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Väljavõtted 22. - 28.12 ajjakirjanduses ilmunud arvustustest
Mf. Laineid murdes (19.12)
Filmidest hiilgas “Laineid

murdes”, mida Eesti TVhiljuti S:

näitas, aga vaatajaile halval ajal,
ausa aid

* Mis jääb teile meelde
kultuuriaastast 1998? Mark
Soosaar, filmimees. EPL,
28.12.

Õnne13
Hämmastavalt vastupidav

“dokumentaalsari”, üpriski
äkilisi «Siilike

Naiivne, kohati tobe, tõsi-
meelne, kohmakalt tehtud,
standardtüüpidega. Sisuks on

väikelinna elanike saatus.
Näitlejatööd kehvakesed, aga

liigutavad. Lihtsakoeline
videoteostus.
* Margus Kiis, Seebiooperite
välimääraja. Vooremaa, 19.12.

“Õnne 13” esindab ... eelmist
seriaalide põlvkonda, kuid
konservatiivsele eestlasele on
ilmselt vastuvõetav just selline
iganenud vorm.
* Andres Laasik, Eestlane
hindab kodust sarja. EPL,
24.12.

Maahommik (19.12)
Vikerraadio ja ETV ei taha

maainimestega tegelda. ...Riigitelevisioon annabedasiküll
maateemalise pildi, kuid seda
maainimesele kõige eba-
sobivamal ajal - laupäeva
hommikul. ... Kas ei tuleks seda
väga vajalikku saadet näidata
“maaõhtuna”?
* Karl Siimon, Maarahvas on
unustatud. EPL, 22.12.

Kolleeg või konkurent?
(20.12)
Ene Mihkelsoni ja Paul-Eerik

Rummo kohtumine “Kolleegis
või konkurendis”
mõtettihedamaid saateid sarjas,
mis läheb igal juhul ajalukku.
* Ulla Martin, Kirjaniku ja
klassikuga. PM, 22120

saade ei

A sisulise taseme gaon üks

Musica Grande(20.12)
Magusa eetriaja kohtaoli

Nähtud“Musica Grande” sarja
pakkunud ei

kaasamängimise pinget ega
“kes võidab?” hasarti ega
säravat meelelahutust. ... Kahju,
et

—
soliidsete  habemike

süvamuusika saate allajäämine
Mart Sanderi säravalepop-
muusika mängule “Tähed
muusikas” onnii suur. Asi pole
ainult selles, etpopmuusika on
iseenesest atraktiivsem.
* Meelis Kapstas, Ei liha ega
kala. EPL, 22.12.

Sport (20.12)
Enne/mõne—-spordiala

kommenteerima asumist tuleks
selgeks teha ala spetsiifika.
Selle põhitõe vastu eksisid ETV
spordiuudiste reporterid, kui
pühapäevaõhtustes spordi-

uudistes tõmbasid vee peale
võrkpallimeistrivõistluste
esimesel etapil kahele viimasele
kohale jäänud võistkonnale.
* Raul Rähni, Sport eeldab
faktiteadmisi. SL, 22.12.

Rusikas (22.12)
Saate ideeon tõsta noorte

murelikke lugusid pajatades end
oma muredes—üksikuna
tundvate noorte eneseusku, ja
ehk see jutt mõnda aitabki.
* Anneli Ammas, Kodukootud
noorteseriaal. EPL, 23.12.

Lahtiste kaartidega (22.12)
Et läinud nädalal ETV saade

“Avatud kaartidega” (/, Toim.)
viimane oli, on terve mõistuse
võit.
* Lauri Leesi, Üksildase uitaja
mõtisklused 116. EPL, 28.12.

ETV head saated
Kultuurist alustades jäid silma

kirjanduse- ja kunstisaated oma
ntiiga,

millest allapoole langemist ma
ei kohanud. Teatri- ja
muusikasaated ning “Pilk”
peaksid otsustama, kas tõesti

TTK

lahutada vaid meeli või hakata
ka midagi tõsiselt võetavat
edastama. Vahepealne hajub
kultuuri seisukohalt olematusse.
Loomulikult ei saa plusspoolelt
unustada ka Soosaarefilme ja
jutusaadet “Valguse märk”. .

on hästi käima läinud
“Meestemaailm”, mis on
põnevil muigega jälgitav ega ole
ka hambutuolukorravasturiigis.
Ka “Luubiall” annab märku, et
Kaarel Tarandi vahe mõte pole
nüristunud. Võhikuna jälgin
põnevusega—“Insiderit”,
oskamata küll arvata, mida
saade elukutselisele äri-
inimesele pakub. Meele-
lahutussaadetest on üle ootuste
meeleolukas muusikamäng
“Tähed muusikas”. Kindlasti
jäi nii mõnigi hea laste- või
tõsielusaade märkimata- jäägu
see minu ampluaa piiratuse
arvele. Jõudu ETV-le hoida ja
leidahäid saateid ja häid jõule!
P. S. Jõuluajal on ETV-s ka
keskmisest silmatorkavam
filmiprogramm.
* Valle-Sten Maiste, ETV head
saated. SL, 23.12.

Kultuurikapitali aasta-
preemiad. Otseülekanne
Rotermanni soolalaost
(23.12)

Mis häda oli—ETV-I
kümneminutilist uudist tunni-
ajaseks segaseks jamaks
venitada?
* Andres Laasik, Preemiate
sisepiirinalju. EPL, 24.12.

Jõuluprogramm
Jõulutelevisioon on muutunud

ilmalikumaks. ... ETV pühade-
aegne saatepäev meenutas
suures osas okupatsiooni-
aegade uusaastakava.
Sädelevas stuudios “huma-
nistlike põhiväärtuste teemal
soojalt heietav Ela Tomson
juhatas sisse esimese
jõulupüha saateidja fifilme, tehes

seda samal kombel nagu sovjeti
aja ETV korüfeed. Sääl
suunamuutus ei tähenda
sugugi, et telekanalid oleksid
oma jõuluprogrammi koosta-
misel allahindlust teinud. Kavva
oli leitud väga täpseid teoseid,
mis jõulude ajal inimkeele
hardalt helisema panevad.
* Andres Laasik, Meedias
lokkab ilmalik jõulurõõm. EPL,
28:12.

Telekanalite muusikavalik
annab tunnistust nende
erinevast tasemest—ja
suunitlusest. Nelja Eesti
telekanali läbilõikes pakkus
jõulude esimesel pühal kõige
rohkem—(viis) ja kõige
professionaalsemaid saateid
ETV.
* Heili Vaus, Lloyd Webber jättis
barbijõulud varju. EPL, 28.12.

Eriti väärikalt tähistas oma
kavaga jõulupühi ETV,kes lasi
just neil päevadel eetrisse
filmikunsti shedöövreid ja
põnevaid dokumentaalfilme. ...
Ja ilmselt pälvis vaataja silmis
seekordplusspunkte ETV, kes
jõuluprogrammi kvaliteedi
pärast pingutamavaevus....
ETV suutis teha möödunud
jõulupühad eriliseks—ja
meeldejäävaks. Olgu peale, et
ilma otseseviiteta Jeesuse
sünnipäevale.
* Härdal päeval vajame head
laulu. EPL, 28.12.

Hommiku TV (27.12)
Reet Linnal meeldib käia

seltskonnaüritustel. Ei peapalju
loo saamiseks vaeva nägema,
kõik söödetakse ette. ... Teine
asi, millegaLinna alati saate ära
täidab, on hulk muusikuid. ...
agameiloli igav. ... Julgege
katsetada, julgege läbi kukkuda.
* Märt Milter, Seltskonna-
kroonik. SL, 28.12.
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