1ugusid ja muinasjutte

nis prantsuse savif166did′

亡南雲のSl㊥∑○∈市債○︺○山

teks on tema kollektsioo‑

l ィ ∵ 言

maadelt p紬it t5sielu‑

い
ィ

maailma paikadest ‑ n証‑

基 ︽

kuulajateni kaugetelt

︑
し

mis parmeVad erinevaist

田圃田

muusikainstrumendid,

nasjutuvestja, kes toob

高

loog, muuSik ja mui‑

だ子品▼

vaks erinevad haruldased

園喜田

T執erkassova ‑ antrOPO‑

Iな

gus k証s k珊as Polina

vestmise teevad huvita‑

J

VaSt V杏ga kaugel・ Jutu‑

畠敬や←け

田確聞関
蟄贈帰冊臥

∴

開聞棚胸

囲

圏幽

聞出

V簿

S

載

‑臓同報鱒

嶋晴間憶

三嶋も

P51tsamaa raamatuko‑

ette, millised lood ta kuu‑
lajateni toob,

s5nas Po‑

1ina, kelle ema on samuti
jutuvestja. Ttma s6nul elas
jutuvestmine kuiねnr labi

taassunni 70. aastatel ning
sellest on n屯也dseks saanud

lavalise kunsti osa.

Ja P6imib neid muu‑
Sikaga, mida ta esitab

torupillid′ SVirelid′ kalim‑

Mul on maast madalast

bad v6i s6rmesimblid, aga

Olnud suur huvi kaugete

erinevatel haru宣dastel

ka kohalike meistrite poolt

maade vastu, kus elatakse

Pillidel.

valmistatud kannel∴fa on

teistmoodi ja kus usutak‑

RAiMO METSAMART
Raimo㊨PVS.ee

andnud oma panuse paUu‑

Se meist erinevaid asJu′

de ansamblite tegevusse,

SeeP餌aSt Olen ma k証nud

mitmetel erinevatel valis‑

aga loonud muusikat n託‑

ekspeditsioonidel,

teks ka Vene Ttatri lavas‑
Polina T菖erkassova on te‑

gelenud也le lO aasta muu‑

Sika Ja jutuvestmisega,
ta uurib lugude, helide ja

tustele.

Uued ponevad ran‑

Polina T菩erkassova s為‑

nakud ja pillid kindlasti

ravast loomusest sai kti11

juba ootavad teda, See aga
tahendab omakorda uusi

Vist iga kuulaja otsemaid

kuulamise moJu inimes‑

aru ‑ tema Sisenedes Jal

tele, kandes edasi suulise

mulje, JuStkui oleks ka

kultuuri traditsiooni ja ta‑

ruumis pISut Valgemaks

pajatas

Polina.

ユここi

nap洗vast jutuvestmist.
二fa on stlndinud Thllin‑

muutunud・ Kohe alguses
Peab ka t6rvatilgast r舐ki‑

POneVaid jutuvestmisi …

rium, tekitas just kuulqja‑

ainu血ksi vnga eriliste pil‑

Si, aga Oli hoopis trumm,

te vahesus allakirjutanu

1ide n鵠emine/kuulamine

v6i n為ha maailma suuri‑

jaoks ku11 piinliku tunde・

kohaletulekut.

mat f166ti, mille koduks

ma: ehkki k也laline esines

Ei t為henda ju jutuvestmi‑

Nii oli ponev kuulata

Tuulas ehk p61ises Vene

r66msalt, justkui kuula‑

ne pelgalt lastele m6eldud

Keeniast p拒it pilli′ mis

linnas, mis ei asu Mosk‑

nuks teda suur auditoo‑

nas, kuid tema Juured on

●

jutte, Pealegl V統rinuks

meenutas suurt lillevaa‑

Oli SIovakkia・ ,,Jutuvestja
Ja n証tleja vahe on see, et
●

jutuvestja ei tea kunagl

