
11. juulil 2020 toimus juba teist korda Muhus üritus Ilu Elab Eput Päev.  
Päeva mõte on vähemalt üks kord aastas nö eputada muhu pärandkultuuri ja mustritega, et 
tunnustada ja tutvustada kohalikku saarel tegutsevat või saarega seotud loovinimest läbi 
loengute, avatud ateljeede ja töötubade ning etnograafiast inspireeritud moeshowga. Muhu 
mustreid teatakse ja tuntakse üle Eesti, miks siis mitte näidata seda ilu just ka siin, kus seda 
tegelikult iga päev sünnib ja mis on saare auks ja uhkuseks. 
Ürituse sihtrühmaks on lisaks kohalikule etnograafia ja kunsti huvilisele kogukonnale veel ka 
noored, et neid ärgitada märkama vanu mustreid ja traditsioone enda ümber ning näidata, et 
nendest on võimalik luua palju uut ja tänapäeval kasutatavat - moodne kunst, graafiline disain, 
käsitöö erinevad tehnikad, erinevad materjalid jms. Üheks huvirühmaks on kindlasti 
suvemuhulane või siis siia asja elama tulnud inimesed, kellele tutvustada meie pärandkultuuri, 
selle kasutamist ja tavasid. Samas näha on, et kohale tullakse üle Saaremaa ning Muhumaa ja 
ka mandrilt, et sellest kõigest osa saada.  
Sel aastal peab eriti tänama ilmataati, kes otsustas õhtuks lasta tuulel vaibuda ja päikesel 
särama hakata. Õhtune moeshow, kus kohalikud või saarega seotud käsitöölised, disainerid 
oma muhu pärandkultuurist inspireeritud kollektsioone esitlesid, sai üllatavalt suure publiku. 
Hinnanguliselt oli kohal üle 400 inimese ja tänu projektitoetuste abile saime üritusele 
professionaalsed video ja foto jäädvustajad, profi valguse ja heli, suurepärase ruumi 
dekoreerida ja modellid show jaoks üles lüüa. Sel aastal sai ka video vahendusel 
otseülekandega veebis üritust jälgida. 
Päev algas muidugi ilmateadet uskudes vihmasaju ja huvitavate loengutega Muhu Muuseumi 
kunstitallis, kuhu tuli kohale saalitäis rahvast, kes huviga said kuulata muuseumi enda loengut 
tikanditest enne lilltikandit, Piret Pupparti käsitlust etnograafia kasutamisest tänapäevases 
rõivadisainis ning Rein Saksakulmu tema fotokogu fotode põhjal muhu naisest. 
Üle Muhu avatud ateljeedes ja stuudiotes said täis kõik töötoad ja jätkus ka niisama uudistajaid.  
Korraldajate meelest läks üritus igati korda. Taas oli tagasiside positiivne ning kinnistus 
teadmine, et sellist üritust, sellise tasemega on siia vaja. Koostöös erinevate kohalike oma ala 
professionaalidega on võimalik luua midagi väga erilist ja toredat, mis liigutab nii vaatajat kui 
tegijat, harib ja seob kogukonda.  
Aitäh kõigile, kes aitasid ja osa võtsid.  
 


