MILLA MÄGI- 65, ps. Ingel Tael
(ajakirjanik, luuletaja)
(sünd. Ludmilla Miiste, aastast 1973 Ludmilla Mägi, aastast 1993 Milla Mägi)
Sündis 13. detsembril 1949. aastal Kuressaares, õppis Rahuste Algkoolis ja tollases
Kingissepa Keskkoolis.
„ Kuressaares hakkasin elama alles peale algkooli, jätkasin praeguses ühisgümnaasiumis.
Esimeste honoraride eest ostetud portfellis sai kooli kaasa kantud vastilmunud paks “Eesti
luule antoloogia” ja muud vajalikku vaimsust …“ /Saarte Hääl, 7.12.2009, E. Naaber Milla
Mägi on mandril saarlaseks jäänud/
Aga hoolimata sellest, kus ta parasjagu on olnud või elanud, peab ta oma koduks ikkagi Sõrve
poolsaart. Ülikoolihariduse sai Tartu Riiklikus Ülikoolis aastatel 1971-1978
filosoofiateaduskonnas, lõpetas eesti filoloogi ja ajakirjanikuna.
Töötas alguses ajalehe „Kommunismiehitaja„ toimetuses ja Saaremaa Koduloomuuseumis.
„Kommunismiehitaja“ toimetuse kohta meenutab:
„Seal oli ligitõmbav seltskond, igaüks omamoodi isiksus, peatoimetajaks ajakirjandusliku
eriharidusega Endel Prooses, kellest õhkus tasakaalukust ja väärikust. Arvatavasti oli see ka
ainuke toimetus Eestis, kus lapsajakirjanikuna (sellist mõistetki ei tuntud) sai võimalikuks
toimetusse kuuluda, esialgu suvel honorari alusel, hiljem juba asendajana. Sain õrnas eas
erilise kooli.“ /Saarte Hääl, 7.12.2009, E. Naaber Milla Mägi on mandril saarlaseks jäänud/
Tallinna minnes oli ajakirjanik tööl „Tähekese“ ja „Pioneeri“ toimetuses, aastail 1979 – 1995
„Nõukogude Naise“ toimetuses nii kultuuritoimetaja kui ka juhatuse esimehena. Seejärel oli
Eesti Televisiooni infotoimetaja ja ajakirja „Kodukolle“ toimetaja 2002-2006. Hiljem hakkas
vabakutseliseks.
Esimesed värsid ilmusid 1968.aastal „Kommunismiehitajas“ ja „Nooruses“.
Milla Mägi on loodusluuletaja, kes räägib merest ja loodusest üldiselt, paneb värssidesse
kodutunde ja armastuse. Tema luulet on kasutatud ka laulupidude repertuaaris.
Ingel Taela nime all on ilmunud neli luulekogu: „Merest tõusnud“ (1981), „Merine“ (1996),
„Aja elu“ (2008), „Eesti rand“ (2009).
„Aja elu“ – Pealkiri iseloomustab luulekogu täiesti täpselt. See on küpse luuletaja mõtiskluste
ja tundmuste raamat, kus puudutatakse kõiki olulisi igavikulisi mõisteid ja tähendussõnu:
meri, rand, linnud, igavene loodus, valgus, silmapiir, esivanemate veri, unustus, lähedus,
kaugus... ..."„Aja elu“ sobib nii noortele kui eakamatele lugejatele. See on kosutav luule.“ /01.
04. 2009, Kirjanduse ja keele ajaveeb, Maire Liivamets/
Lisaks on Milla Mägi veel 8 raamatu kaasautor, teinud ka tõlketöid, tõlkinud vene ja saksa
keelest.
Tubli ajakirjanduslik looming on pälvinud Eesti Ajakirjanike Liidu aasta ja eripreemiaid.
Selle liidu liige on ta alates aastast 1983.

