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Eestis käivitub uus rahvusvahe-
line tuurivõrgustik TantsuME-
NÜÜ, mis viib maakondlike eest-
vedajate abiga tantsukunsti üle 
Eesti. Esmaspäeval, 7. oktoobril 
etendub TantsuMENÜÜ raames 
Rakvere kultuurikeskuses Sand-
ra Põllu tantsulavastus “Object.
ify”, mis räägib naise kujutami-
sest objektina. Etendusele eel-
neb kell 15 esinejate juhendatav 
töötuba, mis juhatab vaataja so-
bivasse taustsüsteemi ja aitab la-
val nähtavat paremini mõista.

Lavastuse idee sündis koreo-
graaf Sandra Põllul mullu suvel 
Ameerikas kunstimuuseumides 
käies.

“Suureks mõjutajaks ja ins-
piratsiooniks sai Barbara Kruge-
ri kollaaž “Your Body is a Batt-
leground”, millel on väga või-
mas sõnum: vastuhakk ühiskon-
na loodud standarditele ja selle-
le, kuidas meie kehad välja 

peaksid nägema, vastandina sel-
lele, kuidas me tahaksime, et 
need välja näeksid. Samuti on 
lavastuse sünd inspireeritud Me-
ret Oppenheimi skulptuurist 
“Object” (1936) ja Allen Jonesi 
skulptuuridest, mis kehastavad 
naisi sisustusesemetena ehk ob-
jektidena,” rääkis Sandra Põld.

“Object.ify” räägib naiste ob-
jektistamisest ja meespilgu teoo-
riast, tantsijad on samal ajal nii 
objektistajad kui ka objektista-
tavad ning publikul on selles la-
vastuses oma roll.

Lavastuse teoreetiline pool 
põhineb feminismi-, objektivee-
rimise ja meespilguteooria uuri-
musel. “Meespilgu (male gaze) 
kui termini kohta kuulsin mina 
esimest korda sügisel Stockhol-
mi tantsu- ja tsirkusekooli külas-
tades, kui sealne õppejõud Shir-
ley Harthey Ubilla jagas loengu 
vormis oma mõtteid feminismi 

ja meespilgu kohta,” kõneles 
Põld. “Meespilguteooriat maini-
ti esimest korda 1975. aastal fil-
mikriitik Laura Mulvey essees 
“Visual Pleasure and Narrative 
Cinema”. See teooria sai peagi 
väga tuntuks ja tekitas palju kõ-
mu,” lisas Põld.

TantsuMENÜÜ eestvedaja 
Raido Bergstein selgitas, et ette-
võtmise nimi TantsuMENÜÜ on 
tulnud sellest, et kohalikud kor-
raldajad valivad pakutavate 
seast oma kogukonda kõige pa-
remini sobiva lavastuse.

“TantsuMENÜÜ on oma-
moodi väljakutse, aga ka võima-
lus tantsukunstnikule näidata 
oma töid Eesti eri paikades vä-
ga erinevates ruumides. Samuti 
on TantsuMENÜÜ hea võimalus 
tutvustada tantsukunsti inimes-
tele, kes tantsuetendustele pal-
ju sattunud ei ole,” lausus Berg-
stein. (VT)

Kolmapäeval sündisid  
Rakvere  haiglas  

üks tüdruk ja üks poiss.

sõidutan seltskondi, kuni 8 ini-
mest. Telefon 5805 5211.

Põrandakatete paigaldus: parkett 
ujuvalt ja liimiga, laminaat, kalasa-
bas parkett, rullvaip, plaatvaip, LVT 
vinüülparkett, Click LVT põranda-
liistude paigaldus. Tel 5671 2789.

Raietööd ja väljavedu. Tel  
5982 1772.

sõiduautode remont, diagnosti-
ka. 20 ¤ t, Rakverest 10 km.  
5620 2164.

Veoteenus multilift-kalluriga (liiv, 
pinnas, metall, ehituspraht, auto-
romud). Kasti rent. 507 4958.

Elektrik. Teen mitmesuguseid 
elektritöid. Tel 5689 4149.

Ohtlike puude langetamine, puu-
de hoolduslõikus ja kändude  
freesimine. Tel 5822 8154, www.
puulangetus.eu.

Rakvere Küttesalong Jaama pst 5 – 
kütteseadmete müük, küttesead-
mete ehitus, paigaldus, hooldus, 
häälestus (pottsepp, korstnapüh-
kija, keskküttespetsialist, soo-
juspumbaspetsialist). 502 9938, 
558 6786, kyttesalong@gmail.
com, www.küttesalong.ee.

ennustusliin 900 3014, 95 s min.

Hekilõikus. 507 3463, Hallan.

Saaremaa vallavalitsus müüb ka-
hetoalist korterit Tamsalu mnt 9-6, 
Vajangu küla. Info tel 5198 8173 või 
ervin.raudsik@saaremaavald.ee.

OÜ Estest PR ostab  
põllu- ja metsamaad.  

Tel 504 5215, 514 5215.

Noor pere soovib osta 3-toalise 
või suurema elamispinna Rakve-
res. Tel 526 8768.

Ostame heas korras talu koos maa-
ga. Talu juures võiks olla vesi, elek-
ter ja hea ligipääs. Tel 5196 0187.

Ostan maad. 529 3609.

Ostan maamaja. Tel 5825 8315.

Üksik meesterahvas soovib üürida 
tühja 2-toal korteri Rakveres või 
lähiümbruses. Tel 5858 6541.

PÕMM: 3 m ja lõhutud odavad 
küttepuud. 5646 0921.

Müüa küttepuid, ka väikesed ko-
gused. Tel 527 9361.

Müüa küttepuid (lepp, sanglepp, 
kask). Koorem laotud, vedu tasuta. 
Müüa ka kuivi puid (halge, klotse, 
võrgupuid). 518 2665.

Müüa 30 cm kuiva leppa.  
Vedu tasuta. 5399 1810.

Müüa küttepuid (hall lepp,  
sanglepp) ja klotse. 520 7517,  
5348 4859.

Müüa soodsalt 3 m küttepuid.  
507 4553.

Müüa soodsalt 3 m küttepuid ko-
haletoomisega. 528 4884.

Müüa soodsalt kuivi kütteklotse 
40 l võrkudes. 504 5632.

Müüa soodsalt lõhutud küttepuid 
(lepp, sanglepp, kask), ka kuivi. Tel 
504 5632.

Pidevalt müüa saetud, lõhutud 
küttepuid. Veovõimalus. Asume 
Kunda lähedal. 523 4142.

Hobuse kõdusõnnik, al 20 kotist 
tasuta vedu. Tel 5351 2654.

Müüa toidukartulit “Laura”, “Gala”, 
“Vinetta”, “Jõgeva kollane”. Vedu. 
Tel 527 1369, Urmas.

sõidukite kokkuostja Virumaal. 
Autohoov ostab igas seisukorras 
autosid teie piirkonnas. 5819 0200, 
www.autohoov.ee.

Ostan igas seisukorras sõidukeid. 
5357 7108.

Ostan sõiduautosid, maastureid, 
kaubikuid. Ülevaatuseta, rikkega, 
seisnud jne. Tel 5565 9595.

sõiduautode kokkuost. 553 3060.

Katariina Keldris tantsuõhtud 
igal laupäeval kell 21.  

5.10 Epitsenter, pilet 4 ¤.  
12.10 Kruiis ja Ervin Lillepea,  

pilet 5 ¤.

Müüa uued Vallai sõidu-, pakiauto 
ning kerghaagise rehvid. 13–18 
 tolli. Hinnad 25–45 ¤/tk. Tel  
510 1219.

Müüa toidukartulit, palju sorte. 
Tel 502 3148.

Otse tootjalt pakitud kandiline 
puitbrikett (kask, al 170 ¤), paki-
tud turbabrikett (al 135 ¤), 6 ja 8 
mm pellet (al 195 ¤), kivisüsi (25 
kg kotis, 235 ¤/t), klotsid võrgus 
(2,5 ¤). Vedu. Tel 506 8501.

Kantküla saeveski pakub tööd ke-
tassae operaatorile ja otsamehe-
le. 515 7603.

Vajame puhastusteenindajat ja 
kojameest Kadrinasse. Kiire! Tel 
503 4219.

Katusefirma vajab abitöölist. Info 
5391 9198.

Vajame kiiresti kojameest Rakver-
re. Tel 503 4219.

Ostan metsa, noorendikke ja põl-
lumaad. Eraisik, tel 5807 8644.

Ostan vanaaegseid asju.  
5555 5527.

Ära anda tänavaalust täitepinnast 
Rakveres. 502 5390.

Täname südamest Rakvere 
haigla personali, kelle toel 
meie armsa Leida Oidsalu vii-
mased päevad olid täis asja-
tundlikku hoolitsust ning abi. 

Poeg ja tütar peredega

Iga lahkumine on raske, 
iga teelesaatmine kurb ...

Tunde tasa lööb aegade kell - 
jääb alles mälestus, hea ja hell ... Tuul puude ladvus tasa kiigub, 

me vaikses leinas langetame pea …

Vaikses leinas langetame pea

AINO KIRSI
mälestuseks. 

Kaastunne lähedastele. 

Mati perega ja Külli

Südamlik kaastunne Aidele 
lastega kalli abikaasa, isa ja 

vanaisa

TIIT TOMINGA
kaotuse puhul. 

Elle, Velda peredega ja Hans

Jaanus Kirss, avaldame sügavat 
kaastunnet kalli ema

AINO KIRSI
kaotuse puhul.

Töökaaslased Reinpaul OÜst

Kallis Ingrid. 
Oleme mõtetes koos sinuga, kui 

saadad igavikuteele ema 

AINO KIRSI

Rakke naisrühm

Südamlik kaastunne 
Eda Postile kalli tütre 

ELLENI 
kaotuse puhul. 

Klassikaaslased Vinni-Pajusti 
gümnaasiumi päevilt 

Meie kaastunne Jaanusele ema 
AINO KIRSI
surma puhul. 
Piret ja Heini 

Südamlik kaastunne Moonikale 
isa 

VALTER RÄHMONENI
kaotuse puhul.

Rakvere Maksimarketi kollektiiv

Avaldame sügavat kaastunnet 
Elena Salvetile kalli isa ja 

lähedastele
RIHART PAROVARDI

surma puhul.
Naabrid Kulla, Kesa, Klopp, Kurin

Siiras kaastunne Aidele, lastele ja 
lastelastele kalli abikaasa, isa ja 

vanaisa
TIIT TOMINGA
lahkumise puhul.

Korteriühistu Rohuaia 20 

Südamlik kaastunne Aidele 
perega kalli abikaasa, isa ja 

vanaisa
TIIT TOMINGA

kaotuse puhul.
Perekond Pagel

Virumaa Teataja  
50 aastat tagasi
Kui vaadata, kes siis soori-
tavad kuritegusid, näeme, 
et neid on raske huligaanit-
sejatest eraldada. Näiteks 
oli käesoleval aastal kurite-
gude eest vastutusele võe-
tud alla kaheksaklassilise 
haridusega. 88 protsenti 
kuritegusid sai teoks pärast 
alkoholi pruukimist. 41 
protsenti on varem kohtuli-
kult karistatud, 20 protsen-
ti ilma kindla töö- ja eluko-
hata.

10 aastat tagasi
Eile avati Virumaa Muuseu-
midele kuuluva Palmse 
mõisakompleksi väljaaren-
damise I etapil tehtu. 1753. 
aastast pärineva projekti 
alusel on valminud regu-
laarpark, samuti linnasere-
hi ja sepikoja kaev. Lisaks 
tehti korda mõisakomplek-
si vanim puithoone, XVIII 
sajandist pärit kavaleride-
maja, ning mõisat ümbrit-
sev piirdeaed.

Laada 27, 44310 Rakvere
E-post: toimetus@virumaateataja.ee
 reklaam@virumaateataja.ee
Internet:  
 www.virumaateataja.postimees.ee

Kuulutused ja ajalehe tellimuste 
vastuvõtt toimetuses E-R kl 9-17
Klienditeenindaja:
Maret Sepp 322 9110 
maret.sepp@virumaateataja.ee
Tellimiskeskus 666 2525
Peatoimetaja kohusetäitja:
Kristi Ehrlich 322 9117
kristi.ehrlich@virumaateataja.ee
Tegevtoimetaja kohusetäitja:
Andres Pulver 504 2186, 322 9103
andres.pulver@virumaateataja.ee
Toimetaja:
Marju Lina 322 9123
marju.lina@virumaateataja.ee
Ajakirjanikud:
Toomas Herm 525 0277, 322 9104 
toomas.herm@virumaateataja.ee
Merly Raudla  322 9118
merly.raudla@virumaateataja.ee
Inna Grünfeldt 322 9128
inna.grynfeldt@virumaateataja.ee
Margus Martin 322 9107
margus.martin@virumaateataja.ee
Katrin Uuspõld 322 9105
katrin.uuspold@virumaateataja.ee
Anu Viita-Neuhaus 322 9114
anu.viita-neuhaus@virumaateataja.ee
Aivar Ojaperv 322 9113
aivar.ojaperv@virumaateataja.ee
Veiki Ojaperv 322 9106
veiki.ojaperv@virumaateataja.ee
Fotograafid:
Ain Liiva 5301 7746, 322 9124
ain.liiva@virumaateataja.ee
Vladislav Musakko 5912 4080, 322 9124
vladislav.musakko@virumaateataja.ee
Reklaamitoimetus:
reklaamitoimetaja
Kairi Piip 5326 7950, 322 9126
kairi.piip@eestimeedia.ee
reklaamikonsultant
Airi Bachmann 502 3845, 322 9108
airi.bachmann@eestimeedia.ee
reklaamikonsultant
Ester Salamets  5307 3622, 322 9112
ester.salamets@eestimeedia.ee
Väljaandja: AS Postimees Grupp
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaas-
töid toimetada ning lühendada. Kaas-
töid ei tagastata ega retsenseerita. Välis-
autorite honorarid kantakse autori pan-
gaarvele kord kuus järgmise kuu 5. kuu-
päeval. Kõik ajalehes Virumaa Teataja 
avaldatud artiklid ja fotod on autori-
õigusega kaitstud, nende reprodutseeri-
mine, levitamine ning edastamine mis 
tahes kujul on ilma AS-i Postimees 
Grupp kirjaliku nõusolekuta keelatud.
Sisuliste kaebustega võib pöörduda 
pressinõukogusse pn@eall.ee või tel 
646 3363. Virumaa Teataja ilmub viis 
korda nädalas. Trükk: AS Kroonpress, 
Tähe 133, Tartu. 

 

Info tel 5593 3899, kaido@reinpaul.ee
www.reinpaul.ee

TantsuMENÜÜ toob Rakverre tantsulavastuse

Rakvere kultuurikeskuses näeb tantsuetendust “Object.ify”, mis räägib 
naiste objektistamisest ja meespilguteooriast. Laval olevad tantsijad on 
samal ajal nii objektistajad kui ka objektistatavad ning publikul on sel-
les lavastuses oma roll.
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