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MÕNE REAGA

S el laupäeval avaneb 
rahvusvahelise linna-
de päeva puhul kell 14 

korraga kaheksas Eesti linnas, 
teiste seas ka Rakveres näitus 
„Plats! Väärikas kahanemine. 
Kaheksa linna“.

Näitus  keskendub ka-
hanevate linnade elukesk-
konna kvaliteedi paranda-
misele ja avatakse üheaeg-
selt Tõrvas, Põlvas, Valgas, 
Raplas, Võrus, Kuressaares, 
Elvas ja Rakveres. Rakvere 
linna ajalooline Pikk tänav ja 
seitsme linna linnaväljakud 
on valminud viimastel aasta-
tel „Eesti Vabariik 100“ arhi-
tektuuriprogrammi „Hea ava-
lik ruum“ raames.

Rakveres on kõigil huvi-
listel võimalik kell 14 jälgi-
da näituse avamissündmust 
videosilla vahendusel otse-
ülekandena Pikk tn 26 asuvas 
Margeri Majas. Rakvere lin-
na poolt ütleb tervitussõnad 
linnapea Triin Varek, Eesti 
Arhitektide Liidu poolt tervi-

Rakvere Teatrigalerii avab 
täna kell 17.17 Karl-Kristjan 
Nageli ja Tiiu Rebase näitu-
se „Highly Likely“, mis annab 
ülevaate autorite viimase 20 
aasta loomingust.

Karl-Kristjan Nagel ja Tiiu 
Rebane õppisid mõlemad 
ajavahemikul 1995–1999 
Eesti Kunstiakadeemias maa-
li erialal. Nende kunsti ise-
loomustab 90-ndate ekspres-
siiv-abstraktne, vahel ka foto-
realismile omane maalistiil. 
Rõhutatud on ideeliselt sõl-
tumatule kunstnikule omased 
teemad ja tunnused.

Nageli kunst on tugevalt 

mõjutatud tema maalikunst-
nikest vanaisa ja isa loomin-
gust. Nende kunstiõpetuse 
eeskujul jätkab ta mitmeid 
maaliseeriaid nii impressio-
nistliku loodusmaali kui me-
tafüüsilise fotorealismi tra-
ditsioonis. Tema kunstis leiab 
jäädvustamist inimene, kogu 
tema ilustatud ja ilustama-
ta reaalsuses ning erinevate 
maailma kultuuritegelaste või 
nende teoste portreteerimine.

Tiiu Rebase kunsti pea-
teemad on loodus, inimene, 
dokumentalism. Lisaks küm-
netele isiknäitustele on ta ku-
reerinud mitmeid suuremaid 

kunstiprojekte, festivale ja 
näituseid. Aastast 2014 töö-
tab ta Eesti Kunstnike Liidu 
Muhu kunstiresidentuuri 
projektijuhina. 2018 aastast 
tegutseb Eesti Maalikunstni-
ke Liidu esimehena.

Autorite jaoks on oluline, 
et tööd on välja pandud nõn-
da suurel pinnal, võimaldades 
anda hea ülevaate kunstnike 
viimase 20 aasta loomingust. 
Näitus jääb Rakvere Teat-
ri suures majas avatuks kuni 
novembri lõpuni.
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Väike-Maarjas toimub 
metsavendluse ajaloole 
pühendatud päev
Laupäeval leiab Lääne-Virumaal Väike-Maarjas ja selle lä-
histel aset metsavendade ajaloole pühendatud päev. Sünd-
musel avatakse pidulikult Lääne-Virumaa metsavendade 
mälestustahvel, külastatakse metsavennapunkrit, mis re-
noveeritud kujul ka taasavatakse, ja toimub metsavendlus-
teemaline konverents.

Päev saab alguse kell 11 Väike-Maarja kirikus, kus avatak-
se mälestustahvel Lääne-Virumaa metsavendadele. Teeni-
vad Viru praost Tauno Toompuu ja diakon Juhan Rumm, 
kõneleb justiitsminister Raivo Aeg. Kell 12.30 taasavatakse 
Väike-Maarja lähistel Lebaveres metsavennapunker, mis 
on loodud 1944–1954 metsa varjunud Martin Tamme ühe 
punkri põhjal.

Algusega kell 15 toimub Väike-Maarja seltsimajas metsa-
vendluse ajaloole pühendatud konverents. Eesti Mälu Insti-
tuudi juhatuse liige Martin Andreller kõneleb konverentsil 
kogemustest metsavendluse uurimisel ja välitöödel ning oh-
tudest, mis puudutavad selle teema uurimist. Väike-Maar-
ja muuseumi juhataja Edgar Tammus annab ülevaate taas-
avatud metsavennapunkri taustast ja metsavendlusest 
Lebavere metsades. Eesti Mälu Instituudi nõukogu liige 
Raul Rebane räägib teemal „Oma lugu ja selle säilitamine“ 
ning Eesti Endiste Metsavendade Liidu juhatuse liige Heiki 
Magnus mälestuste hoidmisest, kandmisest ja edasi andmi-
sest. Päeva modereerib Üllar Saaremäe.

Lääne-Virumaa metsavendluse ajaloo päeva peakorral-
daja on Eesti Endiste Metsavendade Liit ning kaaskorralda-
jad Väike-Maarja Muuseumisõprade Selts ja Väike-Maarja 
Vallavalitsus. Osalejatelt oodatakse eelregistreerimist aad-
ressil heili.tammus@gmail.com või telefonil 5340 5718.
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Machine Gun Kelly, 
„Tickets To My Downfall“
Machine Gun Kelly on praeguseks 30-aastane edukas USA 
räppar, laulja, laulukirjutaja ja näitleja Clevelandist, Ohiost. 
Kitarri mängib ta ka. Muusikaareenidele ilmus MGK neli-
teist aastat tagasi.

Septembri lõpus ilmunud „Tickets To My Downfall“ on 
tema viies stuudioalbum. Eelmine, „Hotel Diablo“ tuli välja 
aasta tagasi.

Oluline suunamuutus. Kui MGK varasemad albumid on 
hip-hopist, räpist ja räpp-rokist pungil, siis siin domineerib 
selgelt hoopis kitarripõhine reibas pop-punk või vananenud 
nimetusega neopunk. Kuigi MGK tuletabki seekord meelde 
mitmeid tuntumaid ülemaailmse läbimurdega neopungi-
kollektiive, pole ühese kloonimisega siiski tegu.

Värske MGK albumi iseloomustamiseks võiks kasutada 
märksõnu nagu nooruslik, energiline, meeleolukas ja humo-
ristlikki. Laulutekstid sisaldavad kohati natuke krõbedamate, 
õigemini üksikuid ropuvõitu sõnu.

„Tickets To My Downfall“ on väljastatud mitmetes for-
maatides. Soetamiseks on ilmselt kõige mõistlikum rahvus-
vaheline nelja lisalooga luksuslikum variant, mille kestvus 
veidi üle neljakümne minuti.

Eraldi singlitena on siit väljavalituteks osutunud „Bloody 
Valentine“, „Concert For Aliens“ ja „My Ex´s Best Friend“. 
Äramärkimist väärib, et „Bloody Valentine’i“ iseenesest ta-
gasihoidlikku videoklippi on ainuüksi YouTube keskkonnas 
vaadatud üle 45 miljoni korra ja vaevalt ainult seetõttu, et 
seal näitleb kaasa Megan Fox.

Värske albumi absoluutne tipplugu, tegelik lööklaul on 
„Forget Me Too“, kus oma panuse annab hiljuti samuti plaa-
diga mahasaanud tõusev täht Halsey. Külalisartiste kuuleb 
MGK uusimal tootel teisigi – Trippie Redd, Blackbear, Iann 
Dior, Pvris.

Kandvamad lood on muidugi veel nimilugu, mis pealkir-
jastatud lihtsalt kui „Title Track“ ja hiphopi stiilis kulgev „In 
These Walls (My House)“.

Mingil huvitaval põhjusel on MGK ette võtnud ka ühe 
Rihanna loo kaverdamise – „Love On The Brain“.

Hinne: 7/10
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ARVUSTUS

Teatrigaleriis saab tutvuda uue näitusega

Laupäeval avatakse Pikal tänaval näitus „Plats!“

tab Katrin Koov.
Peale otseülekande lõppu 

kell 14.50 siirdudakse ühes-
koos Pikk 22 väljakule, kus 
saab uudistada kaheksa lin-
na elukeskkonna muudatusi 
tutvustavaid väljapanekuid, 

mida ehivad nii linnaelanike 
endi kui ka professionaalsete 
fotograafide tehtud fotod kol-
mel ruumiskaalal: riik, linn ja 
linnasüda.

Kell 15 algab Pikal tänaval 
Rakvere linnaarhitekti An-

geelika Pärna ekskursioon. 
Huvilistel palume koguneda 
eelnevalt Pikk 22 platsile.

Koolinoored on ooda-
tud kell 14.50 Arhitektuuri-
kooli avaliku ruumi teema-
lisse töötuppa „Uuri ruumi!“, 
mille kestus on üks tund ning 
kogunemiskohaks Margeri 
Maja. Töötoa sihtgrupp on 
koolinoored vanuses 15–19 
aastat. Juhendajaks on arhi-
tekt Katrin Koov.

Algselt selle aasta kevadel 
toimuma pidanud Veneetsia 
arhitektuuribiennaalil Eestit 
esindav näitus jõuab rahvus-
vahelise publikuni kevadel 
2021. Eesti kodupublikule 
avatakse näitus kohandatud 
kujul ja selle autorid on Jiri 
Tintera, Kalle Vellevoog, 
Garri Raagmaa, Martin Peda-
nik ja Paulina Pähn. Rakvere 
Pika tänava platsil olev näitus 
jääb üles 15. novembrini.
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