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Mullune parim telesari 
oli Mart Sanderi „Litsid“ 
Eesti filmi- ja teleauhinda-
de galal kuulutati mullu-
seks parimaks telesarjaks 
Mart Sanderi „Litsid“, mis 
edestas teiste hulgas pal-
ju tähelepanu võitnud sar-
ja „Pank“.

„Oleks ju ilus öelda, et mis 
need võidud ikka tähendavad, 
aga kurat küll, mulle tähenda-
vad ikka väga palju,“ tunnistas 
Mart Sander. „Ma olen lapsest 
peale olnud võistlusspordis 
sees, nullklassist peale viiulda-

jana käinud konkurssidel. Sa 
töötad ainult võidust võiduni. 
See kõlab natuke lollilt, aga ma 
ei usu kunstnikke, kes ütlevad, 
et neile pole võidud tähtsad. No 
see ei ole reaalne!“ lisas ta.

„Me kõik teeme ju enda 
jaoks ka, sest me väga armas-
tame seda, mida teeme, aga te-
gelikult teeme teiste jaoks. 
Meil on pidevalt vaja tunnus-
tust ja paid, et jah, sa tegid häs-
ti, seda oli vaja, mis sa tegid.“ 

Sander ütles, et ei kujuta et-
te, miks peaks inimene üldse 

kunsti viljelema, kui tunnustust 
ei tule. „Ainult enda rahuldu-
seks seda teha ei ole kunsti ees-
märk. Kunsti eesmärk on jõuda 
inimesteni ja tänu sellistele üri-
tustele saame aru, et jõudis. Ma 
võin öelda, et tohutult palju tä-
hendas [see auhind].“ 

Mulluseks parimaks mängu-
filmiks kuulutati oodatult Moo-
nika Siimetsa „Seltsimees 
laps“, parima dokumentaalfil-
mi auhinna sai Jaanis Valgu 
„Ahto. Unistuste jaht“. 
KEIT PAJU, Õhtuleht

Erki Pärnaku (Õhtuleht)

Mart Sander koos sarja „Litsid“ meeskonnaga. 

Filmitegija Martti Helde  
soovib, et me üksteisega 
rohkem räägiksime
Värskelt esilinastunud filmi 
„Skandinaavia vaikus“ režis-
sööril Martti Heldel (pildil) on 
kindel sõnum, mida ta tahab 
kõikidele vaatajatele öelda. 

Ta nimelt soovib, et põhja-
maa inimesed julgeksid ol-
la lähedastega avatu-
mad. „Räägime roh-
kem üksteisega, ole-
me ausad ja räägi-
me! Isegi siis, kui 
need sõnad tulevad 
väga raskelt välja, 
peame oma lähedaste-
ga olema ausad sellel mo-
mendil, kui on õige aeg. Kui 
jääme mingite valikute või väl-
jaütlemistega hiljaks, võime 
neid asju väga pikalt kahetse-
da,“ ütleb ta ning tunnistab, et 
õppis seda ka ise töö käigus. 

Võrreldes näiteks filmiga 
„Tõde ja õigus“, pidi Helde 
hakkama saama ligi 15 korda 
väiksema eelarvega, 400 000 
euroga. „Eesti riigi panus oli 
120 000 eurot, mis on 15 või 
20 korda väiksem kui „Tõe ja 
õiguse“ eelarve, võrdluseks. 
Või minu enda eelmisest fil-
mist on see neli korda väik-
sem,“ märgib ta. „Kui arvesta-
da, et inimesed tahavad pal-

ka saada ja võttepäeval süüa, 
siis sellise eelarvega on seda 
ikka väga keeruline teha.“ 

Heldel on hea meel, et vä-
ga paljud asjad said teoks  

tänu toetamistele, kok-
kulepetele ja 

usule, et sel-
lest võib mi-
dagi sündi-
da. Näiteks 
tulid appi 
paljud teh-

nikapartne-
rid, kellelt 

saadi valgus- ja 
muud tehnikat ning 

kaameraid soodushinnaga. 
Helde debüütfilm, 2014. 

aastal linastunud draama 
„Risttuules“ valiti enam kui 60 
filmifestivalile. Kas sarnast 
edu on oodata ka nüüd? Helde 
ise võtab iga oma filmi kui uut 
last, kelle areng teda ainult 
rõõmustab. „Kui ta kuskile rän-
dab ja liigub, on mul selle üle 
ainult hea meel, aga mul ei ole 
ühtegi ootust. Mul on hea 
meel, kui Eesti publik selle 
üles leiab ning kui inimesed 
sellest midagi saavad ja koge-
vad. See on põhiline!“ ütleb ta. 
ANDRA NÕLVAK, Õhtuleht

Wilkom  Viljandis
Selle nädala lõpuni kestab Vil-
jandis komöödiafilmide festival 
Wilkom. Centrumi kinos toimuva 
festivali kavasse kuulub kaheksa 
uut filmi ja vanemast klassikast 
prantsuse legendi Pierre Richar-
di eriprogramm. Reede õhtul toi-
mub Pärimusmuusika Aidas ret-
rohõnguline vanade reklaamfil-
mide õhtu, mida juhtib tele- ja 
reklaamimees Olav Osolin.

Toidufilmid  
Sõpruses
11.–14. aprillini toimub Tallinnas 
Sõpruse kinos Eesti esimene 
gastronoomilisi filmielamusi 
pakkuv dokumentaalfilmide fes-
tival. Festivalil saab näha kuli-
naarsete geeniuste tegemisi ja 
ka toiduvaldkonna pahupoolt. 

Eestiliku  
sõna otsing
Rahvusringhääling kutsus märt-
sis esitama ettepanekuid, milli-
ne on kõige eestilikum sõna. Sõ-
nakorje tulemusena on selgunud 
30 kõige populaarsemat sõna, 
mis on pandud avalikule hääle-
tusele. Oma lemmiku poolt saab 
9. aprillini hääle anda aadressil 
www.err.ee/keeleaasta. Võitja 
kuulutatakse välja saates „Hom-
mik Anuga“ 14. aprillil. 

ARVO PÄRT. „Cantus Benjamin Britteni mälestuseks“ 
ÜLO KRIGUL. „And the sea arose“ (esiettekanne)
JAMES MACMILLAN. „Seitse viimast sõna ristil“ 
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EESTI FILHARMOONIA KAMMERKOOR

TALLINNA KAMMERORKESTER
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