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KALLE VILPUU
muusika ongi üks
salakoodide keel
Tekst: Andri Riid
Fotod: Riina Varol, Kris Moor

Tänavu juulis oma 50 aasta juubelit tähistanud
kitarrist on elu parimas vormis ja hõivatum
kui kunagi varem. Äsja nägi ilmavalgust mitu
aastat küpsetatud sooloalbum „Silver Lining”,
samuti on täies elujõus ja tegutsemishoos
kaks ansamblit, Ultima Thule ja Seitsmes
Meel, millega Kalle nimi ka muusikavõhikule
automaatselt seostub. Usutlusele saabub
pillimees staatusele kohaselt ühes oma kõige
armsama pilli, Gibson Les Paul Goldtopiga.
nud, kõik metallosad loksusid ja
logisesid – ja ei jäänudki muud
üle, kui tuli hakata pilli parandama. Suur tänu Helmut Hargile, kes
aitas taastada pilli selliseks, nagu
ta algselt oli. Kogu see juppide tellimine ja arusaamine, milline pulk
mida teeb, võtab omajagu aega ja
on üpris kulukas ettevõtmine. Aga
preemiaks sain pilli, mida ma väga
hoian.
Kuulu järgi ei olnud kitarr üldse
sinu esimene instrument?
Kohtla-Järve 1. keskkoolis, kus
ma õppisin, mängisin esialgu endast kolm aastat vanemate poiste
bändis trumme. Kitarrihuvi tuli

Pärast keskkooli viisid paberid
Otsa-kooli?
Ei, pärast keskkooli olin aasta
aega Pärnus lavatööline ja käisin

Tegelikult oli keegi
tolvan selle Les Pauli
parajalt ära retsinud −
Tulipi originaalpingutid
maha võtnud, EMGd
peale laksanud, kõik
metallosad loksusid
ja logisesid − ja ei
jäänudki muud üle,
kui tuli hakata pilli
parandama.

Igor Klimenkovi juures kitarritunde
võtmas. Igori juures õppisin juba
päris süvitsi klassikalist kitarrimängu. Tema oli tasemel õpetaja
ja pillimeister, kelle juures käisid
muusikud üle kogu Nõukogude
Liidu kontsertkitarre tellimas. Igori
naine oli ka kontsertkitarrist, nii et
selline otsast otsani muusikat ja
muusikuid täis perekond.
Edasi tuli juba Otsa-kool, kus
ma esimesed kaks kursust õppisin
klassikalist kitarri, aga kolmandal
läksin üle estraadikitarri erialale
Riho Lilje käe alla. Tajusin ära, et
kui sa tahad klassikalist kitarri väga hästi mängida, siis see
nõuab meeletut tööd, ja et mulle ei
sobi akadeemilisus. Selleks ajaks
olin ma juba Seitsmendas Meeles
ning elu oli nii kohutavalt aktiivne, et õpetajagi soovitas eriala
vahetada.
Tagantjärgi mõtlen, et tegin
kõik täiesti õigesti, sest klassikalise põhja peale on lihtne ehitada
üles ükskõik mida. Sain sealt tooni
ja sõrmemänguoskuse ning palju
muud, mida ma ilmselt enam ei
hoomagi.
»
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Räägi oma kitarrist.
See Goldtop on mu põhipill.
Mulle ta istub hästi, on ergonoomiliselt sobiv, hea dünaamikaga
väga tundlik instrument. Kui pill
on hea (ja 30 aasta mängimise järel tunnen ma kohe ära, kas kitarr
on hea või mitte), siis saab seda
enda järgi sättida − kuulata instrumendi iseärasusi, tajuda ära,
mis seal peidus on ja mis sellest
teha annab. Mässasin oma Goldtopiga mitu head aastat, kuni kuulsin, et rahvas räägib juba, et olen
ära pööranud. Tegelikult oli keegi
tolvan selle Les Pauli parajalt ära
retsinud − Tulipi originaalpingutid
maha võtnud, EMGd peale laksa-

pärast seda, kui olin 11aastasena
kuulanud Pink Floydi „Dark Side
of the Mooni”. Kuulasin veel Yes’i,
Camelit, Led Zeppelini ja Free’d
ning sain aru, et see puudutab
mind väga. Esimesed kitarriakordid näitas mulle ette koolivend
Hillar Vimberg, kellega ma ühes
majas elasin. Veidi hiljem võtsin
Jõhvi muusikakoolis eratunde,
järgnesid koolibändid ja muud sellised asjad...
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Eeltöö oli tehtud, eks meie siis
vedasime seda asja edasi, tegime
väga intensiivselt proove, lood
võeti omaks, inimestele me meel-

disime ja selle tulemusena oli meil
kohutavalt palju tööd – vaatasin
oma märkmikust, et 1987. aastal
oli meil ühes kuus 28 kontserti.
Seitsmes Meel oli tolleaegse
ETKVLi kaubabaasi bänd, tingimused olid selle aja kohta väga
head. Meil oli Tihniku tänaval suur
omaette prooviruum, kuhu võis
ükskõik mis kell sisse astuda.
Meil oli ka oma PA, mille ehitasid
bändikaaslane Toomas Leemets ja
helimees Margus Rebane.
Kuidas loomeprotsess Seitsmendas Meeles välja nägi?
Seitsmenda Meele lood olid põhiliselt Henry sulest. Kui ta midagi
huvitavat proovi kaasa tõi, hakkasime seda lihvima. Ja eks me töö
käigus siis vaidlesime, kaklesime
ja leppisime. Mis puutub konkreetselt kitarripartiidesse, siis ma võt-

sin alati mõne lindi koju kaasa ja
panin kruttima − Vene makkidel
oli ka luupimise võimalus −, ning
pusisin niikaua, kuni sain õiged
noodid kätte.
Tõepoolest, Seitsmenda Meele kitarripartiid tunduvad tänapäevalgi kuulates läbikomponeeritud ja
mingi oma knihviga, samas mängisid (eriti algusotsas) põhiliselt
puhta tooniga.
Seitsmendas Meeles oli mul
Mark Knopfleri moodi sound, kasutasin palju Compression Sustainerit ning mängisin põhiliselt
helipea 2. ja 5. asendis, kus tuleb
see plõnks juurde. Sel ajal tundus
see õige.
Praeguse pilguga vaadates leiab
ilmselt nii mõndagi, mida tolleaegsele kõlapildile ette heita...
Ma olen mõelnud, et üks põh-

Ehkki mul on väga
sügav respekt ehedate
bluuskitarristide
vastu, ei puuduta see
mind nii sügavalt kui
hard rock, grunge või
kõrgema pilotaaži
metal.
jus, miks päris õiget kidra-sound’i
kätte ei saanud, oli see, et neis
üksikutes lääne kidravõimudes,
mida kasutasime, olid lambid
omadega läbi. Tol ajal polnud vajalikke teadmisi, polnud ka õigeid
lampe kusagilt võtta, aga kui võimud oleks olnud paremini hooldatud, oleks tulemus olnud hoopis
parem. Praegu ma leian, et kui sul
võimus NOS-lampe ehk 50ndatel
militaartarbeks ehitatud lampe
pole, siis sound’i kätte ei saa. Palju
polnud tol ajal valida ka stomp’e,
minu käsutuses olid näiteks
Compression Sustainer, chorus,
delay ja overdrive.
Seitsmes Meel läks laiali võrdlemisi ootamatult, populaarsuse
tipul...
Väga mõjuvat põhjust tegelikult polnudki. Minu jaoks on see
siiamaani suur küsimärk – millest tulid need mõtted, et midagi
enamat meil ei tule ja parem on
tipus olles laiali minna. Tegelikult
oleksime võinud edasi tegutseda.
Plaadini me ei jõudnudki.
Nüüd, kui Seitsmes Meel on jälle
koos, tundub, et rahvas võtab meid
jätkuvalt hästi vastu. Kõlapilt on
küll muutunud, kuna ühte meest
meie seas enam ei ole (klahvpillimängijat Tõnu Väärtnõu − toim).
Sellest tekkinud augu täitmine
on ka mulle paras pähkel. Vanu
lugusid me päris reanimeerima ei
hakanud, üritame asju tänapäevasemalt mängida. Arvan ka, et
hakkame uut repertuaari tegema,
mehed on tahtmist täis.
Pärast Seitsmendat Meelt mängisid üpris eripalgelistes kollektiivides, nagu Gunnar Grapsi Magnetic Band, Tõnis Mägi punt 777,
Saxappeal Band ja Marju Läniku
saateansambel. Ometigi näivad

Ultima Thule Jazzkaarel (2013). Foto: Kris Moor

need olevat väike suunamuutus
võrreldes sellega, mida Ultima
Thulega liitumine endast kujutas.
Nii oligi, Thule kitarrindus ongi
täiesti teine maailm. Kui mind Thulesse kutsuti, olin ma väga üllatunud, kuna ma pole bluuskitarrist.
Tolleaegne Thule oli palju bluusilikum kui praegune ja mul võttis kohanemine aega mitu head aastat.
Olin bluusiga muidugi kokku puutunud ja seda uurinud, omandasin
peagi kogu repertuaari, aga ehedat
bluusimeest pole must saanud.
Ehkki mul on väga sügav respekt
ehedate bluuskitarristide vastu, ei
puuduta see mind nii sügavalt kui
hard rock, grunge või kõrgema pilotaaži metal. Aga eks iga kitarrist
peab oskama elementaarsel tasemel bluusi mängida, sest see on
vundament kõigele muule.
Kas Riho Sibula kõrval, kes on
korduvalt valitud või hääletatud
Eesti parimaks kitarristiks, vägisi
teise viiuli tunnet peale ei tule?
Mul ei ole küll kunagi tulnud

pähe mõtet nuriseda või juurelda
selle üle, mitmes viiul ma selles
bändis olen. Partiid on ära jagatud ja sellel, mida ma seal bändis
õppinud olen, on hoopis suurem
kaal − olen õppinud kolleege laval
kuulama, delikaatselt tagasi tõmbuma, kui teine soleerib, sama
asja ühes sammus tegemist, õlatunnet... Thules on esmaklassilised muusikud, kellega koos musitseerida on suur au. See on nagu
hea vein, mis saab vananedes
ainult paremaks minna. Viimasel
ajal polegi enam midagi vaja seletada, teed oma asja ära ja ongi
korras. Eks me anname pidevalt
kontserte ja kindlasti teeme mõne
plaadigi veel.
Nullindate keskpaiku liitusid Erik
Meremaa ansambliga House of
Games, mis andis välja plaadi
„Rise and Shine” ning üritas Euroopas läbi murda. Mida on sellest ajast meenutada?
Mina hindan seda bändi kõrgelt
ning pean saadud kogemust kül-

lalt oluliseks. Me saime Eestist
välja, tuuritasime Euroopas – sain
sealt lavanärvi ja stressitaluvuse.
Esinesime ka vägagi nimekatel
lavadel: Londoni Astoria, NY Heebie-Jeebies, Manchester Rock City
ja veel paljudes muudes kohtades,
mis vääriksid äramärkimist. Tagantjärele tundub see kõik pisut
uskumatunagi. Sai järele proovitud, mida kujutab endast elu tuuribussis, kus tuleb pikkade sõitude
ajal sama seltskonnaga ninapidi
koos olla. Sai lapse kombel rõõmustatud, kui tehti komplimente,
et poisid, te panete süngelt. Meeliülendav tunne oli lugeda häid välismaiseid plaadiarvustusi, olime
isegi ajakirjades Metal Hammer ja
Classic Rock. Kui sellest ei räägi,
siis seda nagu polekski olnud, aga
see on ju osa minu muusikuteest.
Tegime meeletult tööd, neli-viis
korda nädalas proove, hakkasin
harjutama kaheksa tundi päevas.
Harjutada võib lõputult. Mina ei
usu neid muusikuid, kes ütlevad,
et on nii palju harjutanud, et ei

Muusika ongi üks
salakoodide keel.
Pikapeale õpid
selles rägastikus
orienteeruma, hakkad
keelest aru saama,
et mis on nootide
taga peidus. See on
oskus, mis tuleb aja ja
kogemustega.
peagi seda enam tegema. Heas
konditsioonis olemiseks pead iga
jumala päev asjaga tegelema, et
kitarri oleks kerge mängida, et
käed oleksid tundlikud ja liikuvad
ning et suudaksid ka seda head
tunnet hoida.
House of Gamesi aegu jõudsin
ühtlasi arusaamisele, et mulle istub selline elulaad või päeva ülesehitus: olen kitarri seltsis, mängin,
harjutan, otsin sound’e, lindistan,
katsetan, vahetan helipäid − see
kõik on üks ja seesama asi. Need
»

AJAKIRI KITARR | NR 8 | SÜGIS 2013

AJAKIRI KITARR | NR 8 | SÜGIS 2013

Lavatagused trikid. Toomas Leemets ja Kalle Vilpuu (1988). Foto: Väino Silm
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Kuidas sattusid Seitsmendasse
Meelde?
See on üks kentsakas lugu, mis
ajab mind siiamaani muigama. Nimelt käisin Pärnus Otsa-kooli noore tudengina ühe oma muusikust
sõbra pulmas, mille tarbeks oli
kokku klopsitud suvaline muusikaline kollektiiv. Söödi, tehti pulli,
visati viina nagu pulmades ikka, ja
pärast jämmi küsis mult keegi, et
kas ma ei tahaks bändi mängima
tulla. See bänd, kuhu mind kutsuti,
oligi tulevane Seitsmes Meel. Paar
päeva hiljem tuli tänaval juhuslikult vastu Henry Laks, kes seda,
et kitarristi koht on vaba, omalt
poolt kinnitas. Nii et tuleb olla õigel
ajal õiges kohas.
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asjatamised käivad periooditi, ka
stomp’ide, juhtmete või võimulampidega pusimine. Teinekord
mingisugust kõlavärvi otsides
jändan nii kaua, kuni saan soovitud tulemuse kätte − ka see on
osa kidramängust. Kui midagi välja
selekteerub, lindistan ära, ja kui
on äge, siis aretan edasi. Kui neid
demojuppe tekib rohkem, võib
plaadile mõelda.
Nii jõudsidki oma sooloplaadini?
Põhimõtteliselt küll. Siit-sealt
juba küsiti, miks ma bändides
mängimise kõrvalt ise midagi ei
tee. Eks ma olen teistele päris palju
stuudiotööd teinud, mänginud
kidrasoolosid neile, kes on tahtnud, ja sealtkaudu sugenes tutvus
arvuti ja muusikaprogrammidega.
Tasapisi sain pihta, mismoodi
asjad käivad, ja siis tekkisid ka
oskused. Ma pole kunagi olnud ordinaarsusega leppija, olen kerget
nihestatust ja sound’i-trikki taga
ajanud. Lõpuks jagad asja ära,
õpid sound’ist aru saama, õpid
muusikat kuulama, õpid lugusid
kirjutama, õpid muusikat (ka enda
oma) analüüsima, lugude vorme
üles ehitama nii, et lood hakkavad
elama. Muusika ongi üks salakoodide keel. Pikapeale õpid selles
rägastikus orienteeruma, hakkad
keelest aru saama, et mis on nootide taga peidus. See on oskus,
mis tuleb aja ja kogemusega.
Oma plaadi tegemisel valisin
tavapärasest natuke erineva strateegia. Ma ei tahtnud teha teatud
hulka lugusid, et need siis hiljem
kuidagi järjekorda sättida, hakkasin hoopis materjali dünaamikat
taga ajama. Mis kasu on albumist,
mis juba kolmanda loo järel ära
kukub? Stuudiotöös on kohutavalt palju subjektiivsust, sellele,

oma tööd kellegagi jagama, küsima arvamust – oli välja koorunud,
et mu muusika on ruumiline, värviline ja et seda kuulates hakkavad vaimusilmas jooksma pildid.
Töö käigus andsin materjali kuulata ka head muusikat armastavale sõbrale Peeter Metsikule, kel
tekkis juba konkreetsem plaan,
et muusikale võikski teha pildilise tausta, mida saaks tulevikus

kontsertidel kasutada. On selge,
et tegu on kuluka ettevõtmisega. Sõber seedis seda mõtet paar
kuud ja lõpuks otsustas, et teeme
ära. Palgati kunstiakadeemia magistrandid Hannes Aasamets ja
Mihkel Maripuu, kes tegid kõigile
lugudele 3D-arvutigraafikas väga
sünged visuaalsed taustad.
Ise arvan, et plaat on mingitpidi industriaalne, aga mis liiki in-

dustriaalne, seda peaksid ütlema
targemad inimesed. Minu jaoks on
peamine, et plaat kõlaks õigesti ja
oleks aus.
Kas on ka midagi, mis on viiekümneselt teistmoodi?
Ma arvan küll. Mul on tulnud
uus elutunnetus ja hingamine,
olen hakanud teistmoodi muusikat kuulama ja kitarri mängima.

Mida varem ei olnud, on see, et
unustan end tundideks kitarri
mängima. See on nagu narkootikum ja mõjub maagiliselt.
Vaata videokatkendit:
www.kitarr.ee/vilpuu

Seitsmes Meel Pärnu Vallikäärus (2013). Foto: Kati Sihvre

miks mingid asjad toimivad, ei
ole pahatihti mingit ratsionaalset
seletust. Vahel nähakse hirmsasti vaeva keeruliste harmooniate
ja loo ülesehitusega, aga lugu ei
toimi üldse. Vahel on jälle nii, et
mängid kolm minutit kahte duuri
ja see töötab. Mul tekkis töö tegemise käigus materjalis auk. Muu
oli juba valmis, aga seitsmenda loo
kohal kukkus dünaamika ära ning
ma ei suutnud plaati kuidagi rajale
tagasi saada. Tegin uusi lugusid,
mis kõik tundusid head, aga plaadi
konteksti ei sobinud neist ükski.
Lõpuks panin sinna vahele ühe
lääne bändi loo ning seletamatul
kombel hakkas plaat taas toimima. Sain aru, et küsimus oli hoo-

pis tempos. Nii võtsingi puuduva
loo tegemisel aluseks selle lääne
loo tempo.
Kõige selle pärast läks mul
plaadi tegemisele mitu aastat ja
mul jäi väga palju väljapraagitud
materjali üle. Tegin umbes 30
lugu, millest vaid 11 läks plaadile.
Paari lähima aasta jooksul annan
kindlasti teise albumi välja.
Juubeliüritusel ei esitanud sa
seda plaati koos bändiga, vaid
publik istus teatrisaalis ja kuulas
albumit, taustaks ekraanil jooksvad visuaalsed kujundid.
Asi on selles, et varasematest
näitamistest sõpradele − sa pead

Kalle Vilpuu
Bändid:
** Seitsmes Meel (1986—
1990 ja 2013—...)
** Ultima Thule (1991—...)
** Tõnis Mägi & 777
(1990—1991)
** Saxappeal Band (1992—
1995)
** Magnetic Band (1995—
1997)
** House of Games (2003—
2008)
Lisaks hulk ühekordseid
projekte ja stuudiotöid.

Foto: erakogu.

Foto: Mats Õun.

Foto: Vahur Krouverk
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Tasapisi sain pihta,
mismoodi asjad käivad,
ja siis tekkisid ka
oskused. Ma pole kunagi
olnud ordinaarsusega
leppija, olen kerget
nihestatust ja sound’itrikki taga ajanud.

Henno Kelp, Kalle Vilpuu, Andrus Lillepea. Foto albumilt „Silver Lining"

