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SELGELTNÄGIJAST KUNSTNIK: «Inglid on
nähtamatu maailma nähtav peegeldus.
Hingeloomad. Taevahobud.»

ARNO SAAR

ALDO LUUD

VIDA PRESS

Reet Kalamees maalib oma piltidele võimsaid valgusolendeid
KRISTEL RÕSS

kristel.ross@ohtuleht.ee

Maalija heidab külalisele 
pilgu ja tema pintslitõm-
beist ilmuvad lõuendile 
sügavsinistes toonides tii-
vulised olendid. «Need on 
sinu kaitseinglid, val-
gusolendid,» ütleb sel-
geltnägijast kunstnik Reet 
Kalamees. «Kummaline, 
et valisid just sinise – mi-
nu lemmikvärvi,» imestab 
valmiva pildi omanik.

Imed aga alles hakkavad sündi-
ma. Esialgu on tunne, et pilt on 
lihtsalt ilus – midagi hingele. 
«Kui seisan maali ees ja jään se-
da pikemalt silmitsema, hakkab 
mu keha kõikuma, pea läheb mõ-
tetest tühjaks ja hinge sugeneb 
isevärki rahu,» kõneleb pildi kin-
giks saanud naine.

Pildi looja sõnul ei ole tegu 
millegi imeväärsega. «Iga inimest 
saadavad nähtamatu maailma 
valgusolendid: vaimsed teejuhid 
ja kaitsjad. Info nendest jõuab 
minuni energiana, mille kannan 
inimesele tajutavasse visuaalses-
se vormi,» selgitab Reet. Kui 
maalist kiirgav energia on väga 
tugev, tajub vastuvõtlik inimene 
seda ka füüsiliselt.

Mõnikord vahendab pilt elu-
rõõmu, tasakaalu- või rahutun-
net – just seda, millest pildi saa-
jal on vajaka. «Mitte kunagi ei ta-
su seinale riputada teost, mis ei 
harmoneeru sinu energiaga,» 
leiab spirituaalne kunstnik.

Kui pilt sünnib kindlale inime-
sele, kanaldab looja just temale 
vajalikku infot. Aga oma pildi 
võib ära tunda ka mõnel näitusel 
või ka näiteks kunstniku koduga-
leriis, kus ta aeg-ajalt korraldab 
avatud uste päevi. 

Kui Reet avab oma Tammelin-
na eramus külalistele ukse, satu-
vadki nood otsejoonelt justkui 
näitusele, sest trepikoda on tul-
vil müstilise ja lummava auraga 
pilte. Ka elutoa ja köögi seintele 
on ta maalinud inglitiivad, töö-
tuba koos molberti, värvide ja 

maalidega on aga hoopis maga-
mistoa eeskambriks.

Perenaist saadab truult Pea-
ingel Miikael ehk lumivalge kii-
su. Perenaise hoole all on veel tei-
negi valge kass, Orion, kes eelis-
tab külaliste silme alt eemale hoi-
da. Mõlemad kiisud olid enne 
Reeda juurde jõudmist kodutud.

Reet ütleb, et teda on alati hu-
vitanud nähtamatu maailm ja te-
ma vaimne teekond on olnud 
mitmekesine: ta on õppinud rei-
kit ja Silva meelekontrolli meeto-
dit, tegelenud vabastava hinga-
mise ja Rännaku-meetodiga jm. 
«Oma õppetunnid ja aukukukku-
mised on kõigil. Siis tuleb august 
välja ronida,» tõdeb ta. 

Tütred elavad Ameerikas
Vaimsel rajal sammudes on Reet 
õppinud jälgima ja suunama oma 
mõtteid ning teadlikult tõrjuma 
negatiivset. Ütlema stopp, kui tu-
leb mõte, mis teda ei teeni.

Ta abiellus noorelt, juba üli-
kooli teise kursuse alguses sündis 
esimene tütar. «Laste pärast pole 
mul jäänud midagi tegemata, ema 
aitas palju, selle eest olen talle sü-
damest tänulik,» tõdeb naine.

Ta õppis ära soome keele ja 
töötas giidina Leningradis, Mosk-
vas, Riias, Tallinnas. «Ajal, kui 
ühiskond oli suletud, tundus tõe-
lise imena sõita lennukiga Riiga 
või Kiievisse või suhelda vaba 
maailmaga. Tegin isegi Ermitaa-
žis ekskursioone, see oli ikka hull-
julgus!» meenutab Reet. Ta teeb 

ka praegu giiditööd – tutvustab 
soomlastele Tartut ja pajatab põ-
nevaid lugusid nõukaajast.

56aastase Reeda täiskasvanud 
tütred elavad aga Ameerikas – 
vanem tütar Mari-Liis (35) Atlan-
tas ja noorem tütar Hanna-Liina 
(30) Californias. «Oh vaeseke, sul 
on lapsed nii kaugel,» on vahel 
Reedale kaasa tuntud. «Aga lap-
sed ongi ju külalised meie elus,» 
leiab Reet. Pealegi on ta oma tü-
tardega ehk lähedasemgi kui mõ-
ni, kes elab kõrvaltänavas. 
«Kord-paar aastas saame kokku, 
aga Skype’is räägime iga jumala 
päev,» kinnitab ta.

Nähtamatu maailm
Reeda ema Leili ja isa Valdeko 
elavad aga palju lähemal – Tartu-
maal Puhjas. «Nad on üsna hea 
tervise juures, väga tegusad ja 
hoolivad. Ema oli silmaarst ja isa 
peaenergeetik, kuid praegu saa-
vad nad oma jõu suhtest maaga,» 
kõneleb Reet.

«Koos õega oleme jätkanud pe-
retavasid: emal-isal on kaks tü-
tart, nii ka minul ja õel,» lisab ta.

Ingleid hakkas Reet maalima 
juba ligi paarkümmend aastat ta-
gasi. Nad on nähtamatu maailma 
nähtav peegeldus, ütleb ta. Taeva-
sed teelised. Toetajad. Tasakaa-
lustajad. Hingeloomad. Taevaho-
bud. Kaksikhinged. Igal pildil on 
oma vägi ja tähendus. «Kui loon 
pildi, tuleb ka sõnum,» ütleb ta. 
Õlivärvid võttis ta esimest korda 
kätte kümmekond aastat tagasi.

Ideid piltide maalimiseks han-
gib Reet ka unenägudest. Unenä-
gude maalilm on põnev, sageli 
paneb Reet ärgates nähtu kirja 
kaustikusse, mis lebab alati tema 
öökapil. 

Reedale on alati pakkunud hu-
vi kaksikhingede teema. «Sageli 
on neid rohkem kui üks. Küsimus 
on äratundmises. Sa lihtsalt tead, 
et oled kas või lühikeseks ajaks 
kohanud oma teist poolt,» selgi-
tab naine.

Kui tema pildid rippusid Tar-
tus Jaani kirikus, külastas seda 
näitust Soome abielupaar, kes tä-
histas oma 40. pulma-aastapäe-
va. «Nad soovisid kaasa viia just 
kaksikhingede teemalise pildi – 
et see jääks meenutama nende 
tähtpäeva. Olin nii liigutatud ja 
tänulik,» kõneleb kunstnik.

Kas õnn on seotud teiste ini-
mestega? «Ainult kaudselt, sest ta-
sakaal ja oskus rõõmustada ka väi-
keste asjade üle saab tulla ainult 
endast! Mitte keegi teine ei saa te-
ha meid õnnelikuks,» vastab Reet.

Reet ei vahetaks mingil juhul 
oma elu õppetunde teiste vastu. 
Tal on palju sõpru ja lähedasi hin-
gi. Reet teab, et naise parimad 
aastad on just keskeas. «Tänu elu-
kogemusele ei lähe enam väikes-
te asjade pärast närvi, oskan ana-
lüüsida, üldistada ja näha suurt 
pilti,» räägib särav naine.

Reet jalutab oma spirituaalse-
te maalide keskel, kui korraga pa-
neb päikesevalgus nende kuldsed 
toonid särama. Taustaks mängib 
meditatiivne muusika ja Reet va-
lab inglitassidesse rohelist teed. 
Meeleolu on müstiline ja ülendav.

«Minu jaoks on piir maise ja 
vaimse maailma vahel õhuke.» 
ütleb ta. Kunstnik lisab, et temas 
on ootel rohkesti ideid. «Maali-
des olen ma tõeliselt õnnelik, sa-
baotsani,» naerab ta.

Vestlus Reedaga toob kuula-
jasse kergust – justkui oleks tões-
ti saanud osa taevasest energiast. 
Tema ebamaiseid pilte võib ala-
tes maikuust suve lõpuni kaeda 
Tallinnas hotellis Euroopa, aga 
ka tema kodulehel (www.angel-
laria.com) või miks ka mitte te-
ma kodugaleriis Tartus Tamme-
linnas.

Vaimsele rajale suunas 
Evald Hermaküla
Kui noorukese Reeda tiivad juba kandsid, ihkas te-
ma hing teatrilavale. «Mulle meeldis juba lapsena 
joonistada ja käisin ka lastekunstikoolis, kuid teater 
tõmbas eriliselt. Passisin mitu päeva Vanemuise 
teatri ees ja ootasin Evald Hermaküla (pildil),» mee-
nutab ta. Kord õnnestuski tüdrukul kuulsal näitlejal nöö-
bist kinni võtta ja pääseda proovi. Reedast sai Hermaküla stuudio liige, 
kaaslasteks näiteks Hannes Kaljujärv, Jüri Lumiste jpt.

See oli väga põnev aeg, lisaks näitekunstile avanesid talle ka vaimu-
maailma uksed. «Hermaküla tõlkis meile Carlos Castaneda keelatud raa-
matuid ja jagas käsikirjalisi tekste. Proovisime nõiatehnikaid ka proovides 
ning tegime joogat,» kõneleb Reet Kalamees. Ta lisab, et Hermaküla vaim-
setest huvidest polegi millegipärast suurt räägitud. Aastaid hiljem avastas 
Reet, et vahepeal on eesti keeles ilmunud kõik Castaneda raamatud. «Är-
kasin justkui pikaajalisest unest – ostsin endale need kõik!»

Reet oli teatriga seotud ligi viis aastat ja etenduses «Elektra, mu arm» 
mängis koguni peaosa. Ometi otsustas tüdruk minna õppima eesti fi loloo-
giat. «Ju ma siis ei pidanud ennast piisavalt andekaks. Tahtsin olla väga 
hea ega soovinud mängida tulevikus vaid toatüdrukut,» põhjendab ta.

Kolm inspireerivat kohtumist
Olulisel kohal Reet Kalamehe jaoks on kohtumine Anatoli 
Nekrassoviga (pildil) – endise ettevõtja ja Venemaal kul-
tusautoriks kujunenud psühholoogi ja esoteerikuga, kelle 
raamatud on saanud ka eesti keeles menukeiks. «Trehva-
sime juhuslikult enne tema loengut Tartus Dorpati konve-
rentsikeskuses – ta oli jõudnud varem kohale ja hakkasi-
me juttu ajama. Rääkisin oma inglimaalidest, mis olid pa-
rasjagu näitusel Atlantise keskuses. Nekrassov tundis nende 
vastu huvi ja läksime neid vaatama. Ta ütles, et tajub nende piltide valgust 
ja võimsust ning kinnitas, et kunagi saavad need pildid tuntuks.»

Sama oluline on talle kohtumine Robert Mossiga (pildil) 
– endise ajakirjaniku ning teadliku unenägemise õpetaja 
ja šamaaniga, kelle raamat «Teadlik unenägemine» on il-
munud ka eesti keeles. «Mõne aasta eest tuli Moss Ees-
tisse kursusi tegema, need olid välja müüdud, kuid sain 
sinna ime läbi koha. Samal ajal rippusid minu maalid Tal-

linnas Euroopa hotellis, kus Moss neid märkas. Ta kirjutas 
mulle ja hakkas minu pilte jagama oma blogis. See oli justkui 

avanemine – minu tööd jõudsid laia maailma. Ühte pilti maalides olin taju-
nud, et see läheb vägevale meeshingele. Kohtudes Robertiga taipasin, et 
see on just tema pilt ja kinkisin selle talle.»

Samuti väärib märkimist kohtumine Freydoon Rassouli-
ga, (pildil) Iraanist pärit endise arhitekti ja maailmakuulsa 
spirituaalse Ameerika kunstnikuga. «Kui Facebookis jõud-
sid minuni kuulsa spirituaalse kunstniku Freydoon Ras-
souli pildid, oli see minu jaoks äratundmine, tohutu laeng. 
Oli tunne, et pean temaga kindlasti kohtuma! Registreeru-
sin Rassouli kursusele Itaalias, kuid see jäi kahjuks ära. Kir-
jutasin talle ja kuulsin kursusest Ameerikas Portlandis. Sõitsin 
kohale ja selgus, et tegu oli workshop’iga väikesele grupile. Hiljem tunnistas 
eakas kunstnik, et ta tegi selle kursuse peamiselt sellepärast, sest üks väsi-
matu eestlanna talle muudkui kirjutas. Me maalisime tema juhendamisel ja 
kuulasime vapustavaid lugusid Rassouli elust.»

KODU NAGU GALERII: Pilte leiab Reeda kodumajas kõikjalt, juba 
trepikojastki.

«Ma mõtlen, et kuna 
ma nüüd lapse sain, 

võib temaga koos ehk jälle 
natuke lapsikum olla.»
Liisi Koikson (pildil) rääkis ajakirjale 

Anne & Stiil, et Londonis elades lubas 
ta endale veidrusi, kuid Tallinnas 
kahjuks enam mitte.

SOOMELE ENNUSTATAKSE 
EUROVISIONI VÕITU
Rahvusvaheline press ennustas pühapäevaste esimeste Eurovi-
sioni proovide põhjal võitu Soome indie-popiduole Norma John, 
kirjutab Ilta-Sanomat. Lauljanna Leena Tirronen (pildil) ja pia-
nist Lasse Piirainen (pildil) astuvad Kiievis võistlustulle palaga 
«Blackbird». Soome oli üks üheksast riigist, kelle etteastete 
põhjal ajakirjanikud oma edetabeli koostasid. Teiseks jäi Aser-
baidžaan ja kolmandaks Portugal. ÕL
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« Iga inimest 
saadavad 

nähtamatu 
maailma 
valgusolendid: 
vaimsed teejuhid 
ja kaitsjad. 
Info nendest 
jõuab minuni 
energiana, mille 
kannan inimesele 
tajutavasse 
visuaalsesse 
vormi.»

ALAR TRUU

TEET MALSROOS

ALDO LUUD
REUTERS/SCANPIX

«Reet töötab koos valgusolenditega.»

«Käisime aastaid tagasi koos abikaasaga Tartus Jaani kirikus Reet Kalamehe piltide näi-

tusel kolm-neli korda järjest, sest need pildid lummasid meid. Tajusin, kui tugevat ener-

giat tema maalid kiirgavad!» räägib tervendaja Monika Palm (pildil). 

«Ma ei tundnud siis Reeta veel isiklikult, aga oh imet – ühel heal päe-

val tuli ta minu vastuvõtule tasakaalukeskusse.»

Nüüd ripub selles ruumis, kus Monika töötab klientidega, Reeda 

maalitud pilt «Elamine rõõmus». «See pilt kiirgab nii tugevasti rõõ-

muenergiat, et isegi lapsed on seda tajunud. Reeda maalid toeta-

vad inimese energiakeskust ja aitavad kohaneda muutustega, saada 

üle probleemist vms. Meil on veel teinegi Reeda maal – «Jumalik 

koosolemine» – pilt, mis toetab inimeste ja organisatsioonide vahelisi 

suhteid.»
Reet töötab koos valgusolenditega ja ka seepärast on tema pildid nii võimsad, märgib 

Monika Palm. «Spirituaalse kunstnikuna ta tunnetab, millised küsimused on inimese 

jaoks just praegu olulised ning luues suunab ta oma piltidesse inimest toetava energia.» PEAINGLIGA:Perenaist saa-
dab truult 

Peaingel Miikael ehk lumivalge kiisu.

Artistid panevad end 
Eesti esimeses veebi-
muusikasaates proovile
«Oleme põhifookuse 
pannud uutele ja 
väiksematele ar-
tistidele,» pal-
jastab Eesti esi-
mese Youtube’i 
saatekanali ja 
muusikasaate 
«The Moon Sta-
tion» produtsent 
Ken Einberg (pildil) 
saate tagamaid. «Suur-
tel ja tuntud nimedel on alati 
palju kajastust ja neid on võima-
lik näha igal pool, väikesed artis-
tid on suuremate varjus.»
Muusikasaade «The Moon Station» 
tutvustab Eesti muusikamaastiku 
tegijaid, kes jagavad oma kogemusi 
ja paljastavad hingesaladusi. Idee 
ei sündinud üleöö, vaid keerles 
saatetegijatel juba paar aastat 
peas. «Algne plaan oli teha ainult 
audiosaade, kuid mõistsime, et 
peale heli on vaja ka pilti,» ütleb 
Ken. Ta selgitab saate eesmärki: 
«Loome uusi meediaväljundeid, 
mille kaudu pakkuda artistidele 
võimalust esitleda enda muusikat 
video -ja audioformaadis. Eestis on 
neid vähe.»

Esimeses omalaadses interneti-
põhises «The Moon Station» saates 
käis külas noor ja vihane psühhe-
deelne bluus-rokkbänd The Queen 
Of Spades, kes on pannud siiani 
kuulajad imestunult kahtlema, kas 
tegu on ikka Eesti bändiga. Selle 
liikmed tõdesid, et neile pole miski 

kergelt kätte tulnud.
Kui muusik ja Raadio 2 

tuntud saatejuht Bert 
Järvet uuris, kuidas 
Ameerikas veedetud 
aeg on bändi solisti Os-
karit mõjutanud, ütles 
too, et imedemaal käik 

polnud sugugi hirmus 
kogemus. «See oli inspi-

reeriv. Väga häid ideid sai.» 
Küll aga tunnistas Oskar, et nii 

nagu mõnes Ameerika muinasjutu-
lises fi lmis, ei saa siiski üleöö staa-
riks. «Läksime sinna, et teha enda-
le nime ja staarideks hakata.» Nii 
lihtsalt see aga ei läinud. Pois-
tebänd alustas ühist teekonda 
2016. aasta alguses ja on muusika 
tegemisega juba esimesed kupüü-
rid teeninud.

Noortel pillimängijatel jagus al-
gajatele muusikutele ja tegijatele 
vaid häid õpetussõnu: «Pilli peab 
palju harjutama. Kui tahad rock’n 
roll’i teha, pane muusikale rohkem 
rõhku kui sellele elustiilile. Ja ära 
jää prooviruumi harjutama. Lükka 
end lihtsalt vette, see on parim asi, 
mida teha saad!» Poisid panevad 
ühtlasi ka südamele, et muusika te-
gemine pole sugugi meelakkumine 
ja peab distsipliini säilitama: «Väga 
palju tuleb harjutada, kodus käiak-
se ainult magamas. Mõtled küll, et 
rock’n roll on ilgelt lahe, aga tegeli-
kult on seal taga tuhandeid tunde 
tööd!» 
MAILY MAU

Räppar Beebilõust on juba mõn-
da aega vaadanud elu vanglatrel-
lide tagant, kuhu ta saadeti 
veebruaris toime pandud relvas-
tatud poeröövi eest. Vahepeal 
annab ta endast märku ka sot-
siaalmeedia vahendusel.

Paar päeva tagasi avaldas Bee-
bilõust Instagramis pildi paberile 
kirjutatud ridadest. Pildi juures on 
tekst: «Sõnumid tsoonist. «Ma 
loen neid sõnu, lauseid, vaatan se-
da teksti ja tahaks selle siis põle-
tada. Miks? Sest see tekst on liiga 
hea, liiga aus, liiga f**ing päris... 
Ja ma pole nii väga kindel kas see 

kahep****line mängumaailm 
händlib selle päris kunsti ära... 
Kas see maailm on seda kunsti 
üldse väärt?» Mo aknal on trellid 
ja rõske on torn, neis sõnades nii 
mõnusalt valus see äratundmine 
on...»

Postituse kommentaaridest sel-
gub, et Beebilõusta inspireeris neid 
ridu kirjutama sõbra loodud luule-
tus, mille too räpparile märtsis kir-
jaga vanglasse saatis. Esialgse luu-
letuse on sõber, artistinimega Rä-
pane Päevik, postitanud ka oma 
Instagrami lehele. 
KATHARINA TOOMEMETS

BEEBILÕUST: 
kas maailm 
on me 
kunsti 
üldse 
väärt?

191 000 
vaatajaga oli eelmise 
nädala vaadatuim saade 
taas «Pealtnägija» 
(pildil), selgub 

Kantar Emori teleauditooriumi uuringust.
«Pealtnägijale» järgnes edetabelis Eesti populaarseim tele-
sari «Pilvede all», mida vaatas 177 000 inimest. Kolmanda-
le kohalt leiab draamasarja «Õnne 13» 147 000 televaata-
jaga.

«AMERICAN IDOLI» TÄHT ABIELLUS ISEENDAGA
2004. aastal «American Idoli» võistluse võitnud Fantasia Barrino (pil-
dil) tunnistas teisipäevases telesaates, et abiellus endaga. «Ostsin sõr-
muse ja abiellusin iseendaga,» kinnitas 32aastane lauljanna saatejuht 
Harry Connick juuniorile. Tõsi, Fantasia naitus 2015. aastal Kendall 
Tayloriga, kuid enne seda pidas iseendaga pulmi. «Pidin sada tege-
ma, sest ma ei uskunud, et mind tabab tõeline armastus, enne kui 
ma pole õppinud end ise armastama.» Barrinol on kaks abielu-
sõrmust. Tal on kaks last kahest varasemast armusuhtest. Tema 
esikpoeg Zion tuli ilmale, kui ta oli 18aastane.ÕL
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VAATAD PILTI 
JA MÕTTED 
KAOVAD, 
SAABUB 
ISE-
VÄRKI 
RAHU...

Kati Saara Vatmanni taluseinast 
leidsid talgulised dünamiidipaki

Selgelt-nägijast kunstnik maalib tervendavaid pilte


