
Maailm tuleviku lävel
Esimese maailmasõja lõpujärgus jaselle järel aset leidnud rahvaste vabanemislainet polnud pea keegi
osanud ette näha. Kui see kord aga saabus, oli äärmiselt oluline õigel hetkel ajavaimule reageerida.

Mart Kuldkepp

Eesti riikluse sünniks elutähtsalperioo-
dil umbkaudu 1917. aasta sügisest kuni
1918.aasta sügiseni oli ka hästi informee-
ritud isikul pea võimatu Euroopa tule-
vikku mingigi kindlusega ennustada.
Aastaid kestnud Esimese maailmasõja
lahingutes olid suurriikide sõjalised ees-
märgid muutunudkompromissitumaks
ning ühtlasi järjest ambitsioonikamaks,
mis tegi varem ehk siiski võimaliku
üleüldise diplomaatilise rahusobituse
veelgi ebatõenäolisemaks. Samal ajal
jätkus muutusteta seis läänerindel
ning hoolimata Saksamaa välja kuulu-
tatud piiramatust allveesõjast, Amee-
rika Ühendriikide sõtta astumisest ja
kahest Vene revolutsioonist oli sõja
lõpptulemus ikka veel sama ebakindel
kui ennegi. See tähendas, et nii Antan-
dil kui ka Keskriikidel tuli võidu heaks
panustada järjestsuurem osa oma järjest
napimatest ressurssidest, võttakasutu-
selekõikmõeldav relvastus japoliitilised
survemeetmed ning loobuda erineva-
test ideoloogilistest ja humanitaarsest
kaalutlustest, mis olid neid seni veel
mingil määral tagasi hoidnud.Võit tuli
igal juhul saavutada enne seda, kui sõja-
väsimus jadefetism on jõudnudkaotuse
vältimatukskuulutada.

Suurriigid javabastusliikumised
Samal ajal sisaldas see enneolematu
rahvusvaheline peataolek ka märkimis-
väärset, lausa enneolematut tuleviku-
perspektiivi. Mida ebatõenäolisemaks
muutus sõjaeelse status quo juurde taga-
sipöördumine – eriti pärast Tsaari-Vene-
maa kokkuvarisemist 1917. aasta veeb-
ruarirevolutsioonis –, seda tõenäolisem
näis, et Euroopa ja seega kogu maailma
poliitikas on aset leidmas mingisugune
fundamentaalne muutus. Muutuse täp-
sem iseloom oli aga ebaselge. Sõdiv Sak-
samaa nägi Vene revolutsioonis ajaloo-
list võimalust haarata võim veelgi suu-
remate territooriumide jaenamate rah-
vaste üle ningkehtestada omapoliitiline
mõjuvõim mitte ainult Euroopas, vaid
kolooniate omandamise teel ka kogu
ülejäänud maailmas. Ameerika Ühend-
riikide idealistist president Woodrow
Wilson manas oma kõnedes esile kol-
lektiivkaitse põhimõtetel rajaneva täiesti
uuelaadse maailmakorra, millesriikide-
vahelist konkurentsi, saladiplomaatiat
ja võidurelvastumist pidi asendama
rahumeelne koostöö ja üksteise õiguste
vastastikune tunnustamine.Vene bolše-
vike väikesearvulise, kuid hästi distsipli-
neeritudrevolutsioonilisele liikumisele
kuulutas maailmasõja meeleheitlikuks

muutumine ette peatset maailmarevo-
lutsioonining kõigi sõjas süüdi olevate
imperialistlike suurriikide lagunemist.
Rohkem või vähem rõhutud rahvusvä-
hemused Venemaal ja mujal nägid aga
nüüd esimest korda kangastumas tee-
rada, mis lubas neid hea õnnekorral juh-
tida poliitilise autonoomia ja võib-olla
lausa täieliku rahvusliku iseseisvuseni.
Nende seas olidka eestlased.

Nende gruppide vahel leidus aga
ühisosi ning suurriikide ja suurriiki-
dest lahku lüüa või neid üldse hävitada
soovivate sotsialistlike ja rahvuslike
vabastusliikumiste eesmärgid olid üks-
teisega tihedalt läbi põimunud. Kõik
sõdivad riigid, tõenäoliselt eranditult,
püüdsid separatistide ja revolutsionää-
ride põrandaalust tegevust salaja toe-
tada ja ära kasutada vaenlase nõrgesta-
mise eesmärgil, seda kuni sõjakaotuse
esilekutsumiseni välja. Sel viisil oli ka
lootust tagada riigi keskvõimule vastan-
duva elanikkonna heasoovlikkus, mis
oli vajalik, mõeldes võimalikueesootava
okupatsiooni ja anneksiooni ning selle
legitimeerimisvajaduse peale. Kõik suur-
riigid võtsid omaks propagandistliku
hoiaku rahvusliku enesemääramise ja
väikerahvaste õiguste toetuseks  – mis
polnud aga loomulikult kaugeltki mitte
universaalne.

Ent ka rõhutud rahvaste ja revolut-
siooniliste liikumiste esindajad ei jää-
nud passiivseks, vaid püüdsid suurrii-
kide enneolematut huvi ühel või teisel
viisil enda huvides ära kasutada. Nagu
näitavad Jaan Raamoti (ja tema kaudu
teiste Eesti Maanõukogu liikmete) läbi-
rääkimised Saksamaa huve esindava
Eestimaa rüütelkonna peamehe Edu-
ard von Dellingshauseniga 1917. aasta
jõulude ajal, polnud neile võõras mõte
esitada saksa parunitele oma nõudmisi
jatingimusi – erinevalt Saksa peakorter-
meistri Erich Ludendorffinõutud seisu-
kohavõtust eelseisva okupatsiooni toe-
tuseks, olid eesti poliitikud nõus Saksa-
maaleandmavaid „lähema Eesti iseseis-
vust garanteeriva suurvõimu“ staatust,
mis oli neile muidugi vastuvõetamatu.1
Sõdivaid jõudeüksteise vastu välja män-
gides või vajaduse korral ka poolt vahe-
tades andsid rahvusseparatistid selgelt
mõista, et nende koostöövalmidus pole
tingimata odav ega garanteeritud. Juba
mõni nädal hiljem käisid eestlased Pet-
rogradis Antandi riikide saatkondades

muret avaldamas, et Saksa intriigid ja
bolševike vägivallateod võivad kallutada
eestlaste sümpaatia Saksamaa poole
ning kauplesid Suurbritannia esindaja
kaudu esimest korda välja lubaduse
Eesti iseseisvuspüüdlusi tulevasel rahu-
konverentsil toetada.2

Tagasivaates võib öelda, et suurriigid
olid sellistepoliitiliste jõududegaümber
käies tihtipeale ohtlikult naiivsed, nagu
näiteks Saksa kindralstaap 1917. aasta
aprillis Leninit Venemaale tagasi luba-
des või Briti välisminister Balfour sama
aasta novembris Palestiinasse Iisraeli
riigi loomise deklaratsioonile allkirja
andes. Naiivsus on aga ka mõistetav. Sot-
siaalrevolutsioonilisteliikumiste ohtlik-
kusest oli kogemuspõhine arusaam õieti
ainult Venemaal, kus oldi juba aasta-
kümnete vältel revolutsioonilist terrorit
tunda saanud, 1905. aasta revolutsiooni
vapustusest rääkimata. Ent sõja algus-
järgus kardetud sotsiaaldemokraatide
protestid sõjakrediitide vastu olid kogu
Euroopas siiski olemata jäänud ning
maailmarevolutsiooni ja sõja kaotust
pooldavate bolševike mõju jäi kuni 1917.
aasta kevadeni täiesti marginaalseks.

Väikerahvaste väljavaated
enne sõda
Ka rahvusliku iseseisvuse ja rahvusliku
enesemääramise ideidpeatselt ees oota-
vat edu polnud Esimese maailmasõja eel
kerge ennustada. Riigiteaduslik mõtle-
mine põhines ideel Euroopa suurriikide
jõudude tasakaalust, mis tagas nende
poliitilise mõjuvõimu, ühtlasi aga hoi-
dis laienemisambitsioonevastastikkuse
kontrolli all. XIX sajandil demokraatlike
ja liberaalrahvuslike liikumiste esileker-
kimist ei võetud tõsiselt: teaduslikes ja
poliitilistes aruteludes domineeris jät-
kuvalt imperiaalne riigikontseptsioon
ning enamik mõtlejaid oli veendunud,
et tulevik on „kõrgimperialismi“ päralt,
kuuludes ainult nendele riikidele, kus
ollakse võimelised kehtestama oma
võim mitte ainultkontinentaalses, vaid
lausa globaalses mõõtkavas. Tuleviku
rahvusvaheline süsteem pidi koosnema
veelgi suurematest mitmerahvuselistest
impeeriumidest, mis pidid alla neelama
ka üksikud alles jäänud väikesed rahvus-
riigid.

Võimu jätkuvat tsentraliseerimist
oli võimalik ühildada rahvusluse ja

demokraatia levikuga omalaadse riigi-
sisese kolonialismi teel, mis tähendas,
et ühele kesksele rahvusgrupile – vene-
lased Vene impeeriumis, inglased Suur-
britannias – tuli anda võim teiste, s.t
vähemusrahvusteüle. Nii sai vähemalt
see tuumikrahvus võimaluse moodsaks
eneselegitimatsiooniks, toetudes kul-
tuurirahvuslikele põhimõtetele ning
arusaamale demokraatlikust õiguspä-
rast. Perifeersemaid javähemarenenud
riigialamaid pidi veetlema aga suurriiki
kuulumise prestiiž ning sellepakutavad
majandus- ja julgeolekueelised.

Iseäranis omased olid need mõtte-
käigud sõjaeelsetele ja -aegsetele Saksa
intellektuaalidele. Populaarne kon-
servatiivne ajaloolane Heinrich von
Treitschke oli XIXsajandi lõpusväitnud,
et kogu riigi autoriteet põhineb kokku-
võttes sunnijõul ning tugevad impee-
riumid jäävad seetõttu püsima – nagu
nad olid püsinud juba sajandeid – ka
hoolimata oma vähemusrahvuste hulka
kuuluvate alamate „nõusolekust“ või
sellepuudumisest.3 Preisi kindral Fried-
rich von Bernhardi püüdis oma Esimese
maailmasõja eelõhtul ilmunud ülipopu-
laarses raamatus „Saksamaa ja järgmine
sõda“ (1912) lugejat veenda, et tulevases
sõjas Saksamaa kas hukkub ja laguneb
või transformeerub rahvusriigist maa-
ilmavõimuks (Weltmacht), mille võimu
aluseks on rikkad kolooniad ja tugev
Kesk-Euroopa föderatsioon (Mittel-
europa), millega – kas vabatahtlikult
või vastu tahtmist – pidid liituma kõik
Saksamaanõrgemad naaberriigid. 4

Jõupoliitikasse ja impeeriumide
võimu jätkuvasse konsolideerumisse
uskusid ka XIX sajandi ja XX sajandi
alguse anglosaksi geopoliitilised mõt-
lejad. Keskendudes „mereliste“ ja „kon-
tinentaalsete“ impeeriumide vahelisele
endeemiliselekonfliktile kui omamoodi
maailmaajaloo mootorile, kaldusid nad
veelgi enam kui sakslased pidama suur-
riikide jätkuvat laienemist iseenesest-
mõistetavaks. Mis puutus vähemus-
rahvuslusse, siis koolkonna kuulsaim
esindaja Halford Mackinderesindas sei-
sukohta, et kolooniate liikmelisus Briti
impeeriumis on nende jaokskahtlemata
privileeg, kuna omapäi oleks neil või-
matu vastu seista teistest suurriikidest
(Ameerika Ühendriigid, tulevikus ka
Jaapan, Venemaa ja Hiina) lähtuvatele
geostrateegilistele ohtudele.5

Sama moodi kaldusid mõtlema
needki, kes ise pärinesid väikestest
rahvusriikidest. Rootsi riigiteadlane
ja geograaf Rudolf Kjellén, tuntud
sõna „geopoliitika“ kasutuselevõtjana,
ennustas Esimese maailmasõja alg-
aastatel, et väiksemad riigid Põhja- ja

Tuleviku rahvusvaheline süsteempidi koosnema veelgi suurematest
mitmerahvuselistest impeeriumidest, mis pidid alla neelama ka
üksikud alles jäänud väikesed rahvusriigid.
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Kesk-Euroopas, Rootsi nende seas, pea-
vad paratamatult pöörduma kaitse saa-
miseks Saksamaa poole, ning ennustas
Saksamaa ülemvõimu all oleva pan-
germanistliku föderatsiooni loomist.
Põhjus ei olnud aga mitte ainult sõja-
ohtudes, vaid selles, et väikesed rah-
vusriigid olevat üleüldse liiga väikesed
vastamaks XX sajandi poliitilistele ja
majanduslikele nõuetele, samal ajal kui
suurvõimude poolel on sõjaline võim ja
majanduslik mastaabisääst, rääkimata
poliitilisest mõjuvõimust, mida nad on
vajaduse korral valmis halastamatult
kasutama oma nõrgemate konkurentide
vastu.6

Suuremat lootust polnud Euroopa
vähemusrahvusliikumistel ka nende
kõige soojemate toetajate meelest.
Prantsuse ajaloolane Charles Seignobos,
1912. aastal Pariisis asutatud vähemus-
rahvuste esindusorganisatsooni Union
des Nationalités7 (Rahvuste Unioon)
juhatuse liige, kirjutas 1913. aastal, et
Norra ja Balkani poolsaare alad välja
arvatud, ei olnud Euroopa rahvuslikud
liikumised alates 1870. aastast õieti
mingeid edusamme teinud ning riikide
ja rahvaste poliitiline kaart pidi see-
tõttu edaspidigi muutumatuks jääma.
„Ebapraktiliste“ vabadus-ja iseseisvus-
sõdade asemel soovitas Seignobos vähe-
musrahvustel panustada pigem passiiv-
sele vastupanule kultuurilise tasalüli-
tamise ja ümberrahvustumispoliitika
vastu, hoides ja arendades samal ajal
oma keelt ja kultuuri ning püüdes riigi-
võimu suunata demokraatlikereformide
teele.8

Vabanemishetk
Julgus niisugusest umbusufoonist hoo-
limata oma saatus enda kätte võtta ja
„aktiivseks minna“, nagu Jaan Tõnisson
1917. aasta 7. septembri kuulsal Maanõu-
kogukoosolekul selle sõnastas, 9 oli eesti
rahvuslikule liikumisele põhimõttelise
tähtsusega valik. Seda julgust aktiiv-
seks minna ei saa taandada 1918. aasta
24. veebruari iseseisvusdeklaratsioo-
nile ega ka ühelegi teisele sündmusele
selles jadas, mis õieti päädis alles Eesti
Vabariigi ametliku de jure tunnusta-
misega enamiku maailma riikide poolt
1920.aastate alguses. Esimese maailma-
sõja lõppjärgus ja selle järelaset leidnud
rahvaste vabanemislainet ei olnud pea
keegi osanud ette näha ja kui see kord
saabus, oli äärmiselt tähtis õigel hetkel
ajavaimule reageerida.

Praegu me juba teame, et vabastus-
liikumised osutusid kõigest hoolimata
edukamaks kui suurriigid, kes olid
neid süstemaatiliselt alahinnanud või
püüdnud enda huvides ära kasutada.
Eelkõige kehtib see muidugi sõja kaota-
nud Keskriikide jaVenemaa kohta, kuid
peatselt olid loetud ka Antandi kolo-
niaalimpeeriumide päevad, nagu näitas
Iirimaa iseseisvumine 1922. aastal. Õieti
võib sõja lõppfaasis jaselle järeltõugetes
rahvusliku iseseisvuseni jõudnudendisi

vähemusrahvaid– jateatavate mööndus-
tega ka Venemaal võimu haaranud bol-
ševikke – pidada Esimese maailmasõja
ainsateks tegelikeks võitjateks. Mitte
mõni suurvõimust hegemoon, vaid
just nemad täitsidVene, Saksa, Austria-
Ungari ja Osmanite impeeriumi lagu-
nemisest tekkinud poliitilise vaakumi.
Pea olematu tähelepanu, midaEsimene
maailmasõda Eesti ajalookirjutuses (ja
rahvuslikus diskursuses üleüldse) kuni
viimase ajani pälvinud on, on muidugi
seda õigustamatum.

Vähemalt esialgu ei olnud noorte
rahvusriikide saatust küll põhjust kades-
tada. Endistel keiserlikel ääremaadel
järgnes ilmasõjale jätkusõdade ja vägi-
vallalaine (teiste seas ka Eesti Vabadus-
sõda), mis eivaibunud enne 1920. aastate
algust. Hiljem, 1930. aastatel, loobus
enamik neist demokraatiast ning sea-
dis sisse autoritaarse režiimi. Wilsoni
unistus kollektiivkaitsest Rahvasteliidu
kaudu osutus oma ajas jätkusuutma-
tuks.

Olulisim asjaolu, mis tegi võimali-
kuks külma sõja lõppjärgus taasiseseis-
vumise, oli rahvusriikide pealejäämine
poliitilise legitiimsuse küsimuses. Auto-
ritaarsete paljurahvuseliste impeeriu-
mide sisemine nõrkus rahvusliku sepa-
ratismi ja sotsialistliku revolutsiooni
ees ilmnes pikkamööda, kui nende aas-
tatepikkune võimetus sõda võita hak-
kas järjest enam kahtluse alla seadma
nende enda õiguspära nii riigisiseselt
kui ka välisriikide silmis. Paljurahvuse-
lised impeeriumid, mis olid innustanud
alamaid sõtta minema nende rahvus-
tundelerõhudes javäitnudend võitlevat
„väikeste rahvaste õiguste eest“ ka väljas-
pool omaendapiire, olid seda retoorikat
kasutades õõnestanud riikluse alusta-
lasid. Rahvusriikide maailmas ei olnud
neil enam kohta.
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	Lõimegeomeetria 3D-prinditud näidispinnad on jäigast plastmaterjalist hoolimata paindlikud ja nende geomeetriasse on kodeeritud materjali omadused. EKA sisearhitektuuri II kursuse tudengite tööd 2016. aastal. Sille Pihlak
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	Andrus Kasemaa: „Luuletajal on vastutus oma aja, loomingu ja tegevuse ees.“ Erakogu
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	Postmodernistlik teos suudab demonstreerida ainult kõikide programmide suhtelisust ning on vastuvõetav vaid teatava kultuurilis-vaimse treeningu läbinuile. John LeKay. Pealkirjata. Redel, ratastool, 1991. Wikimedia Commons
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	Hirmul inimesel on kalduvus näha kõike valedes proportsioonides. Seepärast on väga tähtis, et riigi eesotsas valitseks tarkus. Vladimir Taiger. Peatada tuumavõidurelvastumine! Värviline ofsettrükk, paber, 1980. Eesti Kunstimuuseum
	Kindlasti ei tohi me nõukogude aja tehtud kahju unustada. Selle mäletamine ja tunnistamine on aga teine asi kui sellesse siplema jäämine. Ville Tops. Valmis võitluseks. Akrüül, lõuend, 1990. Eesti Kunstimuuseum

	Eesti mõttelugu ajas ja ruumis
	Hando Runneli missioonitundest, eruditsioonist ja intellektuaalsest uudishimust kantud titaani töö on sarja käivitanud ja käigus hoidnud. Runneli visiooni eesti mõtteloo sisuga täitmisel võib pidada ühtaegu rahvuslikuks ja avatuks. Tairo Lutter / Postimees / Scanpix
	„Eesti mõtteloo“ sarjakujunduse autori Kaljo Põllu maal „Kaks mõtet“. Õli, papp, 1967. Eesti Kunstimuuseum

	Et see pidu mure murraks
	Filmis „Heldur“ jagab kunstnik Heldur Viires Konrad Mäe ateljees õpetusi ka vanuigi. Kaader filmist

	Hetki 1917. aastast
	Sarja visuaalne külg on justkui tuhlamine vanade fotode, käsikirjade, ajalehtede ja kroonikakaadrite hunnikus, kust võib iga päeva kohta midagi leida. Graafika Renee Kelomees. Kaader sarja 44. osast „Lindpriid“.

	Eesti esiküljel
	Untitled
	Martina Gofman: „Ma mäletan oma ema jutustusi Burdadest ja seda, kuidas lõikelehed käisid käest kätte. Nende abiga loodi vanast midagi uut, see oli meeletult funktsionaalne ja kogukondlik protsess, mis andis võimaluse eristuda ja luua midagi oma kätega. Käsitöö, mille abil sündis tarbeese. Tänu ema jutule ja ise samade lõigetega tehtud tööle olen leidnud pidepunkti minevikuga – see on eriskummaline viis mõista oma ema. Burda mõjus tollal naistele teejuhina, mis näitas valgust uute vormide ja mõtete suunas. Burda ei ole minu silmis looming ega ka pelgalt käsitöö, selle paeluv olemus peitub seletamatul sfääril nagu minevik ja tulevik. Hääbuv nähe, aga siiski veel naiste kollektiivses mälus peituv pärand.“
	Kaspar Kuldkepp: „Siin Kirde-Euroopas elades võime endalt küsida, kui tihti asjad ikka nii hullusti on, nagu see meile tundub. Pinnapealselt on ju kõik siledalt ja ümaralt kenasti, aga kipub ikkagi puntrasse minema. Sada võiks olla juba piisavalt suur number, et suuta tõele näkku vaadata ja näha seda puntratantsu, mis teatud värvidest moodustub. Selle asemel et jäiselt tuima näoga jätkata ignoreerimist, käsi rusikas vastu rinda löömist ja oma veendumustele rõhumist, võiks ehk vaadata maailma laiemalt ja mõelda probleemi-, mitte maailmavaatepõhiselt. Ja mine tea, võib-olla saab need jooned ka kunagi sirgu tõmmata ja üheskoos sõbralikumalt edasi minna.“
	Eva Rank: „Ma mõtlesin, mida tähendab mulle vabadus. Ehk on see võimalus valida ja vahel otsustada ka ilma oma õigust ja mugavust taga nõudmata? Võib-olla on see vabadus ja julgus kõrvale jääda, mitte alati kaasa triivida? Soovin, et julgeksime sagedamini teha valikuid, millesse ise usume, häbenemata, endale kindlaks jäädes. Teinekord ei olegi siis ehk tarvis kedagi ümber veenda, kui julgeme ise olla – nii suurte eluvalikute ees kui ka kassajärjekorras kilekotte sinnapaika jättes.“
	Karl Uibo: „Kujundusidee alge tekkis, kui hakkasin mõtlema enda lapsepõlvele ning seostele, mis kujutaks hästi seda, kust me riigina tuleme. Idee on iseenesestmõistetav selles osas, et riiki ootab ees 100. sünnipäev ning Eesti sajakroonine sümboliseerib seda hetke hästi nii mõtteliselt kui ka visuaalselt. Väärikas hetk meie riigi ajaloost, kus meil oli oma valuuta, mis oli paljudele väga armas.“
	Vello Lutter: „Esikülje kujundamisel mõtlesin riikide lagunemise ja tekkimise peale ning kui habras see kõik võib olla. Pidevalt on mingi pinge iseseisvuse säilitamise pärast ja kompamine liitlaste leidmiseks. Ühtlasi on mulle alati imponeerinud Eesti lipu tõsised värvid. Idee oli värvida kõikide riikide lipud sinimustvalgeks, ka nende, mille suveräänsust pole kõik maailma riigid tunnustanud. Lipud on reastatud tähestiku järjekorras ja seal on kõik riigid, mille suveräänsust oli kujunduse tegemise ajal tunnustanud vähemalt üks riik. Sõnum, mida nende lippude ehtimine Eesti lipu värvidesse kannab, on kahemõtteline. Ühelt poolt nad justkui tähistavad koos meiega saja-aastaseks saamist, kuid teiselt poolt on kõikide riikide ühe lipu alla toomist seostatud alati teatava vägivallaga.“
	Meeri Kabur: „Suve alguses sõitsin väikesele Eesti saarele vanematekoju. Bussis loksudes juurdlesin, mis mul õieti kodumaaga seostub. Meenus aeg lapsepõlves, mil kodusaare karjamaa kaskede all seente, marjade ja rohukõrtega värsket lehmakooki ehtisin. Meistriteose valmides kutsusin ema ning teatasin talle, et tegu on eesti rahva koogiga. See maiuspala tõmbas ligi ohtralt kärbseid, sumeda Eestimaa suve külalisi, soojade hommikute varajasi äratajaid. Tore loom see kärbes, parajalt tüütu ja alati millegi hea kallal, hõõrub piitsa eest pääsedes veel parastavalt käsi kokku ka. Temast saigi minu kaanestaar. Imetlen tema enesekindlust järjekindlalt surma trotsides oma eesmärgi poole püüelda ja leida head nii suhkrus kui ka sitas. Esiküljele viskasin ta kerge irooniaga, kuid ajapikku on ta mulle meeldima hakanud. Väike, aga alati pildil.“
	Boglárka Balogh: „Tahtsin Tallinnas olles külastada võimalikult paljusid muuseume ja galeriisid. Mingil põhjusel jäi mulle silma, et peaaegu igas kohas, mida ma külastasin, oli vähemalt üks pinksilaud. Küsisin oma kursusekaaslaselt selle kohta ja tema ütles: „Ma pole nagu märganudki, aga ju see on mingi Eesti värk siis.““
	Karolina Kapinus: „Sada aastat on märkimisväärne verstapost, mida südamlikult ja väärikalt läbides meenutame oma okkalist teekonda iseseisvumiseni ning teeme õhinaga tulevikuplaane noore, kuid eneseteadliku vabariigina. Vabadus on kahtlemata üks ihaldatumaid väärtusi, mille uurimisega inimkonna suurvaimud alati tegelnud on ning mille poole oleme alati pürginud ka meie. Kuid olles iseendaga päris ausad: kas saame oma juubeliaastal väita, et oleme tegelikult vabad? Ühiskondlikus või isiklikus mõttes? Riigina? Julgedes vaadata võimul olevate poliitikute agendakastist väljapoole ja kogeda meie maailmapilti sellisena, nagu ta parajasti on, jõuame tõeliselt iseseisvate mõtlejatena aga järeldusele, et … tegelikult on vabadus kõigest illusioon.“
	Untitled
	Joonas Timmi: „Juubelipidustuste tuhinas võib kergelt ununeda viimase saja aasta olemus. Visualiseering antud perioodil valitsenud riigikordadest annab ülevaate ajalistest suurusjärkudest ning pretendeerib ajaloo romantiseerimata käsitlusele. Suurema osa sellest perioodist moodustavad okupatsioonid, mil vabadusest on raske rääkida. Sada aastat Eesti Vabariiki on formaalselt korrektne käsitlus. Subjektiivsele tunnetusele vastava vabadusaastate hulga võib igaüks välja arvutada esikülje kujundusel esitatud aastate abil.“ Karolina Kapinus: „Riigi iseseisvumise lahutamatu komponent on rahvuslik eneseteadvus. Viimased aastakümned oleme ennast sisemiselt positsioneerinud ning väljapoole tungivalt turustanud kui eesrindlikku infotehnoloogist ja digitrenditegijast riiki. Kuid kui palju on selles olnud meile eriomast digiannet või ürgajast saadik kellegi poolt ette määratud planetaarset kübermissiooni? Uhke digitaalmeistritiitli oleme saavutanud, olles väike, paindlik ja kuulekas rahvas, mida meie nn vanemad vennad päevast päeva enda uute tehnoloogiate katsepolügooniks kasutavad. Pideval välisel õhutamislainel oleme üsna õnnetul kombel omastanud selle võõra ning tegelikkuses alandava enesekäsituse. Hoopis meie kultuur ja rahvuslik töömeisterlikkus on läbi aegade olnud see Eesti Nokia, mis tegi ja jätkuvalt teeb meid nendeks ainulaadseteks, väärikateks ja eneseteadlikeks inimesteks, kellena ennast uhkelt positsioneerima peaksime.“

	100 betoonplatsi Eesti Vabariigile
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	Helen Sooväli-Sepping: „Arutellu avaliku ruumi, tänavate ja väljakute üle kaasatakse meil rahvast vähe. Pigem kaasavad aktiivsed kodanikud ennast ise.“ Piret Räni
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	Performance Eesti ja Läti piiril, enne Marit Mihklepa ja Edgars Rubenise näituse „Walk“ („Jalutuskäik“) avamist 17. II Valga muuseumis. Tanel Rander
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	Aleksei Gordin. Glitches (Tõrked). Akrüül, lõuend, 2015. Aleksei Gordin
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	Eestluse elujõud kasvab III aastatuhandel linnakividel, mitte põllul, metsas või soos. Piia Ruber

	Enesemääramise idee ajalugu
	Johann Gottfried Herder unistas, et kaubanduse edenedes ärkavad ka allasurutud rahvad, kes arendavad oma kultuurilisest eripärast teadlikuna välja uued ühiselu mudelid, sh asuvad „end ise valitsema oma ajaloolistel territooriumidel“. Herderi monument Riias. Wikimedia Commons

	Maailm tuleviku lävel
	Ambitsioonikas Eesti kaart, mis ilmus Prantsuse ajalehes Le Petit Journal 19. V 1918. Kaart on tõenäoliselt joonistatud Eesti esindaja Karl Robert Pusta näpunäidete järgi. Erakogu
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	Rein Müllerson Vallo Kruuser / Ekspress Meedia / Scanpix

	Kas teatrile on vaja riiki? Aga riigile teatrit?
	Kui sündis Eesti Vabariik, oli siinne kutseline teater juba tosinkond aastat vana. Üks teatri professionaliseerumise eestvedajaid Karl Menning oli selleks ajaks Vanemuise teatrijuhi kohast juba loobunud ning asunud tärganud riiki teenima diplomaadina. Fotol Karl Menningu pronksskulptuur Tartus Vanemuise suure maja terrassil, skulptor Mare Mikoff (2006). Piia Ruber
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	Eelmisel aastal jõudis ajakirja Science vaadatumate videote sekka uuring, mis lahendas XVII sajandi suurimaks müsteeriumiks peetud prints Ruperti tilkade saladuse. Karastatud klaasi tilga pead haamriga lüües ei juhtu midagi, kuid kui murda saba, plahvatab tilk kildudeks. Eesti-USA uuring tugines tehnikaülikooli küberneetika instituudi teadlase, akadeemik Hillar Abeni lahendusele. Fotol prints Ruperti pisaratena tuntud karastatud klaasi tilgad. purdue.edu
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	Eesti parima teadusfoto 2017 konkursil pälvis žürii tunnustuse Tavo Romani foto polüditsüaandiamiidi kihist enne elektropolümerisatsiooni. Pildil on kujutatud 200 mikromeetri laiust ala.
	Eesti parima teadusfoto 2017 konkursi pildiseeria kategoorias võitnud Heli Lukner, Sandhra-Mirella Valdma, Andreas Valdmann uurisid, kuidas luua sobivat hajunud valgusvälja spetsiaalse hajutaja ja läätse abil. Läätse ja hajutaja vahelist kaugust kohendades märgati rohkem või vähem teravaid kujutisi labori seinal ja tagasipeegeldust läätselt, mis ka jäädvustati.
	Eesti parima teadusfoto 2017 konkursil pälvisid žürii tunnustuse Tarmo Tamm, Markus Otsus, Artur Kaljo mullbetooni kristallstruktuuri piltide eest.

	Kõige väiksemad tänavad
	Suvel mahuvad Olevi tänavale nii jalutajad, rulatajad kui ka autod …
	… ja talvel lumisel ajal ei ole ükski liikleja sunnitud hanges või soolasodis sumpama. 2 × Andres Levald
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	Bruno Vesterberg ja Lilian Linnaks Estoplasti valgustitega (1961). ETDM
	Üks nõukogude kontekstis seninägematu ja unikaalne nähtus oli „Ruum ja vorm I“ (1969). ETDM
	Väiketootjast disaineril Mare Kelpmanil on õnnestud tabada turu ootust ja kujundada seda oma selgelt eristuva loominguga, kusjuures mitte vaid Eestis. Kelpman textile

	Sotsiaalne vastutus, see me ühine
	Eesti ülikoolide jäikus nominaalajaga lõpetamise suhtes soosib kiirustavat, pealiskaudset õppetegevust, mis ei jäta ruumi refleksioonile ja süvendatud teadmistele. Fotol TLÜ Nova õppehoone puhkeala. Piret Räni

	Imelikud kattumised
	„Manifest kõigile Eestimaa rahvastele“ algses sõnastuses (fragment). Wikimedia Commons

	Soome-ugri loogika
	Soomeugrilased ei mõtle abstraktselt, vaid peavad loogiliseks seda, mis on tegelikkuses kujuteldav. Anneli Palo
	Untitled

	Soome-ugri keeled ja tulevik ehk Võtmesõna on „terminoloogia“
	Soome-ugri keeleteaduse professor ungarlane János Pusztay Komi pealinnas Sõktõvkaris koos komi Marina Fedinaga, terminoloogiaprojekti peakoordinaatoriga Venemaal.
	Untitled

	Sven-Erik Soosaar
	Wikimedia Commons

	Evolutsiooni käigu populariseerija
	Tuul Sepp on hariduselt Tartu ülikooli loomaökoloog, kelle uurimisteemad ulatuvad vananemisbioloogiast linnastumise geneetikani. Oma zooloogiteed alustas putukauurijana, püüdes välja selgitada, mis hinda maksavad immuunvastuse eest kartulimardikad ja vahaleedikud. Magistriõpingutel vahetas putukad välja teiste tiivuliste, lindude vastu. Kui magistri- ja doktoriõpingute ajal olid peamisteks uurimisobjektideks rohevindid ja rasvatihased ning uurimisteemadeks oksüdatiivse stressi füsioloogia ja sulestikuornamentide evolutsioon, siis pärast doktoritöö kaitsmist 2012. aastal liikus ta edasi pikaealiste merelindude kalakajakate juurde, kelle peal on väga hea uurida vananemisbioloogia küsimusi. Erakogu Blogi „Zooloogid 2.0. Eesti teadlased ja muud loomad“ https://zooloogiablogi.ee/tegijad/tuul-sepp

	Eesti naise roll rahvuslikus narratiivis
	Marge Monko, I (Don’t) Want a Baby, 2017. Installatsioon viidetega Varvara Stepanova ja Sergei Tretjakovi loomingule. Eva Broekema

	Riigist, rahvusest ja maagilisest mõtlemisest
	Paradoksaalselgi moel toimisid naised allegooria ja sümbolina hästi just seetõttu, et nende osalemine poliitilises ja ühiskondlikus elus oli vägagi piiratud. Nikolai Triigi joonistusel „Vabaduse sünd“ (1919) on naisest saanud juba ema, kes sümboliseerib vabadust ja äsja tekkinud riiki koos vastsündinud lapsega. Eesti Kunstimuuseum

	Tundega mees
	„Olete teineteise jaoks nagu loodud, mõlemad sellise härmas hingega.“ Rehepapp ütles „Novembris“ seda küll noorte Hansu ja Liina kohta, aga Sarnetit ühendab oma filmi Lumememmega see, et mõlemat võib kuulama jäädagi. Piia Ruber
	Rainer Sarnet: „Areng peab toimuma teemas, selle avamises, mitte sündmustes.“ „Novembri“ võtteplatsil. Erakogu
	Rainer Sarnet: „Igal filmil on alati autor. Kui mitte režissöör, siis produtsent või tellija, kes annab filmile suuna. Autorist ei pääse filmikunst kunagi.“ Piia Ruber

	Eesti Vabariigi kultuuripreemiad 2018
	Jüri Okas pälvis riikliku aastapreemia Kumu näituse ja kestva kõrgvormi tunnustusena. Okase looming on jätkuv protsess, kuid tema kunsti tasub alati vaadata tervikuna. Selle on ära tabanud ka noored kuraatorid, sest Jüri Okas on üks neist 1960.–1970. aastate kunstnikest, kellest on pool sajandit hiljem saanud noorte kuraatorite lemmik. Jüri Okas. Autoportree. Sügavtrükk, paber, 1974. EKM
	Kris Lemsalu sai auhinna esinemiste eest „Performa 17“ kunstibiennaalil New Yorgis, David Roberts Art Foundationi 10. aastapäeva sündmustel Londonis ning rahvusvahelise näitusetegevuse eest 2017. aastal. Lemsalu on suutnud edukalt ühendada praegust aega ja mineviku väärtusi, moodsaid ja traditsioonilisi meediumeid. „Performa“ festivalil esines ta koos Kyp Malone’iga. Paula Court / Performa
	Guido Kangur pälvis riikliku kultuuri aastapreemia rollide eest lavastustes „Kolm talve“, „Ivanov“ ja „Pärast proovi“. Eesti Draamateatri „Ivanovis“ kehastab Kangur Lebedevi ning selles osatäitmises on teatrikriitikud tõstnud esile puhtsüdamlikku nukrust ja igatsust, millele meisterlikult on lisatud kõrvalmuie. Siim Vahur
	Mart Kangur pälvis riikliku kultuuri aastapreemia pealtnäha kahe täiesti erineva teose, luulekogu „Liivini lahti“ ning prantsuse filosoofide Gilles Deleuze’i ja Félix Guattari teose „Anti-Oidipus. Kapitalism ja skisofreenia“ tõlke eest. Pealtnäha! Tegelikult on kõik väga loogiline: samamoodi nagu hea tõlkija ja filosoof peab oskama hästi keeli, iseäranis emakeelt, iseloomustavad andekat luuletajat ühtaegu keeletundlikkus ja isikupärane filosoofia. Kindlasti ka sotsiaalne närv: „tahaks eesti / liivini lahti võtta / ära puhastada / uuesti kokku panna“, kõlab Kanguri auhinnalise luulekogu nimiluuletuse algus.
	Märt-Matis Lill sai auhinna 2017. aasta loomingulise tegevuse, täpsemalt „Tullemineku“ eest. Libretist Jan Kausi ja lavastaja Taago Tubinaga tihedas koostöös loodud ooper „Tulleminek“ räägib sõja absurdsusest peamiselt Esimese maailmasõja näitel, inspiratsiooni saadi ka antiikmütoloogiast ja sõjateemalistest regilauludest. Maris Savik

	Eesti Vabariigi teaduspreemiad 2017
	Eesti parima teadusfoto 2017 esitatud töö 0,7 karaadisest teemandi kristallist. Tõnu Pani
	Eesti parima teadusfoto 2017 žürii tunnustuse pälvis Veljo Runne. Kahkjas niiduritsikas leiti Eestist esimest korda 2015. aastal. Selle lõunapoolse levikuga sihktiivalise leid on üks paljudest märkidest, mis vihjab käimasolevatele kliimamuutustele.
	Eesti parima teadusfoto 2017 üldkategooria võitis Mihkel Kree foto kahe fluorestseeruva värvaine edasikandumisest ja segunemisest poorses kolmemõõtmelises keskkonnas.

	Rein Ahas 10. XII 1966 – 18. II 2018
	Kultuur 2030
	Erakogu

	Traditsioon
	Section
	Adv. 1 Page 97
	Adv. 2 Page 97
	Adv. 3 Page 98
	Adv. 4 Page 99


	Kuulutused
	Adv. 1 Page 97
	Adv. 2 Page 97
	Adv. 3 Page 98
	Adv. 4 Page 99

	Pildid
	Untitled
	Harry Duglas. Kastani tänav Tartus. ERM Fk 2060:122
	Magnus Zeller. Sünnipäev. Akvarell, 1918. Eesti Kunstimuuseum. Mille kaudu saab Eesti riik kõigepealt nähtavaks saarlastele või tartlastele või venekeelsetele, lastele või meestele või naistele? Külma ilma, hommikuste ummikute, sõprade jutuajamiste kaudu?
	Aino Perviku sulest on ilmunud üle 60 lasteraamatu, mille järjepidevad kordustrükid näitavad teoste suurt lugejamenu. Alar Madisson / Eesti Kirjandusmuuseum
	Anu Raud on paotanud Kristjan Raua muinasvärava ja lasknud meil selle vahelt sisse piiluda – sealt paistab natuke endiste aegade elu. Eero Vabamägi / Postimees / Scanpix
	Merle Karusool on kombeks kõnelda asjadest, mis on hingel ja sellest lähtuvalt puudutada ka vaatajaid. Aldo Luud / Õhtuleht / Scanpix
	Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhind läks sel aastal Reet Kasikule, õppejõule ja viljakale keeleteadlasele, kes on uurinud sõnamoodustust, välja arendanud tekstianalüüsi uurimissuuna ning innustanud noori keeleteadlasi. Andres Tennus
	Mall Hiiemäe pärjati 1993. aastal Jakob von Uexkulli Eesti Taassünni auhinnaga, 1995 eesti kultuuri aastapreemiaga, 1997 Jakob Hurda rahvuskultuuri auhinnaga, 2000 Valgetähe IV järgu teenetemärgiga, 2006 Eesti Rahvuskultuuri Fondi tänuauhinnaga, 2007 riigi teaduspreemiaga ning 2012 Eesti looduskaitsemärgiga. Alar Madisson
	Akadeemik Agu Laisk pälvis 1985. aastal Eesti NSV riikliku preemia (kollektiivi liikmena), 1992 Karl Ernst von Baeri medali, 1999 riigi teaduspreemia keemia ja molekulaarbioloogia alal, 2001 Valgetähe IV klassi teenetemärgi ja 2007 Eesti Teaduste Akadeemia medali. Andres Tennus
	Ahto Buldas alustas oma teadlaseteed Eesti Teaduste Akadeemia küberneetika instituudis. Ta pälvis 2002. aastal Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu noore teadlase preemia ning 2015. aastal Valgetähe IV klassi teenetemärgi. Cybernetica
	Eduard Wiiralt oma ateljees Pariisis Maison-Dieu tänaval 1928. aastal. Erakogu
	Holger Looduse viimaste tööde käsitlemiseks sobivad ulme või alternatiivse ajaloo kategooriad, mille tagaplaanil kummitab (anti)utoopia. Kaader Holger Looduse videost „Teekond maailma lõppu“, 2017.
	Holger Looduse kineetiline installatsioon „Mägi udus“, 2016. Holger Loodus
	Kaader Rainer Werner Fassbinderi filmist „Maailm traadi otsas“ („Welt am Draht“, 1973). YouTube
	Kui 1950ndate tulevikuutoopiates oli kunst ja selle tegemine seotud traditsioonilise arusaamaga, vaid mastaabid oli suuremad, siis kakskümmend aastat hiljem olid utoopiad seotud juba virtuaalse võrgustatud maailmaga. Ulmeajakirja Future 1954. aasta märtsi numbri kaas. Pinterest.com
	Vanemuise „Laulatus“ (2000, lavastaja Mati Unt, fotol Riho Kütsar ja Karin Tammaru). Rein Urbel
	Von Krahli teatri „The End“ (2010, rühmatöö, fotol Riina Maidre, Mari Abel, Tiina Tauraite, Taavi Eelmaa, Juhan Ulfsak ja Erki Laur). Peeter Laurits
	Vanemuise „Põrgupõhja uus Vanapagan“ (1976, lavastaja Jaan Tooming). Richard Kangro
	Tallinna Linnateatri „Isad ja pojad“ (2002, lavastaja Adolf Šapiro, fotol Indrek Sammul, Lembit Peterson ja Mikk Mikiver). Siim Vahur
	Kui Tallinna kaubamaja 1960. aastal valmis, ei kavandanud läänemaailmas enam keegi akendega kaubamaja. Kaubandusarhitektuuri uuemast arengust ei teatud midagi ja rabamiskohana oli see päris legendaarne. Filmiarhiiv 1-2843
	Ebatavaliselt pika liu said Eestis kinohooned. Modernistlikud Raul-Levroit Kivi Tartu Ekraani projekti kordavad kinod (pildil Ahtmes) räägivad nõukogude elu eripärast. Filmiarhiiv 0-43479
	Eestile iseloomuliku vähese töölisliikumise tõttu pole Tallinnas Tõnismäel asuv vaevaliselt kerkinud Johannes Pikkovi Töölisvõimla niivõrd väljapaistev arhitektuuriteos kuivõrd põnev eksoot oma tellimustüübi poolest. T. Kohv (1966) Maja, end Töölisvõimla, muinsuskaitseameti ajaloo fotokogu
	Sotsiaalehitus on Tallinnas olnud ambitsioonitu ega suuda konkureerida eraehitusega, erandiks vaid sajandi algul linnavalitsuse ja arendaja Tiit Nurkliku partnerluses kerkinud Emil Urbeli kavandatud Aaviku rajoon Kakumäel (2003). Peeter Langovits / Postimees / Scanpix
	Barcelona paviljoni rikkalikud loodusmustrid ja luksuslikud materjalid määravad suure osa ruumi kvaliteedist ja võimsusest. Arhitekt Mies van der Rohe, 1929. MartinD / Wikimedia Commons
	Barcelona paviljoni sümbolhoone ülekleepimisel saadud 1:1 mõõtkavas makett on valge modernismi omamoodi kriitika. Installatsiooni autorid Anna ja Eugeni Bach, 2017. Sille Pihlak
	Lõimegeomeetria 3D-prinditud näidispinnad on jäigast plastmaterjalist hoolimata paindlikud ja nende geomeetriasse on kodeeritud materjali omadused. EKA sisearhitektuuri II kursuse tudengite tööd 2016. aastal. Sille Pihlak
	Eestlased on metsa poole laululembene inimsööjarahvas. Pildil eestlased Laulukivil Jõelähtme vallas. Piia Ruber
	Iga endast lugupidav ettevõte on oma toodangule aegsasti vabariigi saja aasta juubelit tähistavad logod külge pannud, iga vorstijupp, šokolaaditahvel, saabas ja sall on tänavu Eestile pühendatud, sest üleskutset „teeme Eestile kingitusi“ on kuulda võetud. Karolina Kapinus. EW49 vandalism, 2018.
	Andrus Kasemaa: „Luuletajal on vastutus oma aja, loomingu ja tegevuse ees.“ Erakogu
	Keskkond juba liigub katastroofi poole: kliima soojenemine, pooluste ja igikeltsa sulamine, maailmamere veetaseme tõus ja laastavad tormid; jätkuv metsarüüste Amasoonias, Eestis ja mujal, mis omakorda halvendab keskkonna olukorda. Anneli Palo
	Ajalooliste protsesside käigus tekkinud ehk siis konstrueerunud rahvused ei ole vähem rahvused või etnilised rühmad, konstrueerumine ei tähenda, et konstrueerumise subjekti pole olemas. Piia Ruber
	Mare Tralla. Kirjutatud ruumi. Digitrükk, 2010-2011.
	Anna-Stina Treumund. Harjutused pulmadeks. Digitaaltrükk, pigmentfoto, 2009. EKM
	Kummituste uurimine on tõusuteel nii folkloristikas kui ka antropoloogias ja ammu on möödas aeg, kui valgustuslikust ratsionalismist lähtuvalt püüti fenomeni ja jututraditsiooni taandada lihtsakoeliseks ebausuks, mis on määratud kaduma. Piia Ruber
	Karolina Kapinus. Ajalugu läbi Kalevipoegade, 2018.
	Postmodernistlik teos suudab demonstreerida ainult kõikide programmide suhtelisust ning on vastuvõetav vaid teatava kultuurilis-vaimse treeningu läbinuile. John LeKay. Pealkirjata. Redel, ratastool, 1991. Wikimedia Commons
	Naismuusikud edendavad feminismi pelgalt oma olemasolu ja osalusega, arvab Talvi Faustmann (pildil), kelle üks stiilieeskujusid on itaalia erootikastaar ja poliitik Cicciolina. Videokaader
	Prince Innocence’i video „Manic“ on filmitud eestlaste tühjas majas, mis on justkui 1970ndatest pärit ajakapsel: tapeet, mööbel ja kujukesed, sh eesti rahvariides nukud. Videokaader
	Hirmul inimesel on kalduvus näha kõike valedes proportsioonides. Seepärast on väga tähtis, et riigi eesotsas valitseks tarkus. Vladimir Taiger. Peatada tuumavõidurelvastumine! Värviline ofsettrükk, paber, 1980. Eesti Kunstimuuseum
	Kindlasti ei tohi me nõukogude aja tehtud kahju unustada. Selle mäletamine ja tunnistamine on aga teine asi kui sellesse siplema jäämine. Ville Tops. Valmis võitluseks. Akrüül, lõuend, 1990. Eesti Kunstimuuseum
	Hando Runneli missioonitundest, eruditsioonist ja intellektuaalsest uudishimust kantud titaani töö on sarja käivitanud ja käigus hoidnud. Runneli visiooni eesti mõtteloo sisuga täitmisel võib pidada ühtaegu rahvuslikuks ja avatuks. Tairo Lutter / Postimees / Scanpix
	„Eesti mõtteloo“ sarjakujunduse autori Kaljo Põllu maal „Kaks mõtet“. Õli, papp, 1967. Eesti Kunstimuuseum
	Filmis „Heldur“ jagab kunstnik Heldur Viires Konrad Mäe ateljees õpetusi ka vanuigi. Kaader filmist
	Sarja visuaalne külg on justkui tuhlamine vanade fotode, käsikirjade, ajalehtede ja kroonikakaadrite hunnikus, kust võib iga päeva kohta midagi leida. Graafika Renee Kelomees. Kaader sarja 44. osast „Lindpriid“.
	Untitled
	Martina Gofman: „Ma mäletan oma ema jutustusi Burdadest ja seda, kuidas lõikelehed käisid käest kätte. Nende abiga loodi vanast midagi uut, see oli meeletult funktsionaalne ja kogukondlik protsess, mis andis võimaluse eristuda ja luua midagi oma kätega. Käsitöö, mille abil sündis tarbeese. Tänu ema jutule ja ise samade lõigetega tehtud tööle olen leidnud pidepunkti minevikuga – see on eriskummaline viis mõista oma ema. Burda mõjus tollal naistele teejuhina, mis näitas valgust uute vormide ja mõtete suunas. Burda ei ole minu silmis looming ega ka pelgalt käsitöö, selle paeluv olemus peitub seletamatul sfääril nagu minevik ja tulevik. Hääbuv nähe, aga siiski veel naiste kollektiivses mälus peituv pärand.“
	Kaspar Kuldkepp: „Siin Kirde-Euroopas elades võime endalt küsida, kui tihti asjad ikka nii hullusti on, nagu see meile tundub. Pinnapealselt on ju kõik siledalt ja ümaralt kenasti, aga kipub ikkagi puntrasse minema. Sada võiks olla juba piisavalt suur number, et suuta tõele näkku vaadata ja näha seda puntratantsu, mis teatud värvidest moodustub. Selle asemel et jäiselt tuima näoga jätkata ignoreerimist, käsi rusikas vastu rinda löömist ja oma veendumustele rõhumist, võiks ehk vaadata maailma laiemalt ja mõelda probleemi-, mitte maailmavaatepõhiselt. Ja mine tea, võib-olla saab need jooned ka kunagi sirgu tõmmata ja üheskoos sõbralikumalt edasi minna.“
	Eva Rank: „Ma mõtlesin, mida tähendab mulle vabadus. Ehk on see võimalus valida ja vahel otsustada ka ilma oma õigust ja mugavust taga nõudmata? Võib-olla on see vabadus ja julgus kõrvale jääda, mitte alati kaasa triivida? Soovin, et julgeksime sagedamini teha valikuid, millesse ise usume, häbenemata, endale kindlaks jäädes. Teinekord ei olegi siis ehk tarvis kedagi ümber veenda, kui julgeme ise olla – nii suurte eluvalikute ees kui ka kassajärjekorras kilekotte sinnapaika jättes.“
	Karl Uibo: „Kujundusidee alge tekkis, kui hakkasin mõtlema enda lapsepõlvele ning seostele, mis kujutaks hästi seda, kust me riigina tuleme. Idee on iseenesestmõistetav selles osas, et riiki ootab ees 100. sünnipäev ning Eesti sajakroonine sümboliseerib seda hetke hästi nii mõtteliselt kui ka visuaalselt. Väärikas hetk meie riigi ajaloost, kus meil oli oma valuuta, mis oli paljudele väga armas.“
	Vello Lutter: „Esikülje kujundamisel mõtlesin riikide lagunemise ja tekkimise peale ning kui habras see kõik võib olla. Pidevalt on mingi pinge iseseisvuse säilitamise pärast ja kompamine liitlaste leidmiseks. Ühtlasi on mulle alati imponeerinud Eesti lipu tõsised värvid. Idee oli värvida kõikide riikide lipud sinimustvalgeks, ka nende, mille suveräänsust pole kõik maailma riigid tunnustanud. Lipud on reastatud tähestiku järjekorras ja seal on kõik riigid, mille suveräänsust oli kujunduse tegemise ajal tunnustanud vähemalt üks riik. Sõnum, mida nende lippude ehtimine Eesti lipu värvidesse kannab, on kahemõtteline. Ühelt poolt nad justkui tähistavad koos meiega saja-aastaseks saamist, kuid teiselt poolt on kõikide riikide ühe lipu alla toomist seostatud alati teatava vägivallaga.“
	Meeri Kabur: „Suve alguses sõitsin väikesele Eesti saarele vanematekoju. Bussis loksudes juurdlesin, mis mul õieti kodumaaga seostub. Meenus aeg lapsepõlves, mil kodusaare karjamaa kaskede all seente, marjade ja rohukõrtega värsket lehmakooki ehtisin. Meistriteose valmides kutsusin ema ning teatasin talle, et tegu on eesti rahva koogiga. See maiuspala tõmbas ligi ohtralt kärbseid, sumeda Eestimaa suve külalisi, soojade hommikute varajasi äratajaid. Tore loom see kärbes, parajalt tüütu ja alati millegi hea kallal, hõõrub piitsa eest pääsedes veel parastavalt käsi kokku ka. Temast saigi minu kaanestaar. Imetlen tema enesekindlust järjekindlalt surma trotsides oma eesmärgi poole püüelda ja leida head nii suhkrus kui ka sitas. Esiküljele viskasin ta kerge irooniaga, kuid ajapikku on ta mulle meeldima hakanud. Väike, aga alati pildil.“
	Boglárka Balogh: „Tahtsin Tallinnas olles külastada võimalikult paljusid muuseume ja galeriisid. Mingil põhjusel jäi mulle silma, et peaaegu igas kohas, mida ma külastasin, oli vähemalt üks pinksilaud. Küsisin oma kursusekaaslaselt selle kohta ja tema ütles: „Ma pole nagu märganudki, aga ju see on mingi Eesti värk siis.““
	Karolina Kapinus: „Sada aastat on märkimisväärne verstapost, mida südamlikult ja väärikalt läbides meenutame oma okkalist teekonda iseseisvumiseni ning teeme õhinaga tulevikuplaane noore, kuid eneseteadliku vabariigina. Vabadus on kahtlemata üks ihaldatumaid väärtusi, mille uurimisega inimkonna suurvaimud alati tegelnud on ning mille poole oleme alati pürginud ka meie. Kuid olles iseendaga päris ausad: kas saame oma juubeliaastal väita, et oleme tegelikult vabad? Ühiskondlikus või isiklikus mõttes? Riigina? Julgedes vaadata võimul olevate poliitikute agendakastist väljapoole ja kogeda meie maailmapilti sellisena, nagu ta parajasti on, jõuame tõeliselt iseseisvate mõtlejatena aga järeldusele, et … tegelikult on vabadus kõigest illusioon.“
	Untitled
	Joonas Timmi: „Juubelipidustuste tuhinas võib kergelt ununeda viimase saja aasta olemus. Visualiseering antud perioodil valitsenud riigikordadest annab ülevaate ajalistest suurusjärkudest ning pretendeerib ajaloo romantiseerimata käsitlusele. Suurema osa sellest perioodist moodustavad okupatsioonid, mil vabadusest on raske rääkida. Sada aastat Eesti Vabariiki on formaalselt korrektne käsitlus. Subjektiivsele tunnetusele vastava vabadusaastate hulga võib igaüks välja arvutada esikülje kujundusel esitatud aastate abil.“ Karolina Kapinus: „Riigi iseseisvumise lahutamatu komponent on rahvuslik eneseteadvus. Viimased aastakümned oleme ennast sisemiselt positsioneerinud ning väljapoole tungivalt turustanud kui eesrindlikku infotehnoloogist ja digitrenditegijast riiki. Kuid kui palju on selles olnud meile eriomast digiannet või ürgajast saadik kellegi poolt ette määratud planetaarset kübermissiooni? Uhke digitaalmeistritiitli oleme saavutanud, olles väike, paindlik ja kuulekas rahvas, mida meie nn vanemad vennad päevast päeva enda uute tehnoloogiate katsepolügooniks kasutavad. Pideval välisel õhutamislainel oleme üsna õnnetul kombel omastanud selle võõra ning tegelikkuses alandava enesekäsituse. Hoopis meie kultuur ja rahvuslik töömeisterlikkus on läbi aegade olnud see Eesti Nokia, mis tegi ja jätkuvalt teeb meid nendeks ainulaadseteks, väärikateks ja eneseteadlikeks inimesteks, kellena ennast uhkelt positsioneerima peaksime.“
	Rapla keskväljaku sillutis. Illustratsiooniga on hästi tabatud kiviväljakute olemus ja olustik. Arhitektuuribüroo Kavakava võidutöö (2015).
	Helen Sooväli-Sepping: „Arutellu avaliku ruumi, tänavate ja väljakute üle kaasatakse meil rahvast vähe. Pigem kaasavad aktiivsed kodanikud ennast ise.“ Piret Räni
	Performance Eesti ja Läti piiril, enne Marit Mihklepa ja Edgars Rubenise näituse „Walk“ („Jalutuskäik“) avamist 17. II Valga muuseumis. Tanel Rander
	Michel Sittowi näitus Washingtoni rahvusgaleriis on „EV 100“ kunstiprogrammi üks ambitsioonikamaid ettevõtmisi. EKM
	Tartu kunstimuuseumi Joanna Hoffmanni kuraatoriprojektiga „Metafoorid kodule“ avati 2018. aasta „EV 100“ kunstiprogramm. Angela Maasalu performance „Maailma kõige kurvem tsirkusehobune“ näituse avamisel. Kristel Sibul
	Kaido Ole. Kõik koos I. Õli, akrüül, lõuend, 2018. Stanislav Stepaško
	Peeter Laurits. Ariadne saadik. Digitrükk, 2013.
	Aleksei Gordin. Glitches (Tõrked). Akrüül, lõuend, 2015. Aleksei Gordin
	Eestluse elujõud kasvab III aastatuhandel linnakividel, mitte põllul, metsas või soos. Piia Ruber
	Johann Gottfried Herder unistas, et kaubanduse edenedes ärkavad ka allasurutud rahvad, kes arendavad oma kultuurilisest eripärast teadlikuna välja uued ühiselu mudelid, sh asuvad „end ise valitsema oma ajaloolistel territooriumidel“. Herderi monument Riias. Wikimedia Commons
	Ambitsioonikas Eesti kaart, mis ilmus Prantsuse ajalehes Le Petit Journal 19. V 1918. Kaart on tõenäoliselt joonistatud Eesti esindaja Karl Robert Pusta näpunäidete järgi. Erakogu
	Rein Müllerson Vallo Kruuser / Ekspress Meedia / Scanpix
	Kui sündis Eesti Vabariik, oli siinne kutseline teater juba tosinkond aastat vana. Üks teatri professionaliseerumise eestvedajaid Karl Menning oli selleks ajaks Vanemuise teatrijuhi kohast juba loobunud ning asunud tärganud riiki teenima diplomaadina. Fotol Karl Menningu pronksskulptuur Tartus Vanemuise suure maja terrassil, skulptor Mare Mikoff (2006). Piia Ruber
	Lea Tormis Teet Malsroos / Õhtuleht / Scanpix
	Eelmisel aastal jõudis ajakirja Science vaadatumate videote sekka uuring, mis lahendas XVII sajandi suurimaks müsteeriumiks peetud prints Ruperti tilkade saladuse. Karastatud klaasi tilga pead haamriga lüües ei juhtu midagi, kuid kui murda saba, plahvatab tilk kildudeks. Eesti-USA uuring tugines tehnikaülikooli küberneetika instituudi teadlase, akadeemik Hillar Abeni lahendusele. Fotol prints Ruperti pisaratena tuntud karastatud klaasi tilgad. purdue.edu
	Eesti parima teadusfoto 2017 konkursil pälvis žürii tunnustuse Tavo Romani foto polüditsüaandiamiidi kihist enne elektropolümerisatsiooni. Pildil on kujutatud 200 mikromeetri laiust ala.
	Eesti parima teadusfoto 2017 konkursi pildiseeria kategoorias võitnud Heli Lukner, Sandhra-Mirella Valdma, Andreas Valdmann uurisid, kuidas luua sobivat hajunud valgusvälja spetsiaalse hajutaja ja läätse abil. Läätse ja hajutaja vahelist kaugust kohendades märgati rohkem või vähem teravaid kujutisi labori seinal ja tagasipeegeldust läätselt, mis ka jäädvustati.
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