannot be translated and can take only 
those to the air who know the local passwords. And 
so the Estonian slogan of the festival Süüta noorus 
(meaning actually both the innocence and an order 
to ignite the youth) is this time in its layers of mean-
ing exhaustively understandable only to us.
An evergreen students’ song sung in Tartu since 
time immemorial says O, innocent youth, o, temporary 
warmth of blood that will make a young girl’s blood 
burn ... .   In that song süüta noorus (innocent youth) 
means careless fanciful youth where one does not 
have the burden of responsibility on one’s shoulders, 
when it seems that all dreams may come true. In-
nocent youth is an antithesis of practical melancholy 
worries of the old age. This will ignite a fire in the 
light of which we can clearly see that literature has 
the power of taking us to the air like a magic carpet, 
so that we could once and again see ancient things 
in a new light and put them into words. 

Kristiina Ehin

Translated into English by Kersti Unt



С только что купленным восточным ковром 
через плечо шагаю через весенний центр Тарту. 
На коротком отрезке пути встречаю трех поэтов. 
Все они предлагают помочь, но я предпочитаю 
сама нести свою ношу, просто перекинувшись 
с каждым парой слов. При встрече с поэтом я 
часто тайком думаю, что это за зверь такой. Как 
он выбрал себе такую же самую профессию, как 
и я? Что за заряд отваги удерживает его у этого 
занятия, несмотря ни на что? Конечно, мною дви-
жет и любопытство: над чем он сейчас работает, 
над чем ломает голову? В ответ получаю чаще 
всего обычную уклончивую притчу. Да и кому 
хочется сглазить то, что еще в работе. Спрашивая 
и отвечая, ловлю себя на мысли, что у каждого из 
нас какой-нибудь, так сказать, ковер на плече, все 
мы носим что-то незаконченное. Станет ли этот 
ковер волшебным – это чаще всего выясняется 
позднее. 
Придя домой, чувствую, как меня переполняет 
энергия, как летучи мои мысли. Разворачиваю 
ковер, но с сожалением понимаю, что он совсем 
не подходит нашему дому в Тяхтвере. Становлюсь 
на мгновение в самый центр коверного узора, 
освещенного светлым пятном полуденного 
солнца. Становлюсь туда с детской надеждой, что 
вдруг поднимусь вместе с ним в воздух. Вновь 
беру ковер на плечо и отправляюсь в магазин, 
чтоб отнести его назад. По дороге встречаю двух 
писателей. Тарту оттаивает от снега, кто-то уже 
работает граблями в саду, и все придорожные 
скамейки в парке заняты парочками. Так и про-
ходит этот день – с неумеющим летать ковром на 
плече и встречей с пятью местными пишущими 
людьми. 
В тот же вечер мне нужно выбрать, на какое 
литературное мероприятие из двух, проходящих 
в Тарту в одно и то же время, мне пойти. В этом 
городе каждый день бесконечный литературный 
фестиваль. Поколения сменяются, а улицы все 
также вновь заполняются новыми студентами, и 
всегда среди них есть какой-нибудь будущий пи-
сатель. Здесь были молодыми Петерсон, Койдула, 
Лийв, Энно, Хаава, Суйтс, Туглас, Альвер, Тальвик, 
Кангро, Мерилаас, Санг, Кросс, Нийт, Алликсаар, 
Руннель, Руммо, Каплинский, Карева и многие 
другие, да и мои мама и отец. Здесь писалось сна-
чала от молодой отваги и без большой надежды, 
что писательство сможет когда-нибудь стать 
твоим по-настоящему. Здесь бывали невинные 
и зажигательные, грешные и загорающиеся, 
непосредственные, ироничные, отчаянные и 
гротескные. Каждый нашел себе свой ковер для 

выступлений, который и держит, и поднимает в 
воздух. В магазине такого ковра не купишь. Его 
нужно – лишь Бог знает как – соткать самому. 
В Тарту рождались великолепные тексты и в те 
времена, когда не было ни малейшей надежды 
их опубликовать. Честный и гневный голос был 
положен на бумагу, зная, что пройдут годы, пока  
жернова цензуры пропустят его через себя, 
урезав до убожества, и прихлопнут печатью. В 
этом городе читали стихи, стоя на стуле в кафе, и 
тайно передавали свежие рукописи. Из друже-
ских связей, влюбленностей, любви, ненависти, 
обид, кризисов идентитета и опять и опять 
из той же доблести и чести здесь столетиями 
рождались тексты, превратившиеся в основное 
богатство эстонской литературы. Тарту безуслов-
но заслуживает титула литературного города 
Европы, ведь в мировом масштабе кажется 
сверхнеобычным, чтобы такой маленький город 
как наш породил столь значительную часть лите-
ратурного наследия всего народа. 
Нынешняя «Прима Виста» привезет мировую 
литературу в Тарту. Так мы сможем увидеть 
свою литературу в зеркале мировой культуры. 
Мы не позволим смутить себя тем, что часть 
волшебного ковра эстонской литературы 
непереводима и сможет поднять в полет лишь 
тех, кто знает здешние тайные слова. Так и 
полный смысл многозначного девиза нынешнего 
фестиваля “Süüta noorus” до конца понятен лишь 
нам**.  
“Oo, süüta noorus, ajutine veresoojus, paneb noorel 
neiul vere kihama...” – звучит вечная студенческая 
песня, которую в Тарту распевают из века в век. 
В ней “süüta noorus” означает беспечное  летучее 
время юности, где бремя ответственности еще не 
давит на плечи и кажется, что сможешь претво-
рить в жизнь все мечты. Невинная молодость 
против приземленности тяжелых забот. Она раз-
жигает огонь, в свете которого мы ясно видим, 
что у литературы есть дар поднять нас ввысь на 
летучем ковре, чтоб мы смогли снова и снова 
взглянуть на старые вещи по-новому и облечь 
все это в слова. 

Кристийна Эхин

Перевод: Ольга Эйнасто

* игру слов «süüta noorus» можно перевести и как 
«невинная молодость», и как «поджигай молодость» 
(примечание переводчика)



Jee Kast
Jee Kast on belgia luuletaja, 

üks sealtkandi tuntumaid 
slämm-poeete, kes 

on luule esitamisega 
tegelenud juba 12 
aastat. Ta peab luules 
oluliseks hoogu ja 
mängulisust, teksti 
elavat vastuvõttu. 
2012. aastal pääses 
ta Belgia talendi-
võistluse finaali ning 

samal aastal astus üles 
ka Flandria ja Hasselti 

TEDx konverentsil. 
Esinedes erisugusele 

publikule, püüab ta alati ko-
haneda ja üllatada, esitatavat 

vastavalt olukorrale varieerida ja 
kombineerida.

Roman Sikora
Roman Sikora on 
tšehhi näitekirjanik ja 
ajakirjanik. Ta sündis 
Třineci linnas Kirde-Tšeh-
himaal 1970. aastal, lõpetas 
kohaliku kutsekooli metallurgia 
alal ning töötas kohalikus tehases, siis aga astus Brno 
kuulsasse Janáčeki lavakunsti akadeemiasse. Ta on 
kirjutanud paarkümmend teatri- ja raadionäidendit 
ning arvukalt artikleid ja arvustusi. Aastal 1998 sai 
Sikora Alfréd Radoki  fondi korraldatud algupära-
se draama konkursil  teise koha oma näidendiga 
Smetení Antigony. Tema näidendeid on lavastatud ka 
väljaspool Tšehhi vabariiki, kõige rohkem on tema 
teoseid tõlgitud saksa, prantsuse, ungari ja sloveeni 
keelde. 
Eestlastele on Sikora tuttav kui VAT teatris hiljuti 
esietendunud „Masohhisti pihtimuse“ autor. See 
näidend on praegu mängukavas ka Bernis ja Prahas. 
VAT teatri kunstilise juhi Aare Toikka sõnutsi on 

see „üks huvitavamaid tänapäeva peegeldusi, mis 
viimasel ajal kirjutatud. Sikora vaatleb kaasaegset 
elukorraldust läbi kõverpeegli, lisades groteskseid 
liialdusi ja unenäolisi seoseid, mis rõhutavad 
asjakorralduse absurdsust. Sikora tekst on üllatav, 
hämmastav ning raputav maiuspala näitlejaile 
ja küllap ka vaatajaile.“ 2007. aastal tehti Sikorast 
ka film „Sikora. Malý osobní 
marketingový epos” 
(„Väike isiklik turun-
duseepos“), kus 
Sikora arutleb 
enese müü-
mise-mit-
temüü-
mise üle 
Brno 
linna 
taustal.

Mariusz 
Szczygieł 
Poola reportaaži-
meister Mariusz Szczygieł 
sündis 1966. aastal, õppis 
Varssavi Ülikoolis ajakirjandust ja politoloogiat 
ning on tänaseks juba 25 aastat seotud ajalehega 
Gazeta  Wyborcza. Ta on töötanud ka televisioonis, 
viinud Varssavi Ülikoolis läbi viinud autoriseminare ja 
õpitubasid.
Szczygieł on kirjutanud julgeid tekste subkultuuri-
dest, homoseksuaalidest, narkootikumidest. Tema 
lood on olnud teravmeelsed, avanud inimsaatuste 
ootamatuid tahke ja tekitanud poleemikat. Szczygiełi 
esimene reportaažiraamat kandis pealkirja „Püha-
päev, mis tuli kolmapäeval” (1996) ja sisaldas repor-
taaže üleminekust kommunismilt kapitalismile. 2014. 
aastal ilmus 2-köiteline Poola reportaažiantoloogia 
pealkirjaga „100/XX” (1800 lk!), milles Szczygieł 
tutvustab sadat poola XX sajandi reporterit ja nende 
tekstide paremikku.
Tänu juhuslikule kohtumisele lauljanna Helena 
Vondráčkovága hakkas ta huvituma tšehhi kultuurist 

Prima Vista 2014
väliskülalised
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ja õppis ära tšehhi keele. Tšehhi maale, Tšehhi ajaloo-
le ja kultuurile on Szczygieł pühendanud üle kümne 
aasta. 2006. aastal ilmus tänaseks juba 15 keelde 
tõlgitud raamat „Gottland“ –  reportaažide kogu-
mik Tšehhi 20. sajandi ajaloost läbi isikulugude 
alates Bata jalatsitehase rajanud perekonnast kuni  
Karel Gottini. Arvukatest auhindadest on kõige 
olulisem tunnustus raamatule European Book 
Prize 2009. aastal. Tšehhi arvustajad on raamatu 
kohta  öelnud, et see on peegel, mida nad ise ei 
oleks suutnud endi ette asetada. 

György 
Dragomán 
György Dragomán 
on ungari kirjanik ja 
tõlkija. Temalt on seni 
ilmunud kaks romaa-

ni, „Hävimise raamat“ 
(A pusztítás könyve, 

2002) ning „Valge 
kuningas“.  (A fehér király, 

2005, eesti keeles Reet 
Klettenbergi tõlkes 2011, 

kirjastus Hea Lugu). Viimane 
on ühtlasi pärjatud mainekate au-

hindadega ning tõlgitud enam kui kolmekümnesse 
keelde. Suurbritannias on produktsioonifirma Oiffy 
kaalunud ka selle põhjal filmi tegemist. Dragománilt 
on ilmunud jutte ja muid lühemaid tekste ka niisu-
gustes väljaannetes nagu The Paris Review, The New 
York Times, Le Monde, Die Zeit, Neue Zürcher Zeitung 
ning loomulikult mitmesugustes ungari ajakirjades. 
Dragomán on ka tõlkija, kes on muuhulgas tõlkinud 
ungari keelde Samuel Becketti, James Joyce’i, Ian 
McEwani, Ivrine Welshi, Sebastian Barry, Mickey 
Donelly ja Isaac Bashevis Singeri loomingut. 1973. 
aastal Rumeenias sündinud ja 1988. aastal perega 
Ungarisse kolinud Dragomán 
elab Budaörsi linnas, kuid 
on praegu külaliskirjani-
kuks Helsingi ülikooli 
juures.

Veronika 
Dolina 
Unikaalne stiil, 
sügavad ja lüürilised 
luuletused, lummav 
hääl – kõik see iseloo-
mustab Veronika Dolinat, 
legendaarset vene bardi, kelle 
tähelend sai alguse juba varajases eas. Sõprade seas 
hüüti noort Dolinat tema ande tõttu kitarriga poe-
tessiks ja pisikeseks bardiks. Põhjus oli lihtne: Dolina 
hakkas luuletama ja muusikat kirjutama 15-aastaselt. 
Laiema tuntuse saavutas ta 1970. aastate keskel tänu 
kontserditele ja lintmagnetofoni salvestiste turule tu-
lekule, mis võimaldasid lauljataril oma muusikat laie-
malt levitada. Tema esimene ametlikult salvestatud 
plaat ilmus 1986. aaastal. Aasta hiljem nägi Pariisis 

Katja Petrowskaja  
Katja Petrowskaja on saksakeelse kirjanduse uus 
särav täht. 2013. aastal võitis ta katkendiga debüütro-
maanist „Võib-olla Esther“ (2014) saksakeelse kirjan-
duse ühe mainekama preemia, Ingeborg Bachmanni 
auhinna. Kriitikud on tema loomingu kohta öelnud, 
et see on saksa keelele ja kultuurile tagasi andnud 
sellele kunagi iseloomulikuks peetud idapärase 
mitmekesisuse, maailma, milles segunevad saksa, 
slaavi ja juudi kultuur. 
Sündinud 1970. aastal Kiievis, õppinud aastatel 
1987–1992 Tartu Ülikoolis Juri Lotmani juures 
kirjandust ja kaitsnud Moskvas doktorikraadi, 
siirdus Petrowskaja 1999. aastal koos abikaasaga 

Berliini, kus töötab ajakirjanikuna vene ja saksa 
meediaväljaannetele. Saksa keelt hakkas ta õppima 

alles 26-aastaselt, kuid just tema eriliselt nõtke, 
assotsiatiivne ja väljendusrikas keelekasutus on päl-
vinud rohekesti tunnustust. Petrowskaja on öelnud, 
et kirjutamine saksa keeles aitab tal vabaneda idaeu-
roopa-juudi ohvri-identiteedist, mille vene emakeel 
talle paratamatult peale surub.. 
Lühikestest lugudest koosnevat romaani „Võib-olla 
Esther“, mis on Petrowskaja seni ainus ilukirjandus-
teos, on peetud üheks kergemaks ja samas ka üheks 
targemaks tekstiks, mis holokausti kohta kirjutatud.  
Selles rekonstrueerib autoriga sarnanev mina-jutus-
taja oma esivanemate elu- ja saatuselugusid, käib 
nendega seotud paikades, elab empaatiliselt läbi 
nende hirme ja lootusi ning põimib need kokku 
peegeldustega oma kaasajast, tänasest Euroopast. 

Tulemuseks ei ole mitte ainult 
hingekriipiv perekonnalu-

gu, vaid ka 20. sajandi 
Euroopa ajaloo kõ-

nekas panoraam. 
Romaani esi-

mene peatükk 
ilmub ajakirja 
Akadeemia 
mainumbris.

foto: Sasha Andrusy�k



ilmavalgust ka Dolina esimene luuleraamat. Lauljatari 
teine plaat ilmus juba poolemiljonilise tiraažiga.
Terve oma karjääri jooksul pole Veronika Dolina 
kunagi proovinud muusika põhivooluga kaasa 
minna. Peavoolu järgimise asemel on lauljatari 
köitnud igapäevase elu poeesia, mistõttu on ta 
panustanud argimaailma iga detaili imetlemisse 
ning seda oma isikupärasest vaatenurgast. Tänaseks 
on Veronika Dolina sulest ilmunud rohkem kui 19 
luulekogumikku ning 9 vinüül- ja 10 CD-plaati. Ta 
annab siiani aktiivselt kontserte nii oma kodumaal 
Venemaal, Euroopas, Iisraelis kui ka USAs. Seejuures 
eksisteerib Dolina unikaalne 6-keeleline kitarr vaid 
ühes eksemplaris ja kannab nime „Luitera“.

Arzami Otšei 
Arzami Otšei (Aleksei Arzamazov, sünd 1983) on 
tänapäeval üks kuulsamaid udmurdi kirjanikke ja 
luuletajaid. Ta on kümnete raamatute, õpikute ja 
üle 40 teaduspublikatsiooni autor, Udmurdi riikliku 
ülikooli teadlane ja õppejõud. Lisaks udmurdi ja vene 
keelele oskab ta inglise, prantsuse, itaalia, ungari, 
tatari, mari ja ersa keelt, Eesti keeles on 2007. aastal 
ilmunud ta luulekogu „Ära“. Tema viimane luulekogu 
„Быдэс“ – „Tervik“ pälvis 2013. aastal hõimurahvaste 
programmi kirjanduspreemia luule kategoorias. 
Arzami Otšei luule on missiooniteadlik, kuid samas 
vaieldamatult tundeline. Luuletuste näilise lihtsuse 
taga on sügavust ja lähedust maailma mõtteluu-
le hoovustele. Soome-ugri rahvaste omakeelse 
suhtlemise hõlbustamiseks on Arzami Otšei loonud 
tehiskeele budinos, milleks ta kasutas soome, eesti, 
ungari, udmurdi, komi, mari, ersa, mansi, neenetsi 
ja saami keele sõnu ning paljuski ühiseid foneetilisi, 
morfoloogilisi ja süntaktilisi süsteeme. Keel põhineb 
ladina tähestikul, mis teeb mugavaks ka suhtlemise 
internetikeskkonnas ning selle võib ära õppida 
umbes kuu ajaga. Arzami Otšei budinosekeelsele 
luulele on kirjutanud helilooja Mart Siimer orkest-
riteose  „Mu hing lendab“, mis kanti ette 2008. 
aastal Tartu Uue Muusika Päevadel. 

Mihhail Veller
Mihhail Veller on palavalt armastatud 

vene kirjanik, filosoof ja  publitsist, kes 
elab Moskvas. Prima Vista 2011. aasta 

aukülaline Dmitri Bõkov on Velleri 
kohta öelnud, et hea riim nimele 
„Veller“ on „bestseller“, viidates 
sellega, et kirjaniku raamatud on 
Venemaal väga populaarsed ja 
ilmuvad lausa hiigeltiraažides. 
Lugejate erilise poolehoiu on 

pälvinud Velleri romaan „Majori 
Zvjagini seiklused“ (1991). Tema 

jutukogu „Nevski prospekti legendid“ 
(1993), mis on tõlgitud ka eesti keelde, 

on aga peetud viimaste aastate kõige 
naljakamaks venekeelseks raamatuks. 
Veller sündis 1948. aastal Ukrainas, kuid oma 
lapsepõlve veetis ta Siberis. 1972. aastal lõpetas ta 
Leningradi Riikliku Ülikooli vene filoloogia erialal. Just 
ülikooli seinalehes ilmus ka tema esimene kirjatükk. 
Velleri humoorikad lood nägid laiemat trükimusta 
aga 1978. aastal Leningradi ajalehtedes. Tema 
esimene jutustuste raamat „Tahan olla kojamees“ 
ilmus veidi hiljem, 1983. aastal ning sai kohe ka 
kiitva kirjanduskriitika osaliseks. Seda tänu romaani 
stiili paindlikkusele, täpsusele ning ootamatutele 
süžeepööretele.
Pärast ülikooli lõpetamist 1972. aastal töötas 
Veller kooliõpetajana maal ning hiljem Leningradis 
muuseumigiidi ja ajakirjanikuna. Ta proovis ka üsna 
erakordseid elukutseid, töötades metsaraidurina 
taigas, kütina tundras, karjaajajana Altais ning võttes 
osa erinevatest arheoloogilistest ekspeditsioonidest. 
1979. aastal kolis ta aga Tallinnasse ja asus tööle 
ajalehes Molodjož Estonii. 2008. aastal pälvis Veller 
Eesti Valgetähe IV klassi teenetemärgi oma vabadust 
austavate teoste eest.

Bettina Göschl 
Baieri liidumaal Bambergis 
1967. aastal sündinud Bettina 
Göschl on pedagoogihari-
dusega saksa lastelaulude 
autor, lastekirjanik ja 
saatejuht. Üksteist aastat 
töötas ta üld- ja keeleli-
ses arengus mahajää-
nud laste kasvataja 
ning ravipedagoogina. 
Oma töös kasutas 
Göschl muusikat ja 
keelemänge, eriti lapsi 
ühistegevusele kut-
suvaid laule ja lugusid. 
Juba viieaastaselt tahtis ta 
lauljaks saada ja tänaseks 
on  tema unistus täitunud.
Göschl on avaldanud ar-
vukalt lasteraamatuid, mis on 
tõlgitud paljudesse keeltesse, pikk on ka tema 
heliplaatide loetelu. Ta on praegu üks tuntumaid 
saksa lastelaulude autoreid ning esineb sageli 
lasteaedades, koolides, raamatumessidel, raadio ja 
televisooni lastesaadetes ning alati on tal kaasas 
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kitarr. Koos abikaasa Klaus-Peter Wolfiga on Göschl 
kirjutanud stsenaariume saksa telejaamade ZDF ja 
WDR populaarsetele lastesarjadele. Praegu elab ta 
vabakutselisena Põhjamere ääres Nordenis.

Salla Simukka
Salla Simukka 
(sünd 1981) on 
kirjanik, kir-
janduskriitik 
ja tõlkija 
ning üks 
olulise-
maid 
nimesid 
tänases 
soome 
noorsookir-
janduses. Ta 
on avaldanud 
pool tosinat noor-
teromaani ja näidendit 
ning kirjutanud muuhulgas 
ka stsenaariumi väga populaarsele Soome telese-
riaalile „Uusi päivä“. 2012. aastal pälvis ta maineka To-
peliuse preemia, järgmisel aastal auhinnati Simukkat 
Suomi-preemiaga.
Rahvusvahelise läbimurde saavutas Simukka kaasa-
haarava noorte krimitriloogiaga, mis pakub huvitavat 
lugemist ka täiskasvanutele. Eestis andis triloogia 
avaraamatu „Punane nagu veri“ välja kirjastus Pega-
sus, teose tõlkis Kadri Jaanits.
Romaani peategelaseks on 17-aastane Lumikki (e. 
k. Lumivalgeke) Andersson: väga iseseisev ja tugev, 
samas üksildane ning omaette hoidev tüdruk. „Ma 
olen Hercule Poirot’ ja Lisbeth Salanderi salajane 
laps,“ ütleb ta enda kohta. Ühel päeval leiab Lumikki 
oma kooli pimikust sinna kuivama riputatud pestud 
viiesajaeurosed rahatähed, mis lõhnavad vere järele. 
Lumikki uudishimu saab võitu ning ta murrab truu-
dust oma senisele motole, mille järgi „[siin] elus on 
kõige parem oma nina mitte igale poole toppida”. Ta 
leiab ennast keset rahvusvahelist narkoäri, kus tema 
vanad põhimõtted pannakse ohtlikult proovile. Lähi-
tulevikus rullitakse Lumikki elu saladused ja seiklused 
lahti veel ka triloogia teises osas „Valge nagu lumi“ 
tänavu sügisel ning tulevikus jõuab eesti lugejate 
ette kindlasti ka kolmas osa „Must nagu eebenipuu”.

Klaus-Peter Wolf 
Saksa kirjanik ja stsenarist Klaus-Peter Wolf (sünd 
1954) on avaldanud üle 60 raamatu lastele, noortele 
ja täiskasvanutele ning kirjutanud teist sama palju 
stsenaariume (tele)filmidele. Ligi kümmekond 
viimast aastat on Wolf pühendunud Ida-Friisi-aine-

liste kriminaalromaanide kirjutamisele. 
Wolfi kriminullid on Saksamaal 

bestsellerid ja sarja teine 
raamat „Ida-Friisi veri”  

ilmub festivali eel ka 
eesti keeles kirjastu-

ses Atlex. Eesti lu-
gejale ei ole Wolf 
tundmatu autor, 
sest 1990. aastal 
ilmunud „Rock’n 
roll ja ridamaja“ 
on noore isa vai-

mukalt jutustatud 
lugudega naeruta-

nud juba mitme 
põlvkonna lugejaid. 

Eesti keelde on tõlgi-
tud ka Wolfile tuntuse 

toonud varasem romaan 
kriminaalsest noortekambast 

„Purgiõlu ja frikadellid” (2003) ning 
noortekrimka „Nohik“ (2011).
Klaus-Peter Wolf sündis Ruhri tööstuspiirkonnas 
Gelsenkirchenis. Ta on õppinud ülikoolis mõned 
semestrid juurat, töötanud evangeelses noorte-
kodus, lasknud tegevjuhina pankrotti kirjastuse ja 
aidanud Nicaraguas rajada trükikoda. Ta on kuulunud 
kommunistlikku parteisse ja astunud pärast Nõuko-
gude Liidu külastamist sealt pettunult välja. Wolfile 
on iseloomulik hämmastav loovus, ammendamatu 
energia ja julged meetodid oma raamatute jaoks 
materjali kogumisel: ta on olnud  mootorratturite 
jõugu liige ning asutanud naistevahendamise firma, 
et tundma õppida miljööd ja saavutada elulähedus 
oma tekstides.
Laia vastukaja on leidnud Wolfi laste- ja noorteraa-
matud, tõelise tuntuse tõid talle aga tema stsenaa-
riumide põhjal vändatud filmid. Ta on kirjutanud 
stsenaariume saksa kultussarjadele „Kuriteopaik“ 
(„Tatort“)  ja „Politseikutse 110“ („Polizeiruf 110“) ning 
stsenaristi kätt on tunda ka tema kriminaalromaa-
nides. Klaus-Peter Wolfi raamatuid on tõlgitud 24 
keelde ja müüdud üle 8 miljoni eksemplari.

Maria Paz ehk 

Exotikdot
Kunstnik, helilooja 
ja disainer Maria 
Paz ehk Exotikdot 
on sündinud 1981. 
aastal Bogotás, 
Columbias. 
Exotikdot on nii 
tema pseudonüüm 
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kunstnikuna kui ka tema elektroonikabändi nimi. Ta 
kasvas üles pealinnas ja elas seal 19. eluaastani, mil 
kolis seiklusrikka kunstihariduse otsinguil Euroopasse. 
Ta õppis Pariisis burleskiteatrikunsti, omandas Brüsse-
li Ensav La Cambre’i skulptuurikoolis bakalaureuse- ja 
magistrikraadi, oli Taani Kuningliku Kunstiakadeemia 
Meediakunstikoolis külalisüliõpilane ning oman-
das Stockholmi Konstfacki ülikoolis magistrikraadi 
kogemusdisaini alal. Rändav elustiil ja interdistsipli-
naarne lähenemine on tema kunstnikutööd tugevalt 
mõjutanud. Ta on osalenud ja esinenud paljudel 
soolo- ja ühisnäitustel ning festivalidel nii Belgias, 
Prantsusmaal, Taanis ja Rootsis kui ka Jaapanis ja 
Brasiilias. Praegu elab ja töötab ta Rootsis.

Jelena Glazova
Jelena Glazova on heli- ja visuaalkunstnik ning 
luuletaja, kes elab ja töötab Riias. Ta tegeleb 
nüüdiskunsti interdistsiplinaarsete võimaluste-
ga, kombineerides oma loomingus visuaalseid 
kujundeid, poeetilist teksti, eksperimentaalhelisid 
ja installatsioone. Luuletajana on Jelena võtnud osa 
mitmesugustest festivalidest, tema loomingut on 
tõlgitud inglise, soome, läti ja poola keelde. Tema 
esimene luulekogu „Transfēri” ilmus 2013. aastal ning 
on üks Läti kirjanduspreemia (LALIGABA) nominente 
debüütraamatu kategoorias. Visuaalkunstnikuna 
on tal olnud mitmeid isikunäitusi, sealhulgas Läti 
Fotograafiamuuseumis (2010) ning Läti Kaasaegse 
Kunsti Keskuses (LMC) (2011), ka on ta osalenud ühis-
näitustel, festivalidel ja muudes projektides Lätis, Ve-
nemaal, USAs, Suurbritannias, Hollandis, Saksamaal, 
Slovakkias, Leedus, Eestis, Rootsis, Soomes, Ukrainas, 
Lõuna-Koreas, Kanadas ja mujalgi. Ta on osa võtnud 
ka eksperimentaalmuusika ja helikunsti festivalidest, 
nagu näiteks Sound Around Kaliningrad, Vilnius 
Noise Week, Skaņu Mežs (Riia), Waterpieces (Riia), 
Art’s Birthday electronic music festival 2013 (Stock-
holm), Noise and Fury 2013 (Moskva) jt ning olnud ka 
külalisheliloojaks niisugustel sündmustel nagu EMS 
(Stockholm), WORM (Rotterdam) jt.

Kon kursid ja auhinnad
Kirjanduspreemia „Esimene samm”
Tartu Kultuurkapitali juurde loodud Prima Vista fondi 
kirjanduspreemia „Esimene samm“ on asutatud 12. 
märtsil 2007. aastal MTÜ Kirjandusfestival Prima Vista 
poolt. Preemiale saavad kandideerida autorid oma 
ilukirjanduslike debüüttekstidega, mis on eelmise 
kalendriaasta jooksul perioodikas avaldatud. 2014. 
aasta konkurss kestis märtsi lõpuni, žüriisse kuulusid 
TÜ eesti kirjanduse doktorant Krista Ojasaar, kirjanik 
Hannes Varblane, kirjanik ja literaat Berk Vaher, Eesti 
Kirjanduse Seltsi juhatuse liige ja kultuurisündmuste 
korraldaja Triin Ploom ning „Esimene samm” 2013. 
aasta laureaadid Mari Vallik ja Lauri Leet. Laureaat 
kuulutatakse välja raamatu ja roosi päeval, 23. aprillil. 

„Lugemise vabadus“
Sel aastal on festivali peateemaks noorus ning 
sellega kaasnevalt põlvkondadevahelised suhted. 
Tänavu kevadel kutsus Kirjandusfestival Prima Vista 
inimesi üles kirjutama lugusid oma pere igapäe-
vasest lugemisharjumusest, et ühendada need 
kogumiku kaante vahele. Üleskutse peale laekus 
Prima Vista postkasti sadakond teksti, mis jutustavad 
perekondade lugemisharjumustest ja tekstikoge-
mustest. Parimad palad ühendati kaante vahele ning 
köideti Tartu Trükimuuseumis. Kogumikku esitletakse 
festivali avapäeval, 7. mail.

„Otsi kohta, kust sa saad“
Kirjandusfestival Prima Vista kutsub gümnaasiumi-
õpilasi osalema kirjanduslikus infootsingumängus 
„Otsi kohta, kust sa saad“. Mängu eesmärgiks on 
tutvustada kirjandusliku info leidmise võimalusi 
erinevatest andmekogudest või raamatukogust. 
Mängu esimene etapp algab raamatu ja roosi päeval, 
23. aprillil internetikeskkonnas, teine etapp toimub 
Prima Vista nädalal Tartu Ülikooli raamatukogus, kus 
lisaks raamatute e-kataloogile ESTER saab ülesan-
nete vastuseid otsida avakogu raamatutest. Osaleda 
saab üksi, sõbra või terve klassiga. Parimatele auhin-
nad! Eelregistreerumine: kadi.kass@ut.ee.

Ulakassi arvustuste võistlus
Tartu Tamme Gümnaasiumi arvustuste võistlusest 
on osa võtma kutsutud Eesti ja Soome koolinoored 
ning arvustatavaks teoseks võib lisaks eesti 
uuemale kirjandusele olla ka soome, ungari, saksa, 
inglise või prantsuse teos. Võistluse eesmärgiks on 
ergutada ja süvendada õpilaste lugemishuvi ning 
innustada noori kirjalikule eneseväljendusele. Võitjate 
väljakuulutamine ja autasustamine toimub festivali 
viimasel päeval, 10. mail. 



7.–10. maini Tartus 
10. mail Rakveres

Väliskülalised:
Jee Kast (Belgia)

Roman Sikora (Tšehhi)

Mariusz Szczygieł (Poola)

Katja Petrowskaja (Saksamaa)

György Dragomán (Ungari)

Veronika Dolina (Venemaa)

Mihhail Veller (Venemaa)

Arzami Otšei (Udmurtia (Venemaa))

Bettina Göschl (Saksamaa)

Klaus-Peter Wolf (Saksamaa)

Salla Simukka (Soome)

Maria Paz (Exotikdot) (Columbia)

Jelena Glazova (Läti)

Prima  Vista 2014

rahvusvaheline
kirjandusfestival



Kolmapäev, 
23. aprill

Raamatu ja roosi päeva traditsiooni järgitakse Eestis alates 1998. 
aastast. 23. aprilli tähistamine raamatu ja roosi päevana sai alguse 1930. 
aastatel Barcelonas, kus ühele raamatukaupmehele tuli idee suurendada kirjanduse 
mõju rahva hulgas, süvendada inimeste lugemisharjumust ning ühtlasi tõsta raamatumüüki – nimelt võiks sel 
päeval iga mees kinkida naisele roosi ning naine mehele raamatu. Idee levis ja kogus populaarsust. 1995. aas-
tal kuulutas UNESCO Kataloonia raamatu ja roosi päeva rahvusvaheliseks raamatu ja autoriõiguste päevaks, 
väärtustamaks raamatu tähtsust ühiskonna ning kultuuri arengus. 23. aprill on kõnekas ka kirjandusajaloo 
seisukohast, kuna selsamal kuupäeval sündisid Nabokov ja Laxness ning surid Cervantes ja Shakespeare.

11.00–18.00  Raamatulaat Tartu Ülikooli raama-
tukogu fuajees 

Raamatuid ja roose pakuvad kirjastused Ilmamaa, 
Petrone Print, Koolibri ja Tartu Ülikooli Kirjastus. 
Toimub ka lõikerooside soodusmüük. Iga lugejat, 
kes kingib sel päeval raamatukoguhoidjale roosi, 
ootab kingitus!

19.00  Raamatu ja roosi päev 
Tartu Loome majanduskeskuse 
saalis: Toledo kirjastus 
esitleb Elena Poniatowska 
romaani „Kallis Diego, 
Sind embab Quiela” 

23. aprillil antakse Hispaa
nias Elena Poniatowskale 
üle Cervantese preemia – 
hispaaniakeelse kirjanduse 
mainekaim auhind. Kat
kendeid tema hingeliigutava 
kiriromaani värskest eestindu
sest loeb Maarja Jakobson.

Raamatu ja roosi päev 
Rakveres Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogus

Raamatu ja 
roosi päev Tartus

16.30  Raamatu ja roosi päev Tartu 
Kaubamajas – Sverre Lasni raa-

matu „Euroopa tsikli sadulast. 
Ise päise reisiselli teejuht“ 
(kirjastus Ilma Press) esitlus 
Apollo raamatukaupluse ees 
aatriumis

Kaubamaja külastajatele jaga
takse roose ning kinkides roosi 

Apollo poe müüjale, saab vastu
kingiks ühe hea raamatu.

17.30  Raamatu ja roosi päeva programm TÜ 
raamatukogu kohvikus Gaudeamus

• Konkursi „Esimene samm“ laureaadi välja-
kuulutamine ja esinemine 

• Ansambel Aroonia (seekordses koosseisus 
Anneli Vilbaste, Ada Leif, Pääsu Silme Vilbaste, 
Anna Beljajeva) luule-, tantsu- ja laulukava 
kitarri ning plokkflöötidega

Karlovas tegutsev sõpruskond peab lugu vanapõl
ve juttudest, autorilaulust ja vanamuusikast. Sageli 
on laulud ühtseks tervikuks seotud muinasloo või 
luuletuste abil. Raamatu ja roosi päeval esitatav 

12.00-17.30 raamatukogu fuajees müügil roosiisti
kuid Mõdriku iluaialt

14.00–16.00  Paberrooside meisterdamise 
töötuba raamatukogu lasteosakonnas kunstnik 
Riina Runneli juhendamisel

17.30  Kohtumine raamatu „Minu Narva” autori, 
Tartu Ülikooli Narva Kolledži direktori Katri 
Raikiga

Raamatu ja 
roosi päev 

kava on kokku pandud Triinu Merese luulekogu 
„Lagunemine“ põhjal, ent sisaldab ka Juhan 
Jaigi, Henrik Visnapuu, Karl Rumori, W. B. Yeatsi, 
W. Blake’i jt tekste, aga ka muusikat ja tantsulist 
liikumist.



Infootsingumäng koolinoortele
5.–9. mai kell 12.00–13.00
Kirjanduslik infootsingumäng „Otsi kohta, kust sa saad“ gümnaasiumiõpilastele 
TÜ raamatukogus

Mängu eesmärgiks on tutvustada info leidmise võimalusi erinevatest andmekogudest või 
raamatukogust. Eelregistreerumine: kadi.kass@ut.ee

Teisipäev, 6. mai 
17.00   Kohtumine poola autori Mariusz 
Szczygiel’iga ja raamatu „Gottland“ eestikeelse 
tõlke esitlus Tartu Linnaraamatukogu saalis

Autoriga vestleb tõlkija ja kirjastaja Hendrik 
Lindepuu, tõlgib ja katkendeid loeb Marius 
Peterson. Tšehhimaa ajalugu ja kultuuri käsitlevate 
reportaažide kogumik „Gottland“ on tõlgitud viie
teiskümnesse keelde ja võitnud arvukalt auhindu. 
Üritus toimub koostöös Poola Vabariigi Suursaat
konna ja Poola Raamatu Instituudiga.

19.00   Vestlusõhtu tšehhi näitekirjaniku Roman 
Sikoraga Arhiivis

Tšehhi näitekirjaniku Roman Sikoraga vestleb 
tõlkija Küllike Tohver. Sikora on hiljuti VAT teatris 
esietendunud „Masohhisti pihtimuse” autor. 
Kohtumisel osaleb ka lavastuse peaosatäitja Raivo 
E. Tamm. Vestlus autoriga on tšehhi keeles, tõlkega 
eesti keelde.

Tammelinna raamatukogus: külas kirjanik ja 
blogija Nirti

2010. aastal pälvis Nirti romaani „Ja anna meile 
andeks meie võlad ...“ eest Betti Alveri kirjandus
auhinna.

13.00  Kogumiku „Lugemise vabadus“ esitlus 
TÜ raamatukogu kohvikus Gaudeamus

Kogumiku „Lugemise vabadus“ on loonud Eesti 
inimesed – märtsis väljahõisatud üleskutse peale 
laekus Prima Vista postkasti sadakond teksti, mis 
jutustavad perekondade lugemisharjumustest ja 
tekstikogemustest. Parimad palad ühendati kaante 
vahele ning köideti Tartu Trükimuuseumis.
Kogumik on saadaval piiratud mahus ja ainult 
festivali raames – nii on Prima Vistal osalejal 
võimalus saada endale unikaalne teos. Esitlusel 
loevad kogumiku tekste Tartu noored kirjanikud. 

15.00  Prima Vista 2014

            avaetendus 
            TÜ raamatukogu suures saalis

Muusikat, tantsu, luulet ja improvisatsiooni ühen
daval avaetendusel esinevad Kristiina Ehin, Silver 
Sepp, ansambel Def Räädu, tantsijad Keity Pook, 
Kadri Sirel, Tähtvere Tantsukeskus ja Lu:leGrup.

17.00  Kohtumine Katja Petrowskajaga Tartu 
Linnaraamatukogu saalis

Ingeborg Bachmanni kirjandusauhinna laureaati, 
Kiievis sündinud, Tartu ülikoolis õppinud ja praegu 
Berliinis elavat kirjanikku küsitleb TLÜ õppejõud 
Ave Mattheus. Vestlus toimub saksa keeles, järeltõl
ge eesti keelde (Helena Šegedin). Üritus saab teoks 
koostöös Austria Vabariigi Suursaatkonnaga.

18.00  Kohtumine ungari kirjaniku György 
Dragomániga Tartu Kirjanduse Majas 

Külalisega vestleb Tartu Ülikooli ungari keele lektor 
Boglárka Janurik. Vestlus on ungari keeles, tõlkega 
eesti keelde. 

19.00  Veronika Dolina kontsert-autoriõhtu „Mu 
maja lendab“ TÜ raamatukogu konverentsi-
saalis 

Üritus on vene keeles. 
NB! Kontsert on tasuline. Piletid hinnaga €5 saada
val kohapeal või ettetellimisel tel 557 2830.

Esmaspäev, 5. mai
18.00  TarSlämmi finaal Arhiivis, külalisesineja 
Jee Kast

TarSlämm on iseenda paberkandjal avaldamata 
luule võistuesitamine. Sellel ettevõtmiste sarjal on 
2 eesmärki: pakkuda võimalust esitada ja kuulata 
värsket luulet ning näidata kirjandusest tavaliselt 
mitte huvitujale, et see valdkond ei pruugi olla 
haigutama panevalt igav. Finaali 2 paremat (pub
likužürii ja professinaalide otsustatuna) lähevad 
Eesti meistrivõistluste finaali, mis toimub mai ja 
juuni vahetusel Tallinnas. Külalisesinejana astub 
üles belgia luuletaja Jee Kast.

Kolmapäev, 7. mai
12.00   Raamatuesitlus Tartu Linnaraamatukogu 
laste- ja noorteosakonnas - noor näitleja ja 
kirjanik Kristel Leesmend esitleb oma esimest 
lasteraamatut „Lumi“

13.00   Kirjanduspäev Tartu Linnaraamatukogu 



Neljapäev, 8. mai 
10.00–20.00  Prima Vista raamatulaat TÜ raa-
matukogu ees ja sees

10.45–19.00  Pargiraamatukogu südalinna 
pargis 

Laenutatakse raamatuid, saab lugeda ajalehti ja 
ajakirju, kasutada internetti, mängida lauamänge. 
Päeval on vabaõhuraamatukogus lasteüritused – 
kunstitoad kirjanikega, kirjandusliku orienteerumis
mängu start, nukuteatri etendus ja laste kontsert. 
Pärastlõunal toimuvad töötoad ning õhtul on 
Pargiraamatukogus kontserdid ja vabaõhukino. 

10.45 Pargiraamatukogu avab laste tervitus-
kontsert

11.00–15.00  Pargiraamatukogu lasteprog-
ramm: kunstituba kirjanikuga, orienteerumis-
mäng

12.00–19.00  Raamatuesitlused Prima Vista 
raamatulaadal (TÜ raamatukogu kohvikus 
Gaudeamus)

15.00  „Kõhutantsu kool“ Pargiraamatukogu 
lavatelgis

Tantsutöötoas näidatakse keha liikumise võimalusi, 
proovitakse kõhutantsu võtteid. Juhendaja Ingrid 
Saare.

16.30  Mihhail Velleri loeng „Inimkonna mõte 
ja funktsioon universumi evolutsioonis“ 
(Смысл и функция человечества в эволюции 
Вселенной) TÜ Filosoofiateaduskonnas (Jakobi 
2, ruum 226) 

Loengule järgneb arutelu, külalisega vestleb 
kirjanik Hannes Varblane. Üritus on vene keeles, 
sünkroontõlge eesti keelde.

17.30  Luuletund muusikaga Pargiraamatukogu 
platsil: luulet loeb Mait Vaik, musitseerib Allan 
Vainola

Luuletaja ja muusik Mait Vaik on viimase veerand
sajandi jooksul loonud lugusid ja kirjutanud tekste 
ansamblitele Metro Luminal, Sõpruse Puiestee, 
Vennaskond jt. Ta on avaldanud luulekogu „Kõigil 
on alati õigus“ (2012) ning proosaraamatu „Juss 
ja vennad“ (2013). Eelmisel aastal ilmus koostöös 
Rainer Jancisega Vaigu esimene sooloplaat „Üksi“.

18.00  Udmurdi õhtu TÜ raamatukogu kohvikus 
Gaudeamus

Külas on üks tuntumaid noori udmurdi kirjanikke, 

Reede, 9. mai 
9.00–18.00  Prima Vista raamatulaat TÜ raama-
tukogu ees ja sees

10.00–19.00  Pargiraamatukogu südalinna 
pargis 

Laenutatakse raamatuid, saab lugeda ajalehti ja 
ajakirju, kasutada internetti, mängida lauamänge. 
Päeval on vabaõhuraamatukogus lasteüritused – 
kunstitoad kirjanikega, kirjandusliku orienteerumis
mängu start, nukuteatri etendus ja laste kontsert. 
Pärastlõunal toimuvad töötoad ning õhtul on 
Pargiraamatukogus kontserdid ja vabaõhukino. 

10.00–12.00  „Elav raamatukogu“ Tartu 
Linnaraamatukogu Annelinna, Tammelinna ja 
Karlova-Ropka harukogus

soomeugri tehiskeele budinose looja, Udmurdi 
Penklubi esimees ja Hõimurahvaste programmi 
2013. aasta kirjandusauhinna võitja luule vald
konnas Arzami Otšei (Aleksei Arzamazov). Tema 
budinosekeelsele luulele on kirjutanud muusikat 
eesti helilooja Mart Siimer. 

19.00  Improvisatoorne rütmiseeritud luulekava 
Jüri Üdi/Juhan Viidingu luulest Pargiraamatu-
kogu platsil

Luule on rütm. Rütm on liikumine. Liikumine on 
muutumine. Muutumine on elu. Juhan Viidingu 
ja Jüri Üdi luule on tulvil ilu, valu, eneseirooniat, 
kurbust, ahastust. See on tulvil elu tema kõikides 
värvides. Kuidas muusikud seda maailma tajuvad, 
millist särinat see nendes tekitab? Kuidas see 
neid inspireerib? Teie ees on Lu:leGrup: koosseisus 
Ivi Rausi (hääl, vidinad), Laura Remmel (hääl, 
vidinad), Aleksandra Kremenetski (igasugused 
löökpillid). Lu:leGrupi improvisatsioonid jäädvustab 
kunstnik Madis Liplap.

19.00  Prima Vista noortekas Arhiivis
Oma loomingut esitavad Eda Ahi, Sveta Grigor-
jeva, Kristjan Haljak, Indrek Lõbus, Lauri Teder ja 
Kelly Turk.

20.30  Kristina Viina luulekogu „Nõtkel elevan-
disammul“ esitlus Arhiivis

Autori debüütkogu ilmub Värske Rõhu raamatu
sarja Värske Raamat 15. teosena.

21.00  Matrooni õhtu TÜ endises kirikuhoones 
(Jakobi 1): Kristiina Ehin ansambliga “Naised 
köögis”

Kristiina loeb oma luulet ja proosat ning teda 
saadab ansambel „Naised köögis” koosseisus 
Katrin Laidre, Sofia Joons, Kairi Leivo, Kristiina Ehin. 
Ansambel on kokku saanud paar aastat tagasi 
ühes Viljandi köögis, kus hõrgutavate roogade 
kõrval on valminud ka hulk lugusid ja laule.

19.00 Semiosalong Arhiivis
Esineb Tartu Ülikooli semiootika vanemteadur 
Timo Maran.

22.00 Õhtu Arhiivis: esineb Def Räädu



„Elav raamatukogu” on vahetu suhtlusprotsess, kus 
saab vestelda ühe inimese ehk „elava raamatuga“, 
esitada talle küsimusi ning laiendada oma silma
ringi. Seekordne „elav raamatukogu“ toimub koos
töös ESN (Erasmus Student Network) Tartuga ning 
siinsete välistudengitega. Elavateks raamatuteks 
tulevad üliõpilased erinevatest maailma paikadest, 
sh Singapurist, USAst, Saksamaalt ja Türgist, kes 
räägivad oma Eestis õppimise kogemusest. Nen
dega suhtlemine võib noortele olla abiks nii eriala 
valikul kui ka tulevikuplaanide tegemisel.

10.30–15.00  Pargiraamatukogu lasteprog-
ramm: nukuteater, kunstituba kirjanikuga, 
orienteerumismäng

11.00  Käpiknukk Hans Hase sünnipäev Tartu 
Raatuse Gümnaasiumis – sündmus Tartu saksa 
keelt õppivatele lasteaialastele

Väikese kontserdiga üllatab saksa tuntud lastelau
lude autor Bettina Göschl.
Üritust toetab Tartu Saksa Kultuuri Instituut.

14.00–17.00  Raamatuesitlused Prima Vista 
raamatulaadal (TÜ raamatukogu kohvikus 
Gaudeamus)

14.00  Veronika Dolina luuletund „Kirjanik kui 
viimne karjane“ (Литератор как последний 
пастух) Tartu gümnasistidele Tartu Linnaraa-
matukogu saalis

Luuletund on vene keeles.

15.00  Kohtumine soome noortekirjaniku Salla 
Simukkaga Soome Instituudi raamatukogus 
(Ülikooli 11)

Autoriga vestleb Heidi Iivari. Vestlus on soome 
keeles, tõlkega eesti keelde

15.00  Koduloo-uurija ja amatöör-puškinisti 
Zoja Kuznetsova loeng „V. A. Žukovski album“ 
TÜ raamatukogu kohvikus Gaudeamus

Loeng on vene keeles.

16.00  Tartu II Muusikakooli akordionistide 
ansambli Unisoon kontsert Pargiraamatukogu 
platsil

16.00  Prima Vista programm Tartu Kaubamaja 
I korruse aatriumis: esinevad Eda Ahi ja Jürgen 
Rooste

16.00–20.00  Õnnekonverents TÜ endises 
kiriku hoones (Jakobi 1)

„Õnnekonverents: õnne(lik) lõpp“ on interdistsip
linaarne kultuurisündmus, konverents, kus räägi
takse õnnest. See ei ole akadeemiline konverents, 
aga kõik ettekandjad on oma alade asjatundjad: 
esinevad Eik Hermann, Jaak Tomberg, Jim Ashilevi, 
Kärri ToomeosOrglaan, Märt Põder ja Tanel Pern. 
Ruumispetsiifilise kunstiprojektiga asutuvad üles 
Kaja Pae ja Paco Ulman.

Pärast konverentsi esitletakse varasemate 
õnnekonverentside ettekannete põhjal koostatud 
kogumikku.

16.30  Kohtumine saksa kirjaniku Klaus-Peter 
Wolfiga TÜ raamatukogu konverentsisaalis 
ning krimiromaani „Ida-Friisi veri“ eestikeelse 
tõlke esitlus

Laulab Bettina Göschl, kirjanikuga vestlevad Reet 
Liimets ja tõlkija Piret Pääsuke. Vestlus on saksa 
keeles, sünkroontõlkega eesti keelde. Üritus toimub 
koostöös Tartu Saksa Kultuuri Instiruudi ja Goethe 
Instituudiga.

17.00  Katri Raiki raamatu „Minu Narva“ (Petro-
ne Print) esitlus Tartu Kirjanduse Majas

Kirjandusfestival Prima Vista raames esitleb Narva 
kolledži direktor Katri Raik eesti ja venekeelset 
raamatut „Minu Narva. Kahe maailma vahel.“ 
„Narva keisrinna“ Katri kutsub kuulaja kaasa oma 
uskumatutele seiklustele, üle ja läbielamistele 
piirilinna Narva.

17.30  „Armastus ja kirg maailma kirjanduses“ 
(Любовь и страсть в мировой литературе) 
– Mihhail Velleri kohtumine lugejatega Tartu 
Linnaraamatukogu saalis

Kohtumine on vene keeles.

18.00  Kirjandusviktoriin Arhiivis – Prima Vista 
ERI

19.00–21.00  Kontsert „Kirjanikud muusikas“ 
Pargiraamatukogu platsil

Luulet loevad, laulavad või musitseerivad Kristel 
Mägedi ja Kaur Riismaa, Maarja Pärtna ja Riho 
Kall, Tuuli Velling ja Teet Velling, Aapo Ilves, Jürgen 
Rooste ja Erki-Andres Nuut. Kontserti juhib Siim 
Kera. See on järjekorras kümnes kirjanike kontsert 
Prima Vistal, varasemad toimusid laulvate kirjanike 
kontserdi nime all. Paljude kontsertidel esinenud 
autorite lood on salvestatud 2013. aastal ilmunud 
CDle „Lutsuvad kivid”.

20:00  SoftSofa Arhiivis – Prima Vista ERI (Berk 
Vaher ja Kaspar Jassa – Soviet Pop)

21.00  Uhiuue kirjanduse vabalava TÜ endises 
kirikuhoones

Üles astuvad eelkõige Tartu Ülikooli loovkirjutuse 
kursuse üliõpilased, kuid üllatavaid esinejaid võib 
tulla veelgi. Registreeri oma esinemine: aniitsirk@
gmail.com. Õhtut juhib Kristiina Ehin.

22.00  Vabaõhukino Pargiraamatukogu platsil: 
Kinobuss Hardi Volmeri mängufilmiga „Elavad 
pildid“ (Exitfilm, 2012)

„Elavad pildid“ on ajalooline armastusfilm, milles 
lööb kaasa kogu kodumaine näitlejate paremik 
ning mis kätkeb endas nii varajase tummfilmi 
groteski kui kino kuldaja melodraamat, nii eepikat 



Laupäev, 10. mai
Prima Vista
Rakveres

Päeva juhib Rain Kooli

kui komöödiat. Osades: Sandra Uusberg, Priit 
Võigemast, Anu Lamp, Tõnu Oja, Ita Ever, Aarne 
Üksküla jt. Pikkus 2h 15 min.
Eesti keeles, vene ja ingliskeelsete subtiitritega.

22.00  Tuuli Velling ja Sotsiaalse Närvi Kvartett 
autorilaulu festivalil Mailaul Genialistide klubis 
Tuuli Vellingu luuleloomingul põhineva spoken 
wordi kavaga

Koosseis: Tuuli Velling (laul) 
Teet Velling (kitarr) 
Danel Aljo (saksofon) 
Madis Muul (klahvpill) 
Siim Usin (bass)
Marten Kuninga duo
Floatstone (Belgia)
Piletid (€6–€9)saadaval Piletilevist. 

Laupäev, 10. mai
Tartu 
11.00–15.00  Raamatuoksjon „251 trükist“ Tartu 
Kirjanduse Maja saalis

Kivisilla Kultuurikeskus korraldab oma viienda 
raamatuoksjoni „251 trükist“. Oksjonile tulevate 
trükistega on võimalik tutvuda www.kivisild.ee ja 
kohapeal ühe tunni jooksul enne oksjoni algust. 
Kui kellelgi pole võimalik kohale tulla, siis on ostu 
kõrgeimat ehk piirhinda võimalik eelnevalt – 8. 
maini 2014 – ette pakkuda ka eposti teel: ym@
hot.ee

11.00–17.00  Vanade raamatute laat TÜ raama-
tukogu fuajees

13.00  Ulakassi arvustuste võistluse autasusta-
mine TÜ raamatukogu kohvikus Gaudeamus

15.15 Tundeline teekond Raadi kalmistul
Ringkäigu Raadi surnuaial viib läbi kirjanik Kaspar 
Jassa. Kogunemine Kalmistu tänava peavärava 
juures. Kaasa võib võtta sirmid ja saapad.

16.00  Tartu vene autorite õhtu Tartu Kirjandu-
se Maja saalis

Moderaator Marina Raudar.

17.00  ;paranoia publishing group ltd. esitleb: 
cabaret derrida TÜ raamatukogu konverentsi-
saalis

19.00  ;paranoia publishing group ltd. esitleb: 
cabaret derrida Arhiivis

Prima Vista 2014 lõpupidu!

19.00  Tartu Üliõpilasteatri etendus „Candide 
ehk optimism“ Genialistide klubis.

Pilet: €5/7

Rakvere Teatri 
väikeses majas
12.00  Tervitussõnad

12.10  Avapauk 
Def Räädult

Tänaseks 15 aastat 
tegutsenud Def Räädu on segu 
erinevatest stiilidest nagu hiphop, 
reggae, dancehall, jazz, folk ja moodne urbanistlik 
klubimuusika. Def Räädu tegutsemisajaloo sisse 
mahub kuus täispikka albumit ja hulk hittsingleid. 
Põhikoosseisu kuulub kaks Rakverest pärit meest: 
Remi Prual ja Arian Levin.

12.40 Festivali matroon Kristiina Ehin koos 
pärimusmuusikute Silver Sepa ja Sofia Joonsiga

Luuletaja ja proosakirjaniku Kristiina Ehini autobio
graafiline teos „Paleontoloogi päevaraamat“ pälvis 
2013. aastal Virumaa kirjanduspreemia. Tema 
abikaasa Silver Sepp on tuntud oma fantaasiapil
lide kasutamise poolest. Sofia Joonsi mitmekülgne 
eesti ja rootsi rahvamuusikal põhinev looming on 
Kristiinat inspireerinud juba kümmekond aastat.

13.30  Soome menukaim noortekirjanik Salla 
Simukka 

Rahvusvahelise läbimurde kirjanikuna saavutas 
Simukka oma ülipõneva ja kaasahaarava noorte 
krimitriloogiaga. Eesti keeles on võimalik lugeda 
triloogia esimest osa „Punane nagu veri“. Autor on 
ka kirjanduskriitik ja tõlkija. Külalisega vestleb Marii 
Rikken.

Teatrikohvikus (suur maja)
15.00–15.45 Tuuli Velling ja Sotsiaalse Närvi 
Kvartett

Tuuli Velling (Taul) on mitmekülgne eesti artist, 
keda võib nimetada nii lauljaks, laululoojaks kui ka 
luuletajaks. Prima Vistal kõlab esmakordselt Tuuli 
luuleloomingul põhinev spoken wordi kava. Koos 
põnevatest muusikutest koosneva Sotsiaalse Närvi 
Kvartetiga visatakse matšeeted otse kirjanduse ja 
muusika läbipõimunud tihnikusse. 
Tuuli Velling ja Sotsiaalse Närvi Kvartett: Tuuli 
Velling – laul, Teet Velling – kitarr, Danel Aljo – 
saksofon, Madis Muul – klahvpill, Siim Usin – bass



Rakvere Teatri väikses majas
16.16 Anne Prangeli maalitud trummide näituse 
avamine ja luulekogu „Ihusilmaga“ esitlus 

„Ihusilmaga“ on Anne Prangeli kolmas luulekogu.

Rahvaaias
12.00–13.00  Rahvamaja terrassil lastele Trondi-
kohvik. Kohtumine viie Rakvere lastekirjaniku-
ga: Kalju Saaber, Reet Bobõlski, Tiia Selli, Urve 
Tinnuri ja Karin Hansson. 

13.00–14.00  Lastele mängud kirjandusmaas-
tikul

12.30–14.00  Tiigil teevad luulesõitu Soolikaoja 
paadimehed Mait Joorits ja Gunnar Kotiesen. 

Rakvere Eragümnaasiumi 
aatriumis
19.00  Kohtumine noorteromaani „Vaimude 
jaam“ autori Elo-Maria Rootsiga. Rakvere 
Linnanoorte Näitetrupp Tiina Rummu juhen-
damisel esitab „Vaimude jaamal“ põhinevat 
lavastust „Helen“. Esietendus!

Autor pälvis romaani eest tänavu Ed. Vilde nimelise 
kirjanduspreemia.

Raamatumüük
Alates 12.00  kuni raamatuid jätkub – Mini „Tasuta 
raamatu laat“ Rakvere Teatri fuajees ja väikeses 
majas. Lasteraamatud Trondikohvikus.
10.00–15.00  Kasutatud raamatute müük Lääne
Virumaa Keskraamatukogus
Prima Vista eripakkumised Apollo raamatupoes 
(Krooni keskuses), Tea kirjastuse raamatupoes 
(Laada 16) ja kaupluses Matsoni Raamatud (Turu 
plats 5).

Näitused 
Lääne-Virumaa Keskraamatukogus (III korrusel): 
ERR muuseumi näitus „Valge daami saladus“ 
lasteseriaali „Väikelinna detektiivid“ võttepäevadel 
kaameraga tabatud hetkedest. Fotodele lisaks 
saab näha seriaalis olulist rolli etendanud kelli. 
Välja on seatud ka mungarüüd ja muud põnevat, 
mida filmivõtetel kasutati. 
Lääne-Virumaa Keskraamatukogus (I korrusel): 
Elna Kaasiku luulevaibad Hommage luulelemmi-
kuile
Rakvere Teatri väikeses majas Anne Prangeli 
maalitud trummid
Vetsuluule – sisukas mõttehetk ehk valik eesti luu
let ja raamatusoovitusi kohtades, kus kuningadki 
jala käivad. (LääneVirumaa Keskraamatukogus)

;paranoia publishing group ltd. 
esitleb:

cabaret derrida
raamat  kontsert  performance  
esitlus  gala  konverents  jne.
esinevad ja esitlevad:

jelena glazova (läti) – plasma
exotikdot (kolumbia) – exotikdot
kiwanoid & kleis (eesti) – lennukikõrvaltoas
tundmatu autor (eesti) – nimetu

***

Hea klient!
Paralleelmaailmad on olemas ja tegut
sevad. Nendes elamiseks, iseenda piiride 
laiendamiseks on vaja vaid tähendusi 
muuta. Selleks olemegi asutanud rahvus
vahelise suuremat sorti kirjastuskorporat
siooni ;paranoia publishing group ltd.
Meie kirjastus väärtustab keele omavoli 
ja vabastab tähendused. Soomeugri 
keelte etümoloogia sõnaraamatu järgi 
tähendab sõna ‘para’ ülimat ning ‘noid’ 
šamaani, stalkerit või varitsejat.
Pidulikul esitlusgalal „cabaret derrida“ 
esitleb kirjastus ;paranoia oma nelja 
värsket toodet. 
/ Palume olla täpsed / Esitlusest võtavad 
osa kirjastuskorporatsiooni tippjuhid / 
Raamatud saadaval esitlushinnaga / Aja
kirjanikud on oodatud / Cabaret Derrida 
on ka festivali Prima Vista lõpupidu
alati Teie
www.paranoia.ee

9. mai tallinn
21.00  kultuuriklubi “kelm”

10. mai tartu
17.00–19.00  tartu ülikooli  
raamatukogu konverentsisaal 
19.00–04.00  klubi “arhiiv” 



Anna Haava 7a kogukonna 
eriprogramm
Sahtlist välja

14. aprillist kuni 4. maini on kõigil sahtlissekirjutajatel võimalus oma 
looming vabadusse lasta. Tartu Ülikooli raamatukogu ees paikneb sel 
ajal kapp, mis on nagu harilik kodune sahtel, kuhu pärast kirjapanekut 
paljud tekstid jõuavad ja jäävad. Kuid raamatukogu sahtlisse toodud 
proosa ja luule jõuab Prima Vista nädala raames etteloetuna tänavatele 
ja ka Generaadiosse. Sahtlisse on oodatud teosed nii anonüümseks jääda 
soovivatelt autoritelt kui ka nendelt, kes soovivad oma tekstid ise tänavatele 
tuua. Viimasel juhul kirjuta teksti juurde kindlasti ka oma kontaktandmed, et 
saaksime sinuga ühendust võtta.
Soravat sulge! 

Prima Vista 2014 Anna Haava 7a majas
Laupäev, 3. mai
18.00  Näituse „Salapärase Neiu E joonistatud loomad“ avamine

Autor on saanud inspiratsiooni tätoveeringutest ja loodusdokkidest, kasutanud vildikaid ja värvipliiat
seid. Piltidel on peamiselt loomad ja siinseal mõni inimesekujuline olend. Näitus jääb avatuks 
15. juunini.

Reede, 9. mai 
18.00  Feministliku verbaalse ja mentaalse enesekaitse töötuba

Räägitakse allasurumise erinevatest tüüpidest ja võimalustest neid ära tunda. Paaris ja grupiharju
tuste abil tunnetatakse oma isiklikke füüsilisi piire. Töötoas osalejad oskavad paremini ära tunda enda 
või teiste allasurumist ning sellele nii verbaalselt kui ka füüsiliselt (kehahoid, miimika jm) tõhusamalt 
reageerida. Töötoa viib läbi Heleri Luuga Vagina Pride’i grupist. 
Eelregistreerumine: squatartu@riseup.net

Laupäev, 10. mai 
14.00  Avatud uksed Anna Haava 7a majas

Huvilistele ringkäigud majas, lauamängud ja kogukondlik supisöömine.

15.00  Söövitustehnika töötuba
Võta kaasa 50, 20 või 10sendine münt või mõni muu vasest toorik ning söövita sellele põnev pilt.

19.00  Meie generatsioon - Tartu punk täna
Mida tähendab punk praegu ning milline on kohalik punkkogukond? Arutelu muusikast, maailma
muutmisest, protestist ning DIYkultuurist, kus osalevad kirjanik Hugo Vaher („Punk ei ole surnud“, 
„Skvotterid“), kontserdikorraldaja ja trummar Sander Luuk ning muusikud Raik Sõster (Shitflowers), 
Tõnis Sügis (Project Dekadenz) ja Mart Gaškov (Bollocks Boyfriend Brothers Band). 

Pühapäev, 11.mai 
12.00–18.00  Vaba Pood

Taaskasutusel põhinev tasuta asjade pood, kuhu kõik võivad tuua kasutuskõlbulikke asju, mida nad 
ise enam ei vaja, ning samas leida endale midagi, mis puudu. Vaba Pood on avatud igal pühapäeval.

14.00  Jalgrataste parandamise töötuba
Ökoraketid suveks töökorda! Vaatame üheskoos kaherattalised üle, vajadusel parandame pisivigu või 
hindame suuremate tööde vajadust.

18.00  Jaan Tõnissoni noorusaeg
Jaan Tõnissoni Selts kutsub A. Haava 7 aeda veetma harivat õhtupoolikut. Esineb folklorist Loone Ots.



Neljapäeval, 8. mail
10.45 Pargiraamatukogu platsil

Pargiraamatukogu avab laste tervituskontsert. 
Esinevad Sassi lasteaia mudilased.

Pargiraamatukogu kunstitelgis

11.00–12.30  Kunstituba kirjanikuga. Külas on 
Anti Saar. 

12.30–14.00  Kunstituba kirjanikuga. Külas on 
Anti Saar. 

12.30–12.50  Kirjandusliku orienteerumis-
mängu võistkondadega kohtub kirjanik Leelo 
Tungal, ajakirja Hea Laps peatoimetaja 

13.00–14.00  Kirjanduslik orienteerumismäng 
Toomemäel (3.–4. klassid)

14.00–15.00  Kohtumine kirjanik Anti Saarega, 
orienteerumismängu võitjate autasustamine

Pargiraamatukogu lasteprogramm
Reedel, 9. mail 
10.30  Pargiraamatukogu platsil

Linnaraamatukogu nukuteatri 
etendus „Konnkuningapoeg“

Pargiraamatukogu kunstitelgis

11.00–12.30  Kunstituba kirjaniku-
ga. Külas on Marko Kaldur.

12.30–14.00  Kunstituba kirjanikuga. Külas on 
Marko Kaldur.

12.30–12.50  Kirjandusliku orienteerumismängu 
võistkondadega kohtub kirjanik Leelo Tungal, 
ajakirja Hea Laps peatoimetaja

13.00–14.00  Kirjanduslik orienteerumismäng 
Toomemäel (5.–6. klassid)

14.00–15.00 Kohtumine kirjanik Marko Kalduriga, 
orienteerumismängu võitjate au tasustamine

Prima Vista 
külalised Tallinnas
8. mail kell 16.00  Viru Keskuse Rahva Raama-
tu kaupluses

Kohtumine soome noortekirjaniku Salla Simuk-
kaga. Külalisega vestleb Kadri Jaanits.

8. mail kell 16.00  Tallinna Keskraamatukogus 
(Estonia pst 8)

Kohtumine poola autori Mariusz Szczygiel’iga 
ja raamatu „Gottland” eestikeelse tõlke esitlus. 
Autoriga vestleb tõlkija ja kirjastaja Hendrik 
Lindepuu, tõlgib ja katkendeid loeb Marius Peter
son. Koostöös Poola Vabariigi Suursaatkonna ja 
Tallinna Keskraamatukoguga.

8. mail kell 17.00  Eesti Rahvusraamatukogus 
(Tõnismägi 2)

Külas on Katja Petrowskaja, Ingeborg Bachman-
ni kirjandusauhinna laureaat 2013.
Kiievis sündinud, Tartu ülikoolis õppinud ja 
praegu Berliinis elavat kirjanikku küsitleb TLÜ 
õppejõud Ave Mattheus. Vestlus toimub saksa 
keeles. Koostöös Austria Suursaatkonna ja Eesti 
Rahvusraamatukoguga.

9. mail kell 21.00  kultuuriklubis Kelm (Vaimu 1)
;paranoia publishing group ltd. esitleb: cabaret 
derrida

Teave: tel 736 1390 (Ädu Neemre, Epp Nõges)

Prima Vista ajal 
avatud näitused

Näitused Tartu 
Linnaraamatukogus
Alates 24. aprillist

II korruse näituseruumis
Maailmakirjanduse pärlid:  
kirjandusauhindu aastatest 2010–2013

IV korruse fuajees
Raamatunäitus noorelt kirjandusse tulnud 
autorite loomingust

II ja III korruse fuajees
Silja Ergi maalinäitus

Muusikaosakonna galerii
Kalli Kalde graafikanäitus



Näitused Tartu Ülikooli Raamatukogus
„Βάρβαρος οὐ πέλομαι ... Ei ole barbar ma ...“. 

Humanistid kreeka keeles ja keelest: näitus muistse Hellase hurma peegelda
vatest Tartu Ülikooli raamatukogu vanatrükistest. Koostanud: Janika Päll (TÜ 
Raamatukogu teaduskeskus), Eve Valper (kunstnik), TÜ Raamatukogu Käsikirja
de ja Haruldaste raamatute osakond.

Eesti looduskirjandus läbi aegade
Näitus Tartu Ülikooli semiootika osakonna poolt korraldatud rahvusvahelise 
konverentsi „Framing Nature: Signs, Stories and Ecologies of Meaning“ raames

„„Ameerikat kujutades – Ameerika ajalugu 
läbi kunsti“

USA Riiklikku Humanitaarteaduste Toetus
fondi (NEH) programmi „Ameerikat kujuta
des“ raames. Avatud alates 9. maist. 

„Rõõmus süda“
Katrin Dreilingu raamatuillustratsioonid.

„Kiilid tantsivad taevas. Sumi-e kohtub 
luulega“

Jaapani kalligraafia ja tušimaalijoonistuste näitus Andres Ehini 
haikukogumiku „Kiilid tantsivad taevas. The Dragonflies Dance 
in Heaven. Tonbo ga oozora ni mau“ (Ars Orientalis 2013) jaoks 
loodud illustratsioonidest. 
Näituse avamine 9. mail kl 15. Andres Ehini loomingut tutvustab 
tema tütar, poetess ja Prima Vista 2014 matroon Kristiina Ehin

Näitusmüük TÜ raamatupoes ja 
Krisostomuses

5.–10. maini toimub Prima Vista 2014 raames Tartu Ülikooli Raamatupoes 
(Raekoja plats 11) raamatute näitusmüük, mis on inspireeritud kirjandusfestivali 
tänavusest teemast „Süüta noorus“. Samal ajal saab lisaks kohapealsele valikule 
humanitaarvaldkonna raamatuid tellida tavapärasest soodsamate hindadega ka 
Krisostomuse veebipoest aadressil www.kriso.ee/primavista.

Näitus „Euroopa 
kirjanduslikud karakterid“ 
Tartu Linnamuuseumis 
8. aprillist 17. maini on Tartu Linnamuuseumis avatud viie Euroopa kirjandusmuu-
seumi ühistööna valminud näitus „Euroopa kirjanduslikud karakterid“. Näituse 
eesmärk on anda laiemale avalikkusele võimalus tutvuda legendaarsete tege-
laskujudega Euroopa väiksemates rahvuskirjandustes. Eestit esindavad näitusel 
Kalevipoeg, Lotte, Tiina (Libahunt), Toots ning Andres ja Pearu. Näitus valmis 
koostöös Eesti, Kreeka, Luksemburgi, Soome ja Ungari kirjandusasutustega ning 
esialgu on esindatud nende viie riigi kirjanduse populaarsed tegelaskujud.



Prima Vista 2014

Foreign guests:
Jee Kast (Belgium)
Roman Sikora (Czech Republic)
Mariusz Szczygieł (Poland)
Katja Petrowskaja  (Germany)
György Dragomán (Hungary)
Veronika Dolina (Russia)
Mikhail Veller (Russia)
Arzami Otšei (Udmurtia (Russia))
Bettina Göschl (Germany)
Klaus-Peter Wolf (Germany)
Salla Simukka (Finland)
Maria Paz (Exotikdot) (Colombia)
Jelena Glazova (Latvia)

Wednesday, 23. April 

In Rakvere
(at Lääne-Virumaa Central Library)

Roses from Mõdriku garden available at the 
lobby during the day.

14.00–16.00 Workshop of making paper 
roses at the children’s department instructed 
by Riina Runnel

17.30 Meeting with Katri Raik, the director of 
the University of Tartu Narva College and the 
author of the book Minu Narva (My Narva) 

Forever young
7th–10th May in Tartu 
10th May in Rakvere

In Tartu
11.00–18.00 Book fair at the lobby of the 
University of Tartu Library

Books and roses from publishing houses Ilma
maa, Petrone Print, Koolibri, and Tartu University 
Press.

16.30 The Book and Rose Day in Tartu 
Kaubamaja shopping centre: presentation 
of the book Euroopa tsiklisadulast. Isepäise 
reisiselli teejuht (Europe from the saddle of  
Motorcycle, IlmaPress) by Sverre Lasn  in 
the atrium of the 3rd floor, next to Apollo 
bookstore.

17.30 The Book and Rose Day at the café 
Gaudeamus of the University of Tartu Library

• Announcement of the winner of the 
literary competition First Step. 

• Ensemble Aroonia (Anneli Vilbaste, Ada 
Leif, Pääsu Silme Vilbaste, Anna Beljajeva) 
presents: poetry, song and dance perfor-
mance accompanied by guitar and recorders.  

19.00 The Book and Rose Day at the Tartu 
Centre for Creative Industries – publishing 
house Toledo presents the Estonian trans-
lation of Elena Poniatowska’s novel  Dear 
Diego.

– The Book 
and Rose Day



Vista book fair (at café Gaudeamus of the Univer-
sity of Tartu Library)

16.30 Lecture by Mikhail Veller – Смысл 
и функция человечества в эволюции 
Вселенной (The Meaning and Function of 
Mankind in the Evolution of the Universe) at 
the Jakobi 2 building of the Department of Phi-
losophy of the University of Tartu (room 226) 

In Russian, with translation into Estonian.

17.30 Poetry programme with music at the Park 
Library: poetry by Mait Vaik, music by Allan 
Vainola

18.00 Evening of Udmurtian culture at the café 
Gaudeamus of the University of Tartu Library, 
meeting with Udmurtian writer Arzami Otšei  

19.00 Poetry programme with improvisations 
and rhythms based on the works by Estonian 
poet Jüri Üdi/Juhan Viiding at the Park Library

19.00 Prima Vista youth event at the club Arhiiv 
Readings by young authors Eda Ahi, Sveta Gri-
gorjeva, Kristjan Haljak, Indrek Lõbus, Lauri Teder, 
and Kelly Turk.

20.30 Presentation of Kristina Viin’s poetry 
book Nõtkel elevandisammul at the club Arhiiv

21.00 Patron’s event at the TÜ endises kiri-
kuhoones (Jakobi 1): Kristiina Ehin and the 
ensemble Naised köögis (Women in the Kitchen) 

Friday, 9. mai 
9.00–18.00 Prima Vista book fair outside and 
inside the University of Tartu Library

10.00–19.00 Park Library in the heart of the city 
(on the corner of Poe and Küüni street)

10.30–15.00 Children’s activities at the Park 
Library square: art workshop with a writer, 
orientation game 

14.00–17.00 Book presentations at the Prima 
Vista book fair (at café Gaudeamus of the University 
of Tartu Library)

15.00 Meeting with the Finnish writer Salla 
Simukka at the library of the Finnish Institute 
(Ülikooli 11)

The talk is in Finnish, with translation into Estonian.

16.00 A concert of Tartu II Music School accor-
dionists ensemble Unisoon at the Park Library

16.00 Prima Vista special programme at the 1st 
floor atrium of  the Tartu Kaubamaja shopping 
centre – a reading by Estonian poets Eda Ahi and 
Jürgen Rooste

Monday, 5. May
18.00 Finale of the poetry slam competition 
TarSlämm at the club Arhiiv, guest perfor-
mance by Belgian slam poet Jee Kast 

Tuesday, 6. May 
17.00 Meeting with Polish author Mariusz 
Szczygiel and presentation of the Estonian 
translation of his book Gottland at Tartu Public 
Library 

19.00 Meeting with the Czech writer Roman 
Sikora at the club Arhiiv

The talk is in Czech, with translation into Estonian.

Wednesday, 7. May
15.00 The opening ceremony of Prima Vista 
2014 at the big hall of the University of Tartu 
Library

17.00 Meeting  with Katja Petrowskaja, the 
winner of Ingeborg Bachmann prize, at Tartu 
Public Library

The talk is in German, with translation into 
Estonian.

18.00 Meeting with the Hungarian writer 
György Dragomán at Tartu Literature House 

The talk is in Hungarian, with translation into 
Estonian. 

19.00 Concert by Veronika Dolina at the confer-
ence hall of the University of Tartu Library 

In Russian.   
NB! Ticket €5 (available at the venue)

22.00 Performance by Def Räädu at the club 
Arhiiv

Thursday, 8. May
10.00–20.00  Prima Vista book fair outside and 
inside the University of Tartu Library

10.45–19.00  Park Library in the heart of the city 
(on the corner of Poe and Küüni street)

10.45  Park Library is opened with a children’s 
welcome concert

11.00–15.00  Children’s activities at the Park 
Library square: art workshop with a writer, 
orientation game

12.00–19.00 Book presentations at the Prima 



16.30 Meeting with the German writer 
Klaus-Peter Wolf at the conference hall of the 
University of Tartu Library; songs performed by 
Bettina Göschl

The talk is in German with translation into Esto
nian.

19.00–21.15 Concert Writers in Music at the Park 
Library 

Poetry, songs or music performed by Kristel Mägedi 
and Kaur Riismaa, Maarja Pärtna and Riho Kall, 
Tuuli Velling and Teet Velling, Aapo Ilves, Jürgen 
Rooste and Erki-Andres Nuut. The concert is hosted 
by Siim Kera. 

20:00 SoftSofa music night at the club Arhiiv – 
Prima Vista special event  (Berk Vaher ja Kaspar 
Jassa present: Soviet Pop)

22.00 Open-air cinema at the Park Library: 
Movie Bus with Kinobuss Hardi Volmer’s film  
Elavad pildid (Living Images, Exitfilm, 2012)

The film is in Estonian, with English and Russian 
subtitles.

22.00 Concert by Tuuli Velling and Sotsiaalse 
Närvi Kvartett at the festival Mailaul at club 
Genialistid; a spoken word programme by Tuuli 
Velling 

Lineup: Tuuli Velling (vocals), Teet Velling (guitar), 
Danel Aljo (saxophone), Madis Muul (keyboards), 
Siim Usin (bass)
Marten Kuningas duo
Floatstone (Belgium)
Tickets (€6–€9) available at Piletilevi. 

Prima Vista in Rakvere
Host of the day –  Rain Kooli

Saturday, 10. May
In Tartu 
11.00–15.00 Book auction in Tartu Literature 
House

11.00–17.00 Fair of used books at the lobby of 
the University of Tartu Library

17.00 ;paranoia publishing group ltd. presents: 
cabaret derrida at the conference hall of the 
university of tartu library

jelena glazova (latvia) –  plasma
exotikdot (colombia) –  exotikdot
kiwanoid & kleis (estonia) –  lennukikõrvaltoas
tundmatu autor (estonia) –  nimetu

19.00 ;paranoia publishing group ltd. presents: 
cabaret derrida at the club arhiiv

The afterparty of Prima Vista 2014!

At the small building of the Rakvere 
Theatre 
12.00 Opening ceremony

12.10 Performance by Def Räädu

12.40 The patron of the festival Kristiina Ehin 
with musicians Silver Sepp and Sofia Joons  

13.30 Finnish writer Salla Simukka 

At the café of Rakvere Theatre (big 
building)
15.00–15.45 Tuuli Velling and Sotsiaalse Närvi 
Kvartett

At the small building of Rakvere 
Theatre 
16.16 Opening of the exhibition of Anne Pran-
gel’s painted drums and the presentation of 
her poetry book Ihusilmaga

In the park Rahvaaed
12.00–13.00 Meeting with five authors of chil-
drens’ books: Kalju Saaber, Reet Bobõlski, Tiia 
Selli, Urve Tinnuri and Karin Hansson. 

13.00–14.00 Literary games for children

12.30–14.00 Boat ride with poetry on the pond 
with the Soolikaoja boatman Mait Joorits. 

At the atrium of Rakvere Private 
High School
19.00 Meeting with the author of the youth 
novel Vaimude jaam, Elo-Maria Roots 

Book sales
12.00  Free Book Fair at the lobby and the small 
building of Rakvere Theatre, childrens’ books 
at the café Trondikohvik

10.00–15.00 Fair of used books at the Lääne-
Virumaa Central Library

Prima Vista special offers at the Apollo book store 
(Krooni shopping centre), the bookstore of Tea 
publishing house (Laada 16) and the bookstore 
Matsoni Raamatud (Turu plats 5)



Тартуский международный 
литературный фестиваль
Прима Виста 2014

Программа фестиваля

Среда, 23 апреля 
День Книги и Розы
Тарту
11.00–18.00 Книжно-цветочная ярмарка в 
фойе библиотеки Тартуского университета. 
Книги и розы предлагают издательства 
Ilmamaa, Petrone Print, Koolibri, Tartu Ülikooli 
Kirjastus. Также можно недорого купить 
свежие розы.

Всех, кто подарит розу продавцу, 
ждет подарок! Всем, кто подарит розу 
библиотекарю, в подарок книга!

16.30 День Книги и Розы в Тартуском 
универмаге – презентация книги: Sverre 
Lasn «Euroopa tsiklisadulast. Isepäise reisiselli 
teejuht» (IlmaPress) в атриуме книжного 
магазина Apollo

Посетителям универмага раздаются розы. 
Каждый, кто подарит розу продавцу Apollo, 
получит ответный подарок – хорошую книгу.

17.30 День Книги и Розы в кафе библиотеки 
Тартуского университета Gaudeamus
• Награждение лауреатов литературного 
конкурса «Первый шаг».
• Выступление ансамбля «Aroonia» (на этот 
раз в составе Аннели Вильбасте, Ады Лейф, 
Пяэсу Сильме Вильбасте и Анны Беляе-
вой) – песенно-танцевально-поэтическая 
композиция в сопровождении гитары и 
блок-флейт

19.00 День Книги и Розы в зале тартуского 
Центра креативной экономики

Издательство Toledo представляет роман 
Елены Пониатовской «Kallis Diego, Sind embab 
Quiela» 

Раквере
Центральная библиотека 
Ляэне-Вирумаа

Весь день в фойе библиотеки в продаже 
саженцы роз из сада Mõdriku

14.00–16.00 Как своими руками сделать 
бумажную розу. Мастерская под руковод-
ством художника Рийны Руннель в отделе 
детской литературы  

17.30 Встреча с автором книги «Моя Нарва», 
директором Нарвского колледжа ТУ Катри 
Райк

Гости фестиваля:
Вероника Долина (Россия)
Михаил Веллер (Россия)
Арзами Очей (Россия, Удмуртия)
Катя Петровская (Германия)
Клаус-Петер Вольф (Германия)
Беттина Гешль (Германия)
Роман Сикора (Чехия)
Елена Глазова (Латвия)
Салла Симукка (Финляндия)
Георги Драгоман (Венгрия)
Мариуш Щигел (Польша)
Йее Каст (Бельгия)
Мария Паз (Колумбия)

Зажигай молодость!
7–10 мая в Тарту
10 мая в Раквере

Матрона фестиваля
Кристийна Эхин



Понедельник, 5 мая
18.00 Финал TarSlämm в Тартуском Доме 
литературы (Arhiiv). Выступает гость фести-
валя Йее Каст (Бельгия) 

Вторник, 6 мая 
17.00 Встреча с польским автором 
Мариушем Щигелем и презентация перево-
да на эстонский язык его книги «Gottland» 

19.00 Вечер встречи с чешским драматургом 
Романом Сикорой в Тартуском Доме литера-
туры (Arhiiv). 

На чешском языке, перевод на эстонский

Среда, 7 мая
День открытия фестиваля
15.00 Представление, посвященное 
открытию фестиваля «Прима Виста 2014» в 
большом зале на втором этаже библиотеки 
Тартуского университета

17.00 Встреча с Катей Петровской в зале 
Тартуской городской библиотеки.

На немецком языке, последовательный 
перевод на эстонский (Хелена Шегедин). 
Мероприятие поддерживает Посольство 
Австрии  

18.00 Встреча с венгерским писателем 
Георги Драгоманом в Тартуском Доме лите-
ратуры.

С гостем фестиваля беседует лектор 
Тартуского университета Вогларка Янурик. На 
венгерском языке, перевод на эстонский 

19.00 Авторский вечер-концерт барда 
Вероники Долиной «Мой дом летает» в 
конференц-зале библиотеки Тартуского 
университета.

На русском языке.   
Концерт платный. Входные билеты по 5 евро 
можно купить на входе или заказать по тел. 
557 2830.

Четверг, 8 мая 
10.00–20.00 Книжная ярмарка в фойе и 
перед библиотекой Тартуского универси-
тета

10.45–19.00 Парковая библиотека в цен-
тральном городском парке Тарту

В Парковой библиотеке можно брать 
книги, читать периодику, пользоваться 
интернетом, играть в настольные игры. 
Днем – детская программа: литературное 
ориентирование, кукольный театр, детский 
концерт. После обеда – художественные 
мастерские, вечером – концерты и кино под 
открытым небом.

12.00–19.00 Презентации книг, представ-
ленных на ярмарке «Прима Висты» в кафе 
библиотеки тартуского университета 
Gaudeamus

16.30 Публичная лекция Михаила Веллера 
«Смысл и функция человечества в эволюции 
Вселенной» на философском факультете 
Тартуского университета (Philosophicum, 
Jakobi 2, ауд. 226). 

После лекции с М. Веллером беседует 
писатель Ханнес Варблане. На русском языке, 
синхронный перевод на эстонский

17.30 Час поэзии под музыку на подмостках 
Парковой библиотеки. 

Стихи читает Майт Вайк, музицирует Аллан 
Вайнола

18.00 Удмуртский вечер в кафе Gaudeamus
У нас в гостях один из самых известных 
молодых удмуртских писателей, создатель 
единого финноугорского языка будинос, 
председатель Пенклуба Удмуртии, 
победитель литературного конкурса 
программы соплеменных народов 2013 в 
области поэзии, Арзами Очей (Aleksei Arza
mazov). Музыку к его стихам на языке будинос 
написал эстонский композитор Март 
Сиймер.

19.00 Импровизационная ритмическая 
поэтическая программа из поэзии Юри Юди/
Юхана Вийдинга на подмостках Парковой 
библиотеки

19.00 Молодежный вечер «Прима Висты» в 
Тартуском Доме лиературы (Arhiiv)

20.00 Вечер матроны фестиваля Кристийны 
Эхин в тартуском Музее игрушки с ансам-
блем «Naised köögis» 



Пятница, 9 мая 
9.00–18.00 Книжная ярмарка в фойе и перед 
библиотекой Тартуского университета

10.00–19.00 Парковая библиотека в цен-
тральном городском парке 

В Парковой библиотеке можно брать 
книги, читать периодику, пользоваться 
интернетом, играть в настольные игры. 
Днем – детская программа: литературное 
ориентирование, кукольный театр, детский 
концерт. После обеда – художественные 
мастерские, вечером – концерты и кино под 
открытым небом.

14.00  Час поэзии Вероники Долиной для 
тартуских гимназистов «Литератор как 
последний пастух» в зале Тартуской город-
ской библиотеки. На русском языке 

15.00  Встреча с финской писательницей, 
автором детективных триллеров для 
подростков, Саллой Симукка в библиотеке 
Института Финляндии (Ülikooli 11).

С автором беседует Хейди Ийвари

15.00  Лекция Зои Кузнецовой «Альбом 
В.А.Жуковского» в кафе библиотеки Тарту-
ского университета Gaudeamus

Рассказ Зои Кузнецовой, краеведа, пушкиниста
любителя, посвятившей годы исследованию 
жизни А.С.Пушкина и его окружения, будет 
посвящен Василию Андреевичу Жуковскому 
– русскому поэтуромантику, переводчику, 
критику. Речь пойдет также об альбоме 
Жуковского, изданного в декабре 2013 г. 
в СанктПетербурге, на презентации 
которого в Пушкинском доме звучали 
романсы Жуковского, положенные на музыку 
ныне забытым лифляндским композитором 
Августом Хейнрихом фон Вейраухом и 
возвращенные сегодняшнему читателю 
литературоведом Малле Салупере. Лекция на 
русском языке.

16.00  Концерт ансамбля аккордеонистов 
«Унисон» 2-ой Тартуской музыкальной 
школы на подмостках Парковой библиотеки

16.30  У нас в гостях немецкий писатель 
Клаус-Петер Вольф. Презентация эстонского 
перевода книги „Ida-Friisi veri“ в конференц-
зале библиотеки Тартуского университета. 

Поет Беттина Гешль, с писателем беседуют 
Реэт Лийметс и переводчик Пирет Пяэсуке. 
На немецком языке, синхронный перевод на 
эстонский. Мероприятие поддерживают 
тартуский Институт немецкой культуры и 
Институт Гете. 

17.00 Презентация книги Катри Райк «Моя 
Нарва» (Petrone Print) в Тартуском Доме 
литературы. Книга издана на эстонском и 
русском языках.

17.30 «Любовь и страсть в мировой 
литературе». Михаил Веллер беседует с 
читателями в зале тартуской Городской 
библиотеки. На русском языке. 

19.00–21.15 Концерт «Писатели в музыке» на 
подмостках Парковой библиотеки. 

Для вас читают стихи, музицируют и поют 
Кристель Мягеди и Каур Рийсмаа, Маарья 
Пяртна и Рихо Калль, Туули Веллинг, Аапо 
Ильвес, Юрген Роосте и ЭркиАндрес Нуут. 
Концертом руководит Сийм Кера. 

22.00 Кино под открытым небом в Парковой 
библиотеке. Киноавтобус Харди Вольмера 
с худ. фильмом «Живые картины»/„Elavad 
pildid“ (Exitfilm, 2012).

Главная героиня фильма, Хельми, появляется 
на свет в доме барона фон Штрандмана 
в старом городе Таллинна в 1908 г. 
Единственное, что она знает наверняка  это 
то, что ее мать была горничной эстонского 
происхождения. Все остальное проясняется 
в течение жизни. Дом Хельми успевает 
превратиться и в немецкий салон, и в 
революционный музей, и даже в коммунальную 
квартиру для рабочих. С приходом свободы 
в доме начинают суетиться мошенники с 
недвижимостью. В это неспокойное время 
не меняется лишь кинотеатр, который 
показывает живые изображения на экране, а 
также скромную любовь Юлиуса к Хельми. 
Фильм на эст. языке, русские субтитры

22.00 Туули Веллинг и Квартет Социального 
Нерва представляют композицию spoken 
word, основанную на поэзии Т. Веллинг. В 
сотрудничестве с фестивалем авторской 
пести Mailaul, в тартуском Клубе гениали-
стов.  

Туули Веллинг (вокал), Теэт Веллинг (гитара), 
Даниель Альо (саксофон), Мадис Мууль 
(клавишные), Сийм Усин (басгитара)
Мартен Кунинга duo
Floatstone (Belgia)
Билеты (€6–€9) в Piletilevi.

Суббота, 10 мая
Тарту 
11.00–15.00 Книжный аукцион „251 издание“ 
в зале Тартуского Дома литературы



11.00–17.00 Букинистическая ярмарка в фойе 
библиотеки Тартуского университета

16.00 Вечер творчества русских авторов 
Тарту в зале Тартуского Дома литературы. 
Вечер ведет Марина Раудар

17.00 ;paranoia publishing group ltd.: cabaret 
derrida. В конференц-зале библиотеки Тарту-
ского университета

19.00 ;paranoia publishing group ltd.: caba-
ret derrida. В Тартуском Доме литературы 
(Arhiiv). 

Праздник окончания Прима Висты 2014

Суббота, 10 мая
Прима Виста 2014 
в Раквере

Ведущий Райн Кооли

Rahvaaed, Народный сад 
Раквере
12.00–13.00 Детское кафе Trondikohvik на тер-
расе Rahvamaja. Встреча с пятью детскими 
писателями Раквере.

Калью Саабер, Реэт Бобыльски, Тийа Селли, 
Урве Тиннури и Карин Ханссон. 

13.00–14.00 Детские игры на литературном 
ландшафте

12.30–14.00 Поэтические водные прогулки на 
пруду с лодочником Майтом Йооритсом.  

Атриум Раквереской Частной 
гимназии
19.00  Встреча и беседа с автором молодеж-
ного романа „Vaimude jaam“ Эло-Марией 
Роотс. Сцены из романа представит ракве-
реская молодежная театральная труппа под 
руководством Тийны Румму. 

Раквереский театр, малое 
здание
12.00  Приветствия

12.10  Def Räädu

12.40  Матрона фестиваля Кристийна Эхин 
и фолк-музыканты Сильвер Сепп и София 
Йоонс

13.30  Самая известная молодежная писа-
тельница Финляндии Салла Симукка 

Театральное кафе в большом 
здании театра
15.00–15.45 Туули Веллинг и Квартет 
Социального Нерва

Туули Веллинг (вокал)  
Теэт Веллинг (гитара)  
Даниель Альо (саксофон)  
Мадис Мууль (клавишные)  
Сийм Усин (басгитара)

Раквереский театр, малое 
здание
16.16 Открытие живописной выставки 
барабанов Анне Прангель и презентация 
поэтического сборника „Ihusilmaga“ 

Книжная ярмарка
Начиная с 12.00 и пока книги не закончатся 
– миниярмарка „Книги бесплатно“ в фойе 
Раквереского театра и в малом здании. 
Детские книги в кафе Trondikohvik.

10.00–15.00 Букинистическая ярмарка в Цен-
тральной библиотеке Ляэне-Вирумаа 

Специальные преддожения Прима Висты 
в книжном магазине Apollo (Krooni keskus), 
магазине издателства Tea (Laada 16) и 
магазине Matsoni Raamatud (Turu plats 5).

Выставки
В Центральной библиотеке Ляэне-Вирумаа 
на 3 этаже: выставка музея ERR «Тайна белой 
дамы»  редкие и любопытные фото со съемок 
детского сериала «Детективы маленького 
городка». 
На 1 этаже библиотеки: Поэтические ковры 
Элны Каазик любителям поэзии  Hommage
Центральная библиотека 
Ляэне-Вирумаа: 
«Поэзия в туалете» 
– стихотворения и 
книжные советы в 
местах, куда ступает 
и нога короля 
В малом здании 
Раквереского театра 
– живописная выставка 
барабанов Анне Прангель



Tartu Ülikooli
raamatukogu ees ja sees:

Uusi raamatuid saab endale soetada TÜ raamatukogu ees olevas telgis ja vanu raamatuid raamatu-
kogu fuajees. 
8. mail on raamatulaat avatud 10.00–20.00 ja 9. mail 9.00–18.00.

Aivi Ross
Allecto (8. mail)
Atlex
Avita
Canopus
Eesti Keele Sihtasutus
Eesti Kirjandusmuuseum
Eesti Rahva Muuseum
Eesti Spordimuuseum
Fantaasia
Grenader
Helios
Hendrik Lindepuu
Hermes
Ilmamaa

Juunika Koolitus OÜ/Hotpress Kirjastus
Koolibri
Kripta OÜ
Mandragora OÜ
Paranoia Publishing Group ltd
Petrone Print
Seto Instituut SA
Sinisukk (8. mail)
Tartu Kunstimuuseum
Tartu Ülikooli Kirjastus 
Tea
Tiritamm (9. mail)
Toledo
Valgus
Varrak

Avatud on templilaud ja lastenurk Nimmik-Nummik!

Imekaunist käsitööd müüvad Katrin Dreiling ja OÜ Porcellisa,  ehtekunstnikud Silvia Reinpuu ning 
Ülle Mesikäpp. Lisaks saavad nii suured kui väikesed laada külastajad meisterdada mõne armsa asja 
OÜ Mandragora töötajate juhendamisel (osalustasu 2 €).

Kasutatud raamatute laat on TÜ raamatukogu fuajees 8.–10.05.2014. 

Raamatuid müüvad TÜ raamatukogu, Tartu  Oskar Lutsu nim Linnaraamatukogu, FIE Aulis Fischeri 
Antikvariaat ja Inderlin OÜ antikvariaat.

Prima Vista raamatulaat



Atlex

Avita

Klaus-Peter Wolf
Ida-Friisi veri
Tõlkija Piret Pääsuke

Ühel hommikul leiab kriminaalko-
missar Ann Kathrin Klaasen oma 
kodu ukse tagant laiba. Selgub, et 
vana naine pole surnud loomulikul 
teel, kuigi surmatunnistusel seisab 
„südame seiskumine”. Kohe juhtumi 
uurimise alguses saabuvad vihjed 
kurjategija järgmisest ohvrist. Ilmselt 
on Klaasen tõmmatud mängu, mille 
reegleid ta veel ei tunne. Põhjamere 
rannikul, kus tavaliselt suvitajad  
rahulikult jalutavad, algab kihuta-
mine elu ja surma peale.

Raamatuesitlused 
kohvikus Gaudeamus

Neljapäeval, 8. mail:
12.00 ajakirja „Sport ja Muuseum“ esitlus (Eesti Spordimuu-
seum)

13.00 Heljo Männi luulekogu „Päikesepiim” (Tea Kirjastus) 
esitlus.

14.00 Leelo Tungla lasteraamatu „Puudel Pedro ja  igatsus-
tasu“ esitlus (Petrone Print OÜ)

15.00 Lembit Antoni „Eluteatri näitelaval III vaatus: Vane-
muine“ esitlus (Kirjastus Canopus)

16.00 Aivi Rossi raamatu „Pärapõrgu Hanna paljastamine“ 
esitlus

kell 17.00 Michale Martimeri raamatu „Neitsikivi“ esitlus 
(Kirjastus Helios)

kell 16.30 TÜ raamatukogu esisel platsil Tartu Kõrgema 
Kunstikooli maalingute- ja tekstiiliosakonna tudengite 
ühisetteaste näitus-performance „PRIMAVERA 2”.

kell 18.00 TÜ raamatukogus ruumis 186 Mandra gora 
OÜ nõuanded ja soovitused, kuidas hoida armsaid asju 
(raamatuid, fotosid, dokumente, pilte jne), lühifilm raamatu 
restaureerimisest.

Reedel, 9. mail:
14.00 Tartu Kunstimuuseumi raamatu „Valge maika Eesti 
kunstis“ esitlus

15.00 Pío Baroja raamatu „Nii see maailm on” esitlus. Kõne-
levad sarja toimetaja prof Jüri Talvet ning tõlkija Mari Laan 
(Tartu Ülikooli Kirjastus)

16.00 SA Seto Instituudi raamatu esitlus, esineb seto mees-
teansambel Liinatsuraq

Prima Vista raamatulaat

Jack Challoner
Teaduse lugu
Iidsetes tsivilisatsioonides leidus 
palju suuri mõtlejaid, kes esitasid 



Aivi Ross

Agnès de Lestrade,  
Valeria Docampo
Suur sõnadevabrik
On olemas üks maa, kus inimesed 
peaaegu ei räägigi.
Sellel imelikul maal peab sõnu 
ostma, aga need on väga kallid. 
Väike Villem tahab avada oma 
südant kaunile Silviale.
Ta tahaks nii palju öelda, aga see 
oleks väärt terve varanduse.

Jochen Till
Charlie+Leo. Kuidas 
vallutada maailma kõige 
halvatujulisema tüdruku 
südant?
Charlie on kõrvuni armunud - kuid 
siin on lausa kaks aga: Leonie pole 
mitte ainult maailma kõige ilusam, 
vaid ka kõige halvatujulisem tüdruk. 
Pealegi on Charlie liiga häbelik, 
et teda kõnetada. Kuid siis tekib 
tal geniaalne mõte: ta ei peagi 
Leoniega juttu tegema! Ta joonistab 
tüdrukule koomiksi ja vallutab selles 
rüütlina printsess Leonie südame...

Aivi Ross
Pärapõrgu Hanna 
paljastamine. Kuidas 
hulluks minnakse ja 
vastupidi.
Romaan räägib siirdeühiskonna 
naise loo siiras, ausas ja pisut 
sarkastilises võtmes. See on raamat 
armastusest, loomingulisest kirest 
ja eneseleidmisest, mis juhivad 
romaani peategelast Hannat vastu 
seiklustele, mida siirdeühiskond oma 
kirjususes lausa küllusesarvest kallab.

Reetta Niemelä, 
Salla Savolainen
Tikumäe tall
Iirise unistus täitub, kui ta satub 
Tikumäe talli ratsutamist õppima. 
Seal liitub ta poniklubiga, kus käivad 
ka õed Riina ja Riku. Lapsed õpivad 
aasta otsa ratsutamist ning hobuste 
ja ponide eest hoolitsema. Varsti 
nad mõistavad, et iga poni on oma-
ette isiksus. Hobuste ja ratsutamise 
vastu huvi tundev laps saab teada, 
kuidas hobust tervitada, milline on 
ratsutamisel õige asend ja mida võib 
hobusele süüa anda, aga ka seda, 
milliseid asju tallis kasutatakse ja 
milliseid toimetusi seal tehakse.

Avita

Canopus

Lembit Anton
Eluteatri näitelaval  
III osa. Vanemuine
Selle raamatuga paneb Eesti teatri 
elav legend Lembit Anton värvika 
punkti oma teatrimälestustele. Kui 

keerulisi küsimusi ja leidsid neile sel-
gitusi. Oma ideid nad aga proovile 
ei pannud. Seega ei alga meie lugu 
nendega. Iidseid seletusi, millest 
paljud pärinevad Vana-Kreekast, anti 
põlvest põlve edasi ning paljud ini-
mesed võtsid neid kui fakte. 16. ja 17. 
sajandi Euroopas seati need vanad 
ideed aga kahtluse alla, mistõttu 
neid hakati proovile panema.
Raamatus on 47 rohkem või vähem 
tuntud teadlase elu- ja teaduslood 
- kuid seda kõike on esitatud kooli-
lapsele arusaadavalt ja humoorikalt.



Fantaasia

W. Somerset Maugham
Karussell
Tõlkinud Mare Lepik

Romaan Karussell on Maughami 
jaoks haruldase vormilise eksperi-
mendi tulemus, sisaldades endas 
kolme iseseisvat romaani, mida 
ühendab üks Maughami läbi aegade 
kõige veetlevamaid karaktereid, 
meeldivalt vaimukas ja iseseisev 
vanatüdruk miss Ley.
See on romaan, mille kohta Maug-
hami kaasaegsed kriitikud ei jäta 
mainimata, et noore kirjaniku peen 
stiil ja sõnaseadmise oskus võtab 
lihtsalt tummaks! 

Arkadi Strugatski, 
Boriss Strugatski
Tigu nõlvakul
Tõlkinud Tatjana Peetersoo

Sari  „Orpheuse Raamatukogu”

Keerulise saatusega ulmeromaan, 
esmakordselt tervikuna eesti keeles! 
Ametnik Candide satub pärast 
helikopteriõnnetust Metsa. Ta 
jääb elama metsakülla, unistades 
tagasi Linna minekust. Metsas aga 
valitsevad „sõbratarid”, kes koolnute 
abil külaelanikke hävitavad. Ametnik 
Perets elab Linnas, olles juba kaua 
unistanud Metsa minekust. Lõpuks 
lõpeb tal luba kohale jääda, kuid 
talle ei anta luba lahkuda ...

Tiit Tarlap
Haldjatants
Sari „Sündmuste horisont”

Tiit Tarlapi jutukogus leidub nii mili-
taarse kallakuga ulmelisi seiklusjutte 
kui muinasjutu- ja müüditöötlust 

Maniakkide Tänav
Õnne ja õnnetuse valitseja
Surmakarva maailmas tegutsevad 
kooljad ja nekromandid. Kui surm 
ja häving on igapäevane, ihkavad 
inimesed midagi, mis annaks neile 
kindlustunde – et alati, kui saabub 
õnnetus, oleks teada – tulemata ei 
jää ka samapalju õnne. 
See saab võimalikuks, kui luuakse 
keegi suur ja vägev, kes kriipsu pealt 
mõõdab igaühele õnne ja õnnetuse 
kogust.

„Eluteatri näitelaval” I osa (2012) 
keskendus peamiselt õpingutele 
Moskva GITIS-es ja II osa (2013) 
töötamisele Tallinna Draamateatris, 
siis käesoleva, III osa fookuses on 
selgelt möödunud sajandi 60-ndate 
– 80-ndate aastate Tartu teater 
Vanemuine. 

Canopus
ning lihtsalt pisut ebatavalises 
võtmes mõtisklusi inimelu üle. 
“Soovidega peab ettevaatlik olema,” 
arvas keegi. “Nendega on see häda, 
et vahel nad lähevadki täide.” Seda 
sai omal nahal tunda noormees, kes 
haldjatega pidutsema läks.



Grenader

Mehis Helme
Õhusõda Eestis 1941–1945
Teos sisaldab Eestis ajavahemikus 
1941–1945 peetud õhulahingute 
kronoloogiat, esitatud on ka nendes 
osalenud väeüksused ja sõjatehnika. 
Raamatus on 192 lehekülge, 86 fotot 
ning 74 lennukite värviprofiili. Teos 
on mõeldud  algallikana edasiseks 
uurimiseks ja teema täiendamiseks. 
Taotluslikult ei ole autor andnud 
lahingu episoodide täpseid koordi-
naate, kellaaegu, kõrgusi, vahemaid 
ja suure osa nendes lahingutes 
osalenud pilootide nimesid, kuna 
see ei olnud otseseks eesmärgiks.

Jüri Toomepuu
Eesti lähiajaloo kolm 
põhiprobleemi, 
kolmkümmend kolm 
lahendust
Autor lahkab Eesti lähiajaloo 
kolme põhiprobleemi: esiteks 
rahvastiku probleemi, mis võib 
muuta eestlased vähemusrahvuseks 
nende põlisel kodumaal, teiseks 
Eestis vohavat õiguslikku nihilismi ja 
kolmandaks Eesti riigikaitse täbarat 
olukorda. Igale probleemile pakub 
ta lahendusi.

John Scalzi
Vanamehe sõda
Sari „Sündmuste horisont”

„Oma 75. sünnipäeval tegin ma kaht 
asja. Külastasin oma naise hauda. 
Siis astusin sõjaväkke.” Nende, juba 
omamoodi kultuslikuks saanud 
sõnadega algab John Scalzi esi-
mene, 2005. aastal kirjutatud ulme-
romaan, mis talle kohe maailma-
kuulsuse tõi. Inimkond on laienenud 
sadadele planeetidele ja Maa on 
tehniliselt mahajäänud kolgas, kuid 
75-aastastel on võimalik astuda kait-
seväkke, et mõne aja pärast saada 
võimalus alustada noorena uut elu. 
See on soe ja inimlik raamat, mis ei 
karda esitada suuri küsimusi.

Fantaasia Helios

Michael Mortimer
Neitsikivi

„Neitsikivi“ on haarav mänguline 
põnevik, mida on raske käest panna. 
See on kuueköitelise järjeromaani 
esimene osa ja räägib loo kolme 
põlvkonna naistest, keda kõiki ühen-
dab hirmuäratav loodusteaduslik 
saladus, mille ilmsikstulek ohustab 
kogu inimkonda. Selle peadpöö-
ritava müsteeriumi suudavad nad 
lahendada vaid siis, kui üksteist ajas 
leiavad.

Michael Moss
Sool, suhkur, rasv

Pulitzeri auhinna laureaat Michael 
Moss uurib Ameerika näidetel, 
kuidas tuntuimad ja suurimate 
kasuminumbritega ettevõtted ja 
kaubamärgid on viimase poole 
sajandi jooksul inimeste tervise 



Hendrik 
Lindepuu

1980. aastal Nobeli kirjanduspree-
miaga pärjatud Czesław Miłoszi 
(1911–2004) „Valitud luuletused” 
– kokkuvõte enam kui seitsmeküm-
nest loomeaastast.
Miłosz räägib meiega mitmehäälselt, 
tema luules on palju vasturääkivusi, 
kõhklusi, muutlikke meeleolusid. Ta on 
see, kes otsib, mitte see, kes kuulutab. 
Või pigem see, kes ühtaegu kuulutab, 
kahtleb ja otsib.

Adam Zagajewski

Vähimagi kahtluseta kinnitan ma, 
et Czesław Miłosz on üks meie aja 
suurimaid, kui mitte kõige suurem 
luuletaja. [...] Meie ees on nii karm ja 
kindlameelne mõistus, nii tulihingeline 
luuletaja [...], et ainus võrdlus, mis 
pähe tuleb, seostub piibli tegelaskuju
dega – eelkõige Hiiobiga.

Joseph Brodsky
Kunagi üks sõber küsis, kuidas saada 
inimeseks. Ausalt öeldes ma ei mäleta, 
mida talle vastasin. Täna ütleksin, 
et lugegu Miłoszi luulet. Lugegu 
keskendunult, süvenedes. Ei pea ju 
kogu raamatut järjest läbi vuristama. 
Piisab, kui loed teksti nädalas. See aeg 
on kõigil. Kui Miłoszi lugemine ei aita 
inimeseks saada, siis mina küll ei tea. 
Siis on raisus. Jüri Kolk (Postimees, 
21.12.2013)

Maria Konnikova
Meelevalitseja

Konnikova näitab nii Holmesi austa-
jatele kui ka juhuslikele lugejatele, et 
maailma teravaima pilguga detektiiv 
võib olla võrratu teenäitaja meele 
kõrgemale tasemele viimisel. Olles 
nii põnev psühholoogia õppetund 
kui ka ringkäik läbi Holmesi põnevai-
mate juhtumite, on „Meelevalitseja“ 
meistriklass meie mõtlemise ülenda-
misel kõrgeimale astmele.

Hotpress

Erna Nageli päevik
Olen kui päike ja tuul
Üliõpilane Erna Nagel küüditati 
14.06.1941 vanematega Siberisse 
Tomski oblasti Bandarka kolkakülla, 
kus ta hukkus metsatöödel 1945.a. 
Imekombel säilis tema päevik, 
mida neiu pidas alates ärasõidust 
kodumaalt. See on eleegia, mis 
räägib autentsel viisil läbi ühe ini-
mese käekäigu tuhandete Külmale 
Maale küüditatud eestlaste kibedast 
saatusest. 

Ants Kõverjalg
Punane labürint
Mälestuste kogumiku „Valikud 
elus” II osa

Pedagoogikateaduste doktori, aka-
deemik Ants Kõverjala kolmeköite-
lise mälestuste kogumiku teine osa 
on värvikas, põnev ning halasta-
matu sissevaade nõukogudeaeg-
sesse spordi- ja teadusmaailma ja 
mida saatis alaline hirm, et mis saab 
siis kui sõja ajal „valel” pool võidelnu 
minevik nõukogude võimukandja-
tele avalikuks tuleb.

Blake Crouch
Wayward pines, osa I ja II 

Wayward Pinesi linna ümbritseb 
elektritara ja snaiprid hoiavad seda 
ööpäevaringse valve all. Kõikjal on 
peidus kaamerad. Linlastele diktee-
ritakse, kus töötada, elada, kellega 
abielluda. Ethan Burke on šerif ja üks 

arvelt ikka ja jälle tarbimist ja oma 
kasumit suurendanud. Milliseid 
nippe tarvitatakse, et inimesed veel 
rohkem soolast, suhkrust ja rasvast 
sõltuvusse jääksid?

Helios
vähestest, kes teab tõde – see pole 
tavaline linn. Teisele poole tara jääb 
maailm, mille õudused ületavad ka 
kõige jubedamad fantaasiad. 



Elmar Emu Saarniit
Presidendi meister
Eesti teenekaim skautmaster Elmar 
Saarniit, skaudinimega Emu, on eesti 
skaudiliikumise Grand Old Man. 
Oma mälestusteraamatus annab 
autor laiaulatusliku ülevaate nii eesti 
skaudiliikumise algusaegadest kui 
selle hilisemast toimimisest Lääne-
Euroopas, USAs. Samuti kirjeldab ta 
eestlastest pagulaste kohanemisras-
kusi oma uuel kodumaal USAs. 

Dmitri Petrjakov
Kaarli Golem
Pronksiöö sündmused tõid pinnale 
terve rea pööraseid Tõnismäega 
seotud legende. Autor on kokku 
seganud kummalise sousti reaalselt 
aset leidnud sündmustest, maa-
giast, keskaegsetest müütidest, 
Dannebrogist, Kaali meteoriidist, 
erinevate kirikute ning nõukogude 
ja saksa natsiladviku, salateenistuste, 
vabamüürlaste ja salaordude huvist 
Tõnismäe vastu. 
Järg raamatule „Maagide kool“

Ilmar Malin
Kunsti pärast
Ilmar Malini (kunstnik, kunstiteoree-
tik, õppejõud) kunstnikuks saamise 
ja olemise lugu on eelkõige lugu 
enesele truuks jäämisest, seda 
sõltumata pealesurutud ideoloogia-
test. Kogumik sisaldab peale kaasaja 
kunstielu puudutavate ning autori 
loomingu tagamaid avavate artiklite 
mälestusi aastatest 1943–1946 ja 
1953.

Ilmamaa

Leo Tolstoi
Mis on kunst?
Sari „Avatud Eesti Raamat”

Traktaat „Mis on kunst?” on omas 
ajas kirjutatud, kuid tänapäevalgi 
aktuaalseid ja universaalseid prob-
leeme kätkev tekst. Oma paatosega 
väärtustada suhtlemist ühiskonnas, 
üksteisest arusaamist nii inimeste 
kui ka ühiskonnakihtide vahel, ja 
seda eriti kunsti vahendusel, on 
see teos maailma esteetikas olulisel 
kohal. 

Hendrik Adamson
Pastaldega pikne
Adamson astus eesti kirjandusse saja 
aasta eest. Ta proovis kätt nii luule 
kui proosaga. Tema lühiproosa stiilis 
on väline kokkulangevus futuristliku 
stiiliga, ainevald on aga valdavalt 
maarahva arhailise elupildistu kuju-
tus. Headus ja südamlikkus jäid tema 

vanamoodsaks aineks, kui ta rääkis 
oma rahvaga või oma rahvast. 

Peter Ackroyd
Blake
„Blake” (William Blake) on katse 
mõista inglise luuletajat, graafikut ja 



J. G. Ballard 
Ajavaim. Päikese 
impeerium
Tõlkinud Olavi Teppan

Kirjaniku enda lapsepõlvemälestus-
tel põhinev „Päikese impeerium“ 

Koolibri

Emmi Itäranta
Vesi mäletab
Tõlkinud Kadri Jaanits

„Vesi mäletab” on usutav ja hirmu-
äratav tulevikukirjeldus, kus maailma 
kõige suurem defitsiit on puhas 
vesi. Noria saab noore tüdrukuna 
teemeistriks ning oma suguvõsa 
suure saladuse hoidjaks. Paraku 
on teemeister oma ameti tõttu 
veepolitsei kõrgendatud tähelepanu 
all ning kaalul kogu tulevik. 
Soome kirjaniku Emmi Itäranta 
debüütteos, mille tõlkeõigused on 
müüdud juba 14 riiki.

Kenzaburo Òe
Ajavaim. Sajandi mäng
Tõlkinud Margit Juurikas 

Kaks venda, Takashi ja Mitsu, 
naasevad Tokyost oma lapsepõlve 
külakesse. Vanematekodu müümisel 
puutuvad nad tahes-tahtmata 
nende perekonna ajalooga taas 
kokku. Katsed elulaadi muuta nurju-
vad, sest nad märkavad, et suurlinna 
kombitsad ulatuvad ka koduses 
maanurgas igale poole, kaasa 
arvatud nende endi suhetesse. 1994. 
aastal Nobeli preemia pälvinud kir-
janiku teost tõstis auhinnakomisjon 
esile poeetilise jõu poolest, mis loob 
kujuteldava maailma, kus müüdist ja 
tegelikkusest moodustub rahutuks 
tegev pilt inimelu keerulistest 
valikutest.

Osmo Jussila
Taevast põrgusse. 
Nõukogude utoopia 
kokkuvarisemine
Soome keelest tõlkinud Ants 
Paikre

Soome ajalooprofessori põhjalik 
ajalookäsitlus nõukogude  riigi loo-
misest Venemaal alates oktoobrire-
volutsioonist kuni kommunismiidee 
kokkuvarisemiseni 1930. aastatel. 
Raamatu peateemaks on utoopia ja 
tegelikkuse vahel haigutava sügava 
kuristiku tekkimine ja olemus. 
„Eriti just kommunistid armastavad 
Nõukogude Liidu kohta öelda, et idee 
oli hea, aga teostajad rikkusid selle 
ära. Käesolevas raamatus pannakse 
proovile selle idee väärtus, või õieti 
rakenduskõlblikkus, ja seatakse 
see kahtluse alla. Idee oli küll ilus, 
aga selles puudus peaaegu täiesti 
ettekujutus, milline see utoopia võiks 
praktikas välja näha, mil viisil seda 
teoks teha ja ennekõike, kuidas seda 
valitseda. Sellest johtubki raamatu 
peamine küsimus: kuidas viis nii ilusa 
ja õilsa utoopia poole pürgimine nii 
kohutava lõpptulemuseni – lausa 
tragöödiani?”

maalikunstnikku, kes elas oma elu 
unustuses, hoidis igaveste tõdede 
najal eemale oma ajast, eelistades 
seltskondlikule suhtlusele dialoogi 
kunstiga, aga jõudis sadakond aastat 
pärast surma ometi mainekatesse 
galeriidesse ja maailmakirjandusse.

on lugu noore poisi läbielamistest 
Shanghais Jaapani okupatsiooni ajal 
II maailmasõjas. See on lummav ja 
kaasakiskuv kirjeldus sõjast, näljast 
ja olelusvõitlusest, vangilaagritest ja 
deporteerimistest. Jahmatav ausus 
seguneb romaanis peaaegu hallutsi-
natoorsete nägemustega maailmast, 
mis on oma liigestest lahti kistud. 
Romaani põhjal on filmi vändanud 
Steven Spielberg. 



Leelo Tungal
Puudel Pedro ja 
igatsustasu
„Puudel Pedro ja igatsustasu” 
jutustab üheteistkümneaastase Liisa 
suu läbi nüüdisaegse koolitüdruku 
probleemidest kodus ja koolis.  Var-
jupaiga-koera Pedro kingib lastele 
isa, kes on äsja oma pere juurest 
lahkunud ja leidnud uue elukaaslase. 
Leppimiskingitusena saadud Pedro 
käivitab terve rea sündmusi, millest 
enamjagu toob Liisa ellu positiivse 
pöörde.

Petrone 
Print

Leslie Leino
Minu Hiina. Ettevaatust, 
nakatab!
Leslie Leino elab ja töötab Hiinas, on 
õppinud selgeks keele ja sulandu-
nud Hiina keskkonda, niivõrd kui 

see „suurninal” õnnestub. Meile 
avaneb ootamatu ja kummaline 
pilt arusaamatust mõttemaailmast 
ja käitumisnormidest, hiiglaslikest 
mastaapidest ja muutuvast ühiskon-
nast. Autori vaatenurk on kahetine, 
kord seesolijalikult emotsionaalselt 
vahetu, kord välisvaatlejana kiretu ja 
analüüsiv.

Ene Hion
Valged varesed
See on lugu lastest, kes kistakse 
ajaloo pöördelisel hetkel elu 
hammasrataste vahele. Käib Teine 
maailmasõda. Sadakond eesti last 
evakueeritakse Venemaale. 
Kas neid lapsi päästeti või repressee-
riti, õpetati või loputati, keelitati või 
sunniti? Ja samas on loos kuhjaga  
koomikat. Ilma huumorita oleks 
juhtunut võimatu seedida. 

;paranoia 
publishing 
group ltd.
0lematute Raamatute 
Antoloogia / The 
Anthology of Non-Existent 
Books
Eksperimentaalse kirjanduse 
klassika. Kahekeelne 17 algupärasest 
vihikust koosnev kassett. Fookuses 
on olematud, veel välja mõtlemata, 
seni kirjutamata jäetud, ent kindlasti 
lugemist väärivad šedöövrid. 
Lisaks kirjanduslikule sisule on teos 
märkimisväärne ka disainiobjekti ja 
visuaalse kunstiteosena.
-
Eighteen authors from Estonia are 
represented in this tour-de-force of 
experimental literature. The book 
is parallelly in Estonian and English, 
which gives an international dimen-
sion to the local radical literature.
-
2014



Daniel Silva
Inglise tüdruk
Krimi sarjast

Briti valitsuspartei tõusev täht 
Madeleine Hart, kes on ühtlasi 
peaministri salaarmuke, röövitakse. 
Kartes skandaali, otsustab peaminis-
ter tegelda juhtumiga eraviisiliselt 
ja ei teata sellest Briti politseile. 
Algab ohtlik mäng, milles osalevad 
nii peaminister, meisterlik Iisraeli 
palgamõrvar, restauraator ja spioon 
Gabriel Allon.  

Sinisukk

Mark Frost
Paladiini ettekuulutus
Esimene raamat

Will West on pikk sihvakas kutt, kes 
istub alati tagumistes ridades. Ta on 
vaikne, hillitsetud ja nähtamatu. Willi 
vanematel pole ei raha ega side-
meid, kuid äkki avaneb tal võimalus 
minna õppima mainekasse kooli, 
mida nimetatakse Keskuseks ja mille 
maskott on paladiin. Põnevas noor-
sooroomaanis põimub sündmustiku 
kiire vaheldumine salapärase, 
virtuaalse ja üleloomulikuga. 

Eesti 
Spordi- 
muuseum

Sport&Muuseum on Eesti Spordi-
muuseumi esindusväljaanne, mis 
on suunatud kõigile spordiajaloo ja 
spordimuuseumi huvilistele. Muu-
seumi 50. aastapäevale pühendatud 
eriväljaanne võtab kokku muuseumi 
arenguloo läbi viimase poolsajandi 
aga teeb juttu ka spordifotograafiast 
ja paljust muust huvitavast. Trükis 
on eesti- ja ingliskeelne.

Eugene Yelchin
Stalini murtud nina
„Ütle lahti oma isast, kes on 

James Patterson,  
Maxine Paetro
Mõrvas kahtlustatu 
pihtimused
Sellel õhtul, mil mu vanemad 
surid – pärast seda, kui nad olid 
läikivates mustades laibakottides 

teenindusliftiga ära viidud –, karjus 
mu vend Matthew täiest kõrist nii 
mis ta võimsad kopsud võtsid: „Mu 
vanemad olid küll vastikud, kuid 
nad polnud ära teeninud, et neid 
koos prügiga välja viidaks!” Viimase 
suhtes oli tal õigus, ja nagu hiljem 
selgus, esimese suhtes samuti.

rahvavaenlane, astu pioneeriks 
ja marsi kommunismi suunas. 
Lihtne toiming. Korda minu järel: 
„Mina, Saša Zaitšik, ütlen lahti oma 
isast kui välisjõudude agendist ja 
katkestan nüüdsest alates kõik oma 
suhted temaga. Edaspidi on minu 
ainus tõeline isa meie armastatud 
Juht ja Õpetaja seltsimees Stalin 
ning mu perekond on nõukogude 
pioneerid.”” 
Illustratsioonid Eugene Yelchin



Kristel Leesmend
Kristel Leesmend
Lumi
Autori illustratsioonidega karge, lihte, 
habras ja aistinguline raamat kõigile, 
kes on olnud, on või saavad kunagi 
kaheksa-aastaseks. Fantaasiat ärgitavalt 
ja pildiliselt mõjuv lugu, milles avaneb 
ühe tavalise, ent samas erilise kaheksa-
aastase tüdruku Lumi pealtnäha 
tavaline, kuid sisemiselt muutusterohke 
aasta. Sellesse mahuvad eksistentsiaal-
sed teemad nagu lapsepõlve lõppemise 
tajumine, suureks õeks saamine, surm, 
sünd ja haigus, oma tunnetega toimetu-
lek. Samuti hulk igapäevaseid askeldusi, 
mis eriliselt esile tooduna omandavad 
sügavama tähenduse.

Tartu 
Ülikooli 
Kirjastus

Valts Ernštreits
Liivi kirjakeel
Raamat tutvustab liivi kirjakeele 
kujunemislugu, käsitledes kõiki 

teadaolevaid liivi kirjakeele allikaid 
alates 19. saj trükistest kuni tänapäe-
vani. Raamat ei ole mõeldud üksnes 
liivi keele huvilistele, vaid jutustab 
selle kirjakeele kujunemislugu sün-
nist kuni täiskasvanuks saamiseni, 
andes nii ülevaate ka liivi kultuuri 
arengutest.

Iiobi raamat
Tõlkinud ja kommenteerinud 
Urmas Nõmmik

Raamat ilmub esimesena köitena 
uues sarjas „Piibel kontekstis”, mis 
toob eesti lugejani Piibli raamatute 
ning nendega kõige lähemalt 
seotud kirjanduse tekstikriitilisi uus- 
ja esmatõlkeid ning pakub nende 
juurde nüüdisaegset teaduslikult 
aluselt lähtuvat kommentaari.

Pío Baroja
Nii see maailm on
Hispaania keelest tõlkinud Mari 
Laan, saate-essee Inga Sapunjan.

Hispaania kirjandusklassiku romaan 
haarab oma fookusesse Euroopa 
mõlemalt selle äärelt, 20. sajandi 
alguse sotsiaalse ja ideoloogilise 
plahvatuseelse käärimise erinevatelt 

Martin Neithal
August Jakobson. 
Lühimonograafia
Uurimus vastuolulisest autorist, kes 
tuli Eesti kirjandusse omanäolise 
debüüdiga („Vaeste-Patuste alev”, 
1927), jõudis kandvama osa oma 
loomingust panna paberile Eesti 
Vabariigis, kuid asus Nõukogude 
okupatsioonivõimude teenistuses 
kirjutama propagandateoseid.

klassipositsioonidelt ja erinevatest 
rahvuslikest vaatepunktidest.



Loomalood lastele
Ülimenukas Prantsuse lasteraa-
matute sarjas „Loomalood lastele“ 
ilmub iga kuu uus südamlik lugu, 
mille tegelasteks on loomad. Kõik 
sarja raamatud on kõvas köites, 
mugavas formaadis ja trükitähte-

Tiritamm

Heli Illipe-Sootak 
Pörkölt 
Pildid Marja-Liisa Plats

Lugu, milles on salapära, seiklust, 
fantaasiat, absurdi ja mõõdukalt 
õudust. Tegu on nii seiklusjutu 
kui ka fantaasialooga – ühtäkki 
elustub ürgne, väljasurnud ohtlik 
olend. Lasteraamatule mitteoma-
sel kombel naturalistlikus võtmes 
kirjutatud, eristub see kahtlemata 
tänasel eesti lastekirjandusmaastikul 
ning täiendab seda omapärasel ja 
põneval moel. 

Tea

Eesti lasteluule kuldraamat
„Eesti lasteluule kuldraamatu” on 
koostanud kirjandusteadlane Reet 
Krusten. Raamat koondab 333 
Eesti lasteluule paremikku kuuluvat 
luuletust 19. sajandi keskpaigast kuni 
tänapäevani. Luuletused on jagatud 
seitsmesse temaatilisse tsüklisse. 
„Eesti lasteluule kuldraamat” pakub 
luuleelamusi igas eas lugejale.

Teaduse fantastiline 
maailm
„Teaduse fantastiline maailm” 
on tänapäevane, köitev ja hariv 
kogupereteos, mis pakub teadmisi 
ja põnevat meelelahutust nii lapsele 
ja noorele kui ka teadushuvilisele 
täiskasvanule. Lahti seletatud saavad 
sajad teadusalased faktid, omanda-
tud teadmisi saab proovile panna 
viktoriinides ja küsimuste-vastuste 
varamus. 

Maailma riikide 
taskuentsüklopeedia
Maailma riikide taskuentsüklopeedia 
on faktitihe rohkelt illustreeritud 
lühientsüklopeedia. Käsitlemist 
leiavad maailma 196 riigi rahvastik, 
territoorium, poliitika, sümboolika, 
geograafia, ajalugu, majandus, kul-
tuur ja suuremad huviväärsused.

Ransom Riggs
Miss Peregrine’i kodu 
ebaharilikele lastele
Salapärane saar. Mahajäetud laste-
kodu. Kummaline kollektsioon väga 
ebaharilikke fotosid...

dega, sobides nii lugema õppimi-
seks kui ka iseseisvaks lugemiseks. 
Kaunid, suured ja värviküllased 
illustratsioonid innustavad ka kõige 
väiksemaid raamatut kätte võtma.



Toledo Hispaania söögid Eesti 
köögis 
Eneko, Rafa, Neftalí ja Miguel 
on Eestis elavad hispaanlastest 
hobi kokad. Kõiki raamatus toodud 
roogasid on autorid ise siinsetes 
tingimustes valmistanud, silmas 
pidades, et neid oleks lihtne teha 
ka kohalikust toorainest. Siit leiate 
meie kokkade lemmikuid kergetest 
toitudest keerukateni, krevetti-
dest verivorstini ja Andaluusiast 
Baskimaani.

Elena Poniatowska
Kallis Diego, Sind embab 
Quiela
Quiela kirjades oma abikaasale, 
ülituntud Mehhiko kunstnikule 
Diego Riverale avaneb tema 
tingimusteta armastus mehe vastu 
ja kirglik pühendumus kunstile, 
aga ka piinav üksiolek, valusad ja 
ilusad mälestused, taustaks esimese 
ilmasõja järgne viletsus, külmad 
talved ja tühi kõht ning kõrvaltege-
lasteks sajanditaguse Pariisi kunstielu 
säravad tähed.

Andrzej Sapkowski
Viimane soov
Poola tuntuima fantaasiakirjaniku A. 
Sapkowski Nõiduri-saaga I raamat 
on haaravalt ja vaimukalt seikluslik, 
samas intelligentne, täis huvitavaid 
arutlusi.
Üha tihemini tuleb nõiduril endale 
tunnistada, et vastane polegi see, 
kes ta esmapilgul paistab: süütu 
inimene on moondatud libahundiks 
ning kõige kaunim naeratus võib 
kuuluda salakavalale vampiirile. 

Andrzej Sapkowski
Ettemääratuse mõõk 
Riivimaa Geralt on küll palgasõdur, 
ent pole kaugeltki pelk külm ja 
masinlik tapja. Oma moraalikoodek-
sit ei hülga ta kordagi. Ajuti tunneb 
ta kokkukuuluvust pigem pahalaste 
ja monstrumitega kui nendega, kes 
talle palka maksavad.
Ettemääratuse mõõgas pühendab 
autor rohkem tähelepanu Geralti 
suhetele. Raamatu süngust mahen-
dab ikka ja jälle Sapkowski huumor.

Valgus

Miss Peregrine’i lastekodu kasvan-
dikud polnud lihtsalt ebaharilikud, 
vaid võisid olla ka ohtlikud. Ehk 
oli nende hõreda inimasustusega 
saarele vangistamine täiesti mõistlik 
otsus ... Raamat peaks pakkuma 
lugemisrõõmu kõigile, kes armasta-
vad salapäraseid seiklusi.

Pedro de Alcantara
Alexanderi tehnika.
Oskus kogu eluks

Raamat suhtumisest, harjumustest 
ja käitumisest, rühist ja hoiakust, 
pingest ja lõdvestumisest, aga ka 
inimestevahelistest suhetest. Tervise 
ja hea enesetunde nimel kutsub 



Varrak

David Vseviov,  
Irina Belobrovtseva, 
Aleksander Danilevskij
Vaenlase kuju
Eesti kuvand nõukogude 
karikatuuris 1920.–40. aastatel

1920. aastatel muutus karikatuur 
N. Liidus tähtsaks propaganda-
vahendiks. Režiimi vastaseid nae-
ruvääristavad pilapildid kujundasid 
infosulus ja harimata massides 
kuvandi muust maailmast, sh Eestist, 
ning selle kuvandi jälgi võib kohata 
praegugi.

Valgus

Heiki Mätlik
Kitarriaabits + CD
Kitarrimängu ABC kõige noorema-
tele. Aabitsa juurde kuulub CD, mille 
kuulamine aitab õpitavat omandada 
ning millele saab kaasa mängida. 

autor meid selle raamatu vahendu-
sel heitma oma probleemidele uut 
pilku ning muutma nii mõtlemis- kui 
tegutsemisharjumusi.

Raymond Flood, Robin Wilson
Kuulsad matemaatikud.
Universumi mõistatuste 
lahendajad

Matemaatika pärineb antiikajast ning 

on mitmekultuuriline. Raamatus 
käsitletakse matemaatikat n-ö inimli-
kust aspektist, näidates matemaatika 
seoseid meie igapäevaeluga rohkem 
kui saja kuulsa matemaatiku saavu-
tuste kaudu läbi teaduse ajaloo.

Maurice Blanchot
Kirjandus ja õigus surmale
Sari „Avatud Eesti raamat“

Prantsuse keelest tõlkinud Anti Saar 

Maurice Blanchot (1907–2003) on 
Prantsuse mõtteloo salapärasemaid 
ja mitmeti mõistetumaid autoreid. 
Tema isikupäraste arutluste ning 
paradoksilembese poeetika mõju 
on tuntav paljude 20. sajandi teise 

poole Prantsuse humanitaar-
teadlaste töödes. Käesolev kogu 
püüab pakkuda esinduslikku valikut 
Blanchot’ kirjandusontoloogilistest 
esseedest ning tutvustada kahe 
pikema jutustuse varal ka autori 
proosaloomingut. 

Richard Dawkins
Isekas geen
Sari „Roheline raamat“

Inglise keelest tõlkinud Lauri 
Laanisto

Raamat tegi autori maailmakuulsaks 
ja kujunes ajastu loodusteadusliku 
mõtte deklaratsiooniks, kuigi oli kir-
jutatud populaarteaduslikus vormis. 
Richard Dawkinsi tohutu anne kirja-
niku ja teaduse populariseerijana on 
tugevasti kujundanud ja mõjutanud 
mitme viimase teadlaspõlvkonna 
mõttemaailma. Raamatu eestikeelne 
esmatrükk on tõlgitud 30. aasta 
juubeliväljaande põhjal.  

Varrak



Varrak

Toetajad:

Tartu Linnavalitsus
Eesti Kultuurkapital
Tartu Kultuurkapital
Kultuuriministeerium
Hasartmängumaksu nõukogu
Austria Vabariigi Suursaatkond
Poola Vabariigi Suursaatkond
Tšehhi Vabariigi Suursaatkond

Sõbrad ja koostööpartnerid:

Ajakiri Akadeemia
Ajaleht Kultuuri KesKus
Anna Haava 7a kogukond
Apollo Holding OÜ
Bookmill trükikoda
Dorpat Hotell
Eesti Rahva Muuseum
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusringhääling
ELV Tehnikateenused
Erasmus Student Network Tartu
Feiss
FIE Kersti Unt
Hansakeskus
Kinobuss
Kirjandusajakiri Värske Rõhk
Kirjastus Atlex
Kirjastused: vt http://kirjandus-

festival.tartu.ee/raamatulaat
Kivisilla Kultuurikeskus
Kohvik Arhiiv
Lavad ja Telgid
Lehesaju muusika
Linna Ekraanid
Lääne-Virumaa Kesk-

raamatukogu
Mailaul
MTÜ Fenno-Ugria Asutus

Prima Vista 2014 
toetajad ja 
koostööpartnerid

Poola Raamatu Instituut  
Goethe Instituut
Tartu Saksa Kultuuri Instituut
Soome Instituut
Ungari Instituut

A Le Coq
Kohvik DuNord 

Müürileht
Postimees
Rakvere Teater
Reklaamikompanii
Sound Group OÜ
Tallinna Keskraamatukogu
Tartu Kaubamaja
Tartu Lastead Sass
Tartu Linnamuuseum
Tartu Kõrgem Kunstikool
Tartu Tamme Gümnaasium
Tartu Ülikool
Tartu Ülikooli Multimeedia-

keskus
Tartu Ülikooli Raamatupood
Tartu Üliõpilasteater
Toledo kirjastus
Trükimuuseum
Tähtvere Puhkepark
UC Rent
;paranoia publishing group ltd

Umberto Eco
Foucault’ pendel
Itaalia keelest tõlkinud Mailis Põld

Eco lõputa jääv teos kõnnib ajaloo 
keerdkäikudes, kõneleb tunnetuse ja 
otsustusvõime(tuse) teedest, uinuva 
mõistuse eksirännakuist, ihade ja 
tungide nõiaväelisusest, ammutades 
müstika ja legendide, uskumuste ja 
teoloogia, maagia, filosoofia, alkee-
mia, muistse ja moodsa teaduse 
varamust. Marek Tamm on öelnud 
Eco romaani kohta: „Raamat, mille 
lugemise järel ei näi maailm enam 
endine“.

Jon Steele
Sõjasõltlane
Inglise keelest tõlkinud Kaia Sisask

Jon Steele’i  sõjareportaaži klassikaks 
saanud autobiograafiline teos viib 
lugeja Gruusia kodusõtta, Nõuko-
gude Liidu langemise aegsesse 
Moskvasse, keset Ruanda genotsiidi 
ja sõda Bosnias. Peituda kaamera 
taha ja filmida, selle asemel et appi 
minna, uskudes samas, et ainus, mis 
võib aidata, on süütult hukkunud 
inimeste loo jutustamine maailmale. 
Samas teadmine, et pildid ununevad 
kergesti ja kahjuks ei saa teleekraa-
nid verd joosta. 
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Eesti Kirjanduse Selts – www.kirjandus.ee

Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakond – www.ekl.ee/tartu

Tartu Linnaraamatukogu – www.luts.ee

Tartu Ülikooli Raamatukogu – www.utlib.ee

Prima Vista 2014 peakorraldajad

Korraldustoimkond 2014

Ilona Smuškina,
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