
INIMESE VARJUD
Tartu rahvusvaheline kirjandusfestival 2020

21.–26. 
september



15.30
Tartu Linnaraamatukogu saalis

Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis

Vestlus „Inimene kinokaameraga võtteplatsi varjus“

Filmitegija Nikolai Šarubiniga vestleb ajakirjanik Ella Agranovskaja. 
Üritus on vene keeles. 

16.00 Festivali patrooni autoriõhtu: 
vestlevad Viivi Luik ja Anna Verschik

Nikolai Šarubin, enam kui 100 dokumentaal- ja mängufilmi operaator ja lavastaja 
(sh „Keskea rõõmud“, „Nõid“, „Tallinn 80“) ning tuntud fotokunstnik, paljastab  
huvitavaid lugusid oma filmide võtteplatsidelt.  

Prima Vista patroon, poetess Viivi Luik on oma 
vestlusõhtu külaliseks kutsunud juudi rahvusest 
Eesti keeleteadlase, Tallinna Ülikooli professori 
Anna Verschiku, kellega nad mõtisklevad teksti 
tähenduse üle inimeseks olemisel ja inimeseks 
saamisel. Kuna juudi kultuur on tekstipõhine, 
toetub Anna Verschik oma mõttekäikudes juudi 
kirjandusele. Juttu tuleb ka aeg-ajalt maailma 
vallutavast ja meie kaasaega oma haarme-
tesse sulgenud hullusest, millele poetess ja 
keeleteadlane püüavad leida seletusi.

Foto: ERR

Tartu Elektriteatris 

Väljumine Atlantise-esiselt kailt

18.00 Vestlusõhtu „Vari, tea oma kohta!“ ja film „Vari“ (Lenfilm, 1971) 

19.00 Tartu Luuleteater esitleb: luulelaev Luunjasse - Henrik Visnapuu 130 

Tänavu varakevadel, vahetult enne pikka eraldatuse aega loodud kirjanduslik-
esituslik ühendus Tartu Luuleteater kutsub laevaretkele Tartust Luunjasse, 
teekond kulgeb koos Henrik Visnapuu loominguga. Osavõtt on tasuta, kuid 
huvilistel palutakse registreeruda hiljemalt 18. septembriks, kirjutades aadressil 
eks@kirjandus.ee

Nii naljakas kui ka tõeliselt hirmus filosoofiline muinasjutt, kus aus ja hea 
Inimene – teadlane võitleb oma karmi, alatu ja õela Varjuga, kes ootamatult 
eraldus tema kehast ja hakkas elama oma elu. Film põhineb Jevgeni Švartsi 
näidendil ja Hans Christian Anderseni muinasjutul. Enne filmi algust arutleb selle 
peamiste ideede üle kirjanik Jelena Skulskaja. Film on vene keeles, eestikeel-
sete subtiitritega.  

Esmaspäev, 21. september



Linnaraamatukogu juurest viib jalutus-
käik mitme jõnksuga Zavoodini (ca 1km). 
Ants Siim Linnamuuseumist räägib 
söögi- ja joogikohtade ajaloost lõbusaid 
ja vähem lõbusaid lugusid, Ülo Treikelder 
Linnaraamatukogust täiendab teda 
kirjanike poolt raamatusse raiutud 
lugude ja kirjeldustega. Retke etteval-
mistamisel on kasutatud Linnaraamatu-
kogu andmebaasi „Tartu ilukirjanduses“. 
Valmib ka mobiilirakendus, mille abil 
saab hiljem retke ka  iseseisvalt läbida.

Eesti Vene Teatri juhtiva näitleja ja fotokunstnikuga vestleb ajakirjanik 
Ella Agranovskaja. Vestlus on vene keeles 

11.00–
20.00 Raekoja platsil

Prima Vista raamatulaat 

14.30

kogunemine Linnaraamatukogu ees

Kirjanduslik jalutuskäik „Teekond mööda Tartu kohvikuid ja kõrtse“ 
Tartu tudengipäevade raames

18.00

Tartu Kirjanduse Majas

Kirjanduslik teisipäev: Gustav Suitsu preemia üleandmine ja 
laureaatide esinemine

18.00

TÜ muuseumi valges saalis

Vestlusõhtu „Aleksander Ivaškevitš. Kulisside varjus ja 
rambivalguses“ 

Viivi Luige luulet loevad Siim Lill ja Eve Pormeister. Poetess ise esitab teiste 
talle oluliste luuletajate värsse. Eesti kirjanduse ühe armastatuima, mullu 
riikliku kultuuri elutööpreemia ja tänavu Jaan Krossi kirjandusauhinna pälvinud 
kirjaniku luuleõhtule annab erilise hõngu ja märgilise tähenduse teadmine, et 
Viivi Luik alustas Sõnaks kehastumist ning oma erakordselt tundliku ja 
empaatilise poeetilise vaimu väljendamist just lüürikuna.

20.00

TÜ kohvikus

Viivi Luige luuleõhtu „Korjata varjud ta teelt …“ 

16.00
Alexela Loomelaval
Prima Vista 2020 avamine 

Foto: Mart Orav

Teisipäev, 22. september



Foto: Linda Jahilo

Väikelastele kirjutav autor illustreerib oma raamatud ise. Ta on hariduselt 
rõivadisainer, kelle sulest on tänaseks ilmunud 12 lasteraamatut, neist viimas-
tena „Kui suur on väike“ (2020), „Asja lood on sellised“ ja „Kõik tööd on head“ 
2. osa (2019).

10.00
Tartu Linnaraamatukogu saalis
Kirjanik Margit Saluste kohtumine lastega

Eesti kirjandusuurijad vaatavad Henrik Visnapuu elu, 
aega ja loomingut, rolle ühiskonnas, saatust, vähem-
tuntud tekste, poliitilisi vaateid jne. Konverentsipäev on 
avatud kõigile, ootatud on luulesõbrad, ajaloohuvilised, 
kodukandiaktivistid, kirjandusüliõpilased, nooremad ja 
vanemad avatud hinged. 

Konverentsile palutakse eelnevalt registreerida 
aadressil visnapuu@luunja.ee. 

11.00
Luunja Keskkoolis
Konverents „Inimene Visnapuu“ 

Kirjanduslik-ajalooline retk viib kirjanike radadele 
Tähtvere linnaosas. Kirjanduslikke tekste loeb Ülo 
Treikelder Tartu Linnaraamatukogust, tõsilugusid 
räägib Ants Siim Tartu Linnamuuseumist. 
Jalutuskäiku saadavad varjuna Gustav Suits, Betti 
Alver, Artur Alliksaar jt. Teel kohtume veel ehk Mati, 
Hando ja Sveniga. Teekonna pikkus umbes 2,5 km 
ja selle kokkupanemisel on kasutatud Linnaraama-
tukogu andmebaasi „Tartu ilukirjanduses“.

15.00
kogunemine Tartu Kirjanduse Maja ees
Kirjanduslik jalutuskäik „Kirjaniku tee kivil jätab jälje …“

Vestluseks tulevad kokku Mariann (Hüperebaaktiivne), Triinu (Triinu raamatu-
blogi) ja Mairi (tüdrukute raamaturiiul), kes räägivad oma blogidest, raamatutest, 
armastusest lugemise vastu ning muudest seiklustest. Vestlust juhib Tiina Sulg 
Tartu Linnaraamatukogust.

16.00
Tartu kaubamaja Apollos
Eesti kirjandusblogijate vestlusring

Kolmapäev, 23. september



Kogumik sisaldab artikleid Käärikul toimunud mõttetalgutest, 
mis on seotud eestlaste hirmudega, infotehnoloogilise tuleviku, 
hariduse ja tervisega. Mitmepalgelised teemad seob tervikuks 
Metsaülikooli üks põhimõtetel interdistsiplinaarsus. 
Teemadesse minnakse süvitsi teadlaste, ettevõtjate, arstide, 
pedagoogide, poliitikute ja teiste abiga, kellele läheb korda 
„Eesti asja“ ajamine. Lisaks on raamatus konfliktiennetuse 
teemasid, tekste Jan Kausi improkirjutamise hommikurühma-
dest ning koolinoorte esseekonkursi parimaid töid. 

16.30

Struve 4

Raamatu „Terve, tark ja kartlik? Infoinimene 100-aastases Eestis. 
Metsaülikool Eestis 2015–2019“

Autoriga vestleb raamatu keeletoimetaja Piret Põldver. „Tartu 
1971–1983. Jõmpsika mälestused“ on läbilõige 1970. ja 1980. 
aastate Tartust lapse silmade läbi. Omapäraselt positsioonilt 
avatakse nõuka-aegne elu, alustades kodu- ja korterikeskkon-
nast ning liikudes sealt edasi hoovi, kvartalisse ja kogu linna. 

18.00

TÜ kohvikus 

Juhan Voolaidi mälestusteraamatu 
„Tartu 1971–1983. Jõmpsika mälestused“ 

18.00

Tartu Kirjanduse Majas

„Subjektiivi“ vestlusõhtu: Ahto Lobjakase loeng „Heideggeri 
tõlkides: kas eesti keeles saab õhtumaiselt „mõelda“? Heideggeri 
mõistete syvaontoloogia eesti keelele laiali laotatuna“ 

Vastavalt festivali teemale kutsub kontsert märkama inimeste varje ja jälgi, mis 
on jäetud aega ja ruumi. Kontserdil kõlavad vanad eesti ja vene laulud, mida 
oleme kuulnud oma isadelt. 

18.30

TÜ raamatukogu konverentsisaalis

Elmet Neumanni ja Olga Einasto kontsert „Isa laulud“ 

Jelena Skulskaja esitab luulekogumikku „Я – твое 
стихотворение“ (tema tõlgitud kolme eesti luuletaja - 
Maarja Kangro, Juku-Kalle Raidi ning Jan Kausi 
looming) ja oma uusi romaane „Piiriarmastus“ ja 
„Samson väljub juuksurist“. Luuletusi ja katkendeid 
Skulskaja raamatutest  loevad tema teatristuudio 
„Poeetiline sõpruskond“ tudengid Karina Oskilko, Jüri 
Vihterpal ja Dmitri Sokolov.

16.00

Tartu Linnamuuseumi saalis 

Kohtumine kirjaniku, tõlkija ja kriitiku 
Jelena Skulskajaga



Võrust pärit autor on kirjutanud lastele sellised lood nagu „Martti läheb kooli“, 
„Tagasitee koju: Kaarli ja Jette seiklused võrgus“, „Väike armastuse lugu“ jt.

12.00

Tartu Linnaraamatukogus

Kirjanik Tiia Kõnnussaare (kirjanikunimega Tia Navi) 
kohtumine lastega

18.00

Tartu Elektriteatris

Film „Budapest Noir“ 
ja raamatu „Patune
Budapest“ tutvustus. 
Vestlevad Siim Lill ja 
Kriszta Tóth.

Prima Vista noorteka mõttelise jätkuna ellu kutsutud kirjanduõhtu toob publikuni 
värsket ja aktuaalset loomingut. Esinevad Marju Bakho�, Kaarel Mihk, Liisa 
Mudist, Kristel Mägedi, Triin Paja, Berit Petolai, Siim Tõniste ja Ann Viisileht.

18.30

kultuuriklubis Salong

„Särtsuga kirjandus“

20.00

kultuuriklubis Salong

Kirjandus ja kitarrid: 
Aapo Ilvese ja 
Paul Neitsovi kontsert 

17.00

Tartu Linnaraamatukogus

Kirjastuse Petrone Print autorite vestlusõhtu: raamatu 
„Minu Tartu. Väljast väike, seest suur“ autor Lauri Räpp ja 
raamatu „Minu Peipsiveer. Unes ja ilmsi“ autor Raul Oreškin 

Neljapäev, 24. september



Väikesed ja suured nõiad, võlurid, mugud ja muidu võlukunsti asjatundjad on 
oodatud maagilisele Harry Potteri võlumaailma teemalisele viktoriinile. Tarku 
muguvidinaid ja nõiajooke ega loitse kasutada ei tohi. Võistkonnas on kuni 2 liiget. 
Parimatele auhinnad! Valitseb võlurisõbralik õhkkond ning muguks riietuma ei pea! 
Registreerumine mängule kestab 14. septembrist 24. septembrini (või kuni kohti 
jagub). Registreerumiseks saata võistlejate nimi ja vanus meiliaadressile 
irina.moldre@luts.ee või helistada numbrile 7 361 385.

Osalevad Paavo Matsin, Kriszta Tóth ja Siim Lill. Esitletakse Vilmos Kondori 
raamatut „Patune Budapest“.

Vestlevad TÜ lektor Roman Voitehhovitš (PhD) ja TÜ magistrant Alisa Vasenina. 
Õppejõu ja üliõpilase dialoogis vaadeldakse E. T.A. Ho�manni tumedat roman-
tismi ja selle mõju vene kirjandusele. Vestlus on vene keeles.

16.00
TÜ Raamatukogu konverentsisaalis
Harry Potteri viktoriin

16.00

kultuuriklubis Salong

Vestlusring variautorlusest, Vilmos Kondorist ja ungari kirjandusest

17.00

TÜ Raamatukogu fonoteegis
Vestlusõhtu „Ho�mann ja ho�maniada. Varjud ja alateadlikkus“

Vestlevad ning enda ja teineteise tekste loevad Kai Aareleid ja Kärt Hellerma. Varjud 
on kujund inimese tundeelu hämarama poole jaoks. Kas varjudest peaks püüdma 
vabaneda või on just varjud ja saladused inimese kaitsekiht? Või on varjud pigem 
meie hingejõu proovikivid? Juttu tuleb varjudest, mis end kehtestada püüavad, ja 
valgusest, mis jääb, kõigest hoolimata. Kirjanikud räägivad oma loomingu lätetest ja 
kahe eesti kirjanduse naishääle ühisosast kirjanduses ja eluvaates.

17.00
Tartu Kirjanduse Majas
Kirjandusõhtu „Varjud, saladused, saatused“ 

18.30
Tartu Kirjanduse Majas
Carolina Pihelgase valikkogu „Tuul polnud enam kellegi vastu“ esitlus 

19.00

TÜ Raamatukogu fonoteegis

P. I. Filimonovi luuletund ja raamatu „10 живых эстонских 
писателей“ esitlus

19.30

kultuuriklubi Salong suveaias (halva ilma korral klubis sees)

Kontsert „Kirjanikud muusikas“: Vahur Afanasjev ja Toomas Leppik, 
Heidi Iivari ja Karl Kruuse, Leonora Palu flöödil, Irene ja bänd, 
Madara Gruntmane (Läti).

Reede, 25. september



Rita Dahl on soome kirjanik, tõlkija, muusika-, 
teatri- ja kirjanduskriitik ja vabakutseline ajakirja-
nik. Vestlust juhib Hasso Krull, klaveril Marge Loik. 
Sündmust toetab Soome Instituut.

Töötoas saab igaüks teha vanadest raamatukaantest Tartuensis College sarja 
märkmiku. Märkmik on kammspiraalköites, sisupaberiks valge, jooneline või 
täpiline 100% taaskasutatud paber. Kaaned saab teha oma kaasavõetud 
raamatust (suurus kuni A4) või valida meelepärased kaaned kohapealsest 
valikust. Juhendab Mirjam Pärnamets.

15.00
Tartu Kirjanduse Majas
Nikolai Baturini „Maskide defileest“ inspireeritud ruumirännak

„“

12.00
TYPAs
Taaskasutusmärkmiku valmistamise töötuba

16.00

raamatutoas Fahrenheit 451°

Koolinoorte infootsingumängu „Otsi kohta, kust sa saad“ parimate 
auhindamine

17.00

TÜ muuseumi valges saalis
Rita Dahli (Soome) kontsert ja vestlusõhtu

Meelis Friedenthali jutukogumikus on lugusid võõrastest jumalatest, ükssarvi-
kutest ja lohedest, raamatutrükkalitest, kuraditest ja munkadest, kassidest ja 
näljast, vereülekandest ja revolutsioonist, nõiakettast ja kivististest, rebastest, 
inglitest, kontidest ja arheoloogiast, sõjast, surnutest ja ülestõusmisest. Need 
lood on sageli ulmelised, vahel olmelised, tihti ajaloolised ja mõnikord liiguvad 
unenäo ja reaalsuse piiril. Peamiselt räägivad kõik jutud siiski inimestest, nende 
soovidest, lootustest ja valikutest – asjadest, mis meid üldse inimesteks teevad.

19.00
Tartu Kirjanduse Majas
Meelis Friedenthali jutukogumiku „Kõik äratatakse ellu“ esitlus 

19.00

Vildes ja Vines

Eesti luuleprõmmu finaal

Laupäev, 26. september

Finaalis osalevad Tallinna eelvoorust Arvi 
Schasmin, Kelli Kiipus ja Seio Saks, Pärnu 
voorust Kadri Toomsalu ja Marie Põdra ning 
TarSlämmi finaali esikolmik Iina Gyldén, 
Heidi Iivari ja Siim Lill. Külalisesineja: 
Semjon Hanin (Läti).

Foto: Jaani Föhr/KuttuuriKauppila

Foto: Ruudu Rahumaru



Raamatunäitus „Kui ühest 
nimest jääb väheks“

Liisa Mudist (1994) on kunstnik ning 
luuletaja, kes on oma kunsti- ja luule-
praktikas tegelenud meediumi olemus-
likkusega. Oma loomingus keskendub 
Mudist mõjule, mis on luule või maali 
osadel: sõnadel, tähtedel, liikumisel, 
rütmil, milline kultuuriline mõju on 
värvidel ja kompositsioonil. Tänavu 
kevadel pälvis Liisa Mudist ka Prima 
Vista kirjanduspreemia “Esimene samm”. 

Tule joonista sõbra siluett! Vana legend 
räägib sellest, kuidas armastusest sündis 
pärastlõunase päikese varjust esimene 
söega profiilportree karmile kaljuseinale.

Väljapanek on koostatud TÜ Raamatukogu 
fondide põhjal, näituse kuraatorid: Edith 
Hermann ja Mare Pikkel.

Näitus kirjanike pseudonüümidest.

„“

9. september – 4. oktoober

15. september – 18. oktoober

Liisa Mudisti näitus „Kasvuhoone“

5. oktoober – 8. november

Näitus „Varjus pool“
Kuraator Anne Rudanovski 

8. oktoobril kell 16.30 – 18.30 

Varju joonistamise töötuba 
„Inimese vari“. Juhendaja Anne 
Rudanovski.

Kuraator Edith Hermann, graafiline 
kujundus: Tartu Kunstikooli õpilane 
Sander Lillo.

8. september – 30. september

Näitus „25 kauneimat Eesti 
raamatut ja 5 kauneimat Eesti 
lasteraamatut 2019“ 

Raamatunäitus 
„Viivi Luik – valik teoseid“

15. september – 18. oktoober

Malev Toome fotonäitus „INIMESED“ 
legendaarsetest Eesti ja Tartu 
kirjanikest, kunstnikest ja kultuuri-
tegelastest

3. september – 26. september

Kõik näitused 18. september – 17. oktoober

Näitus „Valik Viivi Luige 
loomingust“

Indrek Aaviku näitus „Valguses ja 
varjus“ (Kummituslinn / Ghost Town) 

19. oktoober – 19. november

Anne Rudanovski fotonäitus 
EESTLASE VARJUKS MAAILMAS

Maalikunstnik Ove Büttneri ja 
graafik Tiit Rammuli ühisnäitus 
„Varjud seinal“

Tšehhi kirjaniku ja illustraatori 
Denisa Prošková illustratsioonide 
näitus

Prima Vista 
kunstiprogramm 

TYPA

Pallase raamatukogu 
lugemissaal

Tartu Linnaraamatukogu

Tartu Ülikooli raamatukogu



„Vari“ on Lenfilmis 1971. aastal valminud muinasjuttfilm, mille aluseks J. Švartsi samanimeline 
näidend. Film tegeleb igavese teema – hea ja kurja võitlusega. Ebatavalisse muinasjuturiiki 
saabub heasüdamlik õpetlane Kristjan-Teodor. Nii saab alguse uus muinasjutt, milles õpetlane 
leiab end peategelasena. Ta armub kergemeelsesse printsessi ning palub oma varjul teda 
valvata. Viimasest saab aga inimene nimega Teodor-Kristjan ning õpetlane leiab peagi, et vari on 
võtnud üle kogu ta elu. Erinevalt peremehest on vari valelik, julm ja ebameeldiv. 

Švartsi loomingule omaselt on lugu ühtaegu naljakas ja hirmus. Nadežda Koševerova filmi 
osatäitjateks on terve omaaegsete vene filmitähtede galerii. Siin mängivad Oleg Dal, Marina 
Nejolova, Vladimir Etuš, Anastassia Vertinskaja, Andrei Mironov, Ljudmilla Gurtšenko, Sergei 
Filippov ja Georgi Vitsin. Filmi üle arutleb kirjanik Jelena Skulskaja.

Film linastub vene keeles eestikeelsete subtiitritega.

Film linastub inglise, vene ja läti keeles eestikeelsete subtiitritega.

Prima Vista filmiprogramm Tartu Elektriteatris

Tänavune filmiprogramm tõukub festivali teemast „Inimese varjud“. Kas vari kõrgub 
üle inimese või saab inimene üle oma varju hüpata? Milline on edu, võimu ja 
vabaduse hind? Kuivõrd mõjutavad meid teadmised, ajalugu ja ideoloogiad ning 
kuidas nende painetega toime tulla? Läbi viie filmi saame uudistada erinevaid 
elukäike, ajastuid ja maailmanurki ning mõtiskleda nende kaudu selle üle, milliseid 
varje jätab üks inimene endasse, teistesse ja ümbritsevasse keskkonda. 

Mängufilm „Vari“ ja vestlusring

„Minu spioonist isa“ on film külma sõja spioonimängudest, mis asjaosalistele oli kõike muud kui 
mäng, ja nende jäetud armidest kogu eluks. See on lugu tüdrukust, kes saab 1978. aastal 
võimaluse sõita New Yorki külla Nõukogude Liidu diplomaatilisel missioonil viibivale isale. Ta 
avastab end ootamatult suurriikide luuremängude keskelt ja peab tegema valiku, mis lõikab ta 
igaveseks ära oma eelmisest elust. Isiklikke arhiivimaterjale, vaatlevat dokki ja taaslavastusi 
kasutades elustab film 1970. aastate lõpu külma sõja atmosfääri, millesse on põimitud ootamatult 
uude ja tundmatusse maailma sisenenud noore naise väga isiklikud mälestused.

Esmaspäeval, 21. septembril kell 18:00, sissepääs prii

Dokumentaalfilm „Minu spioonist isa“
Teisipäeval, 22. septembril kell 17:45, pilet €5.50

Kaadrid filmist



Film linastub portugali, prantsuse ja inglise keeles eestikeelsete subtiitritega.

Film linastub ungari keeles ingliskeelsete subtiitritega.

Film linastub inglise keeles eestikeelsete 
subtiitritega.

Brasiilia fotograaf Sebastião Salgado on pea pool sajandit rännanud mööda erinevaid mandreid 
ja jäädvustanud pidevas muutumises olevat maailma ning inimkonda. Tema kaamerasilma ette 
on jäänud rahvusvahelised konfliktid, näljahäda laastav haare ja pagulaste niru olukord. Oscarile 
kandideerinud dokumentaalfilmis jälgime nimekat fotograafi loodusradadel, kus ta püüab 
tabada meie koduplaneedi võrratut ilu, aga näidata ka keskkondade ja ökosüsteemide kadu-
vust, millele aitab kaasa inimtegevus. Filmikaameraga viivad meid nii loovisiku mõtete kui 
lummava looduse juurde saksa filmilegend Wim Wenders ja peakangelase poeg Juliano Ribeiro 
Salgado. „Maa sool“ on film, mis oma võimsa pildikeelega sobib suurelt ekraanilt vaatamiseks.

Kirjanik Vilmos Kondori „Budapest noir“ on Ungari viimase kümnendi edukaim krimiromaan. 
Raamatu põhjal on valminud samanimeline film, mis viib meid Budapesti aastal 1936. Peaminis-
ter Gyula Gömbös on surnud. Kogu linn on leinas ja isegi ajakirjandust ei huvita, et ühe värava 
alt leitakse tüdruku surnukeha. Ainukesena saabub sündmuskohale ja hakkab asja uurima 
krimiuudiste žurnalist Zsigmond Gordon. Niidiotsad hakkavad meest juhatama ülemistesse 
ühiskonnakihtidesse, korrumpeerunud poliitikute ja rikaste ärimeeste maailma. Ja ka allapoole, 
prostituutide ning illegaalsete poksimatšide pimedatesse urgastesse. Gordon soovib vaid üht: 
leida üles noore neiu tapja Budapestist – sellest ühtaegu hiilgavast ja räpasest, vastuoludest 
kihavast patusest linnast. Filmi teemal vestlevad Siim Lill ja Kriszta Tóth.

Kultusfilmi staatusesse tõusnud „Kaklusklubi“ 
viskab teravaid kriitikanooli tarbimisühiskonna 
pihta ning otsib sügavust noorte meeste elus, 
kelle isad on hüljanud, aga kelle töö ei suuda 
hinges laiutavat tühjust täita. Kuidas tunda end 
elusana maailmas, kus ainsaks inimsoojuse 
allikaks on erinevad tugigrupid? Nimetu 
peategelase ja tema anarhistlike ideedega 
sõbra Tyler Durdeni jaoks peitub vastus 
põrandaalustes kaklusklubides, kus kohtutakse 
ootamatu teraapia vormis. Chuck Palahniuki 
romaanil põhinev linateos uurib võimalust 
ühiskonda raputada või lausa laiali lammutada.

Kaklusklubi esimene reegel: kaklusklubist ei 
räägita. Teine reegel: kaklusklubist ei räägita. 

Dokumentaalfilm „Maa sool“
Kolmapäeval, 23. septembril kell 18:00, pilet €5.50

Mängufilm „Budapest Noir“ ja vestlusring
Neljapäeval, 24. septembril kell 18:00, sissepääs prii

Mängufilm „Kaklusklubi“
Reedel, 25. septembril kell 21:00, pilet €5.50

Kaader filmist



Projektid:

Mäng toimub 8.–21. septembril ja 
on mõeldud 8.–12 klassi õpilastele 
eesmärgiga tutvustada info 
leidmise võimalusi erinevatest 
andmekogudest või raamatuko-
gust. Mäng toimub veebikeskkon-
nas, parimatele auhinnad! 

Vajalik on etteregistreerumine: 
otsikohta@gmail.com

Prima Vistal on olnud juba aastaid tavaks 
viia ellu üks heategevusprojekt, mida 
korraldatakse koostöös kirjastustega. Kui 
eelmisel aastal täiendati heategevusliku 
projekti raames Tartu Ülikooli Kliinikumi 
laste ja noorukite vaimse tervise keskuse 
raamaturiiuleid, siis tänavuse projekti 
eesmärk oli koguda raamatuid puuetega 
inimestele. Tahame, et raamatute valik 
oleks ka neile senisest laiem ja raamatute 
lugemise näol oleks neil mõnus ajaveet-
mise võimalus.

Raamatuid sotsiaalprojekti toestuseks on 
tänaseks annetanud paljud Eesti kirjastu-
sed, samuti lõi sel aastal kaasa raamatu-
tuba Fahrenheit 451°.

Kirjanduslik infootsingumäng 
„Otsi kohta, kust sa saad“  

Raamatuannetused

MTÜ Kirjandusfestival Prima Vista • W. Struve 1, Tartu 50091
Prima Vista 2020 kava koostas Marja Unt, kujundas Lilian Mengel, 
fotod Prima Vista arhiivist, kui pole märgitud teisiti

Marja Unt, programmijuht • 56906836 • marja.unt@gmail.com
Annika Aas, juhatuse esinaine • 5266442 • annika.aas@luts.ee
Herdis Olmaru, kommunikatsioonijuht • 7375749 • herdis.olmaru@ut.ee

LOGOD


