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Täna algab
rattanädal
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Mullu rahvusvahelisi hansapäevasid võõrustanud Viljandi jätkab kohaliku varasuvise hansapeo traditsiooniga, mida täiendavad mitmed kogukonnasündmused.

Hansapäevad on pidu
omadele ja külalistele
Tänavused Viljandi hansapäevad toovad linnatänavatele kogukondlikud ettevõtmised,
kauplemise ja hulgaliselt põnevaid sündmusi.
3.–5. juunini peab möödunud aastal
rahvusvahelisi hansapäevi võõrustanud
Viljandi jälle kohalikke hansapäevi.
Taas tehakse teoks nii omainimeste kui
külaliste südamed võitnud vanalinna
kodanikuprojekt «Tule õue!», mis seekord keskendub vanalinna tänavatele.
Välja tullakse õpitubade, kohvikute, disaini- ja kunstituru, arutelude ja palju
muuga.
Hansapäevade rongkäigu ja avatseremoonia järel reede õhtul toimub Viljandi lauluväljakul rahvapidu koos ansambliga Justament. Et valgete juunikuu ööde nautimine õdusamaks muuta hoiavad linna olemasolevad kohvikud ennast sellel õhtul oluliselt kauem
lahti. Neile lisanduvad mitmed pop-upkohvikud ning kõik see kokku paneb
aluse esimesele Viljandi kohvikuööle.
Laupäeval, 4. juunil läheb käima suur
hansalaat, kuhu tavapäraselt on kogunenud parimad isetehtud ja -kasvatatud kaupade müüjad tervest Eestist,
aga ka kaugemalt.
Disainihuvilised on oodatud Kunst-

tükkide tänavale Kondase keskuse ees
ja Sepa tänaval. Kirev kultuuriprogramm leiab aset lauluväljakul, Raekoja pargis ja vanal heinaturul (Väike-Turu ja Kauba tänava ristumiskoht).
Lastele jagub lustimist Jaani kiriku
ümbruses ja sealsamas vallikraavis tegutsevas taluloomaaias. Lisaks ootavad etendused kogu perele Teatrihoovis, mis asub Koidu seltsimajas ja Seasaare teatris aadressil Väike-Turu tänav 3.
Spordiprogramm koondub traditsiooniliselt Viljandi järve äärde, kus toimub
muu hulgas Viljandi sõpruslinnade jalgpalliturniir. Järvelt ei puudu ka purjekad, mis rahvale lõbusõitu teevad.
Pühapäeval võib esimesel Kirsimäel
kaasa elada rüütliturniirile.
Muuseumi hoovis seavad ennast sisse OTT-i taluturg ja Lions Club Viljandi
Fellini pannkoogipuhvet.
Viljandi Pauluse ja Jaani kogudus on
välja pannud oma programmi ning mõlemas kirikus saab kuulata mitut kontserti.
Nagu tavaks on saanud, käib linnas
hansapäevade ajal ka Mulgi mess.
Nendel ja suurel hulgal teistel Viljandi hansapäevade sündmustel saad silma peal hoida aadressil hansa.viljandi.
ee ja Facebookis.

Viljandlased kutsuvad
hansapäevade ajal
tänavaid avastama
Kogukonnafestival «Tule õue!»
avastab tänavuaastaste hansapäevade ajal Viljandi vanalinna
unustatud ja unustamatuid tänavaid.
«Tule õue!» peakorraldaja Gea Melini sõnul jagub tegevust viiele tänavale. Sündmus saab hoo sisse 3. juuni hilisõhtul, kui
taaselustatakse kunagi Pikka ja Oru tänavat ühendanud Kassisaba tänav. «See
on jätk möödunudaastasele «Kohtume
tamme all» valgusmängule, sel korral
võetakse ette sealsamas asuv Kassisaba
tänav. See on paljudele viljandlastele ilmselt avastamata paik, sest tänav ise on
kunagi vihmavetega minema uhutud.
Jaan Jaago, Adeele Sepp ja Kristjan Suits
on pannud kokku mängima valguse,
muusika ja luule ning koos villa Rosenbergi majarahvaga ärkab kadunud tänav
ellu,» ütles korraldaja.
Järgmisel päeval ehk 4. juunil tuleb samuti möödunudaastasest rahvusvahelisest hansapeost tuttav Kunsttükkide tänav, tuues Kondase keskuse ette ja Sepa
tänavale noore disaini, moe ja kunsti.
«Kunsttükkide tänav ei ole niisama vabaõhunäitusmüük, vaid kohapeal on disai-

ni asjatundjad, kes annavad noortele disaineritele nõu, kuidas oma toodet veelgi paremaks ja ehtsamaks muuta. Lõpuks
valmib kõigest seal toimuvast Turundusraadios eraldi saade,» rääkis Melin.
Uute paikadena on «Tule õue!» programmis Munga ja Lutsu tänav ning Trepimägi. «Munga tänav on fotograafiateemaline. Seal saab tutvuda viljandlase
Martti Muda fotoaparaatide kollektsiooniga, lasta ennast pildistada ja meisterdada pinhole- ehk tikutopsikaamerat. Lutsu
tänavale on kavas teha õuetööde tänav,
kus saab waldorfkooli laste, vanemate ja
õpetajatega koos istutada, keeduvärvi
keeta, saapaid viksida, aknaid restaureerida, puuriita lappida, seepi teha, köievokiga hüppenööri keerata,» loetles Melin.
«Trepimäele tuleb hiiglaslik istumisala
ja Kuhlbarsi kodukohvik. Samuti alustab
Heiki Raudla sealt ekskursiooni, kus tutvustab põnevaid endisaegseid viljandlasi. Loodusmees Peep Tobreluts viib lapsed veeretkele.»
Kogukonnafestival «Tule õue!» on osa
Viljandi hansapäevadest, mis toimuvad
3.–5. juunini Viljandi vanalinnas ja järve
ääres. Vaata lähemalt hansa.viljandi.ee,
viljandiou.ee ja Facebookist.

Soosimaks jalgrattaga liikumist ja rattakultuuri arenemist, korraldavad linnavalitsus, Viljandi gümnaasiumi
õpilasesindus ja kohalikud
aktivistid esimese Viljandi
rattanädala.
Täna kella 17–20 on lennukitehase hoovis rattatäika, kuhu saab oma vana
jalgratta ja rattavarustusega
kauplema tulla. Homme on
samas kohas rattaputitamise õpituba, kus rattamehaanik Rainer Rätsep tutvustab
jalgratta praktilisi hooldusvõtteid. Kolmapäeval kell 17
oodatakse Rubiini platsil
noori jalgrattureid, kes saavad osaleda liiklusmängudes
ja võita auhindu. Noorte rattapäev korraldatakse koostöös maanteeametiga.
Reedel leiab teist korda
aset «Velokulg» ehk jalgrataste ühissõit. Velokulgemist
korraldab Viljandi gümnaasiumi õpilasesindus.
Rattanädala võtab kokku
pühapäeval, 22. mail toimuv
Viljandi rattaklubi puhkepäeva rattamatk endisesse
Heimtali sovhoosi.
Rattanädala eestvedaja,
linnavalitsuse avalike suhete spetsialisti Johan-Kristjan
Konovalovi sõnul on ettevõtmise eesmärk rattasõidu
ja tervislike eluviiside propageerimine.
Rattanädala tippsündmuseks tõotab kujuneda Viljandi gümnaasiumi õpilaste
korraldatav «Velokulg». Tänavuse ühissõidu peakorraldaja ja õpilasesinduse presidendi Rihard Reimaa sõnul
sündis idee ühist rattasõitu
korraldada 2014. aasta sügisel. «Oli tunne, et Viljandis
ei väärtustata piisavalt rattaliiklust, mistõttu leidis eelmine õpilasesinduse koosseis, et võiks võtta kätte ja
rattaliiklust reklaamida. Parimaks viisiks peeti rattasõitu, näitamaks, et Viljandis
saab jalgrattaga liigelda.»
Reimaa sõnul näitas eelmine aasta, et rattahuvilisi on
Viljandis rohkem kui võinuks uskuda. «Seetõttu jätkame traditsiooni ning teeme «Velokulgu» seni, kuni
jalgratturid muutuvad normaalseks osaks Viljandi igapäevaelust.»

Viljandi
arvudes
• Registreeritud elanikke: 18 078
• Sünnid aprillis: 11
• Registreeritud töötuid: 302
• Töötusprotsent: 4.1%*
• Vabad töökohad: 246*
• Keskmine palk:
968 eurot*
* Maakonna näitajad
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VILJANDI LINNAVOLIKOGU
Kuidas peaks olema reguleeritud Viljandi järve kasutus olukorras, kus on põrkunud
mitme huvigrupi soovid?
Väljaandja Viljandi Linnavalitsus, Linnu t 2, 71020 Viljandi.
Avalike suhete spetsialist Johan-Kristjan Konovalov,
tel 435 4732, e-post johankristjan.konovalov@viljandi.ee.
Trükitud Kroonpressi trükikojas.

Intervjuu abilinnapea
Janika Kivistikuga
ABILINNAPEA JANIKA KIVISTIK,
MILLINE ON TEIE HINNANGUL
VILJANDI PRAEGUNE VÕIMEKUS
SOTSIAALTEENUSTE JA TOETUSTE PAKKUMISEL?

Kui mõtleme Viljandi suurusele, meie eelarvele, elanike ja
maksumaksjate arvule, siis ma
ütleks, et seis on väga hea.
Meil on teenuseid, mida osutame lisaks seaduse nõutud
miinimumile, sest nii on meil
kombeks ja me tahame oma
kodanikke aidata.
Seadusega nõutavad sotsiaalteenused on näiteks koduteenus eakatele ja puuetega inimestele, sotsiaaltranspordi teenus, täisealisele isikule hooldaja määramine tema kodus hooldamiseks, täisealise isiku hooldamine hoolekandeasutuses jne.
Lisaks neile maksab linn vabatahtlikult isikute paremat
toimetulekut soodustavaid
toetusi. Selliste hulka kuuluvad näiteks vähekindlustatud
perede üliõpilaste sotsiaalne
toetus, lasteaialaste toitlustamise toetus, sünnitoetus, eakate linnatranspordi toetus
ning vähekindlustatud perede
laste hommikupudru eest tasumine.
Paljulapseliste perede lapsed
saavad linnaliinibussides tasuta sõita, samuti saavad paljulapselised pered soodustust
lasteaia ja huvikooli kohamaksult. Kui rääkida lasteaia õppekulu soodustusest, siis on
meie lapsevanematele alati
üks kuu aastas sellest maksust
prii, kui vanem on puhkusel ja
last lasteaeda ei vii.
Lisaks on meil mittetulundusühingute toetused, mida
selleks eelarveaastaks organisatsioonid ja klubid on küsinud 500 000 euro eest, kuigi
tegelikult on meil võimalik
maksta toetusi 300 000 euro
eest.
Meil on spordi- ja loomestipendium, eelarves on kummagi jaoks üle 7000 euro. Me
toetame kolme lapsehoiuteenuse pakkujat. Need on toetused, mille andmist ükski riiklik seadus ei nõua, kuid mida
me peame oluliseks oma inimeste heaolu parandamiseks
siiski võimaldada.
MILLISTE KITSASKOHTADEGA
TEGELEMINE MEID SELLES VALLAS EES OOTAB?

Alati tahaks rohkem toetusi
anda, kuid selleks oleks ka raha juurde vaja. Uus sotsiaalhoolekande seadus ja riiklik
tööhõivereform suurendab
meie kohustusi. Näiteks peame edaspidi korraldama transpordi neile puuetega inimestele, kes tahavad tööl käia. Viljandis ei ole see küsimus, kuid
mõnes väiksemas omavalitsuses võib see tähendada, et sotsiaaltöötajast võib saada sisuliselt taksojuht.
Samuti tuleb korraldada
puuetega inimestele isikliku
abistaja ja tugiisiku teenuse
osutamine täiskasvanutele.
Siin ei ole küsimus niivõrd ra-

halises ressursis kuivõrd selles,
et meil lihtsalt pole selliseid
inimesi alati kerge leida, kes
sooviksid või sobiksid isiklikuks abistajaks või tugiisikuks.
Linnal tuleb korraldada ka
võlanõustamisteenus, mille
üks eesmärk on vältida isikul
uute võlgnevuste tekkimist
ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.
VILJANDI ON TEATAVASTI KOOLIREFORMI LÄBI TEINUD LINN.
MILLINE ON TEIE HINNANGUL
OLUKORD MEIE HARIDUSMAASTIKUL?

Me võime väga uhked olla.
Hiljuti käis meie koolireformi
tulemustega tutvumas Saue
linnavalitsus ja nad tunnevad,
et nad oleksid tahtnud olla
selles protsessis esirinnas nagu meie.
Noortel peredel on Viljandis
hea elada, sest meil pole puudust lasteaiakohtadest. Tõsi,
meil ei ole kohta kõikidesse
lasteaedadesse, aga koostöös
peredega leiame alati lahenduse. Meil on kolm kvaliteetset ja head haridust andvat
põhikooli ja meil on riigigümnaasium lisaks on meil erivajadustega laste kool ja täiskasvanute kool. Linna lähedal
asuvad kaks ametikooli ja linnas on kultuuriakadeemia.
Meil on esindatud kõik õppevormid ja meie haridusmaastik on tugev. Võime öelda, et
koolivõrgu reform on ennast
Viljandis igati õigustanud.
Näeme, et igal aastal ei lähe
10–15 last siit enam ära teistesse linnadesse nii-öelda eliitkoolidesse, vaid otsustavad
jääda Viljandi gümnaasiumisse.
MILLIST LISAVÄÄRTUST VILJANDI HARIDUSMAASTIK PAKUB?

Viljandis on erakordselt tugev
huviharidus – see ongi meie lisaväärtus. Kuid nagu on öelnud meie president, mis on
toonud meid siia, ei vii meid
enam edasi. Nii ei saa ka meie
huvihariduse alal töötajad
loorberitele puhkama jääda.
Praegu käib koos huvikoolide- ja üldhariduskoolide direktorite, lastevanemate, raamatukogu ja kultuuriakadeemia esindajatega Viljandi linna huvihariduse kaardistamine. Me töötame Viljandile välja uut huvihariduse mudelit.
Üldharidus- ja huvikool peavad hakkama omavahel rohkem koostööd tegema. Spordi-, muusika- ja kunstikoolis
läbitud kursusi peaks olema
võimalik üldhariduskoolides
arvestada. Lihtsalt öelduna tähendab see seda, et näiteks
laps, kes käib korralikult muusikakoolis, ei ole enam kohustatud üldhariduskooli laulutunnis käima. See võimaldab
laste koolipäeva lühendada ja
aega ratsionaalsemalt kasutada. Me oleme selle protsessi
alguses ja praegu ei ole võimalik öelda, millal see lõpule
jõuab, kuid kõik haridusjuhid
on sellesse töösse kaasatud.
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JUHAN-MART SALUMÄE,
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna saadikurühma esimees

Mida rohkem selle küsimuse
peale mõtlen, seda keerulisemaks sellele vastamine läheb.
Viljandi järv on kõigile linnakodanikele tähtis. Ühele on see aknatagune, teisele vaba aja sisustamise võimalus, kolmandale
lihtsalt silmailu pakkuv paik.
Kõigil on omad soovid, kuid kõiki võrdselt rahuldav lahendus
kipub olema peaaegu saavutamatu eesmärk. Peame vaatama,
milline lahendus oleks tervele
elanikkonnale kõige tulusam.
Antud olukorras tuleks kõigepealt hinnata erinevate inimtegevuste mõju järve tervisele
ning kaldaalale. Seni on selles
osas olnud kuulda mitmesuguseid hinnanguid. Ühed on öelnud, et jettidega sõitmine hävitaks järvepalli ning kalade hulk
järves väheneks. Teised on sõnanud, et jetid ei tee järvele midagi ehk ohtu pole. Samuti on väidetud, et kuigi järve üldine tervis ei kannataks, lükkaksid jetid
rohkem põhjamuda kaldaala
poole. Siinkohal tuletaksin
meelde, et linn on viimase paari aasta jooksul arvestatavalt investeerinud kaldaala mudast
puhastamisse. Seega on vaja
kõigepealt läbi viia analüüs,
millised tagajärjed vaataksid
meile vastu konkreetse inimtegevuse tulemusel.
Kui analüüs näitab, et mootorsõidukite mõju järve tervisele
on minimaalne, tasuks meil
edasi arutada kas, kus ja kuidas
peaks motoriseeritud veesõidukeid lubama Viljandi järvele.
Kuni selles osas selgust pole, ei
ole meil mõistlik oletuste põhjal
otsustada.
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HARRI JUHANI
AALTONEN,
volikogu aseesimees, Isamaa ja
Res Publica Liit

Viljandi järve armastame me
kõik – nii omainimesed kui külalised. See on meie oma «väike
meri» ja oleme tema üle väga
uhked. Praegu käimasolev arutelu on tekkinud seepärast, et
igat laadi veemõnude harrastajad ei kipu mõnikord enam järvele ära mahtuma ning on kerkinud küsimus, kuidas vee peal
korda tagada, et julgelt tunneksid end nii ujujad-suplejad, aerutajad, kalamehed kui ka kõikvõimalikud veemotohuvilised.
Praegu kehtivate seaduste kohaselt saab järvel keelde ning
piiranguid kehtestada riigi esindajana Viljandi maavanem. Selleks, et vastav õigus tekiks Viljandi linnal, tuleb pisut seadust
muuta. Meie arvates tuleks Viljandi linnal vastav ettepanek teha ka keskkonnaministeeriumile. Õiglane oleks, et Viljandi järvel saaks reegleid kehtestada ikkagi Viljandi linn ise.
Mis puutub jettide ärakeelamisse, siis seda meie päriselt ei
poolda. Usume, et igat liiki harrastajad mahuksid Viljandi järvele sõbralikult kõrvuti toimetama – tuleb vaid üksteisesse hoolivalt ja lugupidavalt suhtuda.
Kõige paremini saaksid järve
peal korrahoidmisega hakkama
inimesed ise. Kokku tuleb leppida hea tava ning need reeglid
ka veesõidukite sisselaskmiskohtades üles panna. Samas
peab olema võimalik rikkujaid
ka vastutusele võtta, et veele ei
mindaks kahtlases seisundis sõidukitega ega alkoholijoobes.
Selleks ongi vaja riiklikul tasemel seadusandlust pisut täiendada. Viljandi järv on meie linna rikkus ning auasi. Tema hea
käekäigu eest saame hoolt kanda meie kõik – iga linnakodanik
ja külaline.
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KALLE JENTS,


HELMUT HALLEMAA,

Reformierakonna saadikurühma esimees

Keskerakonna saadikurühma
esimees

Viljandi järv ahvatleb tõepoolest
väga erinevaid huvigruppe ja seni on püütud kõigile anda mingi võimalus oma huvialaga tegelda. Samas ei kannata järv
kõiki soovitud tegevusi välja ja
huvid on hakanud põrkuma,
kusjuures kannatajaks pooleks
kipuvad jääma need, kes liiguvad nii-öelda kondimootori toel.
Praegu on erinevaid arvamusi
nii linnarahva kui volikogu liikmete seas. Isiklikult olen arvamusel, et Viljandi järv peaks jääma siiski eelkõige paadimehe
järveks, see tähendab, et võiks
rahulikult sõuda kas laenutusest
võetud või oma paadiga, kartmata et mõni võimas mootorsõiduk sinu paadile otsa kihutaks
või selle ümber ajaks.
Järvel käib sõude- ja aerutamistreeningutel palju lapsi ning kui
lisame siia spinningu- ja õngemehed, purjelaudurid, allveeujujad ja muidugi lihtsalt tavaujujad, siis ega mootori jõul järvel
kihutamiseks ju eriti ruumi jää.
Tõsi, meil on järvel kiiruspiirang 30 kilomeetrit tunnis, aga
probleem on, kuidas seda kontrollida ja kes seda teeb. Samas
ütlevad asjatundjad, et jeti ehk
skuutriga eelmärgitud kiirusepiirangust kinni pidades mingit
sõidumõnu ei tunne ja seepärast
arvan, et nende riistapuude sõidukohad peaksid olema suuremad järved ja meri, mitte Viljandi järv.
Mootorpaatide suhtes tuleks
koos politseiga kokku leppida
meetodid korrarikkujate ohjeldamiseks, samuti nende sõidukiirust mõõta. Arvan, et oleks
ikkagi paslik välja töötada mingi luba, mille alusel üldse järvele pääseb. See tähendab, et kes
korda rikub, jääb loast ilma ja
enam oma paadiga järvele ei
pääse.

18 112 elanikuga Viljandi on
parajalt suur, vaikne, sportlik ja
roheline linn. Selle üks pärl ja
süda on maalilises ürgorus paiknev omanäoline ja mitmekesiseid võimalusi loov Viljandi järv.
See ongi pinnas mitme huvigrupi soovide põrkumiseks. Toimida tuleb targalt, läbimõeldult,
tulevikku vaatavalt, säästvalt ja
eestlasliku alalhoidlikkusega.
Viljandi järv on Euroopa Natura
2000 objekt. Järv asub Viljandi
maastikukaitsealal. Siinne loodus on osa linna rohealast. Järv
on kalameeste, sportlaste, ujujate, puhkajate, allveeorienteerujate ja teiste Meka. Siin korraldatakse suurte traditsioonidega võistlusi ja üritusi. Lisaks
on eksklusiivsed krundid «miljonivaatega» rahulikule järvele
ja elanike loodud puhkekohtadega elamualad.
Puistute korrastamine, raied ja
vaadete avamine tuleb hästi läbi mõelda, hinnata hooldustööde võimekusi, tagada iga-aastane niitmine, muidu on see töö
mõttetu.
Sõudekanali puhul peame kulukale mitšurinlikule väljakaevamisele eelistama järve looduslikke võimalusi kasutavat ja loodusega sobituvat varianti. Ka
keskkonnaamet toetab seda.
Sõudebaas vajab investeeringuid. Spaa-hotell ja veekeskus
sobivad järve äärde küll, muud
suured ehitised ja objektid teps
mitte. Jetid ei peaks olema esimene eelistus. Ka on vaja tõsta
kultuuri kõiges.
Toetada ja lubada saab tegevusi, mis siia sobivad, on omased,
looduslähedased ega kahjusta
loodust ülemäära. Samuti need,
mille keskkonnakoormus on talutav, mis on vastuvõetavad linlastele, haaravad suuremat arvu
inimesi ning toovad linnale tulu.

Vanalinna kassid pandi plangule
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Seda, et Viljandi
vanalinna kassid
omamoodi pühad
loomad on, teavad kohalikud juba ammu. Nüüd
on aga samm
edasi astutud ja
kiisudele lausa
oma tutvumissein
loodud. «Tule
õue!» eestvedaja
Gea Melin koos
meeskonnaga
püstitas Kassiplangu Lutsu tänavale. Kui soovid,
et ka sinu kassipilt plangul koha
leiaks, saada see
tuleoue@viljandi.
ee.
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Vingerlaste
töökas
aasta jõuab
suvesse

Lasteosakonna kevadistest
ja suvistest tegemistest


RUTH SEPP,
MTÜ Päevakeskus Vinger
juhataja

Teisipäeval, 17. mail kell 11
on raamatukogu 3. saali videoruumi oodatud pisipõnnid.
Pisipõnni pooltunnis vaatame
raamatuid, jutustame ja mängime. Samal päeval kell 13
toimub Viljandi linnagaleriis
viktoriinisarjade «Kultuurikonksuke» ja «5L» lõpuüritus.
Õhtupoolikul kell 17.30 tuleb
3. saalis kokku väikeste sõprade meisterdamisklubi.
Neljapäeval, 19. mail on Viljandi linnagaleriis Imbi-Sirje
Tormi raamatu «Ajastupilte
Heimtali koolist. I osa Aeg,
olud ja inimesed vanal Mulgimaal!» esitlus.
Teisipäeval, 24. mail kell 17
oodatakse raamatukogu 3.
saali 4–6-aastased lapsed mu-

Päevakeskuse Vinger
27 erivajadusega
noort ja tegusat inimest on aasta jooksul
üsna palju korda
saatnud. Võiks lausa
öelda, et iga päev on
eriline, tuues kaasa
uusi eluks vajalikke
oskusi. Valmistame
kõik koos iga päev
endale lõunasöögi ja
hoiame korras oma
ruumid.
Igas päevas on omad kindlad tegevused, on selleks
siis kunst, käsitöö, võimlemine, draama, tants või
muusika. Käime keraamikat tegemas Mulgi savikojas. Toredaks vahelduseks
on koostöö ja ühisüritused
teiste samalaadsete asutustega. Käime külas, tantsime, laulame ja näitame,
mida oleme õppinud.
Alles hiljaaegu võitsid
meie tüdrukud üle-eestilise karaokevõistluse. Aastatega on tekkinud toredaid
traditsioone nagu kevadja sügismatkad, suveekskursioon, ühised peod
koos peredega. Paljud linnaelanikud on kindlasti
kohanud meie noori pärimusmuusika aida päevastel kontsertidel.
Traditsiooniks on kujunenud ka põnevate ja andekate külaliste kutsumine
meie oma majja. Meie päevakeskuses on käinud sel
aastal huvitavaid muusikuid, nagu Ain Agan, Kairi
Leivo, Kulno Malva ja Viljandi muusikakooli õpilased.
Oleme tänulikud ka kõigile teistele, kes on meid
aasta jooksul abistanud
oma vabatahtliku tegevusega: teinud meiega käsitööd, kunsti, organiseerinud mänge, õpetanud
draamat. Väga suur tänu
aktsiaseltsile Viljandi Aken
ja Uks ning teistele vabatahtlikele abilistele, kes aitasid meie päevakeskusesse ehitada inva-WC. Suureks abiks selle valmimisel
oli Viljandi linn, kes samuti rahaliselt toetas.
Vabatahtliku tegevusega
on meie päevakeskusel väga pikaajalised seosed ja
kogemused. Euroopa Vabatahtliku Teenistuse kaudu
on meie keskuses tegutsenud 10 aasta jooksul 14 vabatahtlikku mitmest Euroopa riigist.
Sel aastal töötab meiega
Anna Dittmann Saksamaalt. Paljuski tänu Anna
ideele ja ettevõtlikkusele on
meil mõte tulla 1. juunil
oma majast natuke rohkem
välja ja näidata ka linnarahvale, mida teinud oleme.
Igaüks saab siis meie endi
käest ka küsida, mis neid
huvitab.
Teeme Viljandi turu juurde oma väikese leti, kus
saavad asjast huvitatud näha meie käsitöid ja soovi
korral neid väikese raha
eest ka osta.
Saadud raha plaanime kasutada suveekskursioonil
muuseumipiletiteks.

dilasetundi, kus lastega tegeleb lasteaiaõpetaja Lea Taalimäe.
Neljapäeval, 26. mail on 3.
saali videoruumis Viljandimaa
noorte omaloominguvõistluse
lõpetamine.
15. juunil algab raamatukogumäng «Suvi raamatukogus». Iga järgneva nädala kolmapäeval on 3. saalis uued
nutikad ja põnevad ülesanded. Neid jagatakse kahes raskusastmes – vanematele ja
noorematele. Osavõtjate nimed pannakse kirja, jagatakse
punkte ja tublimatele lahendajatele auhindu. «Suvi raamatukogus» lõpuüritus toimub kolmapäeval, 24. augustil.

Ameerika-teemaline
viktoriinisari
Viljandi sõpruslinnad on meil traditsiooniliselt külas käinud hansapäevade ajal. Nii ka tänavu, kui külla saabuvad seitsme linna esindajad.
FOTO.: KRIS SÜLD

Viljandi suvi
tuleb rahvusvaheline

KAI OJA,
linnavalitsuse välissuhete spetsialist

Välisdelegatsioonid, kultuurivahetused ja sõprade
külastamised toovad Viljandile sel suvel tiheda välissuhete kalendri.
Viljandil on kaheksa sõpruslinna
ja nendest seitsme esindajad külastavad Viljandit 3.–5. juunini
toimuvate hansapäevade ajal.
Sõpradele tutvustatakse Viljandi linna ja kavas on koosolek,
kus räägitakse edasisest koostööst.
6.–30. juunini on Rootsis, Härnösandis üleval Viljandi fotoklubi näitus, millega tähistatakse
Härnösandi ja Viljandi sõprussuhete 25. aastapäeva.
Tihedalt suhtleb Viljandi Valmieraga. Tänavu jaanuaris käis
Valmieras delegatsioon, kuhu
kuulusid ka Viljandi muusikakooli, kunstikooli ja Ugala teatri esindajad, samuti sõpruslinnade jalgpalliturniiri «Hansa
Cup» korraldajad. Visiidi tulemusena on Viljandi kunstikoolil plaanis kolmepäevane praktika juunis koos Valmiera kunstiõppijatega, et jagada kogemusi ja saada uusi ideid. Ugala ja Valmiera teatri vahel käivad läbirääkimised, et algatada kahe teatri vaheline koostööprojekt.
Viljandi jalgpallurid võõrustavad juunis «Hansa Cupi» turniiril Valmiera, Ahrensburgi, Kretinga ja Ternopili noori jalgpallureid. Samuti on Viljandi jalg-

pallipoisid kutsutud turniirile
Valmierasse. Valmiera kohtumisel oli üks olulisemaid punkte
saaliturniiride ajaline paigutus,
et Valmiera võistkonnad saaksid
osaleda Viljandi turniiridel ja
vastupidi. Samuti räägiti sõprusmängude organiseerimisest täiskasvanute vahel.
Valmiera muusikakoolis võttis
Viljandi muusikakooli direktorit
ja õppealajuhatajat vastu direktor Aivars Cepıtis,
¯ kes tutvustas
muusikakooli uut maja, mis on
üles ehitatud vanast linnasaunast. Et praegu on käimas ka
Viljandi muusikakooli renoveerimine, siis huvi oligi peamiselt
ehituslikele lahendustele suunatud: kuidas on saavutatud ruumide helikindlused, millised on
disainilahendused. Arutleti põgusalt ka kultuurivahetuse võimalusi.
Läinud aasta lõpus külastasid
Valmiera koolide juhatajad ja
õpetajad Viljandi gümnaasiumi
ning tegid ringkäigu Viljandi linnas eesmärgiga elavdada noortevahetust kahe sõpruslinna vahel.
Tänavu külastab Viljandi linna
delegatsioon esimest korda sõpruslinna Cumberlandi Ameerika
Ühendriikides. Visiit leiab aset
20.–22. juunini, aga enne seda,
18. juunil on linnapea Ando Kivibergil, volikogu esimehel Peep
Arul ja volikogu liikmel Kris Süllal kavas Viljandi aukodaniku
Roman Toi õnnitlemine tema
100. sünnipäeva puhul Torontos
Kanadas.
Ukrainas asuva sõpruslinna
Ternopil esindajad käisid eelmi-

sel aastal siinsetel rahvusvahelistel hansapäevadel ning augustis tegi Viljandi linna delegatsioon vastuvisiidi.
Väga soojad suhted on Viljandil Saksamaa sõpruslinna
Ahrensburgiga, kust tulid samuti külalised eelmisel suvel toimunud rahvusvahelistele hansapäevadele Viljandis. Sel aastal osaleb Viljandi linna delegatsioon
Ahrensburgi linnapäevadel 10.–
12. juunini.
Meie Leedu sõpruslinnast Kretingast osales rahvusvahelistel
hansapäevadel jalgpallimeeskond, kes võttis osa «Hansa Cupi» turniirist, kuid sel aastal tulevad nad osalema nii jalgpalliturniiril kui hansapäevadel koos
linna ametliku delegatsiooniga.
Samuti läheb Viljandi linna esindus Kretinga linnapäevadele
10.–12. juunini. Plaanis on arutada ühist noortevahetusprojekti ning tutvuda Kretinga haridusasutustega.
2017. aastal saab täis 20 aastat sõprussuhteid Rootsi linna
Eslöviga ning ettevalmistused
selle tähistamiseks käivad.
Soomes asuv sõpruslinn Porvoo kutsub Viljandi esindajaid
külla 2017. aasta sügisel, et
koos pidada Soome Vabariigi
100. sünnipäeva.
Sel aastal toimuvad 36. rahvusvahelised hansapäevad Norras Bergenis, kuhu läheb ka Viljandi linna esindus. Võetakse
osa hansaturust, noortehansast
ning «HANSEartWORKSi» programmist, samuti tehakse ülevaade 35. rahvusvahelistest hansapäevadest Viljandis.

Viljandi linnaraamatukogu
Ameerika teabepunkt korraldab maikuus põhikooliõpilastele kolmeosalise Ameerikateemalise viktoriinisarja. Maikuu kolmel teisipäeval, 10.,
17. ja 24. mail on raamatukogu kodulehel 10 küsimust,
millele ootame järgneva nä-

dala jooksul vastuseid meiliaadressil viktoriin@raamatukogu.viljandi.ee. Teemareale kirjuta palun märksõna
«Ameerika», vastustele lisa
oma nimi, kool ja klass. Kokkuvõtted eri vanusegruppide
alusel teeme juunikuus. Tublimatele auhinnad!

Õige aeg on esitada
kandidaate
14.–21. oktoobrini on traditsiooniline Täiskasvanud Õppija nädal (TÕN), mida koordineerib ETKA Andras koostöös
haridus- ja teadusministeeriumiga. Viljandimaal koordineerib nädalat Viljandi linnaraamatukogu.
TÕN-i raames toimub Eestimaa eri paikades arvukalt täiskasvanuharidust populariseerivaid ning õppimisvõimalusi
tutvustavaid üritusi. Oluline
on täiskasvanuhariduse väärtustamine. Tunnustusi jagatakse järgmistes kategooriates: aasta õppija, aasta koolitaja, aasta koolitussõbralik organisatsioon, aasta koolitus-

sõbralik omavalitsus, aasta
õpitegu, aasta raamatukogu.
Tunnustatud valitakse kõigis
kategooriates maakondlikul ja
riiklikul tasandil.
Kandidaate võivad esitada
kõik organisatsioonid ja eraisikud. Kahe soovitaja olemasolul
võib tunnustust taotleda ka ise.
Märka sinagi tublisid inimesi enda ümber ja esita kandidaat 1. juuniks!
Esildised palume saata koolitus@raamatukogu.viljandi.
ee või täita elektrooniliselt
Andrase kodulehel. Vormid ja
statuut on leitavad Andrase
kodulehel www.andras.ee/
tunnustamine.

Linnaraamatukogu
suvised lahtiolekuajad
1. juunist kuni 31. augustini on raamatukogu
avatud järgmiselt:
• E kella 10–15 ainult I korruse perioodikasaal
• T–R kella 10–18
• L kella 10–15
• P suletud.
• Iga kuu viimasel reedel on raamatukogu suletud sisetööpäevaks.

Viljandi muusikakooli
lõpetas 72. lend
Laupäeval said Viljandi Jakobsoni koolis toimunud lõpuaktusel muusikakooli lõputunnistuse Gerliin Ainsalu,
Karl-Joan Alesma, Karl Aren,
Helene Dimitrijev, Cäro-Ly
Helve, Laura Liisa Jaansoo,
Kaisa Kaasik, Laura Kaasik,
Liis Kabral, Berit Kask, Triinu

Kaup, Getter Kauts, Kevin
Mattias Klasman, Leelo Kukk,
Robert Vincent Lackmann,
Saskia Lilli Lehtsalu, Keliis Lillemets, Aksel Mänd, Anett
Pettaig, Anna Marie Priks,
Triinu-Liis Sepp, Britta Smolin, Herta Soro, Aigo Sosi,
Sten Türk.
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Kultuuri- ja spordisündmused
MAI
E 16

17.00
18.00
18.00
19.00

T 17

08.05
09.30
11.00
17.00
17.00
17.30
17.30
20.00

K 18

10.30
11.00
13.30
17.00
17.00
18.00
18.00
19.00

N 19

10.00
13.00
17.15
18.00
18.00

R 20

10.00
11.00
15.00

L 21

19.00
20.00
10.00
10.00
11.00
16.00
19.00
19.00

P 22

20.00
10.00
10.00
10.00
12.00
14.00
20.00

E 23
T 24

K 25

17.30
19.00
08.05
11.00
17.00
17.30
18.00
10.30
13.30
17.00
18.00
18.30

N 26

16.00
18.00
19.00

R 27

11.00
14.00
18.00

L 28

10.00

Rattanädal: rattatäika Lennukitehas
«Patarei ärkab ellu» (Eesti, 2016) Sakala keskus
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
Paul Neitsovi sooloalbumi esitluskontsert Viljandi nukuteater
Jooga algajatele Päikesekillu perekeskus
Eesti eriolümpia jalgpalliturniir Kunstmuruväljak
Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
Martin Aulise trummikool Viljandi avatud noortetuba
Rattanädal: rattaputitamise õpituba Lennukitehas
Rasedate jooga Päikesekillu perekeskus
Väikeste sõprade meisterdamisklubi Viljandi linnaraamatukogu
«Polaarpoiss» (Eesti, 2016) Männimäe salongkino
Mängukool (inglise keeles) Päikesekillu perekeskus
Kinokolmapäev «Mina ja Kaminski» (Belgia-Saksamaa, 2015) Sakala keskus
Laste jooga (koolilapsed) Oja kool
Rattanädal: noorte rattapäev Rubiini plats
Laste jooga (mudilased) Oja kool
Laulutuba Pärimusmuusika ait
Viljandi SVK kergejõustiku seeriavõistlus Viljandi linnastaadion
Kinokolmapäev «Mina ja Kaminski» (Belgia-Saksamaa, 2015) Sakala keskus
Nukuteatrite festival «Teater kohvris» Viljandi nukuteater
Lasteetendus «Kuhu kadus Kusy Janek?» Pärimusmuusika ait
Imbi-Sirje Tormi raamatu «Ajastupilte Heimtali
koolist I osa. Aeg, olud ja inimesed vanal Mulgimaal» esitlus Viljandi linnaraamatukogu
Lasteetendus «Kuhu kadus Kusy Janek?» Pärimusmuusika ait
Moe- ja tantsukooli Face kevadkontsert Sakala
keskus
Nukuteatrite festival «Teater kohvris» Viljandi nukuteater
Jooga algajatele Päikesekillu perekeskus
Viljandimaa «TV 10 olümpiastarti» IV etapp Viljandi linnastaadion
Velokulg II Viljandi gümnaasium
Balletistuudio kevadkontsert Sakala keskus
Nukuteatrite festival «Teater kohvris» Viljandi nukuteater
Eesti noorte käsipallimeistrivõistlused Viljandi
spordikeskus
MK Viljandi etapp saapaheites Kunstmuruväljak
«Jalutuskäigud viiuliga»: Tuuliki Jürjo, Liina Laas
Pauluse kirik
Kriminaalne kevadpidu Ugala black box
Andre Maakeri plaadiesitluskontsert «Andalusian
Illusion» Pärimusmuusika ait
Retrovideodisko Sakala keskus
Nukuteatrite festival «Teater kohvris» Viljandi nukuteater
Rattanädal: puhkepäeva rattamatk endisesse
Heimtali sohvoosi
Eesti noorte käsipallimeistrivõistlused Viljandi
spordikeskus
Kinohommik: «Kaks kamraadi ja kaval mäger»
(Norra, 2015) Sakala keskus
Maerobic stuudio kevadkontsert Sakala keskus
«Polaarpoiss» (Eesti, 2016) Männimäe salongkino
Depressioonigrupp Päikesekillu perekeskus
Ansambli Estbel kontsert (Eesti-Belgia ühisprojekt) Viljandi nukuteater
Jooga algajatele Päikesekillu perekeskus
«Värvilised sabakesed» Viljandi nukuteater
Mudilasetund Viljandi linnaraamatukogu
Rasedate jooga Päikesekillu perekeskus
Omakultuuriakadeemia: Priit Raud Pärimusmuusika ait
Mängukool (inglise keeles) Päikesekillu perekeskus
Laste jooga (koolilapsed) Oja kool
Laste jooga (mudilased) Oja kool
Lapsevanema ABC: eritoitumine Päikesekillu perekeskus
Eesti kammerkooride liidu kontserdisari «Kuulajale» Jaani kirik
Viljandimaa noorte omaloominguvõistluse lõpetamine Viljandi linnaraamatukogu
Tanja Tantsukooli etendus Sakala keskus
Eesti MV jalgpallis I liiga: JK Tulevik – Tartu FC
Santos Viljandi linnastaadion
Jooga algajatele Päikesekillu perekeskus
Viljandimaa noorte sprindivõistlused Viljandi linnastaadion
Viljandi spordikooli lõpuaktus Viljandi spordikool
JK Tulevik lastevanemate jalgpalliturniir Kunstmuruväljak

P 29

19.00
13.00
16.00
19.00

E 30
T 31

17.30
08.00
08.05
11.00
17.00
17.30
19.00
20.00

Eksklusiivne pimeõhtusöök Kohvik Harmoonia
Lauamänguklubi: «Iknow» Päikesekillu perekeskus
«Värvilised sabakesed» Viljandi nukuteater
Plaadiesitluskontsert: Mari Jürjens «27» Pärimusmuusika ait
Depressioonigrupp Päikesekillu perekeskus
Viljandi gümnaasiumi rannamängud Viljandi järve rand
Jooga algajatele Päikesekillu perekeskus
«Nif, Nuf, Nafi lugu» Viljandi nukuteater
Arutelu Viljandi linna tuleviku üle Ülo Stööri juhtimisel Kondase keskus
Rasedate jooga Päikesekillu perekeskus
Hebe kevadkontsert Sakala keskus
Tantsulavastus «Suitsune transs tinapaberis» Valge saal

JUUNI
K 01
R 03

14.00
17.00
19.00
21.00
22.00
22.00

L04

P 05

T 07
N 09

22.10
10.00
10.00
10.00
10.00
17.00
22.00
23.00
09.00
10.00
10.00
13.00
17.00
12.00
17.00
19.00

R 10
L 11

12.00
12.00
16.00

P 12
N 16
L 18
P 19

18.00
12.00
16.00
19.00
13.00

E 20

19.00

Lastekaitsepäev Viljandi lossimäed
Veera Laugu näituse avamine Sakala keskus
Viljandi hansapäevade avamine Viljandi lauluväljak
Kohvikuöö Vanalinn
Kellamängukontsert Jaani kirik
«Hetked iseendale»: Ulla Krigul ja Ülo Krigul Pauluse kirik
Valgusmäng #kohtumekassisabal Kassisaba tänav
Viljandi hansapäevad Vanalinn
«Tule õue!» hooviprogramm Vanalinn
Viljandi vanakraamiturg Õunaaed
Mulgi mess Kesklinn
Ecco la Primavera Pauluse kirik
«Rannapidu – Hype The Funk» Viljandi järve rand
Gogoli disko ehk salajane siseõuepidu Vanalinn
Mulgi mess Kesklinn
Viljandi hansapäevad Vanalinn
Viljandi sõpruslinnade jalgpalliturniir HANSA
CUP Viljandi linnastaadion
XXII trepimäe jooks Trepimägi
Artegroundi näituse avamine Viljandi linnagalerii
ITF rannatenniseturniir Viljandi järve rand
XXI Viljandi järvejooksude ja XI kepikõnni sari
Tenniseväljakud
Moeetendus «OmaMood 2016» Pärimusmuusika
ait
ITF rannatenniseturniir Viljandi järve rand
ITF rannatenniseturniir Viljandi järve rand
Viljandi Linnakapell ja Tartu Saksikool Pauluse kirik
Segakooride simmankontsert Viljandi lauluväljak
ITF rannatenniseturniir Viljandi järve rand
Orelitund: Ines Maidre Pauluse kirik
Raadio Star FM suvetuur Viljandi lauluväljak
TÜ Viljandi kultuuriakadeemia lõpuaktus Pärimusmuusika ait
Naised Köögis «See pole ainult sääskede ja siilide öö» Kaevumägi

Pauluse kirik, Kiriku tänav 3
Koguduse kantselei on avatud T–R kella 10–15.
Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus armulauaga.
Kolmapäeviti kell 12 keskpäevapalvus.

14. juunini on avatud näitus «Imetletud Eia. 100 aastat šaržimeister Evald Reieri sünnist». Evald Reier (kunstnikunimega Eia) oli tuntud karikaturist ja eelkõige meisterlik šaržijoonistaja. Tema sünnist
möödub selle aasta 14. juunil 100 aastat. Elupõlise viljandlasena ja
aktiivse kultuuritegelasena on Eia jäänud eriti sügavale siinse rahva mällu ja hinge.
16. juunil avatakse Raul Rajangu personaalnäitus. Raul Rajangust
sai legend juba 1980. aastate lõpus, kui kunstiavalikkus oli näinud
tema maale «Näärikuusk ja õmblusmasin» (1984), «Lumememm
Vana Annatoomikumi kõrval» (1986) ja «Raul Rajangu ja tema abiliste saabumine Viljandisse» (1988). Debüteerides täiesti puhta lehena ja tundmatuna ning ametlikke koole põhimõtteliselt mitte läbinuna, mõjus ta tookordses kunstisituatsioonis kui sõõm puhast
õhku.
30. juunini on avatud Stuudio Animailm näitus «Lamenukutehnikas nukud, dekoratsioonid ja animatsioonid». Käesolev näitus tutvustab Eestile rahvusvahelises filmimaailmas enim tähelepanu toonud animatsioonižanrit, tuues mängu rahvajutuainelised lamenukud ja traditsioonilised töövõtted nagu kangastelgedel kudumine,
vöö punumine ja tikkimine.
Linnagalerii, Tallinna tänav 11/1
4. juunini saab nautida Viljandi kunstikooli õpilaste kevadnäitust
«Sünnipäev ja muud loomad». Oh seda rõõmu ja elevust – Viljandi
kunstikoolil on 10 aasta juubel! Eesti parimas kunstikoolis on uhke käia, lapsed on särasilmsed ja õpetajad väsimatud. Õppeaasta
jooksul loodud kunstikuhi on parajalt priske. Tulge kindlasti imetlema laste lennukat fantaasiat ja ägedat loomislusti!
7. juunil avatakse rahvusvahelise kunstnikerühmituse Arteground näitus «Kõik koos». Rahvusvaheline kunstnikerühmitus
Arteground koondab kunstnikke Soomest, Rootsist, Taanist, Eestist ja Lätist. See on rühmituse viies näitus ja kunstifestival Viljandis.
Sakala keskus, Tallinna tänav 5
31. maini on avatud algklassijütside joonistusnäitus «Kallile emale». Mis paneks ema südame veel rohkem heldima, kui üks armsalt
lopergune oma lapse tehtud joonistus? Viljandi koolide I–IV klassi
õpilaste seas hooga käima läinud emadepäevateemalise joonistuskonkursi parimad tööd kaunistavad Sakala keskuse näitusesaali
maikuu lõpuni.
1. juunil avatakse Veera Laugu näitus «Viljandi vaated ja metsikud
lilled». Vanalinna kodused tänavad, lossimäed linnulennult, sekka
aiaäärseid lilleõisi – see on värvikas kunstnikupilk, mis on märganud Viljandit nii soojalt ja omaselt. Veera Lauk on kunstnik, kel alati käepärast värvipliiatsid ja visandiplokk. Tema käekiri on kerge ja
lihtsalt nauditav.
Viljandi linnaraamatukogu, Tallinna tänav 11/1
6. juunil avatakse trepihallis Sigitas Kancevyciuse fotonäitus «Ahoi!
Inimene!» Sigitas Kancevycius on Leedu Taurage raamatukogu direktor ja on korraldanud üle 50 fotonäituse Leedus, Venemaal, Poolas, Gruusias, Ukrainas, Lätis. Sigitas Kancevycius viibib Viljandis
7.–9. juunini. Oma visiidi käigus fotografeerib ta Viljandit ja koostab näituse.

Jaani kirik, Pikk tänav 6
Koguduse kantselei on avatud E ja K kella 10–14, T ja N 13–17, P
9–9.45 ja pärast jumalateenistust.
Igal pühapäeval kell 9 hommikupalvus.
Igal neljapäeval kell 12 keskpäevapalvus.

6. juunil avatakse Tartu mänguasjamuuseumi näitus «Mänguasjamuuseum loeb». Näitusele on välja pandud raamatud, mis on sündinud Eesti kirjastuste ja mänguasjamuuseumi koostöös ning milles on juttu mängimisest, mänguasjadest ja muidugi ka Tartu mänguasjamuuseumist. Lisaks raamatutele saab näha arvukalt põnevaid mänguasju.

NÄITUSED

Viljandi muuseum, J. Laidoneri plats 10

Kondase keskus, Pikk tänav 8

31. maini on avatud käsitööliste ühenduse Lossi Gild kümnenda tegevusaasta ühisnäitus «Lossi Gild X». Lossi Gild on tekstiilkäsitöölisi koondav ühing, millesse kuulub kuus TÜ Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku tekstiili eriala vilistlast. Näitusele tulevad gildi
liikmete valitud teosed: tekstiilesemed, rõivad, fotod ja animatsioonid.

26. maini on avatud Imbi Rahumaa maalinäitus «Valgus ja vari».
Rahumaa maalib peamiselt akvarell- ja akrüülvärvidega, kuid kasutab oma töödes ka tušši ja kollaaži. Motiiviks on peamiselt loodus, eriti on ta inspireeritud põhjamaa valguse ja varjude mängust
ning püüab edasi anda sellest tekkivaid meeleolusid.
28. mail avatakse John Digby kollaažinäitus. Angloameerika
kunstniku ja luuletaja, kollaažikunsti tõelise maailmanime John
Digby esimene isikunäitus Kondase keskuses oli 2014. aasta suvel. Näitus pälvis palju tähelepanu ning Digby erilist kollaažitehnikat oleme muuseumi õpitubades tänaseni ohtralt kasutanud ja
õpetanud.
28. maist on avatud ka Jean-Louis Cerisier’ joonistuste, maalide ja
kollaažide näitus. 2015. aastal eksponeerisime Kondase keskuses
Prantsusmaa Mayenne’i piirkonna autsaiderkunstnike loomingut,
kus teiste seas tegi kunstnikuna kaasa näituse kuraator Jean-Louis
Cerisier.
7. juunist on avatud Soome «Joonistusklass». Soome joonistusklassi ja kunstnikerühma ühendab kirg joonistamise vastu. Kuigi rühmaliikmete hulka kuulub nii maalikunstnikke, graafikuid, fotokunstnikke, skulptoreid kui keskkonnakunstnikke, on kõigi arvates kunstitegemise eelduseks joonistusoskus.

Juuni algusest on võimalik tulla muuseumisse vaatama näitust
«Pronksspiraalidest vaselisteni». Tegemist on väga põneva näitusega, mis tutvustab üht omanäolist tava kaunistada rõivaid väikestest
traatidest keeratud spiraaltorukestest mustritega. Arheoloogia andmetel oli Eesti aladel selline komme alates viikingiajast ning hääbus alles XIX sajandil.
Imagi Galerii, Tartu tänav 80b
Avatud on maailmakuulsate fotoklassikute näitus «Fotokunst».
Rahvusvaheline fotokollektsioon maailmakuulsate kui ka vähem
tuntud autorite originaalteostest. Esindatud on sellised Ameerika fotoajaloo klassikud nagu Paul Strand, Matthew Brady ja
Jean-Loup Sieff. Näituse võtmeteos on sajandi alguse ühe tuntuima fotograafi Edward Westoni krestomaatiline lähivõte rohelisest paprikast aastast 1930 («Paprika nr 30»). Näitust ilmestavad fotograafiaga seotud ajaloolised esemed ning erialane kirjandus.

