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EESTI TEATRILIIDU PREEMIAD 2011. AASTA LOOMINGU EEST

Parima lavastuse auhind
Valib Teatriliidu juhatus.
„Gilgameš ehk igaviku nupp“ (Von Krahli Teater). Idee ja lavastus Peeter Jalakas,
dramaturg Tarmo Jüristo, tehnilised lahendused Enar Tarmo, muusika Erkki Hõbe,
videokunstnik Emer Värk, kunstnik Liisi Eelmaa, valgus Oliver Kulpsoo, heli-
kujundus Renzo van Steenbergen.

SÕNALAVASTUSTE AUHINNAD

Žürii: Ivika Sillar (esinaine), Katri Aaslav-Tepandi, Sven Karja, Monika Larini, 
Meelis Oidsalu, Ene Paaver, Raivo Trass.

Lavastaja auhind
Peeter Jalakas – „Gilgameš ehk igaviku nupp“ (Von Krahli Teater).

Naisnäitleja auhind
Katariina Unt – Nisa lavastuses „Nisa“ (VAT Teater).

Meesnäitleja auhind
Juhan Ulfsak ja Erki Laur – Gilgameš ja Enkidu lavastuses „Gilgameš ehk igaviku
nupp“ (Von Krahli Teater).

Naiskõrvalosa auhind
Mirtel Pohla – rollid lavastustes „The Rise and Fall of Estonia“ (Teater NO99) ja
„Three Kingdoms“ (Teater NO99, Münchner Kammerspiele, Lyric Hammersmith –
World Stage Festival).

Meeskõrvalosa auhind
Risto Kübar – Trikster lavastuses „Three Kingdoms“ (Teater NO99, Münchner 
Kammerspiele, Lyric Hammersmith – World Stage Festival).

Kunstniku auhind
Liisi Eelmaa – kunstnikutöö lavastustele „Gilgameš ehk igaviku nupp“ ja „Madame
Bovary“ (Von Krahli Teater).
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Žürii eriauhind
Põhuteater (Teater NO99). Enneolematu idee, uue teatripaiga-teatriruumi avasta-
mine, loomine ja kodustamine. Mõõtkavad rahvusvahelised. Kultuuripealinna
sümbolasutus.

Muusikalavastuste auhind
Žürii: Kerri Kotta (esimees), Alvar Loog, Tiina Mattisen, Kristel Pappel, Raili Sule.

Aile Asszonyi – nimirollide särav ja mitmeplaaniline tõlgitsus lavastustes „Manon
Lescaut“ (Rahvusooper Estonia) ja „Maria Stuarda“ (Vanemuine).
Karmen Puis – Elisabetta I ja Hanna Glawari rolli väljapaistev ja kunstiliselt veenev
esitus lavastustes „Maria Stuarda“ ja „Lõbus lesk“ (Vanemuine).

Balletilavastuste auhind
Žürii: Enn Suve (esimees), Juta Lehiste, Elena Poznjak-Kõlar, Tiiu Randviir.

Alena Shkatula – isikupärased ja hingestatud osatäitmised ballettides „Manon“ ja
„Rosalinde“ (Rahvusooper Estonia).

Tantsulavastuste auhind
Žürii: Mall Noormets (esinaine), Kristiina Garancis, Heili Lindepuu, Raido Mägi,
Anu Ruusmaa.

Oksana Tralla – „Väike prints“. Läbikomponeeritud tervik, mis mõõdab elu 
filosoofilisi baasküsimusi elava heli, tundliku anima ja jõulise koreograafia koos-
loomes (Rahvusooper Estonia).

Muusikalavastuste eriauhind
Teatri Vanemuine muusikalavastuste trupp – Henry Purcelli semi-ooperi „Haldja-
kuninganna“ originaalne ja julge tõlgendamine. Nauditav lavamaagia, meisterlik
kunstide ühtepõimumine.

Sõnalavastuse muusikalise kujunduse või originaalmuusika auhind
Žürii: Olav Ehala (esimees), Kadri Hunt, Margo Kõlar, Helena Tulve.

Erkki Hõbe – originaalmuusika lavastusele „Gilgameš ehk igaviku nupp“ 
(Von Krahli Teater).
Kristjan Priks – originaalmuusika lavastusele „Peko“ (Vanemuine).
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Teatritöötaja auhind
Žürii: Aime Unt (esinaine), Sirli Bergström, Teet Ehala, Pille Jänes, Anu Konze, 
Roland Leesment, Külli Root.

Etendust ettevalmistav kategooria:
Rahvusooperi Estonia kostüümiosakond – balleti „Manon“ ettevalmistamine,
suure hulga väga detailiderohke ning tehniliselt keeruka teostusega kostüümide
valmistamine.

Etendust teenindav kategooria:
Gennadi Gorjajev – lavatehniline juht, kes suhtub oma töösse loominguliselt ja
paindlikult, tegemata parima tulemuse nimel allahindlust. Lavastuste „Kollane
nool“, „Läbi klaasi“ ja „Inetu!“ väga professionaalne lavatehniline teenindamine 
ja meeskonna juhtimine (Ugala).

Administratiiv- ja haldustöötaja kategooria:
Lui Lääts – lavastusala juhataja. 1964. aastast alates on ta töötanud lavatöölise, 
lavamasinisti, pillikandja, pealavamasinisti ja pealavameistrina. Vastutab 1992. 
aastast Vanemuise kõigi uuslavastuste valmimise ja igal õhtul selle teatri kolmes
majas toimuvate etenduste kvaliteedi eest.

Kristallkingakese auhind
Sandra Uusberg – Maria („Vahepeatus“, R.A.A.A.M), Angela („Kiivad armasta-
jad“), Juula („Põrgupõhja uus Vanapagan“, Emajõe Suveteater), Nabra („Peko“, 
Vanemuine), Kätchen („The Black Rider“, VAT Teater), Suzanne („Üsna maailma
lõpus“), Rowena („Biloxi blues“), Joan Helford („Aeg ja perekond Conway“, 
Tallinna Linnateater).

Jevgeni Grib – rollide eest lavastustes „Bernarda Alba maja“ (Tallinna Balletikool),
„Vestlus luigega“ (Tallinna Tantsuteater), „Aeg“ (Rahvusooper Estonia), „Helde
puu“ (Nargenfestival).
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NIMELISED AUHINNAD 2011

Ants Lauteri nimeline auhind
Žürii: Anu Lamp (esinaine), Ain Lutsepp, Rein Oja, Gert Raudsep, Indrek Sammul.

Hele Kõrve – Katerina Sergejevna Odintsova („Isad ja pojad“), Anna Marmeladov
(„Tšapajev ja Pustota“), Eugenie Loyer („Vincent“), Karin („Karin. Indrek. Tõde ja
õigus. 4“), Seta Tomasian („Koletis kuu peal“), Amy Thomas („Amy seisukoht“),
osalemine lavastustes „Eesti teatri laulud“ ja „Tallinna Linnateater laulab. Õnnelik
õhtu“ (Tallinna Linnateater). Renita filmis „Mina olin siin“ (Amrion).

Taavi Tõnisson – Muhv („Jälle need naksitrallid“), Peremees („Troll-Poiss“), 
Papageno („Võluflööt“), Ben („Romeo ja Julia“), Kukk („Väga lihtne lugu“), 
Utešitelnõi („Mängurid“), Vares Abraksas („Väike nõid“), Andrew, ahv Dave
(„Ajuloputus“), lavastus „Cosette“ (Eesti Nuku- ja Noorsooteater).

Georg Otsa nimeline auhind
Žürii: Teo Maiste, Mart Mikk, Reet Mikkel, Pille Lill, Taisto Noor.

René Soom – muusikalise ja lavalise väljendusrikkusega loodud ooperi- ja opereti-
rollid, millest tõstetakse esile: Onegin (Tšaikovski „Jevgeni Onegin“),
Cervantes/Don Quijote (Leigh’ „Mees La Manchast“), Schaunard (Puccini 
„Boheem“), Guglielmo ja Papageno (Mozarti „Cosi fan tutte“ ja „Võluflööt“),
Achillas (Händeli „Julius Caesar“), Marullo (Verdi „Rigoletto“), Dandini (Rossini
„Tuhkatriinu“), Boni ja Edwin (Kálmáni „Silva“), Dr. Falke (Straussi „Nahkhiir“),
Ben (Menotti „Telefon“), Escamillo ja Morales (Bizet’ „Carmen“).
Auhinna määramisel arvestati osalemist Nargen Opera projektlavastustes ning
meisterlikke soolokavu kammerlauljana.

Priit Põldroosi nimeline auhind
Žürii: Lea Tormis (esinaine), Ingo Normet, Kalju Orro, Peeter Tammearu, Margot
Visnap.

Pille-Riin Purje – näitlejaloomingu pikaajaline väärtustamine järjekindla ja pühen-
dunud jälgimise ja jäädvustamisega, seda nii regulaarsetes teatriartiklites ja raadio-
saadetes kui ka ulatuslikes monograafiates Jüri Krjukovist, Jüri Järvetist (Reet
Neimari käsikirja lõpuleviimine ja publitseerimine), „Johannese passiooni“ lavas-
tusest. 2011. aastal lisandus raamat „Aitab naljast! Legend Dan Põldroosist“.
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Natalie Mei nimeline auhind
Žürii: Arne Mikk (esimees), Jaan Mikkel, Kustav-Agu Püüman, Rosita Raud, 
Riina Vanhanen.

Iir Hermeliin – järjepidev silmapaistev loominguline panus eesti muusikalavastuste
kujundamises. Esile tõsteti lavastusi: „Nukitsamees“, „Detektiiv Lotte“ ja „Mary
Poppins“ (Vanemuine).

Salme Reegi nimeline auhind
Žürii: Kirsten Simmo (esinaine), Eva-Liisa Linder, Ilona Martson, Reeda Toots, 
Jaanus Vaiksoo.

Kaili Viidas – Endla teatri lavastuse „Põrrr…!!!“ autori, lavastaja ja kunstnikuna 
originaalse idee ja kogu ruumi hõlmava kujunduse sõlmimise eest põnevaks vaate-
mänguks, mis pakub meeldejääva reisi päriselule külla, ning teiseks lennuka 
osatäitmise eest lavastuses „Aladdini imelamp“.

Reet Neimari nimeline kriitikaauhind
Valib Teatriliidu juhatus.

Madis Kolk – „Eesti teater 21. sajandil“ (Vikerkaar 4/5, 2011); „Uussiiralt autori-
teatrist, ajaloost ja vabadusest. Eesti näitekirjandus 2010“ (Looming 4, 2011); „Teatri
taassünd teraapilisest teesklusest“ (Sirp, 21. jaan. 2011); „Läänemaise teatri kõrbe-
askees“ (Sirp, 13. mai 2011).

NIMELISED AUHINNAD, mille väljaandmine ei ole seotud rahvusvahelise teatripäevaga

Karl Adra nimeline auhind
Antakse draamanäitlejale, kelle korrektne eesti keel, kõnekultuur ja sõnumi selgus
kõige paremini publikuni jõuab. Auhind antakse üle Karl Adra sünniaastapäeval
20. märtsil.
Žürii: Lea Tormis, Margot Visnap, Ingo Normet, Kalju Orro, Peeter Tammearu.

Üllar Saaremäe.

Voldemar Panso nimeline auhind
Antakse eeskuju väärivale ja perspektiivikale Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 
lavakunstikooli üliõpilasele. Auhind antakse üle Voldemar Panso sünniaastapäeval
30. novembril.

Diana Leesalu, XXV lend.





KAS TEATRIAUHINDU ON VAJA?

Intervjuu Eesti Teatriliidu aastaauhindade sõnalavastuste žürii 
esinaise (2010–2012) Ivika Sillariga

Teater pole sport. Milleks seal siis auhinnad ja paremusjärjestus? Kas teatri-
auhindu on üldse vaja? Mida nad näitavad? Kuidas on võimalik hinnata, kui
hindajad on vaadanud erinevaid etendusi? Mida arvad teatrifestivalidest – kas
seal on žüriid ja auhinnad vajalikud, siis vaatavad hindajad vähemasti ühte
ja sama etendust?
Mitte ainult näitleja, iga inimolend ning iga kodustatud loom vajab tunnustust.
See on meile, neile sisse kodeeritud ja sinna pole mitte midagi parata. Teatrite
puhul on tunnustus üks reklaami osa. Kui oled tunnustatud, on võimalik ka kõr-
gendatud publikuhuvi. Reegel see muidugi ei ole. Žüriis on erinevate etenduste
nägemine/vaatamine loomulikult probleem. Väljapääs on usaldus, kompromis-
sid ning valikul on otsustavaks žüriiliikme sisendusjõud ja kompetentsus.
     Festivalidel olen käinud väga vähe, žüriides pole olnud, kogemus puudub.
Kuna olen vaadetelt konservatiivne, siis arvan, et festivalid on vajalikud, anna-
vad mingi ülevaate, äratavad huvi, võivad olla ka avastuslikud ning omamoodi
on see ka tunnustusavaldus, mida kõik vajavad. Täiesti võimalik on festival ilma
auhindadeta. Kuidas kuskil otsustatakse. Osalemine ongi siis täisväärtuslik au-
hind. 

Kui aastapreemiad eksisteerivad, siis kes peaks neid välja andma, millised
peaksid olema žüriide koostamise põhimõtted, kui avalikustatud nende tege-
vus?
Minu jaoks kõige tähtsam – žürii töö ei kuulu avalikustamisele. Mitte mingil
viisil. Ideaalis võiks žürii olla usaldusväärne ja autoriteetne. Kas on? Küllap
irisemist, vääritimõistmist ja riukalikke küsimusi jätkub niikuinii. Kui lisada
sinna veel näiteks ülevaated või protokollid žürii tööst, muutuks pilt täiesti
segaseks. Siis oleks hammustamiseks ja vaidlemiseks materjali küllaga. Tuleb
leppida tulemusega. Teater pole sport. Vahel tundub, et sport on teater. Kuna
paratamatult on teatrikunsti hindamisel tihtipeale määravaks subjektiivsus,
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Ivika Sillar. Foto: Kalju Orro
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maitseprobleemid, otsustaja nahaalsus, võimuprobleemid, otsustaja enda tun-
nustusevajadus jne. Siis lihtsalt tuleb teha nägu, et teater on mõningatel juhtudel
peaaegu et sport. Žürii koostamine on minu jaoks mõistatuslik. Kindlasti tahe-
takse parimat, välja võib tulla mitte kõige parem. Mul on selles suhtes olnud
küsimusmärke küll. Ma ei tea, kes oleks parim preemiate väljaandja. Kas prae-
gusele olukorrale oleks alternatiivi? Viimastel aegadel on ju väga teravalt esile
tõusnud rahaprobleemid.
     Ma ei usu, et Kultuuriministeerium tahaks preemiatega tegeleda, neil niigi
raha vähe.

Oled olnud kaks aastat žürii juht. Kuidas see tegevus on mõjutanud Sinu
hingerahu? Milline on olnud tagasiside? Kas mingite otsuste pärast on olnud
häbi ja valus? Kuidas vaadata silma neile, kelle töö pole esiletõstmist ja hin-
damist leidnud?
Kaks aastat žürii tööd ja praegu veel kolmas aasta otsa on olnud väga rasked.
Painajalikud. Hingerahu ei mingit. Kuna olen närveerija tüüp, olen end kuluta-
nud ehk ülearugi. Ma ei mäleta mingit tagasisidet. Mispidi see üldse olekski või-
malik? (Vabandust, mõned riukad raadiosaadetest meenusid. Ning veel tuli
meelde, et teatrikriitik Mikomägi pahandas Postimehes, et miks pole nominen-
tide seas Draamateatri Pansot. Ei tema ega ka toimetaja ei suvatse kontrollida, et
see lavastus kuulus möödunud aastasse ja Malmsten oli Panso rolliga möödunud
aastal nominentide reas ilusti sees. Nii palju siis tagasisidest.) Laureaatide osas
pole mul mitte mingisugust kaksipidi mõtlemist, kahetsust, häbi või valu. Ma
olen olnud absoluutselt kindel lõplikes otsustes. Ei kahetse ega häbene neid. Ma
ei saa jätta mainimata, et nominentide osas on mul olnud teisipidi mõtlemist.
Žürii töömeetod on hääletamine. Kompromissid on möödapääsmatud, žüriiliik-
mete arv on seitse. Kuidas vaatad silma neile, kelle töö pole esiletõstmist ja hin-
damist leidnud, küsid Sa. Ma ei löö silmi maha. Mingeid ebameeldivaid seiku ei
meenu. Ütleme nii, et ma olen karastatud. Üle neljakümne aasta tööd lavakunsti-
koolis on kindlasti jätnud oma jälje. Noorte näitlejahakatiste valiku vastuvõtu-
eksamil teeb loomulikult kursusejuhendaja. Aga ma olen olnud selle protsessi
juures. Seal ei ole teist võimalust. Sees või väljas. Kolmandat lahendust ei ole.
Absoluutselt kogu aeg tuleb teha valikuid. Õppejõudude valik, õppeainete valik,
nagu igas koolis. Elu ongi ju valikud. Ja küllap see pidev just selliste probleemide
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sees keemine on karastanud. Kindlasti on siin ka mingi protsent enesekaitset.
Esimestel aastatel elasin koolist väljalangejate probleeme hirmsasti üle. Aastatega
hing kalestub. Seda tuleb endale tunnistada. Ei ole antud nii palju jõudu, et iga
probleemi puhul hulluda. Kuidagi jõudsin selleni välja, et just nagu ise valid,
mida läbi elada ja mida mitte. Äkki ongi nii?
     Jäin mõttesse, et mis on siis olnud minu jaoks küsitavused või probleemid
nende kahe aasta jooksul. Žürii peab valima lavastused Balti teatrifestivalile. Sel-
lega on olnud probleeme. Kord vihastasin niivõrd, et kirjutasin Teatriliidu juha-
tusele n-ö protestikirja. Mulle ei vaevutud isegi mitte vastama. Kas preemiaid on
vähe või palju? Olen mõistnud, et see on olnud ülivalulik probleem. No ei ole
raha. Lihtsalt ei ole. Neid preemiaid on nüüd vähemaks võetud. Sõnateatri omad
jäid põhimõtteliselt alles. Neid nagu tõesti üleliia ei ole. Mulle on arusaamatu,
miks peapreemia on rahatu. Oled parim, teised saavad raha, sina mitte. Ju ma
olen naiivne. Ja peapreemia valiku esitamine juhatusele on ka minu jaoks olnud
probleem. Pea iga kord oleme teinud selle just nagu valesti ja meid on paranda-
tud. Probleem on olnud, mitu neid peab esitama. Esitasime ühe, väga paha. Esi-
tasime kuus, samuti väga paha. Püüdsin leida kuskilt statuuti, ei leidnud. Isiklik
personaalne juhmus. [Statuut on siiski Teatriliidu koduleheküljel olemas ja seal
on kirjas, et žüriid peaksid juhatusele esitama oma žanrist vähemalt kaks lavas-
tust – küsija märkus.] Ning veel oli minu jaoks probleem – Vene Teater. Mitmes
mõttes.

Kas ja kuidas vajab kunstnik oma tegevuse välispidist motiveerimist ja
stimuleerimist? Milles see võiks ja peaks seisnema? Kas ja miks olid omal ajal
antud „tiitlid“ nii olulised?
Tõenäoliselt mitte iga kunstnik ei vaja motiveerimist ja stimuleerimist. Kui mu
mälu mind ei peta, siis Van Gogh müüs oma eluajal üheainsa pildi. Üheainsa.
Vabakutselise staatus mind isiklikult ei vaimusta. Mõned on väga rahul. Mõned
väga kannatavad. See pole niisama lihtne. Stimuleerivad uued rollid. Aga kui
neid ei ole?? Kunagised tiitlid olid väga auväärsed. Venemaal kasutatakse mee-
dias neid tänase päevani. Midagi analoogset luua meil – tundub, et pole vist
mõtet. Teatrikriitika on heal juhul tunnustus, kolleegipreemiad on tunnustus. Ka
töökoht on tunnustus. Mida veel?
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Kas oled aru saanud kriteeriumidest, millest kolleegid žüriis kunstiteose hin-
damisel lähtuvad? Kas žüriis tegutsemisel ka kriteeriumid ja hinnangud muu-
tuvad, ühtlustuvad? Kas vaidlused on olnud tormilised, mis on domineerinud,
kas individuaalne jonn või konsensuse otsimine?
Mingite üksikjuhtumite puhul võib-olla mitte, aga kogusummas olen ma žürii-
liikmete valikutest aru saanud. Kas žüriiliikmete hinnangud mingil määral töö
käigus ühtlustuvad, on väga huvitav küsimus. Ma mõtlesin selle üle hulk aega.
Ma ei tea õiget ja täpset vastust. Kaldub selle poole, et veidi ühtlustuvad vist küll.
Ülitormilisi ja tigedaid vaidlusi on olnud ülivähe. Jonni on olnud. Domineerinud
on konsensuse otsimine ja enamuse otsustega leppimine.

Lev Dodin on öelnud, et kuri pole mitte hea märkamata jätmine, vaid halva
esiletõstmine. Kuidas kommenteeriksid seda?
Dodini ütlus on mitmemõõteline. Olen lugenud tema isiku ja lavastuste kohta
väga tigedat ja põlglikku arvustust, peale sellise läbilugemist oleksin mina tema
asemel sooritanud vist enesetapu. Süüdistati vene patriotismi puudumises ja
miks ta nii palju oma lavastustega välismaal käib. See oli väga ammu. Kui Dodini
ütlemine üle kanda meie žürii tööle, siis võin enesekindlalt ja selge peaga kinni-
tada, et meie kaheaastase töö tulemusena pole laureaatide hulgas maotut teatri-
kunsti, mida meie igapäevamelus leidub. Kas just küllaga, aga leidub.

Küsis Jaak Allik, 
Eesti Teatriliidu aastaauhindade sõnalavastuste žürii esimees (2007–2009)
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INIMESTELE JUMAL, JUMALATELE INIMENE
MERETE VÄIN

Aasta 2011 esitas Tallinnale väljakutse: Euroopa kultuuripealinna programm võt-
tis kodulehel avaldatud manifesti järgi nõuks jutustada mereäärsetest lugudest,
mis kõnelevad Eestist ja tema inimestest. Aasta teise poolde jäi kaks kirjandus-
alast sündmust, mis avasid eestlastele Euroopat ja ülejäänud maailmale Eestit:
maailma vanima eepose tõlge eesti keelde ning eesti rahva eepose tõlge inglise
keelde. Need moodustavad kokku põneva vahetuskauba.
     Kangelane oma looga on ses situatsioonis kui rahvusvaheline valuuta, mille
kaudu jutustatakse, kuulatakse ja vahetatakse ajatuid lugusid. „Gilgameši eepos“
on möödunud aasta kontekstis olnud oluline taaskordse, kuid senisest adekvaat-
sema Amar Annuse tõlkena, tekstilise märgina. Vähemtähtis pole aga meile
pakutava materjali enda tähendus, milles võib näha ju mõnes mõttes peeglinäi-
tamist: loe oma sünnilugu ja vaata, kust oled tulnud, Vana Maailm! Enda, rah-
vusliku ärkamise ajal kirja pandud „peeglisse“ oleme vaadanud küllalt. Võib-olla
on see üks järjekordne samm identifitseerimaks end nii eestlase kui eurooplasena.
     Inimene, olenemata kultuuriruumist või sajandist, näikse olevat siiski üks ja
sama. Mistahes rahvapärimus annab igapäevaelule tuge ja seletusi, olgu ta kolme
tuhande aasta tagune või äsja 150-aastaseks saanud kangelaslugu. Kahe eepose
sees pole motiivide paralleele tõmmata kuigi raske. Näiteks Gilgameši rännaku-
test tuttav kangelase teekond maailma äärde on sarnane Kalevipoja sõiduga maa-
ilma otsa, kuhu tegelikult kohale ei jõuta (Krull 2011: 117). Juhuslikes või mitte-
juhuslikes kokkusattumustes mängib rolli igatahes miski, mida Hasso Krull on
nimetanud mütoloogiliseks intuitsiooniks. Vajadus end ümbritsevat tõlgendada
ja kodustada on see, mis genereerib sarnaste motiividega ja funktsiooniga lugusid.
     Väärtuslikkus väljendubki seega ajatuses ja ega Gilgameši eepostki pea vägisi
kaasajastama, et inimesed sellega ka aastal 2011 suhestuda suudaksid. Von Krahli
teatri lavastust „Gilgameš ehk Igaviku nupp“ annab vaadelda nii kultuuripea-
linna etenduskunstide programmi tähtsündmusena kui üldisemas, inimese
(aja)loo kontekstis. Ühest küljest on sellise teksti ettevõtmine loogiline samm see-
rias, milles Peeter Jalakas proovib lavale tuua varasemat ja erinevat sellest, mida
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oleme oma uskumustes ja maailmanägemises harjunud enesestmõistetavaks
pidama. Teisalt kõlab eelkristlik lugu kultuuripealinna aasta temaatikaga kokku:
lavastus on tundlik oma konteksti suhtes ja reageerib sellele vahetult, sealjuures
üldistusvõimet minetamata.
     Lavastus inimeseks olemise ajatutest probleemidest seostus oma ajalis-ruu-
milise raamiga kaheti: sümbioosi ja pilkena. Millal ja kus oleks õigem hetk ja koht
mastaapseks teatritaieseks, mille kangelaseks maailma esimene kultuuritooja?
Õnnestumisest kõnelevad ju ka kiiduavaldused 2011. aasta teatriauhindade näol
lavastusele, lavastajale (Peeter Jalakas), muusika- ning lavakujundusele (Erkki
Hõbe ja Liisi Eelmaa) ja meespeaosa(de)le (Juhan Ulfsak ja Erki Laur). Samas tin-
gib ambivalentne suhtumine kujutatavasse selle, mida on varemgi nimetatud
„Von Krahli metateatraalse eneseirooniaga võimendatud teadlikkuseks“ (Kolk
2009: 17). Väike, kuid seda julgem ja siiski pigem elitaarset maitset rahuldav kul-
tuurikants pakub sellesama kultuuri ja teiste väärtuste võrdusmärgi taha siiralt
ja/või irvitades ju paljut: kanalisatsioonist palverännakuni. Muidugi teeb enese
parodeerimine ka mõneti immuunseks, sest olles iseenda üle naernud, pole kel-
lelgi väljastpoolt enam õigust või põhjust seda teha.
     Igatahes peaks tsivilisatsiooni hällist võrsunud „Gilgameš“ sisaldama midagi
väga arhetüüpset, seisma väga lähedal inimese kui kultuurse olendi algetele.
Õnnetu ei olevat mitte rahvas, kel pole kangelast, vaid rahvas, kes kangelast
vajab. Eepose sünnimaal Mesopotaamias, kus Tigrise ja Eufrati üleujutused olid
ettearvamatud ja tihti hävitavad, näis tsivilisatsiooni ülalhoidmine nõudvat lausa
kangelaslikku võitlust looduse hävitavate jõududega (Armstrong 2006: 60).
Olgugi et hirm kultuuri kui sellise kadumise pärast pole täna enam akuutne, pole
tegelikult vahet, kas räägime suurest veeuputusest sumeri eepose või hilisemate
piiblilugude kontekstis või üldse Katrinast ja Irenest. Igatsus millegi järele, mis
seletaks hoomamatut ja põhjendaks maailma käekäiku, on sisuliselt ikka olnud
sama, vaid vastus sellele varieerub kultuuriruumiti, religiooniti, maailmavaateti. 

***
Von Krahli versiooni alguses Gilgameši loost on hästi palju kaltsu. Kõikjal, kuhu
silm ulatub, vedeleb raske kihina see, mis jääb inimesest üle ja maha. Riided
lebavad kunagi elatud elu meenutades laibahunnikuna maas, igal sipupüksipaa-
ril ja pintsakul oma lugu taskus. Sellest olnut täis tühjusest hakkabki maailma
vanima eepose, kõige esimese kangelase lugu.
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„Gilgameš ehk Igaviku nupp”.
Koosoleku juhataja (keskel) – 
Tiina Tauraite. Linnarahvas – 
Taavi Eelmaa, Mari Abel, Riina
Maidre, Liina Vahtrik. 
Foto: Kris Moor
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„Gilgameš ehk Igaviku nupp”. Stseen lavastustest. Foto: Kris Moor

Enkindu – Erki Laur, Gilgameš – Juhan Ulfsak, Jääger – Taavi Eelmaa. Foto: Kris Moor





„Gilgameš ehk Igaviku nupp”. 
Enkidu – Erki Laur, Gilgameš – Juhan Ulfsak.

Foto: Kris Moor
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     Kaltsuhunniku keskel püüab kamp pükskostüüme, kamp „lihtsaid inimesi“
pidada ülelinnalisi pidustusi, protokollida koosolekuid ja süüa „normaalsel peol“
noa ja kahvliga. Ja olgugi et linna tühjaksjäämist ja lasteaedu puudutavad kuri-
kuulsad probleemid mätsitakse kinni paatosliku kiidukõnega linnavalitsejale,
tänu kellele teatakse, millisel temperatuuril Selbach-Osterit juua, laguneb kõik
ümberringi ikkagi. Sest kultuuritooja Gilgameš nikub kõike, millest jõud üle käib
– eeposes teiste meeste naisi ja lavastuses maju – ja jumalad õgivad inimesi nagu
nuumpõrsaid. Või lambaid.
     Kolmandiku jagu jumalikku päritolu kangelane kõrgub üle alandlikult mää-
giva rahvamassi ja sisendab, ilmselt oma publiku kõrval ka iseendale, et tema
suurus peitub tema üksinduses. Tegu on nagu müütilise triksterifiguuriga, kes
laveerib mitme maailma piiril, ise sealjuures lõplikult kuhugi kuulumata – Gil-
gameš on inimestele jumal ja jumalatele inimene, täites mõlema osapoole jaoks
vahendajarolli. Lavastus kasutab Kultuurikatla ruumi selle kõigis vertikaalides
ja horisontaalides ära, mis annab kangelase liikumisele sisulise mõõtme
inimlik–jumalik skaalal. See algab maa pealt, kust kulgeb edasi pühasse Seedri-
metsa ning jumalatekotta, kust sõutakse lõpuks läbi õhu siin- ja sealpoolsuse pii-
rile Uta-Napišti juurde – mehe juurde, kes valvab igavikku. „Triksteri teekond
on niihästi tegelik kui spirituaalne. Tema võib käia maa ja taeva vahet, elavate ja
surnute vahet“ (Krull 2011: 116). Triksterlikkust võib näha samahästi Kalevipoja
tegelaskujus, kes polnud eesti folklooris enne raamatukaante vahele saamist
samuti sugugi üheselt positiivne kangelane, vaid laveeris „kurja loodushiiuna,
koll-elajana“ (Larm 2011: 12) samuti erinevates maailmades.
     Eepose keskne sündmus ja sõlmpunkt on Seedrimetsa valvurist võitu saa-
mine. „Humbaba tapmine on sedalaadi müütiline episood, millest tänapäeva ini-
mesel on raske aru saada: koletis ei ohusta õigupoolest kedagi ja valvab tublilt
seedrimetsa“ (Krull 2011: 116). Lavastuseski lähevad sõbrad tapakäigule just kui
niisama, ajaviiteks ja eneseteostuseks. Püha metsa valvama pandud Humbaba
täidab inimeste jaoks aga hirmusisendamise funktsiooni, mis teenib religiooni
kui ühiskonna kontrollmehhanismi töökindlust. Gilgameš nõuab näha „juma-
lat, kellest nad räägivad ”[- - -], kelle nime kõik maad pidevalt mainivad“ (Annus
2010: 86), kuid keda vähesed päriselt näinud. Selles valguses võib ettevõtmisele
mingi eesmärgi siiski leida, olgugi et lavastuses suudetakse plaani põhjendada
vaid sõnadega: „Kuidas miks!? Mina ei tea, miks!“
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     Hirmuallika tegelikku tühisust on Jalakas veelgi rõhutanud. Eepose vägevat
metsavalvurit, kellest kahe mehe jõud vaevu üle käib, kuid kes siiski päikese-
jumala abiga võidetakse, sümboliseerib läbi terve lavaruumi laperdav, kuid rün-
nakute suhtes passiivne tuulenukk: sõna otseses mõttes vaid õhku täis mees, kes
langeb juba pärast mõnd kubemesse hästisihitud lööki. Kui eeposes järgneb sel-
lele Gilgameši keeldumine armastusejumalanna Ištari lähenemiskatsetest, siis
lavastuses on sellesse sündmusesse lisatud pettumine jumalates ning jumaluses
üldse, millele kangelane põlgusega selja keerab: „Jumalad!? Hale!“ Mis siis jääb
alles kangelase kirglikult hoitud ideaalidest? Lihtsa inimese kvintessents tuule-
nukku hooldava montööri kehastuses on surnuks pekstud, aga ka jumalad on
perse saadetud.
     End osalise jumalikkuse kaudu defineerinud ja inimestele vastandanud kan-
gelase jaoks kukub sel hetkel kokku terve identiteet. Cornel West, üks paljudest
etenduse jooksul seinale projitseeritavatest filosoofidest, kommenteerib toimuvat
sõnadega: „Ilma surmata ei ole ümbersündi“. Ümbersünd järgneb sellele enese-
kaotusele tõesti, olgugi et surm kui selline Gilgamešist endast mööda läheb: sol-
vatud jumalanna Ištar võtab „vituvihahoos“ Enkidult elu ja pagendab sellega
Gilgameši tuldud teed tagasi üksindusse.

***
Linnukeelsete jumalate poolt Gilgamešile vastaseks keedetud Enkidu oli kange-
lasele esimeseks ja viimaseks sõbraks. Selle paari – Ulfsaki Gilgameši ja Lauri
Enkidu – esiletõstmine aasta parima meespeaosana on mõnevõrra ebatraditsioo-
niline, mis tõstatab küsimuse peategelasest kui sellisest Gilgameši eeposes ja
lavastuses. Ivika Sillar kirjeldab auhinnatud rollide arengukaari Gilgameši puhul
„empaatiavõimetusest moraalsete väärtusteni“ ja Enkidu puhul „sünnivaimus-
tusest surmamüsteeriumini“ (Sillar 2012: 7). Teiste, pigem episoodiliste tegelaste
kõrval on kahe mehe suhe ja lugu kindlasti kesksel kohal. Linnavalitseja asemel
on aga sündmuste tegelik käivitaja Enkidu, kes saadetakse kriisis maailma valge
lehena nimelt sellepärast, et „midagi tuleb ette võtta“. Kas peategelane on seega
muutja või muutuja? Loo seisukohalt on peaosa hoopis pöördvõrdelisel sõltu-
vusel, kus ühe väärtuse kasvades peab teine kahanema. Et Gilgameš saaks kas-
vada, peab Enkidu otsa saama.
     Karvase poolmetslasena maale saadetud olendi tsiviliseerumisprotsess ini-
meseks toimus lavastuses ennekõike riietumise sümboli kaudu, mille valguses
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hakkavad kõnelema kõik maha jäetud rõivad. Kas inimeste vähenemine linnas,
nagu lavastuse alguses peetud koosolek probleemina tõstatas, võib olla jumalate
nälja kustutamise kõrval ka tingitud „lihtsa inimese“ põgenemissoovist? Kas liht-
suses, mille üle naermisest iial isu täis ei saa, on siiski mingi tarkus, mis eelistab
irduda tsivilisatsioonist (looduse rüppe?) kõikide paaniliselt kultuursete koodek-
site omandamise asemel? Gilgameši ja Enkidu teekonnal surmavalda on mustad
ülikonnad vahetatud Aadama oma vastu, protsess on jõudnud oma tsirkulaar-
suses tagasi algpunkti. Inimene on taas ja ennekõike vaid inimene, ja riidekuhi
on paari pintsaku võrra kõrgem.
     Kangelase edasise arengu teeb võimalikuks ainult senistest, jumalikest alge-
test ärapöördumine. Siit algabki loo põnevaim osa sellest, kuidas linnavalitseja
füürerlike maneeride asemel tõstavad pead inimlikud tunded. Eeposes on
lein ning matus tundeküllased: „Enkidut mina, oma sõpra, nutan taga, justnagu
nutjanaine ma kibedalt halan!“ (Annus 2010: 143). Lavastuses on sõbrakaotuse
traagika kraadi võrra leebem ning Gilgameši kaotusvalust ja hingelisest ärkami-
sest kõnelevad pigem teod: laskumine askeesi ja püha rännak, millele ajendab
ligimesearmastus, eneseohverdus, lein. Lähedase surm paneb kangelase ahas-
tama pigem kõige kaduvuse ja mõttetuse pärast, mis sunnib teda rändama vee-
uputuse üle elanud Uta-napišti juurde, et vähemalt oma nimelegi surematuses
igavikulisus kindlustada.
     Lavastatud ei ole aga mitte ainult Gilgameši kui fiktsionaalse tegelase seiklu-
sed, roll on ka eeposel kui pärimuslikul tekstil, ajaloolisel allikal endal. Mure elu
kaduvuse pärast, mis pole eepose enese tekstiski tähelepanuta jäänud, laieneb
täna ka savitahvlitele raiutud loo saatusele („Inimese nimi kistakse välja nagu
pilliroog roostikus, [- - -] mõnikord tõuseb jõgi ja toob kaasa üleujutuse, ühepäe-
valiblikad jões hulbivad“ (Annus 2010: 170)). Pessimistlikult ennustatakse kõige
saavutatu hävingut, kultuuri langemist barbaarsusse, lugude unustusse vajumist.
„Kas see ongi kangelase saatus?“ küsib Juhan Ulfsak, selleks hetkeks oma karak-
terist justkui irdudes ja tema lugu kõrvalt vaadates. Täna on selles korraga nii
kahtlus kui kinnitus: teame seda küsimust ju ikkagi tõstatada.
     Kuigi tegu on kangelaslugude isaga, ei ole Jalaka lavastus sugugi kitsi kõik-
võimalike viidete poolest kõigele sellele, mis Gilgameši seiklustele maailma kul-
tuuriloos järgnenud on. Kui kangelane esimest korda lavale ilmub ja hitlerlikult
epileptilise maneeriga kõne maha peab, nähvab ta: „Klassika!“, kui kuuleb, et
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metsast tulnud mees sööb naiselt saadud õuna. Vaimukas error-tsitaat küll, aga
pole liig siiski märgata, et see asetab Ulfsak-Gilgameši, kes pole lavastuses õieti
üks ega teine, mingisse ajaülesesse ruumi. Lavastuse ajaks, tänaseks, ongi maa-
ilma esimene kangelane tegelikult juba sellesse igatsetud igavikku kohale jõud-
nud. Sest kokku on sulanud kõik olnu, alustades piiblilugudest ja lõpetades mõne
väikse linna propagandatelevisiooniga. Uta-Napišti, igavik Taavi Eelmaa kehas-
tuses ütleb riidelademe otsast järgmist: „Igavik ei ole aeg, igavik on koht. Siin on
kõik ühekorraga. Miski ei kao. Keegi ei sure. Kõik mõtted, mida sa korra oled
mõelnud, mõtled sa lugematu hulk kordi uuesti, kogu valu, mida sa oled kunagi
tundnud, tunned sa ikka ja jälle ja alati.“
     „Gilgameš ehk Igaviku nupp“ olla lugu inimeseks olemise igavestest prob-
leemidest nagu armastus, üksindus ja surm. Huvitav, kas veel laialivalguvam
teemasõnastus on üldse võimalik? Siiski tuleb tõdeda, et just selliseks – kõike-
haaravaks – lavastus finaalis muutubki. Eneseiroonia, terav päevakohasus ja
klišeede demonstratsioon asendub märkamatult millegi üldinimliku, eksistent-
siaalse ja siiraga. Tühi-tähi jääb vakka, kui räägitakse sellest, mis tõesti loeb. On
teemasid, mis lugesid kolm tuhat aastat tagasi Mesopotaamias, loevad täna
Maarjamaal ja loevad kuskil universumis kindlasti ka siis, kui päike ükskord kus-
tub. Paadisõit tühjuses või meditatiivsena mõjuvad helid kõnetasid silma ja kõrva
kaudu ratsionaalsest mõistmisest puutumata tajutasandeid – mõtte täielikuks
vastuvõtmiseks pidi rakenduma mingi muu kanal. Rõskest Katlast õue astudes
oli kergendav korrakski tajuda selle avarust, kuidas pole oluline, kellena kus või
millal olla.
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LIHVITUD KALLISKIVI
MARIS BALBAT

Katariina Undi teatriga seotud elu võib institutsiooniliselt jaotada kolme etappi:
seitsmeaastane periood Linnateatri esinäitlejannana, Linnateatrist koondamise
järgne viieaastane aeg vabakutselisena ning praegu seitsmendat aastat jooksev
põhikoosseisulise-elu VAT Teatris. Kunstiliselt silmapaistvamad neist esimene ja
viimane, kumbki oma loominguliste apogeedega. Kui Linnateatri tipprolliks võib
pidada Thomasinat „Arkaadias“ (parim naisnäitleja 1997), siis VAT Teatri
perioodi kroonib Nisa samanimelises sooloetenduses, samuti pärjatud parima
naisnäitleja tiitliga (2011).
     Peale Linnateatri loobumist oma huvitavaimast näitlejannast haarasid vabaks
jäänud näitleja järele mitmed teatrid ja lavastajad: ta on vabakutselisena mängi-
nud Endlas, Estonias, Pärimusteatris ning väga tulemuslikult juba ka VAT Teatris
(„Lend üle ookeani“, „Kalevipoeg“). Sellesse aega jääb ka filmikarjääri algus –
peaosa Sulev Keeduse „Somnambuulis“.
     Nii nagu vabakutselisena VAT Teatris loodud õnnestunud rollid viisid ta loo-
giliselt selle teatri koosseisu (Katariina Unt on muuseas VAT Teatri põhikoosseisu
ainus naisnäitleja), nii jõudis loomingulist sõltumatust otsiv näitlejanna loogiliselt
ka soolorollini „Nisas“.
     Ameerika antropoloogi Marjorie Shostaki (1945–1996) jutustus „Nisa“ ilmus
esmakordselt 1981. aastal, eesti keeles 1997 Kuressaare kirjastuse Tormikiri välja-
andel. Mingi aja pärast sattus antropoloogiline dokumentaallugu Aare Toikka
vaatevälja, kes oskas selles näha materjali lavastuseks. Ebatavaline lugu inspi-
reeris Katariina Unti, kes selle lava jaoks ümber töötas ja dramatiseeris. Esieten-
dus VAT teatris Katariina Undi dramatiseeringus, kujunduses ja esituses toimus
15. aprilli 2011.
     Marjorie Shostaki kirjapandu Aafrikas Botswanas elava !ikungi suguharu
naise Nisa jutustuse järgi on unikaalne ja köitev, meie jaoks midagi dokumentee-
ritult uudset avav. Võib vaid kujutleda, kui õnnelik oli !ikungi keele ära õppinud
Shostak, kui see ühe meie kultuurist kauge naise jutustus oma elust tal lõpuks
kirjas oli. Vaevalt selliseid dokumente maailmas kuigi palju on – kui üldse.
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     Samas väga uudne ja pretsedenditu materjal ka ühe näitleja jaoks – eeskujud
interpreteerimiseks ju puuduvad.
     Katariina Undi lähenemise uudsus peitub kõigepealt selles, et ta ei kehastu-
nud väliselt aafriklannaks – nagu oleks vist teinud iga teine. Ei mingit naha pruu-
niks võõpamist ega musta krussis parukat (heledaid silmi ei oleks nagunii saanud
peita). Vaid pikad heledad juuksed on varjatud turbanitaolise peakatte alla. Ei
tekstis esinevat kaevu laval ega vihjeid kõrbemaastikule. Kujundus, mille ainsaks
elemendiks on tootemisammas hämara lava keskel, on läbinisti askeetlik, liikudes
kindlas suunas – ühe konkreetse loo nägemisele üldisena. Katariina Unt: „See on
ÜHE – seega igaühe lugu.“
     Samas võtab näitlejanna bušmani naise lugu ilmselt isiklikuna, sellele vihjab
juba lavastuse sissejuhatus. Lavastuse algul ilmub Katariina Unt lava valgusvihku
mustas rüüs, peaaegu meikimata, ning pihib oma kriisiperioodi. „Sul on kõrbe-
periood,“ on öelnud talle tema ema. Katariina pühendabki lavastuse oma emale.
     Nisa lugu kannab tema ülimale konkreetsusele vaatamata omamoodi eksis-
tentsiaalset hõngu – lugu räägib emast, isast, vägivaldsusest, armukadedusest,
laste sünnist ja surmast, vihatud mehest, armastatud mehest, armukestest, sek-
suaalsusest erinevatel eluperioodidel.

Seks on – juba alates Nisa lapsepõlvest – kogu loo keskne telg. Tegelik Nisa on
olnud oma jutustuses, nii sõnakasutuses kui eluseikade kirjelduses, häbenema-
tult avameelne. Vähesed näitlejad – kui üldse – oleksid suutelised seda lugu ja
teksti edasi andma sellise enesestmõistetavuse ja süüdimatusega, nagu seda teeb
Katariina Unt, võttes võimaluse kahemõttelisusteks või nilbusteks. Nisa kirjeldab
oma lapsepõlveaegseid magatamismänge, magamist seksiva ema ja isa selja taga,
vastumeelsust seksiks oma esimeses abielus ning tugevat seksuaalsust hiljem
(„ühest mehest ei jätku“). Nii lihtsameelselt ja häbenematult kõlas see jutustus
ilmselt ka Nisa enda suust. Kogu oma armukadeduse, meestepetmise, piirangu-
teta seksuaalsuhtluse juures mõjub Katariina Undi Nisa kuidagi puhtana. Oma-
laadsed tekstikordused Nisa hingeseisundite märkimisel – „ma imesin ja imesin
ja imesin“ (ema tissi), „ma nutsin ja nutsin ja nutsin“ (ema tissist ilmajäämise ja
lapse surma puhul), „ma vahtisin ja vahtisin ja vahtisin“ (oma last), „ma sõin
ja ma sõin ja ma sõin“ (isa toodud pärlkana) – annavad oma monotoonsuses ja
tunderõhkude puudumises Katariina Undi Nisa karakterile kordumatuse.
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„Nisa”. Nisa – Katariina Unt. Foto: Siim Vahur
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     Nisa loo annab Katariina Unt edasi võrdväärselt nii omapärase tekstiesitamise
kui uskumatult täpse ja atraktiivse kehakeelega. Siingi poleks talle laval palju
väärilisi konkurente. Katariina on kooli ajal Pärnus õppinud liikumist Laine
Mägilt ja balletti Aita Indriksonilt, nüüd lõikab ta 41-aastasena selle vilju. Ime-
teldav oli ta liikumisvõimekus ja atraktiivsus juba VAT Teatri vaimukas „Kale-
vipojas“, siin saab ta seda rakendada veelgi mõtestatumalt.
     Ülisaledana, poisilikuna, kehal ei grammigi midagi liigset, liigub oranžis lii-
buvas, õlgu paljaks jätvas trikoos Katariina-Nisa laval erinevaid hingeseisundeid
märkiva liikumisjoonisega. Vapustavana tipneb see Nisa loitsimist märkivas
stseenis ägeda love’sse langemisega. Aeglaselt algav, üha kiirenev värisemine ja
vappumine Tanel Rubeni kirgliku trummipõrina saatel läheneb tipule: kogu keha
vabiseb, väikesed rinnad trikoo all vappuvad, kuni naine hingetuna love’s maha
vajub. Raske uskudagi, et näitleja tegelikult transis ei olnud!
     Kogu lavastuse mõju poleks olnud selline, nagu ta oli, ilma Tanel Rubeni eri-
nevatel muusikariistadel esitatud ühtaegu delikaatse ja kirgliku saateta. Sama
võib öelda liikumise seadja Marge Ehrenbuschi kohta: näitleja liikumine, mis
haarab peaaegu kogu selle lavastuse, on üks selle sisulisi ja olulisi osi. Mis olnuks
see lavastus teksti staatilise esitamise puhul?
     Katariina Unt ei esita Nisa lugu läänelikus mõttes traagilisena, kuigi ainet sel-
leks oleks: kõigi nelja lapse surm – üks neist mehe tapetuna, üks surnult sündi-
nuna –, vägivaldne abielu lapseeas ja põgenemine sellest, petmine ja maha-
jätmine armastatud mahe poolt, lõpuks elu keskmeks olnud seksuaalsuse vaibu-
mine ja meeste huvi kustumine. Katariina Unt mängib selle elukaare välja haa-
ravana ja omapärasena. Kaugeltki pole see Nisa tundetu: ta leinab oma lapsi,
tema käitumist ei juhi vaid seksuaaliha, ta tunneb ka armastust, kuid kõike toi-
muvat võtab ta – rohkem kui mõni läänelik naine seda teeks – elu loomuliku
osana, paratamatusena. See dramatismi mitterõhutamine, tragöödia puudumine
meie jaoks traagilistes situatsioonides on ka põhjuseks, miks siinne vaataja end
siiski Nisaga samastada ei suuda. Kõik on olemas – huvitavus, ebatavalisus,
argielulisusest väljumine, kuid tragöödia mitterõhutamine tähendab meie jaoks
ka katarsise puudumist. Katarsis võib küll tulla, kuid siis juba sellest, kuidas
Katariina Unt seda kuju mängib. Nisa valu oma elu raskete seikade puhul on
küll olemas, kuid ilma melodramaatilisuse, süvatraagikata. Ivika Sillar oma
„Nisa“ arvustuses (TMK 2011, 8–9) märgib, et esimesel nähtud etendusel võis
tajuda teatavat dekoratiivsust, mis teisel etendusel oli aga kadunud.
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     Tõeliselt imeteldav on Katariina Undi anne ja võime luua see naisekuju nii
täpselt väljajoonistatuna, näitleja tugeva intellekti ja sama tugeva südamehari-
duse koostöös. Katariina Unt ise ütleb Nisa kuju kohta: „Lihvitud kivi.“ „Lihvi-
tud kalliskivi,“ võiks neutraalne kõrvalseisja lisada. Läbi mõeldud ja lihvitud
viimse detailini, kuid ometi mitte mõistuslikuna mõjuv.
     On ka üks põhjus, miks Nisa kuju Katariina Undile ehk paremini sobib, kui
sobinuks mõnele teisele. Eks väljenda see Nisale täiega pühendumine näitleja
erilist pühendumist teatrile, maksimumi andmist ja nõudmist. Muidugi, milline
väga hea näitleja ei oleks teatrile pühendunud, kindlasti on, kuid siin lisandub
Katariina Undi näitlejaloomusele veel üks joon: julgus, isegi hulljulgus, kuni pöö-
rasuseni. Võibolla rohkem kui teatris on see avaldunud filmis. Olen mõelnud:
kas oleks Sulev Keedus oma „Somnambuuli“ ja „Kirjadesse inglile“ leidnud veel
mõnda teist näitlejatari, kes sellise kõhklematu söakuse ja iseenesestmõistetavu-
sega oleks täitnud neid ülesandeid, seda rolli, mida need filmid näitleja ette sead-
sid? Rainer Sarneti „Idioodis“ oli kõige pöörasem, kõige dostojevskilikum, kõige
meeldejäävam kuju Katariina Undi Nastasja Filippovna.
     Nii hullumeelseid ülesandeid kui filmides pole teater Katariina Undi ette veel
seadnud, kuid ei saa salata, et nii julgust kui omamoodi pöörasustki nõudis nii
Nisa kartmatult avameelse kuju vaataja ette toomine kui ka maksimaalset enese-
andmist nõudev Maria kuju Kivirähki näidendis „Ingel, ingel, vii mind taeva“.
     Sestap on veid kahjugi, et Andrus Kivirähki poolt Katariina enda palvel tema
jaoks kirjutatud Karin „Karinis ja Pearus“ on vähemate teravate nurkadega ja
taltsam kui kirglik, hüsteeriline, enesekeskne, enesehävitajalik naisekuju Tamm-
saare romaanis. Samas oleks see Tammsaare Karin Katariina Undile suisa nagu
loodud. Ehk tuleb veel ka päris-Karini aeg! Karin ei ole leebete näitlejannade
mängumaa.
     Nii nagu ei ole leebete, ennasthoidvate näitlejannade mängumaa ka pöörast
elu elanud bušmani naine Nisa.



KOLM RATSANIKKU UURIMISINSTITUUDIS
VAT-teater „The Black Rider“, NO99 „Three Kingdoms“, 
Signa „Bleier Research Inc“

MADLI PESTI

Artikkel käsitleb kolme 2011. aastal Eestis etendunud ingliskeelse pealkirjaga la-
vastust, mis kuulusid Euroopa kultuuripealinna programmi. Nii VAT Teatri „The
Black Rider“ (esietendus 8. septembril), teatri NO99 „Three Kingdoms“ (17. sep-
tembril) kui ka kunstnikegrupi Signa „Bleier Research Inc“ (8. detsembril) on
sündinud eestlaste ja Euroopa etenduskunstnike koostöös. Artiklis ei vaatle ma
lavastusi tervikuna, sest kaks esimest on 2011. aastal ajakirjanduses põhjalikult
läbi arutatud; ilmunud tagasisidest tuleb aga juttu küll. Kirjeldan siiski Signa
lavastust, kuna sellel retseptsioon lihtsalt puudub – ja see puudumine on huvi-
tavalt märgiline.
     Kuigi kolm lavastust on esmapilgul kardinaalselt erinevad, soovin neist rää-
kida kahe ühise aspekti kaudu. Need on lavastuste ruumikontseptsioon (mis „on
teatrikunsti sündimisel ja vastuvõtmisel aktiivne agent“ – McAuley 2000: 41)
ning nende paigutumine Eesti ja Euroopa etenduskunstide maastikul.

Ruum
Ruumikontseptsiooni käsitlemine muutus vältimatuks kolmest lavastusest hili-
seima – Signa tööd kogedes. Ruum on midagi, mis määrab tugevalt kõigi kolme
lavastuse eripära ja mõjutab tuntavalt ka lavastuste teisi aspekte. Kuid esmalt
tutvustan Signa projekti „Bleier Research Inc“.
     Signa on Kesk-Euroopas ja Põhjamaades tuntud erakordne kuntnike rühmitus
Kopenhaagenist. Rühmituses on kolm kunstnikku: taanlanna Signa Köstler, aus-
terlane Arthur Köstler ja rootslane Thomas Bo Nilsson, lisaks lugematu hulk
kaastöölisi erinevate projektide juures. Kunstnikud ise sõdivad oma loomingu
klassifitseerimise vastu, kuid minu arvates on nad loonud väga eripärase osa-
võtuteatri vormi. Nende looming kaasab kujutavat kunsti, performancekunsti,
installatsioone ja erinevaid teatriliike. Signa hakkab lavastust looma ruumist –
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kõigepealt on koht, alles siis teema. See põhimõte teeb neist eriti kohatundlikud
loojad ning ruumile keskendumine on ka nende tööde analüüsis põhjendatud.
     Olles näinud üht nende varasemat tööd („Martha Rubini ilmumised“, mis oli
valitud saksakeelse teatriruumi esindusfestivalile Theatertreffen 2008) ja lugenud
nende tegemiste kohta (www.signa.dk), võib öelda, et Tallinna installatsioon-tea-
ter „Bleier Research Inc“ oli nende loomingus mõneti ebatraditsiooniline. See oli
väga lühike – alla kolme tunni, kuigi enamik nende töid kestab üle 100 tunni ning
nähtud lavastus „Martha Rubini ilmumised“ kestis Berliinis 9 päeva jutti. Olgugi
et Signale on iseloomulik, et vaataja loob oma dramaturgia peaaegu täielikult ise,
võib Tallinna toodud lavastuse kohta öelda, et võrreldes teiste Signa projektidega
pole vaataja kunagi varem olnud nii vaba, kuid samaaegselt ka nii manipuleeri-
tud kui siin (vt täpsemalt Pesti 2008: 30–31). „Bleier Research Inc“ puhul oli eel-
nevalt fikseeritut tavapärasest rohkem. Stsenaarium oli üpriski detailselt läbi
harjutatud, kuid loomulikult, kuna tegemist on osavõtuteatriga, kogeb iga vaa-
taja oma personaalset etendust ja saab sügavalt personaalse elamuse. (Ma mui-
dugi ei ole unustanud, et ka n-ö tavateatris sünnib iga vaataja peas personaalne
etendus, kuid erinevates peades sündivate etenduste sarnasus on tavateatris suu-
rem kui osavõtuteatris.)
     Kuna Signa Tallinna lavastusest said osa väga vähesed, siis tuleks ikkagi
täpselt kirjeldada, millega tegu. „Bleier Research Inc“ hõivas Koplis Standardi
mööblivabriku maja 9. korruse: sinna oli end ebastandardselt sisse sättinud fik-
tiivne uurimisinstituut, kes tegeles erakordsete telepaatiliste võimetega patsien-
tidega. Publiku sisenedes oli saabunud aeg lasta patsiendid kokku tavaliste
inimestega ehk potentsiaalsete kasuperedega. Vaatajad sisenesidki uurimisinsti-
tuuti n-ö sooviga lapsendada üks või teine patsient. Patsiente mängisid noored,
professionaalse teatri kogemuseta eestlased (Signa kunstnikud tavaliselt kutselisi
näitlejaid ei kasutagi), instituudi juhtkonda kehastasid Signa ja Arthur Köstler
ning Thomas Bo Nilsson. Stsenaarium nägi ette publiku jagamist umbes seits-
meks grupiks, iga grupp liikus veerandtunniste vahedega ühest toast teise, kus
tutvuti instituudi patsientidega. Iga näitleja mängis kindlat rolli, kuid improvi-
satsioonilist vabadust muidugi oli. Publik tegeles peamiselt vestlemisega, luba-
tud oli noortega ka jalgpalli ja sulgpalli mängimine, joonistamine, raamatu
lugemine, söögitegemine, juhtkonnaga viina või konjaki joomine ning muud te-
gevused. Ühest ruumist teise liikudes sai vaataja teada patsientide omavahelistest
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„Bleier Research Inc“. Mikk Siemer. Foto: Erich Goldmann

„Bleier Research Inc“. Helena Huul, Arthur Köstler, Signa Köstler, Alice Aaviksoo, 
Thomas Bo Nilsson. Foto: Erich Goldmann
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„Bleier Research Inc“. Signa Köstler. Foto: Erich Goldmann



suhetest, teavitati instituudi ajaloost ja tulevikuplaanidest. Lõpukulminatsiooniks
kujunes kogu publikule esitatud lühike näitemäng ja telepaatiline seanss, mis
viis õrnahingelised patsiendid endast välja, tekkis vägivald ja kisma. Publik suu-
nati instituudi juhataja poolt vabanduste saatel kiiresti välja.
     Kirjeldus on abitu lavastuse tuuma edasiandmisel. Sama oluline kui publiku
arusaam patsientide omavahelistest suhetest oli ka publiku kui osavõtjate oma-
vaheline tutvumine ja tekkivad suhted. Kogemust mõjutas väga, kellega sattusid
ühte gruppi – oli näha, et sõbrad-tuttavad lahutati, pandi eri gruppidesse. Pub-
liku omavaheline arutelu pärast etenduse lõppu oli pea sama põnev kui elamus
etendusest. Nimelt sain ühelt avangardkunstihuviliselt vanemalt daamilt teada,
et ta tõsimeeli arvas, et selles majas tegeldakse noorte telepaatiliste võimete aren-
damisega ning et need on päriselt välismaised teadlased, kes püüavad patsiente
reaaleluga (taas)tutvustada. Daam sai kogetust põrutava elamuse. Kuid samas
oli ta ka õnnelik, kui selgitasin kohaspetsiifilise osavõtuteatri tausta – elamus jäi
talle ikka alles ning ta oli rõõmus, et koges täiesti uut moodi kunsti.
     Jah, sisukirjelduse mõttekus variseb põrmuks, sest lisaks kohaspetsiifilisusele
ja osavõtu-aspektile on Signa puhul tegemist selgelt fenomenoloogilise, tunne-
tuspõhise kunstiga. Atmosfääri loomine ja energiavoogude tunnetamine on
kogemuse oluline aspekt. Nii erinevad kui ka Signa tööd on, tundub nende loo-
dud atmosfäär väga sarnane. Seda mõne sõnaga iseloomustades: melanhoolne,
õõvastav, hirmu genereeriv, vägivaldne, saladuslik, rõhuv. Atmosfääri luuakse
nii esteetikaga (ruum, rekvisiidid, kostüüm) kui näitlejamänguga. Signa on öel-
nud, et nad ei kasuta oma lavastustes ühtegi asja, mis on toodetud hiljem kui
1984. aastal, ning muidugi muretsevad nad kogu mööbli ja rekvisiidid kohapealt.
Seega võib aimata, et interjöör Bleieri uurimisinstituudis oli nõukogulik – lui-
tunud ja väsinud, kuid samal ajal stiilne, läbi mõeldud, täpne ja põhjendatud.
Näitlejamänguga rõhutati nii õõvastavat kui sõbralikku atmosfääri. Noorte pat-
sientide toad olid väga erinevad: leebest roosast blondide lokkide ja kassipoega-
dega toast kõleda pornograafiliste piltidega köögini.
     Kogemus osavõtuteatrist on eriti subjektiivselt isiklik. Nägin Signa töös vormi
ja sisu täielikku harmooniat. Etendus on muidugi väsitav, sest ligi kolm tundi
võõraste (ja „telepaatiliste võimetega“ ning ettearvamatult käituvate) inimeste-
ga suhtlemist pole naljaasi, kuid grupidünaamika on siin väga huvitav. Vähe-
masti meie grupis töötas see hästi: kui üks oli vaiksem ja ära väsis, võtsid teised
energiavoo vahetamise üle. Kogetu pani mõtlema privaatse ja avaliku sfääri üle
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(igas eluvaldkonnas). Lavastuse üks ideid oli arutleda telepaatia võimaliku
leviku üle: kas telepaatiliste võimetega inimeste levimine üle Maa aitaks meil
omavahel paremini suhelda? Kas ja mis peaks jääma varjatuks? Kas ja kuidas
suhelda nii tuttavate kui võõrastega? Milliseid suhtlemisstrateegiaid kasutada?
Kui kaugele võib minna manipulatsiooniga? Kõikide peas keerlema hakanud
küsimuste üle arutleti (vastuseid ei anta!) nii lavastuse vormi- kui sisutasandil.
     Ehk annab erilise õigustuse, miks osavõtuteatrist nii pikalt kirjutada, ka hin-
natud teatriuurija Hans-Thies Lehmanni (2007) mõte, et just osavõtuteatris peitub
teatrikunsti tulevik ja just sellistesse suundadesse võiks etenduskunst areneda.
Lehmann peab silmas teatrit, mis astub ellu ja ühiskonda ning kus esteetilisel
kategoorial ei ole primaarset tähtsust. Ta nimetab selle post-teatraalseks teat-
riks – sidudes uue teatri teadlikult oma 1990. aastatel loodud postdramaatilisuse
mõistega ning küsides, mis on postdramaatilisusega seotud kunstis selle nime-
tamisest alates muutunud. Sellises teatris saab vaataja-osavõtja totaalse koge-
muse nii füüsilisel kui vaimsel tasandil. Mainitud tulevikuteatrit ehk osa-
võtuteatrit iseloomustab uurimuslikkus. Lavastus pannaksegi kokku uurimuse
käigus kogutud materjalidest, „Bleier Research Inc“ puhul näiteks aju tööd, neu-
roloogiat ja telepaatiat puudutavad uuringud. Eelnev iseloomustabki Signa loo-
mingut. Oluline on märkida, et Eesti kunstnikud seesugust teatrit (veel) ei tee.
     Signa kunstnikud on öelnud, et lavastuse jaoks otsiti spetsiaalselt mitte-teatri
ruumi, et sellel ei oleks eelnevalt mingit teatriga seotud tähendust. Lavastus toi-
mus Koplis – agulis, perifeerias. Kuna lavastus toimus perifeerias ning polnud
ette teada, mis täpselt sündima hakkab (osavõtuteater kui Eestis uuenduslik žanr
pluss ebatavaline ruum), oli ka lavastuse retseptsioon ajakirjanduses ja ajaveebi-
des pea olematu. Pelglikkus uue ja tundmatu ees.
     Ruumiga põhjalikult tegelenud teatriuurija Gay McAuley (2000) rõhutab teat-
rihooneid analüüsides, et hoonetega tulevad alati kaasa lisatähendused ning et
teatrimaja juurde kuuluvad alati ajaloolised seosed. Signa projekti toimumiskoht
Standardi maja rõhutas publiku kui puhta lehe sisenemist: selles majas ei olnud
kunagi teatrit tehtud ja publikul ei saanud olla teatrialaseid eelootusi. Kuid siin
rõhutas sündmuse (näilist) ääremaalisust perifeerne ja ebastandardne asukoht.
Etenduspaigast endast jääb enim meelde endine Standardi direktori kabinet ka-
mina, sauna ja basseiniga, kõik tumeda puiduga üle löödud. Seda ruumi kasutati
fiktiivse Bleieri instituudi juhtkonna kabinetina.
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„The Black Rider“. Bertram – Raivo E. Tamm. Foto: Siim Vahur

„The Black Rider“. Vana Onu – Raivo E. Tamm, Kompjalg – Lauri Saatpalu. 
Foto: Siim Vahur
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„The Black Rider“. Wilhelm – Ago Soots, Käthchen – Sandra Uusberg, Anne – Katariina Unt,
Bertram – Raivo E. Tamm, Kuno – Margo Teder. Foto: Siim Vahur



     *
Samavõrd vältimatud kui Standardi ruumikonnotatsioonid on need ka VAT
Teatri taskuooperi „The Black Rider“ puhul (lavastaja Christian Römer Saksa-
maalt, Berliini Neuköllni ooperi juht, muusika Tom Waits, tekst William S. Bur-
roughs). Loo aluseks on saksa rahvajutt „Nõidkütt“, kus noormees armub
jahimehe tütresse. Noortel lubatakse abielluda vaid tingimusel, et mees suudab
teha absoluutselt täpse lasu. Õnnestumise eesmärgil võtab noormees vastu võ-
lukuulid saatanalt. Lavastus on loodud Tallinna Kultuurikatla katlasaali („Musta
ratsaniku“ originaal-kultuslavastuse lõi maailmakuulus Robert Wilson 1990. aas-
tal Hamburgis). Lavastaja jaoks omamoodi sundolukord (kohustus teha lavastus
just katlasaalis) on pööratud tugevuseks. Ruumi aitas aktualiseerida kunstnik
Kathrin Hegedüsch ning video- ja helikunstnik René von der Waar Saksamaalt.
     „Musta ratsaniku“ katlaruum on salapärane, hämar, mitmetasandiline. Ruu-
mil ei ole palju sügavust, kuid see-eest kõrgust. Rõdude, orvade ja äärte kasuta-
mise muudab põnevaks nüansirikas valgusrežii (Triin Hook, Sander Põllu),
õigemini valgus ongi ruumi tähenduste loomisel üks olulisemaid komponente.
Ruum mõjutab otseselt ka tegevust ja näitlejaid, antud juhul panustab seesugune
sopiline ruum dünaamilisuse rõhutamisse. Näitlejad võivad laskuda „taevast“,
võivad lavale imbuda „metsast“: ülevalt, kõrvalt, tagant, eest, äärest. Tundub
küll veider, kuid vana betoonine tehas töötab edukalt metsana, kus toimub fikt-
siooni tegevus.
     Römeri järjekorras neljas Eesti-lavastus saab uhkeldada märkimisväärse vor-
miga: ruum, kostüümid, butafooria. Kuigi lavastaja ütles ühes teleintervjuus, et
ka Eesti ajaloos on toimunud mitmeid pakte saatanaga, jäi ajaloo ja tänapäeva
sisuline seos liiga otsituks. Lavastuse sõnum mattus ehk liigse butafooria ja kos-
tüümide sisse. Kostüümid olid tõesti üle võlli, kasutatud oli karusnahku, sarvi,
maske ja kõike külluslikult. Vahel oleks soovinud seda pealispinda maha kraa-
pida ning vaadata, mis järele jääb. Oli tunne, et tegijate suur aur on läinud pea-
lispinna lihvimisele. Samas – ajaloolisi ja tänapäevaseid konnotatsioone avab
ammendavalt Madis Kolk (2011).
     McAuley käsitleb oma ruumi-uurimuses ruumi psühholoogiat: kui ruum on
rikkaliku arhitektuuriga, stimuleerib see vaatajat. Loomulikult pole Kultuurikatla
puhul tegemist klassikalise rikka dekooriga teatrimajaga, kuid rikkalik on see
ruum sellegipoolest. Põnev oli jälgida erinevaid materjale (metall, betoon, teras
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jm) ning samuti ruumi sopilisust, üllatavaid nurki ja ootamatuid avastusi, mida
ruum pakub.

     *
Hoopis teistmoodi, tegelikult klassikalisema ruumielamuse pakub lavastus
„Three Kingdoms“ (teksti autor inglane Simon Stephens, lavastaja sakslane
Sebastian Nübling; teater NO99, Müncheni Kammerspiele ja Londoni Lyric Ham-
mersmithi teatri koostööprojekt). Külma ja kõleda, rohekassinise (või sinakas-
halli) kuubi, millelt puudub publikupoolne sein, on loonud Ene-Liis Semper.
Laval on omamoodi laboratoorne keskkond, tagaseinas on aken, tühik, mis
mõjub operatsioonilauana. Justkui laud, kus uuritakse teatrit, kunsti, ühiskonda,
Eestit, vana ja uut Euroopat, ida ja läänt.
     Tundub, et sedavõrd mitmekihilist lavastust nagu „Kolm kuningriiki“ võib
analüüsida vähemalt kaheksalt tasandilt: lootasand (lihtne kriminull); Lääne-Eu-
roopa versus Ida-Euroopa (esimese üleolev suhtumine teise); lääne-eurooplase
personaalne identiteedilugu (Briti politseinik Ignatius Stone); triksteri tasand (kes
Risto Kübara esituses kasvatatud peategelaseks); lavastuse asetumine NO99 re-
pertuaaripilti („Kolm kuningriiki“ algab justkui sealt, kus eelmise lavastusega
„The Rise and Fall of Estonia“ kuulutati Eesti surnuks); näitlejatehniline tasand
(kokku on saanud näitlejad kolmest eri riigist ja väga erineva näitlejakoolitusega);
visuaal-auditiivne tasand kui atmosfääri ja tähendusi loov; teatri kontekst
Euroopas (tegemist on Eesti, Saksa ja Inglise koostööprojektiga).
     Keskendun eelkõige ruumile, teisi tasandeid vaid põgusalt puudutades. La-
vastaja ja näitlejad on seegi kord osanud ruumi tööle panna, selle aktiviseerida.
„Kolme kuningriigi“ ruum jääb kogu etenduseks samaks, midagi ei liigutata,
kuup ei muutu, kuid samal ajal kõik muutub. Kuup-ruum tähistab Londoni ja
Eesti politseinike ülekuulamisruumi, erinevate tegelaste kortereid, hotellitube,
lahkamiskambrit, baari, bürood. See ei muutu mitte ainult reaalsete kohtade
tähistajana, vaid muundub ka ebareaalseks, müstiliseks ruumiks. Lavastuse pea-
tegelaseks tõusnud Risto Kübara Trikster liigub triksterile iseloomulikult gravi-
tatsiooni arvestamata. Ootamatult libiseb ta publiku arvates eeldatavalt kõvade
seintega lavakuubist välja. Siin tekib error-esteetika, mingi viga, miski, mis just-
kui ei peaks niimoodi olema (vt ka Anne Türnpu, Eva Klemetsi ja Mart Kolditsa
lavastus „Sugrierror.com“ Põhuteatris 2011). Ühel hetkel on Trikster „Kolmes
kuningriigis“ ka maailma looja (samuti funktsioon, mis triksteritele olemuslik):
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„Three Kingdoms (Kolm kuningriiki)“. 
Trikster – Risto Kübar. 
Foto: Ene-Liis Semper
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„Three Kingdoms“ 
(Kolm Kuningriiki). 
Trikster – Risto Kübar, 
Steffen Dresner – Steven Scharf. 
Foto: Ene-Liis Semper

„Three Kingdoms 
(Kolm kuningriiki)“. 
Liisu – Mirtel Pohla,
Steffen Dresner – Steven
Scharf. 
Foto: Ene-Liis Semper
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ta loob lavakuubis teise ruumi, märgib valge kleepsuga suitsuruumi piirid, kuhu
sisenevad politseinikud.
     Triksteri kontseptsioonist ja seostest teatriga on põhjalikult kirjutanud Anne
Türnpu (2011). Trikster (mõiste on tekkinud traditsioonilist elulaadi ja pärimus-
likku kultuuri kandvatel rahvastel) on kui traditsiooni sisse kirjutatud juhus ja
määramatus, stiihiline ja ambivalentne müütiline tegelane. Trikster on „piiritu
piiridel kõikuja, kes muudab piirid horisondiks, sakraalse maaletooja, püha ja
püha rüvetaja, kõikjal kodus ja võõras, [---] kreatiivsuse ja mängimise kehastus
[---]“ (Türnpu 2011: 7) See lühike iseloomustus näitab kujukalt ka Risto Kübara
tegelase toimimist „Kolmes kuningriigis“.
     Nii nagu kaks teist lavastust, töötab ka „Kolm kuningriiki“ atmosfääriga ning
seda loovad samuti nii ruum kui näitlejamäng. Eriti tegeleb ruumi ja atmosfääriga
Risto Kübar näitlejana ja tema tegelane Trikster. Kübara kehakeel ja laul on va-
hendid, millega luuakse errorit, viga, kaost. Lisaks aja kontseptsiooniga mängi-
mine ning vastandite aktualiseerimine. Näiteks eeslaval õrn laul, tagalaval poks.
Lavastus on komponeeritud kindlakäeliselt, kogu struktuur liigub vääramatu ent-
roopia poole. Alustati näiliselt lihtsa krimiloona, aga lõpetatakse kaoses. Ning ei
peagi olema selge, kas publik nägi briti politseiniku Ignatius Stone’i õudusune-
nägu või sotsiaalpoliitilisi jõujooni Euroopas – korraga on aktualiseeritud ka kõik
need vahevormid, mis jäävad personaalse ja globaalse vahele. „Kolm kuningriiki“
on elus, ebaperfektne teater. Surnud perfektsust pole vaja. Error annab elususe.

Pilk kaugemale
Kolmest lavastusest kaks – „Bleier Research Inc“ ja „The Black Rider“ – on koha-
spetsiifilised (site-specific) ning kusagil mujal neid etendada ei saaks. Signa projekt
on samal ajal ka keskkonnateater (environmental theatre), kuna seal toimub eten-
dusliku keskkonna loomine kõikide elementide (ruum, näitlejad, publik, tekst)
ühises koosluses (vt Schechner 1994). Seevastu „Kolme kuningriiki“, kolme riigi
koostööd, on saatnud edu ja ringreisi plaanid on suuremad, kui algul kavas olid.
     Kuna artikli kirjutamise ajaks on esinetud juba Münchenis ja Hamburgis, siis
saab rääkida ka välismeedia retseptsioonist. Üllatuslikult on leida lausa kümneid
saksakeelseid, rohkem või vähem põhjalikke arvustusi. Ja kõik need on positiiv-
sed (vaid üks – meessoost – kirjutaja leiab ühe taunitava aspekti: pornostseeni
oleks pidanud välja jätma). Silma torkavad korduvad teemad arvustustes:
peaaegu läbivalt jutustatakse ümber lugu ning rõhutatakse selle kriminaalsust,



sisulistest teemadest tõstetakse esile Euroopa riikide ühtsus või erinevus. Näit-
lejatest mõistetavalt mainitakse sakslasi, aga peategelaseks nimetatakse briti Neil
Tennanti detektiiv Stone’i. Mõni arvustaja kiidab Risto Kübara lauluoskust ja lii-
kumiskeelt, kuid teda kui triksterit ei mainita, või veel vähem, et just Kübara te-
gelaskuju võiks olla peategelane. Samuti tõstetakse läbivalt esile Ene-Liis Semperi
kujundust. Seega võib öelda, et „Kolm kuningriiki“ sobitub kindlalt Euroopa
etenduskunstide, eelkõige saksakeelse teatri foonile. See oli muidugi selge lavas-
tust esmakordselt NO99 saalist vaadates. Jah, me näeme tõelist „saksa teatrit“,
kuidas iganes me sooviksime seda ülemäära üldistavat terminit sisuga täita. Kar-
jumine – kirjas! Veri – kirjas! Porno – kirjas! Alastus – kirjas! Poliitiliselt olulised
teemad – kirjas!
     „Bleier Research Inc“ ja „The Black Rider“ on selles mõttes lokaalsemad, et
mõistetavalt nendega ringi ei reisita. „The Black Riderit“ Euroopa muusikateatri
kontekstis tuleks hinnata eelkõige muusikateatri spetsialistidel. Keeruliseks muu-
dab hinnangud aga paratamatu võrdlus Robert Wilsoni originaallavastusega,
mis ka tema säravas loometees on jäänud märgiliseks. Videolt lavastust vaadates
on huvitav tähele panna, et kuigi 1990. aasta lavastus oli kordades minimalistli-
kum kui Römeri 2011. aasta versioon, on „The Black Rider“ Wilsoni enda poolt
loodud üsnagi ulakas, detailirohkes ja groteskses stiilis. Aastatega on Wilson
liikunud veelgi nullstiilsema, puhta minimalismi poole.
     Nii Signa kui VAT Teatri lavastust käis Tallinnas vaatamas arvestatav hulk vä-
lismaalasi. Signa projekti ajal kuulsin inimestest, kes liiguvad nende lavastuste
järel terves Euroopas, justkui jalgpallifännid oma lemmikklubiga. Signa projekti
väga laiahaardeline kontekst tuli juba jutuks seoses osavõtuteatri kui tuleviku-
teatriga. On põhjust arvata, et sellist teatrit näeme juba mõne aja pärast rohkem.
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TEATER OOPERIS: WAGNER JA DONIZETTI
KRISTEL PAPPEL

Tänapäeva muusikateater on nii mitmepalgeline nähtus, et aastast 2011 rääkides
tundub otstarbekas keskenduda traditsioonilisele ooperirepertuaarile, esitades
küsimusi žanri aktuaalsuse, võimaluste ja positsiooni kohta ühiskonnas. Suure
osa mängukavast moodustavad kaugema või lähema mineviku teosed, mis aga
tingimata ei tähenda muuseumlikkust: esiteks on palju erutavaid oopereid, mida
tuntakse halvasti ja mis oluliselt avardavad meie pilti muusikateatrist; teiseks on
tähtis, milliste ideedega, milliste seostega me teosele läheneme. Kõnelemata sel-
lest, et niikuinii on ka ooperiteatris asetatud teose mõiste juba ammu küsimärgi
alla – õieti on ta seal olnud suurema aja oma eksisteerimisest. Sellest hoolimata
peab arvestama sõnateatrist erinevate reeglitega ooperis: lavastuse tempo, üldise
liigenduse, karakterid määrab muusika oma sisemise loogikaga, nagu helilooja
on komponeerinud. Ja see ei ole mitte piirang, vaid võimas inspireeriv jõud.
Nagu teame, ei ole ooper muusika pluss teater, ei ole ilus laulmine ja selle juurde
„mängimine“, vaid nendest komponentidest koosnev uus sulam, uus tunnetus-
tasand.
     Ooperiga tegelemine on võrreldes sõnateatriga hoopis tugevamini integree-
ritud rahvusvahelisse muusikaellu, nii et paratamatult tuleb koduste saavutuste
vaagimisel arvestada laiemat pilti ja sügavamat perspektiivi. Seetõttu on valitud
ainult kaks aasta 2011 edukat etendust eesti muusikateatrist, mõlemad pärjatud
auhindadega – Wagneri „Parsifal“ Rahvusooperilt Estonia1 ja Donizetti „Maria
Stuarda“ Vanemuise teatrilt2 –, et nende kõrvale asetada kaks rahvusvaheliselt
suure kõlapinnaga lavastust.

1 Siia juurde vt Kristel Pappel, „„Parsifali“ nähtav ja nähtamatu teater“. – Sirp, 19.08.2011; „Piirilinna 
„Parsifal““. – Sirp, 9.09.2011. „Parsifali“ muusikaline juht ja dirigent Arvo Volmer pälvis Eesti Vabariigi 
kultuuripreemia, Arvo Volmer ja Rahvusooperi orkester ning laulja Rauno Elp olid Eesti teatriauhinna
nominendid ning kogu lavastus kandideeris aasta lavastuse nimetusele.
2 „Maria Stuardas“ peaosi laulnud Aile Asszonyi ja Karmen Puis pälvisid Eesti Teatri aastaauhinna 
muusikateatri vallas, muusikaline juht ja dirigent Mihkel Kütson oli nominent.
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I vaatus. Wagner ja paigafilosoofia
Tallinn. Merelinn. Sadam. Tööstuspiirkond, kunagi ehitati ja parandati siin sõja-
laevu – tsaariaja lõpust nõukogude aja lõpuni. Mahajäetud Noblessneri valu-
koda. Tolm, tarbetud agregaadid, tuhmunud venekeelsed kirjad seintel. Seisma
jäänud seinakell, peatunud aeg valukojas ja selle ümbruses. Paik, milles on tunda
kunagist jõudu, agressiivsust, militaarsust. Aga vabadus on siinsamas, käeula-
tuses – meri, tuul, piiramatus.
     Bayreuth. Wagneri-linn. Siia rajas ta oma muusikadraamade esitamiseks spet-
siaalse teatri, mis avati viis aastat pärast Saksa keisririigi väljakuulutamist. Siin
asub tema maja „Wahnfried“ („Meelerahu“), mille rotundiga lõunakülg vaatab
aia ja lossipargi poole. Kes kõik ei ole siin käinud. Nietzsche, Liszt. 1930ndatel –
Adolf Hitler. Ja aastakümneid hiljem Leonard Bernstein, Daniel Barenboim. Aias
on purskkaev, mõned sammud edasi heki taga aga suur ilma nimeta hauaplaat.
Seal ta on, Richard Wagner.
     „Wahnfriedis“ kirjutas Wagner oma viimase muusikadraama „Parsifal“,
arvestades teatri suurepärase akustikaga ja tollal parimate lavatehniliste võima-
lustega. Pärast Wagneri surma tohtis 30 aasta jooksul, kuni Esimese maailmasõja
eelõhtuni 1913, mängida „Parsifali“ ainult seal.
     Kaks paika, Tallinn – Noblessneri valukoda, ja Bayreuth – Wagneri teatrimaja.
Mõlemas etendus 2011. aasta augustis „Parsifal“, mille tõlgendus oli inspireeritud
kohast ja ajaloost. On ju koha tunnetamine seotud ajaga, mälestustega, vajadu-
sega mäletada või vajadusega unustada. Lihtsustatult võiks öelda, et paigafilo-
soofilise lähenemisviisi abil iseloomustatakse paika suhtes inimesega ning
omakorda aitab paik õppida inimest tundma ja mõistma. Asendame sõna „ini-
mene“ sõnaga „teos“ ning me saame võtme mõlema lavastuse juurde. Aga kuna
teatri eksisteerimise tingimuseks on vaataja, siis peame lisama: teost tõlgenda-
takse publiku jaoks kindla paiga ajaloo ja lõpmatute assotsiatsioonide kaudu.

Noblessneri valukojale lähenedes kangastus talle mahajäetud, vaevu hingitsev
maailm, mida rõhutasid veel siin-seal justkui inertsist konutavad kahvatud kujud
(kooriliikmed) 1940.–50. aastate mantleis – äraunustatud, elumahladest tühjaks
jooksvad Graali rüütlid (lavastaja Nicola Raab). Lavakujunduses (Robert Innes
Hopkins) võimendatakse tööstusmiljööd torude rägastikuga, mis vastavalt Graali
väe tuhmumisele laguneb ja roostetab kolmandas vaatuses veelgi rohkem kui
esimeses. Nagu järjest jõuetuma Graali kogukonna veresooned. Nii osutatakse
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lähemalt defineerimata totalitaarsele süsteemile, mille jäänukid ootavad vabas-
tamist, lunastust, uut võimalust. Paiga varjatud agressiivsus mõjutab vaatajat.
     Kui selles paigas hakkab nagu mineviku sügavusest tõusma sissejuhatuse uni-
soonis orkestrimeloodia, näib, et paik ärkab kõigi oma taakade ja kannatustega,
millel aga ei ole ainult lokaalne tähendus, vaid mis haaravad olemise põhiküsi-
musi – ka neid, mis on meie sisimas, aga mida me ei söanda või pole aega küsida.
Või mida me põlgame, mis näivad õõnsad, ajast ja arust: kaastunne, süü, lunas-
tus, Jumal. Kannatuste väljendajaks on Graali kuningas Amfortas (Eike Wilm
Schulte Saksamaalt; Rauno Elp) oma sulgumatu verise haavaga ja tema kogu-
kond (Rahvusooperi koori laiendatud koosseis, koormeistrid Risto Joost ja Peeter
Perens). Graali rüütlid valguvad lavale vaatajate selja tagant ja ridade keskelt
treppe mööda alla laskudes, nende meeleheitlikult ja ähvardavalt kõlavaid fraase
tajub vaataja lausa füüsiliselt, ka siis, kui nad laval laulavad – akustika Nobless-
neris on Wagneri jaoks nagu loodud. Rauno Elp kasutab suurepäraselt kõiki oma
hääle värve ja võimalusi, et Amfortase traagiline egoism oma vastuolulisuses
publikuni tuua ning tema detailselt läbitunnetatud roll haarab kaasa.
     Aga nimitegelane Parsifal ise? Kuidas sobitub tema sellesse industriaalühis-
konna katastroofidest vapustatud keskkonda? Parsifali iseloomustab Wagner
oma libretos kui „puhast narri“ („der reine Tor“), süüdimatut valget lehte, kes
alguses meenutab tetraloogia „Nibelungi sõrmus“ Siegfriedi. Siegfried jääbki
peaaegu et viimsete hingetõmmeteni aimusetuks mitte-nägijaks, kes ei märka
endaga manipuleerimist ega mõista ka oma lunastajamissiooni („Jumalate
hukk“). Parsifal seevastu saab nägijaks juba teise vaatuse lõpul: pöördepunkt,
omalaadne initsiatsiooniriitus toimub Kundry suudluse läbi, milles ühinevad
emalik ja naiselik-meeleline poolus, ning Parsifal samastub hetkeks kannatava
Amfortasega, temas lahvatab Amfortase valu. Selles ongi Wagneri „Parsifali“-fi-
losoofia keskne mõte – jõuda kaaskannatamiseni (sks k „Mitleid“ – kaastunne,
sõna-sõnalt kaaskannatus).
     Noblessneri tööstusmaastikul on looduslaps Parsifal loomulikult võõrkeha
ning seda on lavastaja soovinudki. Parsifali süüdimatust on ehk isegi liiga palju
rõhutatud, lauljatest eriti Richard Deckeril (USA) oli raske leida ulja ja kohtlase
tüübiga sobivat väljenduslaadi. Samas aga on hea, et meie ette ei astu kohe he-
roiline lunastaja, vaid üsna koomiline tobujobu, see annab edasiseks palju suu-
rema arenguruumi. Lavastaja ei häbenenud näidata ka mõningaid butafoorseid
elemente nagu Parsifali poolt tapetud luik, mis loo mõistmiseks on tõesti vajalik.
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Roman Sadnik (Austria) esitas Parsifali mitte jäiga, vaid dünaamilise karakterina
ning lasi kõlada ka oma hääle säraval kõrgel registril.
     Parsifali ilmumine ülipika esimese vaatuse umbes 40. minutil andis tegevus-
tikule uue hoo. Enne seda on Wagneril sündmustik peamiselt edasi antud teose
suurima jutustaja rüütel Gurnemanzi (Richard Wiegold Suurbritanniast) tekstis
kui eellugu ja selgitus (siin peab tekstist aru saama!). Raske ülesanne nii lavasta-
jale kui ka lavalolijatele, mis ei leidnudki veenvat lahendust, hoolimata kannu-
poiste püüdlikust kuulamissoovist ja reageeringutest (Juuli Lill, Teele Jõks,
Aleksander Arder, Andres Köster). Arvestades Eesti publiku Wagneri-kogene-
matust, oleks siiski võinud siin anda mõned kasvõi illustratiivsed pidepunktid
jutustuse tähtsamate momentide väljatoomiseks. Lauljat aga tuleb tunnustada
Wagneri jutustamislaadi täpse tabamise ja väljendusrikka kõnemeloodia eest.
Kogu tegevust, meeleolusid, karaktereid kannab see-eest orkester. Noblessneris
on tasakaal vokaali ja instrumentaalosa vahel väga hea, orkestrifaktuuris on laul-
jaid kahjustamata võimalik välja tuua erinevaid liine, motiivipõiminguid, inten-
siivset keelpilli- ja massiivset puhkpillikõla ning nüansseeritud löökpille. Wagner
oleks dirigent Arvo Volmeriga ja Rahvusooperi orkestriga rahule jäänud, enamgi
veel – ta oleks orkestri esituses vaimustunult kuulnud seda „nähtamatut draa-
mat“, millest ta unistas. „Parsifal“ on Volmeri ja ooperiorkestri suurepärane saa-
vutus, täiesti rahvusvaheline klass, mis näitab, kui järjekindlalt ja ees-
märgipäraselt on Volmer kõik need aastad (kunstiline juht ja peadirigent alates
2004) orkestri taset edasi arendanud. Ja ooperidirigeerimine ka teda – kui palju
plastilisemaks, hingavamaks, sõnatundlikumaks on muutunud ta tõlgendused!
     Kui lavastaja esimeses vaatuses ei suutnud ületada selle lavamüsteeriumi tea-
tavat monotoonsust, siis teise vaatuse psühholoogiline draama à la Ibsen või
Strindberg (kõigepealt Klingsori ja Kundry, siis Kundry ja Parsifali vahel) pakkus
talle rikkalikumalt vahendeid pingelise, kohati isegi plahvatusliku atmosfääri
loomiseks. Pealegi aitasid teda siin rohkem ka lavakujundus ja valgus: orkestri
sissejuhatuse ajal tõuseb kettide abil raginal (militaarindustriaalsed helid) üles
lavapõranda pealmine kiht, moodustades Klingsori põrguliku võluaia vaatuseks
lae või katuse. Tegevus toimub niisiis kindlalt piiritletud ruumis. Punasesse val-
gusesse mähkunud laval on üksnes paar Viini tooli. Kiilaspäine Klingsor (kõigil
neljal etendusel Martin Winkleri võimsas ja karakteerses, eneseiroonilises esitu-
ses) kannab frakki, punane roos nööpaugus, ning vibutab elegantselt jalutus-
kepiga, mis hiljem osutub odaks. (Selle oda järele Parsifal Klingsori võluaeda
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„Parsifal“. Gurnemanz – Richard Wiegold (UK), Parsifal – Roman Sadnik (Austria). 
Foto: Harri Rospu
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„Parsifal“. Stseen lavastusest. 
Foto: Harri Rospu

„Parsifal“. Kundry – Irmgard Vilsmaier, 
Klingsor – Martin Winkler. 
Foto: Harri Rospu
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tulebki, et hiljem sellega sulgeda Amfortase haav ja päästa Graali kogukond krii-
sist.) Vabrikutööliste kitlitesse rõivastatud võluaia Lilleneiud (Kristel Pärtna,
Kristina Vähi, Albina Kotšetova, Kadri Kipper, Angelika Mikk, Kristina Under)
tõid tagasi tehasemiljöö – see toimis, oli loogiline. Liiatigi laulsid nii solistid kui
ka naiskooriliikmed kaunilt, piisavalt erootilise häälevärvinguga. Koorirežii (Ran
Arthur Brown) oli vaheldusrikas ja dünaamiline. Kundry osatäitjad Irmgard
Vilsmaier (Saksamaa) ja Magdalena Anna Hofmann (Austria) lahendasid rolli
vastavalt oma individuaalsusele: Vilsmaier skulpturaalselt, Hofmann liikuvamalt
ja detailirohkemalt.
     „Sõjatsivilisatsioon“, nagu Wagner läbinägelikult oma elu viimaste aastate (ta
suri 1883) ühiskonda iseloomustas, naaseb kolmandas vaatuses. Wagner rõhutas
ju, et Graali kogukonna allakäik sai alguse hetkest, mil Amfortas hakkas sõdima
Klingsori vastu – oda polnud mõeldud sõjarelvaks. Olustik on veel rusuvam kui
lavamüsteeriumi alguses. Ja ometi juhtuvad imed (aga tegemist on ka suure ree-
dega): saabub Parsifal, püha oda käes, aas puhkeb õide. (Viimast tähistas lava
paremal serval väike kasvuhoone aasalilledega, mida Gurnemanz ja Kundry
hooldasid.) Graali templi stseenis on nõrkevad rüütlid juba nii meeleheitel, et
peaaegu ründavad Amfortast, kes omakorda on vallatud ainult surma-ideest –
kui Parsifal lähenes talle odaga, et haav sulgeda, haaras Amfortas ise odast kinni
ning lõi selle oma veritsevasse haava.
     Ja siis järgneb exodus. Ülev moment: valukoja tagasein avaneb, Parsifal viib
rüütlid augustiöhe. On tunda mere lõhna, vabadust, võimalusi igal rüütlil, iga-
ühel meist ennast teostada.
     Huvitav, et sellesarnasesse punkti jõudis välja ka Bayreuthi-lavastus Stefan
Herheimilt, ehk nagu lavastaja ise mainis – igaüks peab olema valmis midagi/ke-
dagi lunastama, alustama uue ja puhtana. Tema lavastuses oli tee selle tõdemu-
seni aga täiesti erinev.
     Herheim jutustas „Parsifali“ põhjal raudse järjekindluse ja loogikaga saksa
rahva ajalugu ning identiteedi otsinguid keisririigi rajamise aegadest (1871) kuni
Teise maailmasõja järgse Saksamaani, vabade valimisteni ja parlamendi (Bundes-
tagi) istungiteni. Esimeses ja teises vaatuses on tegevuspaik Bayreuth, Wagneri
„Wahnfriedi“-maja. Kolmas vaatus algab 1940ndate keskpaigaga – „Wahnfriedi“
varemed üldistuvad hävingus Saksamaale –, et lõpuks, Graali templistseenis
jõuda Saksa Liitvabariigi parlamendihoonesse. Kõige hämmastavam on, et see
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„Parsifal“. Parsifal (keskel) – Richard Decker (USA). 
Foto: Harri Rospu



lähenemine toimib: pildid, mida Herheim oma piiramatu kujutlusvõimega meie
ette manab, seostuvad tekstiga täielikult, ehkki ise libretot lugedes nende assot-
siatsioonide peale ei tuleks. Ja tema tõlgendust toetab ka muusika, on ju tšellisti-
ja ooperirežissööri haridusega Herheim väga põhjalik ja tundlik partituuri suhtes.
Teadlikult liialdades võiks öelda, et Herheim mõtles välja lavastuse ja teksti ning
Wagner kirjutas sellele muusika.
     „Wahnfriedi“ arhitektuur, aed, purskkaev ja Wagneri haud on need sümbol-
rasked elemendid, mida saab edukalt kasutada monumentaalse ja samas kiireid
pildivaheldusi võimaldava lavakujunduse juures. Herheimi (s 1970) on sageli ni-
metatud uue ooperirežii põlvkonna suureks teatrimaagiks ja ta fantaasia tundub
tõesti ammendamatu, viies teatri lavatehnilised võimalused viimse piirini ja teh-
nilise personali eneseületamiseni. Aga me ei leia „Parsifali“ lavastusest efekti
lihtsalt efekti pärast, vaid visuaalse külje külluslikkus kasvab välja tekstist, muu-
sikast, tegevusest (lavakujundus Heike Scheele, kostüümid Gesine Völlm, valgus
Ulrich Niepel). Herheim võtab koos oma dramaturgi Alexander Meier-Dörzen-
bachiga aluseks „Parsifali“ partituuri ja hakkab sinna ladestama tõlgenduskihte,
milles orienteerumiseks on vaatajal mõnikord vaja harjumist, eelkõige aga – ja
siin ilmneb ühendamatu lahknevus Eestis levinud arusaamadega muusikateatrist
– mitte ainult emotsionaalset, vaid ka intellektuaalset valmidust ooperietendusse
süveneda. Kogu oma teatritunnetuse totaalsuse juures jätab Herheim vaatajale
siiski võimaluse leida oma liin, oma lugu selles kihtide paljususes.
     Alustaksin lavastuse põgusat vaatlemist … kotkatiibadest. Kotkas on kuju-
tatud Preisi vapil, mis omakorda sai aluseks Saksa keisririigi vapile, see Natsi-
Saksamaa omale ning lõpuks on praeguse Saksa Liitvabariigi vapil samuti kotka
kujutis. Neid vappe näeme ka lavakujunduses kesksel kohal. Ainult enne Parsi-
fali ilmumist, kui on vaja näidata luike, kelle Parsifal vibuga surmab, asendub
kotkas luigega. Mis teeb aga kotkakujundi eriliseks, on see, et musti kotkatiibu
kannavad kostüümi külge kinnitatuna ka tegelased – esimeses, Saksa keisririigi
vaatuses enamik neist (ka 19. sajandi lõpu moe järgi sätitud koor, aga Amfortas
mitte), teises vaatuses (I maailmasõja lõpp, 20.–30. aastad) transvestiit Klingsor
ja Marlene Dietrichi välimuse saanud Kundry – viimasel on sinised tiivad vihjena
filmile „Sinine ingel“. Kolmandas vaatuses pole tiibu enam kellelgi. Herheimi
dramaturg Meier-Dörzenbach nimetas ühes intervjuus, et tiivad on seotud ka
unenäolisusega – seda ma ei jõudnud jälgida.
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     Edasi, tegelane, keda Wagneril ei ole, aga on Herheimil, algusest lõpuni: laps-
Parsifal. Herheimi jaoks pole Parsifal tobujobu, vaid puhas, süüta inimhing, kel-
lega mängitakse erinevaid rolle – kord on ta nagu vana, surev kuningas Titurel
uhkes kuningamantlis (meenutab Ludwig II portreede monarhirüüd), kord nagu
Amfortas veritseva haavaga, kord kasutab teda ära Klingsor enda huvides. Üle-
minek laps-Parsifalilt tenor-Parsifalile toimub luigetapmise stseenis: madruse-
pluusis laps sihib eeslaval oma vibuga luike, üleval „Wahnfriedi“ rõdul sihib
omakorda sarnases madrusepluusis tenor-Parsifal. Ärevus, segadus langeva
luige pärast – alla eeslavale jõuab nüüd tenor, laps-Parsifal aga on lava keskel
asetsevas voodis, vibunool „rinnus“ – initsiatsioon täiskasvanute maailma toi-
mub juba siin, last pühitsetakse surnud luigena. Aga järgmises tõlgenduskihis
on laps-Parsifal juba jälle tagasi, teises vaatuses annab Klingsor talle mõõga ja
sunnib võitluses osalema (tagaseinas dokumentaalkaadrid I maailmasõjast; Wag-
neril muusikas Klingsori võitlus Graali rüütlitega).
     Veel üks tummroll – Herzeleide (Südamevalu), Parsifali varasurnud ema, kel-
lest tekstis pidevalt juttu. Orkestri sissejuhatuse kõlades avaneb eesriie ning laval
näeme Wagnerite kaarjat salongi, keskel eevalikult kuldsete lahtiste juustega val-
ges rüüs naine surivoodil – Herzeleide –, arst ja preester kõrval. Tuppa käsuta-
takse tõrkuv laps-Parsifal … Peagi Herzeleide sureb, üpriski õudselt realistlikult
õhku ahmides. Sureb, aga hiljem naaseb lavastaja loodud assotsiatsioonivõrgus-
tikus. Herzeleide on oma osa justkui üle andnud Kundryle, kes teise vaatuse
lõpust alates kannab samasugust rüüd, grimmi ja kuldseid voogavaid juukseid.
     Tummrollid (väiksemaid on veelgi) on olulised lavastaja ideede konkretisee-
rimiseks ja sulavad loomulikult rahvarohkesse, elavasse kogutervikusse (Her-
heimil on inimesi enamasti laval ettenähtust rohkem, välja arvatud kui ta
spetsiaalselt intiimsust või minimalismi ei taotle).
     Lavamüsteeriumi kõige suurem jutustaja Gurnemanz meenutab Richard Wag-
nerit ennast. Kui ta esimeses vaatuses kõneleb Klingsorist, ilmub too nagu nõia-
väel villa salongi kaminaseinast efektse transvestiidina must-punase keebi
lehvides. Järgmises vaatuses näeme aga Klingsori võluaia Lilleneide esmalt Esi-
mese maailmasõja halastajaõdedena, seejärel lisanduvad neile juba 1920ndate
aastate liberaalse Weimari vabariigi aegsed šikid girl’id. Vaevu hingitseval
Amfortasel on peas Kristuse okaskroon ja üll vereplekiline valge rüü, ent see on
nagu moonutatud variant Lunastajast, sest Amfortas ise otsib lunastust. Viimase
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vaatuse teises pildis ilmub Amfortas Saksa Bundestag’i 19. sajandi sabakuues ning
Parsifali poolt lunastatuna variseb vana kuninga – mineviku militaarse Saksamaa
– kirstule (laepeegli abil näeb vaataja, et kirstus on kiivriga luukere).
     Selles keerulises teemadekompleksis (Saksa ajalugu, saksa rahva identitee-
diotsingud koos kohutavate eksimustega) on Herheim üheks liiniks võtnud ka
Wagneri-retseptsiooni. Kõigepealt – Wagneri muusikaga manipuleerimine mili-
taristliku ideoloogia tugevdamiseks. See tuleb kujukalt esile esimese vaatuse
Graali templistseeni lõpus, kus vastavas univormis sõdurid valmistuvad „Wag-
neri muusika saatel“ minema I maailmasõtta (koor „Nehmet vom Brot“ – „Võtke
leiba, muutke seda julgelt ihu jõuks ja rammuks“), taustaks dokumentaalkaad-
rid. (Siinkohal meenutaksin, et „Parsifal“ sai esitamisõiguse väljaspool Bayreuthi
alates 1. jaanuarist 1914). Klingsori võluaia-võitluste lõpul heidetakse korraks
üle „Wahnfriedi“ maja rõduääre haakristiga lipud. Ent Herheimi huvitab ka
kunstiline retseptsioon, alates „Parsifali“ esietenduse lavakujunduse elementide
kasutamisest ja jõudes kolmandas vaatuses välja II maailmasõja järgse nn Uus-
Bayreuthi lavastusstiilini, mida edendasid Wagneri pojapojad Wieland ja Wolf-
gang. Selle esimene loosung niisuguses ideoloogilise koorma all ägavas paigas
oli „Hier gilts der Kunst!“ (Siin valitseb kunst!), st Wagneri lavastamisel tuleb
unustada poliitika ja ideoloogilised väärkäsitlused. Vastav oli ka vendade Wag-
nerite lavastusstiil – abstraktne, staatiline, minimaalse lavakujundusega ja une-
näolis-müstilise valgustusega. Niisugust stiili tsiteerib Herheim kolmanda
vaatuse esimeses pildis – laval erandlikult ainult kolm tegelast, Gurnemanz, Par-
sifal, Kundry, kõik toimingud rõhutatult rituaalsed.
     Kuidas aga tunnevad end kogu selles paljukihilisuses, rollide rohkuses laul-
jad? Näis, et väga hästi. Sest ehkki praegu oli rohkem juttu visuaalsest küljest,
on Herheimile kõige tähtsamaks meediumiks ikkagi laulja, kes tema ideid kõige
veenvamalt ja orgaanilisemalt, oma isikupäraga rikastades vaatajani toovad.
Seda, et Herheim oskab lauljatega töötada, märkas tähelepanelik Eesti ooperi-
sõber juba 2000. aastal, kui tollal veel mitte kuulus Herheim lavastas peadirigendi
Mihkel Kütsoni kutsel Vanemuises Mozarti ooperi „Così fan tutte“. Bayreuthis
oli imetlusväärne lauljate ansambel (Parsifal – Burkhard Fritz, Amfortas – Detlef
Roth, Gurnemanz – Kwangchul Youn, Klingsor – Thomas Jesatko, Kundry –
Susan Maclean), kes tunnetavad sõna, mängivad laval suureks nüansid ja on igal
hetkel tohutu intensiivsusega rollis. Dirigent Philippe Jordan vormis orkestrikõla
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sumedaks ja läbipaistvaks, andis lauljatele aega mõttepausideks, hingamispunk-
tideks pikkade fraaside vahel, ilma et voolav tervik oleks laiali jooksnud.
     Herheimi lavastuse paigutamine mõne „ismi“ alla tekitab tõrkeid, ja see ongi
just tore. Ühelt poolt, jah, on tegemist nii teose kui ka selle esietenduspaiga de-
konstrueerimisega. Teisalt aga moodustab lavastaja nii vankumatu uue narratiivi
või isegi paralleelnarratiivid, et tulemust näiteks postdramaatilise teatri alla pai-
gutada oleks imelik. Et tema ideed publikuni jõudsid, näitab vaatajate reageering
juba peaproovis ja kõigil järgnevatel etendustel: spontaanselt plaksutati isegi
pärast esimest vaatust, mis Bayreuthi reeglite järgi on „Parsifali“ esitamisel kee-
latud ja mida 116 aasta jooksul (Herheimi „Parsifal“ esietendus 2008) polnudki
söandatud teha.
     Niisiis, kui me veidi laiemalt vaatame Wagneri teoste interpreteerimisvõima-
lusi, traditsioone ja nende rikkumisi, kui me süveneme Wagneri teksti – mida
siiski ka päevalehe arvustajalt ootaks – ja ei loe ainult sisukokkuvõtet ning ko-
narlikke ülatiitreid, kui me peseme endalt maha eelarvamuse, et mõisted „lunas-
tus“, „kaastunne“ ja „Jumal“ on tänapäeval tarbetud ja õõnsad, siis ei saa me
kuidagi küsida, et milleks esitada teost, mille sisul ei ole igapäevase inimkoge-
muse ja empiirilise reaalsusega vähimatki pistmist. On küll pistmist, ja kuidas
veel – isegi kui me ei projitseeri „Parsifalile“ Eesti ajalugu ja eestlaste identiteedi
otsinguid, inspireerituna Herheimist.

II vaatus. Donizetti ja bel canto dramaturgia
Itaalia ooper 19. sajandist on palju rikkalikum, kui teatrite standardrepertuaar
seda näitab. Liiga tagaplaanile on jäänud bel canto meistrite Rossini, Bellini ja
Donizetti ooperid. Eriti neist viimase kohta võiks öelda, et küpse perioodi Doni-
zetti teosed on paremad kui varase Verdi lavalooming – mis on ju ka mõistetav:
Verdi on Donizettilt palju õppinud. Donizetti rafineeritus, ülitundlik psühholoo-
gilisus väljendub esmajoones vokaalpartiis, millele aga ka orkester annab juurde
värve ning toetab dramaatikat.
     Saksa üks olulisemaid muusikateadlasi Carl Dahlhaus on rääkinud 19. sajan-
dit iseloomustades kaksikstiilist ning toonud kahe mõtte- ja väljendusviisi näiteks
Beethoveni ja Rossini. Beethoven esindab 19. sajandil uudsena esile tõusnud
teosekultust seoses instrumentaalmuusika iseseisvumisega ja kontserdikultuuri
levikuga – teosest otsitakse ideed, st teemat ja selle arendamist, teos peab olema



62

oma lineaarses arengus tajutav tervik, jälgitav ja loetav. Niisugused põhimõtted
kandis ooperisse üle Wagner oma muusikadraamadega sajandi teisel poolel. Ros-
sini seevastu esindab 19. sajandi esimese poole itaalia ooperit ja ooperiteatri prak-
tikat – ooper on teatrietenduse materjal, millega võib suvaliselt ringi käia, keskne
on aaria ja põhiemotsiooni edastamine selle meloodias. Itaalia romantilise ooperi
tähtsaim struktuuriüksus stseen ehitub järgnevalt: (1) retsitatiiv (scena) orkestriga,
siis (2) aaria aeglane ja meloodiline cantabile-osa, millele järgneb (3) kontrast
mingi pöördelise sündmuse, ootamatu reaktsiooni tõttu lühikeses vaheosas
(mezzo di tempo) ja seda koori või teise tegelase sekkumisel, ning lõpuks (4) kroo-
nib kogu stseeni kiiretempoline salmidest koosnev cabaletta, mille virtuoosset
tulevärki on publik hinge kinni pidades kogu stseeni vältel oodanud. Libretistide
ja heliloojate suur kunst väljendus selles, kuidas sellised struktuurid järjestada,
jagada tegelaste vahel, siduda sündmustikuga ning püüda lasta draamal seal-
juures võimalikult sujuvalt kulgeda.
     Seda laadi küsimuste ees seisab ka lavastaja näiteks Donizetti „Maria Stuar-
dat“ (1835) või „Lucrezia Borgiat“ (1833) interpreteerides. Esimene eeldus on
väga head lauljad.
     See, et Vanemuise teater oli suuteline tooma 2011. aastal lavale „Maria
Stuarda“ täiesti arvestataval muusikalisel tasemel (mis sellest, et kahe külalisega
– sopran Aile Asszonyi Tallinnast ja tenor Oleg Balašov Peterburist), tähendab
suurt saavutust. „Maria Stuarda“ on kahe soprani ooper, nende duell, mille Aile
Asszonyi (Maria) ning Karmen Puis (Elisabetta) täiesti veenvalt, ilma igasuguse
hinnaalanduseta välja kandsid. Asszonyi hääle soe tämber, kerge lenduvus
koloratuurides, ilus kõrge register ning mahlakas madal register andsid talle pii-
savalt vahendeid rolli kujundamiseks esmajoones vokaali kaudu. Elisabetta rolli
aga sobis suurepäraselt Puisi heleda, pisut metalse värvinguga liikuv ja paindlik
metsosopran. Mõlemad lauljannad fraseerisid väljendusrikkalt ja itaaliakeelse
teksti mõtet järgides ning seetõttu mõjus nende tõlgendus loomulikuna ja
nauditavana. Ooperi meesrollidest on mastaapsem tenorile kirjutatud Roberto
(Leicesteri krahvi) partii, paraku oli Balašov seda esitades väga ebastabiilne. Vane-
muise enda lauljad Atlan Karp ja Märt Jakobson jätsid asjaliku ja kindla mulje.
Vanemuise koor logises ja kõla oli harali, orkester (nähtud etendust dirigeeris
Mihkel Kütson) seevastu paistis silma tähelepanuväärselt õnnestunud puupuhk-
pillisoolodega ning ka keelpillide maheda kõlaga. Toonitaksin veel kord, kui
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tähtis on lauljatele ehtsa bel canto’ga tegelemine, üks Viini lauljanna nimetas
Donizettit kunagi „hääle kosmeetikaks“.
     Et fantastilise hääle- ja hingamistehnikaga, pikaajalise läbimõeldud repertuaari-
valikuga on võimalik laulda bel canto ooperite peaosi ka 65-aastaselt, on hiilgavalt
demonstreerinud Edita Gruberova. Tema üks viimaste aastate suurrolle on Luc-
rezia Borgia Müncheni Riigiooperis. Gruberova tunneb oma häält viimse var-
jundini, käib häälega ümber targalt ja säästlikult – selles on hõbedast helisemist
ja kuldset soojust, aga ka väga palju elutarkust, küpsust. Dirigendipuldis olnud
Bertrand de Billy arvestas kõigi vokaalsete nüanssidega, ent ei lubanud sealjuures
emotsionaalsel tervikul laiali laguneda. Erinevalt „Maria Stuardast“ on „Lucrezia
Borgias“ peategelanna vastasmängijaiks mass mehi – kõigepealt noor Gennaro
(tenor) oma sõpradega ning siis Lucrezia abikaasa Alfonso (bariton). Gennaro
rollis vastas Gruberova kogemustele slovaki noor ja andekas tenor Pavlo Breslik
oma värskuse, poisilikkuse ja väga hästi juhitud plastilise häälega. (Teatavasti
selgub ooperi lõpul Gennarole see, mida Lucrezia on pea kogu ooperi vältel tead-
nud – et Gennaro, keda Lucrezia abikaasa pidas naise armukeseks, on tegelikult
Lucrezia poeg.)
     Ent millised on siiski lavalised lahendused kahele kirjeldatud ooperile, kus
vokaalne osa nii selgelt esiplaanil ja ka esitajad väga võimekad? Kontsert kos-
tüümides?
     Vanemuise teatris lavastas „Maria Stuarda“ Roman Hovenbitzer, kunstnik oli
Roy Spahn (mõlemad Saksamaalt). Juba ooperi avamängu ajal anti meile isegi
liiga detailne pilt Maria ja Elisabetta suhetest lapsena isa Henry VIII karmi käe
all ning tehti kohe selgeks: Maria oli boheemlane, kes ei osanud käituda, Elisa-
betta oli korralik ja viks. Vältimatult (?) kuulusid pantomiimi nii konflikt Roberto
tõttu kui ka krooni pärast kisklemine. Kõike seda oleks võinud lavale tuua
märksa kujundlikumalt ja üldistatumalt. Stsenograafias oli kaks põhielementi:
kaldpinna kasutamine (justkui oleks meile näidatava pildi raam viltu) ning taus-
tana ajalooline maal või gobelään Henry VIII-st ja tema õukonnast, seal ka mõ-
lemad tüdrukud. Aeg-ajalt pilt nagu elustus, õukondlaste koor astus raamist välja
põhimänguplatsile või toimus muu tegevus. Kui näiteks lord Cecil veenis Elisa-
bettat Maria hukkamiskäsule alla kirjutama, esitati gobelääni ees visioon nii
Mariast troonil kui ka ta hukkamisest rahva mõnitamise saatel. Kostüümid osu-
tavad valdavalt 16. sajandile, ainult teenijannad on tänapäevaselt rõivastatud.
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„Maria Stuarda“. Maria Stuarda – Aile Asszonyi, 
Elisabetta I – Karmen Puis. 
Foto: Alan Proosa
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67„Maria Stuarda“. Roberto – Oleg Balašov, Elisabetta I – Karmen Puis, 
Lord Cecil – Atlan Karp. Foto: Alan Proosa
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„Maria Stuarda“. Elisabetta I – Karmen Puis. 
Foto: Alan Proosa
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Võimalik, et viltune lavapind tahab rõhutada mingit muud reaalsust, nagu
topeltmängu tänapäev–minevik, aga selgelt ja järjekindlalt see küll välja ei tule.
     Suures plaanis (kes läheb kuhu ja millal, kus on kulminatsioon) on lavastaja
stseenid paika pannud, ilma fantaasiat või peenemat psühholoogilist lähenemist
ilmutamata. Kohati on ta püüdnud laulmist siiski saata mingi tegevusega (print-
siibil laulmine ja selle juurde mängimine, mis aga teatavasti ei toimi), see mõjub
üsna naljakalt, näiteks kuidas Roberto oma armsal Marial kaelasooni mudib või
varbaid masseerib – loodetud erootikast pole siin jälgegi. Maria kuju on lavasta-
jale üldse olnud kaelamurdev – ta on ilmselt soovinud Mariat selgelt, lausa
plakatlikult eristada Elisabettast, valinud selleks aga kahtlased vahendid: nimelt
joob Maria pidevalt, veinipudel on voodi kõrval, ja üldse mõjub ta enesehävitus-
likult. Maria pihtimus Talbotile aga võetakse 1960. aastate magnetofonilindile:
klõps – käima! Lavastuse üks ilusamaid hetki on Maria ja Elisabetta duett esime-
ses vaatuses, kus korraks tekib mingi läheduse, soojuse tunne – lauljannad sei-
savad, seljad ja käed vastamisi, ning sõrmed ristuvad justkui leppimise märgiks
– aga ei, seegi silmapilk möödub leppimiseta.
     Seevastu üks tänapäeva staarlavastajaid Christof Loy (s. 1962) suutis
Münchenis jõuda peene ja intensiivse psühholoogilise draama ning rafineeritud
bel canto stiili sünteesini. Loy lavastustele tüüpiliselt oli tegemist kinnise valge-
seinalise ruumiga (lavakujundus Henrik Ahr), millele oli suurte mustade tähte-
dega nagu klotsidega kinnitatud nimi LUCREZIA BORGIA. Tegevuse käigus
rebitakse neid tähti järjest maha, lõpuks jääb järele mitmetähenduslik ORGIA
(ooperi finaal on peostseen, kus Gennaro ja ta sõbrad mürgitatakse). Laval on
toole, vajadusel laud. Põhivärv on hall (meeste tänapäevased ülikonnad), millele
kontrasteerub Lucrezia veripunane kleit ooperi alguses (kostüümid Barbara Dro-
sihn), seejärel ta range must pükskostüüm ja lõpuks must pikk kleit nagu leina-
rüü. Loy kasutab taustana suhteliselt palju koori ja statiste, kusjuures koori-
liikmetel on igaühel oma tegevus ja liikumistempo. Sel viisil on tal õnnestunud
vältida bel canto ooperi hakitust ja üks stseen suubub teise, ehkki helilooja seda
muusikas pole ette näinud. Vajadusel keskendub aga kõik peategelastele, Loy
oskab minimaalsete vahenditega – pilk, kehapööre, žest, mõned sammud – luua
suure psühholoogilise pinge ja aimuse saatuslikust lõpplahendusest. Lavastuse
lõpul piisab Lucrezial kiskuda peast hall parukas, mille alt tulevad nähtavale
Gruberova enda punakaks värvitud juuksed, et mõista Lucrezia kogu traagikat.
Teater ooperis toimib, vahel lausa halastamatult reaalselt.
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„Maria Stuarda“. 
Maria Stuarda – Aile Asszonyi. 
Foto: Alan Proosa
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Niisiis, Wagner ja Donizetti, esmapilgul teravad kontrastid oma väljenduses ja
taotluses. Ent mõlemad võimaldavad sündida haaraval ooperietendusel. Mõle-
mat on eesti muusikateatris vaja.
     Kolm aastat tagasi kirjutasin kogumiku „Teatrielu 2008“ jaoks valminud
artiklis „Tõlgitsushorisondid ja ooper“ järgmised südant valutavad lõpusõnad:
„Siinkohal aga peaksime mõtlema ka oma tõlgitsushorisontide üle. [---] meie
muusikateater vajab jätkuvat uuenemist, tõlgitsushorisondi edasinihutamist,
mille juurde kuulub aga ka kriitiline refleksioon – hoidumaks klišeedest, mis
mujal olid ehk kakskümmend aastat tagasi moodsad, nüüd aga ajast ja arust,
ning teisalt nendest klišeedest, mida me ise harjumuspäraselt ooperiga seostame
oma seniste kogemuste põhjal. Ehk oskab eesti muusikateater end haakida sellise
rahvusvahelise teatrivankri külge, mille paneb liikuma värske pilk, mitte väsinud
vaim.“ Ka käesoleva artikli paatos oli tegelikult sama, tõlgitsushorisondi küsimus
on endiselt aktuaalne. Aga vanker on edasi liikunud.
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WHO CARES?1

HEILI EINASTO

Uus sajand on ka Eesti balletiteatris nähtavaks teinud üleilmseid, seni varjatud
trende, mis 2011. aastal selgelt välja joonistusid. Aasta jooksul esietendunud bal-
lette olen suures osas juba arvustanud,2 mistõttu keskenduksin just üldküsimus-
tele, nagu balletitruppide üha kasvav rahvusvahelistumine, lavastuste välja-
toomine projektidena ja esitamine blokkidena ning repertuaari üha suurem „cart-
landistumine“.
     Alustaksin samast tõdemusest, mida kultuuriminister Rein Lang3 rõhutas seo-
ses raamatukogudega (lähemalt sellest veel artikli lõpuosas), ja nimelt: meie
põhiseadus näeb ette eesti kultuuri säilitamist. See on ka antud artiklis esitatud
küsimusteringi alus – kuidas ülalmainitud üleilmsed trendid mõjutavad eesti
balletielu. Püüaksin pakkuda mõtlemisainet, millised nähtused toetavad eesti
balleti säilitamist ja arendamist ning millistest võiks loobuda, olgu nad üleilmsed
või mitte.

Tantsijad – kas kultuuritraditsioonide kandjad või üksnes hästi treenitud
kehad?
Kuigi ballett on juba oma alates sünnist 16. sajandil olnud rahvusvaheline nähtus,
oli 20. sajandi esimene pool rahvuslike balletikoolkondade ja rahvusballettide
loomise aeg – ilmekateks näideteks inglise, ameerika, (nõukogude) vene, lähi-
naabritest läti ja soome balletid. Ka Eestis pandi omanäolisele elukutselisele bal-
letile alus 20. sajandi algupoolel. Estonia teatris tegi seda Rahel Olbrei, kes

1 George Balanchine'i ballett „Who Cares?“ esietendus 2010/11. aasta aastavahetusballil, millest ka
käesoleva artikli pealkiri.
2 Vt „Miski pole võrreldav balleti vahetu kogemisega“, TMK 2011, nr 5 (Kesleri „Othello“ ja Balan-
chine’i „Who cares?“ Estonias): „Tantsudraama hiilgus ja viletsus – „Manon“ Estonias“, Sirp, 17.06.2011
ja „Saada iseendaks, jääda iseendaks“, Postimees, 27.03.2012 (mõlemad Estonia „Manonist“); „Aeg kui
voolavate kehade muster“, Sirp, 13.10.2011 („Aeg“ Estonias); „Kohvi ja konjaki kõrvale“, Postimees,
5.12.2011 (Estonia „Rosalinde“); „Kuritöö ja karistus 20 aastat hiljem“, Postimees, 24.11.2011; „Rosalinde
kuritöö“, TMK 2012, nr 5 ja koos Monika Tomingasega „Vanemuise „CASANOVA“ – efektne ja maitsetu
kui eurotomat“, TMK 2011, nr 8–9.
3 Vt Eesti Päevaleht, 3.11.2011.
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kehakooli põhitõed oli omandanud Peterburi Maria teatri baleriini Eugenia
Litvinova käe all ning täiendanud ennast Saksamaal plastilise tantsija Mary Wig-
mani juures. Kui Olbrei 1926. aastal teatri juhtkonnalt tantsutrupi välja kauples
(esialgu küll ooperi tantsustseenide jaoks), siis oli tema visiooniks sünteesida eri-
nevad tantsukoolkonnad (klassikaline ballett, karaktertants, plastika4) ning luua
tantsu(lavastuse)d, mille stiil lähtub eelkõige lavastuse teemast ja muusikast.
Vanemuises pani tantsutrupile 1940. aastal aluse Ida Urbel ning üldjoontes ühtis
tema nägemus tantsust Olbrei omaga. Ja kuigi Nõukogude Liidus pidi lavaline
tants tuginema klassikalisele balletile, oli nii Estonias kui ka Vanemuises ideaaliks
sisukas tantsulavastus, mille keskmes olid eredad tantsijaisiksused ning milles
tantsu väljendusrikkus oli olulisem kui puhttehniline meisterlikkus.
     Kuigi Olbrei oleks saanud teatrisse palgata ka tollal tegutsevate stuudiote õpi-
lasi, eelistas ta oma tantsijad ise kujundada ning asutas teatri juurde õpperühma.5

Tema ideaalne tantsija on mitmekülgne isiksus, kes tema sõnul „suudab kõrge-
male tõusta oma osa puhttehnilisest täitmisest, suudab seda läbi mõelda, läbi
tunda ja ka edasi anda – ühe sõnaga, suudab hingestatud kuju luua ja mitte ainult
hästi õlitatud masinat demonstreerida“. Ja kuigi Olbrei ise põgenes Eestist 1944.
aastal, jäi osa tema väljakoolitatud tantsijaist Estonia balletitrupi tuumikuks ja
selle pärandi n-ö vaikimisi kandjaks. Veelgi enam, mulle tundub, et kuni 20. sa-
jandi lõpuni jätkas eesti balletiteater oma asutajate – Olbrei ja Urbeli – mõttelist
liini.
     See ajalooline kõrvalepõige on vajalik selleks, et selgemini mõista, miks mulle
teeb muret üha suurenev tendents osta tantsijad välismaalt mõneks ajaks sisse.
Muidugi on tantsijaid (ja lavastajaid) siia alati kutsutud, mõned neist on Eestis
„kodunenud“ ja „omaks saanud“ (jätan nimed välja toomata, et mitte kellelegi
kogemata liiga teha), kuid alati on teatris olnud n-ö „kriitiline mass“ „oma“ tant-
sijaid ja repetiitoreid – viimased on ühed olulisemad balletitraditsioonide kand-
jad, olgu siis vaikimisi tavade edastajatena oma igapäevastes toimingutes ja

4 Kasutan mõisteid nii, nagu seda tehti Olbrei ajal; kes tahab mõistete sisusse sügavamalt tungida, võib
lugeda H. Einasto „Sõltumatu tants uue nimetuste otsinguil“ (Teatrielu 2008) ja Ü. Toming „Rahel Olbrei
(1.08.1898–12.12.1984) ja karaktertants“ (Teatrielu 2007).
5 Olbrei tegevusest tantsutrupi loomisel olen kirjutanud pikemalt ühisartiklis Maarja Kindeliga: „Tallamata
radade kaasteelised – Hanno Kompus ja Rahel Olbrei“ (TMK 2012, nr 3), samuti võib pilgu sisse heita
Lea Tormise raamatusse „Eesti balletist“ (Tallinn, 1967), kus on käsitletud ka Urbeli tegevust Vanemuise
tantsutrupi loojana.
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tööeetikas või teadvustatud pedagoogitegevuses. 21. sajand on selles osas suuri
muudatusi teinud: Vanemuine alustas jõulise tantsijate „kokkuostuga“ mujalt
juba sajandi algupoolel ja Estonia on talle nüüd selles osas kandadele astumas.
     Nagu mainisin, ei ole tegemist millegi uue ega tavatuga: selline on olukord
ka muudes riikides, mille äärmuslikem juhtum on see, kui rahvus- või riigiballeti
nime kandvas trupis pole ühtegi selle rahvuse esindajat, kelle nimel esinetakse.
Iseenesest ei ole rahvusvahelise koosseisuga balletitrupis ju midagi halba: kon-
kurss on tihe ja valituks saavad kahtlemata hea tehnilise ettevalmistusega (ena-
masti) noored tantsijad. Häda on selles, et neil (vaieldamatult andekatel ja
töökatel) tantsijatel puudub side kohaliku kultuuriga ja neist erinevate koolide
ja kultuuritaustaga inimestest ühtselt hingava ja üksteist mõistva trupi, üht mõt-
teliini kandva trupi loomine on aastatepikkune töö – aga vähesed neist tantsija-
test töötavad siin piisavalt kaua, et muutuda „eesti tantsijaks“.6 Suurema osa
jaoks on Eesti ikkagi hüppelaud suuremasse ja nimekamasse truppi, mis tähen-
dab ka seda, et kuigi üksikrolle tehakse korralikult ja lavastused saavad profes-
sionaalselt ette kantud, jääb millestki sõnastamatust puudu. Seda ei märka kohe,
aga pikemas perspektiivis on olukord selline nagu organismil, mis kannatab
krooniliselt mõne olulise vitamiini või mineraali puuduse käes.

Milleks meile Balletikool?7

Jah, võib väita, et kohalik balletikool ei anna piisavalt (palju) hea ettevalmistusega
artiste. Selles on oma tõetera, kuid ligilähedases olukorras on olnud eesti ballett-
meistrid ka varem, näiteid sarnase olukorra kohta võib tuua mujaltki. 1950. aas-
tatel oli Inglise Kuninglikul Balletil vaba võimalus palgata truppi võimekaid
meestantsijaid mujalt maailmast, kuid trupi toonane juht Ninette De Valois ei tei-
nud seda, sest tema arvates ei saaks briti meestants sel juhul kunagi tuult tiiba-
desse ja jääkski kängu. Kiired lahendused ei pruugi olla alati parimad.
     Veelgi enam – teatrite koostöö Balletikooliga on olnud tagasihoidlik, eriti just

6 Mul puuduvad andmed 2011. aasta kohta, kuid võtsin artikli kirjutamise aegu lahti teatrite kodulehed.
Estonias on 14 solisti, kellest 12 on kohaliku taustaga, ja 46 rühmaartisti, kellest 17 on kohaliku taustaga.
Vanemuises on 36 balletiartisti, kellest kohaliku taustaga on 6. „Tulnukatest“ 11 on aastast 2012, 4 aastast
2011, 3 aastast 2010, 3 aastast 2009, 2 aastast 2008, 3 aastast 2007, 3 aastast 2006 ja 1 aastast 2005.
7 Balletikooli teema on tegelikult omaette probleemide võrk, millest siinkohal puudutan põgusalt vaid
seda osa, mis puudutab koostööd teatriga.
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uuel sajandil. Pilk Estonia teatri ajalukku näitab, et on aegu, mil teater tõi lavas-
tusi välja ühistöös kooliga; nüüdseks on õpilaste kaasamine etendustesse õige
napiks jäänud. See on seda valusam teema, et riik maksab Balletikooli ülalpida-
miseks üsna kopsaka summa (seda enam, et koolis toimub õppetöö senini kahes
keeles, st et on paralleelsed vene ja eesti õppekeelega klassid), aga järelkasvu
teatritele ei tule – sageli ei võeta teatrisse isegi neid väheseid, kes selle kooli
lõpetavad. Lihtsam näib olevat sobiva profiiliga tantsija teatrisse sisse osta, kui
hakata kujundama oma nõudmistele vastavat kunstnikku. Nii maksab riik kinni
hariduse, mida siin ei näi kellelegi vaja olevat, ja teiselt poolt teeb riik täiendavaid
kulutusi väljast tööle võetud tantsijatele, sest üldjuhul varustab teater neid (aga
mitte kohalikke) tantsijaid elamispinnaga.
     Omaette probleem on see, et tänane Balletikool ei kasvata Olbrei soovitud
mitmekülgseid isiksusi, vaid ilmselgelt paneb rõhuasetuse „hästi õlitatud masi-
nale“, kelle põhitähelepanu on suunatud balletitehniliste elementide puhtale soo-
ritamisele, mitte aga sellele, miks neid elemente teha, rääkimata juba nende
kultuurilisest kontekstist.8 Kahjuks paistab rumalus lavalt varem või hiljem välja
ning on takistuseks edasisel eluteel.

Balletietenduste blokid
Teine uuem suundumus on üha suurenev „projektindus“ balletiteatris. Kui nüü-
distants on sunnitud elama projektidest, sest neil ei ole piisavalt ressursse püsi-
trupi loomiseks või alaliste tööruumide üürimiseks (ja tantsu, paraku, köögi-
nurgas ei harjuta), siis balletil on võimalik elada repertuaariteatrina, mis minu
arvates on ainus hea viis artistide mitmekülgse arengu tagamiseks. Pidev teatri-
töö tagab tantsija füüsilise ja vaimse valmisoleku, repertuaariteater annab või-
maluse rakendada tantsijaid erinevates, eritüüpsetes rollides – heaks näiteks
siinkohal on Sergei Upkini suurepäraselt teostatud rollid balletis „Manon“, nagu
naudinguid armastav eluvend Lescaut ja romantiline armastaja Des Grieux. Pro-
jektidesse kiputakse otsima juba kindlat „tüüpi“ ning sageli on „projektiartist“
sunnitud leppima vaid üht tüüpi rollidega.

8 Näiteks on Tallinna Ülikooli koreograafiaosakonna sisseastumiskatsetel käinud Balletikooli vilistlased
jäänud võlgu sellistele küsimustele, nagu milliseid ballette on loonud Pjotr Tšaikovski, kes on Tiiu Rand-
viir, rääkimata juba selliste nimede teadvustamisest nagu Jíři Kylián, Mats Ek või William Forsythe.
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     Nüüdseks on ka balletiteater suuresti projektidele üle läinud, kuigi mõnikord
kannab asi nime „etenduste esitamine blokkidena“. Sisuliselt tähendab see seda,
et kui ballett tuleb välja, siis ekspluateeritakse teda kuu-kaks, mille järel läheb
etendus pooleks aastaks või ka kauemaks „puhkama“ ja näidatakse järgmist
blokki. Aastavahetus on sellest mõttes eriti vaene aeg, sest ka Eesti on läinud
„Pähklipureja“-hullusega kaasa ning detsembris ja jaanuaris on balletisõbra tant-
suline „toidulaud“ väga kasin. Jah, ballettide esitamine blokkidena on jällegi üks
„maailmapraktika“, kuid enamasti on põhjuseks see, et aastas tuuakse välja 7 või
enam esietendust (mitte 1–2 nagu meil) ning see hõlbustab juhtimise poolt, kuid
ei pruugi olla kunstilise poole pealt kõige otstarbekam.
     Esmalt muidugi see, et esietendusejärgses blokis on esindatud tavaliselt vaid
nn esimene koosseis (mõnikord ka teine, nt „Manonis“ oli see nii, aga „Rosalin-
des“ mitte täielikult), mis tähendab seda, et meediakajastusse (preemiatele kan-
dideerima ja sealt edasi ajalooannaalidesse) jõuabki vaid see üks ning järgmised
koosseisud võivad jääda märkamata, mis on artistide suhtes selgelt ebaõiglane,
seda enam et esietendust tegev koosseis ei pruugi olla kunstilises mõttes tingi-
mata kõige huvitavam (arvatavasti on see küll tantsutehniliselt parim, sest nen-
dega tehakse kõige enam tööd). Meenub Bigonzetti „Coppelia“, mille esimene
koosseis sai palju (ja suuresti) teenitult kiita, kuid Galina Lauš, kes väga oma-
päraselt kehastas Olympiat, tuli välja paar hooaega hiljem ja on tänaseni teeni-
matult avalikkuses märkamata jäänud. Eriti ebaõiglane on selline esimese koos-
seisu „puššimine“ rühmatantsijate suhtes, kes üksi harjutada ei saa ja peavad
sageli etendusse lülituma n-ö käigu pealt. See tähendab seda, et rühma ühtne
hingamine kannatab ja rühmatantsu edastatav sõnum jääb nõrgaks. Eriti raske
on olukord siis, kui rühma koosseis „gastrolööride“ trupiga liitumiste ja trupist
lahkumiste tõttu pidevalt muutub – mis ühtsest hingusest siin saab rääkida, kui
etendustel käib üks pidev käigu pealt õppimine?

Projektid balletiteatris
Lisaks etenduste blokkidena esitamisele on nii Estonias kui ka Vanemuises teh-
tud ka n-ö pärisprojekte, st etendusi, mida ongi plaanitud näidata vaid mõned
korrad. Estonias sai 2011. aastal alguse Pööningutantsu sari (hooaeg 2011/12),
mille raames toodi katusesaalis välja kolm erinevat kaasaegse balleti projekti –
kõiki näidati loetud arv kordi ja püsirepertuaari neid ei planeeritudki; Vanemui-
ses on lühiajalised projektid Sadamateatri pärusmaa. Muidugi on igasugused
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„Coppelia“ (2002). 
Franz – Sergei Upkin, 
Swanilda – Eve Andre. 
Foto: Harri Rospu
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„Coppelia“ (2002). Olimpia – Galina Lauš, 
Coppelius – Anatoli Arhangelski. 
Foto: Harri Rospu
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projektid põhirepertuaarile täiendusena igati teretulnud, kuigi minul tekib küsi-
mus, miks peakski neid planeerima vaid mõneks korraks? Nõnda jääb juba töö
rolliga põgusaks – ja paraku saab roll küpseda ainult laval (mitte proovisaalis),
publiku ees. Näitlejad on maininud, et esimest korda saab roll „valmis“ kuuen-
dal-seitsmendal etendusel ja sellele järgneb peen „lihvimistöö“, mis kestab kuni
rolli esituse lõpuni. Kui etendusi näidataksegi kord või kaks, siis millisest rolli
kujundamisest ja arendamisest saab rääkida? Kui veel prooviperiood on olnud
kiire ja kiirustav (muude lavastuste tõttu), on artistil napilt mahti roll „oma
kehasse võtta“, see aga omakorda pärsib sõnumit, mis publikuni jõuab. Pean tun-
nistama, et tõeline nauding on minna vaatama mitmendat hooaega laval olnud
balletti (mida esietendusel näinud ja arvustanud) ning jälgida, kuidas tantsijad
on rolli arendanud ja kujundanud, milliseid värve on juurde tulnud – ja mida
kõike võib sellest mõnikord ammendatuks peetud balletist veel avastada! Seda
kõike projektiteater ei võimalda – ei tantsijale ega vaatajale.
     Publiku poolelt vaadatuna on sellised blokid ja projektid võrdlemisi ebamu-
gavad: kohalikule tähendab see seda, et kui mingil põhjusel oled mõne perioodi
väga hõivatud, siis jääbki etendus nägemata; külalisena tähendab see valikute
nappust, sest lühikese aja jooksul näidataksegi vaid paari etendust ning tutvus
kohaliku tantsueluga jääb põgusaks.

Tantsimine „konservi“ saatel
Koos blokinduse-projektindusega süveneb veel üks suundumus – iseenesest jäl-
legi mitte uus, kuid kasvutendentsi ilmutav nähtus – nimelt tantsuteoste esita-
mine lindimuusika saatel. Kui nüüdistantsu maailmas on selle põhjuseks sageli
suutmatus muusikutest partnereid rahastada, siis balletiteatris seda probleemi
olla ei tohiks. Kindlasti mõjutab seda suundumust asjaolu, et tänapäeva koreo-
graafid miksivad sageli muusikat, mistõttu selle esitamine orkestriga oleks kui
mitte võimatu, siis paras pähkel – ja nii tundubki helisalvestis käepärase viisina,
eriti tänapäeval, mil salvestiste leidmine on ühe kliki kaugusel.
     Olgu põhjused millised tahes, tantsimise kvaliteeti mõjutab „konserv“ kahjuks
halvasti, kuigi võiks olla vastupidi, sest lindistatud muusika tempod ja värvid ei
muutu ning harjutamise teeb see lihtsamaks. Ometi hakkab elava, isegi kesk-
päraselt või halvasti esitatud muusika saatel tants teistmoodi – rikkamalt ja vär-
vikamalt – elama. See tuleb eriti ilmekalt esile siis, kui üks osa balletiõhtust
on esitatud elava ja teine osa lindimuusika saatel. Ükskõik kui hea ei oleks ka
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salvestis, iial ei toimu selle saatel sedavõrd ergast ja tundlikku tantsu nagu siis,
kui etendust luuakse üheskoos muusikutega.

Ballett kui „suvel maitsev limonaad“
Neljandat nähtust, mis eesti balletti üha jõulisemalt on hakanud juuri ajama,
võiks nimetada balleti cartlandistumiseks. Mõiste tuleneb menukate nn naiste-
kate autori Barbara Cartlandi nimest, kelle teoseid raamatukogud (lugejate ee-
listusi arvestades) meelsasti ostavad. Nimelt tundis kultuuriminister Rein Lang
Eesti Päevalehele antud intervjuus9 muret, et kui kultuuri arendamise raha läheb
Cartlandi teoste ostmiseks, on midagi väga valesti. Kuid cartlandistumine ei puu-
duta üksnes raamatukogusid, vaid selle ilminguid võib märgata ka meie balleti-
teatrite repertuaaristrateegias, mis publikumenu seab repertuaarivalikus esi-
plaanile.
     Mitte et menukites (nagu ka Cartlandi teostes) iseenesest midagi halba oleks
ja läbimõeldud repertuaaris on neil kahtlemata oma koht. Kuid kunsti ülesanne
ei ole olla üksnes viisiks kultuurselt (ja mõnusalt) aega viita ja hästi meelt lahu-
tada, vaid kunst annab inimesele teise elu, võimaluse kogeda ja tunnetada seda,
mida ta pole ise läbi elanud (ega elu lühiduse tõttu enamasti ka ei saa läbi elada),
puutuda kokku nii toimunud kui ka toimumata nähtustega. Kunstiks nimetatud
nähtused („cartlandid“), mis piirduvadki üksnes meelelahutusliku rolliga „kohvi
ja konjaki kõrvale“, on enamasti kunsti surrogaadid, mille ohtlikkus Juri Lot-
mani10 järgi seisneb selles, et nad imiteerivad kunsti, seda (ja selle kaudu ka elu)
lihtsustades ja labastades, mille tulemusena inimese suutlikkus tõsise kunstiga
suhelda (ning elu keerukust mõista) saab pärsitud. Kunsti massilisuses peitub
oht, sest tõeline kunst on keeruline vestluspartner, millega lävimiseks tuleb en-
nast harida ja ette valmistada. Kunst on alati mitmekihiline, surrogaat aga mitte.
Näiteks Johann Straussi „Nahkhiires“ on mitu tasandit, sh ka sotsiaalkriitiline,
millest Hyndi „Rosalindes“ on järele jäänud vaid abielutruuduse ja puhta koo-
mikaga seonduv.

9 Vt Eesti Päevaleht, 3.11.2011.
10 Vt Juri Lotmani mõtisklust kunsti osast kultuuris saatesarjas „Vestlusi vene kultuuriloost“, 
Eesti Televisioon, 1990.
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„Aeg“. Nadežda Antipenko ja Jevgeni Grib. 
Foto: Harri Rospu
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„Haldja-
kuninganna“. 
Purjus poeet – Atlan
Karp, Lysander –
Robert Annus. 
Foto: Alan Proosa

„Haldjakuninganna“. 
Titania – Pirjo Püvi, 
India poiss – Tanel Jonas. 
Foto: Alan Proosa



     Nii et kui kultuuriminister Rein Langi arvates pole riigi mätta otsast vaadates
mõistlik kulutada raamatukogude raha Cartlandi ostmiseks, siis sama kehtib te-
gelikult ka balletiteatri „cartlandidele“. Mitte igasugune hästi treenitud tantsijate
(balleti)sammu sooritus ei võrdu veel tantsukunstiga, just nagu iga kirjandusele
pretendeeriv kirjapandud rida ei tee sellest veel tingimata sõnakunsti. Veelgi
enam – mõeldes meie kahe balletiteatri võimekatele „kokkuostetud“ truppidele,
siis kas ei ole see nende tantsijate annete alavääristamine, kui neid rakendatakse
peamiselt „cartlandides“, st meelelahutuslikes ballettides (Estonia) ja operetti-
des-muusikalides (Vanemuine) ning tõsisemad tantsulavastused on tantsijatele
(ja publikule) kättesaadavad üksnes paari-kolme etendusega piirduvate projek-
tidega või hoopiski väljaspool balletiteatrit (nagu seda oli Mai Murdmaa „Kuri-
töö ja karistus“).

Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta
Eesti on uhke, et rahandus- ja panganduskriisis oleme erinevalt „tervest maa-
ilmast“ säilitanud „kaine talupojamõistuse“ ja talitanud oma äranägemise järgi,
mitte laenates, vaid rihma pingutades. Kas ei oleks ka balletiteatris aeg lähtuda
mitte üksnes „maailmapraktikast“, vaid analüüsida, mis on selles see osa, mida
tasub üle võtta, ja milliseid tahke kopeerida ei tasu. Strateegiad, mis võivad so-
bida rikkale ja ressursirohkele riigile, on ülimalt ohtlikud seal, kus ressursside
(minevikupärandi, tantsijate annete, koolitatavate noorte jne) raiskamine võib
tähendada oma kultuurilise eripära, oma kunsti kadu.
     Lotman rõhutab, et just kunst aitab mõista, et tegutseda ei tule nii, nagu kõik
teised samal ajal, vaid peab leidma oma tee. Veelgi enam – just kunst aitab seda
oma teed leida, pakkudes nii toimunud kui ka toimumata ajalugude kaudu õppe-
materjali ja mõtteainet. Praeguses üha keerulisemaks ja mõistetamatumaks muu-
tuvas maailmas on kunstil seega oluline roll. Kõrvuti maailmaklassikaga, nagu
„Luikede järv“ või „Giselle“, ja uuslavastustega, nagu Helimetsa „Aeg“, on vaja
lavale tuua ja seal hoida ka oma pärandit. Praegu veel elavate koreograafide –
Enn Suve, Mai Murdmaa, Ülo Vilimaa – looming on väärt taasesitamist; praegu-
sed tantsijad on väärt oma eelkäijate loominguga jõudu katsuma – mõelgem kas-
või triole Eve Andre – Sergei Upkin – Vitali Nikolajev, kes andsid uue elu ja
tõlgenduse Mai Murdmaa „Kuritööle ja karistusele“, mis paraku ei tulnud välja
mitte meie balletiteatrites, vaid täiesti sõltumatu projektina. Ka meie publik on
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väärt uuesti nägema meie klassikute pärandit ja selle kaudu uuesti mõtestama,
milline on meie roll ajaloos ja maailmas, mis on eripärane (ja maailma rikastav)
eesti kultuuris, eesti kunstis, eesti balletis. Just see on see, milles on meie care,
millest meie peaksime hoolima, sest kultuuride mitmekesisus inimühiskondades
on niisama oluline ja ellujäämiseks vältimatu tingimus nagu (taime-, seene- ja
looma-) liikide mitmekesisus ökosüsteemidele.



OLI PÕHUTEATER
EERO EPNER

Minu ees on ühe ammuse Põhuteatri koosoleku protokoll. See koosolek toimus
poolteist aastat enne Põhuteatri avamist, oli jaanuari algus, väljas oli (kui
mu mälu ei peta) karm pakane, ning protokolli on esimese punktina kirjutatud:
„Üldine olukord. Poliitilised ebalused pluss finantseerimisprobleemid, kuid te-
gutseme siiski maksimumprogrammi järgi.“
     Täna soojas augustikuus istudes ning rahulikult Põhuteatri kunagises asupai-
gas pöidlaid keerutades kipub esimese tundetoonina peale muidugi nostalgia.
Tahaks rääkida ühe kollektiivi aastaid kestnud ühisest pingutusest, ületamatuna
näivate takistuste esilekerkimisest ja nende ületamisest, pettumistest ja peaaegu
käegalöömistest, uutest algustest, esimestest õnnelikest hetkedest, tundest, mis
tabas ühel hetkel ilmselt kõiki – et meil pole endiselt mitte midagi käegakatsuta-
vat, on ainult kujutlus ja see kujutlus muutub iga päevaga üha tugevamaks ja
selgemaks, aga et sellest kujutlusest peab piisama veel kuid, sest mitte midagi
muud kindlat ei ole meil kuni Põhuteatri avamiseni. Tahaks rääkida lumekoris-
tustalgutest ehitusplatsil, esimestest vaiadest ja sõrestikest, kitsedest, kes sõid
ootamatult ära põhu, mille talumehed meile teatri rajamiseks olid lubanud, ja ta-
haks rääkida lõpututest koosolekutest, kohtumistest siin ja piiri taga, istumistest
Berliinis kunstnike ateljeedes, Viinis teatrisaalis või ühest ammusest pärastlõu-
nast Edinburghis, kus Ene-Liis ja Tiit nägid Ray Lee installatsiooni „Siren“, mil-
lest sai esimene nurgakivi Põhuteatri programmis. Tahaks rääkida Põhuteatri
avamisest, selle tegutsemisest viie kuu jooksul, neist inimestest, kes seda pesa
elus hoidsid ja kes siin esinejate või külastajatena käisid, neist pikkadest suve-
õhtuid täitnud vaidlustest publiku seas teatri, kunsti ja avaliku ruumi üle, mis
rõõmustasid meid peaaegu sama palju kui kõik muu kokku, ja tahaks rääkida
Põhuteatri lõppemisest, nukrast ja peaaegu et eksistentsiaalsest tühjusest teatri-
saalis, mida me ju oskasime oodata, mida me ju olime ise esilegi kutsunud, kuid
ometi... Ja siis: viimane pits viina, lauad lüüakse ukse ette ja läbi öö venitatakse
lõõtspilli, kuni kõik inimesed taas kokku saavad, üksteisele silma vaatavad ja
teavad, et see, mis juhtus, ei tule enam kunagi tagasi. Selline oleks tänane esimene
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tundetoon: nostalgiline, kuid veidi ka võidurõõmus, millele lisandub peaaegu et
puhkama sundiv rahulolu ühe õnnestunud kunstiteose üle. Kuid nostalgia ei ole
päriselt NO99 tundetoon. Teatri ajalikkus on meie jaoks olnud inspireeriv, sageli
ka meeleheitele ajav, kuid möödaniku meenutamine, eriti kui möödanik on
õnnestunud viiekuine suveõhtu, võib hakata bakterina levitama sedasama ra-
hulolu, veelgi enam: selles peitub oht põlistada senisaavutatut ning tahes-taht-
mata hakkad mineviku õnnestumistest otsima turvalisi pidepaiku, millele
toetudes sõuda läbi tulevikukaose, kuigi käituma peaks ju vastupidi: olla üle oma
inimlikust soovist leppida senileituga. Kuid ah! – ka see läheb juba liiga piduli-
kuks. Seetõttu löögem lahti hoopis tänane ajaleht ja lugegem kultuuriministri
sõnu, kelle arvates peab kogu kultuur liikuma turumajanduse poole, kes irvitab
rahvusvaheliste koostööprojektide üle ja kelle jaoks avalikkus on keskpärasus.
Ja asetagem Põhuteater hoopis nende sõnade konteksti ja püüdkem avada mitte
läbi heroiseeriva nostalgia, vaid läbi kriitiliste küsimuseasetuste Põhuteatrit ja
seda, mis tema sees leida oli.

Programm
Juba päris Põhuteatri alguses sõnastasime, et peame oluliseks kolme asja: Põhu-
teatri kunstilist programmi, hoonet ennast ja hoone juurde tekkivat (või loodavat)
avalikku ruumi. Kuna kellupõhises kultuuripoliitikas läheb enamasti aur uute
šeffide kultuuriobjektide püstitamisele ning pärast valmimist unustatakse põhi-
line – majas toimuva kunstilise kvaliteedi toetamine ning arendamine –, siis
pidime ka meie sageli võtma lausa vägisi aega, et leida pärast välikäimlaid, elekt-
riliinide rajamisi ja haljastuslubasid puudutavate probleemide lahendamist
piisavalt jõudu, et küsida: aga millist kunsti me soovime siin näha? Olime ju mit-
mes olukorras alles esimest korda: me ei olnud kunagi varem kavandanud ja ehi-
tanud uut teatrihoonet, ei olnud teinud sellisel skaalal rahvusvahelist koostööd
ning ei olnud produtseerinud viiekuulist teatrifestivali (ja seda kõike muu, „nor-
maalse“ teatritöö kõrvalt). Seetõttu tehti alguses ka mitmeid eksisamme. Mäletan,
et päris alguses proovisime Põhuteatri programmi koondada mingite kindlate
märksõnade järgi, läbi lipsas näiteks sõnapaar city acteur ehk mõte tuua sisse
ainult vahetu linnareaalsusega suhestuvad teatriprojektid, kuid aja jooksul sai
üha enam selgeks, et programmi ainus lähteprintsiip saab olla banaalne, kuid
ometi äärmiselt täpne „Ainult see kunst, mis meile endale meeldib“. Põhuteatri
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Põhuteater. 
Foto: Arhitektuuribüroo Salto



kuraatorid Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo jätsid seetõttu kõrvale kõik kunstiteoste
formaalsed tunnused ning kaevasid oma mälusoppidest emotsionaalseid plah-
vatusi minevikust. Mis on meeldinud? Miks on meeldinud? Kas see meeldiks ka
praegu? Sellelt sõelalt saime esimese valiku, kuid aja jooksul lisandus sinna
lavastusi ja installatsioone, mida meil ettevalmistusaja jooksul õnnestus näha, sa-
geli pärast usaldusväärsetelt inimestelt saadud vihjeid. Muide, meil ei tekkinud
kordagi küsimust, mis rahvusest peaks Põhuteatri programm olema. Otsida
kunstnikke nii Eestist kui piiri tagant tundus loomulik, tundus üks ja seesama
ning pani ühel hetkel rõõmu tundma, et märkamatult ongi suur osa Eesti kul-
tuurist sedavõrd orgaaniliselt vaadeldav laiemates kontekstides, et nüüdisaegse
ja paeluva kunsti autoreid võib leida võrreldava vaevaga nii Friedrichstrasselt
kui ka Kalamajast. Okei, muidugi teadsime me seda ka varem (kes ei teaks?),
kuid selle arusaamise teadvustamine lubas meil Põhuteatri programmi lisada
olulist värskust, kuna valmissündmuste kõrvale saime nüüd tellida (ja mitmel
juhul kaaskureerida) mitmeid projekte, mis pididki sündima alles Põhuteatri
ajaks ja jaoks. Me usaldasime autoreid, arutasime nendega ideid või pakkusime
neid ise välja, ja täitsime sedamoodi ka ühe ammuse institutsionaalsest seisuko-
hast egoistliku soovi. Olime nimelt juba varem unistanud, et riiklikus repertuaari-
teatris oleks võimalik piisav paindlikkus, et töötada koos ideede ja inimestega,
kes mõtlevad teistsuguse, meile tundmatu loogika järgi ning kes toovad teatrisse
sääraseid loomingulisi impulsse, mis sünnivad ootamatutes kontekstides: heli-
stuudiotes, keldrites, tantsustuudiotes, aga ka Uurali metsades. Muide, säärane
kihk on näha kogu Euroopas, kuid sageli jääb see pelgalt formaalseks: idealisee-
ritakse low-fi lahendusi, tõstetakse taas au sisse romantiseeritud „vaene kunstnik“
ning temaga flirtides püüavad teatrid osta endale fleksibiilsuse aupaistet ja loova
anarhilisuse sotsiaalset kapitali. Ei küsita teistsuguste lahenduste sisuliste kvali-
teetide järele, vaid lepitakse efektsete siltidega. Säärane kultuuriline vastanda-
mine „projektiteatrite“ ja „repertuaariteatrite“ vahel, kus esimest iseloomustab
justkui südame, teist aga raha hääl, kus esimeses on tunda tõelist kunstitahet,
teises aga rutiinset tegemiskohustust, oli Põhuteatri alguseks kestnud juba mitu
aastat. Mõnes mõttes pidi Põhuteater olema vastus nii neile vastandajatele kui
ka meile endile: kas avaliku raha eest tegutseval institutsioonil on tänases Eestis
võimalik lubada endale luksust tuua välja ridamisi projekte, mis riskivad vähese
publikumenuga, kuid on ometi kunstiliselt kõnekad?
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     Vastuseks saime „ei“ ja „jaa“. „Jaa“, sest sisulises plaanis on säärane asi mui-
dugi võimalik (oleme seda „peamajaski“ ju rakendanud) ja tegelikult toimib juba
seetõttu, et ülalkirjeldatud vastandamine on äärmiselt pealiskaudne ning teeb
kahju mõlemale poolele. „Jaa“ ka seetõttu, et rahaliselt jäi Põhuteater lõpuks küll
miinusesse, kuid see miinus oli tänu varasemate aastate reservile siiski talutav.
Kuid „ei“, sest Põhuteater kestis küll vaid viis kuud ning tema rahastamisse and-
sid märgatava panuse Kultuuripealinn 2011 (oli ju Põhuteater kultuuripealinna
jaoks suurim projekt), Kultuurkapital ja kultuuriministeerium, rääkimata NO99
enda inimvahenditest, kuid ühtlasi näitas Põhuteatri rajamine ja käigushoidmine,
et arusaamine kultuuri kallidusest on Eestis veel endiselt väga õhuke. Aristo-
kraatlikku traditsiooni, mis peab loomulikuks, et kunsti loomine on luksus ja
kunstnik ei pea tundma pidevat süütunnet kodutalu pidama jäänud vendade
ees, ei ole siin veel välja kujuneda jõudnud. Sest kuigi ühelt poolt mõjus toetus
Põhuteatrile siinses kontekstis vägagi märkimisväärsena, saime oma program-
mirahadega veidi Euroopas ringi vaadates üpris kiiresti selgeks, et peame ope-
reerima peaaegu olematute summadega. See, muide, ei ole öeldud järjekordse
kultuurinimeste virinana, et raha on vähe, ega ka kunsti-McGyveri hüüdena, kui-
das meil õnnestus kõigest pliiatsi ja naeratusega kokku panna rahvusvaheline
programm, vaid osundusena, et kultuuri vaesust ei tohi pidada loomulikuks.
Seesama idealiseeriv-romantiseeriv lähenemine, mille kohaselt vaene kunstnik
on ausam ja kirglikum, on küll nunnu, kuid ka äärmiselt ohtlik. Sest see röövib
kunstnikult midagi enamat kui vaid õiguse tervisekindlustusele. Meiegi radaril
olid ju mitmed projektid alates Christoph Marthaleri Gröönimaal välja toodud
lavastusest, mille siiatoomine oleks muuhulgas tähendanud mitmetonnise ja
kindlas tempos sulava jääkuubiku importi, rääkimata inuittidest. Olid ka Schlin-
gensief, Abramovič, NYYD Ensemble, Patti Smith, mõned suure lava lavastused
Saksamaalt ja palju muud, kuid nii mõnigi projekt oleks nõudnud kogu meie
programmieelarve. Kuid oluline on siinkohal teatud kultuurilisele mõtlemisele
viitamine: sellele, kuidas kultuuri on harjutud pidama mitte väärtuseks, vaid
lisaväärtuseks, millele antavad vahendid on sõltuvad kõigi muude vahendite
ülejäägist. Kuid see ei ole nii, ja seetõttu olid kohatud ka kõik vihjed, mille koha-
selt Põhuteater või ka Linnateatri imaginaarne suur lava võtavad ära kellegi teise
raha, et korraldada maksumaksja raha eest pompöösseid vaatemänge, ja kohatud
on väited, mis ütlevad, et Põhuteater tõestas turumajanduse võimalikkust
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väikeriigi kultuurielus. Ei tõestanud. See tõestas hoopis avaliku raha vajalikkust
– ja väga tugevat vajadust.
     Muide, meie jaoks ei olnud see kõik kõrvetav probleem. Muidugi oli sageli
kahju, kuid ennekõike oli see kahjutunne seetõttu, et mingid lavalised energiad
ongi võimalikud vaid mastaapsete projektide puhul. Kuid programmi koostades
oli näiteks kõigest mõne mehe poolt antud kitarriimprovisatsioon kuraatorite
jaoks sama poeetiline ja intensiivne, kui oleks olnud mõne staari kontsert. Sest
kui me täna voldime uuesti lahti Põhuteatri programmi, siis võib märgata, et
tegelikult on võimalik leida mingeid orbiite, mida kõik või enamik programmis
osalenud kunstiprojekte ühel hetkel läbivad – ja see kontseptuaalne ühtsus, mis
ei sündinud niivõrd intellektuaalsel, vaid suhteliselt raskesti etteplaneeritaval
emotsionaalsel tasemel, oligi Semperi ja Ojasoo jaoks olulisim. Ja nii väheüllatav
kui see ka ei ole – alati on tegemist orbiitidega, mida oma senise ajaloo jooksul
on läbinud ka NO99 lavastused.
     Võtame näiteks säärase ebamäärase kriteeriumi nagu meeleseisund ja me
märkame, kuidas kogu programm oli kantud mingist positiivsest, helgest, edasi-
viivast meeleolust, mida kandsid kas artistlik-mängulised hoiakud (näiteks mi-
santroopse tekstiga lavastuses „Am Beispiel des Hummers“ Samuel Finzi poolt)
või lihtsalt vaimukad ja elurõõmsad lavastused nagu „Life and Times. Episode
I“ (Nature Theatre of Oklahoma, NTO), „Testament“ (SheShePop), „Kitchen“
(Gob Squad), „Katuselt“ (Jarek Kasar ja Uku Uusberg) või „Mütter, Väter, Kin-
der“ (Sebastian Nübling ja sõberperekonnad). See ei ole, muide, sugugi pool-
pehme kriteerium: positiivse energia saavutamine laval on (nagu Alvis Hermanis
on õigustatult märkinud) tunduvalt keerulisem teatraalne väljakutse kui vastu-
pidise saavutamine. Inimlikkus voolab lavalolijais välja teistmoodi, ta on teist-
suguse kraadiga ja kui ta ei eksi sentimentaalsuse rappa, on ta väga aus ja
empaatiline, aga ka halastamatult intiimne, mida näitab mitmete elulugude
ja peresuhete kohalolu Põhuteatri programmis (Nübling, SheShePop, NTO,
Rasmus Kaljujärve aktsioon).
     Samuti on meid ammu huvitanud õhuke piir reaalsuse ja fiktsiooni vahel ning
selle ületamine. Nature Theatre of Oklahoma ja Rasmus Kaljujärve nimetu akt-
sioon poetiseerisid minevikku, kuid säilitasid samas selge ühendusniidi „päris-
eluga“ – tõde muutus siinkohal emotsionaalseks, tema tõeväärtus oli neis
lavastustes ühtaegu täiesti kadunud ja samas ei olnud sellega enam võimalik
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vaielda, nad olid absoluutselt tõesed. Siirus, ausus, teatraalsest valest puhas-
tumine ja samas teatraalsuse paratamatusega leppimine ning sellega tegelemine,
mis iseloomustasid näiteks Kaljujärve, Gob Squadi ja SheShePopi, on ilmselt meele-
seisunditest parimad vahendid, kuidas reaalse ja fiktiivse piiri puudutada, ning
kui õnnestub, siis avaneb see piir korraga mõlemale poole.
     Olulisel kohal oli NO99 programmis näitlemine. Just nimelt – „näitlemine“
selle sõna klassikalises, peaaegu arhetüüpses tähenduses, kus luubi all on ühe
või mitme andeka inimese lavaline olek, selle muutused, intensiivsus, kõrgus.
Jah, mitmel juhul olid laval ka nii-ütelda amatöörid, kes tõid lavale perfor-
mance’i-sarnased hetked, nad ei tegelenud „professionaalse näitlemisega“ selle
sõna konservatiivses tähenduses, vaid uute lavaliste reaalsuste esilemanamisega,
mida me tavapäraselt teatris ei näe, ja siin oli telg sedavõrd laia ulatusega, et
puudutas nii Gob Squadi teatrihuligaane, SheShePopi teatriteadlasi kui ka
Sugrierror.com-is oma teatraalseid põlisrahvaste rituaale esitanud tüüpe. Kuid
sinna kõrvale asetusid orgaaniliselt ka Samuel Finzi tour de force, „Hirveküti“
ansamblimäng ja selle ansamblimängu sees sündivad traagilised üksikrollid,
„Viha südames“ intensiivne ja pöörane lavalolek, Kristian Smedsi laivstriimina
ülekantud „Kirsiaed“ ja sealsed soolonumbrid, Kaljujärve intiimne ja jõuline akt-
sioon või ka Oskaras Koršunovase „Põhjas“ trupp, mis esindas näitlemise seda
koolkonda, millega Leedus on tegeldud aastakümneid (pole kohatu meenutada,
et ainuüksi „Põhjas“ prooviperiood kestis pool aastat, teisiti polnud võimalik).
Jah, mis puudutab näitlemist, siis oli Põhuteatri programm kahtlemata teatud
mimikri kõige erinevamatest ja sageli üksteisele vastandatavatest lavalistest ole-
kutest, kuid see kuraatoreid just huvitaski: laval olemine ei ole midagi, mis „on
niikuinii“, vaid see ongi asi ise – ja seda peabki uurima.
     Ent Fred Frithi vaimustav kitarriimprovisatsioon, mis inspireeris paljusid saa-
lis olnud näitlejaid ka oma võimaluste arsenali üle vaatama, või seesama hüp-
nootiline „Siren“, mida nii mõnedki inimesed tulid uuesti ja uuesti vaatama, või
hiljem edasiarendust leidnud „Iseorganiseeruv süsteem“ olid need sündmused,
mille seost teatriga on esmapilgul raske tabada. Ometi oli see Semperi ja Ojasoo
jaoks sedavõrd selge: teater on ju kunstide süntees. Ja ta on ka inimeste süntees.
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Ajalikkus ja avalikkus
Nagu öeldud, oli Põhuteatri teiseks oluliseks eesmärgiks avaliku ruumi tekita-
mine. Sest esiteks: see oli lihtsalt väga tore, et sinna tulid inimesed, tõid liivakasti
oma lapsed mängima, võtsid ise raamatulaenutusest raamatu, ostsid kohvikust
wrapi ja jutlesid omavahel. Teater on ennekõike suhtlus – ja avaliku ruumi kaudu
võimendasimegi seda, mis on teatrile iseloomulik. Kuid avaliku ruumi puhul
tekkisid Põhuteatri puhul veel mitmed tähenduste lisakihistused. Alustagem kas-
või sellest, et igasugune avalik ruum on poliitiline – ja seda eriti tänases ühis-
konnas. Avalikust ruumist kui millestki, mis eristub erahuvidele allutatud
tsoneeritud linnaruumist, on viimasel aastakümnel paisuvas mahus räägitud ar-
hitektuuris ja linnauuringutes järjest enam ja enam1. Park või mereäärne prome-
naad on koht, kus inimestel on võimalik olla eraldi, see tähendab, ta ei ole
kohustatud olema osake turuloogikast, mis ründab teda pargist väljudes igal
sammul, ning samas on tal võimalik olla koos – olla koos teiste inimestega. Tra-
jektoor, mis ühendab avaliku ruumi nüüdisaegset kontseptsiooni, Põhuteatrit ja
Antiik-Kreeka amfiteatreid, ei ole seetõttu sugugi juhuslik. Ka toona, teatri al-
gusaegadel, oli ju teater avalik ruum või isegi tribüün, kus inimesed kohtusid
ning vaatasid kas ühiskonda peegeldavaid lavastusi või rajasid demokraatia.
Avalik ruum on seega vajalik mitte ainult lõõgastumiseks ja nautlemiseks, vaid
see on vajalik ka avalikkuse tekkimiseks – kui me mõistame „avalikkust“ kui
harjumust suhelda teiste inimestega ja traditsiooni pidada ühiskondlikku (või
mõnda muud) diskussiooni. Kas see oli Põhuteatri eesmärk? Jah. Mitte nii tera-
valt sõnastatuna, kuid säärasena paigutus ta konteksti. Sest nii üllatav kui see
ka pole, aga meie jaoks oli Põhuteater teatud mõttes „Ühtse Eesti“ järg, tegeledes
samamoodi avalikkuse mõistega, selle trööbatuse ja potentsiaaliga tänases
Eestis.
     Mis on vajalik avaliku ruumi tekkeks? Esiteks: ta peab olema tarbimisvaba.
Tahtmata kõlada küll piibellikult, kuid kõikvõimalikud ökoturud ja täikad on
küll armsad, kuid avalikust ruumist tuleb nad peletada. Meil oli küll kohvik,
kuid kõigil muudel puhkudel pidasime pikki läbirääkimisi kõigi toetajatega, et
hoida Põhuteater ja selle ümbrus ka logovabana. See polnud mitte lillelaste idea-

1 Vt nt „Positsioonid. Lugemik uuest Eesti arhitektuurist.“ Koostanud Triin Ojari. Tallinn, Arhitektuuri-
keskus Solness, 2012. 



Põhuteater. 
Foto: Arhitektuuri-
büroo Salto
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lism, vaid esiteks esteetiline maitseotsus (logod on lihtsalt koledad) ja teiseks
teadlik samm, astumaks vastu turuloogika pidevatele katsetele hõivata avalikku
ruumi. Oli meie õnn, et me tegutsesime avaliku raha toel, sest isegi kui mõnel
sealttulnud rahastajal tekkis soov oma logo Põhuteatri seinal näha, olid nad nõus
ka oma soovist loobuma, kui selgitasime neile Põhuteatri ideoloogiat. Sest avalik
raha lihtsalt peab mõtlema teistmoodi kui eraraha – muidu pole tal mõtetki.
     Kuid paralleele saaks tõmmata Põhuteatri avaliku ruumi ja teiste nähtuste
vahel veelgi. Tõmmakem üks näiteks 70ndatesse, mil Sirje Runge, Leonhard
Lapin ja teised noored arhitektid-maalikunstnikud tegid ettepanekuid rajada
moderniseerunud anonüümsesse linnaruumi pesasid, väljakuid ja alleesid, kus
inimesed saaksid kohtuda ning tekiks iselaadne avalik ruum, mis pakuks linna-
elanikele uusi esteetilisi kogemusi, kuid arendaks ka sotsiaalset käitumist ja hõl-
bustaks teistsuguse linnaruumi teket.2 Nende taotlustes segunesid arhi-
tektuurilised, visuaalsed ja poliitilised eesmärgid – ja see kombinatsioon ei olnud
võõras ka Põhuteatrile.
     Kindlasti ei saa mööda vaadata ka Põhuteatri asupaigast – Skoone bastionist,
mis on ideaalne näide omaaegsest suletud ruumist, mis muutus ühel hetkel tänu
seal asunud vabaõhukinole ja suveteatrile avalikuks ruumiks, kuid mis pärast
teatri mahapõlemist (kas peab üldse ütlema, mitu korda tehti meiega halba nalja
Põhuteatri põlemistähtaegade osas?) muutus jälle hüljatuks ning mis viimased
paar aastakümmet on viselnud erinevate erahuvide vahel, olles tänaseks jõudnud
omadega nullpunkti: tegemist on tühermaaga, kuhu on rajatud küll mõned pin-
gid ja laternad, kuid avalikust ruumist (või avaliku võimu huvist selle ruumi
vastu) ei saa me rääkida. Põhuteater liikus seega suletud tsooni, muutes selle
avalikuks. Ja see oli poliitiline samm. Tõsi, see kestis vaid viis kuud.
     Ajalikkus oli oluline osa Põhuteatri ideoloogiast. See tegi tähelepanelikuks ka
arhitektuuriavalikkust, kuna ehituskunsti toodi nüüd loogika, mis pärines teiselt
kunstialalt: püstitatakse ju hooneid reeglina nende ajalikkuse peale mõtlemata,
surmahirmu ületades peavad hooned püsima sadu aastaid ja arhitektuur on
omamoodi kivisse raiutud mälu, mis annab meile signaale, kuidas mõeldi mine-
vikus, ja annab meist signaale tulevikku – meist jäävad ju maha meie majad. Kuid

2 Vt nt „Keskkonnad, projektid, kontseptsioonid. Tallinna kooli arhitektid 1972–1985.“ Koostajad Andres
Kurg ja Mari Laanemets. Tallinn, Eesti Arhitektuurimuuseum, 2008.



Põhuteater. Foto: Paul Aguraiuja
„Rasmus Kaljujärve aktsioon“. Foto: Tiit Ojasoo



„Rasmus Kaljujärve aktsioon“. Foto: Tiit Ojasoo
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„Katuselt“. Katuse-
mees – Jarek Kasar,
Naine – Hannaliisa
Uusma. 
Foto: Maarja Mõttus

„Katuselt“. 
Katusemees – Jarek
Kasar, Mees – Uku
Uusberg. 
Foto: Mats Õun
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nüüd võimendati arhitektuuri teatrile sedavõrd iseloomulik kaduvus. Nagu kir-
jutab Friedebert Tuglas teatrist kõneledes: „Mina olin – ja mind ei ole enam. Sina
oled – ning pea ei ole sindki enam. Kas lohutab, kas lohutab sind kesk aja nobedat
lendu su unistus, su viimne religioon?“ See hoone oli mõeldud vaid üheks
suveks: ta püstitati ilma vundamendita ühele asfaltplatsile, laoti liimpuidust kar-
kassi vahele põhupakid, värviti need mustaks ja avati mais külastajatele. Suve
jooksul hakkas hoone näitama juba lagunemise märke, temasse tegid pesa hiired
ja linnud ning suve lõpu poole võis ühest seinast noppida sinna idanema pandud
kartuleid. Oktoobri alguses hoone demonteeriti. Ja oligi kõik. Hoone, mis oli
pisiasjadeni läbi projekteeritud ja viimistletud, mis funktsioneeris eeskujulikult,
mis täitis kõiki „hoonele“ seatavaid tingimusi, võeti kõigest mõne kuu möödudes
osadeks ja viidi minema. Praegu on selle koha peal veel vaid asfaltplats, mis oli
seal juba enne hoone püstitamist. Kuid see on hea unustamine. Nii oligi mõeldud.
Hoonega rõhutati teatrile iseloomulikku ajalikkust: arhitektuur muutus teatri-
sarnaseks kunstiliigiks, mis sünnib ja sureb vaid hetkes. Temast kadus igaviku-
line mõõde, kadus pretensioonikas püüd „jääda“, kadus intensiivne tahe olla
iseenese ja ajastu mälestusmärk. See hoone ei tahtnud mäletada. Ta tahtis olla
hävinud.

Põhuteater
Kolmandaks oli Põhuteater muidugi ka tema ise – hoone. Või täpsemalt, hoone
idee autori Ene-Liis Semperi sõnu kasutades – see oli installatsioon. Sõnavahetus
muudab siin koheselt ka konteksti: kas luua „hoone“, tarbimiseks – näiteks ela-
miseks – mõeldud maja, millel on oma selge funktsioon, või luua „installatsioon“,
kus me näeme abstraktset ideed hoonest või mingist ruumist, kuid tema funkt-
sioon on teisejärguline. Oluline on see, kus see ruum paikneb, millised on tema
mõõtmed, mis materjalist ta on, mis värvi ta on, milline on tema visuaalne mõju
vaatajale. Ta on ühelt poolt orgaaniline osa linnaruumist, sest ta on hästi paigu-
tatud ja tema mahuloogika on harmooniline, kuid teiselt poolt on ta ka katkestus
– ideeline katkestus. Must kuup keset pragmaatilist linnaruumi, selle liiklussõlmi
ja õhuliine. Midagi, mis ajaloolise paralleelina meenutab taas Lapini omaaegseid
ideid või ka Anish Kapoori objekte avalikus linnaruumis, ainult et lisavõnke
annab Põhuteatrile juurde see, et ta ei ole lihtsalt installatsioon, vaid tal on siiski
olemas ka funktsioon. Hal Foster on kriitiliselt käsitlenud Frank Gehry pillavat
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muuseumiarhitektuuri,3 kus hoone toretsev välimus hakkab domineerima sisu
üle, veelgi enam, spektaaklina mõjuv arhitektuur veenab meid, et ka muuseum
ise on spektaakel, ning nii keerabki Foster ümber ka Guy Debordi omaaegse vaa-
temänguühiskonna defintsiooni, öeldes, et tänasel päeval on arhitektuur sageli
pilt, mis hakkab tootma kapitali – ehk teisisõnu, efektne hoone hakkab tooma
rohkem turiste nii muuseumile kui ka kogu linnale, temast kujuneb maamärk
ning tema arhitektuurilise väärtuse saab ümber arvestada kapitaliks. Võimalik,
et teatud määral tegi seda ka Põhuteater (ja teeb iga silmatorkav arhitektuuriline
lahendus), kuid huvitav on siinkohal märgata, kuidas hoone, mille funktsiooniks
on olla ruum vaatemängudele, hoidis oma välises vormis vaatemängust eemale.
Ta oli äärmiselt napp, minimalistlik, efektipõuas installatsioon, mille eesmärgiks
ei olnud akumuleerida kapitali, vaid teha midagi muud – sest teatrisse mahtus
igal õhtul ikkagi vaid 300 inimest.
     Kuid Põhuteatri hoone puhul on huvitav näha veel mõnda kihti. Esiteks:
hoone kavandanud arhitektuuribüroo Salto (Karli Luik, Maarja Kask, Ralf Lõoke)
poole pöördusime seetõttu, et nad on viimastel aastatel olnud eriti konteksti-
tundlikud kunstnikud. Nende hooned saavad olla ainult seal, kus nad on. Ja nii
sündis ka Põhuteatriga: arhitektide täiendused esialgsele ideele pani hoone
mööda vanu treppe alla voolama – ja säärast harmoonilist suhet ümbritsevaga
ei näe arhitektuuris sugugi mitte igapäevaselt, kuna tavaliselt kiputakse ikkagi
keskkonda ümber kujundama ideaalseks keskkonnaks. Aga keskkond ei ole
ideaalne. Ta on, nagu ta on. Deal with it. Põhuteatri planeering oli seetõttu väga
eluline, püüdes leida tasakaalu banaalse olme ja ideaalse kunsti vahel.
     Teiseks: Põhuteater ei olnud vaid esteetiline minimalism. Ene-Liis Semper on
ka varem oma loomingus tegelenud ruumidega, kuid mitte kunagi kliinilise
minimalismi positsioonidelt, vaid Semperi ruumid on alati seotud ruumi abst-
raheerimisega mingiks jutustuseks, unenäoks või meeleseisundiks – igatahes on
neis alati lahutamatuna juures inimlikkuse puudutus. Nad ei ole pelgalt vaatlus-
objektid, vaid Semper kogub neisse erinevaid inimlikke tahtmisi, ihasid ja hirme
ning seetõttu asus Põhuteater igas mõttes erinevate inimkäitumiste ristteedel.
Sest installatsioon, mille sees tehakse teatrit – see lihtsalt asub seal.

3 Vt nt Hal Foster, Design and Crime. London, New York, Verso, 2002, lk 27–43. Guggenheimi kunstimuu-
seum Bilbaos on Gehry arhitektuuri ilmselt tuntuim näide.
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     Ja veelgi enam. Põhuteater hakkas mudeldama linnataju ja inimkäitumist
ning – mis ei ole sugugi väheoluline – peeti ka arvukalt koosolekuid, kus Semper
võis lõputult süveneda kohvikupõranda või liivakasti detailidesse, kuid mitte
(ainult) visuaalse perfektsionismi tõttu, vaid seetõttu, et inimestel pidi selles hoo-
nes ja selle ümber ka… lihtsalt hea olema. Jätkem kõrvale veidi sentimentaalseks
muutuvad tõdemused, et „pääsud tegid sinna pesa“ ja hiired uuristasid oma
käike, kuigi ka see on üks täisväärtuslik osa antud hoone poeesiast, vaid kesken-
dugem sellele, et Semperi Põhuteater hakkas elama. Ja seetõttu ei ole sugugi
kohatu vaadata hetkeks Põhuteatrit veelgi laiemast kontekstist ja küsida: aga mis
asi Põhuteater oli? Kas tõesti vaid installatsioon, avalik ruum ning teatrihoone –
tõsi, ainuke uus teatrihoone Tallinnas ja enam-vähem ainuke Tallinn 2011 ajaks
kavandatud uus kultuuriobjekt, mis ka valmis ehitati? Või midagi enamat? Mida
ta meenutab? Astuge lähemale. Vaadake täpsemalt. Mis asi see on? Põhk, temast
turrituvad kõrred, keerulised kombinatoorikad kõrte vahel. Kas ei meenuta see
meile pesa? Pesa, mida Gaston Bachelard oma „Ruumipoeetikas“ nimetab üheks
olulisemaks ruumitüübiks, sest „meie maja on pesa keset maailma“4. Või pesa,
mis Hasso Krulli sõnul5 on jumalanna oma ning maailma mudel, sest kõik on
seal kõigega seotud – ülikeeruliste tehete tulemusel on sõlmitud kõik oksaraod
üheks tervikuks, ühe oksarao eemaldamine pesast muudab koheselt kogu struk-
tuuri, sest mittemillestki on sündinud miski, kaosest on loodud korrastatus, sa-
dade, tuhandete mõtete ja sadade väikeste tegude, kümnete vigade ja eksimuste
ning läbi suure töö on sammhaaval jõutud selleni, et pesa on valmis. Ta on küll
õhkõrn ja väga habras, aga vähemalt hetkeks püsib pesa koos – ja koos temaga
ka meie ise keset maailma. Vähemalt hetke. Vähemalt need viis kuud.

4 Gaston Bachelard, Ruumipoeetika. Tallinn, Vagabund, 1999, lk 159. 
5 Vt Hasso Krull, Jumalanna pesa: mütoeepiline essee. Tallinn, Loomingu Raamatukogu, 2012.



VENE TEATER 2011 – LAVAL JA KULISSIDE TAGA
BORIS TUCH

Üldiselt olen arvamusel, et publiku jaoks peaks teatrisündmuseks olema eelkõige
uuslavastuse esietendus. Kõiges muus võiks teater olla vaatajale „mustaks kas-
tiks“ – näha on vaid väljund, mis sees toimub, olgu ligipääsmatu.
     Tegelikult osutus Vene Teater 2011. aastal „laiade masside“ jaoks uudistetoot-
jaks pigem sellega, mis loomingusse otseselt ei puutunud.
     Tekkis kummaline vastuolu. Aasta kujunes rahalises mõttes edukaks. Direktor
Svetlana Jantšek teatas, et 2011. aastal külastas Vene Teatrit 41561 vaatajat, mis
oli 7273 inimest rohkem kui eelmisel, piletitulu kasvas 115 717,3 euro võrra. Tea-
ter suutis aastaga kustutada tarnijate ees ka kõik võlgnevused, mida oli üle 70 000
euro.
     Loomingulises mõttes nägi aasta välja hoopis terviklikum ja kvaliteetsem kui
mitmed eelmised, alates ajast, kui kunstilise juhi kohalt aeti ära Mihhail Tšumat-
šenko, andekas lavastaja, kel ei jätkunud tugevat iseloomu, et puhastada teatri
koosseis sinna kleepunud mudast (oleks piisanud vaid ühe truppi mittekuulu-
nud libeda isiku vallandamisestki ja intriigi tase langenuks oluliselt). Kuid teatri
sisekliima püsis ärevana ja ühel hetkel jõudsid kired teatri edasist eksistentsi äh-
vardava pingeni. Mis aga peamine: teatri ümber tekkis kõrvaliste isikute poolt
lõkkele puhutud ebaterve huvi.

Uuslavastused
Kuna nad kujutavad endast loogilist rida, siis alustan 2010. aasta sügisest ja
lõpetan 2011. aasta detsembriga.
     Täiskasvanute jaoks toodi selle aja jooksul suures saalis lavale kuus lavastust:
E.-E. Schmitti „Frederick ehk Kuritöö bulvar“, A. Ostrovski „Mets“, J.-B. Moliére´i
„Tartuffe“, A. Dumas’ „Kolm musketäri“, J. Delli ja G. Sibleyrasi „Hallo,
Euroopa“ ning muusikaline lavastus „XX sajandi hitid“. Väikeses saalis kolm –
A. Tšehhovi „Kajakas“, R. Harwoodi „Kvartett“ ja A. Volodini „Viis õhtut“. Loodi
ka neli uut lastelavastust – D. Normeti „Vanalinna legendid“, Ch. Dickensi
„Jõuluvaimud“, J. Oleša „Kolm paksu“ ja J. Eckholmi „Rebasemuinasjutt“.
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     Otsesteks ebaõnnestumisteks saab neist lugeda „Kvarteti“ (kuigi seegi tükk
leidis oma publiku, oli Peterburist pärit noore lavastaja Aleksandr Gavrjuškini
juuresolu laval toimuvas märgata vähevõitu) ja noorte näitlejate endi poolt kok-
kuklopsitud „XX sajandi hitid“.
     Ka „Kolmest musketärist“ ja „Hallo, Euroliidust“ oleks võinud loota paremat,
aga esimene neist paistis meeldivat noorele publikule, teine aga langes niivõrd
täpselt kokku Eesti majandusliku ja poliitilise olukorraga, et saal unustas lavas-
tusliku abituse ning reageeris tormiliselt aktuaalsele tekstile.

„Kvartett“ oli mõeldud asendamaks repertuaarist väljalangenud ja samuti eaka-
matele näitlejaile (ning publikule) mõeldud Aldo Nikolaj näidendit „Pisut
õrnust“ (tegevuspaigakski mõlemal ju vanadekodu). Samas sai aga „Kvartett“
esimeseks lavastuseks noorte lavastajate jaoks teatri poolt loodud konkursi-
programmis. Algaja lavastaja pidi pakkuma teatrile näidendi, mis vastab nõud-
mistele: selge süžee (mitte absurdidraama), arusaadav intriig ning minimaalsed
lavastuskulud. Seega oli igasugune avangard, kaasa arvatud ka vene uusim dra-
maturgia, välistatud. Selline algatus lõppes küll paraku juba esimese lavastusega.
Nagu ka valgustuslik idee „kirjanduslikust teatrist“, mis piirdus vaid lavastusega
„Hõbedane Aeg“.
     Paraku tulebki kurbusega tunnistada, et kunstilise juhi kohta noor (29-aas-
tane), kuid vaieldamatult andekas lavastaja Natalja Lapina ei õppinud veel juh-
tima niivõrd keerulist süsteemi kui meie Vene Teater, mis eelkõige tähendab selge
ja mitte vaid üheks hooajaks mõeldud repertuaaripoliitika kujundamist. Küla-
lislavastajate kutsumine osutus juhuslikuks ja põhines vaid isiklikel kontaktidel.
Reeglina olid need teisejärgulised lavastajad Venemaalt ja ka otse Peterburist,
sest tugevamate jaoks polnud teatril raha. Mõnikord läks asi õnneks – nagu juh-
tus Aleksander Kladko poolt lavastatud „Viie õhtuga“, mis osutus nii kunstiliseks
kui ka finantsiliseks võiduks. Ka Sergei Morozovi „Frederickust“ sai menuk ning
Oleg Kulikovi „Tartuffe’is“ oli märgata huvitavat, kuigi mitte kõiges realiseeru-
nud kontseptsiooni.

„Kajaka“ lavastanud Artjom Nasõbulin polnud meie teatrile võõras, ta oli siin
mitu aastat töötanud näitlejana, seejärel lõpetanud Moskvas M. Štšukini nimelise
Teatrikooli režiiosakonna ja lavastanud Venemaal nii teatrites kui televisioonis.
Tema „Kajakas“ oli ajastuülene – selle tegevusajaks pole 19. sajandi lõpp, kuid
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„Kajakas“. Nina Mihhailovna
Zaretsnaja – Anastassia Tsubina,
Konstantin Gavrilovitš Treplev –
Aleksandr Sinjakovitš, 
Boriss Aleksejevitš Trigorin –
Dmitri Kosjakov. 
Foto: Vene Teatri arhiiv
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„Kajakas“. 
Irina Nikolajevna Arkadina –
Tatjana Manevskaja. 
Konstantin Gavrilovitš Treplev
– Aleksandr Sinjakovitš. 
Foto: Vene Teatri arhiiv
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ka mitte meie aeg. Treplev (Aleksandr Sinjakovitš) kannab küll 1910. aasta auto-
juhiprille, aga samal ajal topib taskulampidesse patareisid, mis peavad tema la-
vastuses kujutama Saatana silmi. Tšehhovi näidendi üheks põhiprobleemiks on
eneseleidmine. Autor sundis oma kangelasi tegelema identifitseerumisega
„Hamleti“ koordinaatteljestikus: Treplev kui Hamlet, Arkadina – Gertrud, Tri-
gorin – Claudius, Niina – Ophelia (kuid reeturlik Ophelia), Treplevi näidend
„Hiirelõks“ jne. Nasõbulinil identifitseerivad kaasaegsed näitlejad ise end Tšeh-
hovi „Kajaka“ kangelastega. Nende tegelastega, kel pole kunstiga mingit pist-
mist, on asi kergem. Polina Andrejevna (Jelena Tarassenko) januneb lihtsa
naiseliku õnne järele. Tema abikaasa Šamrajev (Juri Žilin) sarnaneb sellise „uus-
venelasega“, kes ostab piletid kõigile gastrollidele, tahab end pildistada koos
„tähtedega“ ja solvub kohutavalt, kui talle antakse mõista, et ta on seltskonnas
soovimatu. Dorn (Oleg Rogatšov) on provintsistunud ja endale käega löönud.
Sorin (Sergei Tšerkassov) tuhnib proloogis Niina grimmikarbis ja joonistab en-
dale klounikulmud: tema elulõpp on traagiline klounaad. Kangelastega, kellel
on otsesuhe kunstiloomega (või on sellele ohtlikult lähedal, nagu Natalja Dõmt-
šenko poolt sügava tragismiga mängitud Maša), on asjad keerulisemad. Ühel
hetkel tundus, et lavastaja on eitanud tõelise ande olemasolu kõigis oma tege-
lastes: nad on tühisused, kes ise peavad end suurteks kunstnikeks. Ning nende
paraadi juhtis muidugi Arkadina (Tatjana Manevskaja). Grand-dame’i maitsetus
riietuses, kriiskamise abil endale tähelepanu tõmbamises, kõrvetatud takusora-
katena mõjuvais elututes lokkides oli kohe äratuntav tema kangelanna prototüüp
– andetu, kuid pealetükkiv kirjaneitsi, kes on ka Vene Teatri suhtes palju alatusi
teinud. Kuid Manevskaja Arkadina on oma „prototüübist“ puhtam ja keerulisem,
ta heitleb poja vastu tuntava armastuse (peasidumise stseenis tajub ta tõepoolest
äkki, kui kallis Kostja talle on) ja hirmu vahel, et tolle „uued vormid“ teevad
tema professionaalselt väljakujundatud, kuid rutiinse kunsti mittevajalikuks. Kui
määratleda selle lavastuse atmosfääri tervikuna tragikoomiliseks, siis Arkadinas
on ülekaalus teravkoomilisus. Täpselt nagu kogu Treplevi „lavastus“ on siin täie-
lik jamps, mis kutsub kahjuks esile vaid naeru. Pärast seda võib Kostja andesse
uskuda vaid tema ise. Sinjakovitš, kellest on kahe aastaga saanud teatri noor esi-
näitleja, ei varjanud irooniat oma kangelase … aga vahest ka iseenda suhtes. See
joon on temas ilmnenud ka teistes rollides: kui „Metsas“ õigustab see end saja-
protsendiliselt, siis „Kolmes paksus“ tapab see rolli romantilise alge, aga „Mus-
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ketärides“… kuid sellest juba hiljem. Niina rollis debüteerisid „Kajakas“ kaks
verinoort stuudiolast – Anastassia Tsubina ja Anastassia Djatšuk ning lavastaja
ei hakanud neile peale suruma ühesugust osajoonist. Tsubina on rafineeritum,
tema Niinat on juba puudutanud dekadentsihõng, peenutseva ja närvilisena ei
kujuta ta endale oma elu ilma kunstita. Ja Treplevi reedab ta taibates, et tolle näi-
dend on isetegevus, kuid Trigorin (Dmitri Kosjakov) on tõeline (tunnustatud)
anne. Djatšuki päris nooruke Niina on lihtsalt elusse armunud, teda vaimustab
kõik. Kui Tsubina kangelanna seab näitlejaks saamise endale teadlikuks eesmär-
giks, siis Djatšuk tahab lihtsalt põgeneda oma elu üksluisuse eest. Ta on naiivsem
ja vahetum.

Sergei Morozovi loodud „Frederick“ sai õnnestunud näiteks kassatükist – mitte
eriti sügav, kuid elegantne lavastus, milles on nii melodraamat kui farssi. Ja mis
eriti tähtis – lavastus, kus näitlejad tunnevad end nagu kalad vees. Aleksandr
Ivaškevitši romantiline Frederick Lemaître. Kaks kergemeelset naist – suur näit-
lejanna m-lle Georges (Larissa Savankova) ja väike, kuid visa kiskja Kaunitarike
(külalisena Alina Karmazina). Suli ja lihtsameelse suurepärane duett – teatri di-
rektor (Eduard Toman) ja dramaturg (Oleg Štšigorets). Kaks viimast lahkusid
kahjuks teatrist ja neid asendasid vastavalt Oleg Rogatšov ja Dmitri Kordas. Kui
Štšigoretsi lahkumispõhjus on igati vääriline – teda kutsuti Moskva Väikese
Teatri truppi, siis vaieldamatult andekas, kuid ülemäära ambitsioonikas Toman
lahkus teatrist sisetormide tõttu, kahjuks just ajal, kui pärast mitut ilmetut aastat
tundus tal algavat uus loominguline tõus, millest andis tunnistust „Tartuffe’is“
huvitavalt mängitud Orgon. Lahkudes uskus Toman hingepõhjas ilmselt oma
asendamatusse. Ja eksis – Rogatšov sai rolliga täiesti rahuldavalt hakkama, aga
„Tartuffe’is“ Tomanit asendanud ja kümme aasta lavalt eemal olnud 74-aastane
Leonid Ševtsov näitas sellist meisterlikkust ja rolli süvamõistmist, et Orgon muu-
tus koguni keerulisemaks ja mastaapsemaks.

Igale hooajale oma šlaager 
Kui Lapina kaks esimest hooaega möödusid enam-vähem rahulikult, küll ilma
otseste läbikukkumisteta, aga ka ilma väljapaistvate saavutusteta, siis 2010/11.
hooaeg ja ka sügisel alanud uus (2011/2012) hooaeg näitasid just loomingulises
mõttes arenguhüpet.
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„Tartuffe“. 
Marianna – Tatjana Egoruškina, 
Kvartett – Aleksandr Žilenko. 
Foto: Vene Teatri arhiiv
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„Mets“. Aksjuša – Tatjana Jegoruškina. 
Foto: Vene Teatri arhiiv

„Mets“. Aksjuša – Tatjana Jegoruškina, 
Pjotr – Anton Paderin. 
Foto: Vene Teatri arhiiv
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     2011. aasta esimese poole keskseks sündmuseks sai A. Ostrovski „Mets“
Natalja Lapina lavastuses ja Vladimir Anšoni kujunduses. Nimetan need nimed
kõrvuti, sest Anšoni võib kindlasti pidada selle lavastuse kaasautoriks, tema loo-
dud kujundus määras ära kogu „Metsa“ kujundirea ja andis paljuski vihjeid
lavastajale.
     Anšon lähtus sellest, et mõisa nimeks, kus toimuvad kõik näidendi sündmu-
sed, on „Kännud“ ja see ongi kõik, mis on kunagisest võimsast metsast alles jää-
nud. Ning siis asus tööle kunstniku fantaasia ning lavaruum muundus lõhutud
pilli – oreli – sisikonnaks, millest on alles jäänud vaid puuviled ja katkised klah-
vid. Orel on sakraalne pill, kirikupill. Ja kui lülitada end kunstniku lainele, siis
mõistad, et Anšon on lavale loonud mahajäetud kiriku, vihje kunagisele kultuu-
rile, mille nüüdisaegsed tõusikud ja karjeristid on reetnud ja jalge alla tallanud.
Kuid nagu on öelnud poeet: „ka mahajäetud tempel on tempel, ning põrmupai-
satud ebajumal jääb ikkagi jumalaks!“ Selle põrmupaisatud ebajumala ja kuna-
gise hiilguse mälestusena ilmutab ennast teatrimaailm; teda meenutavad
afiširibad, Kunstiteatri „Kajaka“ plakat, Väikese Teatri siluett. Selline lavalahen-
dus on metafoorne, nüüdisaegne ja annab sajaprotsendiliselt edasi Ostrovski
mõtet, kellel müüdavale ja alatule (kuid reaalsele ja ennast nautivale) maailmale
vastandus nii sageli teatrimaailm; edukaile „uusvenelastele“ aga kerjuslikud,
kuid uhked näitlejad. Nende kangelaslikkus ja õilsus pärinevad rollidest, nende
uhkuseks on koht puhvetis; aga ka väikesed ja naljakad ei ole nad mitte merkan-
tiilsete tühisustena, vaid ikkagi teisiti!
     Sellesse hüljatute maailma tungis saalist püsimatu kuradike, kelle mustas
tihedas parukas võis aimata sarvi. „Jumalaga siis,“ ütleb ta (ja see pole kuidagi
vastuolus tema kuratliku olemusega, sest Saatan pole ju ilma Jumalata mõeldav).
Selliseks oma tegevuses vabaks ja plastiliseks sortsiks oli lavastuses Karp (esi-
etendusel mängis seda rolli Andrei Zubkov, kuid selle suurepärase ja andeka
näitleja elu katkes peagi, vaevalt 30-aastaselt). Mõisproua Gurmõžskaja lakeist
oli see tegelane muudetud „inimeseks teatri poolt“, kes käivitas kogu põrguma-
sina. Sõna-sõnalt! Ta vedas lavale mingi vankri, leierkasti ja äratuskella ristsugu-
tise, keeras grammofonivänta vastassuunas – ja aeg hakkaski tagurpidi liikuma!
Luues sellise vapustava, paljutähendusliku ja vaatajat koos teatriga mõtlema kut-
suva esemelise keskkonna, tegi Anšon lavastaja Lapinale tõepoolest kuningliku
kingituse. Selles keskkonnas sündis oma teatrikeelelt absoluutselt nüüdisaegne,
kuid samas Ostrovski mõttele truuks jäänud lavastus. Näidendi kolmest põhi-
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liinist – näitlejate Stšastlivtsevi ja Nestšastlivtsevi absurd-kangelaslikust (või koo-
milis-avantüristlikust), vananeva suurilmadaami Gurmõžskaja ja noore häbitu
karjeristi Bulanovi vahelise kire satiirilis-irvitavast ning Aksjuša armastuse loo
lüürilisest liinist – olid lavastuses eredalt esile tõstetud kaks esimest. Mis aga
puutub kolmandasse, siis on ta ka Ostrovskil viidud tagaplaanile, tema „Metsa“
servale.

Kui metsa raiutakse, siis laastud lendavad!
Lüürilisest liinist võis kergelt üle minna, pealegi ei tule ka Ostrovskil selles kõik
otsad päriselt kokku: oma „heategijaga“ julgelt ja isegi väljakutsuvalt rääkiv Aks-
juša on suhtes kaupmehepoja Pjotriga arg ja abitu ning valmis end isegi uputama,
kui Pjotr temaga ei abiellu. Siin tuleb valida kas nii või naa. Kas siis „tänavatüd-
ruk“, kes on valmis enese eest seisma, või „vagur lambuke“. Lavastaja Lapina ja
Aksjušat kehastanud noor võluv näitlejanna Tatjana Jegoruškina kaldusid esi-
mese variandi poole, sealt ka kogu loo finaal (sellest hiljem).
     Loomulikult tekkis palju küsimusi nii lavastuse kontseptsiooni kui ka erine-
vate tegelaskujude tõlgendamise osas. Kuid lavastus andis põhjust rakendada
tema suhtes kõige kõrgemaid professionaalseid mõõdupuid, mida pärast Tšu-
matšenko lahkumist polnud juba ammu alust selles teatris teha. Nii tundus esi-
etendusel esimene vaatus ebapiisavalt rütmistatuna, tahtnuks, et ta oleks
tihedam. Pealegi oli esemeline keskkond niivõrd ere, et ese hakkas mõnikord
elama esiplaanil omaette elu ning tundeid kõrvale tõrjuma. Tõsi, need esemed
on välja mängitud sellise huumorisoonega ning nii ootamatult, et tunned rõõmu,
kui näiteks täitmatu Gurmõžskaja (Lidia Golovataja) erootilised unistused oman-
davad järsku asjastatud väljenduse ja lavale veereb seesama vanker-leierkast,
mille katusel lebab tolle allapugatšovalikus eas daami ihaldusobjekt – noore
kreeka jumalusena peaaegu alasti gümnasist Bulanov (Aleksandr Sinjakovitš).
     Ostrovski on praegu kõige aktuaalsem näitekirjanik. Poolteistsada aastat ta-
gasi oskas ta ette aimata ning kirja panna meie tänased vaimsed hädad: kiiresti
rikastuvaile lojustele omane oskus elada täiesti ilma südametunnistuseta, ühis-
konna peataolek, kes on kaotanud endised (mõneti kaheldavad, kuid siiski
olemas olnud) moraalsed väärtused, aga uusi omandada isegi ei soovi. Ja sellisest
olukorrast sündiv teadvuse lõhestatus – tema kangelased (ja mitte ainult
„Metsas“) ekslevad väljapääsu leidmata kolme männi vahel. Leebe iroonia (ini-
mesed on muidugi ebatäiuslikud, kuid kust võtta teistsuguseid?) läbib kõiki tema
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näidendeid. Ja on väga tähtis, et mistahes alatusi nad ka ei sooritaks, on Ostrovski
kangelased (erinevalt Dostojevski omadest) täiesti adekvaatsed, vaimselt terved
inimesed. Ja seepärast pole nende tarvis olemas mingeidki pehmendavaid asja-
olusid, küll aga elu kirevus, mis asetab need inimesed kõige ootamatumatesse
olukordadesse. Kirevus, mis dikteerib täna nii tema näidendite kui ka kangelaste
žanriliselt eklektilisi lahendusi.

Ostrovskile sobib postmodernistlik eklektika
Selline lavastaja poolt teadlikult valitud eklektika valitseb ka Vene Teatri lavas-
tuse stilistikas.
     Lidia Golovataja poolt halastamatult ning lõbusalt mängitud Gurmõžskaja on
realistlik grotesk. Kui rumal ka poleks see nooruki vastu kirest lõõmav daam, on
kõik tema iseloomujooned küll teravdatud, kuid ikkagi tõepärased. Gurmõžskaja
teab, et see on tema viimane kirg ja viimane šanss, talle meele järele olla püüdva
ja nagu ara nooruki iga ilmumine paneb ta joobuma ja sunnib pead kaotama. Ta
ei mõtle enam millelegi – ei sellele, kui rumal ta tundub kõrvaltvaatajaile, ei sel-
lele, et mõis on laostunud (veel kolmkümmend aastat ja midagi Gurmõžskaja
iseloomust kandub üle Tšehhovi Ranevskajale, hoopis teistsuguse sisuga ning
tõeliselt kaastunnet väärivale kangelannale). Aga Gurmõžskaja ilmumine valges
laulatuskleidis ja looris on ju jaburuse tipp. Ja ikkagi on mõisaprouast inimlikult
kahju. Ta ise ju ei anna endale aru, mida ta teeb, ja tema pulmakaarik muutub
publiku silme all katafalgiks – ning et poleks mingitki kahtlust, lööb Bulanov
selle katusesse ka naelad sisse.
     Kaupmees Vosmibratov (Oleg Rogatšov) on rahaahne kapitalistihai, kuid
mingi traditsiooniline korralikkus ja isegi teatud suuremeelsus on selles karak-
teris ometi olemas (erinevalt tänastest vosmibratovitest). Rogatšovi Vosmibratovi
jaoks on oluline näidata, et ta pole „sita pealt riisutud“, et ta pole aadlikest kriip-
sugi halvem (suurepärane detail – märgates Nestšastlivtsevil ordenit, riputab
Vosmibratov kohe endale kaela medaljoniga kuldketi – eks meilgi ole igasugu-
seid kulinaid!).
     Aga Bulanovil (Aleksandr Sinjakovitš) on juba teistsugune stilistika – abso-
luutne grotesk. Näitleja lahendab osa hämmastavalt täpse plastilise joonise
kaudu: tema Bulanov vingerdab või mudas ja muutub nagu kasvult madala-
maks, kui seda on edasijõudmiseks vaja; ta võib eksida ning teha koguni mõne
faux pas’ (viskudes kogu temperamendiga Gurmõžskajale peale, kes ootab küll



117

kirge, kuid siiski aupaklikku kirge), aga kui ta lõpuks võimule jõuab, siis hoidke
alt! Bulanovis võib hea tahtmise juures näha karikatuuri kahele tuntud tühisusele
„Avatud vabariigist“, kes arvavad samuti, et on „valitsema loodud, aga neid sun-
nitakse veel gümnaasiumis midagi õppima“, või teistsugustele noortele tühisus-
tele, kes on jõudnud Riigikogusse. (Kuid nii mõelda tähendaks kuju pisendamist.
Rääkimata juba sellest, et Sinjakovitši poolt suurepäraselt mängitud roll valmis-
tab esteetilist naudingut, aga ülalnimetatud noored karjeristid ei suuda midagi
peale iivelduse esile kutsuda.) Ei, siin on teistsugused mastaabid: Bulanovis, eriti
lavastuse finaalis, kui ta laskub vaatesaali, sinine ordenilint üle rinna, on palju
tõelist ja ohtlikku sortsilikkust – sedasama, mis pesitseb lõhutud pühakoja nur-
kades (suurepärane idee – kättejuhtuvaist vahendeist luuakse Bulanovi jaoks
valitsuskepp ning vasest panniga tähistatakse ka oreooli tema pea kohal).
     Sellise sortsilikkuse kehastuseks oli ka Andrei Zubkovi poolt virtuooslikult
mängitud Karp ja Dmitri Kosjakovi loodud Arkaška Stšastlivtsev.

Teater ja elu
Teatriinimesed – ja inimesed väljaspool teatrit. Õilsad artistid – ja variserid, kes
mängivad elus sündsusetut komöödiat. (Kogu elu te vaid lobisete ühiskondlikust
hüvest … Aga mida te ise olete ära teinud? Te vaid lohutate iseendid! – pöördub
nende poole põlglikult traagik Nestšastlivtsev.) Kollisioon, mis peitus Vene Teatri
eelmises lavastuses „Frederick või Kuritöö bulvar“, kõrvutab need kaks lavas-
tust, kuigi see lahendatakse kummaski erinevalt. Eric-Emmanuel Schmitt ei var-
janud, et teatrimaailm on ere ning ligitõmbav elumudel, kuid kokkupuutel
reaalse eluga puruneb ta kildudeks ning melodraama või tragöödia reeglite järgi
elama harjunud suur näitleja ei pruugi eluproosaga hakkama saada. Ostrovski
mõtles teistmoodi: kui elus on üldse veel alles jäänud õilsust, siis otsige seda teat-
rist! Aga kui ei leia, siis kohtute vähemalt artistlikkusega – ja lohutagu teid seegi!
Kosjakovi Arkaška on looduslaps, kes on ilma jäetud hea ja halva tundmisest. Ta
suudab muuta mänguks iga hetke oma mitte eriti väärikast eksistentsist. Seda
juba esimesest kohtumisest Nestšastlivtseviga: õilis traagik kavatseb ennast
tõsimeeli maha lasta, aga samal ajal kujutab Arkaška tagalaval poodut (kinnita-
des oma kulunud vestile sildikese „näitleja-koomik“). Kui Nestšastlivtsev püüab
leegitsevate kõnedega mõjutada Vosmibratovit, katsub Arkaška talle lapsevank-
rist valmistatud suflööriputkast ette öelda jne.
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     Nestšastlivstevi arvates seisab koomik kõige madalamal trepiastmel, temalt
ei saa midagi viisakat isegi oodata. Ja talle võib isegi reetmise andestada. Teine
asi on traagik. Artjom Garejev mängib õilsat inimest (ainsat õilsat kogu metsas)
ja teeb seda nakatavalt ning eredalt, kuid sellises kujutõlgenduses kaob kaas-
tundlik iroonia, millega Ostrosvski suhtus tollesse tema ajal juba peaaegu kadu-
nud näitlejatõugu. Garejev puhastab kuju üleliigsest paatosest, tema Nestšast-
livtsev on tõepoolest hea näitleja, aga Ostrovskilt pole mingit tõendust sellele
võimalik leida, pigem on Gennadi Demjanõtš üks neist provintsilavade kunin-
gaist, kelle kohta käivad Apollon Grigorjevi read: „Laiaõlgne traagik ulgus laval
metsiku loomana!“ Seevastu tunded on sellel kangelasel tõelised. Ja paljastamine
on tema jaoks häbi, mida on raske üle elada (see stseen on lahendatud meier-
holdlikus võtmes, tinglikult, eredalt ja kujundlikult. Grammofoniplaat keerleb,
tegelased on tantsuhoos ja Nestšastlivtsev seisab ärapõlatuna üksi nende keskel,
teda kas tõugatakse või tõmmatakse. … Tundub, nagu oleks too pilt lavastuse
üldkompositsiooni paigutatud liialt vara, ta edestab süžee arengut, kuid seda on
võimalik võtta ka fantasmagooriana, mis toimub vaid traagiku peas. Ta ju mõis-
tab, et kunagi tuleb pettus ilmsiks!). Iseloomude poolest täielikke vastandeid
Nestšastlivtsevit ja Arkaškat ühendab lavastuses muusika. Nende duett sakso-
fonil ja pasunal (näitlejad mängivad pille ise!) kõneleb sellest, et nood kaks on
vaatamata kõigele ikkagi samast inimtõust.
     Lavastuses kohtavad nad ka kolmandat omasugust. Tatjana Jegoruškina la-
hendab Aksjuša kuju selliselt, et kuidagi ei tahaks lasta niisugusel uhkel tüdrukul
ühendada oma elu sellise värvitu kaltsuga, nagu on seda Vosmibratovi poeg Pjotr
(näitleja Anton Paderin mängib väga täpselt Ostrovski näidendite tüüpilist
„noort armukest“, tahtetut olendit, kes oskab vaid lobiseda ja kaevata oma elu
üle). Ja tuleneb täiesti selle Aksjuša iseloomust, et ta viimasel hetkel rebib end
lahti tema jaoks ebaväärilise Pjotri lõdvast embusest ning põgeneb koos näitleja-
tega. Oreliklahvid muutuvad aerudeks ning metsast igaveseks põgenenud kol-
mik sõuab kuhugi. … Ja kuigi ees ootav ei tõota neile midagi head, teist
väljapääsu niikuinii pole!

Kuhu siis edasi?
Ja äkki, just tõusulainel, juhtus teatris õnnetus. Mõni päev pärast „Metsa“ esi-
etendust pidutsesid Natalja Lapina ja mõned näitlejad (kuuldavasti oli ka kõr-
valisi isikuid) teatri saunas… Saun asub aga katusekorrusel, mille rõdult on tore
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päikeseloojangut jälgida. Andrei Zubkov püüdis kõndida mööda karniisi, libas-
tus ning kukkus alla. Andeka näitleja ning väga korraliku ja võluva noormehe
traagiline hukkumine tekitas trupis šoki. Olukorda teravdas veelgi asjaolu, et
juba mõne päeva pärast tulnuks „Metsa“ mängida Peterburis prestiižikal festi-
valil „Kohtumised Venemaal“. Kas sõidust loobuda? Kuid kollektiiv suutis en-
nast stressisituatsioonis mobiliseerida. Karpi osasse õpetati kiiresti sisse tol hetkel
truppi mitte kuulunud Dmitri Kordas. Muidugi ei suutnud ta Zubkovi täiel mää-
ral asendada, kuid jälgis täpselt rollijoonist ning mängis tohutu hingestatusega.
Oli näha, et lavastus omas sisemist jõuvaru ning need kasvuvõimalused, mida
oli esietendusel tunda, suudeti targalt ja täielikult realiseerida.
     „Kohtumised Venemaal“ on festival, mille lavastuste kunstiline tase on väga
kõikuv. Seal osalevad välismaised venekeelsed teatrid, millest mõned eksisteeri-
vad suures viletsuses, teised aga on traditsiooniliselt väga tugevad (näiteks Nabi
Abdurahmanovi juhitud Taškendi Noorsooteater). Meie Vene Teatri „Mets“ oli
seekord kõigist lavastusest peajagu üle. Tuntud Moskva kriitik Rimma Kretše-
tova ütles:
     Teie „Metsa“ võib vaadelda nende protsesside taustal, mis toimuvad praegu meie
ühises teatriruumis. See pole kohaliku tähtsusega sündmus. See on väga vääriline panus
kaasaegsesse „ostrovskiaanasse“, mis võib minna selle näidendi tõlgendamislukku. See
on nüüdisaegne juba kasvõi sellegi tõttu, et ta on uueks etapiks lavastaja ja näitlejate
koostöös. Öelda, et selline etapp on juba saabunud, on ehk pisut enneaegne, kuid ta peab
saabuma, selleks et lavastaja võiks väljendada oma ideid, segamata seejuures näitlejat
tema isiksusliku alge avanemisel, vaid hoopis kaasates näitlejad oma ideede realiseerimisse.
Tänapäeval tundub väga sageli, et lavastuse on loonud insener, kelle jaoks on näitlejad
vaid kujukesteks, mida asetatakse maketi ette selleks, et anda mõista oma idee mastaap-
susest. Selleks et vaataja ei mõtleks mitte inimesest interjööris, vaid sellest, kui uhke on
see interjöör ise! Mulle tundub, et teatri püsimajäämiseks peab ta pöörduma ära neilt
rööbastelt, kus juba üsna kaua puksib.
     Seepärast on väga tähtis, kui puhtakujulises lavastajateatris (aga teie etendus on la-
vastajateater) on näitlejaile võimaldatud vabadus. Näitleja eksisteerib seal kontseptsioo-
nis, aga mitte konstruktsioonis. Ja seetõttu on väga huvitav jälgida lavakujude tõlgendusi.
     Gurmõžskajat mängivad alati näitlejannad, kes pole mitte oma esimeses ja isegi mitte
teises nooruses. Tundub, et kõrvutades oma kangelanna käitumist omaenese naiselike
probleemidega, peaksid nad talle halastama. Aga nad mängivad tavaliselt agressiivset ja
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kurja eite. Aga teil pole Golovataja Gurmõžskaja rollis üldsegi mitte agressiivne, ta on
isegi hea… teatud määral on temast isegi kahju, sest andes järele oma märatsevatele hor-
moonidele, läheb ta rahulikult noore, kuid kavala kiskja lõugade vahele, kes lõpuks topib
ta katafalki ning lööb sellele templi „mitte avada!“. Aga Bulanov! Suurepäraselt on välja
mõeldud tema kleepuvus: koerakesena jookseb ta neljakäpakil Gurmõžskaja järele. Ühest
küljest on see terava, mängulise teatri elemendiks. Aga teisest küljest väljendab täpselt
psühholoogilist seisundit, mida on plastiliselt suurendatud, kuid mitte ülemäära.
     Karp on täiesti uskumatu. See kõneleb jällegi lavastuse atmosfäärist, mis ei tõuka uus-
tulnukat endast ära, lavastusel pole templit „mitte avada“. See maailm on avatav ja
omandatav. Karp täidab strateegilist ülesannet. Ta käivitab kogu masinavärgi, nad on
Bulanoviga nagu vandenõulased. Täpsemalt, Karp oleks nagu samuti unistanud sellisest
karjäärist, kuid tal ei tulnud välja. Ja seetõttu  talutab ta Alekseid mööda enda poolt
väljatöötatud radu.
     Ebatavaline on ka Nestšastlivstev. Ta pole mitte joodik, vaid arukas, peenetundeline
inimene – ja just seepärast õnnetu. Väga väärikas ja heade maneeridega – ja vaatamata
kõigile oma õnnetustele elab ta mõnuga. Lavastaja ei sunni näitlejaid oma kangelastest
lahti ütlema. Vastupidi, ta annab neile võimaluse leida oma tegelaskujudes uusi, mitte-
pealispindseid kihistusi.
     „Mets“ pälvis festivali ainsa auhinna – Kirill Lavrovi nimelise preemia.
     Aga Tallinnasse tagasi jõudes käivitus lammutusprotsess.
     Trupp esitas Lapinale ultimaatumi – ja kunstiline juht teatas oma lahku-
misest.

Mis seisis ultimaatumi taga?
Üheltpoolt vene (kuid mitte eesti) teatritele tüüpiline olukord, kus peanäitejuht
tunneb end loomingulise kollektiivi ajutise, aga mitte täieõigusliku liidrina. On
siililegi selge, et direktor ei lavasta; kui tuua paralleel militaaralalt, siis peanäite-
juht on väejuht, aga direktor intendant, tagalaülem, kes vastutab selle eest, et
kahurid oleksid remonditud, püssirohi kohale veetud ning sõdurid riietatud, toi-
detud ja relvastatud. Kui väejuht arvab, et aeg oleks rünnata, intendant aga ra-
porteerib rõõmsalt, et padruneid pole, siis sõjaseaduste kohaselt tuleks intendant
rivi ees maha lasta. Aga teatris on teisti – rünnak jäetakse ära ja kindluse vallu-
tamine (ütleme näiteks „Othello“ lavastamine), asendatakse pealetungiga mõnele
kehvasti kaitstud külale (mingi tühise ja väheste tegelastega komöödia lavas-
tamisega).
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     Aga kui teater on veel sihtasutus, siis on tema tegeliku juhi kohal ka nõukogu,
mida üsna sageli juhib täiesti kasutu inimene, kes on sinna määratud ministee-
riumi poolt. Vene Teatri juhtkond on viimastel aastatel korduvalt vahetunud.
Kuni 2007. aasta sügiseni oli nõukogu esimeheks initsiatiivitu, kuid vähemasti
mitte kahjulik Ants Leemets ja direktoriks Marek Demjanov, kelle ainsaks, kuid
vaieldamatuks väärtuseks oli see, et ta ei toppinud kunstilisele juhile Mihhail
Tšumatšenkole kaikaid kodaraisse. Siis Demjanov lahkus (tundes ilmselt, et ei
tule kriisiolukorras finantsprobleemidega toime) ja kultuuriministeerium, mida
selleks ajaks oli asunud juhtima anekdootlikult andetu Laine Jänes, määras teatri
direktoriks kohaliku multimiljonäri abikaasa Irina Ossinovskaja. Pärast ühte tor-
milist koosolekut, kus Ossinovskaja oli näidanud trupile oma täielikku teatrialast
ebakompetentsust, taipas Leemets, et sellist direktorit ei saa pidada. Selle tule-
musena vabastati ametist … Leemets ja Laine Jänes määras nõukogu esimeheks
oma ammuse sõbra Aivar Mäe. Intriigid, mida kahe skandaalse daami poolt
takka õhutatud Ossinovskaja oli selleks ajaks pununud Tšumatšenko vastu, jõud-
sid haripunkti. Mäe vallandas mõlemad, võttis direktoriks kena nooruki Jaanus
Kuke ning asus kollektiivi sisuliselt ise juhtima, mille tulemusena oli teater peagi
sügavas kunstilises augus.

Plahvatuse ajaks, millest praegu jutt, oli teatri nõukogu esimeheks saanud juba
Marika Valk, korralik inimene, kuid selles ametis täiesti ebaefektiivne, keda teat-
ris praktiliselt ei nähtudki. Direktoriks oli Laine Jänes aga määranud rahvus-
ooperi endise juhi Paul Himma, et vabastada too post oma favoriidile Aivar
Mäele. Kogenud inimesena mõistis härra Himma kiiresti olukorra lootusetust
ning leidis endale peagi tulusama ameti ja direktoriks sai Svetlana Jantšek, Vene
Teatri endine kirjandusala juhataja, kes vahepeal oli saanud kogemusi Venemaa
teatrifestivali „Kuldne Mask“ lavastuste maaletoojana Eestis. Temal oli vähemasti
kaks plussi: siiras soov töötada ning arusaam, et direktor peab kunstilise juhi
tegevust igati toetama. Kuid ta sattus tõeliselt keerulisse olukorda.
     Kuna ministri tahteavalduste tulemusena olid teatrijuhid sagedasti vahetu-
nud, siis trupi staažikamad liikmed olid võtnud endale traditsioonide kaitsja ja
hoidja hoiaku ning reageerisid väga valuliselt äkilisematele liigutustele iga uue
juhtkonna poolt, keda nad paratamatult olid harjunud võtma järjekordsete „kõr-
valiste isikutena“. Olukord oli teravnenud ka veel selle tõttu, et ebakvaliteetse ja
poole aasta võrra pikenenud remondi tõttu oli teater sattunud võlgadesse, millest
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püüti otsida väljapääsu kunstilise tegevuse kokkutõmbamise arvelt. Levisid
jutud, et truppi on plaanis koondada (mis lõpuks vastaski tõele) ning et teater
kavatsetakse repertuaariteatrist ümber kujundada projektiteatriks (mis oli välja-
mõeldis).
     Võib-olla tundus opositsioonile (mis on teatris alati olemas) tõesti, et Lapina
oli isiklikult süüdi Zubkovi hukkumises, aga võis ka olla, et opositsioon nägi sel-
les sobivat ettekäänet, et välja süüa kunstiline juht, kellega kaugeltki kogu trupil
polnud kujunenud sooje suhteid. Kindlasti oli omajagu süüd selles ka Lapina
kunstilisel ja inimlikul ebaküpsusel. Olles vaieldamatult andekas ja professio-
naalne lavastaja, ei olnud ta suutnud kujundada normaalseid tööalaseid suhteid
mitmete juhtivate näitlejatega ning püüdis seetõttu pigem toetuda noorematele.
Ma ei hakka parem nimetama nimesid, sest näitlejad on väga tundlikud inime-
sed, aga ühtedele tundus, et Lapinaga ei suuda nad avada kogu oma loomingu-
list potentsiaali, teised aga ei mõistnud, et ühise edu nimel peab oskama ka oma
isiklikke ambitsioone talitseda. Erilise koha omandas seejuures Eduard Tomani
ümber toimunu, kes 11 aastat (1994–2005) oli olnud selle teatri kunstiliseks juhiks
(kogu selle aja vältel oli teatri kunstiline tase pidevalt langenud, sest hea karak-
ternäitleja Toman osutus sobimatuks nii lavastajatööks kui ka kollektiivi liidri
rollis ja peale kõige muu ei suutnud ta ka rõõmustada kellegi teise edu üle). Pä-
rast ametist vabastamist oli Tomanile jäetud alles tema endine palk ja õigus teha
kaks lavastust aastas (mis tavaliselt olid ebaõnnestumised). Mõistes, et Lapinaga
ei õnnestu tal oma senist seisundit teatris säilitada, läks Toman uue kunstilise
juhiga (nagu muide varem ka Tšumatšenkoga) avalikku konflikti.
     Muidugi tegi ka Lapina ise rea vigu. Esimeseks neist oli teada andmine oma
lahkumisotsusest. Ei oskagi arvata, kas see oli tundepuhang või taktikaline käik.
     Igal juhul oli teatri kunstinõukogu, kuhu kuulusid haritud inimesed väljast-
poolt teatrit, kategooriliselt tema lahkumise vastu. Teiseks veaks olid mitmed
kaadrialased otsused. Trupi vähendamine oli paratamatu, kuid lahkujate hulka
sattusid väga andekas noor näitleja Sergei Furmanjuk ja teatris üles kasvanud
ning äsja „Tartuffe’is“ huvitavalt Elmirat mänginud Natalja Murina. Alates 1968.
aastat truppi kuulunud Lidia Golovataja, kes kunagi polnud mänginud alla kõrg-
professionaalse taseme, viidi rollilepingule. Samas jäid truppi mitmed selgelt
nõrgad näitlejad ja ka kisakõrid, kes koosolekuil olid eriti valjult kunstilise juhi
ja direktori vastu esinenud.
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     Kõige kahjulikum oli aga see, et olukord majas muutus arutlusobjektiks teat-
rist väljaspool.
     Kära, mille tõstsid mõned meediakanalid, oli tragikoomiline. Näiteks pöördus
teatri endine valgustaja Jevgeni Agu avaliku kirjaga riigi nn esimese leedi Evelin
Ilvese poole, milles nõudis kas enda direktoriks määramist või teatri sulgemist.
Palju kära tekitas ajakirjanik Priit Hõbemägi (keda ma pole küll ühelgi Vene
Teatri etendusel näinud) artikkel „Vene Teater võimu ees põlvili“, milles ta kir-
jutas: „Kui väidetakse, et Vene Teatrit kui institutsiooni pole olemas, siis on see
õigus. Teda pole olemas, sest teater ei sekku oma vaataja jaoks olulistesse ühis-
kondlikesse probleemidesse, ei otsi vastuseid küsimustele, ei eruta ega paku la-
hendusi. Vene Teater pole sotsiaalne. Isegi 80-ndate aastate surutise tingimustes
oli eesti teater enam sotsiaalne kui vene teater Eestis täna. Oskus ridade vahelt
lugeda oli vaatajale teiseks kirjaoskuseks, mida teater edukalt kasutas. Ja kui eest-
lastele pole selline oskus enam vajalik, siis siin elavaile venelastele vägagi. Aga
miks siis Vene Teatris ei sära küünlad ega ideed. Kui kusagil üldse on massiliselt
ühiskondlikel teemadel tuleohtlikku materjali, siis just vene teatris, kes peaks te-
gelema Eestis elavate venekeelsete inimeste ajaloo, hädade, hirmude, lootuste ja
identiteediga. Ma olen kindel, et taolised kirglikud lavastused ärataksid tähele-
panu kõigis, kes huvituvad kultuurist, ning provotseeriksid ka tuliseid vaidlusi.“
     Ühes Ilja Selvinski poeemis käib vaidlus niisuguse tulihingelise aktivisti üle:
„Ega ta juhuslikult provokaator pole? Ei, aga mittejuhuslikult on ta loll!“ Kui
kolm aastat tagasi püüti teatris pronksiöö teemal teha midagi sotsiaalse lavastuse
taolist, siis kultuuriministeerium tundis selle idee vastu nii sügavat huvi, et
lavastusest jäi järele ümmargune null. Kui veidi varem, veel Tšumatšenko ajal,
tekkis teatri tööplaani Vladimir Võssotski kinojutustuse „Puhkus Viinis“ põhjal
kavandatud instseneering, kus sõja viimaste päevade ja meie tänapäeva vahel
oli näha selgeid paralleele, siis leidus teatris endas pealekaebaja, kes tegi kõik
selleks, et lavastust ei tuleks ning Tšumatšenko lahkuks. On märkimisväärne, et
Hõbemäe artikli jutustas Peterburi väljaandes „Neeva aeg“ ümber teatrisse vä-
himalgi määral mittepuutuv Vjatšeslav Ivanov, kes olles 1996. aastal ajalehe Es-
tonia peatoimetajaks, viis selle väljaande täieliku krahhini.
     Aga muide, just Lapina ajal tuli teatris lavale etendus „Hallo, Euroliit“, mida
ajakirjanik Nikolai Karajev iseloomustas järgmiselt: „suurepärane, aktuaalne ja
märgilist tähendust omav esietendus, julge ja tugev lavastus, kuigi võib-olla mitte
nii julge, nagu olla võiks. On kahju, et Vene Teater võitleb ümbritseva poliitilise
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košmaariga mitte eesliinil, mitte näiteks õlg õla kõrval teatriga NO99. Teisest kül-
jest, ega eesti ühiskond niikuinii vene teatrit kuulda ei võtaks. Aga see pole põh-
jus vaikimiseks. Teater pole ju sajandite vältel kunagi vaikinud.“
     Selle asemel et osutada teatrile tegusat abi, vahetas kultuuriministeerium
järjekordselt teatri nõukogu esimeest. Uus minister Rein Lang nimetas loiuvõitu,
kuid ausa Marika Valgu asemel sellele kohale oma parteikaaslase Andrei Koro-
beiniku, rikkuri, kes on venekeelseis kultuuriringkondades praktiliselt tundmatu. 
     Teatri nõukogu otsustas, et Natalja Lapina jääb kunstilise juhi kohale edasi
vähemalt oma lepingu lõpuni, st 2012. aasta kevadeni.

Värske veri
Vallandatute ja rollilepinguile üleviidute arvel tekkisid trupis vabad kohad. Neli
neist täideti noorte näitlejatega Peterburist ja kaks tallinlaste – Katja Nikolajeva
ja Dmitri Kordasega. Kui arvestada, et aasta varem oli Lapina toonud endaga Pe-
terburist kaasa Aleksandr Sinjakovitši ja Anton Paderini, siis kolme aasta jooksul
peaaegu veerandi võrra uuenenud trupp hakkas võtma „noorsooteaterlikke“
jooni. Kuivõrd see ennast õigustab, eks seda näitab aeg. Loomulikult peab teater
muretsema publiku järelkasvu pärast, kuid on selge, et vaid noorele publikule
lootma jääda ei saa.
     Lavastus „Kolm musketäri“ oligi selgelt sihitud teismelistele. Tegemist polnud
mitte romaani illustratsiooniga ja ka mitte instseneeringuga selle tavatähenduses,
vaid pigem noorukite „musketärimänguga“. Aleksandr Sinjakovitš mängib
d’Artagnani vähemasti esimeses vaatuses täiesti ajuvaba poisikesena. Aga selles
ongi tema kangelase võluvus. Poistekampa tuleb sellise hullumeelse kuraasiga,
sellise draiviga mürsik, et ülejäänud rivistavad end märkamatult tema järgi ja
võtavad teda juhina. Esimene vaatus kujutab endast pidevat balansseerimist
heroilise komöödia ja lihtsalt „kapustniku“ piiri peal. Viimasele osutab hulk mah-
laselt iroonilisi detaile. Kapten de Treville (Artjom Garejev), see kuninga vapper
teener, koob kogu aeg häbelikult midagi (hiljem tuleb välja, et „sõdurite hoolit-
seva isana“ kudus ta d’Artagnanile sokke).
     Louis XIII (Aleksandr Žilenko) sarnaneb kapriisse paipoisiga, tallaalusega
kuubis, keda alandavad nii Richelieu, de Treville kui ka kuninganna Anna
(Jekaterina Kordes) ja kes ise tunneb rõõmu vaid oma ülesannete teiste kaela
sokutamisest ning lihtsalt troonil ilutsemisest.
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„Kolm musketäri“. Autor, Alexandre Dumas – Dimitri Kosjakov. 
Foto: Vene Teatri arhiiv
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     Ka Buckingham (Daniil Zandberg) on avameelne šarž, samuti kapriisne poi-
sike, kuid selline, kes on harjunud mistahes vahenditega oma eesmärki saavu-
tama.
     Selles ennastimetlevate teismeliste kambas on vaid üks täiskasvanu (vähemalt
algul tundub nii). Selleks on Autor, samaaegselt ka Richelieu, mees, kes on sun-
dinud Prantsusmaad täiskasvanuks saama.
     Aadliga käitus ta nagu raskeltkasvatatava noorukiga: sa oled juba täiskasvanu
ja seepärast pead mõnedest harjunud vabadustest loobuma. Riigi nimel. Hoia
ennast selleks, et langeda lahinguväljal kuninga, isamaa ja partei eest. Ära luba
endale torkida mõõgaga seda, kes sulle miskipärast ei meeldi, sest sa riskid saada
temalt samasuguse vastuse. Selles on „Kolme musketäri“ lähtekonflikt.
     32 aastat tagasi linastunud telefilm „D’Artagnan ja kolm musketäri“ kompas
selles konfliktis tol ajal õhus olnud rahva nooruslikku rahulolematust ümbritseva
sotsiaalse tegelikkusega. See oli taskust näidatud trääs KGB-le ja selle kaudu
kogu süsteemile.
     Lavastuses pole see konflikt enam eriti tähtis. Vaieldamatu kurjategija
Richelieu pole enam vajalik. Vaenlasi nagu polekski. Kardinali kaardiväelased
on statistid, kes on vajalikud efektse lavalise võitluse tarvis (need stseenid lavas-
tas Andrei Nazarenko), Mileedi (Ksenia Agarkova) roll on taandatud vaese Fel-
toni (Mihhail Krjatšok) kolme ja poole minutilisele võrgutamisele ja veel kahele
lühikesele lavaleilmumisele ning muudetud sellega vaid taustapersooniks.
     Natalja Lapina lavastuses jäävad lõpule viimata kaks alget. Lugu saatuse-
niidistikust, mis punase lõngakerana rullub dramaatilistes ja pateetilistes stsee-
nides lahti ja mähib kangelased endasse. Ja ennastunustava sõpruse teema – see-
sama „kõik ühe, üks kõigi eest“.
     Musketäre mängivad noorukid on siirad (kuigi nende diktsioon on allpool
igasugust arvestust), nad on juba meeskond, kuid selleks, et saada vennaskon-
naks, kes on üksteise eest valmis kõigeks, on vaja selline maailmatunnetus endal
läbi elada… Aga elus seda enam ju ei esine. Elus võib verevendluse asemel näha
vaid korporatiivset eetikat, mis küll ühendab, kuid alati teatud piirini.
     Aga ka Dumas’l on selline sõprus ju vaid esimeses musketäride raamatus.
Edasi aga kaob uljus riskida niisama, mitte aga parunitiitli, musketäride kapteni
auastme või jesuiitide ordu kindralirüü pärast. Jäädi küll vaprateks, kuid palga-
listeks. Ja ainus võimalus noorust meenutada oli sõit Inglismaale, kus riskeeriti
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printsiibi pärast. Õigluse pärast, sest nende aadlikõrkuselt vaadatuna oli revo-
lutsioon neile vastik ennekõike just oma ebaesteetilisusega.
     Lavastuses pole Athose väga tähtsat monoloogi „Meie aeg kaob. Tuleb putka-
pidajate aeg“.

Eesriide sulgumise eel – hooaja nael
Aleksandr Volodini „Viiele õhtule“ Aleksandr Kladko lavastuses olid piletid kuni
hooaja lõpuni välja müüdud juba jaanuaris. Veebruaris (2012) käis lavastus ka-
heksandal Volodini mälestusfestivalil, mille tõttu jäeti sõitmata seekordsele fes-
tivalile „Kohtumised Venemaal“, kuhu samuti „Viit õhtut“ oodati. Kuid
Volodini-festival on intiimsem, selle tase tavaliselt kõrgem ning vastukaja pro-
fessionaalsem.
     Kodus mängitakse lavastust väikeses saalis. Üheksakümmend vaatajat sukel-
duvad kolmeks ja pooleks tunniks 50-ndate aastate lõpu atmosfääri, mille kunst-
nik Boriss Šljapnin on loonud hämmastava täpsusega. Aga võib-olla on see
hoopis meie ettekujutus neist aastatest?
     Ma olen käinud vanades Piiteri ühiskorterites nende pikkade ja millegipärast
alati keerduvate koridoridega, kus hämaruses põrkud kindlasti kas talve oota-
vaile suuskadele, lööd pea ära tagurpidi seinale tõmmatud roostes jalgratta vastu
või siis komistad plekk-kausile nagu lavastuse kangelased. Ajastu tunneb ära ka
naiste soengutest ja kostüümidest (üks vaatajaist pahandas selle üle, miks Alek-
sandr Ivaškevitš on riietatud samuti nagu Stanislav Ljubšin Nikita Mihhalkovi
filmis). Aga kodumaine kergetööstus ei paistnud tol ajal silma erilise mitme-
kesisusega – laiaääreline must kaabu, väärikas drappriidest palitu ja triibuline
ülikond olid iseseisva mehe univormiks.
     Kuid peamine ajastutruudus väljendub tegelaste iseloomudes. Selles, kui
hoolivalt, targalt ja lüüriliselt on lavastaja ja näitlejad Larissa Savankova, Alek-
sandr Ivaškevitš, Jelena Tarassenko, Tatjana Jegoruškina, Dmitri Kordas ja Sergei
Tšerkassov lugenud ja mänginud Volodini ammust (1959) näidendit.
     Peteburi lavastaja Kladko oli Tallinnas juba varem lavastanud „Vanema poja“
ja „Cipollino“. Kenasti, kuid mitte enam. „Viis õhtut“ on hoopis teine tase. Siin
on paljugi seda, mida tahaks kutsuda teatrikunsti kõrgpilotaažiks. Lavastaja
„käärid“ on teksti kärpinud väga ettevaatlikult, sest Volodinil kasvab üks asi tei-
sest välja, kõik on omavahel seotud, tegelaskujud on ära teeninud üksikasjaliku
vaatluse.
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„Viis õhtut“. Iljin – Aleksandr Ivaškevitš, Tamara – Larissa Savankova. 
Foto: Vene Teatri arhiiv

„Viis õhtut“. Zoja – Jelena Tarassenko, Katja – Tatjana Jegoruškina, 
Slaava – Dmitri Kordas, Timofejev – Sergei Tšerkassov. 
Foto: Vene Teatri arhiiv
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     Miks Iljinile meenus äkitselt tema esimene armastus? Seepärast, et tema
juhuslik üheõhtusõbratar Zoja rääkis armastusest. Ja ka seepärast, et Zoja, keda
Jelena Tarassenko mängib fenomenaalse täpsusega, ehmatas teda: vaimsuse, sil-
maringi ja huvide kokkusobimatus nende vahel osutus katastroofiliseks! Kuid
lavastaja, näitleja ja koos nendega vaatajadki tunnevad kaasa ka küllaltki
vulgaarsele Zojale. Volodin mõistis ja haletses seda õnnetut rahvakihti: vabriku-
tüdrukuid, müüjaid, sanitare nende pideva rahuldamatu igatsusega leida seda
„õiget“ ja valmisolekuga ikka ja alati astuda samale rehale. … Ta tahab ju pere-
konda, ta on ju naine! Ja ta ei usu enam endasse. „Milles on asi, mis minus puudu
on?“ Ja kolmandaga ta kaotab juba uhkuse ning määrib ennast peaaegu kaela ja
tema kohta öeldakse siis: „Kui liiderlik…“ Zoja on kütt, see peegeldub juba tema
pilgus – iharas Iljini suunas (aga äkki just tema ongi see õnn?) ja nõelav-uurivas
Tamara poole (Miks ta nimetab teda täheks? Mille poolest mina halvem olen?).
Kuid ebaõnnestunud kütt…

„Tead, mis erutab mind igas naises? Ma imetlen teda kui imet. Naises on meloodia, peab
olema, muidu pole ta naine. Mulle tundub alati, et naine-ime on kaitsetu. Ja siit tulenebki,
et armastus, see on kaastunne ja imetlus.“ Aleksandr Volodin.

Ja etenduses kõlab igas naises see meloodia. Iseloomud on väga täpselt välja joo-
nistatud. Meeletu Katja (Tatjana Jegoruškina) – veel lapseliku ja naiivse Slaviku
(Dmitri Kordas) tõeline lahingusõbratar – võib areneda kahes suunas: kas Zojaks,
kuna temas on teatavat lihtsameelsust, või Tamaraks, saades armastava mehe
jaoks täheks, aga ka pisut Lumekuningannaks. Sellisena mängiski Tamarat
Larissa Savankova, kes on oma rollis lausa imepärane. Nagu ka Aleksandr Ivaš-
kevitš Iljini osas. Kui palju lavastusi on nad aastate jooksul juba partneritena
mänginud! Nende duett tundub olevat ammu välja lihvitud nagu jäätants. Kuid
siin avaneb nende mängus järsku uus sügavus ja uus veetlus. Selles, kuidas nad
uuesti üles sulavad ja uuesti teineteist leiavad, peegeldub minevikus juhtunu.
Me mõistame, et Tamara sõnad „milline tundetu naine saab sul olema“ soojen-
dasid Iljini läbi kõigi sõjapäevade. Tema põlvkonna meestele olid Simonovi vär-
sid „Oota mind!“ palveks ja lootuseks. Iljin oleks võinud öelda Tamarale
Simonovi sõnadega.
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Ivaškevitš on täpselt tabanud Iljini draama: ta mängib inimest, kes on oma tava-
pärasest vaimsest keskkonnast välja kukkunud ja igatseb kirglikult tagasi pöör-
duda oma noorusemälestuste Piiteri õhustikku ning Tamara on talle mitte ainult
esimeseks armastuseks, vaid ka selle õhustiku märgiks. Ja meie, keda püütakse
vägivaldselt lahti rebida suurest vene kultuurist, tunnetame seda igatsust erilise
teravusega.
     Nagu loo peategelane, on ka Kladko lavastus intelligentne. Sentimentaalne,
kuid mitte tatine. Kogu oma dramatismi (või melodramatismi) juures on ta huu-
morit täis pikitud. Väga naljakas on stseen, kus Tamara ja Iljin vestlevad öösel
omavahel eri toanurkades ja kombinee väel Tamara tuleb hetkeks sirmi tagant
välja ning, ehmudes omaenese julgusest, tõmbub kohe peitu. Või koomilistest
detailidest pakatav Ilijni ja Katja stseen õllebaaris, mis möödub saali pideva naeru
saatel. Suurepärane on Larissa ja Zoja „armukadetsejate duett“, kus tants algab
võitlusena, lõpeb aga õnnetusekaaslaste vennastumisega. Ja lõpuks finaal, milles
on lava ja saali ühendavat hingelist soojust ja lausa perekondlikku intonatsiooni. 
     Langeb pehmet jõululund ja me näeme läbi klaasi kõigi tegelaste nägusid. Ja
siis antakse vaatajaile kooki, mida Tamara teises vaatuses küpsetas. See hetkeline
õnnetunne, millest Volodin kirjutas, kandub tõepoolest saali. Ja ka helge igatsus.
Mitte niivõrd ajastu kui inimeste järele. Võim oli halb (kuigi ka praeguse kohta
ei saa häid sõnu öelda), aga inimesed olid imelised.
     „Mulle tundub, et Eestis kui teiskeelses keskkonnas on Vene Teatril kanda sama mis-
sioon, mida 1920–30-ndail aastail kandsid vene emigrantide jaoks õigeusu kirikud Prant-
susmaal… Ja selle lavastuse järgi otsustades kannab ta seda missiooni auga“ – nii ütles
lavastuse arutelul St. Peterburgis Moskva teatriteadlane Niina Šalimova.

P.S. Selle raamatu trükkimineku ajaks (2012. aasta sügis) on Vene Teatri juhtkond
veel kord täielikult vahetunud. Svetlana Jantšek polnud nõus Natalja Lapina jät-
kamisega kunstilise juhina ja tegi talle ettepaneku jääda teatrisse lavastajaks, mil-
lest Lapina keeldus. Kultuuriminister Lang otsustas kutsuda teatri kunstiliseks
juhiks Moskva lavastaja Marat Gatsalovi (33). Kuna nõukogu esimees Korobeinik
ja Jantšek kahtlesid selles valikus, olid nad sunnitud lahkuma. 1. septembril ütles
Lang intervjuus ajalehele Nädaline Vene Teatri senise tegevuse kohta: „Mina ei
saa sellest aru, miks peaks Tallinnas pidama odavat ja ebakvaliteetset vene pro-
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vintsiteatrit, milline ta on olnud juba aastaid. Vilets tase.“… Loodan, et minu ar-
tikkel tõestab, et see hinnang ei ole õiglane ja ma pean ka ütlema, et pole minister
Langi kunagi kohanud ühelgi Vene Teatri etendusel.
     Teatri uueks direktoriks määrati senine kultuuriministeeriumi teatrinõunik
Tõnu Lensment ja nõukogu esimeheks ministeeriumi asekantsler Ragnar Siil.
Mida see kaasa toob, seda näitab tulevik.

Vene keelest tõlkinud Jaak Allik

„Viis õhtut“. Tamara – Larissa Savankova. 
Foto: Vene Teatri arhiiv
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INTIIMSEID ÜKSIKASJU SAJA-AASTASE 
ENDLA ERAELUST
GERDA KORDEMETS

Igal inimesel on teater, kus elu jooksul käidud rohkem, käidud harjumuspäraselt
ning harjumusest. Endla teater on lähedane neile, kes sarnaselt minuga juba
lapsepõlvesuviti Pärnus puhkasid. Ka siis mindi vahel vihmasel õhtul suvehoo-
aja etendusele. Juhus on viinud mind suviti Pärnu lähistele siiani. Ja juba palju
aastaid kuulub Endla külastamine minu puhkuse juurde. Nii on saanud vaada-
tud suur osa selle teatri repertuaarist.
     Ühe teatri elu, olenemata sellest, kas teater asub metropolis, provintsis või
kuurordis, käib sinusoidi pidi – mõõnaperioodile järgneb tõus ja paraku ka vastu-
pidi. Enamasti on sinusoidi tõusud kirjeldatavad uute loominguliste juhtide
tuleku või näitetrupi jõulise noorenemise läbi. Langused eelnevad tavaliselt muu-
tustele – viitavad uuenemise vajadusele. Kui ühelauseliselt ja mõnevõrra pealis-
kaudselt Endla sajas juubeliaasta kokku võtta, võib öelda küll, et aeg muutusteks
oli küps.
     Minu teadlikud Endla-mälestused ulatuvad Adolf Šapiro legendaarse lavas-
tuseni „Kes kardab Virginia Woolfi?“ (1977), kuigi uduselt mäletan isegi Kaarin
Raidi 1972 lavastatud „Trammi nimega „Iha““. See periood, mil Kaarin Raid oli
Endlas ning palju lavastas ning näitetrupp tipnes noore Aarne Ükskülaga, oli
kindlasti selle teatri säravamaid aegu. Siinkirjutajal on aga selgemini meeles
Endla järgmine tõusuperiood kaheksakümnendate alul, mil „lavaka“ kaheksan-
dast lennust tulid sinna 1982. aastal tööle korraga viis noort näitlejat – Laine
Mägi, Katrin Nielsen, Margus Oopkaup, Jaan Rekkor ja Elmar Trink. Koos
Draamateatrist üle tulnud Aare Laanemetsaga moodustasid nimelt nemad pal-
judeks aastateks trupi tuumiku. Teatrit asus loominguliselt juhtima Ingo Normet
ning silmapaistvaks lavastajaks (ning minu lemmiklavastajaks paljudeks aasta-
teks) kasvas tema kõrval Priit Pedajas.
     1988. aastal saab Lydia Koidula nimeline Pärnu Teater tagasi Endla nime. Ere-
dalt on tollest aastast meeles ka üks Pedajase väheseid näitlejatöid Mai Murdmaa
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lavastatud „Ulguvas möldris“ (1988). Ja Priit Pedajase tol perioodil loodud
lavastused „Tõlkijad“ (1984), „Soo“ (1985), „Lavalised segadused“ (1987), „Saia-
lilled“ (1987), „Minek“ (1988), „Saatuse heidikute kuu“ (1989), „Erik XIV“ (1990)
ning loomulikult „Epp Pillarpardi Punjaba potitehas“ (1991) on siiani meeles
ning kujundasid olulisel määral minu teatrimaitse, seadsid lati kõrgele ning dik-
teerivad taustal mu hinnanguid tänini.
     Selsamal 1991. aastal, mil üks Eesti teatri ajaloo uhkemaid pärle – Pedajase
„Epp Pillardipardi Punjaba potitehas“ – publiku ette jõuab, saab Endla jaoks üks
ajastu otsa. Teatrist lahkuvad üheaegselt nii Normet kui ka Pedajas; pärast ras-
ket haigust sureb Endla kauaaegne, juba koos Kaarin Raidiga ilma teinud pea-
kunstnik Vello Tamm.
     Järgneval perioodil juhib teatrit Ülev Aaloe. Aaloe ei püri ise lavastama, vaid
annab dramaturgina võimaluse teistele – nii tuleb Endlasse sel ajal palju külalis-
lavastajaid. Taas Kaarin Raid, aga ka Merle Karusoo, Raivo Trass, Kaarel Kilvet,
Raivo Adlas… Nüüd tagasi vaadates peab ütlema, et pildi avardamise mõttes
on hea, kui teatrit ei juhi loominguliselt (vähemasti mitte kogu aeg) lavastaja-
ambitsiooniga inimene.
     Kahtlemata on tegu igikestva vaidlusega. Kas teater peaks olema meistriklass,
mida juhib isiksus, kes annab „oma“ teatrile selge ja äratuntava näo. Või, vastu-
pidi, meistrit polegi, kuid on erinevatel lavastajatel palju võimalusi esile tõusta.
Sellistel aegadel avastatakse nii üks kui teine lavastaja-anne – küll oma trupi
seest, küll sootuks väljastpoolt. Tundub, et „meistriklassi“ tüüpi teatrijuhtimine
õigustab ennast vaid juhul, kui meister on tõepoolest Meister. Suveräänne liider,
keda trupp tunnustab ja publik armastab.
     Teatrit analüüsides, selles toimuvaid pluss- ja miinusmärgiga protsesse vaa-
gides, eriti aga hinnanguid andes tuleks lähtuda ühest enesestmõistetavast eel-
dusest, mis kahjuks kipub tihti just kriitikat tehes meelest ära minema. Nimelt,
et inimeste püüdlused on alati plussmärgilised. Ehk siis: keegi ei hakka midagi
lavastama, mängima etc., lootmata, et sünnib hea asi. Samamoodi asutakse (loo-
detavasti!) teatrit juhtima ikka siira soovi ja usuga maailma seeläbi paremaks
muuta. Teine asi, mida ei tohiks kõrvalt hinnanguid andes unustada: kunsti
hindamine on alati subjektiivne; põhjused aga, miks kõik alati soovikohaselt ei
õnnestu, enamasti objektiivsed.
     1997. aastal saab teatri pealavastajaks kogemustega Raivo Trass, Ülev Aaloe



töötab edasi dramaturgina. Juba aasta pärast teeb Trass seda, mida temalt uue
juhina „oodatakse“ – puhastab teatri „vanadest“. Koondatakse näitlejad Arvi
Hallik, Andres Ild, Peeter Kaljumäe, Katrin Nielsen, Merike Tatsi, Elmar Trink ja
lavastaja Kaarel Kilvet. Näitetrupp avaldab Trassile umbusaldust. Väljaspoolse
inimesena võiks tänagi küsida, kas kuurortlinna teatri repertuaari (kuhu – meel-
dib või ei meeldi – peab kuuluma ka teatud hulk head meelelahutust), mitmeti
rikastanud Kaarel Kilvet („Gösta Berlingi saaga“ 1994, „Thijl Ulenspiegel“ 1995)
pidi tõesti olema lahkujate reas?
     Raivo Trass väitis tookord: „Tegelik võimekus ei ole töötajaskonna arvus, vaid
üksikute andekate inimeste teotahtes ja nende vormis. Ja neid on tõesti igas teat-
ris üksikuid.“
     Paraku ei arva Trass enam niimoodi aastal 2004, mil kolm aastat varem Vane-
muisest Endlasse tulnud noorest lavastajast Tiit Palust – intelligentsest filoloogi-
ja teatriharidusega mehest – saab uus pealavastaja. Ka Palu teeb oma edetabeli
neist „üksikuist andekaist“, ning Raivo Trass nende hulka ei mahu.
     Nii Raivo Trassi, eriti aga mõni aasta hiljem lahkuma sunnitud omanäolise
ning Endla repertuaaris selgelt oma joont hoidnud Madis Kalmeti lahkumine tõi
teatriringides kaasa tõsise hämmelduse. Ent mööndes, et „luuaga vehkimisest“
pole päriselt pääsenud ükski uus ning teatrit himuga uuendada sooviv juht,
tekitasid need faktid siiski ainult lokaalset pahameelevirvendust. Toimumise het-
kel valulikuna tunduv protsess leiab sageli õigustuse järgnevas loomingulises
tõusus. Kas Endlas selline tõus järgnes, ei julge öelda. Pigem siiski mitte.
     Kuigi algus oli paljutõotav. Tiit Palu pakatas uutest ideedest ning selgest soo-
vist teatri repertuaari avardada ja sügavdada, samas publikut kaotamata. Ta tegi
tõsise katse meelitada Endla etendusi vaatama rohkem teatrist kirjutajaid, püü-
des seeläbi tuua Pärnusse rohkem publikut üle Eesti.
     Tagantjärele on väga raske öelda, millal ja mis siis valesti läks. Võib-olla ei läi-
nudki. Mingil hetkel hakkas küll silma, et pealavastaja püüab väga palju ise
lavastada. Ühtpidi on see ju igati inimlik ja mõistetav soov. Olles aga peaaegu
ainuisikuline otsustaja, kes, mida ja kui palju Endlas lavale toob, sattunuks Palu
kindlasti vähem rünnakute alla teatri tagauste avamisega ka külalislavastajatele.
     Seitse aastat hiljem, 2011-nda, Endla sajanda juubeliaasta lõpul, lahkub pea-
lavastaja Tiit Palu ametist ja Endla teatrist. Postimehele antud intervjuus nimetab
ta mineku põhjusena soovi mitte osaleda sellise teatri tegemisel, mille ainus
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eesmärk on teenida raha liiga suure hoone ülalpidamiseks: „Iga lavastus on muu-
tunud teatri päästeprojektiks.“
     Tiit Palu lahkumisest saab üks kummalisemaid minemisi. Sahistatakse lahen-
damatust konfliktist tema ning teatri direktori Ain Roosti vahel. Trupp räägib, et
juba mõnda aega juhitakse seda teatrit meili teel, kuna kaks juhti omavahel muul
moel ei suhtle. Teatri omandivorm on muutmisel: loomisel on moodne sihtasu-
tus. Küllap on neidki, kes sel hetkel mõtlevad, miks juba kolmandat-neljandat
loomingulist juhti üle elades jätkab enesestmõistetavalt sama direktor. Omandi-
vormi muutus on ometi hea võimalus alustada puhtalt lehelt – alustada kasvõi
täiesti uue teatriga.
     Palu lahkumine juubeliaasta lõpus saab selgeks varasügisel. Päevapealt läheb
teatrist minema – või palutakse minna – küll juba ammu loomes väsimuse märke
ilmutav peakunstnik Silver Vahtre. Vahtre ja Palu viimase ühise tööna seisab töö-
kavas lavastus „Ahasveeruse uni“, millega tehakse proove, millele ehitatakse
valmis kujundus… Ning siis – vahetult enne esietendust, jättes täiesti vastutus-
tundetult niigi raskes seisus teatrile kaela veel ühe rahalise miinuse – teatab
lavastaja, et pika kaalumise järel võttis ta vastu otsuse lavastusprotsess pooleli
jätta, kuna mitmesugustel põhjustel polevat olnud võimalik jõuda Ene Mihkel-
soni suurromaani väärilise tulemuseni.
     “Loomingulises töös on alati teatud riskimoment,” põhjendab Palu, lisades,
et seda ei juhtu teatrites just sageli, et lavastus otsustatakse viimasel hetkel jätta
lavale toomata. „Kuigi võiks,“ polemiseerib ta – lehelugejale jääb mulje, et mitte
päris siiralt. „Mõnikord on see inimeste tundeid silmas pidades mõistlikum ja
säästlikum.“
     Kui aga jääda kurdiks teatri sees ning „ringkondades“ levinud kuulujuttudele
konfliktidest ning süveneda Endla repertuaari ning saavutustesse viimastel hoo-
aegadel, tuleb tunnistada, et 100-aastane vanaproua on näinud küll paremaid
päevi, kuid kriitiliseks tema seisundit nimetada ei saa.
     Ka senine pealavastaja Palu ise on ju teinud mõned päris huvitavad lavastu-
sed („Mis värvi on vabadus?“ 2005, „Revident“ 2008, „Ma olen iseenda naine“
2008; viimasest hooajast tuuakse esile siinkirjutajal nägemata lavastust „Põle-
tus“). Kahtlemata võinuks õnnestumiste protsent olla suurem, kui heade tööde
kõrval sündinuks Palu loomest vähem lihtsalt keskpäraseid ruumivõtjaid.
     Endlal on viimastest aastatest ette näidata mitu kõrget tunnustust – parima



naisnäitleja auhinna tõi 2008. aastal Pärnusse Piret Laurimaa. Sama näitlejanna
kordas (püsivat tippvormi tõestades) oma saavutust ka 2009. aastal – seekord
kõrvalosa eest. Ago Anderson pälvis parima meesnäitleja tiitli aastal 2010. Siin-
kirjutajal on kahjuks nägemata Andres Noormetsa lavastatud Roy Strideri „Mäs-
sajad“, mis oli 2010. aasta Eesti teatri aastaauhindade algupärase dramaturgia
kategooria ning Salme Reegi nimelise preemia nominent ning valiti festivali
DRAAMA 2010 põhiprogrammi kaheksa lavastuse hulka ning Eestit esindama
ka Balti teatrifestivalil 2010.
     2007. aasta oli Endlale lootusrikas – vanameister Kalju Komissarov lavastab
kaheksa oma näitlejakursuse lõpetajaga Viljandi Kultuuriakadeemiast Mart
Kivastiku soomepoiste-näidendi „Kangelane“. Publik armastas seda etendust,
kaheksa noort ühise minevikuga näitlejat on vägi, mis andis lootust uue vaimsuse
sünniks teatris. Teatriauhindki saadakse – Silver Vahtre, Krista Tooli ning Margus
Vaiguri kujunduse eest.
     Paraku tuleb täna tõdeda, et uus vaimsus jäi sündimata – kaheksast Viljandist
tulnust ei saanud sarnaselt „lavaka“ 8. lennu viisikule Endla trupi tuumikut. Veljo
Reinik ja Sven Heiberg on nüüdseks Endlast juba läinud – Sven Heiberg kuul-
davasti pärast paari ebaõnnestunud katset lavastada.
     Ent oma hädavajalikkust sellele teatrile on kindlasti tõestanud noormeestest
tundlik ja mitmekülgne Sten Karpov. Huvitaid töid on olnud nii Priit Loogil kui
ka (vahepeal sõjaväes käinud) Jaanus Mehikasel. Ka kõik kolm neidu (Liis
Laigna, Triin Lepik, Kaili Viidas) on tõsiselt repertuaaris hõivatud.
     Endla trupis on palju andekaid näitlejaid. On olemas ka üle-eestilise mastaa-
biga tippnäitlejad, kuid kummalise paradoksina mõjub see näiteseltskond tervi-
kuna viimaste aastate peeglis luitunud ja keskpärasena. On see repertuaari tõttu?
Või lavastajate süül? Või mõjutab ikkagi peast mädanev kala läbi selgroo kogu
organismi sabajupini välja?
     Vähemasti Ago Anderson ja Piret Laurimaa; Jaan Rekkor, Carmen Mikiver ja
Sepo Seeman (aga kindlasti mõni veel) võiksid olla need näitlejad, kes toovad
Endlasse rahvast mujaltki kui ainult Pärnust. Ometi ei taju me seda tõmmet sel-
lisena, nagu omal ajal Aarne Üksküla ja Linda Rummo puhul. Miks küll? Võin
eksida, kuid minu arvates on põhjus ikka selles, et pole olnud lavastusi, mis tõs-
taksid nad huviorbiiti. Lavastusi nagu „Kes kardab Virginia Woolfi?“ või „Epp
Pillarpardi Punjaba potitehas“. Lavastusi, mida pole võimalik ignoreerida.
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     Endla viimaste aastate repertuaaris on lisaks nimetatud „Kangelasele“ veel
üsna mitu silmapaistvat lavastust. Põhiliselt seisavad õnnestumiste taga kaks
meest – juba nimetatud Andres Noormets (nt „Janu“ 2008, „Ballettmeister“ 2009,
„Lõpp“ 2011) ning Ingomar Vihmar (kaks näidendit Leea Klemola triloogiast –
„Kokkola“ 2007, „Külmale maale“ 2009). Neis lavastusis on sündinud imelisi
hetki, väega näitlejatöid, need lavastused on päris kindlasti omal moel püüdnud
maailma muuta. Kui ümber ei laiutaks hall keskpärasus, mis nivelleerib teatud
mõttes ära ka tipud, võiksid nimetatud lavastused olla kujundanud Endla näo.
Kuigi peale „Ballettmeistri“ pole vist ükski kujunenud üle-eestiliseks teatrisünd-
museks.
     Paraku on Pärnu teatri mängukavasse juhtunud viimastel aastatel ka liiga
palju ebaõnnestunud lavastusi. Juba õnneks ajaloo prügikasti on läinud piinlik
komöödia „Ära muretse, kallis!“ ning noore lavastaja Johannes Veski allajäämine
Andrus Kivirähki suurromaanile „Mees, kes teadis ussisõnu“. Üsna värskelt on
aga lavale jõudnud uusversioon Jaan Tätte näidendist „Palju õnne argipäevaks!“,
mis osutus veel nii selgelt meeles püsiva esmalavastuse haledaks koopiaks jube-
das kujunduses. Nii palju lootusi küttis eelnevalt üles ja nii olematuks looks osu-
tus „Hamlet Anderson“. Tervenisti suureks küsimärgiks jäi „Sinikad“…
     Õnneks on pärast juubeliaasta lõppu lisandunud Endla palgele pisut ka noo-
ruslikku värvi. Täiesti üllatuslikult on Pärnu teater taas astunud muusikalimaa-
ilma tegijate hulka lavastusega „Boyband“ (lavastaja Andres Dvinjaninov).
Lavastus, millest ma midagi ei julgenud loota, kuid mis paelus oma energia ja
noorusliku jõuga. Näitlejatega, kes oskavad laulda, ja lauljaga, kes oskab sulan-
duda näitetruppi.
     Suvelavastusena esietendus Kaili Viidase lavastuses Andres Ehini romaanil
põhinev „Seljatas sada meest“ – mitme toreda näitlejatööga (Triin Lepik, Kaire
Vilgats, Tambet Seling, Carmen Mikiver) naeru ja aplausitorme esile kutsuv ja
(ilmselt ka) publikurekordeid purustav suurejooneline laadapalagan (kõige
otsesemas ja paremas tähenduses). Ning loodetavasti on tulemas ka lavastaja
Kaili Viidas, kes pälvis tänavu oma debüütlavastuse „Põrr…!!!“ eest Salme Reegi
nimelise lastelavastuste auhinna.
     Endla on saanud 100 ja Endla on saanud sihtasutuseks. 2012. aasta suvel
lõppes ka konkurss uue loomingulise juhi kohale, kes peaks asuma tööle sügisest
2013.
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„Hamlet Anderson“. Hamlet Anderson – Ago Anderson, 
Ema – Piret Laurimaa, Isa vaim – Sepo Seeman. 
Foto: Ants Liigus
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„Lõpp“. Toomas – Sepo Seeman, Hugo – Ago Anderson. 
Foto: Ants Liigus
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„Põrrr…!!!“. Stseen lavastusest. 
Foto: Ants Liigus



     Niisiis on Endlas otsustatud jääda ka sihtasutusena endise juhtimismudeli
juurde. Millest on tegelikult kahju, sest teatri uuendamise katsetest Eestis (vähe-
masti neist, mis siinkirjutajale teada) on mõned siiski olnud edukad. Kui Rakve-
resse tulid Kaduviku-mehed Üllar Saaremäe ja Indrek Saar koos trupituumikuga
– ning täna teab iga teatriteadlik inimene, mida tähendab „Kaduviku nimel!“ ja
kust see lause pärit on. Ning kui Ojasoo-Semperi duett (NB! Samuti koos uue
trupiga!) keeras pööristormina vastassuunda Sakala tänava teatrilaeva – nagu
selgus, oligi õige suund, meeldib see kellelegi või mitte.
     Kas Endla-proua kosmeetiline iluoperatsioon edukaks osutub, näitab aeg. Või
mismoodi mõjutab kuurortlinna teatri repertuaari Kultuuriministeeriumis
kavandatav uus rahastamispoliitika. Täna on uudishimu aga eriti kõrgel selles
osas, kelle nimed on kuurortlinna ihaldusväärse pruudi ootelehel. Äkki Andres
Noormets, kes juba mõnda aega olnud Endlale hea kaaslane eluteel? Või ehk
Ingomar Vihmar, kes tal vaiksel moel on külas käinud? Või ehk hoopis noor ja
tulihingeline lopsaka juuksetukaga Uku Uusberg? Või tuleks tagasi hoopis vana
armastus Madis Kalmet? Või – heldeke! – äkki hoopis...?

P.S. Paraku lõppes kunstilise juhi konkurss, vaatamata viiele taotlejale, tulemu-
seta – Endlat juhib sihtasutuse juhatuse liige Ain Roost kunstilise kolleegiumi
abil.
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TARTU UUE TEATRI TORMINE AASTA
PIRET VERTE

Tartu Uue Teatri jaoks kujunes 2011. aasta sama peadpööritavaks kui sõit Amee-
rika mägedes. Isegi kui varasema tegevuse jooksul oli Taaralinnas tegutsev väike-
teater juhtumisi kahe silma vahele jäänud, siis aasta jooksul ületati uudisekünnis
nii sageli, et jätkuv märkamata jätmine osutus äärmiselt keeruliseks. Teatripäeval
nopitud auhinnad suunasid prožektorivalguse Ivar Põllule (algupärase drama-
turgia auhind eesti teatri suurkuju elu käsitleva „Ird, K.“ eest), Nero Urkele
(meesnäitleja auhind Ird, K. rolli eest samas lavastuses) ja kogu Tartu Uuele Teat-
rile (sõnalavastuse eriauhind otsingulise ja vormitundliku teatri loomise eest).
Ivar Põllu ja Nero Urke pälvisid ka Siim ja Kristi Kallase Fondi poolt väljaantava
stipendiumi Eesti ajaloo käsitlemise eest teatrikunsti vahenditega. Lisaks kodu-
maisele kõrgele tunnustusele lõikas „Ird, K.“ loorbereid Riia teatrifestivalil. Val-
davalt tormilise aplausi ja üksmeelse kiidukooriga on vastu võetud ka teatri
teised lavateosed.
     Märganud andekate teatritegijate saavutusi, hakkas riik nende toetuseks eel-
arvest väikest summakest eraldama. Mõjudes küll julgustava õlelepatsutusena,
pakub see argiprobleemidega toimetulekuks üsna kesist leevendust ning kindla
mängupaigata alustas teater ka oma neljandat hooaega. Olukorra parandamiseks
terve aasta tulutult linna ja ülikooliga kembelnud, on tulemuseks vaid sagedased
külalisetendused Tallinna, Rakverre ja Pärnusse. Teatrile küll tüütud ja väsitavad,
võimaldavad need tartlaste loomingulistest saavutustest osa saada laiemal pub-
likuhulgal, kes on külalisetendusi tervitanud sooja vastuvõtuga.
     Vaatamata säravatele pidupäevadele ja olmemuredega maadlemisele jätkus
teatril energiat tegeleda oma põhitegevusega. Selle tulemusel jõudis 2011. aasta
jooksul ootusäreva publiku ette kolm uuslavastust: „Rein Pakk otsib naist!“,
„Edu“ ja „Raudmees. Odysseuse eksirännakud“. Väga erinevad ja omanäolised
lavastused kannavad ometi garantiipitserit, mis juba esimestest lavastustest on
Tartu Uut Teatrit selgelt eristanud Vanemuisest ja kogu Eesti teatripildist.
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Kodutu Tartu vaim
Esimesed pääsukesed Lutsu tänaval, Genialistide Klubi esimeses kodus, lendu
lasknud, on ülikoolilinnale omast boheemlikku ja hubast lohakust estetiseeriv
Tartu Uus Teater jätkanud tegevust Tartu linna pealt hingega kohti avastades
ja tutvustades. „Endspiel“ kutsus publiku vana pärmivabriku pööningule,
„IDentiteeti“ mängiti perifeerseks muutunud kinos Ekraan, ühistööna Eesti Teatri
Festivali ja Valmiera Draamateatriga etendus Raadi mõisa pargis suvelavastus
„Kristjan-Jaak laskub maa peale“. Siiski on teater olnud üks Genialistide Klubi
harutegevustest, mistõttu tugevalt seotud klubihoonega, olgu siis Lutsu või
Magasini tänaval.
     Aasta alguses ilmus Tartu Postimehes uudis, et aina võimsamaks muutuvale
Tartu Uuele Teatrile kipub laieneva tegevusega Genialistide Klubi kitsaks jääma.
Hakati mõtteid mõlgutama päris oma, teatritegevuseks mõeldud majast. Pilgud
suundusid Laia ja Magasini tänava nurgal asuva punastest tellistest hoone poole.
Teatrijuht Ivar Põllu käis linnavalituses Genialistide Klubist ja Lai 37 asuvast hoo-
nest rääkimas, kuid ruumiprobleemile ladusalt toimivat lahendust ei leitud. Lin-
nal puuduvat võimekus hoone osta, et sinna teatrimaja rajada, omanik Tartu
Ülikool pole aga huvitatud pikaajalisest rentimisest. „Nüüd on Tartu Uuest Teat-
rist saanud tõesti organisatsioon, mille server asub Tartus, kuid mis tegutseb
kõikjal mujal. Nii on varsti ka Tartu publikul võimalus näha Uut Teatrit ainult
mujal Eestis,“ nentis teatrijuht Ivar Põllu. Neljandal hooajal plaaniti mängupaiga
puudumise tõttu kodulinnas anda suur osa etendustest Emajõe Ateenast eemal.
     Leidmata ostuhuvilisi, võimaldas ülikool Tartu Uuel Teatril novembris ajuti-
selt Lai 37 asuva võimla ruumidesse kolida, kus alustati lavastuse „Raudmees“
ettevalmistamisega. Kuna maja lubati teatri käsutusse kaheks kuuks, kasutas
teatrijuht Ivar Põllu aega optimaalselt ning käivitas 33-päevase kultuuri-
programmi „Yes33“. Aastalõpul jätsid Uue Teatri inimesed hoonega hüvasti, kuid
uuel aastal pikendas Tartu Ülikool rendilepingu tähtajatuks. Kuni sobiva ostja
leidmiseni on teatril küll katus pea kohal, kuid jätkuvalt kodutuna puudub siiski
kindlus tuleviku suhtes.

Triloogiad
Tartu Uus Teater manifesteerib avatust uutele ideedele. See on koht, kus olene-
mata tegijate taustast või formaalsest haridusest saavad teoks head plaanid, mis
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ei leia väljendust institutsionaalse teatri raamides. Paljud, kes on kord sinna tee
leidnud, muutuvad teatri pärisosaks ning leiavad end üha uute projektide osa-
listena. Ühendades ideid, esteetikat või kultuuriinimestest mõttekaaaslasi, põi-
muvad Tartu Uue Teatri lavastused omavahel peeneks ämblikuvõrguks, mis
hoiab oma haardes seda kindlamalt ja turvalisemalt, mida tugevamalt on juur-
dunud publiku harjumus seada sammud teatri boheemlikesse ja hubastesse ruu-
midesse. Auhinnatud ja rohket avalikkuse tähelepanu pälvinud „Ird, K.“ on
autorlavastaja Ivar Põllu sõnul järg 2008. aastal esietendunud näidendile „End-
spiel“, mille peategelase, hingearst ja kirjanik Vaino Vahingu salongis sün-
dis 1970-ndate aastate Tartu teatriuuendus. Lavastusest hargnema hakanud
teemadering nõudis Kaarel Irdi teatritegevusele keskendunud järge. 2012. aastaks
on planeeritud triloogia viimane osa Jaan Toomingast ja Evald Hermakülast. Tri-
loogia lavastused koonduvad ühise nimetuse „Armastus, teater, hullus ja surm“
alla. Oma eel- ja järellugu on ka nii Urmas Vadi lavastusel „Rein Pakk otsib naist!“
kui ka Mart Aasa „Edul“. Koos kirjaniku ja raadioajakirjaniku 2010. aastal esi-
etendunud „Peeter Volkonski viimase suudluse“ ning 2012. aastaks planeeritud
„Rudolf Allaberdi testamendiga“ moodustub Vadi nn isikunäidendite triloogia.
Mart Aasa autorilavastuste kolmikusse kuuluvad lisaks „Edule“ „IDentiteet“
(2009, kinos Ekraan) ja „Projekt Elu“ (2012, Genialistide Klubi saalis). Noore
lavastaja Robert Annuse lugu Gunnar Grapsist sobitub kenasti teatri Tartu
kultuurielutegelastest kõnelevate lavastuste mustrisse.

Viguritega armastuslugu
Urmas Vadi autorilavastus „Rein Pakk otsib naist!“ (esietendus 16. märtsil Ge-
nialistide Klubi saalis) peab köitvat dialoogi eelmisel hooajal esietendunud ja nii
publiku kui ka kriitikute sooja vastuvõtu pälvinud „Peeter Volkonski viimase
suudlusega“. Ainuüksi mitmed formaalsed aspektid kangastavad Vadi eelmise
lavastuse: kaks näitlejat (Rein Pakk ja Helena Merzin) tulevad tühjale lavale oma
kodanikunimega ning jutustavad Lugu; autor on reaalsed eluseigad põiminud
nauditavalt pöörase fantaasiaga, millele kohati groteskseidki vinte peale keera-
nud. Lavastuse dramaturgilise pinge tekitab suuresti juba publiku uudishimu,
kust jookseb piir näitleja ja tema rolli vahel. Valvsuse kaotamisega võib hõlpsalt
autorlavastaja õhukese kirme alla peidetud fiktsiooni jääauku plärtsatada.
     Väline efektsus dekoratsioonide, kostüümide ja rekvisiitide näol on taandatud
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„Rein Pakk otsib naist“. Rein – Rein Pakk,
Helena – Helena Merzin. Foto: Lauri Kulpsoo
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miinimumini. Oluliseks märksõnaks on kujunduse (Kristiina Põllu) ökonoomne
nappus, mis laseb mõjule pääseda tekstil ja seda esitaval näitlejal. Vadi on eel-
kõige kirjanik ning ka tema lavastustes säilib kirjanduslik loojutustamine. Väli-
sest ilutsemisest hoidumine võimaldab näitlejais esile tuua külgi, mis nende
viimase aja rollides on varjule jäänud. Tavapärase füüsilise ekspressiivsuse ja
jämekoomika asemel on lavastajal õnnestunud Rein Pakust välja meelitada lüü-
rilis-poeetilisemaid nüansse, mis tutvustavad teda kui äärmiselt tundlikku näit-
lejat. Helena Merzini osatäitmises tõuseb esile näitlejanna soojus ning malbus,
mis pääseb uudse ja huvitavana mõjule varasemast jääkuningannalikku sek-
suaalsust rõhutavast rolligaleriist. „Rein Paku…“ puhul on lisaks näitleja kohal-
olekule oluline funktsioon täita ka ekraanil jooksval pildiseerial (kinematograaf
Jaak Kilmi, fotograaf Lauri Kulpsoo). Must-valged filmilikult vahetuvad fotod
lisavad siin ja praegu publikule jutustatavale loole teise ajalis-ruumilise mõõte.
     Lavastust reklaamiti romantilise komöödiana. Need, keda selline žanrimää-
ratlus piletit ostma meelitas, ei pidanud õigupoolest pettuma – oli suuri tundeid
ning sai ka naerda. Nördimust ei pidanud aga tundma ka need, kes eelnevate
kogemuste põhjal Tartu Uuelt Teatrilt midagi enamat ootasid. Žanri stampideks
kulunud klišeesid põrmustati juba esimestel minutitel, nii et imala roosamanna
asemel hargnes laval mehe ja naise lugu, meie kõigi lugu, kes me otsime teist ini-
mest, et pälvida mõistmist ja olla ära kuulatud. Urmas Vadi arendab edasi oma
loomingut punase niidina läbivat teemat, kuidas me kipume klammerduma
kujutlustesse teistest inimestest, eelistades enda loodud fantaasiakujusid teine-
teise tegelikule tundmaõppimisele. Siinkohal astub lavastaja tema käsutusse
antud võimuga publikule appi. Ühe pika vaatusena kulgev lugu ei lase vahepeal
argireaalsuse pinnavirvendusse tõusta. Tempot hetketi tüütuseni aeglustades
kompab Vadi publiku taluvuspiiri, kuid selleni jõudes suudab uinuma kippunud
vaatajad taas osavalt virgeks raputada, kuulama ja kaasa elama meelitada.

Edu
Mart Aasa autorilavastuste triloogia teine töö „Edu“ esietendus 17. veebruaril
Genialistide Klubi saalis. Lisaks eelmisest lavastusest tuttavatele mõttekaaslastele
Kristel Leesmendile, Nero Urkele, Tõnis Leemetsale ja lavastajale endale astus
publiku ette Leino Rei. Aas jätkab sisuliselt „IDentiteediga“ alustatud psüühiliselt
keerukate seisundite uurimist. Otsingud piirduvad suuresti küsimuste õhku
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„Edu“. Sõmu – Tõnis Leemets, Ozols – Leino Rei, Jegor – Nero Urke, Kristels – Kristel Leesmend,
Veiko – Mart Aas. Foto: Lauri Kulpsoo

„Edu“. 
Jegor – Nero Urke, 
Ozols – Leino Rei, 
Kristels – Kristel Leesmend. 
Foto: Lauri Kulpsoo



paiskamisega ning vastuste leidmine jääb pärast etenduse vaatamist igaühe enda
vastutuseks.
     Aasa autoriteater viib vaataja absurdi ja sürrealismiga vürtsitatud teekonnale,
mille käigus pealtnäha lihtsad teemad võõritatakse ja sunnitakse neid uue nurga
alt vaatlema. Kummastustundele vaatamata võimaldab lavastus parajas koguses
eneserefleksiooni ja äratundmisrõõmu. Tegijad ise nimetasid lavastust psühhe-
deelseks draamaks, meditatiivseks punk-lavastuseks neile, kes ei tea, milline õige
teater kindlasti olema peab. Määratlus haakub üheselt teatri manifestis toodud
eesmärgiga sõnastada iga lavastusega teatri mõiste värske pilguga, et õigustada
nimetuses esile tõstetud uudsust.
     Kui „IDentiteedis“ oli olulisel kohal visuaalne atraktiivus, ootamatu mängu-
paik ja üllatavad fiktsionaalse ruumi loomise võtted, siis „Edu“ puhul on rõhu-
asetus nihkunud teksti sisukusele. Tartu Uuele Teatrile omaselt on lavastus väga
näitlejapõhine. Väliste lisandite, dekoratsioonide ja kirevuse asemel rõhutakse
näitlejate omavahelisele sünergiale ja imetlusväärsele mängurõõmule. Lavastu-
sed on mõeldud eelkõige neile, kes otsivad kaasa- ja järelemõtlemise võimalusi,
kes otsivad teatrist pigem sügavat sisu kui välist kirevust ja ilutsemist. Vabana
institutsionaalsetest kammitsatest ja produktsioonisunnist tunnevad näitlejad
silmanähtavalt oma tööst mõnu, mis muudab ka publikurolli kergeks ja naudi-
tavaks.
     Lavastusi ühendavaks võtteks on ka helikujundaja Tõnis Leemetsa lülitamine
tegevustikku. Pingsa kõrvalpilgu ja raadio saatejuhi uinutav-malbe hääletämb-
riga tutvustas ja iseloomustas ta stseenide vahepeal põhitegelasi. „IDentiteedist“
mõnevõrra suurema ulatusega sekkub ta mängu, kord näitlejaile vastandudes,
kord nende mängu rikastades.

Otsides Ithakat
Aasta viimaseks esietenduseks Tartu Uues Teatris oli muusikal „Raudmees.
Odysseuse eksirännakud“. Gunnar Grapsi elust ja loomingust jutustav lavateos
jõudis Lai 37 võimlas publiku ette 27. novembril, peategelase 60. sünniaastapäe-
vaks. Idee autor ja lavastaja Robert Annus on vanemuislane, kes ka varem tee
Tartu Uude Teatrisse leidnud.
     „Raudmees“ paigutub temaatiliselt Tartu Uue Teatri kultuurilooliste port-
reede seeriasse. Üsna erandlikult tõmbab aga tähelepanu visuaalne virvarr:
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mitmetasandiline ruumikasutus, seinale projitseeritud dokumentaalkaadrid ja
naeruturtsatusi esile kutsuvad kostüümid. Lava kahest tasapinnast kõrgemal
asuv bänd (Karl Laanekask, Erki Sepp, Feliks Kütt, Madis Kari, Jaanus Salm)
annab tõeliselt võimsa rokk-kontserdi. Tavapärasel lavatasandil hargneb sketši-
laadsetes episoodides nimikangelase teekond kuulsuse ja seejärel unustuse poole.
Meeldejäävad on rokilegendi teekaaslaste muhedad sissepõiked – Janek Joosti
osatäitmine Ivo Linnana, Evald Aavik isana. Naiselikku väge lisavad Katrin
Pärna, Malle Pärna ja Maria Soometsa säravad sooritused. Juss Haasma kehas-
tatud Raudmees on kohati kohmetu ja saamatu, ent oma halekoomilisuses ühtlasi
muhedalt armastusväärne, nagu Tartu Uue Teatri tegelased ikka kipuvad olema.
Vaatamata füüsilisele erinevusele suudab ta hääle ja täpseks timmitud žestidega
silme ette manada ka väliselt täiesti usutava Grapsi.
     Alvar Loog1 süüdistab „Raudmehest“ kirjutades teatrikunsti kollase meele-
lahutusäri käepikenduseks olemises ning heidab ette elulooaineliste lavastuste
pinnapealsust ja meelelahutuslikkusele orienteeritust. Eluajal unustatud ja
mahajäetud rokimehe ärakasutamises ning mütologiseerimises näeb ta popkul-
tuuri legendiihalust ning aina uusi tuure võtva biograafiavaimustuse eksplua-
teerimist. Arvustuste domineeriv hoiak on vaatamata lavastuse mõnele eba-
kohale ikkagi soosiv ning tervitab mässumeelse päikesepoisi tutvustamist laie-
male publikule. Lavastusmeeskonna sihtides jäi domineerima siiski soe poole-
hoid ja publiku suunurgas tuksles irooniavaba muie.
     Lavastus mõjub ajalis-ruumilises konkreetsuses ootamatult märgiliselt, sest
oma Ithakat otsides on eksirännakutel ka Tartu Uus Teater. Argiprobleemidega
maid jagava teatri ponnistustele kaasa elades poeb põue väike hirm, et loomin-
guline entusiasm ja ind võib tasapisi raugeda ning end loominguliselt juba tões-
tada jõudnud teater jagada kõige kiuste sama saatust Lasteteatri ja teiste
alternatiivseid ideid kandnud ja Vanemuisele alternatiivi pakkunud väiketeatri-
tega, kes pärast lühemat või pikemat tegutsemist majanduslike raskuste ja vastu-
olude tõttu linnaga hingusele läksid.
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1 Alvar Loog, „Et me suuri surnuid ei kepiks keegi…“ – Sirp, 22.12.2011.
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„Raudmees. Odysseuse eksirännakud“. 
Raudmees – Juss Haasma. 
Foto: Gabriela Liivamägi
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Flirt Vanemuisega
Tartu Uus Teater hakkas oma teed Eesti teatrivõsas rajama väga julgelt ja hoogsalt
juba esimeste lavastustega. Kuigi võimalus oma ideid väljendada antakse erine-
vatele visiooni ja missiooniga loomeinimestele, hakkasid teatud ühisjooned
kumama juba esimesel hooajal ning on nüüdseks veelgi kindlamalt vorminud
Tartu Uue Teatri näo. Teatriga on lahutamatult seotud autorilavastuse mõiste
ning napi aja jooksul on jõudnud kujuneda isegi mitu omaette koolkonda, mille
eesotsas on Mart Aas, Urmas Vadi ja teatrijuht Ivar Põllu ise.
     Autori ja lavale seadja kokkulangevus, teksti- ja näitlejatekesksus, minimaalne
väline tegevus ja maksimaalne sisemine pinge, uudsus teatrimõiste tõlgenda-
misel, vaese teatri nappide võimaluste enda kasuks pööramine ja boheemliku
lohakuse estetiseerimine – need märksõnad iseloomustavad pea kõiki Uue Teatri
lavastusi. Ent 2011. aasta kunstilised saavutused näitavad, et Tartu Uus Teater ei
esita üksnes Vanemuisele alternatiivi, vaid on suuteline pakkuma võistluspinget
kobinaatteatri enda mängudes. Omamoodi (tahtmatu?) flirdina mõjuvad nii
„Rein Pakk otsib naist!“ kui ka „Raudmees“. Lavale tuuakse muusikal, aga seda
Tartu Uue Teatri garneeringuga; mängitakse romantilist komöödiat, aga lisatakse
uueteatrilikku vürtsi. Menüü oleks justkui sama, aga puudub meeleheitlik pub-
likurekordite püüdmise maik.
     Kuigi sagedased küsimused Tartu Uue Teatri inimestele, kas nad pakuvad
konkurentsi Vanemuisele, võisid mõjuda mõnevõrra koomiliselt, on väikestes
räämas ruumides tegutsev teater ammu minetanud kitsale sihtrühmale suunatud
tegija maine. Pakkudes ühtaegu meelelahutust ja mõtteainet, on Tartu vaimu kan-
dev teater leidnud laiema publiku poolehoiu, ent temaatiline süvitsiminek,
mitmesuguste leidlike võtete rakendamine ja näitlejate uutest külgedest avamine
on pälvinud ka kriitikute heakskiidu.

Piret Verte (26), õpib Tartu Ülikooli teatriteaduse magistrantuuris



MLADEN OLI KINGITUS
(Intervjuu lavastaja Mladen Kiseloviga)

MARGUS MIKOMÄGI

See lugu oli juba toimetaja käes, kui tuli teade Mladeni surmast. Uskumatu
ja piiritut kurbust tekitav. Just sellist piiritust oskas oma lavastustes luua
Mladen Kiselov. Ta teatritegemises oli tähtis kunst ja mitte kolkapatriotism. 
     Mladen oli kingitus. Üks vähestest teatriaristokraatidest. Ta lavastas ka elu
ja selle kõige ühine nimetaja oli väärikus. Väärikusega kaasneb elurõõm ja
nägemisoskus. Mladenil oli teatrikunstniku absoluutne kuulmine. Külaline
on käinud… 

Mulle meeldib, et mõnele Eesti teatrikriitikule ei meeldi see, mida lavastaja Mla-
den Kiselov Eesti lavale toob. Lavastaja julgus olla vanamoodne, anda laval aega
mõelda nii osatäitjatele kui publikule mõjub tänases päevas teatrieksperimen-
dina.
     Mladen Kiselovi lavastuses on seletamatut razmahhi. Kes vene keelt ei mõista,
sellele võib selle sõna tõlkida ehk „haardeks“. Haardega lavastusi on meil teisigi,
razmahhiga lavastusi on harva. Mladen Kiselov lavastab maailma, laval on ini-
mene(sed), lood on isiklikud, lavastus annab üldistuse, võib vihastada, aga ei ole
keskpärane ja ei jäta ükskõikseks. Kunstidimensioon on selle mehe teatritöödes
sees nagunii. Kusjuures kõige eelnimetatuga kaasneb heas mõttes lihtsus, kunsti-
võtmes realism. Oskus elu vaadata ja seda teatrikeeles mõtestada on vähestel,
aga kui see on, mõjub see keeleruumidest olenemata.
     Mladen Kiselov on mängumeister. Ennekõike on ta isiksus, tas on koos tead-
mised, elukogemus ja teatrikogemus, lugemise hulk. See on eriline, lähtub just
maailma kiirest muutumisest ja, mis erilise erakordseks teeb – mees on selles
pöörases virvarris säilitanud kunstnikuväärikuse, loomingulisuse, võime ülla-
tuda. Peatähtis, et see paistab tema lavastustest välja, jõuab näitlejate ja publi-
kuni.
     Mladen Kiselov ütleb: „Kõigi maade andekad inimesed, ühinege!“. Ta ei lisa,
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et kui see juhtub, on võimalus, et maailm muutub paremaks. Ta ei ole irooniline
ja küüniline ega lisa, et ehh, ajalugu on näidanud, et arukust jääb ilmas aina
vähemaks ja seepärast ei maksa südant valutada. Ta lavastab ja usub ideaalide
täitumise ja muutumiste võimalusse, usub näitlejatesse. Ta on mees, kes õpetab
ja on õpetaja. Meie asi siin on temalt õppida.
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Mladen Kiselov. 
Foto: Aldo Luud
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2011. aasta augustikuu alguses oleme Mladen Kiseloviga (1943) istunud kolmel
päeval teatrisaalis (Pärnu esimesel monoteatrite festivalil) peaaegu kõrvuti ja
peaaegu 14 tundi. Meid ühendab nägemise kogemus. Tema ütleb, et tal on Eestis
huvitav.
     Mladen Kiselov on seks ajaks jõudnud Eestis lavastada Edward Albee näi-
dendi „Kes kardab Virginia Woolfi?“, mis esietendus 23. jaanuaril 2010 Tallinna
Linnateatris, ja Sam Shepardi näidendi „Maetud laps“, mis esietendus 30. aprillil
2010 Tartus Vanemuise teatris. Veel on lavastamata „Amy seisukoht“ Tallinna
Linnateatris (29. oktoobril 2011) ja „Nelipühad“ (6. mail 2012) Eesti Draama-
teatris.

Mladen, kuidas sa vaatad etendust, kas nagu õpetaja, nagu lavastaja, nagu
tavaline vaataja…?
Ma ei tea, kas ma saan veel vaadata nii, nagu vaatasin siis, kui olin noorem, kui
vähem teadsin elukutsest, sellest, kuidas kõik tehtud on. Noor olles vaatad ikka
teatrit kuidagi palju lahtisemate silmadega. Ime võtab meid oma kaissu kerge-
mini.
     Praegu on kõik raskem, tehnikad, see, kuidas kõik on tehtud… ma näen nagu
röntgenipilte. Vaatad struktuuri ja näed, kuidas see on tehtud. Siis tihti sa lihtsalt
ei ole võimeline andma ennast selle loo kätte, mida jutustatakse. Vaatad ja näed
palju sellist, mida võiks teha teisiti.
     Teisest küljest – kui tõesti laval sünnib midagi mulle… Teater mõjub isiklikult
inimesele, tal puudub universaalne üks omadus, mis mõjuks kõigile ühtemoodi.
Kui minuni jõuab ootamatult selline ühenduskiir sellega, mis sünnib laval, siis
ma olen väga õnnelik teadmisest, et pole siirast, puhast vaatamist päris ära kao-
tanud. Jääda etendust vaadates (muidugi, kui see ikka on võimalik) lapseks.

On sul olnud nii, et sa ei taha mitte midagi näha teatris?
Jah, on.

Et oled kõike näinud juba?
Ei, seda ma küll öelda ei saa. Sellest, et kõik, mida vaatan, on tuttav, ravis Amee-
rika mind kiiresti terveks. Me õpilastega ei vaadanud seal mitte ainult meid
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ümbritsevate truppide, teatrite etendusi, vaid ka külalisi, väga-väga erinevate
kultuuride teatrit.
     Teadmised teatrist segavad vahel vaatajat. Hea oleks ennast anda täielikult
sellele, mis sünnib laval, anda nii, et see sind kannaks. Anda vastu hakkamata.
Teadmised sageli teevad vaataja ettevalmistatuks ja see ei ole hea.
     Teisest küljest, ma olen teatriõppejõud, töötan noortega. On mõned asjad selle
elukutse juures, põhilised asjad, mis peavad olema neile öeldud, näidatud ja –
kuidas seda öelda, ka kontrollitud. Muidu on oht, et kool laseb nad minna ja nad
ei ole ette valmistatud. Ses mõttes on teatriharidus ülikoolis, kus töötan, Carnegie
Melloni kõrgemas lavakunstikoolis, Ameerikas Pittsburghis…

Sa töötad seal ka täna?
…olen seal külalisprofessor 2008. aastast. Enne seda juhatasin samas aastaid
režissuuri kateedrit ja õpetasin näitlejameisterlikkust. 2008. aastal sain aru, et mul
on aega tegelda vaid lavastamisega. Tundsin nii.
     Selles teatrikoolis on õpe üles ehitatud nii, et üliõpilaste töö imiteerib tööd
professionaalses grupis. Üliõpilane-lavastaja, üliõpilased-näitlejad, üliõpilane-
dramaturg, üliõpilane-disainer… moodustavad meeskonna. Sellised meeskon-
nad organiseeritakse igale projektile.
     Kui ma seal alustasin 1991. aastal, siis ei olnud nii, siis iga teatrivaldkond oli
nagu eraldi saar suurel saarel. Näitlejad ja lavastajad ja autorid eraldi. Siis me
saime aru, et nad kooli lõpetades kohe peavad alustama teistmoodi, nad peavad
kohe alustama koostööd üksteisega. Teatris üksi reaalsust ei loo.
     Vaatasime sinuga siin Pärnus monoetendusi, need ju taas olid grupitööd.
Mõnedes neist oli muidugi näitlejaisiksus see, kes kogu protsessi juhtis, loo vali-
kust, ideest alates, aga kõigis mängisid kaasa lavatagused jõud. See, mida me nä-
gime – valgus, kostüümid, lavakujundus, muusikaline kujundus, oli proffide
tehtud. Seega peab teatrikoolis õpilasi õpetama ka koostööd tegema, teisi
kuulama, olema liikuvad sisemuses. Looming sünnib koostöös teistega.

Nõnda siis sa ütled, et näitleja ei tohi olla egoist?
Ameerika on maa, mis on üles ehitatud isiklikule ellujäämisele. Nende kange-
lane, folkloorne, on üksik kauboi, kes arvestab ellujäämisel ainult oma hobuse,
kahe püstoli ja iseendaga. See tunne on sealsetel noortel tugevalt sees ja sellega
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tullakse teatrikooli. Koostöövalmiduseta. Just selle õpetamine siis ongi sama
tähtis kui isiku erialaoskuste omandamine. Automaatselt üliõpilased teavad –
olen üksi võitleja lahinguväljal, aga teater on koostöö ja ilma selleta, üksi, ei ole
võimalik teda teha.

Kuidas sa õpetajana käitud? Mõtled sa sellele, mis osasid nad võiksid mängida
millisel eluetapil, kas sa jälgid seda, et nad areneksid?
Jah, see on väga tähtis. Meie kooli juhtis üks periood mees Hollywoodist, tema
peaaegu kohe ütles üliõpilastele nende töid vaadates, mis tüüp keegi on. Tema
mõte oli öelda näitlejaõpilasele, mida varem, seda parem, keda ta tööelus män-
gima hakkab ja kuidas teda kasutatakse tulevikus. Nagu vanas teatris, kui oli
ampluaa – kangelane, esimene armastaja, lihtsameelne koomik... tüübid kogu
eluks.
     Teatri vormid võivad muutuda, ma arvan, et küsimus „usun või ei usu?“ jääb.
Sa vaatajana kas lähed kaasa sellega, mis laval sünnib, või ei. Selles mõttes on
alati oluline vana teatrikoolituse mõte, et sa valmistad õpilasi ette kõigiks või-
malikeks laadideks, stiilideks, tüüpideks. Näitleja peab olema valmis mängima
kõike, alates väikesest lapsest kuni vanakeseni. Seda tuleks osata sõltumata
vanusest. Head näitlejat iseloomustab valmisolek mängida kõike. Ida tarkus on,
et ühes inimeses elab palju inimesi... anda igale neist žestid ja hääl, nad enda
seest üles leida, see ongi loominguline rikkus.

Sellise väliste parameetrite järgi, tüübi põhjal näitlejate kasutamisel tekib
küsimus, mis saab siis, kui sa enam ei ole, noh, noor ja sirge…? Siis sind ei
olegi enam vaja.
Just, sellepärast täna juba räägitakse, no ei ole rolle keskmise põlvkonna näitle-
jatele või igatahes neid on ikka vähem ja vähem. Rollidest vanadele näitlejatele
rääkimata.
     Sellepärast on küsimus näitleja arengust läbi erinevate rollide ülitähtis ka täna.
Ma proovin vaadata näitlejat kui inimest, kes on võimeline ootamatuteks sise-
misteks pööreteks. Mitte ainult sellest vaatepunktist lähtudes, et seesama näitleja
mängib ja sa ei tunne teda ära uues rollis. Vaatan ka seda, kuidas näitleja liigub
rolli sees. Kuidas ta areneb, muutub hoopis teiseks tüübiks etenduse kestes. Ikka
seesama, kui palju inimesi elab ühe inimese kehas. See on peamine küsimus,
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arvatavasti puhtalt filosoofiline, aga see on ka otse seotud näitleja professionaal-
susega, sellega, millega me tegeleme, teatriga. Õhutada noori näitlejaid neid eri-
nevaid inimesi enda seest otsima annab neile võimaluse otsida ja leida endast
neid asju, mida ta isegi ei kahtlusta, et need seal olemas on. Me ei tunne iseennast.
See on väga inimlik, me oleme teel teadmise poole kogu elu. Võime säilitada
endas, vanusest hoolimata, mingi nooruslik kõrvalpilk, otsida endas uut ja
aimamatut on inimlik ja loominguline. See ei ole väljamõeldis, vaid reaalsus.
     Just monoetendustes on see, mis näitlejas toimub, hästi jälgitav. Näitleja võime
äkki muutuda teiseks on meie silme all ja see on hinnaline. Sellised näitlejad, kel-
lel on võime muutuda, olla üks, teine ja kolmas, näidata neid üleminekuid ja olla
ikkagi ta ise, see omadus ja oskus on näitlejas kõige väärtuslikum. Üks kriteerium
on siin, kas sa tegijana usud sellesse, mida teed. Sest siis usub sind ka vaataja. Ja
see ei olene tehnilisest stiilist, vormistusest, mis võib olla milline tahes.

Kaua sa nüüd juba Eestis oled elanud?
Kolmas aasta läheb. Olen lavastanud siin kaks näidendit. Tallinna Linnateatris
ja Vanemuises. Oktoobri lõpus on esietendus taas Linnateatris. Jaanuaris alustan
tööd Eesti Draamateatris.

On sul võimalus valida, mida lavastad?
Jah. Aga enamasti räägime teatrijuhtidega sellest, milline on hooaja mosaiik
ja millise kivikese mina sellesse mosaiiki asetaksin. Kivikese, mis oleks oma vär-
viga, oma struktuuriga. 
     Vahel on mõnel teatrijuhil idee, mida ta on aastaid kaasas kandnud ja siis see
kuidagi saab kokku minu mõeldud mõtetega. Nii juhtus hiljuti, kui rääkisin Pe-
terburi teatri Baltiski Dom juhiga. Tal oli unistus, et tema teatri laval, see on
muide ülisuur nagu staadion, mängitaks Bertolt Brechti näidendit „Galilei elu“.
See näidend on minus kaua elanud, mul on tunne, et see on väga tänapäevane.
Arutasime asja peensusteni, peaosatäitja ja näidendi eri versioonideni välja. Kõik
klappis kuni selleni välja, et see peaks olema huvitav töö ka näitlejate jaoks. Ja
see töö on nüüd ka mul ees.
     Ma loen palju näidendeid ja käin teatris. Vahel tekib mul lavastamise soov,
kui näen lavastust ja mulle tundub, et seda tuleks teha teistmoodi. Valiku juures
on tähtis, et teatril, kus lavastan, oleks just selle lavastuse ja näidendi jaoks koht,
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mis teeb ta kordumatuks, unikaalseks. See võib ju olla ka teema valik, mis ei
korda juba mängukavas olevaid teemasid…

Miks sa valisid oma lavastuse „Kes kardab Virginia Woolfi?“ peaossa just
Andrus Vaariku?
See oli mu esimene lavastus Eestis. Ma vaatasin Elmo Nüganeni lavastust „Meie,
kangelased“ ja seal ma nägin Andrust esimest korda. Ta vapustas mind. Ta on
erakordne näitleja, Euroopa mõõduga näitleja. Inimene, kes on sellise sisemise
liikuvusega, mida harva kohtab. Tal on võime mängida kõike alates kõige ker-
gemast, mida üldse on võimalik ette kujutada (tead ju, kuidas ta mängib), idioot-
likest funktsionääridest kuni kõige traagilisemate kangelasteni välja ja see kõik,
mida ta teeb, on usutav, erakordne. Vaatasin „Meie, kangelasi“ ja mõtlesin, et
äkki siin ongi Georg. „Virginia Woolf“ on ajaproovile vastu pidanud näidend ja
just tänu sellele, et oli olemas näitleja Andrus Vaarik, sain ma selle loo juurde
uuesti tulla pärast 25 aastat, kui selle esimest korda lavastasin. Ma lugesin uuesti
ja see näidend võttis mind taas enda külge.

Kuidas sa vaatad Eestis teatrit, lased endale tõlkida enne… kuidas?
Ma teadlikult vaatan siin etendusi ilma tõlketa. See laseb mul üpris täpselt näha,
kus paneb ennast maksma teatraalsus ja kus näitleja ei looda, ei arvesta sellega,
et sõnad teda päästavad. Näitlejad on väga tihti laisad ja teavad, et ütlemisest
„ma armastan sind” või „ma vihkan sind” piisab. Publik lülitub mängu selle-
pärast, et sõnade tähendus hakkab tööle.
     Aga päris teater ei ole sõnad. Tekstil, sõnadel on kirjanduslik väärtus ja see
on teatris ka väga tähtis, aga päris teatril on omadus ja võime minna tekstist kau-
gemale. Teksti taha, teksti alla, teksti sisse. See on inimlikult olemuslik.
     Selles mõttes on Eesti väga rikas, et siin on palju andekaid näitlejaid. Nii väi-
kesel maal (maal, kus elab samapalju inimesi nagu Ameerikas ühes linnas, Pitts-
burghis, kus ma tänaseni käin õpetamas)… Ma ei tee sõnu, kui ütlen, et tegu on
väga andeka rahvaga, erakordselt andekaga. See on suur sisemine rikkus, mis
on inimestes alles, vaatamata sellele õudusele, mis on nendega, vabandust, teiega
tehtud. Kui siis on veel talent seda sisemist rikkust edasi anda, mitte ainult tunda,
vaid väljendada nii, et see kõik ei ole vaid sõnad… Inimlik tagasihoidlikkus, tead-
mine, et maailm on suur ja ei ole vaja ennast kohe avada. Kui siin alustasin, siis
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„Kes kardab Virginia Woolfi?“
George – Andrus Vaarik. 
Foto: Siim Vahur
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oli see minu jaoks pisut arusaamatu, aga nüüd üha enam ma saan aru, et on vaja
kannatust, et leida ühiseid puutepunkte. Kui see on leitud, siis on tulemused
väga võimsad.

Kas on olemas sellist kohta või korda maailmas, kus ei ole tsensuuri?
Ei ole. Raha on tsensor, mis tahes ideoloogia on tsensor, religioon tsenseerib, rää-
kimata enesetsensuurist. Tsensuur on meie elu osa, sõltumata sellest, kus maa-
ilma osas me ka ei elaks. On olnud kohutavaid kohti ja aegu tsensuurist rääkides,
Hitleri Saksamaa, Stalini Venemaa… aga alati on inimestel olnud isiksuslikud
probleemid ja need ei kao kuhugi ega kunagi.
     Kui kunstnik enamuse ajast peab võitlema kas või raha pärast, siis see, mida
ta tahab öelda, taandub teisejärguliseks. Mäletad, Nõukogude ajal me võitlesime,
ma rõhutan, võitlesime rahu eest. Absurd, idiootsus, mis oli üles ehitatud tühi-
sõnadele. Ja vaatamata tsensuurile, sellest hoolimata või isegi selle tõttu elasid
paljud inimesed kunstile pühendatud elu, aga mitte võitleja elu. Võitlus ses osas
oli loomulik, aga nad ei kaotanud iseennast. Tsensuur mängiti üle siis ja seda
tehakse ka täna.
     Ma tean Ameerikas täna palju andekaid inimesi, kes ei saa oma ideesid reali-
seerida mitmesuguste piirangute pärast. Nad käivad mööda kontoreid, kirjuta-
vad tuhandeid kirju palvega eraldada raha, nad on muutunud kirjutajateks, nad
elavad telefoni otsas, lootes, et kunagi midagi avardub, et tekib võimalus.
     Aga hoida oma loomingulist leeki sellise võitluse ajal elus, see pole üldse
kerge. See ei ole kergem ega vähem keeruline, kui oli selle leegi hoidmine Nõu-
kogude ideoloogilise tsensuuri ajal.
     Vaat just selle arusaamise pärast mulle tundubki, et tähtis on teatrikoolis üli-
õpilastele kuidagi väga selgelt öelda, et nende tulevane töö saab olema ka erine-
vate tõkete ületamine.
     Kui ma tahtsin sotsialistlikus Bulgaarias Brechti lavastada, siis pidin seda tsen-
sorile põhjendama, öeldes, et ta on ikkagi marksist. Ja mulle vastati: marksist
küll, aga mitte meie oma. Ja kõik. Ma tean, et kui sa ajad oma asja ja usud sellesse,
siis alati tekivad probleemid, kellelegi ikka miski ei meeldi. Ses mõttes peavad
noored juba koolipingis harjuma mõttega, et elada ja luua tuleb tsensuuritõkkeid
ületades. Mida varem nad seda mõistavad, seda suurem on lootus, et neis säilib
loominguline nälg.



„Maetud laps“. 
Halie – Külliki Saldre, 
Dodge – Aivar Tommingas. 
Foto: Aldo Luud
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Me eespool rääkisime sellest, et keskealisi näitlejaid ja vanu näitlejaid on vähe
ja neil, kui nad on, pole väärikat tööd. Andekad noored näitlejad ka ei mahu
olemasolevasse teatritesüsteemi ära.
Tegelikult süsteemi ei ole. On süsteemitus. Suur probleem tekib või on juba tek-
kinud noore publikuga. On suurepärased näidendid, klassikalised, mida noor
publik peaks nägema, kuulma ja teadma. Teater ilma klassikata sureb, esteetilises
mõttes. Ta muutub odavaks ilma pärislugudeta, suurte lugudeta, mida klassika-
lised tekstid kannavad. Neid ju tehakse, aga kahjuks üha vähem ja vähem.
     Ma siin, nähes näitlejaid, kes on sellises suurepärases inimlikus ja kunstilises
vormis, ikka mõtlen, milliseid klassikalisi rolle nad võiksid mängida nii, et see
jääks meelde alatiseks. Aivar Tommingas, Külliki Saldre, kellega töötasin Vane-
muises. Teatrid peaksid neid rohkem kasutama, neile võimalused looma mängi-
miseks, mõeldes sellele, et aeg läheb mööda. Teatris on väga ohtlik, kui näitleja
vanus, jõud ja loominguliste võimete kontsentratsioon maha magatakse. Kui see
ei lange kokku teatri repertuaaripoliitikaga. Kahjuks ei saa siin suurt midagi teha.
Linnateatris Elmo Nüganen küll mõtleb sellele, kuidas näitlejaid kasutada nii, et
nad saaksid mängida enda väärilisi osi.
     Milline trupp on Eesti Draamateatris, unistuste kollektiiv, aga mis klassikat
nad viimasel ajal mängivad? See on lava, kus põlvkonnad aastaid on kokku saa-
nud suure klassikaga. Seal räägiti suuri lugusid, see kasvatas publikut. Seal ei
peaks ja ei tohiks mängida mitte midagi sellist, mis on odav… Kahjuks see ten-
dents ei ole iseloomulik ainult Eestile.
     Näitleja jaoks on loominguline kõrgvorm ajaga piiratud, kahjuks. Siis ja vaid
siis saavad nad anda publikule tagasi asju, mida too isegi ei kahtlusta, et need
on olemas.
     Ma pean ennast ümbritseva ruumi režissööriks. Olen armunud klassikasse.
Klassikalistes lugudes on see, mis ei lagune ajas, on igavene. Leida see igavene
ning lavastada seda nii, et vaataja äkki tunneks, et jutt on temast ja et see on nii
olnud kümme, sada ja tuhat aastat tagasi… selle võlu on tunda ennast osana mil-
lestki suuremast kui käesolev ajahetk. Selles mõttes on kõik üks. Selles mõttes ei
ole maid ja kontinente, ei ole rasse… Me juba rääkisime sellest eespool, me oleme
üks. Kui see ei oleks nii, siis sõites pärast paljusid aastaid täiesti uuele maale
Eestisse, olles lavastanud eri kohtades ja maadel üle 150 näidendi, ma peaksin
ütlema stopp ja enam mitte lavastama. Olen töötanud paljudes kohtades, koha-
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nud väga paljusid näitlejaid ja lavastajaid… Usu, andekas inimene on andekas
kõikjal. Andel ei ole vanust, rahvust ega ühiskondlikku süsteemi.
     Kõigi maade andekad inimesed, ühinege. Mäletad seda proletariaadi loosun-
git, see on ainus, millele võib loota. Sest idioote on igal pool, igal maal, igas süs-
teemis, lolle on samuti igal pool. Nüüd sa pühendad oma elu võitluseks lollidega,
aga oled sündinud selleks, et luua. Meile on antud piiratud energiakogus igaks
päevaks, sa kaotad selle võideldes idiootide, bürokraatidega ja kõik. Jood õhtul
oma õlle ja magad, sest sul ei ole lõputult energiat. Idiootsuste vastu tulebki
võidelda, ilma selleta ka ei saa, aga trikk on selles, et tuleb säilitada sealjuures
loovus. Ei tohi anda bürokraatidele võimalust, et nad su ära sööksid. Iga loomin-
guline inimene peab selle piiri ära tundma. Ainult nii on see võimalik, ainult nii
on lootust.

***
„Otsige naist,“ ütleb lavastaja, kui temalt küsiti, miks ta on Eestis ja siin lavastab.
Kui see nii ei oleks läinud, et selline mees me teatripilti rikastab ja noortele tuli-
jatele eeskujuks on, peaksime ehk tõesti…

Amy seisukoht Tallinna Linnateatris

See jäi Mladen Kiselovi Eesti lavastuste reas eelviimaseks. Esietendus oli 29. ok-
toobril 2011 Taevalaval. Lavastaja Kiselov arvestas lavastamiseks valitud näi-
dendi valimisel näitlejatega. Nii oligi mu esimene mõte pärast esietendust, et just
tänu sellele, et lavastaja usaldas ühe peaosadest, Dominic Tyghe’ rolli Mikk
Jürjensile, sai meeldivast noorest näitlejast nii kiiresti tõsiselt võetav meesnäitleja.
Mladen Kiselov oli see lavastaja, kes oskas ja tahtis teha näitejuhi tööd. Oskas
näha näitlejas neid nurkasid ja salasoppe, millest publikul ja tihtipeale vist ka
näitlejal ehk aimugi ei olnud. Ja mis ka tähtis − Mladen oskas selle laval nähta-
vaks lavastada.
     Teine tänagi kummitav pilt Mladen Kiselovi Amy lavastusest viitab lavastaja
julgusele anda vaatajale mõtlemise aega. Jajah, tänane režii on tavaliselt üpris
kannatamatu. Mladen Kiselov uskus näitlejaid ja nende mängu jõudmist vaata-
jateni saalis. „Amy seisukohast“ on meeles stseen, kus Amy lahkub kodust.
Lavastaja laseb naisel lavalt lahkuda ja heli märgib selle, kuidas ta autosse istub.
Selle uks läheb kuuldava prõmmuga kinni, auto käivitatakse ja siis me kuuleme
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„Amy seisukoht“. 
Esme Allen – Anu Lamp. 
Foto: Siim Vahur

„Amy seisukoht“. 
Dominic Tyghe – Mikk Jürjens, 
Amy Thomas – Hele Kõrve, 
Esme Allen – Anu Lamp. 
Foto: Siim Vahur
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„Amy seisukoht“. 
Esme Allen – Anu Lamp. 
Foto: Siim Vahur



166

masina ärasõitmise häält. Auto kaugeneb, kuni me teda enam ei kuule. See on
helis olemas, aga ka publiku vaimusilmas. Tulemised ja minemised on Mladen
Kiselovil ses etenduses täpsed kõik.
     Ja veel üks detail sellest lavastusest − teatri grimeerimislauad kujunduses.
Etendust vaadates on see lihtsalt ehk kujunduselement, mitu aega hiljem aga sel-
lele lavastusele mõeldes on see kujund. Me värvime oma elus erinevatel ajahet-
kedel ette erinevaid maske, et ellu jääda. Mõni neist on hädaabiks, mõni tõeline.
Vahel ei oska inimene isegi vahet teha maskide tõelisuse ja hetkekasutuse vahel,
mõni tunne, mida pead mängituks, on sinu oma, mõni, mida näed ennast ja oma
maailma iseloomustavaks märgiks, ei ole. Lavastaja Mladen oskas neile asjadele
laval ja elus tähelepanu juhtida. Mis siis, et näpuga näitamine ei olnud tema
komme. Nii nagu meistritel kombeks, oli ta asjadega rahul siis, kui inimesed oma
aruga maailma sisule lähemale jõudsid.
     Iseloomulik Mladeni teatrikunstile seegi, et Anu Lamp sai Amys tehtud osa
eest Eesti Vabariigi 2012. aasta kultuuripreemia, Hele Kõrve Linnateatri kollee-
gipreemia 2012 parima naispeaosa eest. Lavastaja jõudis veel eluajal õpetada
sesse näidendisse uue Amy osatäitja, Sandra Üksküla.

Mladen Kiselov (1943–2012) 
Carnegie Melloni kõrgema lavakunstikooli emeriitprofessor.

1964–1968 GITIS (Moskva Teatriakadeemia) lavastaja eriala /A. Efrose kursus
1963–1964 Vitiz’i Teatri- ja Filmiakadeemia, Bulgaaria /M. Andonovi kursus
Töökohad
1968–1970 Kardjali Draamateater, Bulgaaria, lavastaja
1970–1971 Burgasi Draamateater, Bulgaaria, lavastaja
1971–1977 Rahvuslik Noorsooteater, Bulgaaria, lavastaja
1977–1983 Satiiriteater, Bulgaaria, kunstiline juht
1983–1986 Rahvuslik Kultuuripalee, Bulgaaria, kunstiline juht
1986–1991 Rahvusteater, Bulgaaria, direktor
1991–2008 Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA, professor näitlemise 
     ja lavastamise alal, lavastamise õppekava juht
2008– vabakutseline lavastaja
2009–2010 EMTA Lavakunstikateeder, näitleja- ja lavastajatöö õppejõud
2010–2012 Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA, lavastajate ja 
     näitlejate õppejõud, emeriitprofessor
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„MIDA SA NÄED?“ – „PUNAST.“
PILLE-RIIN PURJE

Alustan ülestunnistusega: kui „Teatrielu“ toimetaja poleks tellinud minult Ain
Lutsepa rolliportreed, siis ma tõenäoliselt ei oleks vaadanud Priit Pedajase lavas-
tust „Punane“ mitu korda. Ehkki olen veendunud, et teatrilavastuse tõeline nä-
gemine saab alguse teisest vaatamisest. Aga kõike paratamatult ei jõua ja mida
aeg edasi, seda kindlameelsemalt tuleb teha valikuid, millele pühenduda, millest
loobuda.
     Mu tõrke põhjus peitub John Logani näidendis „Punane“ (The Red, 2009, eesti
keelde tõlkinud Martin Algus), mis loomuldasa pigem ladus well-made-play kui
põhjatu väärismaterjal. Sel tekstil on man teatav imal Hollywoodi maik, mis
täiesti loogiline, tuntakse ju John Loganit hinnatud-pärjatud filmistsenaristina.
Skeptiliseks näidendi suhtes muutis mu üks kõrvalliin, mida vast ei maksakski
üle tähtsustada: lugu Rothko assistendi Keni vanemate mõrvamisest. Sellele
süžeekäigule võib hõlpsasti leida mõistuslikke põhjendusi: mälupilt väikese poisi
isa-ema surmast on vajalik kui tragöödia variatsioon, et veelgi komplitseerida
elu ja kunsti suhet, tõeluse muutmist kunstiteoseks jne. Pealekauba „konkuree-
rib“ Keni traagiline minevik nõnda Rothko tulevase enesetapuga, mida näidendis
ju samuti osavalt osatatakse. Aga tagantjärele targutamine ei tühista mu vahetut
ja sügavat solvumist teatrisaalis: juba jälle tuuakse mängu kalkuleeritud mani-
pulatsioon publikuga, no miks on tarvis teatrivaatajat nii trafaretsel kombel ala-
hinnata? Kas Mark Rothko ateljeesse poleks võinud siseneda „tavaline“, mitte
ekstreemse saatusega nooruk? Kas kunstitudengi Keni isiksusest, noore mehe
erksast mõttemaailmast ja tõekspidamistest ei oleks tõesti piisanud – nii intellek-
tuaalseks ja kunsti(aja)looliseks kui emotsionaalseks ja põlvkondlikuks kokku-
põrkeks?
     Täpsustan: mu pettumus ei puuduta Priit Pedajase lavastust ega Uku
Uusbergi osatäitmist. Lavastuse mängureeglitesse ei kuulu sentimentaalsus ega
võltsneurootilisus. Uusberg mängib Keni heas mõttes normaalselt ja neutraalselt,
mängib suisa kitside näitlejavahenditega, mis annavad rollile karge introvertsuse,
veelgi suurema suletuse ja saladusemahu kui näidendi teksti kodeeritud.



     Eks see, millal kujund moondub manipulatsiooniks ja ka vastupidi, ole indi-
viduaalne, vaatajas kinni. Äkki olen ise ebaadekvaatselt tundlik? Ju teeb allergi-
liseks kõikjal mõõdutundetult vohav seebiooperlikkus. Olgu see pealegi sõge
idealism, aga unistan, et teater oleks viimne oaas, kus saab veel vabalt hingata,
mõelda oma pääga, ilma tervistkahjustava „seebivahuta“. Paradoksaalne, et
Logani näidendis võetakse kõneks just needsamad probleemid, muuhulgas kunsti-
teoste lihtsustamine ja orienteeritus pealiskaudsusele. Kas autor saeb oksa, millel
ise istub? Või nimetatakse seda „peltsebuli väljaajamiseks peltsebuliga“?
     Niisiis: see kirjatükk on tellimustöö. Analoogia näidendiga oleks kohatu või
lausa loll, ometi on „Punase“ intriig rajatud kunstnikule antud tellimusele. Konk-
reetselt plahvatab kunstnik Mark Rothko (1903–1970) sisekonflikt seoses telli-
mustööga 1958. aastal: seinamaalide sari luksusrestoranile „Neli Aastaaega“
(Four Seasons) pilvelõhkujas Seagram’s Building. Sellest kunstiajaloolisest tõigast,
Rothko sisemisest heitlusest ja otsusest siiski mitte eksponeerida oma maale res-
toranis, võrsuvad üldistusjõulised teemad. Loominguline vabadus. Kunstniku
sõltumatus või sõltuvus ajast, mentaliteedist, oludest. Ühiskonnas tooniandev
suhtumine loovintelligentsi. Kunstniku loomekreedo ja loomekriis. Kunsti „tar-
bija“ kujundisuutlikkus ja -suutmatus. Kõik need teemad on õhus, teravalt
aktuaalsed just siin ja praegu. See on üks põhjus „Punase“ lavastamiseks. Teine
– esimene?! – põhjus on näitleja Ain Lutsepp kunstnik Mark Rothko rollis.
     Muidugi väärib Ain Lutsepa roll korduvat vaatamist. Hoolimata sellest, et
Logani näidend ei kuulu samasse kategooriasse nagu näiteks Madis Kõivu loo-
dud lavailmad. Kuna teksti saladusemõõde jääb ahtamaks, ei ole ka roll nõnda
ammendamatu kui Kõivu näitemängudes. Ent teatrisündmuse erikaalu tagab
Ain Lutsepa laetus, intensiivne kohalolek, etendusiti põnevalt varieeruvad män-
gunüansid, prognoosimatud üleminekud traagikast koomikasse ja jälle tagasi
Rothko hingemaailma ehk traagika lätetele.
     Siia sobiks võrdlus filmiga „Raudne Leedi“, mis kubiseb Hollywoodi stam-
pidest ehk piltlikult öeldes: ekraanile kallatakse ämbrite viisi punaseid roosi
kroonlehti. Ometi on huvitav jälgida, kuidas Meryl Streep n-ö stsenaariumi kiuste
mängib Margaret Thatcheri elusaks isiksuseks.
     „Punase“ tegevuspaigaks on kunstniku ateljee. Riina Degtjarenko kujundu-
ses püüavad pilku Rothko maalid muutuvas valguses. Näitlejate osaks jääb män-
gida maalid peategelasteks, elusolenditeks. Rothko suhtleb oma maalidega
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„Punane“. Mark Rothko – Ain Lutsepp, John Logan – Uku Uusberg. Foto: Mats Õun

John Logan – Uku Uusberg, Mart Rothko – Ain Lutsepp.. Foto: Mats Õun
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ülitundlikult, samastumiseni. Kui Ken süütab ateljees korraks ereda täisvalgu-
se, kuhtuvad ses kalgis operatsioonisaalivalguses nii Rothko kui tema maalid:
kunstnik vajub longu nagu närbunud taim, maalid minetavad hämaruses hõõ-
gunud salapära.
     Lavaruumis domineerib punane, erinevates varjundites. Läbimõeldult välga-
tavad kostüümide värvigammas must ja punane, ka valge. Silma torkab punase
ja musta dualism Rothko rõivastes: musta särgi peen punane ruudustik – halli-
kasmusta pintsaku tumepunane vooder – viimaks valge särk, mustad püksid,
roostepunased värvipritsmed. Kui Rothko uus assistent Ken esimest korda atel-
jeesse ilmub, on ka tema hallil pintsakul punased kandid, aga hiljem ei näe noor-
mehe tööriietuses enam päris-punast ega päris-musta, tema tunked on sinaka
varjundiga ja särk värvub töömehehigist tumeroosaks. Nii peegeldub kostüümi-
des Rothko äärmuslik kontrastitaju ja vaprus oma eluhirmudega vihuti silmitsi
seista; vastandub Keni leebem meelelaad, tolerantsem avatus elu pooltoonidele.
Oluline on näidendit raamiv küsimus, Rothko esimene ja üksiti viimane repliik.
Rothko vaatleb pingsalt oma maale ja testib Keni jälgimisoskust: „Mida sa näed?“
Vanema ja noore mehe duett-duellis kujuneb see avaraks, põhimõtteliseks elu-
küsimuseks: mis määrab inimese vaateviisi elule? Rothko rolli põhiteemaks män-
gib Lutsepp absoluutse pühendumise kunstile, elamise loomingule ja loomingus.
Tema jaoks on maalid kaitsetud elusolendid. „Igas pintslitõmbes on tragöödia,“
kõlab Rothko loomekreedo. See pole poos ega meistri suurejooneline etendus
õpipoisile – seda mõistagi ka, kuna teatraalsus kaasneb tragöödiaga aprioorselt.
Aga Ain Lutsepa lavaelu paneb uskuma, et Rothko elužanr ongi tragöödia.
Näeme meest, kes usaldab ja vääristab traagilise elutunnetuse ainuvõimalikuks.
Jah, see muudab kunstniku neetult üksildaseks inimeseks, aga äratab tema suhtes
sügavat austust ja poolehoidu.
     Nüüd tekib küsimus, millel põhineb nii kompromissitu poolehoid. Tõigal, et
ka lavastus asub üsna veendunult vanema mehe poolele, ehkki hinnangulisus
justkui ei kuuluks mängureeglitesse? Küllap oleneb suhtumine ka vaataja elu-
kogemuse ja hingelaadi kombinatsioonist. Ilmselt on põhipõhjus hoopis Ain Lut-
sepa ainuline sarm, tema isikupärane heasüdamlik lavakiirgus, muheda kavaluse
ja inimliku kaitsetuse sulam, mis tingimata veenvam kui jultunumad, kiusliku-
mad egotsentrilised sähvatused. Igatahes on Lutsepa tegelaskuju eluhoiakus,
näitleja targas ja inimlikus suhtumises oma rolli midagi niivõrd olulist ja ka mulle
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praeguses eluetapis nii südamelähedast, et see muudab ilmvõimatuks „objek-
tiivse“ rolliportree. Sedavõrd määravaks kujuneb Lutsepa lavaelus „mille nimel“,
et teisejärguliseks taandub „kuidas“. Samas on see „kuidas“ ehk näitleja rolli-
sooritus atraktiivne ja särav.
     Siia sobib Rothko kirglik manitsustiraad Kenile: „…sa solvad neid mehi, ka-
handades nad enda eale vastavaiks stereotüüpideks. Maadle nendega, jah. Vaidle
nendega, alati. Aga ära arva, et sa neid mõistad. Ära arva, et sa oled nad läbi
hammustanud. Nad jäävad sulle kättesaamatuks.“
     Kui lõigata monoloogist välja ebaoluline ajalik mööndus „enda eale vasta-
vaiks“, laieneb see tekst ka rolliportree kirjutamisele kui juba ette luhtunud üri-
tusele.
     Esmapilgul on Lutsepp Rothkona küll kõike muud kui „muhe“: rollijoonis
terav ja pingestatud, tema kontsentreeritud olek ja sitke füüsis toob meie kunstni-
kest miskipärast silme ette Jüri Arraku. (Muide, Mark Rothko foto „Punase“ ka-
valehel assotsieerub väljanägemiselt hoopistükkis Roman Baskiniga, kes teadu-
pärast üks Ain Lutsepa olulisi lavapartnereid!)
     Sisutihedas saatesõnas kavalehel sedastab maalikunstnik Jaan Elken: „Rothko
eksistentsiaalsed ängid ja psühholoogiliselt kliinilise diagnoosini küündiv meelte-
seisund – mittepiisav tunnustamine – saatsid Rothkot kuni surmani 1970.“ Äär-
muslikku meelteseisundit nähtavaks mängida oleks näitlejale köitev ja samas
riskantne ülesanne. Lavastaja Pedajas ja näitleja Lutsepp ei pane Rothkole diag-
noosi, kunstniku kahtlused ja hirmud on sel ajahetkel läbinisti loovad. Lisandub
elukogemuse paine ja karm sisim kahtlus: kas ei hakka loominguline kõrgaeg
otsa saama, vaimustumisvõime kahanema. Aga samas on Lutsepa Rothko lava-
elus küll kõige tühisem teema „mittepiisav tunnustamine“. Ka noore põlvkonna
pealetung ei ole tema päris-probleem, selleks on ta loojana liiga suveräänne
nähtus. Seetõttu taandubki laval nõnda vähetähtsaks näidendi konkreetne tege-
vusaeg.
     Ain Lutsepp mainib ka ise kultuurisaate OP intervjuus: „Mina seda põlvkon-
dade vahet isiklikult (ohe) noh… ei pea oluliseks. Vastupidi, põlvkonnad peavad
koos töötama, siis nad saavad üksteisele üht-teist anda“ (OP, 4. oktoober 2011).
Muidugi tuleb siin silmas pidada ka kaunite kunstide erinevust: näitlejate kol-
lektiivses loomingus on eri põlvkondade koosmäng ainuvõimalik arengutee –
kunstnik aga loob ateljee-üksilduses.



     Ain Lutsepa Mark Rothko jagab oma loomise ja loovuse aegruumi Remb-
randti, Turneri, Michelangelo, Matisse’i, Manet’, Velasquezi, Caravaggioga... Kui
see Rothko räägib Rembrandti maalist „Belsatsari pidusöök“, pulseerivad saa-
tusekaaluga sõnad „Mene, Mene, Tekel, Upharsin“ tõepoolest tema enda veres.
See uhke, sügavalt isiklik ajalikkuse raamist väljamurd vääristab Lutsepa lavaelu
Rothkona. Siunasin Hollywoodi kohustuslikku võltspaatost Logani näidendis,
aga tuleb välja, et neid pinnakihte on võimalik üle maalida.
     Suurde plaani mängib Lutsepp kunstniku käed, lennukad kirglikud žestid,
mis kohati pilkupüüdvamadki kui miimika. Näiteks kui Rothko seoses Caravag-
gio loominguga räägib, kuidas maal hakkab elama „nagu üks neist helendavatest
kaladest ookeani põhjas, mis kiirgab enda seest tulvavat valgust“, manab tema
värelev käežest nähtavaks kala jälje vees – nagu mao tee kalju peal... Oluline on
ka kunstniku valvas fikseeriv pilk prilliklaaside taga, samuti suu- ja lõuajoone
trotslikkus ja pehmenemine.
     Kui Ken Rothko õhutusel – taas see tungiv küsimus „mida sa näed?“ – maalib
sõnadega mälupilte oma lapsepõlve tragöödiast, on äärmiselt põnev jälgida, mis-
moodi Rothko noormeest kuulab ja vaatleb, kuidas kavandab oma isiklikku mä-
lumaali: pilk prillide taga lõikavalt vahe, suujoon kentsakalt kõverdunud, ümaras
lõuajoones jonnakus. Rothko näeb Keni läbi tunduvalt selgepilgulisemalt, kui ta
noormehele välja näitab või kui Ken ise sel hetkel oskab taibata.
     Esimesel kohtumisel sõnastab Rothko suhtlemisreeglid Keni jaoks üheselt ja
õiglaselt: „Arvesta: ma pole su rabi, ma pole su isa, ma pole su psühhiaater, ma
pole su sõber, ma pole su õpetaja – ma olen su tööandja. Saad aru?“ Ilmselt on
Rothko määratletud piirides üksjagu enesekaitset ja vajadust ennast säästa. Loo-
mulikult ei mahu ükski partnerlus nõnda jäikadesse raamidesse, paratamatult
tekib kahe mehe koostöös vastastikku kompiv dialoog, tulvil inimlikke nõrkusi
ja vastuolusid, sekka anekdootlikumaid vinjetikesi. Vaimukalt mängib Lutsepp
suureks Rothko haavunud ego, kui ta pärib aru, kes on Keni lemmikkunstnik.
Noormees teeb koguni kaks korda järjest sama „prohmaka“: vastab algul Pollock
ja see nimi mõjub Rothkole nagu punane rätt härjale; teisel katsel nimetab Ken
Picassot.
     Siinkohal sobib tsiteerida Evald Hermaküla meenutust, kuidas Jüri Järvet te-
malt küsis, kes on eesti parim näitleja. Hermaküla: „Ma olin niivõrd rumal sel
ajal, niivõrd aus, täna ma ütleks – niivõrd lihtsameelne, et ma vastasin: „Teate,
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„Punane“. Mark Rothko – Ain Lutsepp. Foto: Mats Õun
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minu meelest tõesti Ants Eskola.“ Siis ma nägin, Järvet vihastas…“ (Reet Neimar,
Pille-Riin Purje, „Jüri Järvet. Narr ja Kuningas“, Eesti Teatriliit 2009).
     Kuidas mängida usutavaks maalikunstniku üksildane loomeprotsess? Lut-
sepa lavaelu üheks kulminatsiooniks kujuneb see otsustav hetk, mil Rothko ka-
vatseb keskenduda maalimisele, mil kunstnik poolelioleva pildiga silmitsi
rahutult ja küsivalt pomiseb: „Mida ta ometi tahab…?“ Nimelt sel hetkel hävitab
Ken hapra inspiratsioonipuhangu innuka vastusega: „Punast!“ Tundub võrdle-
misi ebausutav, et pühendunud noor assistent niivõrd murrangulisel sekundil ei
suuda muundada end „nähtamatuks“, ei mõista hoida Rothko intiimset loome-
rahutust. On see puhtsüdamlik kaasautorlus, nooruse enesekesksus või teadlik
provokatsioon, jääbki lahtiseks. Ennekõike on Keni rolli refräänsõna „punast“
siiski nutikas dramaturgiline nipp, mis vallandab kahe mehe kõige köitvama ja
nõtkema sõnaduelli teemal „mida tähendab punane“.
     Kõigepealt Rothko muidugi vihastab, nii et silme eest must, pistab Keni peale
lõugama. Etenduste käigus on Lutsepp raevupurset tasakaalustanud Rothko isik-
liku abitusega, muutes karjumise kõlavärve, lisades iseloomuliku hääle hääbu-
mise: raevukarje nagu lämbuks ta kurgus. See Ain Lutsepa mitmest rollist
kuulmismällu sööbinud, otsekui vati sisse mähkuv umbtoon, justkui sissepoole
purskuv vulkaan, rõhutab jõuetu valusa viha pöördumist iseendasse ja iseenda
vastu. Põnev on kuulatada, kuidas Lutsepp proovib ja varieerib rollis erinevaid
intonatsioone, liikudes järsumast teravusest vaiksema hääle, hajusama dikt-
siooni, õhkujäävate intonatsioonide suunas, võimendades nii tegelaskuju hinges
hiilivaid kahtlusi.
     Kui Rothko ja Ken sõnamõõkadega veheldes või sõnatennist mängides pillu-
tavad kumbki oma assotsiatsioone „punasega“, avaldub ilmekalt kahe natuuri
kardinaalne erinevus.
     Ken nimetab punast värvi enamasti elulistes, turvalistes, leevendavalt sõbra-
likes ja naljakates seostes: „Punane vein. Punased roosid. Punane huulepulk. Pee-
did. Tulbid. Piprakaunad. Jänese nina.“
     Rothko lajatab kohe tragöödia mõõtkavas: „Arteriaalne veri.“ Edasi kanduvad
Rothko assotsiatsioonid kunstiteoste universumisse: „Päike Rousseau’ maalil,
lipp Delacroix’ maalil, talaar El Greco maalil.“ Kui Ken torkab Rothko kõrge-
lennulise punase-tiraadi vahele lapsemeelse „Jõuluvana!“, vastab Rothko kord
valuliselt, kord osatavalt pead vangutades „Saatan…“.
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     Kahe mehe antagonismis ei puudu teineteist täiendav tasakaal. Oluline ongi
mõlema vaateviisi eluõigus: maailma nägemine („mida sa näed?“) sõltub inime-
sele kaasaantud meelelaadist. Ohtlik ja rumal oleks mõelda, et üks elukreedo on
teisest õilsam või haletsusväärsem. Samavõrd piiratud oleks väide, et klassikaline
muusika (Rothko eelistus) on džässist väärikam või džäss (Keni lemmik) süm-
fooniast progressiivsem. Inimese „tõelisust“ ei ole võimalik mõõta tema elamise
„žanriga“.
     Maailmakuulsaid maale kirjeldades, punast hirmutava mustaga tempides
jõuab Rothko korraks kollaseni: Matisse’i maali „Punane stuudio“ keskmes „kol-
lasest kollasem muster“… Näidendi tekstipaletis on Rothko värvid lootuse
punane ja kardetav must, Keni isiklik värv surma-valge; kollane pole oluline.
Kollase lausub oluliseks Ain Lutsepp, sest „neetult kollasemast kollasem“ kutsub
kohale Madis Kõivu. Ent Kõivu vari kummitab ka lavastuse vaheaja väljakuulu-
tamise momendil, kui Lutsepp pöördub publiku poole: „Meie teeme nüüd ühe
suitsu – võib-olla teie ka…? Ja siis me hakkame kruntima.“ Kord pakkus näitleja
esiridade suunas sigarit ja kohe tuli meelde Kõivu – Pedajase „Tagasitulek isa
juurde“ (1993), kuigi seal küsis hoopis Andrus Vaariku Peremees saalilt oma suit-
sule tuld. Üksiti meenutab vaheajale mineku võõritus Mrožeki „Emigrante“ (la-
vastaja Mikk Mikiver, 1989), kus Ain Lutsepp ja Roman Baskin paaril korral sama
ootamatult neljanda seina lõhkusid. Tugeva märgilise seose meie teatrimaastikul
loob Lutsepp ka Juhan Viidinguga: kui Rothko „eksamineerib“ Keni lugemust
ja kordab fraasi Hamleti monoloogist „Kas selles ON küsimus?“, viib rõhk sõnal
„on“ mõtted Juhan Viidingu Hamletile (lavastaja Mikk Mikiver, 1978). Hiljem,
kui Rothko räägib oma sõbra Jackson Pollocki surmast ja kasutab väljendit „aeg-
lane enesetapp“, läbistavad alateadvust Jüri Üdi luuleread „Aeglast enesetappu
ei anna / ma iial endale andeks.“ – Lutsepa Rothko otsekui visandaks Üdi luu-
letusele hoogsa pintslitõmbega punamusta allkirja.
     Lõuendi kruntimise stseeni õhuline musikaalsus on Pedajase lavastajakäe-
kirjale ainuomane. Kuigi pintslite koreograafia ja kruntimise rituaalsus on kirjas
autori remarkides, haakub see Vallaku – Pedajase „Epp Pillarpardi Punjaba poti-
tehase“ (1991) tööpoeesiaga.
     Näidendis on hetk, mil Ken tahaks näidata Rothkole oma maali, aga ei söanda.
Õige moment möödub sama pöördumatult, kui haihtus Rothko illusioon, et
tal on võimalik maalida Keni juuresolekul. Sel hetkel meenus mulle, kuidas



176

abituriendina osalesin Tartus vabariiklikul kirjandusolümpiaadil ja kuidas meid,
võitjaid, viidi Betti Alverile külla. Ja mina küsisin Alverilt, kas tohin saata talle
oma luuletusi. Luuletaja vastas lahkelt: muidugi saatke, Pille-Riin. Praegu sellele
mõeldes hakkab enda pärast hirmus piinlik, aga võiksin ju muiata ja andestavalt
üldistada, et see ongi see noore inimese põhjendamatu enesekindlus ja uskumatu
enesekesksus. Mind lohutab teadmine, et luuletused jäid ikkagi Betti Alverile
saatmata. Ka see edev-piinlik isiklik interluudium ei sobi „Punase“ konteksti.
Kui, siis küsimusena, kas Keni jaoks on Mark Rothko samas kategoorias kui Betti
Alver…
     Näidend ei anna kunstitudeng Kenile perekonnanimegi, vara veel. Me ei saa
ka Keni ande suuruse kohta mingit põhjendatud kinnitust, kuna see pole Roth-
kole keskenduvas lavamaailmas oluline. Ometi hakkab imelikult kahju, et
Rothko Keni maali ei vaata. Kujutlen, mismoodi me saalis näeksime üksnes
Rothko reaktsiooni maalile, mitte maali ennast – nii saaksime teada midagi olulist
Rothko, aga küllap ka Keni kohta.
     „Me mõistsime tõsiduse tähtsust,“ resümeerib Rothko enda ja oma kaasaeg-
sete ellusuhtumist. Eriliselt puudutabki „siin-ja-praegu“ efekt, kui Ain Lutsepp
kirglikult vahendab Rothko monoloogi tõsiduse ja tõelisuse kaitseks maailmas,
kus valitsemas mentaliteet, et kõik olgu kangesti „tore“ (fine). „Me oleme irvitav
rahvus, keda valitseb türann nimega „tore“. Kuidas sul läheb? Toredalt. Kuidas
tunne on? Tore. Kuidas maal tundub? Täitsa tore. Tahad lõunastada? Tore on...
Noh, las ma ütlen sulle, kõik ei ole tore! (Ta pöörab ennast oma maalide poole.) Kui-
das teil läheb? … Kuidas päev möödus?! … Kuidas te ennast tunnete? Konflikt-
selt. Nüansirikkalt. Rahutult. Haigelt. Hukule määratult. Ma pole tore. Me pole
toredad. Me oleme kõike muud peale toreda…“
     Teeb kurvaks ja kurjaks, et me elamegi praegu just niisuguses maailmas, kus
see Rothko programmiline protest on armutult kõikehõlmav, et sellega on hirm-
lihtne samastuda. Aga teisest küljest: ilma halastamatu diagnoosita pole lootustki
terveneda.
     Ent „toreda“ kummardajatele anakronistlikud märksõnad „tragöödia“ ja
„tõsidus“ ei välista Ain Lutsepa osalahenduses huumorit, irooniat, sarkasmi.
Komöödia väljendusvahendeid kätkevad endas eriti varjamatult kaks mono-
loogi. Üks neist tõdemus kunstist kui tarbekaubast ja „kaminamaalidest“: või-
malus löövalt, õeluseni tabavalt imiteerida võhiklik-tõusiklikke kunstitarbijaid,
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kelle suhtumine alandab kunstniku (loe ka: näitleja) väärikust. Lutsepp mängib
ilmekalt ette erinevate tüüpide galerii, visandab nagu muuseas kirevaid etüüde
kunstikaugetest ostjatest – kujutades neid kord tugevamate värvidega, teinekord
pastelses või akvarelses tehnikas.
     Säravaima tragikomöödia võimaluse annab Rothko restoranist naasmise
monoloog. Sellega samastub publik üsnagi kuuldavalt: neid inimesi, kes vähemalt
kord või paar kallist restorani väisanud, tundub isegi Draamateatri väikses saalis
olevat rohkem kui kunstinäituste külastajaid?! Poolpurjus Rothko, randmed pu-
nased (veel mitte veri, vaid värv) kirjeldab halastamatu irooniaga, kui ebakindlalt
ta end tundis restoranis „Neli Aastaaega“, kuis ülbed teenindajad seal „nipsuta-
vad“… Lutsepp illustreerib hedonistlikku õhustikku kord kankaanile viitavate
tantsusammudega, teinekord hõljuvama disko-stilisatsiooniga. Mulle hirmsasti
meeldivad need hetked, kus näitleja ses stseenis hülgab ahvatleva ja andeka puht-
koomilise värvipaleti, hoides kartmatult ja uhkelt traagilist aimust.
     Järgnev maalitellimuse tühistamine on kunstniku läbinisti loogiline otsus. See-
järel vallandab Rothko Keni – annab noore mehe vabaks, et see läheks välja, oma
elu elama, oma kunsti looma.
     Hüvastijätuks küsib Rothko veel kord oma maalile osutades: „Mida sa näed?“
Ken lausub tänutäheks täpselt sama vastuse mis esimesel tööpäeval: „Punast.“
Finaal on muutunud iga etendusega täpsemaks, partnerlus tasavägisemaks. Uku
Uusbergi Ken ei vaatle maali, vaid jälgib Ain Lutsepa Rothkot. Keni silmanurgas
tantsiskleb väike deemon. Mida noor mees meistrilt tõeliselt õppis, selgub paar-
kümmend aastat hiljem.
     Rothko jääb ateljeesse, silmitsi oma maalidega. Sest kunst oli ja on üksildaste
pärusmaa. Igavesest ajast igavesti. On vaid nägemus, mida ellu viia. The rest is
waiting.
     Rothko: „Ole põhjalik. Ei, ole täpne. Ole täpne … aga tundlik. Saad aru? Ole
heatahtlik. Ole inimene, ma ei oska muud öelda. Ole kordki elus inimene! Need
maalid väärivad kaastunnet ja nad kas elavad või surevad tundliku vaataja sil-
mades, nad elavnevad vaid siis, kui empaatiline vaataja neil seda teha laseb. Nad
kisendavad selle järele. Nad on selleks loodud. Nad väärivad seda … Nüüd ...
Mida sa näed?“ 
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PROVINTSI OODID
HANNO SOANS

Kas te anekdooti teate? Kindlasti teate. Sakslane, venelane ja eestlane on safaril.
Vastu tuleb elevant. Sakslane ütleb, et näe milline tore loom ja kui huvitava lon-
diga veel. Venelane ütleb, et ossa kui suur. Ja eestlane ütleb: „Näe, elevant. Aga
ei tea, mis ta ka minust arvab?“ See on anekdoot, mis mulle esimesena meelde
tuli, kui sain teada, et mind palutakse tagasivaatavalt reflekteerida „The Rise and
Fall of Estonia“ lavastuse üle. Ja nagu hiljem asjaga seotud materjale üle lugedes
selgus, on see muide anekdoot, millele veidi teises sõnastuses ka NO99 teatri juht
Tiit Ojasoo ise on viidanud, kõneldes sissejuhatavalt oma seekordsest tööst.1 Eest-
lase enesetunnetuse endassesuletus on kahtlemata probleem, millele NO-teater
on veenvalt osutanud ja mitte alati ainult otsesõnu eestlusest kõnelevate näiden-
ditega seoses – meenub „Onu Tomi onnikese“ erakordselt nutikas ja terav, ent
vaid väga leiget vastukaja leidnud meediakampaania plakatitega, mis üle linna
kuulutasid „Neeger on inimene“ ja „Inimene on neeger“.
     Lihtne tõsiasi on aga see, et teatri NO99 õige mitmekesisest repertuaarist näi-
vad olevat tõelised rahvarahuldajad just need tükid, mis, käed küünarnukkideni
eestluse enesekuvandi muretaignas, naeru ja nutuga pooleks vaatajale tema enda
identiteedi kitsaskohti tagasi peegeldavad. Tsiteerin veel kord Ojasood: „kuigi
meie teater on teinud peaaegu 30 lavastust ja neist vaid nelja saab tegelikult ot-
seselt seostada katsetega lahata poliitskalpelliga Eesti kehandit, siis on just need
neli äratanud nii Eestis kui ka välisriikides enim tähelepanu. Sellel on erinevad
põhjused, kuid meie arvates on täiesti ilmselge, et eestlased on rahvus, mis tege-
leb enese defineerimisega erakordse ja painava intensiivsusega.“2 Tõsi ta on. Ja
NO99 kui geniaalse enesepromoga etendusasutus on sellest tõsiasjast ka viimase
välja pigistanud – NO72 etendus „The Rise and Fall of Estonia“ oli niisiis juba
neljas ja väidetavasti mõneks ajaks ka viimaseks jääv lavastus seerias, mis alus-
tas buumiaja ülekulutamisega tegeleva suurepärase sotsiaalkabareega tükis
„Nafta!“, jätkus minu jaoks problemaatiliselt ürgnatsionalistlike alatoonidega
„GEPis“, tipnes poliitparoodiast tõelise sotsiaalpuhastuseni jõudnud „Ühtse Eesti

1 Kaarel Kressa, Tiit Ojasoo, Mida igatseb tänapäeva eestlane? – Eesti Päevaleht, 22.03.2011.
2 Samas.



Suurkogus“ ja hääbus ning käis alla „The Rise and Fall of Estonias“. Kuigi ma
pean tunnistama, et hindan kõrgelt kunsti sotsiaalreflektiivset rolli ja olen valmis
tunnistama, et teatril tuleb selles vallas emotsioonidega manipuleerimine tihti
paremini välja kui kujutaval kunstil, oli viimases etenduses tunda materjali
ammendumise, kraani kuivaks tilkumise märke. Seda muidugi mitte vormiliselt,
millena see etendus on kahtlemata erakordne, vaid pigem teksti tasandil. Tundus,
et ehk liiga palju tähelepanu oli seekord pööratud näidendi erakordselt keerulise
audiovisuaalse lavaaparaatuse tehnilisele õnnestumisele, et jätta ruumi sisuliseks
küpsemiseks. See andis seda enam tunda, kuna selles etenduses oli NO99 tava-
pärasest vähem keha- ja enam sõnateater.
     Algatuseks niisiis mõne sõnaga näidendi vormilisest küljest, mis võimaldas
etendusele kaasa elama tuua Nokia kontserdisaali 1700 inimest. See vorm oli mi-
dagi teleteatri ja massietenduse vahepealset, kus pea kogu etenduslik osa, välja
arvatud algus ja lõpp, oli publikule vahendatud audiovisuaalselt, ülekantuna
NO99 saalidesse ehitatud labürintjast tubadesüsteemist. Meenus NO-teatri
ammune soov omaenda teleseebiseriaalide järele, mis siin oli saanud võimalikult
teatraalse vormi. Selge on, et see võimaldas maksimaalsele publikuhulgale (ja
sotsiaalkriitilise tüki puhul on laiemate publikuniššide haaramine, erinevates
vaatajates tekkiv sünergia, kindlasti oluline pluss) vahendada kaamerarežii abil
ühtlasi võimalikult lähedale toodud näitlejatööd, jättes koguterviku eelkõige näit-
lejate eneste jaoks vahendatuks, kuna ei mängitud otse publikule, kelle reakt-
sioonide abil oleks olnud võimalik mingit vahetut lavalist tagasisidet saada.
Tuleb tunnistada, et selle eesmärgiga sai NO99 tiim suurepäraselt hakkama.
     Näidendi eelreklaamis kinnitati suurejooneliselt, et tegu on sümfooniaga, mis
võtab kokku Eesti tõusud ja langused. Kavalehel kirjutati: „See on finaal. Ülev,
hirmutav, haarav ja eepiline.“ See kõik on muidugi liiga ilus, et olla tõsi. Või siis
otsesõnu vastandväärtuste rõhutamisega vaataja eelootusi vormiv propaganda-
sõnum. The Rise and Fall seostub tavateadvuses ikka millegi üleelusuurusega
nagu Rooma impeerium, Kolmas Reich või Ziggy Stardust. Siin aga on tegu väi-
kese Eestiga, kes ainult ajutise varjuna end suures ajaloos kehtestada on suutnud.
Eesti ootuste ja eestluse ajuti kaduma kippuva mõttega arglikus argiteadvuses.
Sõnaraamatuliku seletuse kohaselt tähendab eepilisus eelkõige pikavormilist
poeetilist kompositsiooni, mis keskendub kangelase suurtele saavutustele ja mida
antakse edasi ülevas stiilis. Pikavormiline küll, kuid „The Rise and Fall of Esto-
nia“ teeb oma keskseks kangelaseks tuhandete tavaliste tööinimeste argiteadvuse
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„The Rise and Fall of Estonia“.
Mirtel Pohla, Rasmus Kaljujärv. 
Foto: Okeiko Oo
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„The Rise and Fall of Estonia“. Sergo Vares, Jaak Prints. Foto: Okeiko Oo
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„The Rise and Fall of Estonia“. Jaak Prints, Sergo Vares, Mirtel Pohla. 
Ees põrandal: Eva Klemets, Risto Kübar. 
Foto: Okeiko Oo



seda kummitavate uute ihaldusväärsete, ent kättesaamatute talvesaabaste, lek-
kiva katuse ja autoostumuredega, mida siin saadab pidev halin laadis: „Vittu ma
bussijuhiks ei läinud. Bussijuht saab Soomes 30 000 kätte! Ja Airi mees saab siin
ka 15 000 kätte“. Poliitikute õhku täis lubadused versus argielu kiuslike sõnava-
hetuste madalad kired, teataval paradoksaalsel tasandil üllatavalt isegi enesega
rahulolev väikeste viletsuste vaatemäng, madalamale ühisnimetajale sätitud
väikluste neurootiline spektaakel – seda kõike siiski suurepärases audiovisuaal-
ses arranžeeringus ja ennast ületavate näitlejatöödega, mis suutsid kohati ka ba-
naalsemaid stseene ergastada. Ajalooliste markeeringutena sinna vahele juba
ammu enam mitte eriti veenev 700 müütilist aastat orjaaega, mõned suhteliselt
stereotüüpsed küüditamislood ja ikka ja jälle see nõukaelu aher toidulaud ja
kusagilt immitsev kuivkemmerguhais. Tekstiliselt väsitama hakkas. Ausalt öel-
des on see ainukene tükk, mida NO-teatrit seni külastades on tekkinud koguni
kerge kiusatus kusagil vahepeal saalist välja hiilida ja kogu asi pooleli jätta. Hel-
gemate hetkedena tundusid mõned momendid, mil ootamatult verbaaletendus-
likul tulevärgil hoog peaaegu nulli keerati ja osutati mõne hiiliva kujundiga
vaikselt, ent palju hoomatavamalt, kui lõputute vaidlusstseenide käredus seda
lubas, mõnele nukravõitu detailile. Meenub kujundlik stseen Rasmus Kaljujärve
mängitud isaga, kes näppab lapse aknalauale jõulusussi sisse jäetud õuna, ja
Marika Vaariku mängitud stseenid eestiaegse vanatädiga, kelles valimispäeva
pidulik rituaalsus kuhtub õhtuseks pettumuseks valimisstuudios vahutavatest
poliitikutest. Õnnestunud oli kahtlemata ka hüperboolne kohaspetsiifiline mäng,
mille publikule adresseeris Edgar Savisaareks kehastunud Jaak Printsi range pril-
litatud silmavaade ja nõutust sisendavad sõnad selle kohta, et tänama peab selles
saalis mugavatel sinistel toolidel istumise eest ikka ainuüksi teda, juhti ennast,
kes vaatamata sellele, et ¾ rahvast selle vastu oli, ikkagi ainuisikuliselt otsustas
Sakala keskuse ümberehitamise Solariseks. See oli selline ühtaegu enesesse ja
enese ümber vaatamise hetk. Eesti suurte ja väikeste alanduste ebaproportsio-
naalselt pikk rida tipnes kõikelõpetava õgimisstseeniga üldrahvalikul leinapäe-
val, mida kokku võtvaid tõdemusi saab konkreetsest teatritükist vahetumalt ja
isegi katartilisemalt läbi elada, lugedes Andres Maimiku klassikaks saanud väli-
reportaaže õllesummerilt, sest järeldus on ikka üks – „Eestlane on arenenud
seast.“3 Nägupidi taldrikuis möllavate näitlejate lähiplaani muutis siiski mitme-
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3 Vt näiteks Andres Maimik, Tere, Eestimaa suvi! – EE, Areen, 17.07.2003



tasandilisemaks üks etenduse väheseid rõhutatult kirjanduslikuks komponeeri-
tud monolooge. Ja see oli ilmselgelt just kontrastiprintsiip, mis sellest valdavalt
argielulise madala keelekasutusega sketšidereast tõstis erilise lunastava hetkena
välja Sergo Varese mängitud Marju (ilmne on, et on mõeldud noort sotsioloogia-
tudengit Lauristini) monoloogi, kus tõsikommunistidest vanemate lahkudes
võtab Annelinna paneelmajakorteris võimust omamoodi isegi bulgakovlik, kogu
maailma ühte hetke äramahutav, sulapõlvkonna kultuuritegelastest sõpruskonna
kujutletav ühisolemise stseen 1968. aasta varakevadest. Selles Marju poetatud,
veidi muust justkui eraldiseisvas lausekatkes: „Mul on tunne, et pärast meid ei
tule enam kedagi…“, oli ühteaegu kõiketõotavat utoopilist tekstuaalset vabadust
ja ka hetkelist lõplikkusetaju. Mis resoneerus veenvalt stseeniga leinanõustajate
juures, kus paarike sai ülekandega tasutava lihtsa paariminutilise rituaali läbi
üle kurvast tõdemusest, et Eestit ei ole enam. Selles monoloogis oli ka üks frag-
ment põdrapeakujulise kella ja kollaste munatopsidega ETKVLi mehest, kes nagu
mingi ajutise silmapette näol näeb eesti vabadusvõitluse sinimustvalges 60-ndate
lõpu Nigeerias alguse saanud Biafra vabadusliikumise samasuguseid sinimust-
valgeid värvitoone, „sest esimest korda nägi ta, et selle maa, selle provintsi elanik
teeb välja sellest, mis toimub mujal maailmas“. See aga on kõigest ajutine, tunde-
värelusest sünnitatud silmapettus, milles vabadus kui kontseptsioon leiab ajuti-
seks kohalikest oludest laiema poliitilise kandepinna.
     Võib-olla on kogu etenduse probleem minu jaoks laiemas kultuurilises defit-
siidis – NO72 on siin justkui osaliselt määratud tegema midagi, mille jaoks teist-
sugustes kultuurilistes kontekstides kui Eesti oma, näiteks angloameerika kul-
tuurimudelis, toimib suurepäraselt stand up comedy traditsioon, mis saab ka ühis-
konna elavas ülekandes ja lavalaudadel publikuga silmitsi seistes sootsiumi
valusaimad asjad katartiliseks kogemuseks muuta. Niisamuti, kui võtta analoo-
gia teisest vallast ja ajast, imbus seitsmekümnendate ja kaheksakümnendate eesti
maalikunsti erilise erootilise varjundiga aktimaale, mis annavad kaugemas pers-
pektiivis, üheskoos vaadatuna ja Pallase järelhinguse finessidest loobudes varja-
tud tunnistust pornograafia puudumisest sootsiumis. Mis peaks siis veel
lunastama sotsiaalporno vana viha kui mitte terake huumorit? Sest asi on tõsine.
Ent kunagi mitte surmtõsine, kui asi puudutab kunsti.

Hanno Soans (39), vabakutseline kunstikriitik
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POSKA POSKA UULITSAS
REET WEIDEBAUM

Vana Baskini Teatri lavastus „Jaan Poska saaga“ on n-ö tellimustöö. Tallinna linn
kuulutas 2010. aasta kevadel välja näidendivõistluse Jaan Poska mälestuse jääd-
vustamiseks, võistlusele laekus 3 tööd ning võitjaks osutus kultuuriloolase Loone
Otsa pretensioonika pealkirjaga „Jaan Poska saaga“. Võidutöö lavaletoomiseks
andis linn Vana Baskini Teatrile ligi 700 000 krooni ja siduva mängupaiga: muu-
seumiks renoveeritud Poskade perekonna kodumaja Kadriorus Poska tänaval.
Esietendus oli 23. veebruaril 2011.
     Mina nägin lavastust pea aasta hiljem. Püüdsin enne teatrisse minekut leida
ka arvustusi või meediakajastusi, aga paraku näis, et peale Edgar Savisaare ja
Danzumehe blogis kirjapandu pole ei lavastuse ega näidendi kohta põhjalikumat
analüüsi leida.1

     Autor on ise oma näidendi kohta öelnud muuhulgas: „Poska on suur kuju,
ainult parim on tema jaoks küllalt hea. Vaataja saab ülevaate Poska elust 1900.
aastast kuni oma surmani, lisaks on killukesi maja nõukogudeaegsest ajaloost.“2

Kavalehes nimetab ta Poskat müütiliseks figuuriks, kellest igavesti eeskuju tuleks
võtta.
     Olen Loone Otsaga siiralt nõus, et Jaan Poska roll Eesti ja Tallinna linna aja-
loos, samuti tema värvikas ja tark isik vääriksid meie kui järeltulevate põlvede
poolt palju suuremat tähelepanu, kui siiani oleme jõudnud osutada. Tuleb näi-
dendi autorile au anda: põimida 20 aastat vastuolulisi ajaloosündmusi meie
rahva jaoks tormistel aastatel 2-tunniseks näidendiks on kahtlemata suur välja-
kutse. Ka lavastuse sisukas kavaleht on pungil fakte ja aastaarve nii näidendis
mainitavate ajaloosündmuste, isikute kui Tallinna arhitektuuri kohta. Kuidas
kogu see info- ja materjalihulk aga tervikuks ja lavakõlbulikuks on seatud, on
omaette küsimus.
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2 Margit Adorf, Tallinn valmistub eksklusiivseks „Jaan Poska saaga“ etendamiseks. – Eesti Päevaleht,
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     Näidendi lavastaja Ain Mäeots lubab ühes intervjuus enne esietendust, et
tegemist on intiimse lavastusega, kus igav ei hakka ja publik on justkui Poskade
pool külas.3

     See lubadus on kahtlemata täidetud. Alustagem igavusest – selle tundmiseks
poleks lihtsalt füüsiliselt aega, sest eriti esimene vaatus möödub hullumeelses
tempos sagimises, tegelased jooksevad saaliustest sisse ja välja, suur osa tekstist
kostab hõigetena kõrvaltubadest ja ausalt öeldes tekib mingil hetkel nõutus: kas
ma sattusin siia valel ajal, kellelgi pole meie kohaloluga asja, majarahvas tormab
ringi ja ei jõua omavahelgi normaalselt suhelda, mis siis veel külalistest rääkida.
Kas see hullumeelne ajalootund kestab tõesti kaks tundi järjest? Üks sündmus ja
tegelane vahetub teisega, keegi karjub, kusagil tulistatakse ning kohati hakkab
järg käest kaduma. Mingil hetkel siiski rahuneb toimuv natukene maha, tempo
läheb rahulikumaks ning on mahti lisaks faktide rittaseadmisele süveneda
ka näitlejate mängu. Neile antud ülesanne ei olnud kerge: materjali mahukus
ja detailirohkus ühelt poolt ning ajastutruuduse, ajalooliste tegelastega seotud
ootuste ja eelarvamustega rinda pistmine teiselt poolt.
     Tegelased on jagatud selgelt kaheks: ühel pool on Poskade abielupaar (Andres
Lepik ja Liina Tennosaar), kelle puhul on rõhutatud ajaloolist tõde nii grimmi
kui mängustiiliga: tegelased on kui omaaegseilt fotodelt maha astunud, nende
mängustiil on aus ja loomulik. Ehkki Poska puhul on autor rõhutanud saagalikku
müütilist tegelast, olid tema ja ta kaasa paraku ainsad, kes nähtud lavastuses nor-
maalsete inimestena mõjusid.
     Oli meeldiv, et Andres Lepikust ja Liina Tennosaarest õhkus siirast austust
oma tegelaskujude vastu, nad toovad väikeste nüansside abil vaatajale lähemale
oma kujude erinevad palged: osav poliitik ja aateline riigimees koos oma esin-
dusliku ja kauni abikaasaga, sealsamas kõrval aga lihtsalt kaks sooja, armastavat
ja hoolivat inimest, mees ja naine, papa ja mamma, kelle omavahelised suhted
võiksid olla peaaegu ideaalse abielu võrdkujuks.
     Kogu ülejäänud trupp tegutseb aga autori ja ilmselt ka lavastaja tahtel hoopis
teises võtmes, nimetagem seda groteskiks või klounaadiks või millekski muuks.
Tunnistan ausalt, et ma ei suutnud päriselt tabada sellise stiili täit põhjust: kas
maksti lõivu Vana Baskini Teatri komejandikuulsusele või kardeti, et muidu ei
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„Jaan Poska Saaga“. II madrus – Janek Sarapson, 
Jaan Poska – Andres Lepik. Foto: Ain Saarna



saa publik aru, kui ebanormaalsetes oludes Poska-taolised omal ajal toimetama
pidid? Kui näidendi tekstis võiks teatud nihestatust põhjendada n-ö vaimude
tunni või siin- ja sealpoolsuse kohtumise mänguga, siis lavastuses puudus, vähe-
malt minu jaoks, ka see põhjendus.
     Kõigepealt hämmastas legendaarne Elfriede Lender (Kaia Skoblov), kelle
kohta ka kavaleht kinnitab, et tegemist on iseseisvuse ühe esimese sümboliga,
kuulsa Lenderi kooli asutaja ja vapra naisega. Hästi, lavastuses toimuvate sünd-
muste ajal oli ta veel üsna noor. Kuid tegemist oli haritud ja edumeelse naisega,
kelle nutikas diplomaatiline laveerimine saksa-vene-eesti keele ja kultuuri sega-
pudrus oma eesmärkide elluviimise nimel ei anna mingit põhjust kujutleda teda
pealiskaudse nutuse eputisena. Kas püütakse proua Lenderi naeruvääristamise
kaudu tõsta esile Constance Poska väärikust? Mulle jäi uduseks ka tema abikaasa
arhitekt Voldemar Lenderi (Jüri Aarma) karikatuurse kuju mõte. Kas Peterburis
koolitatud inseneri ja hilisema linnapea iseloomustavaim joon tõesti oli võõraste
võileibade pugimine ja täissuuga lobisemine?
     Seltskondlikesse lustmängudesse on enamjaolt sisse kirjutatud totakas teener,
kes sakste asjadest omal kombel aru saab ja aru annab, aeg-ajalt jooksu pealt siruli
lendab ja segadust tekitab. Kahjuks ei pääsenud sest mööda ka Loone Ots, kes
Poskade truust majapidajannast, vanaproua Sanderist juhmakalt püüdliku toa-
poisi Sanderi (Andres Raag) kuju on loonud.
     Näidendis on läbivaks tegelaseks ka Konstantin Päts (Raivo E. Tamm), kes tol
ajahetkel oli veel Poska kontoris abiline ja Teataja ajakirjanik. Lavastaja tahtel
möödus Pätsi jaoks esimene vaatus peamiselt kõrvalruumidest kostvate kom-
mentaaride andmisega, nii et kohati tekkis mul kahtlus, kas roll mitte linti pole
loetud.
     Kentsakate tegelaste galeriile panevad punkti pigem sümboolsete kujudena
kogu õhtu vältel mängu sekkuvad kaks Madruse-nimelist ja vene keelt kõnelevat
tegelast (Egon Nuter ja Janek Sarapson), kelle kehastatud erinevatesse tegelas-
kujudesse on kätketud kõik eestlaste napsistest anekdootidest ja mustadest mä-
lestustest pärit tiblatunnused. Ta on kirjaoskamatu, piiratud mõistusega, roh-
makas, vihub ennastunustavalt kükktantsu, räuskab, vehib relvaga ja allub ainult
sõjaväelistele käsklustele. Seljas kannab madrusesärki, millele vastavalt vajadu-
sele tõmbab peale kas sineli või pikk-kuue… Kui see oli väikese-rahva-suure-
naabri-poole-tillukese-rusika-vibutamise-kohane eneseiroonia, siis olgu pealegi,
kui ruumi või ajapuudusel kokkumätsitud klišee, siis pigem piinlik.
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     Mida öelda kokkuvõtteks? Oma ajaloo ja kangelaste lavale toomine on ilus ja
õilis tegu. Ühe vana ja väärika ajaloolise maja elluäratamine samuti. Ajaloost saab
ja tulebki rääkida mitut moodi ja erinevates keeltes, lisaks ajaloolisele tõele võib
ja peabki pakkuma ka kunstilisi vaatenurki. Teatrielamuse osas jäi see õhtu minu
jaoks pigem tagasihoidlikuks, ettevõtmine ise on aga kõigest hoolimata hää ja
õige.

„Jaan Poska Saaga“. 
Jaan Poska – Andres Lepik. 
Foto: Ain Saarna
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NÜGANENI AJA LUGU
LENNART PUKSA

     Aeg, mis on, ja aeg, mis möödas,
     on ehk mõlemad olemas tulevas ajas
     ja tulev aeg sisaldub selles, mis möödas.
     T. S. Eliot1

Aeg on kõige hinnalisem vara. Aja hinda või väärtust kinnitavad mitmed aforis-
mid nagu „Aeg on raha“ ja erinevad laulusõnad, kus igatsetakse taga eilset, mil
mured olid kaugel, või tunnistatakse, et „Aeg annab kõik ja kõik ta võtab ka“.
Millegi hindamatus tuleneb selle kaduvusest, see, mis on mõeldud hävinema,
muutub eriliseks ja väärtustatuks. Aja halastamatu kulgemise lõppsadam on
teisel pool Styxi jõge. Kuna kõik eksisteeriv on mõeldud pikemas perspektiivis
hävinema, kuna maailmalõpp ja iga inimese enda maailma lõpp on elamise üks
tingimus, siis seda väärtuslikumad on tunnid või jällegi seda piinavamad on
minutid. Eks see oleneb sellest, mis aegruumi sünnitakse ja mida selles ruumis
aja jooksul tehakse.
     Elu kogemine teadmisel, et aeg lõpetab kõik, muudab eksistentsi absurdseks.
Sünd, lapseiga, noorus, täiskasvanuks saamine, keskikka jõudmine, vanaks jää-
mine, surm – see on lineaarne elutsükkel. See tundub nii enesestmõistetav: eile
oli minevik, täna olevik, homme on tulevik. Meie ajamõõtmine põhineb kokku-
leppel lihtsuse huvides – Maa liikumisel ümber Päikese, sedasi, et üks tiir võrdub
üks aasta. See määratlus kehtib ainult Maal, näiteks Merkuuri aasta on meie pla-
needi 88 päeva ja Maa 21-aastane tüdruk oleks Marsil elades hoopis 11-aastane.
Ühesõnaga, kui meie ajamõõtmine on universumi kohapealt subjektiivne, siis on
ka aja olemuse mõistmine äärmiselt relatiivne. Teisiti ei suuda inimmõistus aega
tajuda kui lineaarse sirgena, sest inimmõistus ja -meeled on paratamatult eba-
täiuslikud: ei näe me infrapunakiirgust ega kuule ultraheli. Näiv reaalsus on
konstrueeritud meie meelte poolt ja on kõike muud kui objektiivne.

1 Teksti läbivad luuletsitaadid on pärit T. S. Elioti „Burnt Norton’ist“.
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     Mis oleks aga siis, kui see, mis leiab aset praegu, toimub samaaegselt sel-
lega, mis on tulevikus. Mis siis, kui aeg pole tegelikult üks lineaarne joon, vaid
hoopis kolm paralleelset sirget, mis eksisteerivad ühel ajahetkel sünkroonselt.
(Vt joonis 1.)
￼
See tingiks selle, et tulevik pole meist ees, vaid olevikust üleval ja minevik ei asu
meist taga, vaid olevikust all. Seda ärkvel olev inimmõistus pigem ei hooma,
kuna kaine ratsionalism ei lase tajuvaid meeli niivõrd vabaks. Aeg, mis möödas,
ja tulev aeg ei luba meile kuigi palju teadvust (Eliot 1998: 48). Seevastu unes, kui
ollakse alateadvuse meelevallas, on nende ühenduskohtade tajumine võimali-
kum, tulevikku on võimalik eelkognitiivselt kogeda. Visioon tulevikust meenub
ärkvel olevale inimesele déjà vu’na.
     Seda, et kogu aeg on koguaeg olemas, on muuseas rõhutanud nii kabala kui
taoism. Sama uskus ka lennundusinsener J. W. Dunne, kes kirjutas 1927. aastal
„An Experiment with Time“, millest sai maailmasõdade-vahelise tuntuima ing-
lise näitekirjaniku J. B. Pristley piibel. Dunne’ist ajendatuna kirjutas ta oma pari-
mad draamateosed, niinimetatud ajateemalised näidendid, kus teoste uuen-
dusliku sisu määrab aeg oma eriskummalistes vormides. Selle tsükli kuulsaim
teos on 1937. aastal ilmunud „Aeg ja perekond Conway“ (Time and the Conways),
mis esietendus Tallinna Linnateatris 2011. aasta 23. veebruaril.
     Lavastus algab 1919. aastal Kay 21. sünnipäevapeoga, kui Conwayd valmis-
tuvad etendama külalistele šaraadi. Šaraadi tarbeks otsivad nad õigeid kos-
tüüme. Vaatajatele avaneb vaade Conwayde tagatuppa, kulissidetagustesse, kus
„näitlejad“ vahetavad kostüüme ja arutlevad publiku reaktsioonide üle. I vaatus
kasutab seega veidike modelleeritud „teater teatris“ võtet. Lavapildis valitsevad

Minevik
Olevik
Tulevik

Hetk



soojad toonid, kollane valgus langeb õdede roosakas-beežidele kleitidele, atmos-
fäär on pidulik, soe. Lava keskel asub valge gaasiahi, mis loob koduse tunde. Va-
sakul seinal on Harold Lloydi raamitud fotod, kõlab lustlik klaverimuusika ja
publiku ees rullub lahti Conwayde idülliline peredünaamika. Hazelit (Evelin
Võigemast) peetakse pere kõige ilusamaks tüdrukuks, ta on uhke, pirtsakas ning
väsinud Newlinghami väikelinna elust. Carol (Ursula Ratasepp) on perekonna
kõige noorem laps, keda kõik hoiavad ja hellitavad. Ta on siiras, südamlik ja aus
ning loodab tulevikus näitlejaks saada. Madge (Elisabet Tamm) on enesekesksem
ja perekonnast kõige enam poliitikast huvitatud. Raudse pedagoogilise välis-
pinna taga peitub temaski ebakindel tüdruk, kes soovib vaid mehele saada. Kay
(Külli Teetamm) on lavastuse tsentraalne tegelane, ta on sel õhtul šaraadi lavas-
taja rollis, tema dikteerib teistele, millal keegi „lavale“ minema ja mida seal
ütlema peab. Kay unistab saada kirjanikuks, kuid senini on tal ette näidata vaid
ära põletatud romaanid. Kõige vanemat last Alani (Alo Kõrve) peavad teised
tegelased natuke ohmuks ja lihtsameelseks. Ta on ambitsioonitu ametnik, kes ei
näe mõtet karjääriredelil turnida ega muretseda igapäevaasjade pärast. Alani elus
on vähem rohkem. Proua Conway (Anne Reemann) on seepoolest aga uhke, edev
lesknaine, kellele meeldib hellitada oma lapsi ning olla tähelepanu keskpunktis.
Tol õhtul on Conwaydel külas keigarlik Gerald (Andero Ermel), perekonna
advokaat. Ta on kaasa võtnud häbeliku, hapu näoga jässaka Ernesti (Mart
Toome), kes ihaldab Hazelit. Õhuväest saabub koju ka noorim perepoeg, ema
lemmiklaps Robin (Mikk Jürjens). Ta on enesekeskne, lodev tüüp, kes usub, et
kõik uksed on maailmas temale valla. Teda himustab Hazeli naiivitarist enese-
kindluseta sõbranna Joan (Sandra Uusberg), kes samuti saabunud sünnipäeva-
peole.
     I vaatus on sündmusetu edevuse laat, mis tegeleb tegelaste ja suheteliinide
tutvustamisega. Vaatuses otseselt midagi ei juhtu, peale selle et pidu saab läbi ja
Kay jääb üksi hämarasse tuppa istukil mõttesse, taustaks kõlamas ema lauldud
šlaagrid.
     II vaatuse algul istub Kay sama tooli peal, kus ta eelmises vaatuses mõttesse
jäi. Nüüd on aga gaasiahi asendunud tilkuva musta radiaatoriga. Kollakad ja
roosad kostüümid on asendunud hallikas-rohelistega, soojus metalse külmusega,
mida esindab ka plekist lambikuppel. Lava keskel on vana raadio, kust kostab
Hitleri kõne. Aasta on 1938. Lavaruumi tagatoas asunud rikkalik peolaud ja
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kristalllühter on haihtunud, sinna on jäetud vaid üks redel. Lootusest ja helgest
tulevikust on järele jäänud küüniline kibestumus, atmosfääris hõljuvad luhtunud
unistuste riismed. See siin on tusatunde ase aeg enne ja aeg pärast tuhmis val-
guses (Eliot 1999: 48).
     On Kay 40. sünnipäev, lapsed on tulnud kõik koju tagasi, kuna on ees ootamas
arutelu perekonna varade üle. Kayst on saanud kollase ajakirjanduse vana-
tüdrukust ettur. Teetamm mängib oma tegelaskuju selle faktiga leppinuks, elust
resigneerunuks, kes on väsinud üritamast, lootmast millelegi enamale. Alo Kõrve
Alan pole I vaatusega võrreldes eriti muutunud, kui jätta kõrvale kerge kokuta-
mine, mis koos mõningase ujedusega on nüüd taandunud. Ta on lihtne ja rahulik
kodus elav vanapoiss, kes lepib kõigi ja kõigega ning on aja jooksul aktsepteeri-
nud ka seda, et talle varem imponeerinud Joan on nüüd abielus Robiniga. Elisa-
bet Tamm peidab Madge’i veel rangema õpetajaliku välispinna alla, mida
rõhutab tumehall raudrüüd meenutav pükskostüüm. Varasemalt sotsialismist
vaimustunud keskealisest vanatüdrukust õhkub nüüd vaid sarkasmi kastetud
kompleksidejadu. Evelin Võigemast on perekonna kroonijuveel Hazelis vaheta-
nud upsakuse kartliku alandlikkuse vastu. Ta on justkui dresseeritud koer, kes
on oma eksimuste eest peremehelt minevikus liigselt karistada saanud. Ta on
oma mehe Ernesti omand. Mart Toome on asendanud Ernesti kammitsetud ont-
likkuse kõrkja türanniaga, mis üritab kompenseerida minevikus naerualuseks
olemist. Anne Reemann mängib proua Conwayd samas registris, mis eelmises
vaatuses, kuigi veel ekspressiivsemates toonides. Uhkus ja edevus on süvenenud
ning need on kaasanud julma otsekohesuse, mis paradoksaalselt käib käsikäes
omaenese vigade eitusega. Reemanni rollilahendus meenutab Anu Lambi Esmet
„Amy seisukohas“. Mõlemad naised lasevad lähedastel end rahaliselt laostada
ning elavad illusioonidega eilses päevas.
     Conwaydele saabub külla Gerald Thorton, kes heidab valgust perekonna ma-
janduskriisist räsitud finantsseisudele. Andero Ermeli Geraldis valitseb külm
ametlikkus ja mineviku nartsissism on murdunud keskpärasuse all – fakt, millega
leppimine on paisanud Conwayde advokaadi letargilisse tuimusesse. Carol on
aga vahepeal surnud ja kui proua Conway meenutab, et sattus hiljuti kogemata
oma lapse hauast mööduma, sulandub Kays minevik olevikuga. Kõik tegelased
tarduvad paigale, lambituled virvendavad, kaigub Caroli hüüe ema järele. Tege-
mist on ühe hetkega mitmest, kui Kay teadvuses ajad ühtivad, millest toibununa
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on naine hajevil ja segaduses. Järgnevalt saabub koju Robin, kellele lisab Jürjens
peale käreda hääle ka liigjoomisest hälbinud motoorsed häired, mis rõhutavad
endise mudellapse mandumist kibedasse alkoholismi. Pärast Ernesti lahkumist
ja eelnevat keeldumist Conwaysid rahaliselt aidata loobub Gerald Robini ette-
heidetel perekonna advokaadi positsioonist. Madge’i ja ema vahel algab üksteise
süüdistamise voor, mis kulmineerub, kui proua Conway purskab jäist tõtt kõigi
oma laste aadressil, samal ajal otsivad õnnetud külma radiaatori lähistelt soojust,
mis perekonnast on ammu kadunud.
     Vaatus lõppeb lavastuse võtmestseeniga, kui Kay ja Alan arutlevad aja kohu-
tava jõu halastamatuse üle. Kay tunnistab murdunult, et „maailma valitseb
kuratlik jõud, mida meie hüüame Ajaks,“ millele Alan vastab, et „aeg on ainult
uni… aeg ei hävita midagi. Aeg ainult viib meid – selles elus – ühe vaateakna
juurest teise juurde“ (Priestley 2011: 47). Alan usub, et igal ajahetkel ollakse ainult
üks ristlõige tervest minast. Kui Kay on see, kes Dunne’i ajafilosoofiat tahtmatult
kogeb, siis Alan on ainuke, kes seda teooriat usub ja mõistab.
     II vaatus lõppeb analoogselt esimesega, Kay istub toolile ning jääb varjude
vahele mõttesse, kuid enne seda sulanduvad ajad temas veel korra ühte: lambid
virvendavad, radiaator tilgub hüpnotiseerivalt, taamalt kostab inglise rahvalaul,
kuhu kattub Hitleri kõne, mis omakorda hajub üle proua Conway lauldud šlaag-
riteks.
     III vaatus jätkub sealt, kus I vaatus lõppes: Kay istub toolil, kuni Alan tuppa
tuleb. Mõttesse vajunu teadvustub ning on segaduses ja hajevil: „Ma istusin siin
– kuulasin. Kustutasin tule ära. Ei, ma ei jäänud tukkuma – ma ei tea, võib-olla
jäin ka – üheks hetkeks. Pikalt see olla ei saanud“ (Priestley 2011: 48). Ta raputab
hämmelduse maha, kui tuppa tuleb Hazel, kes peidab end Ernesti tähelepanu
eest. Mees ei vannu alla ning enne lahkumist teeb tunded oma väljavalitule tea-
tavaks. Järgnevad lavastuse koomilisimad stseenid, mil Võigemast üritab säili-
tada Hazeli ükskõikset külmust Ernesti lipitsevate meelituste ees. Toome mängib
hiiliva ettevaatlikkusega oma tegelaskuju kiindumusavalduse siiruse ja imaluse
piiril pendeldavaks, mille naeruväärsuses on midagi, mis lööb esimesed mõrad
Hazeli portselanist kesta. Pärast Hazeli lahkumist ja Robini pilgete alla sattumist
on Ernest löödud mees, kuni teda tuleb lohutama Carol, kes kingib mehele
tummfilmi koomiku Harold Lloydi foto, mille tagaküljele kirjutab miskit armsat
– naerualusel kisub nägu naerule.
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     Kui troostitud Ernest on lahkunud, hakkavad lapsed pimesikku mängima.
Joan tuleb hämarasse tuppa ning peidab end laua alla. Talle järgneb Alan, kes
proovib neiule kiindumust avaldada. Joan lükkab ta eemale nagu tüütu peni ja
Alan peitub toas paremal asuva karplaua taha momendil, kui Robin on tuppa
sisse astumas. Järgnevad Joani ja Robini kirehetked, mil Uusberg laseb Joani
plikalikul ohetaval naiivsusel langeda Robini kleepuvasse võrku, mille Jürjens
sihikindla ükskõiksusega valmis koob. Nende hetkede tummaks tunnistajaks on
Alan, seni kuni Madge ja Gerald parempoolsest uksest sisenevad. Eelnevalt on
nende siluetid reetnud uksetaguseid armuhetki. Kui Alan avastatakse redutamas,
mängib Kõrve tema kohmetu piinlikkuse viimase piirini, mil Alan ei suuda
Joanile mõeldud lilli sahtlisse peita, kahmab meelehärmis sahtli kaenla alla ning
põgeneb hindavate pilkude alt.
     Lavale jäävad Gerald Madge’iga, kes üritab flirtivat meest kaasata oma utoo-
pilise tulevikunägemuse kaaspartneriks: „Lõpuks ometi tuleb sotsialism vaba,
jõuka, õnneliku rahvaga, kus kõigil on võrdsed võimalused ja kogu maailmas
valitseb rahu,“ deklameerib Madge, kuni tuppa tuleb proua Conway, kes oma
akuutse irooniaga puhub ära noorte vahel puhkenud kireleegi (Priestley 2011:
58). Ema saadab Geraldi koduteele ning tüdrukud asuvad koos Alaniga jooma
õhtuteed. Kay tõstatab küsimuse, et kui kellessegi armuda, kas siis seda oleks
parem teha kodus või kuskil mujal, ja vastab, et „kujutage ette, kui äkki oled sa
õnnetu. Õudne ju: olla meeleheitel ja õnnetu ja armunud miilide kaugusel võõras
majas“ (Priestly 2011: 60). Pärast seda lauset ilmutab talle end taas kord tulevik:
kollakas valgus asendub halliga ning kostab radiaatori tilkumine. Toibudes on
Kay hämmingus, ta otsib seinast radiaatorit ja üritab käsi ristates külmavärinaid
ja kõledat eelaimust eemale peletada.
     Järgnevalt asuvad kõik oma tulevikuplaane ja unistusi välja hõiskama, kõvasti
öeldud ideed on vastuolus sellega, mis Conwaydest tulevikus saab. Carol ainu-
kesena suudab teiste tulevikku õigesti ennustada, ta teab, et Hazelil saab olema
raha ning Alan on neist ainukesena õnnelik. Selle peale üritab ka proua Conway
tulevikku ennustada, lubades lastele kõike seda, mida nad tegelikult ei saa. Mis
võinuks olla, on abstraktsioon, jäädes püsivaks võimalikkuseks vaid mõttemõl-
gutuste maadel (Eliot 1999: 45). Hetkega ajad taas ühtivad: tegelased ei ole see-
kord tardunud, vaid liiguvad aegluubis, kollakas-hall valgus vireleb, Hitleri kõne
ühtib Caroli ema järgi hüüdmisega, laes rippuvad jalgrataste veljed hakkavad



„Aeg ja perekond Conway“. Gerald Thornton – Andero Ermel, 
Mrs. Conway – Anne Reemann, Hazel Conway – Evelin (Pang) Võigemast. 
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„Aeg ja perekond Conway“. 
Gerald Thornton – Andero Ermel, 
Kay Conway – Külli Teetamm, 
Hazel Conway – Evelin (Pang) Võigemast,
Madge Conway – Elisabet (Tamm) Reinsalu. 
Foto: Siim Vahur
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keerlema ning kogu selle aja hoiab Kay peast kinni, kuni kukub karjuvas ram-
mestuses kokku. Teetamm laseb nõutu Kay pisaratel voolata, kui déjà vu’st šoki
saanud „nägija“ pöördub Alani poole, et too mäletaks tulevikus lausutud lohu-
tussõnu. Lavastuse viimases stseenis koonduvad öösärkides ja hommikumant-
lites Conwayd ahju ümber, mil ema teises toas neile šlaagrit laulab. Alan lubab
Kayle, et ükskord ta teab, mida õele öelda, ning kui ema tagasi tuleb, on lapsed
end peitnud nalja pärast ahju taha. Neid märkamata kustutab ema tule ning
pimedus sööb vaikselt itsitavate laste rõõmuhelke. III vaatus võtab finaalis tõelise
tragöödia mõõtmed, mil kõik kuulutavad, et kavatsevad ühel või teisel viisil
elada, veel teadmata, et paralleelreaalsuses on nad juba füüsiliselt või hingeliselt
surnud.
     „Aeg ja perekond Conway“ on Elmo Nüganenile 35-ndaks lavastuseks eesti
teatris ja sarnaneb tema viimaste aegade töödest vahest kõige enam „Karin. Ind-
rekule“. Nii „Karin. Indrek“ kui „Conwayd“ nagu ka hiljutine „Meie, kangela-
sed“ on ansamblimängu musternäidisteks, kus näitlejad ei mängi iseendale, vaid
eelkõige partnerile ja seejärel publikule. See on Tallinna Linnateatri kui Eesti
kõige ühtlasema trupitunnetusega teatri tunnusmärgiks. „Conwaydes“ säilib
näitlejate mänguühtsus kolme vaatuse kestel, kedagi ei mängita üle ega stseenist
välja. Misanstseenid on komponeeritud sujuva punktuaalsusega – kõik lavastus-
likud elemendid on eelkõige loo teenistuses.
     „Conwaydes“ ühendab Nüganen taas loomejõud lätlastega. Lavakujundaja
Andris Freibergs ja kostüümikunstnik Kristine Pasternaka töötasid viimati
Nüganeniga „Tõde ja õigus. 4.“ juures. Valguse kujundamine on usaldatud
Peterburist pärit Gleb Filštinski hoolde. Muusikalise kujunduse panid kahepeale
paika Riina Roose ja Jaak Jürisson, kellest on saanud Nüganeni pidevad koos-
tööpartnerid. Need kõik viis kunstnikku on lavastaja kontseptsioonile kaasanud
vägagi sümbolistlikud lahendused, mis aitavad Aja hukutaval mõjul detailselt
esile pääseda. Lavataguse meeskonna ansambliühtsus on vahest veelgi harmoo-
nilisem kui näitlejate oma.
     Varasemalt ilmunud kriitika (Kulli 2011) väidab lavastuse kohta, et II vaatust
võib vaadelda kui Kay hirmuunenägu või liigselt elava kujutlusvõime vilja. Mui-
dugi võib kunsti tõlgendada mitmeti, aga kui analüüsida Nüganeni aja ühte-
sulamislahendusi ja tutvuda Dunne’i teooriaga, jääb üle järeldada, et tegemist
pole luupainajaga, vaid siiski reaalse pilguheiduga tulevikku, olgu siis Kay unes
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või lihtsalt sügaval mõttes. Samuti ei saa nõustuda Jaanus Kulli väitega, et mitmel
tegelasel on aja tajumise võime, siiski on see vaid Kayl, sest tema on see, kes on
aja „koputustest“ silmanähtavalt häiritud, samal ajal kui teised on kas tardunud
või hämmeldunud Kay déjà vu’dele järgnenud ahastustest.
     Eero Epner on püüdnud sõnastada Nüganeni lavastustele iseloomulikku ja
järeldanud, et „ta näitab meile sageli hetki, mis on juba „pärast kõike“ või mis
kõige optimistlikumatel hetkedel toimub millisekund enne kõige kokkuvarise-
mist, kui mõrad peosaali laes juba laienevad“ (Epner 2011). Kui selle väitega
nõustuda, tuleb „Conwayd“ pidada temaatiliselt Nüganeni kõige nüganenliku-
maks lavastuseks.
     Kui aga mõelda, miks üldse Nüganen võttis just 2011. aasta alguses Priestley
novaatorliku sisuga näidendi lavastada, siis põhjusena näeb eelkõige majandus-
kriisijärgset toibumisaega. Just sel perioodil sai kõige raskem aeg läbi ning ma-
jandus hakkas tardunest aktiviseeruma. Kriis, mis oleks võinud lõppeda sama
katastroofiliselt kui 80 aastat varem, hakkas kiire reageerimise tõttu küll tasakesi
taanduma, aga suurem kahju oli tehtud. „Conway“ on seda fakti arvesse võttes
justkui lavastus, mis näitab kriisi põhjustanud suhtumisi, sest nii 1929. kui 2008.
aastal sai kriis alguse eelkõige suhtumisest. Vastutustundetus, ignorantsus,
enesekesksus – need hoiakud olid vaid mõned, mis kollektiivset teadvust valda-
sid ja tingisid mulli lõhkemise. Conwayde lapsik ahnus ja hoolimine vaid enda
tunnete ja tungide rahuldamisest, samal ajal uskudes, et nendega niikuinii mi-
dagi halba ei juhtu, oli üldine Lääne mentaliteet 1920ndate ja 2000ndate lõpu aas-
tatel. Lavastuses on teatud erandiks Madge, kes suudab mõelda ka teiste inimeste
vajadustele, kuid tema nõrkuseks on panustamine Geraldi näol n-ö valele
kaardile. Otsides oma ideedele toetust ja kaastäideviijat, toetub Madge kellelegi,
kes ei viitsi peale enda kedagi teist teenida ja kaotab seetõttu ka endas võitlus-
vaimu. Niisiis võib lavastust vaadata kui sotsiaalkriitikat meelsuse aadressil, mis
läitis majanduse hävitustule, aga ka kui hoiatatavat meeldetuletust: kui ellusuh-
tumine ei jätka muutumist, kordub kõik taas.
     Uue aastatuhande teisel kümnel, kui Eesti teatrimaastik muutub kiiremini kui
kunagi varem, mil uussiirad autoriteatrid mängivad metatasanditega, performa-
tistlikud poliitilised teatrid praktiseerivad intermediaalsusega ja postdramaati-
line teater tervikuna dekonstrueerib varasemaid teatrimudeleid ning kuulutab
häälekalt sõnapõhiste lavastuste iganenust, on hea, kui seesama „eilne“ teater
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tõestab oma jätkuvat väärtust „Conway“ laadis – Loo-keskse – lavastusega. Kuni
jätkuvad ajastuvaimu puudutavad lavatõlgendused, mida dekoreerivad autori-
truu sõnaülistus ja meisterlik tekstirežii, seni ei kao vajadus selle „eilse“ teatri
järele, sest mis võinuks olla ja mis on olnud viitavad sama sihtpunkti, koguaeg
olemasoleva poole (Eliot 1999: 45).
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AJAKS KUTSUTAV KURI VAIM 
NORMUNDS AKOTS

See on üks põgus Kay repliik teise vaatuse lõpus Alaniga vesteldes, mis etenduse
kulgedes ehk isegi märkamatuks võib jääda, kuid need mõned sõnad ongi selleks
mõttekeskpunktiks, kuhu J. B. Priestley oma näidendis on püüelnud ja mida
Elmo Nüganen oma lavastusega publiku jaoks avada/lahti mõtestada üritab.
Aastate möödudes jäävad inimmõtted üha sagedamini peatuma, me aina mõ-
tiskleme ajast ja kaugusse kihutavast ajanoolest, mis on justkui meid ilma jätnud
meie elu kauneimaist hetkedest, jättes meie päralt vaid tundeid ja tõdemusi, kui-
võrd palju meie kunagistest unistustest on selle aja jooksul kuskile õhku haihtu-
nud ja pöördumatult kaduvikuks saanud. Aeg on kõik meie unistused tuulde
heitnud, muutes meid tänase seisuga mitte just eriti õnnelikeks olevusteks, kuid
vaid haruharva leiaks kedagi mõtlemast, et see pole üldsegi nii – lihtsalt meie
teadvusest jääb väheseks, et seda kõike mõista.
     Priestley on tihtipeale olnud agaralt haaratud oma kaasaegsete teooriatest,
milles on käsitletud erinevaid ajakontsepte, ühe neist on ta kunstiliselt väga edu-
kalt pookinud oma näidendisse „Aeg ja perekond Conwayd“. Jutt on Iiri aero-
nautikainseneri John William Dunne’i mõtisklustest, kus too väidab, et aeg
kulgeb simultaanselt ning igas ajahetkes on hõlmatud kõik tuleviku ja mineviku
ajamomendid. Meie õnnetuseks ei pääse me neile kuidagi ligi, sest inimteadvus
suudab hoomata vaid lineaarset aega. Näidend algab ja tegelikult ka lõppeb Con-
wayde pere rõõmusündmusega, mis kajastab ühte ühistundest ja tulevikuloo-
tustest kantud hetke. Esimene maailmasõda on lõppenud ja üks Mrs. Conway
tütardest tähistab oma kahekümne esimest sünnipäeva. Maja on külalistest tulvil,
kohe-kohe hakatakse mängima Kay meelisšaraade, kunagisse lastetuppa kogu-
nevad üksteise järel eesootavast mängust osavõtjad, jõudmaks veel kostüüme
selga sättida ja vajalikke võtmesõnu meelde jätta. Lavakunstnik A. Freibergs on
teatri väikese saali keskele paigutanud väikese ahju, millest õhkub soojust ja ko-
dutunnet, ühes nurgas on lapsevoodi ja teises mõned mööbliesemed, kõigest
kokku jääb mulje, et toas pole juba hulk aega elatud, kuid terve pere jaoks on see
endiselt meeliskogunemispaigaks. Ühel pool võib läbi avatud ukse näha kaetud
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peolauda, teine on suletud, selle taga võib kuulda külaliste lobisemist. Ruumi-
kujundus toob elegantselt ja lakooniliselt esile inglise kodule iseloomulikke pal-
gestusi, jättes seejuures režissöörile ja näitlejatele piisavalt võimalusi tihedate ja
loomulikust eluvoost läbipõimitud misanstseenide loomiseks.
     Carol on Conwayde suurpere kõige noorem võsu, ta võtab täie hingega kõike
majas toimuvat ning elab siiralt ja ilma igasuguse võltslikkuseta kaasa kõikidele
oma vendade-õdede muredele ja askeldustele, ja seejuures ei tea ta veel isegi,
kelleks saada tahab – ehk näitlejatariks või hoopiski maalikunstnikuks? Ursula
Ratasepp balansseerib teismelise otsekohesuse ja teravast vastuvõtust lähtuvate
kiirustavate järelduste vahel, need võimaldavad näitlejataril luua veenva tege-
laskuju, kes tajub sisimas talle saatusega pakutu kasinust. See ühitub suurepä-
raselt tema tõdemusega lavastuse finaali ühises unistusstseenis: „Kõige tähtsam
on – elada. Tühja sest rahast ja positsioonist ja abikaasast oma tiitlite ja muu ja-
maga – mina kavatsen elada.“ Hazel on pere kaunitar ja ükski meesterahvas ei
suuda teda nähes ükskõikseks jääda. Ta saab sellest isegi väga hästi aru ja sellest
tuleneb tema noorneiulik upsakus. Evelin Võigemast on oma kangelanna tead-
vustuse pealesurumatult rollijoonisesse kodeerinud, luues lavailmal tegelaskuju,
kelles võib kiiresti ära tunda ühe levinuima väikekodanlike unistuste ja soo-
vide kehastuse. Ta tahab ilusat, jõukat ja muretut elu, kuid seekord veab just see
teda alt.
     Madge on Hazeli täielik vastand, ta on juba lapsepõlvest saati tajunud mingit
emapoolset tõrjuvat suhtumist, ja välimuseltki pole eriti pilkupüüdev. Ta on tü-
tardest kõige vanem, juba kolledži lõpetanud, töötab kooliõpetajana, ehk sutsu
ülemäära enesekindel ja haaratud oma aja sotsiaalsetest teooriatest. Loomulikult
unistab ka tema salamisi armastusest ja tollel õhtul näib see armastus tema ja
Geraldi vahel pea käegakatsutav olevat, kuid ta omaenda käitumine ja ema-
poolne sekkumine purustab selle võimaluse ning teist taolist ta saatuselt enam
ei saa. Võib-olla vaid ühes episoodis on näitlejanna oma tegelaskuju eksalteeritud
käitumisega veidi üle pakkunud, kuid kõiges muus on Elisabet Tamm Madge’i
keerulisse iseloomu orgaaniliselt sisse elanud.
     Kay on sisuliselt näidendi keskne tegelane, sest autor on just talle kinkinud
tolle seletamatu võime näha seda, mis teda ümbritsevates inimestes ja nende saa-
tustes peidetuks jääb, ja sedagi, mis tulevikus täitub. Kuid seniks on ta vaid ku-
junev kirjanik, kes on äsja oma esimese romaani ahju visanud, ning oma
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„Aeg ja perekond Conway“. Mrs. Conway – Anne Reemann, Madge Conway – Elisabet
(Tamm) Reinsalu, Hazel Conway – Evelin (Pang) Võigemast. Foto: Siim Vahur

„Aeg ja perekond Conway“. Carol Conway – Ursula Ratasepp, Hazel Conway – 
Evelin (Pang) Võigemast, Joan Helford – Sandra Uusberg, Gerald Thornton – Andero Ermel, 
Kay Conway – Külli Teetamm, Ernest Beevers – Mart Toome, Alan Conway – Alo Kõrve. 
Foto: Siim Vahur
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perekonna tegemiste peamine innustaja ja hing. Need tundmused, mis teda üksiti
endisse haaravad, on esialgu vaid mõistetamatud hetked, mis ei lase tal ülejää-
nute tulevikuroosadest unistustest tuleneva eufooriaga kaasa minna. Nüganen
on seda lavastuses mitmeid kordi aktsenteerinud vahelduvate valgussähvatus-
tega, mil kangestuvad kõik peale Kay, andes juba eelnevalt mõista, et meie ühised
eluhetked on liiga lühikesed, et märgata nende kulgemist ja sedagi, kuidas too
kulg meid üksteisest üha eemale kannab. Külli Teetamm on need lavastajalikud
mängumomendid väga pilkupüüdvalt ühendanud Kay pulbitsevate tunnetega,
mõtetega ja muljetega, muutes lavailmal tegutseva näitlejanna tegelaskuju oma-
laadseks hingefilosoofiks. Just Kay tegelaskuju on see, mille abil režissöör kas-
vatab lavastusse konkreetsesse elavikku paigutatud ideede ja sündmuste
koostoime. Nüganeni soov pääseda ligi inimloomuse ratsionaalselt defineerima-
tutele kihtidele tõstab tema lavastuse tõsikunsti kõrgustesse, omistades seejuures
lavastusele nii vajaliku metafüüsilise dimensiooni, laskmata tol muutuda veel
üheks järjekordseks tavaliseks perekonnasaagaks.
     Pere vanim poeg Alan, keda isegi ema üheks äpuks peab, on loomu poolest
vagur ja häbelik, kuid sellegi poolest on just Alan see, kellega Kay tavatseb kõige
avameelsem olla. Ta on armunud kergemeelsesse Joani, kuid too on Alani tagasi
lükanud. Alan elab seda stoiliselt üle, kaotamata oma filosoofilist elukaemust.
Alo Kõrve kehastab psühholoogiliselt väga nüansseeritult Alani alalhoidlikke
käitumismaneere, luues inimlikult liigutava lavastuse võtmekuju, just tema
kaudu avab autor näidendis oma ajastust ammutatud ajateooria mõtte: aeg ei
võta meilt tegelikult mitte midagi ära, kogu meie elu manifesteerib ennast igas
läbielatud ajahetkes.
     Robin on kahtlemata ema lemmikuks. Ta on äsja sõjast naasnud, viskunud
mootorite maailma ja elumere lainetesse. Ta on moejünger, kelle ihaks on olla
seltskondliku tähelepanu keskpunktis, hoobeldes oma kohe-kohe saabuvate edu-
sammudega, mis aga jäävadki igavesti saavutamata… Näitleja Mikk Jürjensi
mäng on keskendunud peaasjalikult tegelaskuju välistele ilmingutele, kuid see
pole eriti häiriv, sest vastab suurel määral tema tegelaskuju olemusele, vast ainult
teises vaatuses jääb Robini ümberkujunemise dramaatiline moment vaatajate
jaoks tabamata. Mrs. Conway on näidendis see armastav, ehk mitte alati püsi-
meelne jõud, kes perekonda koos hoiab, lastes vähemalt tol õhtul kõikidel ennast
õnnelikena tunda. Ta pole mingi näidisema, Anne Reemann loob oma tegelaskuju
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iseloomuka naisterahvana, kel on omad nõrkusedki, millest lapsed aja jooksul
juba rohkemgi teavad kui Mrs. Conway ise, kuid ega ema sellest vähem armas
pole. Ta on täpselt samasugune eluvõõras unistaja nagu ta võsudki, püüdes ühi-
selt nautida rõõmukilde tulevikus teostuvaist kavatsustest, mis aga jäävadki
ainult unistusteks.
     Lavastuses tegutsevad kolm tegelaskuju, kes on nii- või teistpidi seotud üh-
tede pereliikmete tulevikulootustega. Üks neist on armas tobuke Joan, kelle vastu
Alangi ükskõikne pole, kuid Joan on oma neiuliku ihastuse ainuüksi Robinile
määranud. Teine on ettevõtlik, neimahimuline ja kalgi hingega keskklassi esin-
daja Ernest Beevers, kes üritab pealetükkivalt Hazeli heatahtlikkust võita. Ja kol-
mas – jurist Gerald Thornton – vana perekonnasõber ja Madge’i hoolega varjatud
lootus. Kõik kolm näitlejat – Sandra Uusberg, Mart Toome ja Andero Ermel läh-
tuvad oma tegelaskujude loomisel nüansseeritud ning hoolikalt valitud teotse-
mis- ja käitumisilmingutest, mis üheaegselt täpselt iseloomustavad ning avavad
loodud tegelaskujude olulisemaid iseloomude väljendusi.
     Nii on kogu pere kogunenud Kay sünnipäeva tähistama, et üheskoos õhtut
mööda saata, ühest eluhetkest rõõmu tunda ning põimida oma tulevikulootusi
eelootava elu värvikirevasse kangasse. Kui peoõhtu on saavutamas oma intri-
geerivat keskpunkti ning Kay jääb hetkeks üleelatust innustatuna oma margi-
naalsete üleskirjutuste taha istuma, saab tegevus ühtäkki katkestatud – selle
asemel näeme korraga tervet vaatust tollesama sündmuse kujutamisega, ainult
seekord üheksateist aastat hiljem. Näidendi omapärane struktuur, mis väljendub
selles, et paljude aastate pärast toimuvad sündmused on põimitud katkematu
süžeekulu keskele, pole niisama heast peast loodud, vaid ikka selleks, et publik
sündmustejada vastuvõtmisel liigsesse pinnapealsusesse ei manduks ning pöö-
raks tähelepanu sündmuste taga peituvatele komplitseeritumatele elunähtustele.
Autor püüab justkui tabada seda hetke, mil kulg transformeerub sündmuseks,
ning kogu teist vaatust võib lugeda ainuüksi Kay nägemuseks.
     On Teise maailmasõja eelõhtu, Kay on juba neljakümnene ning pere on jällegi
kokku saanud, seekord küll selleks, et haledat finantsseisukorda arutada. See-
sama interjöör, üsna tühiste muutustega, peegeldab toimunud muudatusi, endi-
ne kodusus ja soojus on kusagile kadunud. Näitlejate väljanägemisest ja lavalisest
olemisest võib hoomata möödunud aastate jälgi. Kayst on saanud ajakirjanik, ta
parim romaan ongi kirjutamata jäänud, Alan on endiselt kasinat põlve pidav
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ametnik, Madge’ist on saanud rafineeritud vanatüdruk-õpetaja, kes on valmis
kõigile õpetussõnu jagama, kuidas oma elu õigesti elada. Ernestiga õnnetult nai-
tunud Hazel on kaotanud nii elurõõmu kui ka eneseuhkuse, Robin on naise ja
lapsed maha jätnud, elab ema armust, ise üha sügavamale viinakuradi küünte
vahele langemas, Carol on siitilmast juba lahkunud. Mrs. Conway on oma saa-
matu majandamisega ja Robini himudele järeleandmisega kogu mehe jäetud vara
vastu taevast lasknud ning pere seisab silmitsi ähvardava finantskrahhiga. Priest-
ley on kajastanud sõdadevahelist Inglismaa reaalsust, mille taustal avanev pere-
konna laos on justkui objektiivsetest asjaoludest tingitud, kuid eelneva meelde-
tuletamisel võiks pigem arvata, et tõelisi põhjusi ei tuleks sugugi noist asjaoludest
otsida. Kõik on juba inimestesse endisse paika pandud ning elu ise on vaid nonde
seesmiste võimaluste teostus mingil konkreetsel ajahetkel. Kui kogu see sugu-
võsa ahistav koosistumine, kus on emotsionaalse veenvusega näidatud, kuidas
inimesed elavad üle oma unistuste mittetäitumist, on lõppenud, jäävad Kay ja
Alan veel viivuks lavale. Kay laskub mälestustesse, meenutamaks olnut ja seda,
millised nad kunagi olid, Alan loeb talle W. Blake’i luuletust rõõmust ja härmist,
mis inimese saatusega ikka ja alati kaasas käivad, üritades selgitada, et elu on
nende kahe kategooria vahelise õige tee katkematu otsing. Need noored Con-
wayd elavad meis endiselt edasi, ainult aeg on meid hetkeks teise akna juurde
viinud ja me ei näe neid. Kui me oma eluteele tagasi vaatame, siis tõusevad nad
uuesti meie silme ette, sest aeg pole mingi kuri vaim, ta ei hävita midagi.
     Kolmas vaatus algab sealtsamast, kust esimene pooleli jäi – Kay on unelustest,
mis olid teda kuhugi kaugele-kaugele kandnud, justkui ärkvele tõusnud ning
õhtu võib jätkuda. Ernest jätkab pealetükkivalt Hazelile külgelöömist, flirtivad
Joan ja Robin on juba abielumõtte künnisel, aga Madge Geraldiga ei leiagi neid
õigeid sõnu, et vastastikusest sümpaatiast midagi enamat kujuneks. Lõpuks on
kõik jällegi ühiseks teejoomiseks hubasesse lastetuppa kogunenud, et ühiselt
unelustesse laskuda ja tulevikku kaeda. Ihastus ja näidendi tegelasi iseloomustav
noorusõhin hakkavad jällegi näitlejate mängu valitsema, kuid nüüd vaatame
seda kõike hoopiski teise pilguga, sest teine vaatus on meie käsitust juba korri-
geerida jõudnud. Tulevik elab veel Conwaydes, ilma et need seda tajuksid, kuid
sõnadest ja toimingutest võib juba aimata lähema või kaugema reaalsuse algeid.
Dramaturgiliselt on tegemist perfektselt tegelaskujudesse mahutatud situatsioo-
niga, mis võimaldab autoril realistlikku elumaterjali sisestada inimeksistentsi
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süvakihte käsitlevaid komplitseeritud kujutelmi ja mõtteid, lavastajale annab see
omakorda võimaluse hoiduda oma lavatõe otsinguil „tänapäevasest mulistami-
sest“ olmelisuse pealispinnal. E. Nüganen on ainuüksi oma valikuga tõestanud,
et tema huvi inimeksistentsi küsimuste vastu on palju sügavam teatrites senini
nõutavatest „lihtsate inimeste kohta käivatest lihtsatest lugudest“. Ja see teeb
vaid rõõmu. Meeldiv, et see Nüganeni huvi ei väljendu lavastuses lavastajapoolse
ülespuhvitult efektitseva kontseptsioonina, mida hiljem palehigis peab lahti pu-
rema, vaid pigem filosoofilise kaemusena tegelaskujude psühholoogiasse. Isegi
ilma keelt valdamata, tõlke vahendusel etendust vaadates võib kahtlematult
väita, et Tallinna Linnateatri lavastus „Aeg ja perekond Conwayd“ on intellek-
tuaalsesse olmesse rüütatud peen lavastajatöö.

Normunds Akots (59), läti vabakutseline teatrikriitik

Läti keelest tõlkinud Hannes Korjus
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SÜÜTUTE SILMADEGA AVANGARD?
MADIS KOLK

Aastal 2011 lõpetas Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia järjekordne teatri-
lend, kooli teatriõppe (pisut eksitava) „uue ajaarvamise“ järgi järjekorralt kahek-
sas, nn Von Krahli kursus. Kuna tõsiasi, et avangardisti mainega teatrijuht Peeter
Jalakas otsustas teatrikooliga koostööd teha ja ise oma trupile järelkasvu kooli-
tada, on juba ise tähelepanuväärne, siis ei pretendeeri ka alljärgnev arutlus kõne-
aluse kursuse üksikasjalikule koolitööde kirjeldusele, pigem püüab arutleda selle
üle, kas see tänuväärt ettevõtmine lisas ka mõne uue kriteeriumi Eesti teatrihari-
duse hetkeseisu hindamiseks. Eriti sel kiuslikul ja aeg-ajalt taas üles kerkival tee-
mal, et kas teatripraktikute koolitamine kahes õppeasutuses peegeldab peale
eestlase suure teatriarmastuse ka mingeid sisulisi perspektiive või on tegemist
pelga dubleerimise ja töötute näitlejate ületootmisega. Ka hiljuti on haridus-
minister Jaak Aaviksoo öelnud, et „õppekavade dubleerimine on raiskamine“
(Eesti Päevaleht, 19. V 2012) ning üles on kerkinud ka Viljandi kultuuriakadeemia
õppekavade „optimeerimise“ teema („Kõrgkoolide optimeerimiskirves võib esi-
mesena tabada kultuuriakadeemiat“, Postimees online, 22. VII 2012). Tõsi küll,
hetkeseisuga ei puuduta konkreetsed ettepanekud Viljandi teatriõpet.
     Alustuseks tuleb muidugi tõdeda, et Viljandi kultuuriakadeemia 8. teatrilend
ei olnud siiski esimene juhtum, kus teatrijuhist kursusejuhendaja endale n-ö oma
näo järgi kaasteelisi kujundab: lähiminevikus on Toompea lavakoolis seda teinud
ju ka Priit Pedajas ja Elmo Nüganen ning küllap omal moel teeb Tiit Ojasoogi.
Lihtsalt kõnealuse kursuse puhul oli see algusest peale ametlikult välja öeldud
ning omamoodi programmiliselt manifesteeritudki. Muidugi võimendab sünd-
must asjaolu, et see leidis aset just Viljandis, sest rääkigu teatrijuhid mida tahes,
statistika kinnitab endiselt lavaka lõpetanute sillutatumat teed teatritruppidesse,
samas kui Viljandi tudengitel vasardab esimesest kursusest alates kõrvus Kalju
Komissarovi motivatsioonimantra: „sõbrad, teid ei ole mitte kellelegi tarvis, keegi
ei oota teid“ (Teater. Muusika. Kino 2009, nr 8–9, lk 52). Seda kiiduväärsemalt
tuleb meenutada Komissarovi õpilaste Üllar Saaremäe ja Tiit Palu otsuseid Rak-
vere Teatri ja Endla ridu ka Viljandi kasvandikega täiendada.
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     Küsimuses, kui palju tuleks ikkagi riikliku tellimusena teatripraktikuid koo-
litada, on keeruline võtta ühest seisukohta. Teatrist koondatud või muudel põh-
justel töötute näitlejate hulka nähes tahaks ületootmise väitega nõustuda, teisalt
ei sõltu see, kas üks näitleja saab end nimetada töötuks või vabakutseliseks, üks-
nes töökohtade ja „tööjõuturu“ kvantitatiivsest suhtest. Seda enam, et vaatamata
Panso kooli mõneti kultuslikule seisundile Eesti kultuuriilmas, on meie teatri-
maastikule alternatiivse kujunemiskeskkonnaga näitlejaid lisandunud juba aasta-
kümneid, olgu siis Peda näitejuhtimise erialalt, Viljandi Kultuurhariduskoolist,
Eesti Humanitaarinstituudist, teatrite enda stuudiotest jne. Viljandi Kultuuriaka-
deemia teatriõppe mõningane marginaalsus on pigem imagoloogilist algupära
ja tuleneb suhtumistraditsioonist kooli eelkäijasse, olemata kuidagi põhjendatud
õppetöö sisu või vilistlaste tasemega. Ja loomulikult tuleb ainult tervitada ja
edendada meie riiklikult toetatud teatrite süsteemi rikastavat erateatrite ja pro-
jektide võrgustikku, olgugi nende omavahelise institutsionaalse ja finantsilise
suhte hinnangualused veel üsna kujunemisjärgus, mistõttu kuuldub aeg-ajalt ka
radikaalsemaid soovitusi olemasolev raha lihtsalt ümber jagada.
     Oma kirjutises „Mõnest väljakutsest nüüdisaegse teatri ees“ tõdeb Eero Epner
muuhulgas, et tänase teatri ees seisev küsimus pole mitte „eelarve vähenemine,
vaid ohverduste tunnistamine ohverdusena, mis tegelikult on vastuolus põhju-
sega, miks teater kui kunstiliik peaks olemas olema. Riiklik repertuaariteater on
idee poolest äärmiselt oluline ka tulevikus, seda aga ainult siis, kui pannakse
kogu oma tegevuse pearõhk loomingulistele otsingutele, sest ainult siis on teatril
õigus nõuda lavastajatelt, näitlejatelt ja kogu teatri personalilt maksimaalset
pühendumist ja arenemist. Muidu ei ole tegemist teatriga, vaid asutusega, mis
pakub tööhõivet inimestele, kes meelitati kunagi näitleja või lavastaja elukutset
valima lootusega, et nende tegevuse tulemusel sünnib miski, mis põhjendab
inimelu (ja teatri) olemasolu vajalikkust“ (Sirp, 22. VI 2012).
     Võib vaid nõustuda, et teatri põhiküsimusi ei saa formuleerida majanduslike
hetkeolude ja pahatihti homogeenseks oletatud „keskmise“ publiku väidetavate
ootuste järgi. Kuna ka Epneri tekst on manifestikaalu ning pakub pidepunkte
teatri muutumissuundade mõtestamiseks tänases päevas, sobib see hästi taustaks
ka Krahli kursuse hindamisele. Seda enam, et nagu juba ülaltoodud tsitaadist
aimub, pole Viljandis kunagi kedagi „meelitatud näitleja või lavastaja elukut-
set valima“, küll aga on Komissarov ka masuajal tõdenud, et „kasvuhoone
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tingimuste radikaalne lõppemine mobiliseerib millekski hoopis tõsisemaks ja
perspektiivikamaks“ (Teater. Muusika. Kino 2009, nr 8–9, lk 52).
     Krahli kursuse õpiaeg jäigi selles mõttes huvitavasse perioodi, et kõik eel-
kõneldu ei tähendanud nende jaoks pelgalt õpikuidealismi, millega oma mis-
sioonitunnet ergutada, vaid silmitsi seisti praktilise olukorraga, et kui kooli astuti
majandusbuumi kõrghetkel, mil Peeter Jalakas soovis hakata oma teatrile uut
põlvkonda kasvatama, siis kool lõpetati juba majanduskriisi järellainetuses koos
teadmisega, et kursus ei kasvata mitte niivõrd uusi näitlejaid Von Krahli Teatrile
kui inimesi, kes suudaksid sarnaseid struktuure ise luua (Von Krahli Teatri truppi
võeti viieteistkümnest lõpetanust seitse).
     Võib muidugi küsida, kas see on just niivõrd Krahli kursuse eripära? Ka näi-
teks samal ajal õppinud lavaka 24. lennu kursusejuhendaja Hendrik Toompere
on mitmel pool rõhutanud tänapäeva näitleja vajadust olla mitmekülgne, omades
nii lavastaja, dramaturgi kui ka mänedžeri omadusi („Hendrik Toompere: oma
verd puhtaks ei pese“, Eesti Päevaleht, 31.10.2009). Sedalaadi karastumuse hea
näide on ju ka juba Viljandi kultuuriakadeemia eelmine, 7. lend, mille lõpetanu-
test osa teevad teatrit näiteks Cabaret Rhizome’i ning Improteatri egiidi all.
     Üldsuse suhtumisest kahte teatrikooli võiks teatava mööndusega spekulee-
rida, et Panso kool kinnitab ehk rohkem seda näitleja profaanse pühaduse
oreooli, kuigi sedagi võib tänases päevas pidada arvatavasti juba samasuguseks
stereotüübiks nagu Viljandi lõpetanutele Kultuurikooli ajast külge jäänud „kvaasi-
näitleja“ staatust. Üheks oluliseks erinevuseks on Viljandi etenduskunstide osa-
konna laiem võrgustik, kus koos õpivad erinevad lavakunsti erialad, toetades
Epneri programmkirjutise alapunktis „Organisatsioon“ öeldut: „Teatrite tehnili-
sed meeskonnad pole enam pelgalt kunstnike taotluste täideviijad, nii-öelda
käsitöölised, kes teevad seda, mida teised neile ütlevad. Nad on võrdväärsed loo-
mingulised partnerid, kelle pakutavad insener-tehnilised, heli- või valguskujun-
duslikud lahendused mõjutavad olulisel määral kogu lavastuse emotsionaalset
lõpptulemust. [- - -] nüüdisaegne repertuaariteater peab vaatama üle oma struk-
tuuri, demokratiseerima oma sisekommunikatsiooni ning leidma oma kunstilis-
tele otsingutele polüfoonilised allikad.“ Iseasi, kui palju tähendab selline osa-
konna ülesehitus ning teatristruktuuri demokratiseerimisretoorika nüüd konk-
reetselt just näitlejatudengi jaoks, kelle õpe on teatavasti nii intensiivne, et kooli-
aegne energia saab peaasjalikult rakenduda ikkagi vaid oma erialasele arengule,
sõltumata sellest, mis linnas ja kellega koos see toimub.
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     Mõneti epateerivalt tõstis Peeter Jalakas telesaates „Vennad ja õed Krahlid.
Viljandi teatrikunsti 8. lend“ oma pedagoogilist lähtepositsiooni esile sellega, et
nimetas end sel alal diletandiks. Tähendagu see siis enesekriitiliselt ausat üles-
tunnistust või kodeeritud enesekiitust, rõhutas kursusejuhendaja sellega igatahes
oma eristaatust meie teatrihariduse harjumuspärases kontekstis, pannes sellega
paratamatult kaasa kõlama ka omaenda Peda diplomi (loomulikult mitte dile-
tantismi tähenduses) ning avangardistiaura. Olgugi et viimasel teatripäeval „Gil-
gameši“ lavastuse eest auhindu vastu võttes pidi temagi tõdema, et avan-
gardistide pärgamine näitab kas nende saamist klassikuteks või avangardi mõiste
muutumist (kuigi tõele au andes polnud see tal kaugeltki esimene kord pjedes-
taalil seista).
     Kuid oluline on siiski see, et kui ühelt poolt kaasneb Krahli kursuse imagoga
vaieldamatu avangardiootus, siis samal ajal saatis just kursuse õppeperioodi
Jalaka enda aktiivne enese- ja harmooniaotsing ning seniste märksõnade ümber-
hindamine, mille taustal võiks temaltki küsida igapäevateatris tavapärase, kuid
Krahlis ehk esmapilgul kohatuna tunduva küsimuse: kas teater peab üleüldisel
ebakindlushetkel ka ise alustugesid edasi kõigutama või hoopis kindlustunnet
pakkuma? Jalakas ise mõtestab uut avangardi järgmiselt: „Eesmärgiks on hoopis
taasleida konventsionaalses kultuuris kadumaläinud vaimsus. Sest pole ju sala-
dus, et eriti postmodernistlikul kultuuril pole vaimsusega suurt midagi pistmist.
Pigem on ta selle suhtes skeptiline, üleolev ja lammutav. Ent tänaseks on selge,
et skepsise tagant vaatab meile vastu tühjus, hirm ja abitus. Nii tundubki koge-
nud avangardistipilk nägevat taamal, läbi postmodernistliku udu kumavat uut
vaimsuse ja valgustatuse mäetippu. Sinnapoole tulebki meil püüelda! Uued
narratiivid! Uus harmoonia!“ („Mis on avangard?“, Tsoon: http://www.
no99.ee/uploads/files/tsoon_1.pdf).
     Selliseid avaldusi hakkas Jalakas tegema juba eelmise kümnendi keskpaiku,
mil sündisid „Eesti ballaadid“ ja „Võluflööt“. Eriti selgesõnaliseks muutus tema
postmodernismijärgne retoorika aga just siis, kui ta Viljandi kursuse võttis ning
Von Krahli Akadeemias toimus näiteks loengusari „Kas on elu pärast kapita-
lismi?“. Ka eelmainitud telesaates rõhutas ta, et teater ei peaks viibutama näppu,
vaid pakkuma positiivseid lahendusi ja usku ilusse, tegelema n-ö põhiküsimus-
tega, milleks on inimese suhe igavikuga, üksindus, armastus ja surm. Seda aga,
et sedalaadi mõtted sobivad ka kursuse kreedoks ning avangardvaimus koolita-
tud noortes ei tõsta pead isatapuiha, kinnitagu kas või lavastajavilistlase Marion
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Unduski sõnad: „Ma olen väsinud teatrist, mis koosneb vaid elu mõttetuks titu-
leerimisest, ängist ja karjetest, et kõik on halvasti. Kui toonitada probleeme, siis
tuleks pakkuda ka lootust, midagi ilusat. Kuigi seda on palju komplitseeritum
naiivsusse ja igavusse laskumata väljendada“ („Kultuuriakadeemia 8. lend: ven-
nad ja õed Karamazovid“, Postimees online, 5. X 2011).
     Vaadates seda, kuidas vastav hoiak kajastub kursuse diplomilavastuses, ta-
haks taas Eero Epnerile viidates küsida, kas eksisteerib ka oht, et sedalaadi avan-
gardsuse tagant piidlevad „süütud silmad“. Nimelt hoiatab Epner oma artikli
alapunktis „Enesepõlgus ja süütud silmad“: „Lääne inimese (lõplikuna näiv)
ummikussejooks peegeldub ka kunstis, mida lääne inimene loob. Üha enam
annab seal tooni enesepõlgus, tülpimus ja väsimus iseendast, iseenese põlgamine,
enda vastu suunatud sünge ja raevukas misantroopia. Kuna ennast ei suudeta
enam tõsiselt võtta, on selle vormiliseks lahenduseks aina sagedamini iroonia:
punnitatud naer, õel kõrvalpilk, tülpinud irve. Sellise lähenemise vastand on
omakorda iseenese tingimusteta pühitsemine, kangekaelne küsimustest keeldu-
mine, normatiivsest ja vägivaldsest ühiskonnast suurte silmadega möödavaa-
tamine ning „elu põhiväärtuste“ manifesteeriv rakendamine. Ei katkisele inim-
tunnetusele, jaa harmooniale!“
     Kahtlemata mõjusid Krahli kursuse diplomilavastused omamoodi manifes-
tina. Teatritudengite koolilõputöödelt oodatakse ikka ühtaegu nii käsitöösuut-
likkuse demonstratsiooni – sest kuidas muidu oskaksime nende näitlejaksolemist
mõõta – kui ka isiksuste ja sõnumi kõlamapääsu, et hellitada lootust paljukirutud
institutsionaalse teatrimaastiku sisemisele uueksloomisele. Ma ei kahtle hetkegi,
et Krahli kursuse käsitöökoolitus oli sama intensiivne kui Viljandis ja Toompeal
üldiselt tavaks, nende neli diplomilavastust (pean siinkohal silmas ühistöid, kus
lõi kaasa kogu kursus, mitte lavastajatudengite individuaalseid töid eri teatrites)
sellele aga harjumuspärast kinnitust ei andnud, küll aga tõid need lavastused
viisteist noort esile eeskätt just sõnumit kandvate isiksustena.
     Mitte ainult teatriõppes, vaid teistegi kunstiliikide puhul arutletakse aeg-ajalt
käsitööoskuste ja kontseptuaalse mõtlemisvõime omavahelise suhte üle. Ühes
äärmuspunktis siis arvamus, et töövõtteid valdav ja loodusseadusi valitsev kä-
sitööline ei ole veel kunstnik, teisel pool aga hoiak, et kontseptuaalselt mõtlevate
intellektuaalide ületähtsustamisega kunstikutsekoolis takerdub lavakõne ja kär-
bub joonistamisoskus. Ühesõnaga vastandus: käsitöö vs idee? Sedalaadi arutelud
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on ilmselt omasemad neile, kel kunstiloomega kaudsem või teoreetilisem side,
sest ma ei kujuta ette mis tahes ala meistrit, kelle maailmas saaksid need kaks
poolust teineteist välistada. Ka pedagoogikast rääkides on keeruline väita, et
ühele neist tuleks teise arvel rohkem rõhku panna, sest kooli sisse astunud tule-
vast kunstnikku peab ikkagi sütitama nii tema enda kompromissitu idealism kui
ka koolist antav karm käsitöötreening. Sõltumata konkreetsest lasteaiast või alg-
koolist ei asu ju ükski laps tähestikku või korrutustabelit omandama sooviga
suureks saades peldikuseinale roppusi sodida või maksupettusi sooritada. Kui
keegi oma oskusi kuritarvitab, siis ei saa selles siiski kooli süüdistada.
     Ometi, kui tahta neil mingitki tähtsusevahet teha, siis kooli vastutus saab seis-
neda ikkagi tehnilistes oskustes. See on mingilgi määral mõõdetav ja kontrollitav.
Ka mõtlevaks isiksuseks kujunemine toimub pedagoogi osalusel, kuid vähem-
ametlikul viisil, eeskuju ja inspiratsiooni kaudu. Geeniuseks või avangardistiks
ei saa koolitada, selleks tuleb sündida või kasvada oma õpetajat ületades. Kui
näitlejal on kooli lõpetades säde silmist kustunud, siis on see küll kurb ning
kõneleb midagi ka kooli kohta, kuid jätab avatuks ka võimaluse, et see noor ei
pidanudki näitlejaks saama, sest ta isikuomadused ja isiklik idealismireservuaar
ammendusid nelja aastaga. Siiski, ka sellele saab vastu väita: ajal, mil näitlejalt
nõutakse, et ta peab ühes isikus olema nii looja kui ka oma loomingu müüja, on
just kool see koht, mis saab manitseda liigse pragmatismi eest ja sundida, nii
kauaks kui see veel võimalik, mitte tegema kompromisse oma unistustega, isegi
kui teda   pärast süüdistatakse selles, et ta ei valmistanud oma kasvandikke ette
„eluks eneseks“, sest hiljem pole seda idealismiküünalt enam ammugi millegagi
läita.
     Milleks see pikk paradokslemine enesestmõistetava üle? Ikka näitamaks, et
nii nagu mitmel eelmiselgi artiklis tõstatatud teemal, pole ka sellel ühest vastust.
Noori näitlejaid hinnates öeldakse alatasa nii seda, et me ei näe laval isiksusi,
vaid treenitud käsitöölisi, kui sama palju ka seda, et silmad ju säravad, aga
oskused näivad iga lennuga üha kahanevat. Vaatamata ühese õige vastuse puu-
dumisele tehakse lõputöödest alati mingeid järeldusi ning nõnda tulebki eelöel-
dut arvesse võttes lihtsalt kiretult nentida, et iga teatrilennu juhendajad teevad
oma valiku, millisest küljest oma õpilasi ilmarahvale näidata. See ei tähenda auto-
maatselt, et peidus pool oleks õppeprotsessist puudu, küll aga tuleb arvestada,
et varju jätmist märgatakse ja heidetakse ette.
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     Niisiis, Krahli kursus oli viimaste aastate lõpetanute seas – nii Tallinna kui
Viljandi teatrikoole silmas pidades – üks julgemaid oma näo näitajaid, minnes
välja riskile, et vaatamata elevusele ja ovatsioonidele võib see norivama pilgu
jaoks näidata noori hoopis ühekülgsetena. Nimelt ei olnud nelja lõpulavastuse
seas peaaegu ainsatki sellist tööd, mida saaks ühelt poolt põlastada „tolmunud
klassikaks“ ja „psühholoogiliseks teatriks“ – sest need on ühed levinuimad
süüdistussõnad peavooluteatri suunas –, küll aga sai selle võrra vähem aimu ka
noorte rolliloomevõimest selle sõna klassikalises tähenduses. Kontseptuaalses
mõttes ning kokkupuudete kaudu põnevate lavastajatega olid kõik neli lavastust
aga nii noorte endi kui ka publiku seisukohast huvitavad.
     Seda juba alates esimesest tööst „Kuningas Lear“, mille lavastajaks Peeter
Jalakas ise ning peaosaliseks üks põhiõppejõududest Peeter Raudsepp. Kui rää-
kida harmooniaotsingul avangardi kummitavast süütute silmade ohust, siis enim
käibki see vast „Kuningas Leari“ kohta. Lavastus oli küll täieõiguslikuks avalöö-
giks Krahli ambitsioonikale „Põlvkondade triloogiale“, millele järgnesid veel
teatri senise põhituumiku „The End“ ja Mart Kolditsa „Mehed lumes“, ning kind-
lasti oli see üheks selgesõnalisemaks kunstiliseks peegelduseks ka Peeter Jalaka
filosoofiale, mille kohaselt on toimumas midagi murrangulist, üks ajastu on lõp-
pemas ning on vaja leida uus olemis- ja mõtlemisparadigma. Tulemust hinnates
on siiski raske öelda, kas lavastus suutis sisendada ka mingeid uusi harmoonia
saavutamise retsepte. Shakespeare’i kvalitatiivselt uudse interpretatsiooni asemel
pigem lauldi kerge(kaalulise)ks klassika rusuv raskus. Lavastus oli eklekti-
line, mõjudes nagu lavastaja nostalgiline kummardus omaenda õpinguaastate
malevahuumori suunas, lavastajatudengi Loore Martma ohjamisel tõi lavastus
aga esile selle kursuse musikaalsuse. Loore Martma enda diplomilavastus oli
René Eespere ja Leelo Tungla „Metsluikede“ kontsertettekanne Eesti Kontserdis,
samuti oli ta enamiku diplomilavastuste muusikaline kujundaja ning pärast
lõpetamist asuski ta tööle Von Krahli Teatri muusikalise juhina. Kuid kursuse
musikaalsusest rääkides tuleb ära mainida ka tüdrukute pärimusmuusika-
ansambel Nolens Volens ning sooloesinejana tuntust kogunud Mari Pokinen.
     Lisaks Loore Martmale on ka selle lennu kaks ülejäänud lavastajat mitme-
külgsed loojad, kel mõlemal juba kaks kõrgharidust. Marion Undusk tuli lavas-
tajaks õppima pärast stsenograafiaõpinguid Eesti Kunstiakadeemias ning
loomulikult on ta ise ka oma diplomitööde (Sarah Kane’i „Crave“ Von Krahli
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Teatris ja Andrus Kivirähi „Kaelkirjak“ Rakvere Teatris) kunstnik. Näitekirjanikul
ja telenäol Jim Ashilevil on aga varasemalt Tallinna Ülikoolist audiovisuaalse
meedia diplom. Tema iseseisvaks tööks oli autorilavastus „Avatar“ Cabaret
Rhizome’is. Kõik lavastajatudengid lõid aga näitlejate ja muusikutena kaasa ka
kõnealustes diplomilavastustes.
     „Kuningas Learile“ järgneski nende põnevaim ja kaalukaim koolitöö „Idioo-
did“ Lars Von Trieri filmi põhjal ja Juhan Ulfsaki lavastajakäe all. Olen sellest
lavastusest juba põhjalikumalt kirjutanud („Teatri taassünd teraapilisest teesk-
lusest“, Sirp, 21. I 2011) ega hakka põhiseisukohti siinkohal üle kordama. Küll
aga tõstan esile „Idiootide“ potentsiaali vastata küsimustele, millest Eero Epner
kõneleb oma programmsõnavõtu alapunktides „Reaalsus“ („Millisel määral on
laval reaalsus ja millisel määral fiktsioon“) ning „Näitleja“ („Kes on see inimene,
kes tuleb lavale? Mõned teoreetikud väidavad, et nüüdisteatris peaks näitleja
vabanema teatraalsest valest ning tulema lavale iseendana. Mitte rollis, mitte
karakterina, vaid tema endana“), kummutades kindlasti „Kuningas Leariga“ tek-
kida võinud „süütute silmade“ kahtluse. Olgu lisatud, et Eesti teatriajaloos koo-
litöö kohta erandlikult pälvis lavastus ka nominendistaatuse Teatriliidu žürii
eriauhinna kategoorias, seda „kutse-eetiliste ja kunstiliste probleemide pingevaba
ja tänapäevase käsitluse“ eest.
     Vähemalt idee poolest ja kindlasti ka lavastaja isiku kaudu õppeprotsessis
puututi siiski kokku ka psühholoogilise rolliloomega, sest Lätist kutsuti Māra
Ķimele lavastama Henrik Ibseni „Hedda Gablerit“. Lavastus oli oma mõnetisest
deklaratiivsusest hoolimata intrigeeriv ja kindlasti kinnitas taas muljet selle kur-
suse värvikatest isiksustest, tervikliku kunstiteosena hinnates ei saa aga öelda,
et tegemist olnuks Ķimele kvaliteedimärgiga tippsaavutusega. Ka ideena huvitav
topeltrollisüsteem mõjus kohati mürana, küll aga oli tunda nii Jalaka telesaates
postuleeritud kollektiivi vaimu toimimist kui lisaks juba ülalviidatud Epneri
organisatsiooni demokraatlikkuse aspektile ka tema artikli alapunktis „Mina“
esile toodut: „subjekti rõhutamise ja üksikisiku hoidmise kõrval on teatril ka
teine, vastupidine võimalus. Mõned kõige poeetilisemad hetked sünnivad nii
proovisaalis kui ka hiljem teatrilaval just nimelt siis, kui „mina“ lahustub: kui
näitleja ei muretse enam selle pärast, kuidas ta mõjub või kui osav ta parajasti
on, kui ta ei kisu laval tekki enda peale, vaid kui tema „mina“ annab nii näitleja
kui ka inimesena õmblustest järele ning ta avaneb mingile suuremale kõiksusele,
saab sellega üheks.“
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„Kuningas Lear“. Narr – Jim Ashilevi, Lear, Briti kuningas – Peeter Raudsepp. 
Foto: Peeter Jalakas

„Idioodid“.
Ott – Ott
Kartau,
Mari – Mari
Pokinen. 
Foto: 
Kris Moor
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„12karamazovit“. Kristian Smeds, Karamazov – Ivo Reinok. Foto: Ville Hyvönen

„12karamazovit“. 
Karamazovid – Kait Kall, 
Marion Undusk, Liis Lindmaa, 
Ivo Reinok, Ragne Veensalu. 
Foto: Ville Hyvönen
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     Öeldu käib kindlasti ka „Idiootide“ kohta, kuid kõik seninimetatud märk-
sõnad kohtuvad Kristian Smedsi lavastuses „12karamazovit“, mis on ilmselt pi-
kima ettevalmistusperioodiga tudengilavastus Eesti teatrihariduse ajaloos:
lavastus valmis nelja-aastase protsessi tulemusel, kusjuures publikule näidati ka
iga-aastasi vaheetappe, lõpptulemuseni(?) jõudis lavastus aga alles 2011. aasta
sügisel, mitu kuud pärast kursuse ametlikku lõpetamist, mistõttu ei teinud muu-
tunud eluplaanide tõttu lavastuses kaasa kolm kursuse lõpetanut: Siim Sups,
Kirsti Villard ja Katre Kaseleht.
     „12karamazovis“ sai kooskõlas näha praktiliselt kõiki lavavõtteid ning eetilisi
ja esteetilisi tõekspidamisi, mida varasemad lavastused vaid lõiguti esitasid. Eel-
nevate lavastustega võrreldes nihutati piiri ka Jalaka poolt telesaates sõnastatud
läheduse ja intiimsuse otsingul, seda mitte üksnes lavalise kehakujundi mõttes,
vaid ka suhtes publikuga. Kohati isegi sinnamaani, et pidada silmas Epneri trak-
taadi alapunkti „Publik“: „Nüüdisteater peab alati mõtlema sellele, et inimene
saalis on tark. Publiku alahindamine on piinlik ja solvav, „massi maitsele“ viita-
mine ülekohtune ja inimesi alandav.“ Kuid olgu sellega, kuidas on, kindlasti vas-
tas lavastus Epneri sõnastatud kriteeriumile „Üksindus“: „Inimese üksindus,
tema alandatus ja nõrkus ning unustussejätmine on nüüdisteatrile olulised (kuid
mitte ainukesed) teemad.“ Ja seda tehti mitte süütute silmadega, vaid igati
Dostojevski vaimus valulaengut lavaruumi laadides.
     Lisaks küsimusele Dostojevski maailma kongeniaalse lavaelu kohta vastati
kindlasti ka nende ootustele, kes näevad mitme teatrikooli olemaolu õigustusena
ennekõike mitmekesisust.
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ÜLLO KAURI KIRI SVEN KARJALE 2.04.1994

2011. aasta aprillis möödus kakskümmend aastat Elmo Nüganeni legendaarse
lavastuse „Armastus kolme apelsini vastu“ esietendusest Ugala teatris. Aval-
dame selleks puhuks Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi fondis leiduva Üllo
Kauri kirja Sven Karjale. Üllo Kaur, kes töötab tänagi Ugalas, oli lavastuse muu-
sikaline kujundaja ja tegi ka laval klaveri taga istudes etenduses kaasa. Sven Karja
töötas tol ajal Hommikulehes ja otsis materjali, millega tähistada lavastuse
viimast etendust.

Hr. Sven Karja

Kõigepealt vabandan, et 16.00 mind polnud – lindistus võttis 15 min rohkem aega. Ma
muidugi ei tea, mida minult täpselt küsida soovisite, aga, et kokkusaamisaega vaevalt
leiame, mõtlesin, et kirjutan Teile ise mõne sõna „A3A“-st, sellest, mis mulle tänase sei-
suga sealt rohkem hinge jäänud.
     Üks, mis mulle alati soodsat muljet avaldab, on see, kui lavastus tõestab oma väärtuse
laval, ja ise. „Apelsiniga“ juhtus see just nii. Välja tuli ta praktiliselt eelreklaamita. Mõt-
lesin, et paaril kolmel esimesel (millisel just, ei mäleta) Viljandi etendusel olid saalis
mõned tühjad kohad – mida edasi, seda rohkem ilmus lisatoole. Ma ei või 100% kindel
olla, kuid mul on pidevalt selline mulje, et kui me I x Tallinnas olime (vist 3 päeva Draa-
mas järjest), siis 1. etendusel oli saalis vabu kohti (= väljamüümata pileteid?), 3. päeval
oli aga juba tunglemine. Minu seisukohast – ta reklaamis end ise – laval.
     Paar sõna prooviperioodidest. Minu jaoks oli see väga kummaline, et suurema osa
ajast ei teinud me nagu midagi kindlat. Tutvunud selle Elmo toodud paarileheküljelise
materjaliga vaagisime seda eest-taha ja tagant ette kümneid kordi. Elmo joonistas-kirjutas
paberile skeeme, kes millist tegelast kehastada võiks, mis oleks minimaalne tegelaste arv,
et story kannaks, ja mitmeid skeeme mil peavad kes kindlasti (millised tegelased) laval
olema. Kes üldse ajalis-vajaduslikus skeemis keda mängida saab – et story eriti kannatada
ei saaks – lõpuks oli nagu enam-vähem selge, et alla 4 näitleja ja mõningate abideta läheb
story kandmine raskeks. Siis polnud meil neljandat näitlejat, ja ka tema otsimine võttis
hea hulga päevi (ligi 2 nädalat). Sel ajal muidugi istusime pea iga päev koos ja tegelesime
igasuguste kummaliste asjadega. Näiteks ühel päeval kirjutasime välja nii palju itaalia
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„Armastus kolme apelsini vastu“ trupp: 
Ees: Andres Noormets, Piret Kalda, 
Ene Nirgi. Taga: Allan Noormets, 
Elmo Nüganen, Üllo Kaur. 
Foto: Ugala arhiiv
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nimesid, kui meelde tuli. Teisel päeval arutasime Itaaliat – kõiki fakte, mis meenusid,
linnu, kombeid, ajalugu Rooma aegadest Sacco ja Vanzetti looni välja jne. Paigutasime
Gozzi tegelaskujusid ajalooliste tegelaste asemele, samas mingil määral tõime ka pidevalt
paralleele NSVL ja Eesti ajaloos ja päevapoliitikas esinevaga. Puudutasime jutus ka kõiki
sportlasi, muusikuid jne, keda Itaaliast teadsime. Materjal ei võtnud mingeid raame,
pigem valgus aina enam laiali, aga samas nagu selgines, et seda kõike tuleb ka kuidagi
teostada. Ideede hulk, mis millega klapib ja kus on paralleelid, oli tohutu suur, kuidas see
aga konkreetselt laval peegeldub, täiesti ebaselge (vähemalt minu jaoks), aga ega me nagu
selle üle eriti muret ei tundnud ka. Julgen öelda, et viiendiku, aga ehk ka neljandiku kogu
prooviaegadest mängisime bridži, malet, vestlesime muidu maailma asjadest, aga pean
ütlema, et selle baasil valmisolek nagu kogu aeg kõigi sisemuses kasvas – see peegeldus
eriti selles, et kui muidu jutu või bridži vahel keegi midagi tüki kohta lausus, võis sel
teemal kohe jõuline ideede hulk kõigilt plahvatada ja kaardid pandi kõrvale – aga mitte
alati. Prooviperioodil tundus vahel, et kõige suuremat muret tunneb inspitsient Ene Nirgi
– aga tüliks meil üldse, ei omavahel ega kellegagi, kordagi ei läinud, mingi usaldus oli
täiesti tuntav (pinnal, et … lavastus tuleb välja – meil on midagi öelda ja kuidagimoodi
see kindlasti realiseerub). Mingil päris pikal perioodil tegelesime ainult muusikaga. Keld-
ristuudiosse vedasime pillid ja võimendused ja algul ainult katsetasime – kompisime, kes
mida kuidas valdab ja kes mis puhul hädavajalik on, pidevalt käis mingi bluusi, rocki ja
hetkeideede – häälte ja häälitsuste katkematu jada. Mina olin siis Elmo poolt kutsutud
seda muusikalist poolt appi kokku panema ja ideid pakkuma ja teiste omi realiseerima.
Muide, ma ei mõistnud nende ideid täielikult enne, kui ükskord (umbes 2/3 prooviperioo-
dist oli selja taga) tuli Krista Tool jälle oma kostüümi ja lavakavanditega. Alles siis mär-
kasin, et kostüümis, butafoorias, rekvisiidis oli tugev vihje kuuekümnendate aastate
beat-generation’ile. Mina töötasin nende esimeste aruteluproovide põhjal tugevalt itaa-
lia suunas – töötasin läbi rea itaalia muusikat madrigalidest kuni viimase laine „italia-
nodeni-šlaagriteni“. Muidugi tegin siis sellest juttu ja selgus, et nemad kõik olidki asjasse
veidi teisiti suhtunud: midagi Itaaliast, kuuekümnendate prisma ja midagi tänapäevast
või retrost. Aega jäi aina vähemaks, aga midagi oli meil proovistuudiost juba taskus ka.
Noh, jõudsime. Muidugi õppisime seal keldristuudios rohkem kui lavale jõudis: välja jäid
täiesti arvestatav omaloominguline beatrocki jada, lõiguke „Aida“ triumfimarsi teema-
del, itaalia viiekümnendate šlaager koos liikumisega ja üks eesti laul – mis olid kõik
peaaegu esitamistasemel. Nad kas kattusid veidi muusikaliselt mõne teisega, olid tekstilt
mitte olulised, või polnud neil kohta esinejate ümberriietamise tõttu (oluline mees ei
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saanud sel momendil laval olla – kuhu see lugu oleks oma karakterilt või tekstilt sobinud)
jne. Pole oluline!
     Mind isiklikult hämmastas neil proovidel näitlejate mälu – nende võimekus mõnd
asja tohutu kiiresti omandada, ilma et nad asja olemust tabaksid – enne oli asi alatead-
vuses, kui teadvus selle üle kontrolli omandas – aga võib-olla ma eksin! Igal juhul maksis
meil selline õhkkond, et enne proovime, siis mõtleme.
     Kui sai selgeks, et Piret [Kalda] on neljas osatäitja, siis natuke midagi muutus. Esi-
mestel Pireti kohal oldud päevil Elmo ja Allan [Noormets] nagu tutvustasid meie seniseid
arutelusid ja töid ja mina mängisin Andresega [Noormetsaga] malet. Proovid muutusid
kuidagi asjalikumaks – ei sobinud ju, et meie neljakesi mängime bridži ja kaugelt kohale
sõitnud Piret istub ja vaatab pealt, kuigi juhtus vist sedagi. Muide, kui juba bridžist veel
kord juttu tuli, siis mõni sõna Elmost. Kui proovi algul vahel selgus, et kellelgi „geniaal-
set“ ideed pole, et mängime parem mõne jaotuse, ei olnud Elmo kunagi märgatavalt
pahane – polnud ta ju ise eriti bridgefanaatik, aga neljanda käena vajalik – kui ma vahest
küsisin, et „kui sa ise ei taha, me ei mängi, või, et kutsume kellegi teise“, vastas ta vahel,
et „ega eriti ei viitsi, aga kampaania mõttes mängin“. Aga usaldus aina kasvas, et kui
millegagi prooviperioodi lõpuosas hätta jääme, võime rabada nagu üks mees kasvõi öö-
päeva järjest. Kui mõeldavad rajad olid läbi räägitud (garderoobiproovid) ja hulk igasu-
gust rekvisiiti „Ugala“ laost üles tassitud, algasid „pärisproovid“. Siin sai kohati
pisarateni nalja ja kohati oli (minu jaoks) tapvalt igav. Et Piret ei saanud kõigil proovidel
käia, ei saanud kunagi loogilise jadana teha – ma ei teadnud kindlalt piltide-stseenide jär-
jestust veel kontrolletendusel. Mõne koha jaoks oli mitu väga head erinevat lahendust,
mõne jaoks mitu mitte ühtki eriti head. Tagantjärele oli mõnest kohast nii kahju, et see
välja jäi – tippvaimukaid kohti jäi välja, kuna jälle sõltuvalt sellest või teisest asjaolust
või üldstoryst läks käiku teine variant. Mõnd kohta mina ei teadnud veel esietendusel –
mis variant läheb. Proovidel sai palju nalja sellega, kui story ununes ära – samade tege-
laste stseen algas I vaatuse kohaga, kippus aga välja jõudma II vaatuse nõuetesse jne, jne.
Siis hakkas Elmo üles kirjutama, mis peab saama ära öeldud, kuhu peaks ikka välja jõudma
jne. Minu jaoks tekkis selline kummaline jada (mingit tekstiraamatut ju polnud), mis
koosnes nagu kolmest komponendist: 
1. Kindlalt paika pandud asjad (laulud, mõni liikumine, mõni tekstikatke).
2. Story nurgad, mis moodustasid loo.
3. Ühe või teise näitleja „koht“, mida ta valdas, tegi „meelsamini“ või „mõnusalt“ ja võis
lõpmatuseni jätkata.
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     Aga kõige selle kõrval oli auke, veel täitmata kohti, üleminekuid jne. Samuti sisemistelt
tempodelt ja pisikulminatsioonidelt näis asi minu jaoks kohati väga kahtlane! Siin ilmnes
viimastel proovidel Elmo suurus.
     Nagu „Charley tädi“ puhulgi liitis ja lahutas ta asja tervikuks mängleva kergusega
(?)! Kõik see eelnev on muidugi osake minu nägemusest – äsja näitlejakooli lõpetanud
trupp tunnetas kindlasti mõningaid asju täiesti teisiti ja näeb seda tänaseni teisiti!
     Kummaline on minu jaoks see tunne, kui me enne iga etendust saame laval kokku,
et laulda mõni laul läbi: Elmo tuleb Tallinnast, Piret sageli Tartust, me pole omavahel
mõnikord päris kaua näinud, aga ega me eriti bravuurselt ei tereta ka – vahel me lihtsalt
ilmume lavale erinevatel aegadel, aga on mingi eriline tunne: veidi aja pärast me alus-
tame, pingutame koos, samas (millestki muust nagu) lõdvestume koos, aitame üksteist,
igas vajalikus situatsioonis, meie teame, kuidas seda teha ja kõik peaks laabuma…

Oh, etendustest oleks palju rääkida, aga see pole oluline – nad on ju rahva ees käinud ja
saali poolt nähtud!

Ja näitlejatest! Ja „Ugalast“! Ja teatrist!

Ü. Kaur (Üllo Kaur)
2. veebr 1994. a

Hr Sven! Kui oled selle kirja enda jaoks ammendanud – vaevalt saad siit midagi „ajakir-
janduslikku“ – palun saada ta Teatri- ja Muusikamuuseumi või ma ei tea kuhu, ehk
tulevikus huvitab üks asjaosalise arvamus kedagi – ma mõtlen tõsiselt!

Loomulikult sisaldas prooviperiood ka mingis ulatuses tööd, kohati filigraanset paika-
panemist, aga …



„Armastus kolme apelsini vastu“. Pantalone – Elmo Nüganen, Ninetta – Piret Kalda. 
Foto: Ugala arhiiv

Muusik – Üllo Kaur. Foto: Ugala arhiiv
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TÖÖRÜHMA „EESTI SÕNATEATER 1965–1985“
SEMINAR 5. NOVEMBRIL 1999. A.
EESTI TEATRILIIDUS

Vestlus uurimisrühma liikmete Lea Tormise (LT), Reet Neimari (RN), Ülo Tontsi
(ÜT), Luule Epneri (LE), Piret Kruuspere (PK), Monika Läänesaare (ML) ja Jaak
Alliku (JA) (uurimisalusel ajal olnud Eesti Kultuuriministeeriumi Teatrite Valit-
suse juhataja) ning Enn Kabritsa (EK) (uurimisalusel ajal olnud Teatrite Valitsuse
inspektor) vahel. Pluss Kadi Vanaveski (KV) ja Lilian Vellerand (LV) nii uurija
kui ametniku rollis.

Sissejuhatus Lea Tormiselt: Soovime Teilt teada saada, kuidas toimis teatrite
riiklik juhtimine Nõukogude Liidus sel ajal, mis oli suhteliselt natuke ju vabam
aeg? Kas midagi oli Eestis teistmoodi kui mujal Nõukogude Liidus ja kuidas see
ametlik juhtimise struktuur käis: teatrisiseselt, ministeeriumisiseselt ja ülevalpool?
     Vahekord kriitikaga? Kas oli mingeid selliseid asju, mis olid nt Teatriühingu
puhul kooperatiivse süsteemi või omandi jäänukid, et mingeid asju sai osta läbi
kolhooside (näiteks teater – otse muidu ei saanud)? Ja et Teatriühing sai teenida
endale niisugust raha, mida muudele riiklikele institutsioonidele ei olnud ette
nähtud?
     Mis funktsioonid olid ministeeriumil ja kes tegeles otseselt majandusega –
igas teatris ei olnud ju majandusdirektorit? Kes haldas maju, kust tuli see raha ja
kes vastutas teatri sees? Ja siis need üleliidulised normid ja nõudmised, mingi
„kollane“ või mis raamat see oli ministeeriumis. Kuivõrd oli kõik normeeritud
ja mida sai teha meie oma ministeerium ise? Mida tähendas ministeeriumi jaoks
see salapärane mittekoosseisuline fond, millega sai mängida ja millest väga pal-
jud asjad sõltusid? Kes seda eraldas ja kuivõrd seda sai kasutada? Miks teater
sularaha või ülekandega ei saanud poest osta talle vajalikke asju, vaid see käis
kuidagi hullumeelsel kombel? Kes üldse eraldas teatritele igasuguseid materiaal-
seid asju? Terve rida selliseid küsimusi… Aga kui algaks süsteemist ja institut-
sioonist? On terve rida inimesi, kellel ei ole see teada, ja mina ei ole kindel, kas
mina ka tean.
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JA: Töötanuna neli aastat (1977–1981) Teatrite Valitsuse juhatajana kultuuri-
ministeeriumis, julgen mina mäletada, et mitte ühtegi seadusandlikku ega nor-
matiivset dokumenti, mis teatri elu oleks suunanud või määranud, mina küll ei
tea. Hiljem algas juba mingi teatriseaduse tegemine, kui algas perestroika. Seal
80ndate lõpul. Aga 1977–1987? No küllap siis olid mingid 1934. aastal vastu võe-
tud näiteks Vene Rahvakomissaride Nõukogu dokumendid. Nendega ükski
inimene seal ministeeriumis küll tuttav ei olnud, arvan ma…
     Teine asi on finantssüsteem, mille puhul sa küsisid, et miks teater sularaha
eest osta ei saanud. Siis oli teine süsteem nõukogude riigiasutuses, ja et teater oli
riigiasutus, olid finantsreeglid kõigile ühesugused. Minu mälu järgi üks erinevus
oli kogu moosis. Selle ajalugu on hoopis pull ja te peate seda paremini teadma
kui mina – et kuna tsaariajal loodi Российское Театральное Общество, siis Jab-
lotškina [selle esimees, veel tsaariaegne primadonna] surus vist Stalini juures
läbi, et sellest Общество’st ei tekkinud 1933. aastal Союз, nagu tekkis Kirjanike
Liidust ja Heliloojate Liidust. Seetõttu, kuna Jablotškina sai kätte, et on Общество
ja et oleks traditsioon Tsaari-Venemaaga, seetõttu ka Eestis oli Teatriühing ja mitte
Teatriliit ja siit tulid nii plussid kui miinused. Tähendab ühtepidi oli siin kogu
aeg salapärane värk, et ei olegi nagu loominguline liit jne ja me polegi nagu loo-
mingulised, aga kusagil majandustegevuses tuli tõesti see, et need Общество’d
käisid kuidagi kolhooside alla [st kooperatiivsüsteemi alla, mis NL-s oli, paral-
leelselt riikliku süsteemiga, kuidagi olemas, kuigi püüti hakata vähendama] ja
need Общество’d said arendada seda majandustegevust, et omada tööstuskom-
binaate ja omada mida kõike veel…, mille raha võis teatrile siis kuidagi üle kan-
tida – kasutada teatritegevuseks, näiteks erialane täiendus jne, mida Kirjanike
Liit ei saanud ja Kunstnike Liidul olid „Arsiga“ mõnevõrra teised vahekorrad…
– Teatriühingu kombinaati oli lihtsam finantsiliselt käsitada kui „Arsi“. Vaat see
erinevus oli.
     Aga puht riigisüsteemi mõttes teater ei erinenud koolist ega sovhoosist
finantsmajandusliku tüübi poolest mitte millegagi…
LT: Nagu Ird ütles, et teater on vorstivabrik.
JA: Teatrile anti riigi eelarvest raha, ja selles mõttes väga hästi võrreldav kõrg-
kooli või kooliga.
LV: Aga ütle, kust saab selle kätte, palju dotatsiooni anti ja selle dotatsiooni
dünaamikat…?
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JA: Kõigepealt saab kätte ülddotatsioonid riigieelarvest, seal – ma ei mäleta enam
neid nõukogudeaegseid riigieelarveid – kas ja kuivõrd lahti oli seal kultuur kir-
jutatud.
ÜT: Ministeeriumi kaudu ju ometi käis see raha?
JA: Jah, loomulikult. Kuid ütleme, kas selle, et Vanemuine sai nii palju ja Estonia
nii palju – kas selle määras vabariigi valitsus või ülemnõukogu või ministeerium,
ma teile vastata ei oska. Tundub, et selle määras ministeerium.
RN: Seda ei määranud siis Teatrite Valitsus, mille juhataja sa olid?
JA: Ei, seda määras ministeeriumi plaanimajanduse osakond, kui sa tahad teada,
kust need arvud tulid. Teatrite Valitsus ei tegelenud teatrite finantsmajandusliku
juhtimisega ja minu meelest härra Markus sellega üldse ei tegelenud ja mina olin
siis see loll, kes hakkas sellesse natuke sekkuma. Ma ei saanud hästi aru, milleks
me teatritest niimoodi räägime, et lavastage seda või ärge lavastage teist, kui nad
ei ole hästi aru saanud, mida see sisse toob ja kuidas see raha liigub. Ühesõnaga
– see oli meie oma huvi sekkuda sellesse plaaniosakonna poolt välja pakutud ja
ministri kinnitatud tsoonijaotusse… Vat siis oli see suurepärane inimene, Asta
Sass [Kultuuriministeeriumi plaani-finantsosakonna juhataja]. Tema oligi kogu
„arvuti“ ja kõik direktorid, kes Tallinnas käisid, käisid tema juures ja lõpuks nad
Teatrite Valitsuses ei käinudki … Nii ta vist oli. Ühesõnaga teatrijuhi jaoks
oli ülemus minister ja Asta Sass, mitte nii palju see kontor, kus enne mind olid
Vambola Markus ja Jüri Lott. Nad olid selleks vajalikud, et nad jumala pärast
midagi ära ei keelaks ja ära nad ei keelanud ka ise, vaid siis, kui Keskkomitee
käskis.
LT: Aga kes määras palgafondi ja koosseisud?
JA: Teatrid olid kategoriseeritud ja need kategooriad olid üleliidulised, seal oli
ka üleliiduline alus linna suuruse järgi … Ühesõnaga, minu meelest linna suurus
määras selle kategooria ja siin olid nüüd „agad“.
LT: Meil ei oleks tohtinud üldse ühtegi teatrit olla elanikkonna suhtarvu järgi!
JA: 25-tuhandelises linnas kuskil Venemaal Городской teatrit küll ei olnud.
Городской oli 50-tuhandelisest alates ja me ei oleks sellesse skaalasse üldse mah-
tunud ning seetõttu oli meie jaoks seda skaalat kohendatud. Ta oli ikkagi kolme-
astmeline – rajooniteater oli finantsmajanduslik mõiste, mitte geograafiline;
linnateatreid Eestis ei olnud üldse. Olid siis nii-öelda vabariiklikud teatrid. Need
olid siis Draama, Estonia, Vanemuine…
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LT: Ja akadeemiline…
JA: … ja akadeemiline see oli siis nüüd tähtsuse näitaja, millest tuli ka raha
juurde.
LT: Sealt see Irdi lõputu võitlus akadeemilise nimetaja eest! Estonia sai ju selleks
1950. aastal.
JA: Lõpuks olid Estonia, Vanemuine ja Draamateater akadeemilised. Vene ja
Nuku olid riiklikud ja siis olid need kolm õnnetut rajooniteatrit, kus oli ette näh-
tud, mitu näitlejat võib olla trupis. Kogu niisugune koosseisu struktuur oli seal
mingit värvi raamatus, jah, ette kirjutatud – ütleme, et seal võib olla 25–30 näit-
lejat ja selle peale 2–3 lavastajat. See oli jube asi, et sa ei võinud võtta 2 näitlejat
vähem tööle ja 1 lavastaja selle asemel. See oli võimatu. See 2 või 3 lavastajakohta
oli ette nähtud. See võis olla täitmata, aga rohkem ei võinud võtta. Need olid
üsna rangelt normeeritud koosseisud ja selle peale anti ka siis palgafondi ja
palgafondi andis ministeerium vastavalt samale tüüpkoosseisule.
RN: Kategooriates – kõrgem, esimene ja teine.
JA: Jah, kategoriseeritud. Ja kunstinõukogude protokollides muuseumist te leiate
tohutult neid pabereid, kus kunstinõukogu on tõstnud 10 rubla võrra kellegi
kategooriat ja mitme aasta järel see siis käis.
RN: Minu mäletamist mööda Teatrite Valitsust enne teid ei olnudki, oli Kunstide
Valitsus, mis oli kõikide asutuste peale ühine. Millal ta Teatrite Valitsuseks muu-
tus?
JA: 1975. aastal tekkis ministeeriumi struktuuris: muusika osakond, kujutava
kunsti osakond ja Teatrite Valitsus. Selles nimetuses oli ka üks vastuolu – Teatrite
Valitsus oli ainult draamateatritele. Estoniaga ja poole Vanemuisega tegeles muu-
sika osakond.
LV: Kas sa seda mäletad, millal repertuaarikolleegium moodustati?
JA: Kindlasti enne meid, sest Sergei Levin juhtis seda. Levin oli peatoimetaja ja
siis oli Jüri Lott peatoimetaja.
RN: Levinil oli siis kõrval Reet Reiljan, kes oli toimetaja nime all vist.
JA: Teatrite Valitsuses oli neli koosseisulist kohta – oli Valitsuse juhataja, oli see
repertuaari peatoimetaja ja repertuaari toimetaja ja inspektor. Enn Kabrits oli siis
inspektor, mina olin juhataja, aga mul oli vaja mõnevõrra teistsugust struktuuri
või õigemini oli vaja [Noorsooteatri peanäitejuht] sõber Komissarov ära päästa
direktorist [Aarne Vahtrast] ja seetõttu ühelt poolt kokkuleppel temaga ja teiselt
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poolt, kuna ma arvasin seda, et Valitsus peaks tunduvalt rohkem tegelema teat-
rite majandus-administratiivse juhtimisega kui seni ja ma hindasin kõrgelt Eesti
Ehitusmaleva legendaarset komandöri Aarne Vahtrat, võtsin ma ta siis, kui me
selle uue „tiimi“ tegime, oma asetäitjaks, tegelikult repertuaarikolleegiumi pea-
toimetaja kohale. Mina mäletan nii, et ametlikes dokumentides leiate peatoime-
taja Vahtra, kes kunagi seda tööd ei teinud, sest selle koha peal oli Ülev [Aaloe].
Ja siis oli lisaraha, mille eest meil lubati võtta kaks mittekoosseisulist toimetajat
ja meie võtsime Lilli [Velleranna] ja Kadi [Vanaveski], nii et meid oli kuus. Kogu
see „restoran“ Teatrite Valitsuse all keldris töötas kuueliikmelisena. „Restoran“
sellepärast, et teatriinimesed nii Tallinnast kui mujalt armastasid sinna sisse tulla
ja seal punast veini juua. Aleksander Kurtna pideval kohalolul.
RN: See oli küll teie saavutus, sest varem Levinit küll nii ei külastatud. Nii et
teistsuguse õhkkonna loomine oli teie teene.
JA: Meie saavutus oli see, et me kolisime ära sealt peamajast, kolisime sinna õue-
keldrisse, saime kaks ja pool tuba, ehitasime sinna kamina, mis ei tõmmanud ku-
nagi. Kolm tuba oli. Ühesõnaga – tulime sealt ministri kõrvalt ära.
ÜT: Olite seal õue peal.
RN: Ma ei tea, miks nad seda keldriks nimetasid?
JA: Omaette uks ja keegi ei teadnud, kes seal käis. Minister sattus sinna nelja
aasta jooksul ainult oma 1. jaanuari ringkäigul head uut aastat soovima.
KV: Tema käis, jah, kätt andmas ja siis me võtsime kahtlased plakatid seina pealt
ära.
JA: Jah, meil olid keelatud lavastuse plakatid seina peal ja kui oli teada, et mi-
nister tuleb…
Aga neid daame oli vaja selleks, et ministeerium pidi vastu võtma kõik need
lavastused, mida oli ju tol ajal hooaja kohta 80 vist.
RN: Tähendab, kunstinõukogu etendusel käis ministeeriumi esindaja.
LT: Ka mina olen käinud ministeeriumi esindajana, aga juba minu ajal (1956–
1959) kadus ära see vajadus formaalselt vastu võtta paberiga, allkirjaga, minis-
teeriumi vastutusega.
RN: Kas teie ei võtnud paberiga?
JA: See tuli Moskva korraldusel tagasi, et hakati aktiga võtma. See oli niivõrd
perversne. 1977–1981 oli korra karmistumine nõukogude ideoloogias ja need
aktid tulid tagasi.
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ÜT: Kui lugeda neid protokolle (ja ma olin ju ise ka ninapidi asja juures), siis jääb
täiesti arusaamatuks see kolmnurk – teater, ministeerium, Keskkomitee.
JA: No seda me teame üsna hästi. Tegelik eesti teatrijuht neil aastatel, keda te
peaksite küsitlema, oli – Vello Pohla, kes on täiesti elus ja terve ja hea mäluga
[Keskkomitees teatri eest vastutava sektori juhataja].
LT: Kas ta oli kõik need aastad?
JA: Ta oli [Keskkomitees] 1976 kuni 1979. Tema muide tõigi mind Teatrite Valit-
suse juhatajaks.
ÜT: See materjal, mida mina värskelt olen lugenud, jätab mulje, et ei saa aru, kui-
võrd Keskkomitee ja ministeerium mängivad kokku teatud olukordades. Kui on
tarvis põhjendada mingite formaalsuste rikkumisega, siis Keskkomitee saab alati
põhjendada, et mingit paberit ei esitatud kaks päeva varem, kui oli nõutud. See
on ministeeriumi asi ja nemad [Keskkomitee] ei ole milleski süüdi.
LV: Üldse need ministeeriumi asjad paberites ei kajastu, sellepärast et kui
„Tuhkatriinumänguga“ käis terve aasta see jämm, siis selle kohta ei ole ühtegi
rida materjalides. On ainult 1969. aasta protokoll. Võib-olla Vanemuises on?
KV: Ei maksa uskuda kunstinõukogude protokolle kui täielikku tõde, ma olen
neid ise kaua kirjutanud. Ma teadsin, mida on mõtet kirjutada ja mida mitte.
ÜT: Need vabadusastmed olid omamoodi suured. Leedus näiteks – noor lavas-
taja tegi 6 või 7 lavastust, mis üldse ei kajastunud raamatupidamises…
LT: Leedu juhtkond oli teine, aga meie täitsime vene seadusi lolli saksa täpsusega
ja hoidsime veel kokku vene raha, mille pärast meid naersid mitte ainult leedu-
kad, vaid eriti Kaukaasia riigid, kes ütlesid: oma asja peale vene raha – nõrkemi-
seni! Aga meie maksime alati miinimumi, ja kui võimalik, vähemgi. Me hoidsime
vene raha kokku, ma ei tea, kelle jaoks.
RN: Põhimõtteline koonerlus, sest ükskõik mis raha kehtib parasjagu, ikka on
vaja eesti inimesel kokku hoida.
LT: Einoh, ametnikud hoidsid kultuuri pealt kokku. Miks?
ÜT: Kui kokkuhoidlikuks me veel siis muutume, kui euro tuleb?
LV: Ma vahepeal räägiksin sel ministeerium ja Keskkomitee vahekorra teemal
ühe konkreetse juhuse: kui Draamateatris Raid lavastas „Külalised“, siis esimene
tase oli Levin ja Reiljan, kes tulid seda vaatama ja tundsid, et seal on midagi kaht-
last. Nad ei julgenud seda välja lasta, siis saadeti vaatama [Paul] Uusman
[kultuuriministri asetäitja], kellele sai selgeks tehtud, et see on unenägu. Kaarin
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pärast mõnitas mind, aga selleks, et läbi läheks.
RN: Sina olid sel ajal Draamateatri kirjandusala juhataja.
LV: Jah… et see ei ole mitte sürrealistlik, vaid et see on unenägu ja sellepärast
täiesti reaalne ja võimalik. Sellega sai Uusman pehmeks räägitud. Siis veel Uus-
man võttis asja teadmiseks, ei andnud mingisugust luba ja siis järgmine, kolmas
aste oli, et tulid [kultuuriminister] Jürna ja [Keskkomitee kultuuriosakonna
juhataja] Utt. Ja nemad olid sellised üleolevad hindajad, kes ütlesid, et siin ei ole
ju midagi, selle võib rahulikult välja lasta. See oli minu aja sees kõige intelligent-
sem ja asja suhtes üleolevam vastuvõtt.
RN: Kaarin mäletab seda asja hoopis nii, et tänu Knebelile [Kaarin Raidi õpetaja,
Moskva teatriinstituudi professor] lasti see välja, aga Knebel käis hiljem, natuke
hiljem. Tükki juba mängiti. Tal oli lihtsalt tähtis, et Knebel andis sellele oma
õnnistuse ja kehitas õlgu, et milles teil siin probleemid olid. Nii et formaalselt ei
puutunud Knebel asjasse.
LV: Kuna seal poliitilist ega midagi eriti üldse ei olnud, siis ainus võimalik
süüdistus oli sürrealistlik.
LT: Seal oli ühiskonnakriitilist palju, aga nad ei taibanud või tegid näo, et ei
taibanud.
RN: Ülol on Tartu-protokollidest niisugune mulje, et need kaks asutust [Kesk-
komitee ja Kultuuriministeerium] mängisid kokku. Mina ütlen, et minu mäles-
tuse järgi oli Teatrite Valitsuse peamine funktsioon (alates teist ja hiljem) selles,
kuidas Keskkomitee eest kaitsta või kuidas Keskkomiteele neid asju serveerida.
Selles mõttes kokkumängu ei olnud.
JA: Iga kaasust tuleks vaadata individuaalselt. Keskkomitee ei olnud mingi ini-
mene kuskil nurgas. Kindlasti oli ka variante, kus mängiti kokku – kus minister
ja Keskkomitee sekretär mängisid kokku Keskkomitee esimese sekretäri vastu,
kus arutleti – mida Vaino selle peale ütleb jne. Kus mängiti kokku osakonna
juhatajaga Ristlaane vastu ja… See oli hierarhiline.
     Üldreegel oli see, et Keskkomitee ei keelanud mitte midagi ja GLAVLITi [riik-
liku tsensuuri peavalitsus] ei olnud olemas. Selle eest said palka ministeeriumi
ametnikud, et tsenseerida ja keelata. See oli üldmudel.
RN: Tähendab, seleta nüüd ära, et oli küll olemas.
JA: Ükski autor ei tohtinud teada. Tähendab GLAVLITi ei olnud olemas. Ole-
tame, et uksest tuli sisse [Heino] Kiik või Ingo [Normet]. [Silmas on peetud näite
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korras Heino Kiige „Tondiöömaja“ dramatiseeringu peatamist ja August Jakob-
soni „Vaestepatuste alevi“ dramatiseeringu seiskamist.] Ühesõnaga, kui mina
oleksin öelnud kodanik kirjanikule, et: kuule, näed, selle lõigu siit GLAVLIT tõm-
bas maha – siis järgmine päev oleks mind vallandatud. Ma oleksin reetnud
kohutava riigisaladuse. Loomulikult me rääkisime seda nende kirjanikega, kes
olid normaalsed. Kõik teadsid. Aga kui see inimene oleks teatanud, et talle
ministeeriumist Allik või Aaloe ütlesid, et tema tekstist on tsenseeritud midagi
GLAVLITi poolt, siis oleks me kaotanud koha.
LT: Mina olin 1956–59 repertuaaritoimetajana siis küllalt naiivne. Pidin toimeta-
jana käima GLAVLITi vahet, aga autorina (kuna ma olin paralleelselt ka raamatu
autor) ma ei tohtinud teada, et GLAVLIT on olemas.
ÜT: Olid üleliidulised load ja vabariiklikud load, ka keelud samamoodi. Tuleb
meelde, et Vanemuine näitas oma tekste mingile Tartus asuvale tsensorile, mitte
Tallinnas, mis oli kõrgem.
JA: See muutus korduvalt. Kas see Tartu tsensor võis tegelda ka teatri asjadega,
see muutus mitu korda – vastavalt tsensori kvalifikatsioonile ja sellele, kas Va-
nemuine oli tol hetkel usaldusväärne. Teine asi oli, et välisautorid GLAVLITi
üldse ei puutunud. Lititi ainult eesti oma autoreid. Vene autoreid lititi Venemaal.
[Kõnepruuk: littima, saada litt, s.o luba GLAVLITilt.] Ja põhiline nali, millega me
saavutasime üleliidulise skandaali, oli see, kuidas me littisime Petruševskaja ja
Razumovskaja [tänapäeval väga tuntud ja üle maailma palju mängitavad vene
dramaturgid] esimest korda NL-s ja mis sellest kõik tulenes – Suslovi [NLKP
Keskkomitee sekretär, sisuliselt Nõukogude Liidu ideoloogia-juht 1953–1982]
öised telefonikõned Vainole [EKP Keskkomitee esimene sekretär]… jne.
RN: Tähendab, Venemaal olid nad keelatud.
JA: Sellest võib rääkida eraldi, kuidas see operatsioon toimus.
LT: Ma küsin kohe vahele: et ei tohtinud välisautoreid, keda ei ole vene keelde
tõlgitud, mängida. Ometi meil seda saavutati. Kuidas see oli?
JA: Välisautorite mängimisel andis loa NSVL Kultuuriministeeriumi repertuaa-
rikolleegium. Ja see ei olnud LIT ja nemad ka ei littinud. Aga nemad olid kõvem
„LIT“. Meie ei tohtinud mängida ühtegi välisautorit, mida Liidu ministeeriumi
repertuaarikolleegium ei olnud lubanud. Küll aga olid seal toredad inimesed –
seltsimees Medvedjeva, seltsimees Terjošin – ja me saime suurepäraselt läbi.
Küsimus ei olnud mitte ainult loas, vaid nad pidid ikka mingid autoriõigused



ostma ka. Varastati küll enamus, aga vähemalt ostmise jaoks mingi raha neil siiski
oli.
ÜT: No tõlge tuli osta.
JA: Seda niikuinii… Küll aga oli siis see, et nad hakkasid meile andma ilusate sil-
made, sümboolselt Vana Tallinna pudelite ja inimliku vahekorra eest, nad ei
olnud mingid korruptandid, vaid üldjuhul eluaeg teatrit armastanud mutikesed
ja onud, üldjuhul, kellel oli põhiülesanne võidelda Rozovide, Šatrovide jt pärast
oma ülemustega. Ja nad hakkasid andma spetsiaalselt luba Eesti jaoks ja nii tekkis
see – „ожидание гада“. See oli 1977, kui ma olin esimest korda Teatrite Valitsuse
juhatajana Moskvas, siis Liidu Teatrite Valitsuse juhataja seltsimees Tšaussov
pidas kõne, kus oli jubedaks näiteks toodud Eestist – „ожидание гада“. (Ühe-
sõnaga luges paberi pealt valesti maha ja nii sai Godot’ ootamisest „jälkuse“
ootamine.) Olen kindel, et Eesti ei teinud seda omapead, sest Moskva loata tege-
mine oleks meile lõppenud väga kurvalt. See oli kokkumäng Moskva kolleegiu-
miga. Küllap nad siis „Godot’ oodates“ loa ka andsid. Ainsana Nõukogude
Liidus. Küsimus seal ei olnud üldse näidendite sisus, nad ei viitsinud neid
lugeda. Moskva load ei tulnud seoses sisuga, vaid seoses autoriga ja seetõttu oli
Beckett lubatud autor, aga Mrožek ja Miller ei olnud.
RN: Miller läks jah vahepeal kinni.
JA: Ta läks kinni seoses avaldusega vene vägede viimisest Afganistani, ta oli
PEN-klubi president– seepärast tegi ka avalduse.
RN: Tähendab igasugused avaldused, artiklid, intervjuud – kui keegi ütles mi-
dagi, mis NL-le ei sobinud, siis…
JA: …siis keelati päevapealt üle Liidu. Läksid repertuaarist ka lavastused, ka
need, millele ei olnud poliitiliselt ühtegi etteheidet.
LT: Aga Jaak, kes saavutas selle, et Mandri juubeliks tohtis mängida ärakeelatud
Milleri „Proovireisijat“? Ilmselt ilma Milleri nime nimetamata.
RN: Seda nimetati „Heino Mandri loominguline õhtu“.
JA, KV: See oli enne meid, aga meie tegime teise triki.
KV: Midagi naljakat oli meil ka.
JA: Meie tegime selle triki, mis oli minu trikk – see oli üleliiduline poola drama-
turgia festival, kus Tooming lavastas „Tuha ja teemanti“ ja täpselt selleks ajaks
oli Andrzejewski hakkama saanud millegi pahaga ja Andrzejewski muutus kee-
latuks. See oli aastal 1977 või ’76, igatahes selle tüki tegemise käigus keelati autor
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ära ja saabus Moskva komisjon. [See oli üleliiduline poola dramaturgia festival.]
Žüriid juhtis eesti teatri suur sõber Mihhail Švõdkoi [hilisem Vene kultuuri-
minister], kriitik Vera Maksimova ja ministeeriumist oli vist ka keegi. Kõik olid
suured [Vanemuise ja Irdi] sõbrad ja austajad. Etendus vaimustas kõiki ja oli
selge, et see on festivali peapreemia (üleliiduline) ja siis me istusime seal Irdi
kabinetis – Ird, mina ja komisjon ja ma-ei-tea kes veel – ning olime täiesti murest
murtud – mida teha. Ja nüüd ma ei tea – kas see oli minu idee või oli see Švõdkoi
idee, et me muudame ära pealkirja – et see ei ole üldse romaani järgi tehtud
„Tuhk ja teemant“, vaid see on … Wajda filmi põhjal „Polonees 1945“, autor Rein
Heinsalu. Ja saigi üleliidulise preemia. Mina olin siis see, kes läks, süda saapa-
sääres, seda varianti rääkima Geeniusele. Geenius sel nõupidamisel ei viibinud.
Läksin Jaanile seletama, et lugu on nüüd nii, et saa nüüd aru, anna järele, ja unus-
tame ära romaani, paneme uue pealkirja. Ja Jaan oli plaksti nõus! Tal lavastus
valmis. Ma ootasin, et nüüd hakkab mingi hüsteeria, aga ei alanud.
RN: Räägi nüüd see Petruševskaja asi ära. Tähendab, mina mäletan seda, et itsi-
tades andsite te mulle seda lugeda: te tegite kas GLAVLITile või Keskkomiteele
mingeid annotatsioone mingi näidendi kohta, kus oli teadvalt keeratud näidend
millekski muuks, aga oli vaja nii serveerida ja nii te serveerisite.
KV: Ma tõlkisin etenduse ajal teksti Olga Makarovale. Võite rääkida, kes oli Olga
Makarova.
JA: No jõle vene teatrikriitik.
KV: Советская Культура Balti väliskorrespondent, resideeris Riias. No ja tõlkisin
etendust, midagi ei juhtunud.
JA: No valet teksti ajasid suust välja.
KV: No mõnevõrra seda ja teist. Etenduse ajal.
JA: Seoses selle hierarhiaga – Keskkomitee ja ministeerium – kõige vapustavam
elamus on aastast 1981, kui mind kinnitati TMK peatoimetajaks ja siis, kuna see
oli Keskkomitee Büroo nomenklatuuri koht, siis esimest ja viimast korda oma
elus avanes suur õnn – pidin ma minema seltsimees Vaino juurde, seltsimees
Ristlaane saatel.
RN: Kas tõesti? Ma imestan seda, et kui mind pandi Teatriühingu aseesimeheks,
siis mind kinnitati ka Bürool.
JA: No see oli Büroo arvestuslik nomenklatuur ja sa ei käinud personaalsel jutu-
ajamisel.
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LT: Palun seleta kahe lausega lahti, mis on nomenklatuur. Mitte kõik kohad ei
olnud ju nomenklatuursed.
JA: Kõik kohad, mis midagi tähendasid ENSVs, alates keskkooli ajaloo õpetajast
ja pioneerijuhist koolis, olid nomenklatuursed kohad. See oli nii, et rajoonikomi-
tee arvestuslik nomenklatuur, rajoonikomitee büroo nomenklatuur, Keskkomitee
arvestuslik nomenklatuur, Keskkomitee sekretariaadi nomenklatuur, Keskkomi-
tee Büroo nomenklatuur. See oli hierarhia kohtadest, kelle kuhu võis tööle võtta.
Selle inimese kohta tehti toimik ja selle inimese pidi enne kinnitama partei vas-
tavas organis. Tähendab, kui kooli ajalooõpetaja oli rajoonikomitee arvestuslik
nomenklatuur, siis pidi rajoonikomitee propagandaosakond, kellele haridus
allus, andma loa selle inimese tööle võtmiseks. Ütleme, kooli direktor oli juba
[rajoonikomitee] büroo nomenklatuur. Tema töölevõtmine toimus Büroo laua
taga, ta pidi tulema kohale, talle esitati küsimusi. Enne seda toimus nelja silma
all jutuajamine rajoonikomitee esimese sekretäriga või ideoloogiasekretäriga. Ra-
joonikomitee büroo kinnitas ta kohale ja pärast seda järgmisel päeval haridus-
osakond võttis ta tööle. See oli „väga hea süsteem“ ühel lihtsal põhjusel – mille
tõttu me hiljem ja nüüd kannatame väga, et meil seda ei ole; mitte kinnitamises
ei ole asi, vaid neid kõiki, raisku, sai päevapealt ka lahti lasta. Ja seda meie de-
mokraatlik süsteem paraku ei võimalda. Kui ikkagi oli suli, siis ei olnud vaja
kohut, prokuratuuri, uurimisorganeid – siis hommikul tuled sina uksest sisse ja
poole tunni pärast lähed vallandatuna uksest välja. Küll aga nomenklatuurist ei
saanud välja. St kui kooli direktor osutus, ütleme, lausa vargaks, siis visati no-
menklatuurist välja ja pandi kinni, küll aga, kui osutus lolliks või sõnakuulma-
tuks, siis vabastatuna kooli direktori kohalt jäi ta rajoonikomitee nomenklatuuri
edasi ja rajoonikomitee pidi talle uue koha leidma. Mõnikord parema, mõnikord
halvema, sest kui ta seda ei tee… No te küsite: miks? Mis jama see on? Sest no-
menklatuurist väljaarvamise pidi rajoonikomitee ette kandma Keskkomiteele.
„Miks kodanik, ütleme Tormis, enam nomenklatuuris ei ole? Kas kodanik Tormis
on suli, pätt ja kaabakas? Ah on või?! No miks te ta siis üldse tööle võtsite? Teie
ju vastutate. Kuidas teil siis nii halb kaadrivalik on?“ Seetõttu kaadrivalik oli alati
hea – ja inimene jäi. Põhitermin oli „seoses üleminekuga teisele tööle“. Aga miks
ma praegu jutuga sinna jõudsin?
RN: Oot, oot. See jutt äratas minus praegu isiklikku huvi. See tähendab, et kui
ma Teatriühingusse tööle tulin, sattusin ma nomenklatuuri, aga ma küll ei mäleta,
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millal mind sealt vabastati. Olen ma seal praegugi veel?
JA: Esiteks – võib-olla oled sa seal veel praegu, teiseks – need olid niisugused
kohad, et … noh.
RN: Et kui ma pärast ajakirja läksin, siis kadusin ma sealt ära?
JA: See oli nagu loomeliidu valitav koht, see ei olnud nii range.
LT: Ma kuulsin esimest korda sinu käest, et ajalooõpetajad kuulusid nomenkla-
tuuri. Seda ma ei teadnud. Igatahes teatriajaloo õpetajad ei olnud, sest ma oma-
teada ei olnud või olin enda teadmata, seljataga.
JA: Väga paljud muide ei teadnudki seda. Lisaks nomenklatuurile, ja see oli küll
üks kõige naljakamaid asju, pidi olema kõigile direktoritele ja peanäitejuhtidele
ka kaadrireserv…
RN: Tähendab varuvalitsus.
JA: …ja need toimikud peaks kuskil veel alles olema. Aga põhiline nali kaadri-
reserviga oli see, et inimene ei tohtinud teada, et tal see reserv on, ja see, kes seal
seisis, ei tohtinud ka teada, kelle reserviks ta on.
LT: Siis ei tea ma siiamaani veel pooli asjugi.
ÜT: Tähendab, käibel oli see nomenklatuuri mõiste nende inimeste hulgas, kes
Keskkomiteest läbi käisid.
JA: See oli seaduslikult käibel.
RN: Teadvuslikult, teadvustatud.
ÜT: Õpetaja puhul tähendas see seda, et keegi vastutas tema eest.
KV: Ajalooõpetaja.
RN: Bioloogiaõpetaja ei olnud.
JA: Ühiskonnateadused.
ÜT: Ma olin kirjandusõpetaja kunagi ja ma olen kuidagiviisi solvunud, et mind
ei arvatudki siis nomenklatuuri.
JA: Arvestuslik nomenklatuur oligi see, et inimene ise ei teadnud ja ei tohtinudki
teada, et kooli direktor võtab ta tööle rajoonikomitee loal.
LT: Siis peaks kuskile oma toimikut uurima minema, juhul kui see kuskil veel
on. Võib enda kohta midagi teada saada. Ma tean, et kui Ird mind Teatriühin-
gusse kauples, siis ma teadsin, et ma ei taha nomenklatuuri minna, et võtku noo-
rem ja targem ja võeti Neimar.
JA: Mul jäid mälestused Vainost pooleli. Noh ja siis viidi mind sinna Vaino juurde
(1981), kus praegu istub kodanik Ilves [EV välisministri kabinet]. Rääkis tema,



ja rääkis õudustest eesti kultuuris. Kolm jubedat asja: „Künnimehe väsimus“,
mis oli hästi aktuaalne tollal [Jüri Müüri dokumentaalfilm], teist ma ei mäleta,
aga kolmas oli seoses teatriga. Kõige õudsem asi, mida tema oli teatris näinud ja
millise jubeduse kordumist ei tohi enam lubada (no ta teadis, et ma olin Teatrite
Valitsuse juhataja), oli Irdi „Tagahoovis“. See stseen, kus Eelmäe-Tibilkin istub
diivanil, krutib raadiot ja sealt tuleb: „Говорит Москва“. Tibilkin istub ja kuulab
Moskva raadiot. Ja see oli talle nii sügavalt mällu sööbinud, et selle õuduse ta
eesti teatrist … maalis mulle ette, milliseid jubedusi on lubatud. Ja tema selja taga
seisis Ristlaan ja tegi mulle nägusid sel ajal. [---] Ja siis ta viis mind lõpuks akna
juurde, vaatasime Estonia teatri poole ja mingi niisugune lause: et miks nad ei
ole meile tänulikud. Need inimesed (kes seal kõnnivad). Ta oli väga kurvas mee-
leolus. Ja kui me välja tulime, see žest jääb mulle meelde. Ristlaanega kahekesi.
Ühesõnaga Ristlaane suur rõõm oli see, et Allik nägi oma silmaga, millise idioo-
diga ta peab töötama. Ja Allik nüüd läheb ja räägib kogu eesti kultuurile, kui
õnnetu on Ristlaan.
LT: Aga kui hea, et sa ütlesid sellise detaili, sest olles korduvalt „Tagahoovi“ näi-
nud…
RN: Sa ei mäletanud?
LT: Ma ei mäletanud seda enne, aga see on ju jube tähtis, ja veel, et Ird niisuguse
asja sisse pani. Tema sai seda ainult teadlikult teha.
JA: Jah. Sellepärast võib-olla jäigi Irdi Kuldtäht ära.
ÜT: Kas võib arvata, et see oli raudselt kõigil etendustel?
JA: Jaa, võib küll. Mina mäletan seda etendustest. See oli tühine… enne kui
Tatjana Nikolajevna ja Pragi tulevad. Palju ta seal üksi on laval, see stseen? No
kümme-viisteist sekundit krutibki raadiot.
LT: Kohalik venelane eesti ajal kuulab Moskva raadiot!
LV: Tema sai nüüd aru!?
RN: Ta [Vaino] ei teadnud eesti ajast midagi.
JA: Ei-ei, temal oli paralleel Ameerika Hääle kuulamisega. Tema võttis seda nii,
et see on vihje, kuulake Ameerika Häält!
LT: Aa, veel peenem, mina mõtlesin, et see on vihje Moskva-meelsele põranda-
alusele siin.
JA: Tibilkini juhtimisel? 
LV: Kas sa olid sel ajal ministeeriumis, kui „Kevade“ jama oli?
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LT: Ei olnud.
JA: Millise „Kevade“?
RN: Komissarovi ja Noorsooteatri oma.
LV: Mina sain nüüd dokumentidest teada, et ma tegin suure vea. Seal ei ole sel
puhul veel räägitud… See oli enne kui see „Kilplased“ ära keelati. „Kevadega“
oli niisugune asi, et esimene kunstinõukogu ei võtnud seda vastu. Formuleering
oli, et ei olnud veel valmis, kunstiliselt küps ja teistkordselt kutsuti siis ministee-
riumist mind seda vastu võtma, nagu dokumentidest selgub, ja teater ei kutsu-
nud kokku tervet kunstinõukogu, vaid mina ainuisikuliselt (nagu ma ei oleks
tohtinud seda teha) võtsin selle etenduse teisel korral vastu.
ÜT: Aga kes esimesel korral tagasi lükkas?
LV: Kunstinõukogu.
ÜT: Ise?
LV: Jah. Pahandus oli kahes stseenis.
RN: Kahe kohaga, mina mäletan ka kahte kohta „Kevadest“.
LV: No räägi need kohad, mina ei mäleta.
RN: Üks oli see, et Arno ja Teele räägivad – et mis sulle koolis raske on. Ja ei toh-
tinud öelda, et vene keel on raske. No Lutsu tekst. Ja teine koht on veel parem –
kuulus lumesõja koht. Kõik on juba valmis, Toots hilineb lumesõja alguses ja
hüüab, et „Kes teie olete?“ – „Meie oleme türklased.“ – „Ja kes teie olete?“ –
„Meie oleme venelased.“ – „Oi, venelaste poole ma ei tule, ma lähen parem türk-
laste juurde.“ See Lutsu tekst kästi välja kärpida.
ÜT: Kas kunstinõukogu on olnud teatrite juures kogu nõukogude aja kuskilt
40-ndast peale või?
JA: Ma arvan küll, et see oli mingi üleliiduline otsus. Selle kunstinõukogu kinni-
tas ju ministeerium.
RN: Kunstinõukogu esimees oli kogu nõukogude aja direktor, mitte peanäitejuht.
ÜT: Kui me juba siin oleme – mis me kunstinõukogust üldse arvame? Kas ta oli
selline valvekoer või mis see mõte oli?
LT: Kas need igasugused instantside esindajad sealt väljastpoolt olid kuidagi ette
nähtud või teater valis need ise?
KV: Teatud ajal kindlasti oli ette nähtud – kes kust peab olema, aga aja jooksul
see hakkas kergemaks ja märkamatumaks minema.
JA: Ma arvan, et oli ette nähtud kuskil normatiivaktis mingi protsentuaalne



koostis … Ja edasi oli see, et kui seal seda parteikomitee esindajat ei olnud, siis
ministeerium poleks kinnitanud. Jah, teatris pidi olema ametiühing. See oli vist
ka põhimääruses ette nähtud, kes teatris(t) peavad olema, mis kohad. Aga väl-
jastpoolt, et see või teine kriitik, selle otsustas juba teater ise.
RN: Erinevatel aegadel on olnud ilmselt ka eri moodi. Räägitakse ju 50ndatest
anekdoote. Draamateatri näitlejad räägivad, mida ütlesid kunstinõukogus min-
gisugused väljastpoolt sinna ametikohtade järgi pandud isikud. Aga teisest kül-
jest on ju nii, et kui läks kuskil, mina ei tea mis aegadest, siis 60ndatest või
70ndatest lahti niisuguseks muljetevahetuseks, normaalseks aruteluks, mina olen
väga palju kunstinõukogus istunud, siis tihti ei tajunud, et seal keegi peab veel
mingi vastutuse endale võtma või et etendus vastu võetakse. Lihtsalt oli muljete
vahetamine. Tahan öelda seda, et praegu, kui need vahepeal ära kaotati, on kõik
teatrid tasapisi mistahes nime all – loomenõukogu vm muu nime all hakanud
mingisugust seltskonda uuesti kokku ajama.
JA: Loomenõukogu näeb teatri seadus ette.
RN: Aa, no nüüd ta näeb. Aga just nimelt selles mõttes, et ikkagi tahaks saada
mingit vastukaja, et inimesed tulevad peale etendust ühes toas kokku ja räägivad
juttu. Vahepeal sellest taheti vabaneda, et seda pole vaja ja loov inimene teab ise
kõige paremini oma vigu ja arenemisruumi jne. Aga seda keskustelu on nüüd
jälle hakatud igatsema.
JA: Olles nüüd olnud nii ministeeriumi esindajana kunstinõukogus, nii teatri
juhina kui ka lavastajana neil istungitel…
RN: Et lavastaja seda ei vaja…
LT: Sa räägid nüüd sellest ajast või?
JA: Ei, üldse institutsioonist, ma olen elu jooksul erinevates rollides olnud, ütlen
ma, et sinna tulla lobisema pärast kontrolletendust, nagu me kõik oleme käinud,
on erakordselt huvitav ja kasulik, aga lavastajale on see erakordselt traumeeriv.
Mitte asi ei ole selles, et ei ole vaja, aga ta traumeerib.
ÜT: Oleneb vast ka inimesest, äkki võtab pingeid maha siiski ka.
JA: Vaata kui palju kordi on olnud see igavene vaidlus, et kas näitlejad võivad
seal olla või nad ei või. Korra on nad seal olnud, siis jälle ei ole. Juhtub, et kui la-
vastaja läheb oma näitlejate juurde, on maja teist treppi pidi läinud kõik see jutt
neile ette. Ja valel kujul.
ÜT: Väike märkus. Vanemuise teatri juures oli kunstinõukogu kõrval veel olemas
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mingil ajal, ma ei tea kui kaua, teatri ideoloogilise abistamise komisjon.
KV: Millal?
ÜT: 1973 tuleb see kunstinõukogu protokollidest välja, ma võin isegi nimetada…
JA: Minu teada, uduselt mäletan, et see oli üleliiduline kohustus, mis Eestis
kunagi ei töötanud.
Ird panigi kokku, ega see komisjon Irdi juures kunagi eraldi ei töötanud. See oli
mingi kohustus, parteiliselt pidi olema ja Ird kasutas neid koos.
ÜT: Kalits [Tartu Ülikooli NLKP ajaloo kateedri juhataja] käis väga hoolega ja
võttis sõna ja nüüd ma protokollidest loen, et oli eraldi komisjon, kes … nagu …
LV: Kas teistes teatrites pidi ka olema?
JA: Pidi olema jah.
LT: Mujal küll ei olnud, kui, siis ainult salaja. Pole kuulnud.
KV: Kunstinõukogust on aja jooksul palju kasu olnud, eriti tema laiendatud
olekust („Olen 13-aastane“ jne).
JA: On ka teine võimalus, kui ma arvasin, et see oli üleliiduline, siis teine võima-
lus on see, et ta tekkis 1973. aastal. Siis olid just kõik need Vanemuise pahandused
olnud ja seda arutati Keskkomitees ja siis loodi Keskkomitee otsusega Ideoloo-
gilise Abistamise Komisjon. See võis ka nii olla.
LT: Aga nüüd need kunstinõukogu halvad küljed, olid ka need, mis sa rääkisid,
Jaak. See, et need, kes seal istusid, nendest paljud ei saanud üldse aru, mida
sisuliselt räägiti. Meie püüdsime arutleda. Esimene mulje on väga ebamäärane
ja raske endalgi sõnastada. Ja siis kohe keegi – oli ta nüüd juuksurite või ameti-
ühingu esindaja, jõudis minna ja rääkida näitlejatele midagi ette, olemata ise
üldse aru saanud, millest tegelikult räägiti. See oli üks jampslik asi, mis sundis
hiljem sealt kunstinõukogust ära tulema, ma ei tahtnud neid jutte enam.
ÜT: Vanemuise nõukogu täiendati mingil hetkel, ma ei tea seda aega ütelda, töö-
kollektiivide esindajatega.
LV: No seda oli mujal ka.
JA: Vanemuises kasutas Ird kunstinõukogu kaitserelvana ministeeriumi ja Kesk-
komitee vastu.
LT: Teised minu meelest mitte, aga mõnikord võib-olla siiski.
RN: Tuleksin selle juurde tagasi – meil jäi see „Cinzano“ lahti rääkimata. Ma
mäletan, et te tegite mingeid veidraid annotatsioone, ma küsisin – kellele: oli see
GLAVLITi või Keskkomitee jaoks?
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JA: Mina olen istunud Petruševskaja köögis ja viina joonud, kolmekesi – Petru-
ševskaja, mina ja Karusoo. Tolleks ajaks ei olnud NL-s ühtegi Petruševskaja näi-
dendit mängitud kutselistes teatrites (rahvateatris vist küll). Ta ei saanud n-ö
LITist läbi. Siis Karusoo luges ja tahtis lavastada. Ja siis me mõtlesime välja nii-
suguse tsirkuse, et litiks Eestis ära, aga Eestis võis littida ainult neid, mis olid
Eestile kirjutatud. Ühesõnaga, me tegime nii Petruševskaja kui hiljem Razumovs-
kaja puhul lepingu. Autorilepingu, nii nagu Petruševskaja oleks selle näidendi
kirjutanud ENSV Kultuuriministeeriumi tellimusel. Ja kuna ta on ENSV Kultuu-
riministeeriumi tellimusel kirjutatud, eks ole, kodakondsust siis ei olnud, rahvus
ei olnud tähtis, siis me võisime tellida ka Kasahstanis elavalt autorilt oma teatrile.
Ja siis ta käis Eesti LITi alla ja siis lititi ära nii „Cinzano“ kui siis Razumovskaja
„Armas õpetaja“. LIT oli teistpidi üleliiduline – kui ta kuskil oli LITi saanud, siis
võis seda mängida ka mujal, sest see NB number oli üleliiduline. Aga „Cinza-
noga“ algasid pahandused Keskkomiteest, siin ta oli LITi juba saanud. Pahan-
dused algasid sisust, mitte LITist. Mäletan dramaatilisemaid hetki oma kabinetis
… seoses „Cinzanoga“ – Teatrite Valitsuse kabinetis, seal taga, ütlesin ma väga
halvasti oma õpilasele ja väga austusväärsele inimesele (meie vahekord on hiljem
taastunud), ma ütlesin Mihkel Mutile, et ta on kaabakas! Nimelt tema avaldas
„Cinzano“ arvustuse, kui ta siis lapsesuuga kirjutas kõik ära, ausalt, kirjutas kõik
ära, millest see näidend rääkis, mida meie olime petnud ja varjanud, kõigi oma
„spravkadega“ õiendasime, et on ikka nõukogulik, kasulik ja kasvatuslik. Mutt
otse näitas ära, millest asi on. Ja see viskas mul nii üle, et siis ma kasvatasin Mutti.
RN: Ei-no jah, sellel olid oma tagajärjed – miks te kartsitegi, et seda ei oleks pruu-
kinud kirjutada nii lahti. Et seda kasutati ära ju. Link [Sirbi ja Vasara teatriosa-
konna juhataja] näiteks kasutas selle kohe mingil koosolekul ära. Enne avaldas
oma lehes Sirbis Muti artikli ja siis hakkas koosolekutel ja kabinettides ütlema,
et: näete, millest tegelikult tükk räägib ja kuidas on Teatrite Valitsus lubanud nii-
suguse asja lavale.
JA: Siin oli ka Eesti-sisene võitlus Teatrite Valitsuse vastu, me olime siis halvad
inimesed. Razumovskajaga me tegime sama nalja, aga see lõppes muidugi kur-
valt. Teda oli mängitud Noorsooteatris…, vist 60–70-nes etendus käis, aga siis
tuli see asi meie litiga välja kusagil Omskis (või Tomskis), kus sattus seda vaa-
tama mingi kohalik parteiboss, kes leidis, et see on midagi nii koledat, et helistas
siis Moskvasse Keskkomitee sekretärile Zimjaninile, et kuidas on võimalik, et



245

NL-s on lubatud mingi niivõrd nõukogudevastane näidend. Ja sealt siis hakati
uurima, et kuidas ja kus see siis lubatud on, ja siis oli mingi öine telefonikõne –
Zimjanin helistas [EKP Keskkomitee ideoloogiasekretär] Ristlaanele või kellele,
too [kultuuriminister] Lotile ja Lott minule. Öösel. Öösel lõi see välk sisse, sest
Siberis oli teine aeg. Öösel käisid uuringud, et kus, kes, mis ja siis öösel saadi aru,
et selle LIT on saadud Eestis. Ja siis keelati ära, peale 67ndat etendust Tallinna
Noorsooteatris, keelati päevapealt ära. LIT tühistati ja tehti uued LITi eeskirjad
ja edaspidi sai littida ainult sissekirjutusega. Et võib küll olla eesti kirjanik, aga
kui ta Leningradis elab, siis ta ei saa mitte Eesti LITTi, vaid peab sama Lenin-
gradis LITi.
LV: Ja see lõppes veel sellega, et mul oli Noorsooteatri ülevaade „Teatrimärkmi-
kus“ (ja tegelikult „Armsa õpetaja“ pärast oligi kirjutatud see artikkel). „Märk-
mikust“ võeti see välja ja jäeti mingi väike jupakas.
RN: Ma tahtsin öelda, et isegi „Teatrimärkmiku“ taga, repertuaariloetelust võeti
see välja, et kui hakata otsima, siis seda lavastust ei ole, poleks nagu kunagi esi-
etendunud. See on nüüd näide sellest, mis me rääkisime, et eestlased saksa täp-
susega täidavad korraldusi. Häda nüüd siis mitu aastat hiljem, tol ajal ilmusid
„Märkmikud“ hiljem, oli nüüd kellelgi tarvis seda tingimata kuulekalt, kui
67 etendust oli läinud, võtta kroonikast ja igalt poolt välja.
LV: LIT võttis, ta teadis, temal oli see mällu jäänud.
RN: Ei võtnud LIT, minu meelest koostaja ise võttis selle välja. Mina mäletan, et
ma tol korral kangesti vaidlesin.
ÜT: See on nüüd küll huvitav koht, sest me kavatseme tugineda igasugustele…
LT: Ei-no, nii ongi, neid allikaid ei saa lõpuni usaldada, isegi statistikat, neid tuleb
kontrollida ja neid juba Lilli on kontrollinud mingil määral. Tuleb veel kontrollida.
RN: Asi on selles, et kui vaadata „Teatrimärkmikke“, siis sellist lavastust pole
olnud.
ÜT: Maha võetud ja ära lõpetatud mängimisi on teisigi, aga nad on siiski olemas
üldiselt nimekirjades.
LT: … ja „Neljakuningapäev“. [Silmas peetakse Mikk Mikiveri lavastust Tallinna
Draamateatris 1976. a.]
JA: Need olid hoopis teised asjad. Siin oli asi, et LIT tühistati. „Neljakuninga-
päeva“ LITTi pole tühistatud. Ja miks te ei küsi ka seda, mida meie ära
keelasime!
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RN, LR: Palun, mida teie ära keelasite? Normetil oli vihje sellele Jakobsonile, aga
mina ei mäleta, et see oleks niimoodi olnud.
JA: Seda me mitte ei keelanud, vaid ei lubanud. Kolme asjaga olid jamad: üks oli
„Vaeste-patuste alev“, teine oli „Tondiöömaja“ – need olid Ingo omad ja kolmas
oli see Kiige õnnetu „Infrakolhoos“.
RN: Misasi? Seda pole kuulnudki!
JA: No Kiige mälestustest võite lugeda.
LT: Pealkiri oligi niisugune?
ÜT: Jaa. Kapitalist sotsialismis.
JA: Jah. Kui võtame praeguse seisuga, eks siis see oli kolhoosikorra (see, mille
peale läkski hiljem asi – turumajandus jne) koost lahti võtmine. Näidendi puhul
oli ühelt poolt selge tema ideoloogiline löögi alla sattumine, aga teiselt poolt oli
ta kunstiliselt erakordselt nõrk…
ÜT: Oli üks kinnine näidendite võistlus, Kiik tegi selle jaoks.
JA: Jah, kus ta sai mingi ergutuspreemia. Oli selgelt nõrk näidend ja meie Üleviga
leppisime kokku, et meie nüüd selle eest küll… Asi ei vääri võitlust, pettust, kan-
gelaslikkust. Meil olid muud asjad, mille eest võidelda. Aga ma püüan nüüd
meenutada, mis staadiumisse jäid „Tondiöömaja“ ja „Vaeste-patuste alev“? Sest
nad tulid lõpuks ju välja.
ÜLD: „Tondiöömaja“ ei tulnud, „Vaeste-patuste“ tuli.
JA: No „Tondiöömajaga“ ei olnud sõda üldse meie tasandil. Minu arust käis
„Tondiöömajaga“ sõda nii romaani kui lavastuse tasandil Keskkomiteega.
LT: Aga ta lõpuks ilmus ju romaanina.
JA: Siis tahtis Ingo teha instseneeringut ja siis olid ajad jälle muutunud ja Tõnurist
[ENSV põllumajandusjuht, ENSV Ministrite Nõukogu esimehe esimene asetäitja,
kes kaitses „Tondiöömaja“] oli vist ka juba minema läinud. Seda ma ei mäleta,
aga „Vaeste-patuste aleviga“ oli üks mahatõmbamine ja ümberkirjutamine.
ÜT: „Tondiöömaja“ kohta on „Vanemuise“ protokollides selline märkus, et Ird
tahtis ka seda teha, aga – „Kiik nõuab fantastilist honorari. Ei saa“. Kiik võis
nõuda küll, see ei tarvitse olla ideoloogiline peitepilt.
JA: Muud eesti näidendid tekstidena me surusime kõik läbi. Ma ei mäleta ühtegi
näidendit, et oleks midagi olnud ära keelatud.
LV: Sina olid juba ära, siis kui see õnnetu „Kilplaste“ jama oli?
JA: Jaa.
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RN: See on ka vist hilisem, kui hakkas nali pihta – „Musta kassi öösel ei näe“.
See lugu tuli välja ja siis hakkas pärast mingisugune pomin. Selle „Musta kas-
siga“ oli mingisugune õiendamine.
LT: Ei-no, õiendati, aga samal ajal mängiti ja vaadati palju ja käidi Tallinnas.
JA: Kui nüüd vaadata lavastusi, siis mina mäletan selle nelja aasta jooksul kaht
lavastust, mis n-ö ära keelati. Selles mõttes, et – ma ütlesin kunstinõukogus:
parem, kui te ise tulete selle peale, et seda asja mitte mängida. Üks oli Ugalas,
Riho Lehespalu lavastuses.
RN: „Keegi ei tahtnud surra“. Sinna sa vedasid minu kaasa.
JA: Ja nad mängisid kolm korda ja võtsid selle ise maha, sest see oli ikka jube
küll …kuulsa leedu filmi järgi tehtud täielik jama.
RN: See oli mingisugune nn Tartu „noore režii“ epigoonlus, seal olid kõik hullu-
sed korraga – pea peal seismised ja redeleid mööda ronimised ja mingid hüppa-
mised ja köied ja värgid, ainult et sellel ei olnud vähimatki mingisugust mõtes-
tatust ja vähimaidki kujundeid ei tekkinud, mis oleks sisuliselt tähendusega
olnud. Mingi niisugune nähtus, mille kohta vana papi Ader, ma ei ütle, et ta seda
vaatas, aga muidu, temal oli niisugune sõnapruuk. Tema ütles üliõpilastele tihti
– see on pisut seevaldlik. Vat see Lehespalu lavastus oli kõige seevaldlikum asi,
mida mina tol ajal nägin.
JA: Aga teine, kus ma ütlesin kunstinõukogus, et parem, kui te ise maha võtate,
oli muidugi teine äärmus. Selle lausega ma võiksin muidugi sattuda maailma-
teatri ajalukku. See oli Roman Viktjuki lavastus „Мелкий бес“ (Väike saatan).
Näitlejad on kõik samad, kellega ma praegu Vene Draamateatris töötan. [Jaak
Allik lavastas vestluse toimumise ajal Vene Teatris Jaan Tätte näidendit „Ristu-
mine peateega“.] Me praegu just nendega vaidlesime selle üle.. See on nende mä-
lestuses üks elu huvitavamaid töid. Minu jaoks oli ta lihtsalt poola teatri kehv
järeleaimamine kuni siis niisuguste rumalusteni, et noh, ma ei tea …, vanemad
inimesed mäletavad sellist väljapaistvat daami, Vene Draamateatri kirjandusala
juhatajat, nagu Elvira Ennok, kes oli korpulentne, blond ja eestlane (teeneline
kultuuritegelane) ja oli ka natuke näitleja…
EK: Ta oli näitleja haridusega.
JA: … Mina mäletan seda stseeni – istun saali vahekäigus ja mingi õudse lärmi
saatel äkki terve trupp tagauksest roomab kõhuli minust mööda ja Ennok kolksti-
kolksti … ja see viskas mul ära. Aga siis seal midagi nad tegid ümber ja seda ikka



mängiti. Esimene juhtum oli ikka jube küll. Aga üks asi, mis meil ikka ära keelati,
juba pärast mind, oli ju see Karusoo teine pool – „Elulugudest“.
RN: Kuule, Kadi, meenuta nüüd „Kui ruumid on täis“ – mis mängud seal olid?
Need olid lõppematud kinnised arutelud.
JA: „Kui ruumid on täis“ mängiti kaks või kolm korda. Mis seal toimus? Seal oli
Pohla, seal oli [Eduard] Tinn.
KV: Mina ei mäleta enam kustsaadik, ausõna enam ei mäleta.
RN: Mina mäletan, et näitlejad olid kõige tigedamad Tinni peale.
JA: Tinn oli Keskkomitee … esindaja.
LV: No mina võin rääkida. Mind saadeti seda etendust vastu võtma. Vaheajal
helistasin mina Vahtrale [tol ajal Teatrite Valitsuse juhataja], et Te võite ise tulla
ja ta kinni panna, mina seda kinni ei pane.
JA: Aga kas saadeti sind ülesandega see kinni panna.
LV: Jah.
JA: Sa ei olnud seda varem näinud?
LV: Ei. Ma sain aru sellest… Komissarov ütles mulle pärast, et kui sina seda kinni
ei pane, siis pean mina ise selle kinni panema.
JA: Oota, täpsustame nüüd. Äkki on pabereid.
LV: Ja siis oli niisugune asi, et teatriinimesed … Seda protokolli enam ei ole, see
on kadunud, kahjuks. Väga kahju.
RN: See protokoll on Karusool ja nendel näitlejatel, kes seal…
LV: Aga seda ei ole seal, kus ta peab olema.
JA: Räägi nüüd edasi seda lugu.
LV: Ja siis üks näitleja arvas, et see lavastus on paha sellepärast, et tuleb küsimuse
alla eetiline pool. Et inimesed avavad iseennast ja oma perekonna lood.
RN: … ja oma vanematega igasugused õudused jne.
JA: Oota, Kalju oli sellele lavastusele vastu just eetilisel pinnal?
LV: Ei, ei olnud.
KV: Näiteks Allabert oli sellepärast vastu.
LV: Kalju ütles, et see on fašistlik lavatükk. Mina ütlesin, et see võib fašistlik olla,
aga 20 aasta pärast, kui me selle praegu ära keelame ja räägime, et on vaja
eksperimenti ja head teatrit, siis meil on häbi silmad täis elu lõpuni. Ja ütlesin, et
mina ei keela seda ära.
RN: Mis mõttes fašistlik, et inimestega manipuleeritakse?
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LV: Ei-ei-ei. Venelaste vastu, et venelased välja. Ma sain nii aru.
RN: Ei ole, mine nüüd. Seal ei olnudki seda nii palju.
LV: See lõpp ikka oli. Võtame kaika ja ajame nad sinna…
JA: Oli ikka jah. 
KV: Oli sedalaadi asju, mis võisid vastu hakata küll.
LV: Siis oli seal veel see – Berliini müür, ka see oli väga huvitav monoloog. Laine
Mägi monoloog. Ja siis me arutasime seda asja, et mõnda asja niipidi ja mõnda
naapidi, et see ikka välja tuleks. Karusoo ütles pärast veel nii, et see oli asjalik
jutuajamine.
RN: Karusool oli ikka väga tasakaalustatud see asi. Mina mäletan seda misan-
stseeni, kus olid lõpus kokku võetud kolm poissi, kellel olid täitsa erinevad elu-
lood – Maanus Valentin, kellel oli see küüditamiste lugu, kogu perekond oli
hukka saanud; siis Rekkor, kellel oli isa kolhoosi esimees, ja Elmar Trink, kes pih-
tis seda, et tema on kogu aeg lapsena olnud kompleksides, et teda hüüti õue peal
„vene poiss, vene poiss“, aga tema ema ei olnud venelane, vaid udmurt. Need
olid kokku võetud ja siis olid seal mingid tüdrukud oma tavapäraste elulugudega
juures ja minu meelest tahtis ta juba siis esitada neid eesti lugusid kõikides eri-
nevates variantides. Nii et tegelikult see ühte väravasse küll ei olnud.
LV: Need küll ei olnud. Aga see lõpu kujund Eesti kaart, kus särasid need kõik.
Otse ei öeldud, aga ma mäletan, et mul tekkis küll kihu, et võtaks ühe kaika ja
paneks venelastele – välja!
JA: Siis oli Kaljul õigus?
KV: Oli küll sellist, mis vastu hakkas, isiklikult minule näiteks ka.
LV: Ma ei saanud öelda, et ma ei võta seda etendust vastu… Ma ütlesin: ärme
kinni paneme, vaid et mõtleme veel ja räägime veel ja laseme vaadata inimestel
ja vaat siis teine kord kutsuti kokku õpetajad nagu spetsialistid. „Olen 13-aas-
tane“ puhul see õnnestus. Aga „Kui ruumid on täis“ see ei õnnestunud.
JA: Nad hakkasid vist sõimama või?… Ma tahaks veel seoses GLAVLITiga öelda,
et need neli aastat, mis meie olime, oli selles mõttes õnnelik aeg, et GLAVLITis
meiega tegelesid kaks äärmiselt kena, põhimõtteliselt ausat inimest. Üks, kes oli
teatrite peal. Tema nimi oli Remmelt ja tema oli Ülev Aaloe kursusekaaslane, ta
tegi kõik selleks, et meid aidata. Muidugi sinnamaani, et ise mitte vahele jääda
ja kohta kaotada. Ja tema ülemus oli proua Maret Penu [Kinokomitee esimehe
Raimund Penu naine]. Hierarhia oli selline, et Penu oli osakonna juhataja, hiljem



sai vist isegi ülema asetäitjaks. Kõige peal oli Adams, kes oli kohutav inimene.
LT: Ka siis oli ka veel Adams?
JA: Jah. Adams oli kogu aeg. Järgmine tase oli – Penu, osakonna juhataja, ja siis
see, kes otse tsenseeris, oli Remmelt. Ja Remmelti ja Penuga me mängisime kokku
ja Penu päästis ära „Olen 13-aastane“. Seda olen ma seal Karusoo „13-aastaste“
raamatu taga detailselt kirjeldanud.
RN: Seda on seal raamatu taga jah, kuidas Ird ja Penu kohale viidi Kloogale.
JA: Need daamid mõlemad said asjast aru ja töötasid oma võimaluste piirides
eesti kultuuri kasuks. Ette heita neile kahele inimesele küll midagi ei saa… Ja
head naljad veel seoses selle ajaga. Oli niisugune lavastus nagu Kaarin Raidi
„Epp Pillarpardi Punjaba potitehas“. See oli natuke enne meid, seitsekümmend
midagi – neli või viis.
RN: Seitsekümmend neli.
JA: Mis keelati ära selle variandiga nagu „Neljakuningapäevgi“, et Keskkomitee
soovitas: mängige harvemini-harvemini-harvemini ja siis ärge enam mängige.
RN: Jah, see oli siis niisugune moodus, et midagi ei keelatud ära, aga umbes nii,
et hooaja lõpp läheneb – mängige teda nüüd harva ja uuel hooajal lihtsalt ärge…
LV: Nii tehti ka Panso lavastusega „Tants aurukatla ümber“.
JA: „Punjabaga“ oligi nüüd see seis. Ja siis oli nii, et ülikooli „Teatriklubi“ (See
oli see aeg, kui ma olin ülikoolis õppejõud. Ma seal keerasin neid üles) ametlikult
soovis seda etendust näha ja Irdi käest saime maja ja toodi siis tükk (minu meelest
oli see viimane etendus) Vanemuisesse ning see oli koos aruteludega, et päästa
seda tükki. Sest õudne sõda käis selle „Punjabaga“, ma mäletan.
     Ja miks ma seda praegu meenutan – kuu aega tagasi Leningradis [teatrifesti-
vali] „Балтийский Дом“ banketilauas võtab sõna žürii esimees professor Gitel-
man ja räägib pika loo sellest, kuidas tema tutvus minuga. Tema nimelt oli tulnud
oma üliõpilastega juhuslikult Tartusse ja juhuslikult sellel päeval ja juhuslikult
sattus seda vaatama ja siis pärast pidi arutelu olema ja nemad olid küsinud, et
kas nemad võivad tulla ka arutama. Ja siis oli seal lehvinud erakordne natsio-
nalist Allik, kes oli ära keelanud venelaste sisselaskmise. Aga meil oli spetsiaalne
arutelu lavastatud ja mina kartsin, et tulevad mingisugused Leningradi õppejõud
ja üliõpilased ja nüüd on kogu mäng untsus ja hakkavad rääkima, kui kohutav
näitemäng see on.
ÜT: Analoogne Muti looga.
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JA: Just-just.
RN: Sellel arutelul ma mäletan, et just Mutt rääkis väga huvitavat juttu.
JA: Ei-no, lõpuks nad said sisse ja neile õudselt meeldis, aga mina lihtsalt kartsin.
Nad tulid valel ajal valesse kohta ja tahtsid rääkima ka veel hakata.
LT: Sahnovski [Leningradi teatriinstituudi õppejõud] vedas neid ju pidevalt siia
ja nad olid ju vaimustatud.
RN: Aga minul on nüüd teisest vallast küsimus. Noored on ka sellest kuulnud,
see on üldlevinud käibes. Et repertuaaris olid mingid normid, et kui palju pidi
olema nõukogude tükke ja kui palju klassikat, eesti autoreid, algupärandeid jne.
See on nüüd nihuke käibetõde. Ma küsin nüüd teie käest, et kui palju sellest kinni
peeti teie ajal ja kas keegi mäletab neid norme või protsente?
LT: Kas keegi andis ette või pidi need ise määrama?
RN: Ja kas see oli väga kategooriline või te kogu aeg sellega laveerisite?
JA: Üldiselt hommikuti üles tõustes pestakse hambaid ja päike ka tõuseb hom-
mikuti üles. Normaalsed inimesed teavad seda. Tähendab, kuna me pidime re-
pertuaarist andma aru nii Liidu Teatrite Valitsusele kui ka meie Keskkomiteele
(see oli nihuke nagu Tammaru vanaema pärimus – põlvest põlve, et kui see kui-
dagi muutub, siis …). Kuidagi oli nii, et kolmandik oli vennasrahvaste, kolman-
dik kuni pool eesti, siis võib-olla veerand kuni kolmandik ka välis-, mida need
teatrid kogu aeg teha tahtsid. N-ö progressiivne muidugi, ja seal oli ka eraldi
kaasaegne dramaturgia ja klassika. Tegelikult olid need normid õiged, inimlikud
ja arukad, publikule vajalikud. Kahju, et praegu ei ole.
LT: Kas need normid olid kusagil kirjas?
JA: Mina küll ei tea, et oleks olnud. Mina ei ole näinud.
RN: Seda ma tahtsingi küsida, et kas te olete neid fikseerituina näinud?
EK: Tahtsin öelda, et see raasuke aega, mis ma Rakvere teatris kirjandusala ju-
hatajana töötasin, pean ütlema, et fikseerimist ei mäleta. Tean, et olid kunstinõu-
kogu proportsioonid, küll aga need repertuaariplaanid kinnitati teatrite kaupa
ministeeriumi kolleegiumis. Nad ei saanud minna läbi, kui nad ei olnud proport-
sioonis, seda ei kinnitatud, kui ühel teatril oli klassika ja ei olnud nõukogude
rahvaste dramaturgiat. Seal poeti nõukogude vene dramaturgia taha.
LT: Oi, seal sai mängida igatpidi.
JA: Sest seal kolleegiumil olid teatrijuhid koos, seal pidi seltsimees Trass või
seltsimees Rummo üles tõusma ja ütlema, miks ta ei armasta nõukogude rahvaste



dramaturgiat. Ja nad olid ka arukad inimesed ja neil oli ka pärimus kuklas ja
keegi nii kaugele ei läinud.
RN: Siin kõlas läbi, mis on teile iseenesestmõistetav asi, aga mis tuleb ka fiksee-
rida. Tähendab, ministeeriumi kolleegium kinnitas repertuaari nimekirja ilma,
et lavastusi veel oleks olnud?
JA: Kaks korda aastas, kogu lavastusbrigaadi nimekirjaga.
RN: Tähendab järjekord on see, et kõigepealt kinnitatakse repertuaariplaan, siis
võib hakata proove tegema…
JA: Kõigepealt tuli esitada repertuaariplaan, siis me vaatasime, et repertuaari-
plaanis olid asjad, mis ei olnud veel lititud või ei olnud veel Moskvast küsitud.
Neid asju ei saanud me sinna kolleegiumile panna, sest minister sai kinnitada
asjad, millel oli luba. Siis me teadlikult jätsime… Ütleme, et kui pidi olema neli
näidendit pooles aastas, siis me kinnitasime kolm või kaks, teades, et küll see asi
saab hiljem liti. Küll aga pidi selle ministeeriumis korralikult juurde kinnitama.
Ei saanud olla nii, et ministeerium kinnitab kaks ja siis kuu pärast hakatakse te-
gema kolmandat. Siis tuli eraldi käskkiri teha, et me kinnitame selle repertuaari.
EK: Teatri aspektist vaadatuna natuke varasemat perioodi, ei võetud ju minis-
teeriumis enne üldse letti, kui teatril polnud hooaja repertuaar koos. Need ohjade
lõdvakslaskmised tulid pisut hiljem. See tuli teatud kuupäevaks esitada ja see
sõeluti ministeeriumi tasemel läbi ja siis ilmus käskkiri.
JA: Ma julgen teile linti öelda midagi eriti kuritahtlikku ja kuritegelikku. Kui me
sellest asjast viskaksime välja selle ideoloogilise motiivi, siis on see täiesti hea
teatrite juhtimise süsteem, mis toob kindlasti kasu ka näitlejatele ja lavastajatele
ja normaliseerib õhkkonna teatris. Kui on riiklik teater. Täiesti normaalne süs-
teem, kuidas üks riik peaks teatreid juhtima, kui me ideoloogia sealt välja vis-
kame.
RN: Nojah, kui juurde tuua see, mida te juba juurde tõite „13-aastastest“ alates.
Tähendab, et on võimalik, et valmis dramaturgiat ei ole ja tekst sünnib proovide
käigus, ja siis ta võetakse repertuaari nii vastu, alles ajal, kui näidendit veel ei
ole. Tähendab, sellist teatrit sünnib kogu aeg maailmas ja on nüüd hiljem nagu
rahulikult tehtud. Vist oli „13-aastased“ esimene niisugune fenomen, eks ole?
Põhimõtteliselt, kui see juurde arvata, siis küll. Aga samal ajal küsimus on selles,
et kui palju võib seda plaani liigutada, kui palju võib plaan muutuda?
LV: Liigutati kogu aeg. See asendada sellega, see sellega.
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RN: Nojah, ma tahan öelda, et praegusel ajal on erinevad lähenemised plaanile.
Näiteks Draamateater on aastaid kinni pidanud (ma räägin praegusest ajast) sel-
lest, et kuupäevaliseltki katsuks lähtuda sellest, et ette väljakuulutatud esieten-
dusi ei muuda. Vastupidi näiteks Linnateater hakkab enesegi sees õiendama, et
me ei tea, mida järgmise tükina tehakse, sest kogu aeg muudetakse plaani.
Nemad ei fetišeeri seda plaani. Teisest küljest – kumb on teatritele parem, on
vaieldav värk.
JA: Mina arvan, et selliselt juhitakse teatrit kogu maailmas omaniku poolt või on
mingi nõukogu, kes nõuab seda aastaplaani, ja kuskil ei saa töötada hull lavastaja,
kes jätab ühe näidendi pooleli ja võtab teise, jätab selle pooleli, võtab kolmanda
ja ei too tükki välja. Mitte kuskil ei saa nii.
RN: Tegelikult see sai sündida Irdi ülemjuhatuse all Vanemuises küll ja küll. Mina
mäletan, et Hermaküla jättis aina tükke pooleli.
ÜT: Irdi süsteem oli lihtne – on see, mida peab tegema, ja see, mida võib teha.
See, mida peab tegema, seda teen mina, ja see, mida võib teha, teevad noored.
Vähemalt ta on rääkinud niiviisi.
JA: Ülo, aga tal oli ka see kaup, et noored vastuvaidlemata mängivad neis tük-
kides, mida peab tegema. Sealt tulid need „Kremli kellad“ ja „Elu tsitadellis“, ja
selle eest võivad nad lavastada, mida nad tahavad.
ÜT: Vanemuise kunstinõukogu märkmete põhjal tekib selline küsimus, et varem
on kunstinõukogus rohkem räägitud repertuaarist ja planeerimise küsimustest,
vähemalt protokollides, ja seitsmekümnendatel kaob see asi ära.
LV: Draamas oli täpselt samuti.
ÜT: Ma olin ise ka juures, aga kas see peegeldab tegelikkust?
LV: Peegeldab Panso puhul küll, enne Pansot räägiti palju, pärast Pansot üldse
mitte.
JA: Minu meelest peegeldab see seda, et samm-sammult muutus teatri juhtimine
üha peanäitejuhi-kesksemaks. Enne mängiti seda kummalist nõukogude… mitte
demokraatiat, vaid seda, et pseudo … Ühesõnaga, et ühiskondlikud organisat-
sioonid, partei allorganisatsioon arutab repertuaari ja ametiühing arutab reper-
tuaari ja oli eriline ideoloogilise surve mehhanism.
LT: Aga kinnitas ju direktor, kuigi sisulised asjad otsustas peanäitejuht.
EK: Käskkirja õigus on ju teatri direktoril ja sellepärast tulebki direktori allkirjaga
dokument.
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ÜT: Kuulge, ma hirmsasti tahaksin veel repertuaarist rääkida. Ministeerium, kol-
leegium kinnitas repertuaari plaani. Kas Moskval ei olnud asjaga midagi tege-
mist?
JA: Ei, Moskval ei olnud asjaga midagi muud tegemist, kui et need välisdrama-
turgiad pidid saama Moskva loa. Küll aga me esitasime Moskvale aastas mingi
üldspravka, kus me teatasime üldiselt takkajärgi Eesti teatri seisust, et niipalju
oli seda ja niipalju teist. Otsest aruandlust, et Liidu ministeeriumi kolleegiumile
oleks pidanud aru andma, seda polnud.
ÜT: Kirjastuse süsteem oli tsentraliseeritum, seal käis mingi plaanide kaitsmine.
JA: Jah, seal pidi kõik kinnitama Moskvas.
ÜT: Kas selles repertuaariplaani mängus oli Keskkomitee ka kuidagi sees? Läbi
GLAVLITi näiteks.
JA: Ei, läbi GLAVLITi oli teine seos. Keskkomitee oli niivõrd mängus, et enne
kolleegiumi kahtlemata läks see plaan Keskkomiteesse, osakonda. Kolleegiumil
viibis tavaliselt Keskkomitee inimene. Küsimus oli sama nagu nomenklatuuriga
– ega ministeeriumi kolleegium (see mängutoos) ei saanud enne seda plaani ära
kinnitada, kui plaan ei olnud Keskkomitees heaks kiidetud (kultuuriosakond,
mitte Keskkomitee büroo). Ühesõnaga ilus hierarhiline riik. Kuidas see Viidingu
värss oli – Kas mõistab järeltulev sugu / uus värske Mihkel Mutt / et meie põlve
ajalugu / on teinud Olaf Utt? Täpselt nii oligi.
LV: Ainult et pabereid ei ole. Ma sain selle kultuuriosakonna arhiivi kätte ja seal
ei ole midagi sellest.
RN: Aga loomulikult. Keskkomitee ja ministeeriumi vahekorrast ei saagi mingeid
pabereid olla.
EK: Telefoni teel aeti neid asju.
LT: Ainult kas telefoni- või neljasilmajutt.
RN: Aga ma tahan seda küsida, et olete pika elu ära elanud ja mitte ministeeriu-
mis olles, kui oli Levini ja Reiljani aeg – kuidas kellegi mulje on? Võib-olla on see
põlvkondlik värk. Ütlen enda mulje kohe ära – enne seda (Alliku-Aloe-Velle-
ranna, Vanaveski) koosseisu oli nii, et ministeerium mitte ei olnud hirmuäratav,
vaid pigem tüütu, 60ndatel. Aga ta ei olnud teatrite poolel. Et mingi hoiakumuu-
tus on sellest seltskonnast alates, kus teatreid püüti abistada ja teatritega mängiti
kokku, ja minu meelest see jätkub, kui tulevad Kubo ja Tiks jne, et sealtpeale ei
ole ministeerium vastanduv organisatsioon teatritele. Kuidas Sulle tundub, Enn?
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EK: Mina ei tea, ma olen nii kaua olnud, et ajad lähevad juba sassi. Aga see, mis
sa alguses rääkisid 60ndatest – eks ta natuke hirmuäratav olukord oli siis küll.
Ma olin ju tol korral kolleegiumidel noore inimesena. Siis oli ju lausa päheand-
misi küll, hirmuga mindi. Siis tehti ju hooaja kokkuvõtted niimoodi, et üks või
teine, kas daam või härra – kas Reiljan või Levin tõusid püsti ja lugesid selle ette.
Keegi ei olnud tutvunud, keegi ei olnud tohtinud saada sellega tutvuda. Seal
loeti ette ja seal võeti ka see otsus vastu. Otsuse projekt oli loomulikult enne teh-
tud kolleegiumi liikmete jaoks. Nii et need teatrijuhid, peanäitejuhid, direktorid,
kes tulid sinna neid hooaja kokkuvõtteid kuulama, nad kuulsid kõike, mis sealt
tuli, esmakordselt ja pidid sellele reageerima, et miks see nii või naa on. Oli küll
võib-olla karmim.
JA: Minu meelest on see küll põlvkonna värk, aga ütleme, ega meieaegses
ministeeriumis ei olnud minister (Jürna oli algul natuke) Lott mingi teatrite
kaitsja. Järelikult me räägime Teatrite Valitsusest.
ÜT: Lott käis teatris. Kui ta ministriks sai, siis ma küsisin Irdi käest ja avaldasin
imestust, aga ta ütles, et Lott on kakssada korda teatris käinud. Nii et väga hea
minister.
JA: Aga mis puutub meisse, siis kui mina ja Ülev sinna läksime, siis see põlvkond
lavastajaid, kellega me pidime tegutsema (sest Panso suri ju samal aastal, kui
mina läksin Teatrite Valitsusse) – seesama Karusoo ja Peterson ja Raid ja Tooming
ja Komissarov ja Normet ja Hermaküla (ja Mikiver, kellest võiks eraldi rääkida).
Need olid osa minu isiklikud head sõbrad ja osa head tuttavad. Ja ma läksin sinna
nende õhutusel ja mahitusel ja loomulikult olen püüdnud oma ametikohal sõp-
radega mitte tülli minna tänase päevani. Ja nüüd on mul küsimus, mida teab Lea
või Tonts, ütleme see eelmine põlvkond – Markus, Levin ja Jüri Lott – nemad olid
teine põlvkond. Neil pidi ju sama vahekord olema Irdiga, Pansoga, Tammuriga,
Vello Rummoga nagu mul Komissaroviga.
RN, LV: Ei, ei olnud.
KV: Reiljan isiklikult arvas, et ta on teatrite poolel.
JA: Aga noortega hakkasid nad muidugi… Vat seesamune, miks ma ütlen, et Utt
oli noorte suurim vaenlane, et milles oli Uti fenomen? Seda ma olen kuskil ka
kirjutanud. Utt täiesti siiralt ja ausalt kaitses eesti kultuuri ja nähes Keskkomitees
kõiki neid hirmsaid õudusi, mis võib kõik eesti kultuurile pähe ja otsa langeda,
tegi ta seda siiralt. Tema jaoks oli eesti kultuur Gustav Ernesaks, meeskoor,
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ilmselt ka Panso ja Ird kui isiklik sõber, aga kogu see uus laine – Toomingad,
Hermakülad, Komissarovid, kogu see jama ja Godot’de lavastamised. Ühe-
sõnaga, tema nägi meis tohutut ohtu sellele eesti kultuuri status quo’le, mida ta
tõesti siiralt kaitses. Tuntud mudel oli ju NL-s, et kõik seisid – virts oli suuni. Põ-
hiline oli: ära tekita lainet, sest nagu sa laine tekitad, on kõik uppunud. See oli
Uti põhireegel ja meie olime laine tekitajad. Seetõttu võitles ta meie vastu täiesti
teadlikult. Kui kõige ohtlikumate nähtustega ja see oli siiras. Utt oli oma vihaga
meie suhtes siiras. Seetõttu oli meie vahekord ka erakordselt terav.
LT: See asi võib nii olla, aga see ei olnud ainult põlvkondade asi. Reet Reiljan on
minu hingel, sest mina tirisin ta sinna ministeeriumi, kui tehti juurde üks koht.
Alguses olime me kahekesi Margarita Tederiga, tema ajas organisatsioonilisi asju
ja mina olin repertuaari toimetaja ja rohkem ei olnud üldse. Mind pandi sinna
vägisi, ma olin suunatud Sirpi, ametlikult. Ministeerium võttis kraest kinni, mil-
legipärast lasid nad lahti Inga Sule ehk Inga Kareva ehk Doris Kareva ema, kes
oli enne mind lõpetanud sama instituudi, ma ei tea, miks ta neile ei sobinud.
Tahtsin nii ruttu kui võimalik sealt tulema saada, sellepärast läksin ma aspiran-
tuuri ja tegin veel igasuguseid asju ja sain pool aastat varem tulema (sundaeg oli
kolm aastat). Sealolek oli väga kasulik, sain mõnestki asjast rohkem aru. See sel-
leks. Seal ei olnud mingit põlvkondlikku asja. Rita Teder ütles mulle esimese
lause, mida ma siiani mäletan: meie oleme selleks siin, et hoida võimalikult palju
ülevalt tulevaid totrusi ära, et need teatriteni ei jõuaks, ja nii me püüdsime ka
teha. Aga Reiljan tegi meiega alguses seda mängu kaasa, aga võim hakkas meel-
dima, et oli võim teatrite ja kunstiliste inimeste üle. Kui tuli Markus, siis ta hakkas
keerama kõike asja. Sest vahepeal saime mängida oma mängu – muidugi väga
kitsastes piirides. Olid Uusman ja Ansberg [kultuuriminister], kellega sai rääkida,
kui sai otse tema juurde minna ja eraviisiliselt midagi selgeks rääkida. Mina
mõnikord läksin ja siis öeldi mulle: ei ole ette nähtud, et sa otse lähed. Aga see
on teine lugu ja see ei ole tähtis.
RN: Levin.
LT: Tuli natuke hiljem, täpset aastat ei tea.
RN: Levin oli Õhtulehes kaua.
LT: Jaa, Levin oli Õhtulehes ja me olime nagu oma meelest ühel pool barrikaadi
sellel ajal. Levin kaitses nagu mingeid kunstilisi asju ja püüdis olla nagu mõistlik.
Sel ajal, kui ta oli ainult kriitik, aga siis, kui tuli Markus Kunstide Valitsuse üle-
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maks, siis tundis kõigepealt Rita Teder, et temale hakkab vastu see ülemuse poolt
tulev surve. Seni ei olnud seda survet eriti. Me mängisime igasuguseid mänge –
panime Moskva käskkirju sahtlisse paberi alla ja ootasime, et kas kellelgi tuleb
meelde, et nad on olemas. Ja mõnikord ei tulnudki meelde jne. Kui tuli Markus,
siis läks kõik jube ametlikuks, tema oli ka midagi kaugõppes teatri kohta õppinud
ja hakkas mulle selgeks tegema, et „Libahunt“ on reaktsiooniline näidend. Mulle
tundus, et nüüd pean ma siit igal juhul minema, enne kui mind lahti lastakse või
kuni mul endal ära viskab. Selleks tõin ma sinna Reiljani. Rita Teder läks ära Teat-
riühingusse Markuse eest. Mina sain sealt ära minna aspirantuuri tõttu.
RN: Aga sa pidid rääkima sellest, kas Levin oma põlvkonnaga oli lähemal või ei
olnud.
LT: Minu meelest ei olnud. Levin muutus minu jaoks inimesena kardinaalselt
siis, kui temast sai ülemus.
RN: Levin oli väga erudeeritud inimene.
JA: Mina olen Levini suhtes sama rumal kui need noored lapsed meie suhtes.
Milles see Levini fenomen seisnes?
LT: Minu meelest ei saanud ta enam neist asjadest aru. Need olid talle võõrad,
tundusid kahtlased. Ülemusena ta ikka kartis. Ta oli läbi käinud keerulisi asju
esimesel nõukogude aastal. Mida, ma täpselt ei mäleta ja ei teagi. Igatahes oli ta
Õhtulehes toimetajana täiesti teistsugune, ta läks ülemusena väga jäigaks, hakkas
igasuguseid asju ära keelama. Kas see oli ainult hirm?
JA: Levini ülemused ja alluvad olid ju lausjubetised. Seal ei olnud vahel ju mingit
Utti.
LT: Aga Lentsman [EKP Keskkomitee ideoloogiasekretär] oli kõige jubedam.
JA: Ma räägingi, seal vahel, kes seal kultuuri pea oli – millalgi oli [Endel] Sõgel,
sest siis ei olnud kultuuriosakonda. Oli Lentsman ja siis oli keegi n-ö kultuuri
peal (Keskkomitees). Ühesõnaga hierarhia – Markus, Laus [kultuuriminister] ja
Lentsman, siis selles hierarhias oli Levin kahtlemata kõige progressiivsem ja eru-
deeritum inimene…
LT: Erudeeritum kindlasti.
JA: … ja ka kõige progressiivsem. Ma hakkan nüüd Levinit kaitsma, sest ma saan
temast aru. Kui minu hierarhia oli seesama Pohla või Tinn või siis [Jaak] Viller
või [Jaak] Kaarma, edasi Väljas [EKP Keskkomitee ideoloogiasekretär]. Ma sain
otse Väljase juurde minna ja temaga rääkida. Jürna oli tol ajal, peale infarkti täiesti
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progressiivseks inimeseks muutunud, ja Lott. See kamp, kes oli seal minu üleval,
oli tunduvalt vähem jube kui see kamp, kes oli Levini kohal.
LT: Jürna oli joodik, aga hea kirjaniku poeg. Tal oli teine taust.
ÜT: Kas väga hea poeg või väga hea kirjaniku poeg?
LV: Isegi dokumentidest on näha, kuivõrd intelligentne on Jürna.
JA: … 60ndate aastate lõpp ja 70ndatel löödi Lentsman minema…
RN: Aga Pansot Levin segas ka.
JA: Kuivõrd oli see Levini enda fenomen ja kuivõrd oli ta lihtsalt ikka käsutäitja
kogu selles hierarhias?
RN: Ei-no, vaata, Levin oli väga kirjandusanalüüsi-keskne. Tema jaoks Panso oli
juba sellepärast häiriv nähtus, et tema lavastustes oli liialt palju Pansot või lavas-
taja interpretatsiooni. Tema meelest ei olnud need klassikatõlgendused ja mingi-
sugused vigurid huvitavad, ta oli klassikalise kultuuri esindaja, tahtis, et
näidenditel oleks pidevalt kaasaskäivad sisuseletused või tõlgendused. Õiged,
konstantsed.
JA: Ta oli ka põhimõtteliselt sellelaadse teatri vastu, mida tegi Panso ja…
KV: See põhimõte, et misasja sa tõlgendad, et on ju teada, mis on selle näidendi
sisu.
LT: … et on ju teada, mis on kirjaniku poolt antud ja see on õige. Aga on veel
paar asja, mida ma ei oska seletada. Ega ma ei tundnud seda Levinit nii hästi.
Tema jaoks (nagu ka Elem Treieri jaoks) oli ju teada, kuidas peab olema. Kuidas
peab Vildet, kuidas Tammsaaret lavastama…
RN: … kuidas see Schilleri näidend ja…
LT: … et miks te tõlgendate? Samal ajal oli ta küllaltki haritud, palju haritum kui
mitmed teised.
RN: No ta oskas keeli.
LT: Aga tema haridus oli võib-olla nõukogudekeskne, teiseks ta oskas küll keeli
ja teadis mingeid välismaa asju…
ÜT: Arengu lõpetanud inimene, tuleb meelde – Porfiri Petrovitš.
LT: Jaa, see ka, ja ikka veel mingid hirmud pidid tal ka olema. Peale kõige muu
veel.
EK: Selle hirmu juurde ma julgen väita: kui ma Rakvere esindajana käisin tema
juures asju kinnitamas, siis Levin oli tihtipeale Moskvas, ja mingil ajal need sõi-
dud lakkasid. Aga Levin käis sinna ministeeriumi kolleegiumisse aru andmas.
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Ta oli meil ju Kultuuriministeeriumi repertuaarikolleegiumi esimees. Tal olid ju
veel peale Eesti hierarhia ja Keskkomitee Moskva aruanded, nii kirjalikud kui ka
suulised esinemised – nii et siin langeb kokku see surve temale. Ta kartis.
LT: Üks väike asi veel, mis läks meelest ära. Minu jaoks oli suur üllatus see, mis
näitab muidugi minu naiivsust, et Levin kohutavalt tahtis saada teeneliseks kuns-
titegelaseks. Mind ajas see hirmsasti naerma, ma ei saanud aru, milleks tal seda
vaja on. Ta lõpuks enne surma, ta oli juba haige, sai selle ikkagi kätte ja oli väga
õnnelik. Mina mäletan, et kui teie kaks [Allik ja Neimar] esitasite mind teeneli-
seks, ja see läks läbi, siis mina istusin kodus selle päeva ja nutsin. Ja miks?
JA: Rõõmust. No nii läks korda! Ma tean, et paljud Eesti näitlejannad on rõõmus-
tanud.
LT: Sest te esitasite mind ja Kaske, ja Kask (kellel oli ometi rohkem teenekust) ei
saanud loomulikult, sest keegi ülemus kusagilt segas vahele. [Kunstiteaduste
doktori Karin Kase eluloos ehk ankeedis oli punkte, mistõttu „teenelise“ tiitel
tollal läbi ei läinud.] Ma lihtsalt pidin häbist ära surema, sest mul ei olnud seda
millekski vaja ja mul oli nii piinlik, et ma ei julgenud oma nägu näidata hulk
aega. Ja ma ei saanud aru Levinist, kes … aga see võis ka mingit tema käitumist
dikteerida.
LV: Ma tahtsin öelda, et nende protokollide järgi, mis ma olen lugenud – ei olnud
Levin üldse… Tähendab, ta ei keelanud midagi ära. See vahepealne periood.
RN: Ta võib-olla ei keelanud kuni „Tuhkatriinumänguni“, aga sellega kahjuks
sai ta kuulsaks.
LV: Seal olid mitu niisugust asja, mis olid kahtlased. Juba enne Pansot, Draama-
teatris – „See on libe! See on poliitiliselt libe!“ Aga üldiselt ta ei olnud protokollide
järgi keelaja.
RN: Vaata, üks lause on mul eluaeg meeles, esimesest kohtumisest Leviniga, kui
ma läksin ministeeriumi. Mind õpetati, et mine ministeeriumi ja küsi, et peavad
olema vabariiklikud kohad, millega minna Venemaale õppima. Ta hakkas üldse
küsima, et millega ma tegelen, ja tema oli ka sedasorti jutupaunik, kes kaldus
teemast kõrvale, ja kui tal oli hea tuju, tegi pikki ekskursse. Sealt on mul jäänud
meelde niisugune lause: Ahhaa, toimetaja olete (olin tollal TV-s toimetaja). Et:
„Kuidas see küll, huvitav, televisioonis on? Kuidas see trükisõnas on, seda ma
tean. Kas teie, noor inimene, teate, mis on toimetamine? – Toimetamine on see,
kui toimetaja võtab teie artikli kätte, leiab sealt täpselt selle lõigu, mille pärast te
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tegelikult selle loo olete kirjutanud, ja kärbib selle lõigu ära, kõik muu võib
minna.“ See lause ütleb, kui eneseirooniline ta oli. Selles aspektis, palun väga,
väga vabameelne, aga noh…
LV: Aga see oli niisugune aeg, kus ei teadnud, kas tuleb paksu või vedelat. Ja
inimene oli ettevaatlik.
ÜT: Kas või „Tuhkatriinumängu“ puhul jääb niisugune mulje, et ta ausalt (oli
vastu). Kuigi ta täitis ka funktsiooni, eks ole. Ma ei tea, kellega me seal žüriis
olime. Kadunud Karl Ader korraldas nii, et tuleme pärast veel kokku ja sööme –
oh siis saab asja ära rääkida. (Noh, kui see preemiate andmine oli.) Ja me sõime
„Moskva“ kohvikus, aga midagi ei saanud. Levin oli kindel. Samal ajal, tõesti,
see võis tekitada probleeme. Ta hakkas algusest peale asja vastu. See oli pikk sõda
tegelikult. Enne oli ju see raamat, see trükitud tekst.
LV: See oligi talle suur probleem. [Aksel] Tammele oli ta tulnud tänaval vastu ja
öelnud: rääkige mulle nüüd natukene sellest. Kuidas te võtate seda? Mis teile
meeldib? Ja siis olid nad Akseliga vestelnud ja ta oli palunud selle kõik ära kir-
jutada [siseretsensiooniks]. Ta oli ise vana kultuuri inimene ja oli ise segaduses.
Ta ei teadnud, kas see oli hea või halb.
ÜT: Kas küsimuse peaks asetama nii, et kas Levin mõjutas tegelikult eesti teatri
kulgemist? See on ka põhimõtteline küsimus, ja mitte ainult Levini puhul, aga
Levin oli üks neid, kelle puhul võib nii küsida, sest ta ei olnud lihtsalt ametnik.
Ta oli siiski kriitik ja tal oli oma nägemine teatrist ja teatrikunstist. Kas ta sai
mõjutada?
LV: No Panso puhul ta ei saanud. Pansoga olid nad kogu aeg… Panso ütles talle
pahasti…
JA: See on ka üldine küsimus ametnike kohta. Mina julgen väita, et meie mõju-
tasime. Sest ma võiksin üles lugeda kümme kuni viisteist lavastust, mida ei oleks
olemas. Mitte ainult, et me seal kaitsesime ära, vaid kogu protsessi, sünni ja tekke
juures, mida ei oleks olnud eesti teatri ajaloos olemas. Ja sugugi mitte ainult LITi
probleem. Poleks sedasama „Makarenkot“ olnud ega „13-aastasi“.
RN: Minu meelest sellest teie koosseisust alates hakkaski ministeeriumi Teatrite
Valitsuse roll muutuma. Levini puhul oli ikkagi tegemist niisuguse ametnikuga,
kelle puhul protsessi mõjutamine oli väike (varem, ma mõtlen, mitte need viima-
sed keelamised). Ta soovitas tihtipeale ju näidendeid, aga palju neist tegelikult
lavastati? Väga vähe, minu meelest, eks ole. Virnade viisi tuli sealt ministeeriu-
mist, mis see Moskva saatis ja ka tema soovitatud klassikat.
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KV: Schillerit.
RN: Schillerit ja Schillerit. Aga kuna neid interpreteerivaid lavastajaid ei huvita-
nud Schilleri tegemine enam nii, nagu tema seda mõtles, et lihtsalt klassika, mil-
lest on teada, milline ta peab laval olema. See aeg sai ümber, ja Levini puhul on
mul olnud tunne, et üks näide minu eluloo jooksul sellest, kus tark erudeeritud
inimene võib jääda ühel hetkel seisma ja aeg läheb temast mööda. Või nagu sa
ütlesid – arenemise lõpetanud inimene. Nii et minu meelest – nendeaegne sek-
kumine oli väiksem. Teieaegne ja sealt edasi on nagu rohkem seotud teatriprot-
sessiga. Positsioon muutus, sest te olite isiklikult tuttavamad teatriinimestega ja
suhtlemine oli ebaametlikul tasandil.
LV: Ka alt üles, ka Moskvasse. See on näha dokumentidest, kuidas ja kui palju
sidemed Moskvaga tihenevad ja mitte halvas, vaid heas mõttes. Mingid kirjad
käivad isiklikult Allikule ja …
JA: Ma kujutan ette, et Levinil olid kindlasti suhted, aga Jüri Lotil ja Markusel ei
olnud kindlasti mingeid suhteid Moskvaga. Neid seal eriti ei koteeritud, aga
mina sain seal üsna ruttu omainimeseks. Moskva puhul võib sedasama teksti
ajada, et ühe taseme ametnikud järgmise vastu ja Moskva ministeerium Moskva
Keskkomitee vastu jne.
LV: Seal oli ju ka põlvkonnavahetus. Levinil olid ka omad ohud seal.
LT: Teil oli rohkem mõju – te olite üks meeskond ja sina ikkagi olid poliitik. Kui
ei olnud sellist poliitikut, kes oskab asju ajada…
RN: Sel ajal ei olnud ta veel poliitik.
LT: Ei noh, loomult. Ma mõtlen seda, miks Ird saavutas rohkem kui teised – ta
oli teatripoliitik ju. Sellel ajal pidi olema, rohkem kui praegu, ja sina olid ka teat-
ripoliitik. Sa teadsid, kuidas asju peab ajama mingil tasandil. Näiteks meie Rita
Tederiga tegime ära väga palju väikseid asju, aga ma tean, et midagi olulist me
muuta küll ei suutnud. Saime aidata teatritel ainult mingeid jamasid kinni mät-
sida, kedagi kaitsta, keda ülearu süüdistati. Suurim asi, mis ma repertuaari osas
tegin, oli see, et tagusin Satsile pähe, et tuleb lavastada Gunars Priedet. Ta ei saa-
nud üldse aru, mis imelik dramaturgia see on, aga kui ta ükskord selle avastas,
siis Ugala hakkas lätlasi lavastama.
RN: See oligi ta „leivanumber“ pärast.
LT: Ja see oli ka kõik. Midagi muud erilist… Kaitsesin ära Eskola, kui ta taheti
lahti lasta Tammuri mingite intriigide pärast.
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JA: Kui te selle perioodi ajalugu kirjutate, siis üks teema, millest kirjutada, on ju:
tiitlid. Kogu see hierarhia. Äärmiselt oluline kogu sel perioodil. Miks Mandri ja
Baskin ei saanud tiitleid, ja millal nad said. Ja miks Kask ei saanud ja Tormis sai
jne. Praegu on nali, siis oli see eluküsimus inimestele, näitlejatele.
RN: Üks paljudest põhjustest, miks tekkis Panso ja Järveti konflikt, on ka muu-
seas siin. Pidi olema esitatud Eesti rahvakunstnikuks Järvet, aga esitati Mari-Liis
Küla, ja sellest tekkisid tohutud jamad.
LT: Näitlejale oli see tähtis – miks. Sest igal ajal on olemas mingi hierarhia, ja see
oli selleaegne hierarhia.
RN: Kusjuures rahata, tiitlid ei andnud mingit palka.
LT: Aga et Ird on Liidu rahvakunstnik ja Panso ei ole, see tegi talle haiget ja see,
et ta selle enne surma kätte sai, tegi talle heameelt. Ma ei tahtnud uskuda, aga
nii oli.
JA: Kas noortele inimestele tohib esitada kaks viktoriiniküsimust: öelge, kes on
viimane ENSV teeneline kunstnik teatris?
LV: No kes seda teab. Miks noored inimesed peavad seda teadma?
JA: Ma küsin, kas nad teavad?
LT: Mina küll ei tea.
JA: Aga kes on viimane NL rahvakunstnik?
EK: Mikiver.
JA: Mikiver on viimane NL rahvakunstnik ja Karusoo on viimane ENSV teene-
line.
LT: Veljo oli üks viimaseid, sest talle ei saanud kogu aeg anda, kuna ta oli kaht-
lane. Kui perestroika peale hakkas, siis ta sai [NL rahvakunstniku].
ÜT: Me peame ikka nii küsima. Inimene tahtis, ei saanud – no see, hea küll – see
võis anda mingeid halbu retsidiive. (Tänapäeval on see Mersude küsimus – hom-
mikul kuulsin, et rektor saab uue Volvo, ta ei saa sõita kehvema autoga kui pea-
minister.) Hea küll, aga kas see ulatus ka loomingulisse sfääri sisse – kas kedagi
diskrimineeriti selle pärast või kas keegi nõudis endale mingi rolli selle pärast,
et tal oli tiitel?
RN: Muusikateatris küll, ma tean üht juhtumit. Draamas minu meelest mitte. Ja
Venemaal [oli see palju tähtsam].
LT: Ka meie Vene Draamateatris.
ÜT: Kõik teavad, kuidas Ird oli närvis selle tiitli pärast. See selleks, aga kas see
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ulatub ka sellesse sfääri, [st teatriajaloo kirjutamisse] millega meie kavatseme
tegelda?
LT: Ei, ma arvan, et tiitlid peaks küll välja jääma.
ÜT: Ma arvan ka sedapidi, kuigi ma ei eita seda. See oli olemas.
LT: See tuleb kuidagiviisi fikseerida, et näitlejate jaoks oli selline hierarhia – mis
kohal ma olen hierarhias.
ÜT: Kas me peame otsustama, kuidas seda kasutati…
JA: Ma julgen väita, et … (kahe erandiga – Baskin ja Mandri, kes ei saanud
poliitilistel põhjustel ja lõpuks said ka nemad ENSV rahvakunstnikeks) Eestis
tiitlite hierarhia peegeldab eesti näitlejate tegelikke andeid. See on üsna täpne.
Sõnalavastusteatris ei antud küll kellelegi tiitlit sellepärast, et ta on kellegi sugu-
lane või kõva parteilane.
EK: Teeniti laval välja. Aluseks ikka rollid, osatäitmised lavastustes.
RN: Siis võib öelda ka, et anti liiga lahkelt, sest näitlejate seas oli levinud ütle-
mine: Tere tulemast teeneliste halli massi!
LT: See on sama, mida mulle öeldi ja mida ma ise teistele ütlesin, sest see oli
piinlik (kui sa ei olnud näitleja), see mõttetu tiitel.
RN: Ei, kõigil ei olnud piinlik. Ikka rõõmustati.
ÜT: Ega sa kunstnik ei olnud, sa olid kunstitegelane.
JA: Proua Tormis, mina julgen siin ruumis Teie ja Kadi Vanaveskiga ühe laua taga
istuda ainult sellepärast, et kui teie olete kunstiteaduste kandidaadid, siis mina
olen ENSV teeneline kunstitegelane. See on sama rida. Mina pole iial olnud
aspirantuuris ega kandidaadikraadi kaitsnud. Ma oleksin praegu harimatu mats,
aga ma sain oma loomingulise tegevusega jõuda sama kaugele. Kusjuures see-
sama tiitel andis õiguse olla dotsent või isegi professor.
LT: Dotsendiks sain ma siis, kui tiitel enam midagi ei maksnud.
JA: Ei, sa räägid praegu teisest asjast. Kunstiõppeasutustes tähendas teenelise
tiitel sama, mis kandidaadikraad ja rahvakunstniku tiitel sama, mis kunsti-
teaduste doktori kraad.
LT: Aga minul ei tähendanud see midagi.
JA: Sinul ei tähendanud, aga teistel tähendas.
ÜT: Aga see kunstniku ja kunstitegelase vahe. Alati ei saanud sellest aru, miks
mõni loov kunstnik sai kunstitegelase.
LT: Jaa, see oli õudselt solvav – see sõna „tegelane“.
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JA: Ei, oot-oot. Seletan. Need olid tõlked vene keelest. Заслуженный артист tõlgiti
teeneliseks kunstnikuks ja kuna ei saa lavastajale anda заслуженный артист’i,
sest ta ei ole artist ega laval käinud, siis anti lavastajatele teeneline kunstitegelane
ja näitlejatele teeneline kunstnik. Kuigi eesti keeles oli see jamps.
LT: Selge, selge. Teoreetiliselt on see kõik selge, aga piinlik on olla tegelane.
LV: Aga kuidas see tegelane vene keeles on?
EK: Заслуженный деятель искусств.
JA: Ja lõpuks tuli заслуженный деятель культуры. See oli neile, kes kunstiga
üldse ei tegelenud. See vahe oli õudselt oluline.
EK: Laine Mesikäpp näiteks on.
JA: See oli solvav inimesele, kes natukenegi oli kunsti teinud, ja sai kultuuri-
tegelaseks. Seesama Elviira Ennok oli teeneline kultuuritegelane, ja kuidas meie
aseministritega oli – Moss sai kultuuritegelaseks ja Päiel sai kunstitegelaseks.
ÜT: Kuidas sai tiitleid? Räägime sellest siis ka.
LT: Esitati.
ÜT: Keegi esitas jah, kas teater ise esitas?
EK: See oli kokkuleppeline kõik.
JA: Tiitleid sai seoses mingi tähtpäevaga. Minu arvates oli see alati seotud rah-
vusvahelise teatripäevaga ja teine asi oli, et anti mingitel ühekordsetel juhtudel,
näiteks mingi väga eduka välisgastrolli puhul…
LT: Juubeli puhul ka.
JA: Ja juubelite puhul ka, teatrite juubelite puhul ka. Keskkomitee andis limiidi,
et kui palju, ja selles sai kokku lepitud, et kaks rahvakunstnikku ja kolm teenelist
või üks rahvakunstnik ja kolm teenelist. Nüüd oli ministeeriumi asi jagada ära
see teatrite peale – üks Ugala, üks Draamateater ja üks Pärnu. Nüüd siis teater
esitas need nimed. Aga muidugi ei olnud see nii juhuslik. Me teadsime, et kui
anname ühe Pärnule, siis seal on parajasti Olli Ungvere reas või Linda Rummo
rahvakunstnikuks saamas. See ei olnud nii, et direktor istub kabinetis ja mõtleb
välja. Oli ka selline juhtum, et kõik oli ära kinnitatud, limiit oli kaks ja kolm vist,
siis tuli korraldus Keskkomiteelt, et üks nimi tuleb juurde panna. Ta oli ise käinud
Keskkomitees ja ühe koha juurde saanud. See oli eluliselt tähtis neile näitlejatele.
Nii nagu ma ei ole elus näinud ühtegi inimest, keda saab rahaga solvata, nii ei
ole ma näinud ühtegi näitlejat, keda oleks tiitliga saanud solvata.
ÜT: Siis võiks isegi oletada, et sel oli kaudne mõju teatri tasemele.
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JA: See oli igal kavalehel.
ÜT: Seda küll, et tiitliga inimene mängis ikka natuke paremini. Riiklik tunnustus.
LT: See oli tähtis ainult ühes kohas – Venemaal.
EK: Oi jumal. Hotelli kohtade jaotamisel заслуженный артист elas eraldi numbris.
LT: Ma valetasin, et mul pole vaja läinud. Kui hotellis kohta tahtsid, siis see oli
ainus koht, kus seda vaja läks.
JA: Näed, sul on kasu olnud.
ÜT: Kui anekdoote meelde tuletada, siis Panso rääkis, kuidas tema sai oma
esimese – Eugen Kapp [Konservatooriumi rektor] tuleb ja õnnitleb teda. Ja tema
ei saa aru, et mis siis on nii väga. „Kuule, sa saad riiklikud matused.“
JA: See oli ka, jaa.
RN: Aga sealt edasi sa ei tea? Edasi ütleb Panso, et … Oota, kumb ütles, et riik-
likud matused?
ÜT: Eugen.
RN: Ei, mina tean seda lugu teistmoodi. Keegi kolmas on juures, umbes Järvet
või keegi, kes ütleb – saad riiklikud matused, ja siis Kapp vaidleb vastu ja lõpuks
on nii, et keskustelus lähevad Panso ja Kapp trepist üles konservatooriumi majja
ja lõpuks jääb miski Kappi vaevama, aga ei tea, mis. Ja Panso peab juba pool
tundi ära, kui ukse peale tuleb kop-kop-kop Eugen ja ütleb: „Volli, sa oleksid
saanud konservatooriumi kaudu niikuinii riiklikud matused.“ Seda räägivad
tudengid, kes olid tunnis, kui Kapp ilmus uksele.
LT: See on nii Kapi moodi. Tema oli puhtsüdamlikult naiivne. Meiegi teadsime,
et Teatriühing matab meid niikuinii.
EK: Ainult liikmeid.
ÜT: Kes mäletab Mandri juubelit? Tohutu aplaus oli. Tal ju veel ei olnud tiitlit.
JA: Kes see julge oli, kelle kõne see oli? Keegi ütles, et lugupeetud „eesti rahva
kunstnik“ ja oli meeletu aplaus.
LT: Mandri puhul hakkas see, et talle ei olnud antud tiitlit, mängima palju täht-
samat rolli kui see, et tal see tiitel oleks. Muutus erandiks, mis hakkas iseenesest
maksma.
JA: Sest ministeerium esitas korduvalt.
ÜT: Mäletan, et seal räägiti ka eri kirstudest. Riikliku matuse juurde käisid teatud
kirstud. Väga ilus rääkimine oli…
JA: Rahvakunstnik oli tammekirst, teeneline oli ma-ei-tea-mis-materjalist. Ei-noh
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korralik riik oli. Aga nüüd mingisugune maffia teeb endale tammekirstu.
PK: Lilian, ma tahtsin küsida üht asja selle repertuaariplaani kohta. Kas laste-
lavastuste arv oli ka kuidagi protsentuaalselt määratud?
LV: Ei, seda protsenti vist ei olnud, aga kogu aeg oli see jutt, et neid on vähe.
Kaks punkti olid pidevad – maaelanikkond ja lapsed. Igasuguseid õiendeid kir-
jutati ja aruandeid Moskvas.
RN: Mis puutub lastelavastuste vähesust praegu, siis mina selles mõttes aru ei
saa, et lastelavastus on ju kassa mõttes kindel sissetulek teatrile. Piletid on küll
odavamad, aga saalid on raudselt täis kaua aega. Aga lavastajatele ei ole see
prestiižne.
LT: Kuigi nad kinnitavad vastupidist.
EK: Riigiteatrites on see lastele mängimise probleem olnud alati ja just eesti teat-
rites. Vene teatris on alati 4, 5 kuni 6 erinevat lastelavastust, läbi aegade.
LT: Eesti ajal ei olnud seda probleemi. Oli kindel, et peab vähemalt jõuluks olema.
EK: Aga Linnateatriga oli viimastel (uuematel) aegadel probleeme, ka Vana-
linnastuudioga. Ma mäletan, et me juhtisime juba ministeeriumist tähelepanu
mõningatel vestlustel laua taga, et kuulge, teil ei ole kolm aastat ühtegi laste-
lavastust olnud. Kuidas saab nii, see on ju publiku potentsiaal. Siis tegi Vana-
linnastuudio ja Linnateater ka.
LT: Kuulge, küsimusi veel asjaosalistele.
RN: Kuulge, kallid daamed, millega te seal ametis igapäevaselt tegelesite? Peale
selle, et teid saadeti ühel päeval sinna, teisel teise teatrisse etendust vastu võtma.
Mida te veel tegite?
LT: Kas te repertuaari ka valisite, lugesite ja soovitasite?
KV: Mis tähendab valisime? Lugesime küll midagi.
LV: Ei soovitanud me midagi. Minu meelest küll ei teinud.
KV: Lugesid ju küll lõpmatuseni igasuguseid asju, aga mitte selleks, et seda pähe
määrida, vaid pigem teistpidi. Meie ajal ise suutsid inimesed teada, mida nad
tahavad lavastada.
LT: Selles me ei kahelnud kunagi. Teil ei olnud seda ülesannet kõik need läbi
lugeda?
KV: Läbi pidi lugema selle, mis läks.
LV: Raudselt, ja sellepärast oligi pahandusi.
EK: Ilmselt teatud kahtlaste asjade puhul tuli nad ju läbi lugeda, sest muidu ei
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saanud ju reageerida GLAVLITile ega muudele organitele, aga ma arvan, et üks
asi oli veel – konkursid.
LV: Näidendivõistlused. Üle aasta tegime neid. Näidendeid sai loetud hunnikute
kaupa. Ja siis igasuguste õiendite tootmine ja...
EK: Ja üks asi veel – sotsmaade võistlused (poola, tšehhi, ungari jt dramaturgia
aastad).
LV: Moskvast saadeti nimestikud ja siis sai neid pakutud.
EK: Ja aru tuli ka anda, et kui palju kuskil lavastati.
RN: See oli selles mõttes siiski vabatahtlik, et mitte kõik teatrid ei lavastanud
korraga ungari dramaturgiat. See oli juhus, et mis teater haakus.
LV: Ird oli tark mees, kes tuli alati välja ja tema oskas valida õieti. Näiteks tean
omast käest (kui ma olin Draamateatris), et kui oli ungari dramaturgia festival ja
ma pakkusin „Kassimängu“ Trassile ja Trass tegi selle ja Panso ütles: võib küll.
Tal ei olnud sellest sooja ega külma. Allik ütles nüüd ükskord, et Panso oli selle-
pärast rumal, et ei kasutanud seda võimalust ära. Aga Ird kasutas.
RN: Just nimelt, ma tahtsin öelda, et neid kasutati selleks ära, et ühest küljest küll
kohustuslik, aga kui vähegi jäi üleliidulise sõela plusspoolele, siis sai ju sõita
näitama Tšehhi ja Ungarisse, mis oli teatrile ju suur asi. Sinna „emamaale“ viidi
parimad gastrollidele.
EK: Aga vahel oli ka üksik näitleja või lavastaja, kes sai üleliidulise tunnustuse
(nt Aarne Üksküla sõitis pärast „Alarmi“ etendust Poolasse).
LT: Noorsooteatri lavastusega „80 päevaga ümber maailma“ käisid nad Moskvas
mängimas tšehhi komisjonile, aga ega Panso seda ette küll arvestada ei osanud.
Ta võttis selle tüki naljaga ja pärast kukkus välja hoopis nii, et said preemia.
RN: Aga nüüd need teised üleliidulised igasugused ülevaatused – Oktoobri-
revolutsiooni aastapäevad ja Lenini sünnipäevad jt. Olen seda tudengitele püüd-
nud seletada, mismoodi seda silti kasutati selleks, et oli kohustuslik teha, aga oli
mitu varianti seda täita ja linnukest saavutada. Kui oli tuntud näidend, siis võis
keerata ta teistpidi või anda talle uus tõlgendus. Teine võimalus oli mingi for-
maalse konksuga, pealkirjaga näiteks (Lenini sünnipäevaks tegi Panso lavastuse
„Inimene ja revolutsioon“ „Tõe ja õiguse“ III osa järgi) Kõige magedam oli,
kui teater tegi üks-ühele mingi revolutsiooniaastapäevaks kirjutatud näidendi. 
LV: Seda juhtus harva.
RN: Vene teater Tallinnas ikka tegi.



LV: Mul on niisugune tunne, et meie Kadiga küll ennast ei vaevanud sellega,
mida seal mängiti. Teatrid ja lavastajad pakkusid ise ennast välja ja meie palju ei
seganud sinna vahele.
EK: Pan Kurtna tuli igal hommikul läbi ja rääkis midagi. Ja oli seal kas tõlge poola
keelest vmt.
KV: Ja neid oli teisigi, kes tulid selliselt pakkuma.
EK: Siis anti teada, et Kurtna on toonud sellise või teise tõlke ja anti lugeda. Pal-
jud tõlked on nii kaduma läinud, sest inimesed ei toonud tagasi. Kes neid laenu-
tajaid siis ikka üles märkis.
LV: Kui ma võrdlen oma tööd kirjandusala juhatajana ja ministeeriumi toimeta-
jana, siis sisulist tööd sai teatris ikka rohkem tehtud. Aga ka mitte loetud nii väga
palju, sest Panso ütles, et ära riku oma maitset. Üldiselt, ega me suurt tööd ei tei-
nud, eks ole? Allik oli väga hea ülemus, ega tema ei käskinud kohal olla. Sest kui
õhtul sõitsid välja, siis teise poole päeva kirjutasid annotatsiooni ja…
LT: No teie ei pidanud ka enam tõlgid olema. Mina olin igavene tõlk, kaasa
arvatud sünkroontõlk, sest vene keelt oskasid sel ajal vähesed ja mina olin Mosk-
vast tulnud. Ja ka külaliste mööda linna vedajana ja näitajana.
KV: Kui Moskva asjadest rääkida, siis peale igasuguse muu Moskva suhtlemise
olid meil ju Moskva kuraatorid.
JA: Petrov meenub mulle.
EK: Viimane neist oli jalgpallur.
RN: Oot, oot. Teil olid Moskvas väga head sõbrad, aga kuraatorid olid need, kelle
üle te irvitasite. See ei olnud üks ja sama seltskond, jah?
KV: Igatahes üks oli, kelle te siit sisse pakkisite ja panite ta purjus peaga Moskva
lennukile ja teatasite Moskvasse, et nihuke pakk tuleb.
JA: See oli Petrov. See oli üks tõbras, kelle me jootsime täis, panime lennukile ja
helistasime, et võtke vastu.
LT: Aga meie ajal ei olnud kuraatoreid või vähemalt mina ei teadnud, et on. Millal
see oli?
JA: Liidu ministeeriumi Teatrite Valitsus jagunes ka org-osakonnaks ja repertuaari-
kolleegiumiks. Repertuaarikolleegiumis olid intelligentsed tädid, aga org-
osakonnas olid siis need vabariikide kuraatorid. See Petrov oli läbikukkunud
näitleja, sopajoodik ja loll. Tema siinsed visiidid mõjusid muidugi tervisele.
EK: Sauna viidi kõigepealt. Uuriti välja taust – mida armastab juua. Joodeti täis
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ja saadeti soome sauna, mida nad väga jumaldasid.
JA: Teda ei saanud ju etendusele lasta.
EK: Püha jumal, ta ei saanud ju aru midagi.
JA: … sest pärast seda hakkas ta peanäitejuhi või lavastajaga rääkima, kuidas
seda rolli mängida tuleb, sest ta oli näitleja.
LT: Aga ta oli ju ikka ministeeriumi ametnik. Meie ajal oli ka üks ametnik Kljutš-
nikov, kes Balti vabariike „õpetas“. Ta oli ekstra loll muidugi.
EK: Ma arvan, et neid on igal ajal olnud erinevates variatsioonides.
ÜT: Vanemuisel olid omad kuraatorid. Ma ei tea, kas teistes teatrites ka tegutsesid
– Dunina ja Leontovskaja.
RN: Need olid värvatud Irdi poolt.
JA: Ei-ei. Leontovskaja oli muusika osakonna repertuaarikolleegiumi juht või
asetäitja. Ta ei olnud kuraator.
LT: Ta oli suhteliselt haritud ja intelligentne inimene.
JA: Jah, väga.
ÜT: Ta oli selles mõttes, et … Ird ju sõdis kogu aeg. Kui sõda läks suureks, siis
tuli Dunina ja ütles, kuidas see asi on…
KV: Viimane näide meie Teatrite Valitsuse tööstiilist. Mis asja me vaatasime Vene
Draamateatris ja naersime hirmsal kombel? See oli Tammsaare „Tõe ja õiguse“
IV osa?
LV: See oli kohutav.
KV: Tšermenjovi lavastus. Ja siis istus seal seesama purjus Petrov, keda me siin
mainisime. Etenduses toimus igasugu asju, et Karin jäi imelikult trammi alla jne.
Igal juhul kaebas ta Moskvas, et ministeeriumi tädid Tšermenjovi etendusel nae-
ravad. Ja see tuli Moskva kaudu tagasi, mispeale Allik hakkas järjekindlalt (kaks
aastat) saatma lavastusi vastu võtma ainult mind.
RN: Nimme, sedasama tädi.

Koosoleku stenogrammi lühendanud, toimetanud ja kommentaaridega (nurksulgudes)
varustanud Jaak Allik.
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UUSLAVASTUSED 2011

RIIGI- JA LINNATEATRID

RAHVUSOOPER ESTONIA

Who cARES?
Ballett. Muusika: George Gershwin. orkestreering: hershy Kay. Koreograaf: George Balan-
chine.
Lavastaja ja kunstnik: Nanette Glushak. Valguskunstnik: Tiit Urvik. Repetiitorid: Toomas Edur,
Viktor Fedortšenko, Marina Kesler, Age oks.
      osades: Meessolist: Artjom Maksakov, Maksim Tšukarjov, Sergei Upkin. 
3 naissolisti: Eve Andre, Svetlana Danilova, Luana Georg, heidi Kopti, olga Malinovskaja,
Marika Muiste, Tiina ojanen, olga Rjabikova, Alena Shkatula. 
5 paari: Nadežda Antipenko, Ksenia Bespalova, hannah carter, Svetlana Danilova, Maia Gont-
šarenko, Darja Günter, Kaja Kreitzberg, Seili Loorits-Kämbre, Triinu Leppik, Nanae Maruyama,
Tiina ojanen, Anastassia Savela, Ksenia Seletskaja, Urve-Ly Voogand, Jevgeni Grib, Jonathan
hanks, Mihhail Jekimov, Viktor Jelissejev, Aleksandr Kanapljov, Daniel Kirspuu, William
Moore, Michele Pellegrini, Aleksandr Prigorovski, Egor Zdor.
      Esietendus 10. veebruaril 2011.

TSAARI MõRSJA
ooperi kontsertettekanne. Muusika: Nikolai Rimski-Korsakov. Libreto: Ilja Tjumenev (Lev Mei
näidendi järgi). 
Muusikaline juht ja dirigent: Arvo Volmer. Koormeistrid: Risto Joost, Peeter Perens. Kontsert-
meistrid: Tarmo Eespere, Riina Pikani, Ivo Sillamaa.
      osades: Vassili Sobakin, Novgorodi kaupmees – Roman Polisadov (Läti Rahvusooper).
Marfa, tema tütar: Marina Šagutš (Maria Teater). Grigori Grjaznoi, opritšnik – Eltšin Azizov
(Suur Teater). Grigori Maljuta Skuratov, opritšnik – Mart Laur. Ivan Lõkov, bojaar – Mihhail
Gubski (Moskva Novaja opera). Ljubaša, Grjaznoi armuke – Angelina Švatška (Ukraina Rah-
vusooper). Jelissei Bomelius, tsaari arst – oliver Kuusik. Domna Saburova, kaupmehe naine –
helen Lokuta. Dunjaša, tema tütar ja Marfa sõbranna – Juuli Lill. Petrovna, Sobakinite maja-
hoidja – Ludmilla Kõrts. Tsaari ahjukütja – Pavlo Balakin. Tüdruk – Ülle Tundla. Noormees –
Aleksander Arder.
Rahvusooper Estonia orkester ja koor.
      Esietendus 10. veebruaril 2011 Estonia kontserdisaalis.

PIPI PIKKSUKK
Ülo Vinteri ja Ülo Raudmäe muusikal (Astrid Lindgreni jutustuse järgi). Tekstid: Andres
Dvinjaninov. Laulutekstid: Enn Vetemaa ja Neeme Kuningas.
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Muusikaline juht ja dirigent: Priit Aimla. Dirigent: Risto Joost. Lavastaja: Andres Dvinjaninov
(Emajõe Suveteater). Kunstnik: Riina Degtjarenko (Eesti Draamateater). Koreograaf: Jüri Nael.
Valguskunstnik: Anton Kulagin. Lavastaja assistent: Ellen Maiste. Kontsertmeistrid: Tarmo
Eespere, Ülla Millistfer, Riina Pikani. Koormeistrid: Risto Joost, Peeter Perens, hirvo Surva.
Koreograafi assistent: Jane Miller-Pärnamägi.
      osades: Pipi Pikksukk – Ingel Marlen Mikk, Merit Männiste, Nele-Liis Vaiksoo. Tommy –
Jaanus Tepomees (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia), Kristo Ukanis. Annika – Agnes Aaliste,
Maris Liloson. Preili Rosenblom – Angelika Mikk, Terje Pennie. õpetaja – Riina Airenne, Liina
Tennosaar. Kõva-Karlsson, röövel – Egon Nuter, Raivo E. Tamm. Blom, röövel – Tõnu Kilgas,
Venno Loosaar. Eefraim Pikksukk, Pipi isa ja Kurrunurruvutisaare ainuvalitseja – Märt
Jakobson, Mart Laur. härra Nilsson – Alo Kurvits, Venno Loosaar. Karussellimees – Jaak Jõe-
kallas, Madis Enson. Politseinik – Rene Alas, Aare Kodasma. Apteeker – Georg Gurjev, Kaarel
Kolk, Mati Vaikmaa. Müüja kommipoes – Triin Ella, Maria Kais. Müüja mänguasjapoes – Kädi
Kosenkranius, Airi Sepp. Proua Settergren, Tommy ja Annika ema – Kati Jaanimäe, olga Zait-
seva. härra Settergren, Tommy ja Annika isa – Arvids Keinis, Sven Tarlap, Gints Sterinovičs.
Momo – Ken Rüütel. Laps – Ingel Marlen Mikk. Postiljon – Aivar Kaseste, Priit Kruusement,
Andre Amadeus Trumm. Ajakirjanik, preili Rosenblomi assistent – Liivi Põldmäe, Valentina
Taluma.
Linnarahvas, meremehed: Rahvusooper Estonia koor.
Lapsed, Kurrunurruvutisaare elanikud: Eesti Tantsuagentuuri tantsijad koosseisus Liisa-hen-
riette Allikas, Ingmar Jõela, Karl-Gustav Kasemaa, Railis Korjuhin, Britt Kõrsmaa, Beatrice
Marlene Metsaorg, Maria Mokretsova, Miia Natka, Eghert-Sören Nõmm, Isabel Paul, Vivian
Põldoja, Kertu Raja, Ken Rüütel, Diana Seljuškin, Merlin Toovis, Nele Tüvi.
Rahvusooper Estonia orkester.
      Esietendus 5. märtsil 2011.

MANoN
Ballett. Muusika: Jules Massenet. Libreto abee Prévost’ romaani „Ševaljee des Grieux’ ja Manon
Lescaut’ lugu“ järgi. Muusika arranžeerija: Martin Yates. Koreograaf: Sir Kenneth MacMillan.
Lavastaja: Karl Burnett (Inglismaa). Muusikaline juht ja dirigent: Risto Joost. Dirigent: Mihhail
Gerts. Kunstnik: Mia Stensgaard (Taani Kuninglik Ballett). Kunstniku assistent: Maja Ziska
(Taani Kuninglik Ballett). Valguskunstnik: David Richardson (Inglise Rahvusballett). Repetii-
torid: Toomas Edur, Elita Erkina, Viktor Fedortšenko, Marina Kesler, Katrin Kivimägi, Tatjana
Laid, Age oks. Kontsertmeistrid: Larissa Berežneva, Vladima Jeremjan, Anneli Tohver.
      osades: Manon – Luana Georg, Eve Mutso (Šoti Ballett), olga Rjabikova, Alena Shkatula.
Des Grieux – Maksim Tšukarjov, Sergei Upkin. Lescaut – Anatoli Arhangelski, Aleksandr Pri-
gorovski, Sergei Upkin. härra G. M. – Viktor Fedortšenko, Sergei Fedossejev, Andrei Mihnevitš,
Vitali Nikolajev. Lescaut’ armuke – Eve Andre, Luana Georg, heidi Kopti, Marika Muiste. Ma-
dame – Kaire Kasetalu, Kaja Kreitzberg. Vangivalvur – Anatoli Arhangelski, Sergei Fedossejev,
Viktor Jelissejev, Vitali Nikolajev. Kerjuste juht ja kapten – Jonathan hanks, Daniel Kirspuu,
Bruno Micchiardi, Michele Pellegrini. 4 kurtisaani – Eve Andre, Nadežda Antipenko, Svetlana
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Danilova, charlotte Ingleson, heidi Kopti, christina Krigolson, Galina Lauš, Triinu Leppik,
Nanae Maruyama, Marika Muiste, Tiina ojanen, olga Rjabikova, Anastassia Savela, Urve-Ly
Voogand. 3 tantsivat härrat – Robbie Bird, Jevgeni Grib, Jonathan hanks, Aleksandr Kanapljov,
Andrus Laur, Andrei Mihneviš, William Moore, Aleksandr Prigorovski, William Simmons,
Jegor Zdor. Vanahärra – Igor Beljajev, Sergei Fedossejev, Daniel Kirspuu, Vitali Nikolajev.
Näitlejannad, kerjuspoisid, lõbunaised, kliendid, linnaelanikud, kõrtsidaam, valvurid, sõdurid
ja lakeid: Eesti Rahvusballeti trupp.
Rotipüüdja, kelnerid, kerjustüdrukud: Tallinna Balletikool.
Teenijad: Mimansiartistid.
Rahvusooper Estonia orkester.
      Esietendus 7. aprillil 2011.

cARMEN
ooper. Muusika: Georges Bizet. Libreto: henri Meilhac ja Ludovic halévy (Prosper Mérimée
novelli „carmen“ järgi). 
Muusikaline juht ja dirigent: Arvo Volmer. Dirigendid: Risto Joost, Mihhail Gerts, Jüri Alperten.
Lavastaja: Walter Sutcliffe (Inglismaa). Kunstnik: Liina Keevallik. Valguskunstnik: Maldar-
Mikk Kuusk. Koreograaf: claudia Ševtšenko. Võitlusstseenide koreograaf: hellar Bergmann.
Lavastaja assistendid: Garmen Tabor, Silva Valdt. Näitejuhid: Kati Kivitar, helgi Sallo. Koor-
meistrid: Risto Joost, Peeter Perens. Kontsertmeistrid: Tarmo Eespere, Riina Pikani, Ivo Silla-
maa, Ralf Taal. Poistekoori dirigent: hirvo Surva. Poistekoori koormeistrid: Andres Lemba,
Maarja Soone.
      osades: carmen, mustlasneiu – Juuli Lill, helen Lokuta. Don José, kapral – Andres Köster,
Mart Madiste, Fulvio oberto. Escamillo, toreadoor – Rauno Elp, Jassi Zahharov. Micaёla, küla-
neiu – Albina Kotšetova, heli Veskus. Mercédés, mustlasneiu – Kadri Kipper, Angelika Mikk,
Kristel Pärtna. Frasquita, mustlasneiu – Teele Jõks, Janne Ševtšenko. Dancaїre, salakaubavedaja
– Simo Breede, Taavi Tampuu. Remendado, salakaubavedaja – Aleksander Arder, Urmas
Põldma. Zuniga, ohvitser – Märt Jakobson (Vanemuine), Mart Laur. Morales, kapral – Aare
Saal, René Soom.
Rahvusooper Estonia koor, orkester ja poistekoor.
      Esietendus 26. mail 2011.

VäIKE PRINTS
Ballett Antoine de Saint-Exupéry teose „Väike prints“ järgi.
Koreograaf-lavastaja: oksana Titova. Muusika: Taavi Kerikmäe. Videokujundus: Andres
Tenusaar. Lavakujundus ja kostüümid: Elo Soode. Valguskujundus: Anton Kulagin. Tehniline
abi: Kalev Timuska, Imre Paabo, Anton osul.
      osades: Eve Andre, Robbie Bird, Sam Brown, Daniel Kirspuu, Nanae Maruyama, Marika
Muiste, helen Veidebaum.
      Esietendus 2. juunil 2011 Estonia kammersaalis.
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PARSIFAL
ooper. Muusika ja libreto: Richard Wagner.
Muusikaline juht ja dirigent: Arvo Volmer. Dirigent: Risto Joost. Lavastaja: Nicola Raab (Saksa-
maa). Kaaslavastaja ja lavavõitluskoreograaf: Ran Arthur Braun (Iisrael). Kunstnik: Robert
Innes hopkins (Suurbritannia). Valguskunstnik: David cunningham (Šotimaa). Kontsertmeist-
rid: hannu Bister (Soome), Tarmo Eespere, Ivo Sillamaa, Ralf Taal. Koormeistrid: Risto Joost,
Peeter Perens. Poistekoori dirigendid: Andres Lemba, Maarja Soone, hirvo Surva. Näitejuht:
Kati Kivitar. Lavastuse assistent: Silva Valdt.
      osades: Parsifal – Richard Decker (USA), Roman Sadnik (Austria). Gurnemanz – Manfred
hemm (Saksamaa), Richard Wiegold (Suurbritannia). Kundry – Magdalena Anna hofmann
(Austria), Irmgard Vilsmaier (Saksamaa). Amfortas – Rauno Elp, Eike Wilm Schulte (Saksa-
maa). Klingsor – Martin Winkler (Austria). Titurel – Koit Soasepp (Soome Rahvusooper), Priit
Volmer. Esimene kannupoiss – Juuli Lill. Teine kannupoiss – Teele Jõks. Kolmas kannupoiss –
Aleksander Arder. Neljas kannupoiss – Andres Köster. 1. lilleneiu – Kristel Pärtna. 2. lilleneiu
– Kristina Vähi. 3. lilleneiu – Albina Kotšetova. I lilleneiu – Kadri Kipper. II lilleneiu – Angelika
Mikk. III lilleneiu – Janne Ševtšenko. Esimene Graali rüütel – Urmas Põldma. Teine Graali
rüütel – René Soom, Taavi Tampuu. hääl taevast – Teele Jõks.
Rahvusooper Estonia orkester ja koor.
      Esietendus 25. augustil 2011 Noblessneri valukojas.

AEG
Ballett. Koreograaf-lavastaja: Tiit helimets. Muusika: Paula Matthusen. Libreto: Tiit helimets
(Abi Baschi luuletuse järgi). Kostüümikunstnik: Marja-Liisa Pihlak. Valguskunstnik: Tiit Urvik.
Repetiitor: Marina Kesler.
Pianistid: Kathleen Supové, Yvonne Troxler. 
Abi Baschi luuletuse lugesid linti Tiit helimets ja Molly Shaiken.
      osades: I osa I paar – Nadežda Antipenko, Galina Lauš, Jevgeni Grib, William Moore. I osa
II paar – Marika Muiste, Ksenia Seletskaja, Andrus Laur, Aleksandr Prigorovski. II osa – Maigret
Peetson, olga Rjabikova, Anatoli Arhangelski, Aleksandr Kanapljov. III osa – Eve Andre, Svet-
lana Danilova, heidi Kopti, Jonathan hanks, Daniel Kirspuu, Bruno Micchiardi, Andrus Laur,
Seili Loorits-Kämbre, Nanae Maruyama, Urve-Ly Voogand. IV osa – Nadežda Antipenko,
Galina Lauš, Anatoli Arhangelski, Jevgeni Grib, Jonathan hanks, Aleksandr Kanapljov, Daniel
Kirspuu, Bruno Micchiardi, Andrus Laur, William Moore, Aleksandr Prigorovski.
      Esietendus 1. oktoobril 2011. Esitati koos balletiga „Teine sümfoonia“ (esietendus 2009. a).

MANoN LEScAUT 
ooper. Muusika: Giacomo Puccini. Libreto: Domenico oliva ja Luigi Illica (abee Prévost’
romaani „Ševaljee des Grieux’ ja Manon Lescaut’ lugu“ järgi). 
Muusikaline juht ja dirigent: Arvo Volmer. Dirigent: Jüri Alperten. Lavastaja: Andrejs Žagars
(Läti Rahvusooper). Dekoratsioonikunstnik: Renāte Lorence (Läti). Kostüümikunstnik: Kristīna
Pasternaka (Läti Rahvusooper). Valguskunstnik: Kevin Wyn Jones (Inglismaa). Koreograaf:
Elita Bukovska (Läti Rahvusooper). Lavastaja assistent: Dace Volfarte (Läti Rahvusooper).
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Lavastuse assistent: Ellen Maiste. Koormeistrid: Peeter Perens, hirvo Surva. Kontsertmeistrid:
Tarmo Eespere, Riina Pikani, Ivo Sillamaa. Näitejuht: helgi Sallo.
      osades: Manon Lescaut – Aile Asszonyi, heli Veskus. Renato des Grieux, üliõpilane – carlo
Barricelli (Itaalia), Mart Madiste, Mickael Spadaccini (Itaalia). Lescaut, Manoni vend – Rauno
Elp, Jassi Zahharov. Geronte de Ravoir, ärimees – Mart Laur, Priit Volmer. Edmondo, üliõpilane
– oliver Kuusik, Urmas Põldma. Kõrtsmik – Pavlo Balakin, Märt Jakobson. Tantsuõpetaja –
Aleksander Arder, Andres Köster. Laulja – Teele Jõks, Juuli Lill. Seersant – Taavi Tampuu,
Roman Tšervinko. Lambisüütaja – hanno Mölderkivi, Jan oja. Kapten – Märt Jakobson, Pavlo
Balakin.
Linnaelanikud, üliõpilased, mässajad, politseinikud: Rahvusooper Estonia koor.
Rahvusooper Estonia orkester.
      Esietendus 4. novembril 2011.

ooo / oUT oF oPERA
Teine lavastus sarjas „PööningTants“.
Koreograaf-lavastaja ja kunstnik: Dmitri harchenko (Tallinna Tantsuteater). Valguskunstnik:
Triin hook (VAT Teater, Tallinna Tantsuteater). Videokunstnik: Einar Lints.
Muusika: Georges Bizet, Gaëtano Donizetti, Philip Glass, Georg Friedrich händel, Wolfgang
Amadeus Mozart, Gioachino Rossini, Alfred Schnittke, Giuseppe Verdi.
      osades: Triinu Leppik, Aljona Bajandina, Andrus Laur, Jevgeni Grib, Vadim Mjagkov.
Keelpillikvartett: Kristina Kriit (viiul), Adrian Bravo Lopez (viiul), Maria Nesterenko (vioola),
Levi-Danel Mägila (tšello). Klavessiin: Raminta Milišauskaitė. hääl lindilt: Kadri Kipper.
      Esietendus 5. novembril 2011 Estonia kammersaalis.

RoSALINDE
Ballett. Koreograaf: Ronald hynd (Inglismaa). Koreograafi assistent: Marilyn Vella-Gatt (Ing-
lismaa). Muusika: Johann Strauss. Arranžeerija: John Lanchbery. Muusikaline juht ja dirigent:
Jüri Alperten. Dirigent: Risto Joost. Kunstnik: Peter Docherty (Inglismaa). Valguskunstnik: Tiit
Urvik. Repetiitorid: Toomas Edur, Elita Erkina, Viktor Fedortšenko, Marina Kesler, Katrin Kivi-
mägi, Tatjana Laid, Age oks. Kontsertmeistrid: Larissa Berežneva, Vladima Jeremjan, Anneli
Tohver. 
      osades: Gabriel von Eisenstein – Anatoli Arhangelski, Jevgeni Grib, Aleksandr Prigorovski,
Maksim Tšukarjov. Rosalinde, tema naine – Luana Georg, olga Rjabikova, Alena Shkatula.
Adele, nende teenijanna – Eve Andre, Svetlana Danilova, Nanae Maruyama, Marika Muiste.
Dr. Falke, jõukas härrasmees – Jonathan hanks, Bruno Micchiardi, Sergei Upkin. Alfredo, viiul-
daja, Rosalinde endine armuke – Sergei Fedossejev, Andrei Mihnevitš, Vitali Nikolajev, Daniel
Kirspuu. Vangivalvur Frosch – Sam Brown, Daniel Kirspuu, Andrus Laur, Bruno Micchiardi.
Esimene politseinik – Sergei Fedossejev, Viktor Jelissejev, Anton Ržanov. Teine politseinik –
Daniel Kirspuu, Bruno Micchiardi, Michele Pellegrini. 3 daami – Svetlana Danilova, charlotte
Ingleson, heidi Kopti, cristina Krigolson, Galina Lauš, Seili Loorits-Kämbre, Nanae
Maruyama, Marika Muiste, olga Rjabikova, Anastassia Savela. Nende saatjad – Sam Brown,
Jevgeni Grib, Jonathan hanks, Aleksandr Kanapljov, Andrus Laur, Bruno Micchiardi, Vadim
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Mjagkov, Michele Pellegrini, William Simmons, Jegor Zdor. Moekunstnik – Nadežda
Antipenko, Kaja Kreitzberg, Triinu Leppik. Moekunstniku assistent – Maigret Peetson, hedi
Pundonen, Ingrid Gilden.
Rahvusooper Estonia orkester.
      Esietendus 2. detsembril 2011.

*

oPERETIGALA „SULEV NõMMIK 80“
Muusika: Imre Kálmán, Mitch Leigh, Frederick Loewe, Ülo Raudmäe, Johann Strauss, Ülo
Vinter, Dale Wasserman.
Lavastaja: Neeme Kuningas. Dirigent: Risto Joost. Valguskunstnik: Neeme Jõe. Näitejuht: helgi
Sallo. Kontsertmeister: Ülla Millistfer.
      Solistid: Aleksander Arder, Rostislav Gurjev, Kati Jaanimäe, Greete Kivisild, Aare Kodasma,
Airike Kolk, Mati Kõrts, Mart Laur, Juuli Lill, helen Lokuta, Angelika Mikk, Ingel Marlen
Mikk, Külli ormisson, Väino Puura, Urmas Põldma, Aare Saal, René Soom, Janne Ševtšenko,
heli Veskus, Priit Volmer.
Rahvusooper Estonia orkester ja koor.
      Esietendus 9. jaanuaril 2011.

MA ooTAN SIND…
Kontsert ooperi- ja operetimuusikast.
Muusika: Juhan Aavik, Georges Bizet, Gaëtano Donizetti, Andrea Falconieri, Imre Kálmán,
Jean Paul Martini, Ester Mägi, Amilcare Ponchielli, Sergei Rahmaninov, Giacomo Rossini,
Franz Schubert, camille Saint-Saëns, Robert Schumann, Bedřich Smetana, Richard Strauss,
Rudolf Tobias, Paolo Tosti, Pjotr Tšaikovski, Giuseppe Verdi.
Kontsertmeistrid: Kaili Eerma, Piret Randal, Riina Pikani, Leonald Kaidja, helin Kapten.
      Solistid: Pavlo Balakin, Roman chervinko, Leo Delibes, Triin Ella, Eveli heinapuu, Maria
Kais, Airike Kolk, Ludmilla Kõrts, hanno Mölderkivi, Kai Parmas, Kristiina Under, Valentina
Taluma, olga Zaitseva.
      Esietendus 8. märtsil 2011 Tallinna Raekojas.

cARL oRFFI „cARMINA BURANA“. ANToNIN DVořáKI SÜMFooNIA NR 9
Dirigent: Arvo Volmer.
      Solistid: Kadri Kipper (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia), Aare Saal, Mati Turi.
Klaverisolistid: Marko Martin, Siim Selis.
Rahvusooper Estonia koor, orkester, poistekoor, Estonia Seltsi segakoor. Koormeistrid: Risto
Joost, Peeter Perens. Kontsertmeistrid: Mari-Ann Aljaste, Tarmo Eespere, Ralf Taal. Poistekoori
dirigendid: Andres Lemba, Maarja Soone, hirvo Surva. Estonia Seltsi segakoori dirigent: heli
Jürgenson. Estonia Seltsi segakoori koormeister: Ksenija Grabova. 
      Esietendus 17. märtsil 2011 Estonia kontserdisaalis. 
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RAhVUSVAhELISE TANTSUPäEVA BALLETIGALA
Kunstiline juht: Toomas Edur. Valguskunstnik: Rasmus Rembel. Repetiitorid: Toomas Edur,
Elita Erkina, Viktor Fedortšenko, Marina Kesler, Age oks.
Dražeehaldja ja printsi pas de deux balleti „Pähklipureja“ II vaatusest
Koreograaf: Ben Stevenson (Texase Balletiteater). Muusika: Pjotr Tšaikovski.
osades: Artjom Maksakov, Luana Georg.
Duett „Manon“ balleti „Casanova“ II vaatusest
Koreograaf: David Sonnenbluck. Muusika: Northern Lights.
osades: hayley Blackburn, colin Thomas Maggs (Vanemuine).
Pas de deux balleti „Luikede järv“ III vaatusest
Koreograaf: Marius Petipa, Lev Ivanov. Muusika: Pjotr Tšaikovski.
osades: heloise Bourdon, Karl Paquette (Opéra national de Paris).
„Vahetu lähedus“
Koreograaf: Jiri Bubenicek. Muusika: otto Bubenicek.
osades: Beatrice Knop, Dimitri Semionov (Berliini Riigiballett).
„Pisar sinu näol“
Koreograaf: Marina Kesler. Muusika: Bobby Solo.
osades: Jonathan hanks.
Duett balletist „Kazimir’s colours“
Koreograaf: Mauro Bigonzetti. Muusika: Dmitri Šostakovitš.
osades: Bridget Breiner, Aleksander Zaitsev (Stuttgarti Ballett).
Pas d’esclave balleti „Korsaar“ III vaatusest
Koreograaf: Aivars Leimanis (redaktsioon Marius Petipa järgi). Muusika: Adolphe Adam.
osades: Elza Leimane-Martinova, Raimonds Martinovs (Läti Rahvusooper).
„Blue ballerina“
Koreograaf: Jorma Uotinen. Muusika: Pjotr Tšaikovski.
osades: Kaie Kõrb.
Duett „Võrguta mind“ balleti „Casanova“ II vaatusest
Koreograaf: David Sonnenbluck. Muusika: Pizzicato (Jaapan).
osades: Maika Geyama, Takuya Sumitomo (Teater Vanemuine).
„Notations“
Koreograaf: Uwe Scholz. Muusika: Pierre Boulez.
osades: Aleksander Zaitsev (Stuttgarti Ballett).
Duett „The man I love“ balletist „Who cares?“
Koreograaf: George Balanchine. Muusika: George Gershwin. 
osades: Artjom Maksakov, olga Malinovskaja.
„Kaks“
Koreograaf: Raimonds Martinovs. Muusika: Blue calx. 
osades: Elza Leimane-Martinova, Raimonds Martinovs (Läti Rahvusooper).
„Tué“
Koreograaf: Marco Goecke. Muusika: Barbara. 
osades: Bridget Breiner (Stuttgarti Ballett).
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Pas de deux balletist „Caravaggio“
Koreograaf: Mauro Bigonzetti. Muusika: Bruno Moretti.
osades: Beatrice Knop, Dimitri Semionov (Berliini Riigiballett).
La Esmeralda pas de deux balleti „Esmeralda“ III vaatusest
Koreograaf: Marius Petipa. Muusika: cesare Pugni.
osades: heloise Bourdon, Karl Paquette (Opéra national de Paris).
      Esietendus 29. aprillil 2011.

ooPERIGALA „TIIT KUUSIK 100“
Muusika autorid: Gaëtano Donizetti, Pietro Mascagni, Modest Mussorgski, Gioachino Rossini,
Giuseppe Verdi, Richard Wagner.
Dirigent: Arvo Volmer. Lavastaja: Arne Mikk. Kunstnik: Kustav-Agu Püüman. Koormeistrid:
hirvo Surva, Peeter Perens.
      Solistid: Ain Anger (külalisena), Rauno Elp, oliver Kuusik, Juuli Lill, helen Lokuta, Mart
Madiste, Angelika Mikk, Mati Palm, René Soom, heli Veskus, Priit Volmer, Jassi Zahharov.
Rahvusooper Estonia orkester ja koor.
      Esietendus 17. septembril 2011.

RAhVUSVAhELISE MUUSIKAPäEVA ooPERIGALA
Muusika: Georges Bizet, charles Gounod, Georg Friedrich händel, Ruggero Leoncavallo,
Wolfgang Amadeus Mozart, Giacomo Puccini, Gioachino Rossini, camille Saint-Saëns, Johann
Strauss, Giuseppe Verdi, Richard Wagner.
Dirigent: Jüri Alperten. Lavastaja: Mart Mikk. Poistekoori dirigendid: Andres Lemba, Maarja
Soone, hirvo Surva.
      Solistid: Kai Rüütel, Valmar Saar, Alexander Schulz, Katrin Targo, Elina Volkmane.
Rahvusooper Estonia orkester ja poistekoor.
      Esietendus 2. oktoobril 2011.

RAhVUSooPERI JõULUKoNTSERT
Muusika: Adolphe Adam, cesar Franck, Tõnu Kõrvits, Jules Massenet, Wolfgang Amadeus
Mozart. 
Dirigent: Risto Joost. Koormeistrid: Peeter Perens, hirvo Surva. Positiivorelil: Tarmo Eespere.
Kontsertmeister: Tarmo Eespere.
      Solistid: Aleksander Arder, Kadri Kipper, Andres Köster, Juuli Lill, Mart Laur.
Rahvusooper Estonia koor ja orkester.
      Esietendus 23. detsembril 2011 Tallinna Metodisti kirikus.
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VANEMUINE

hALDJAKUNINGANNA
Muusikalavastus William Shakespeare’i „Suveöö unenäo“ järgi. Muusika: henry Purcell.
Tõlkija: Liina Tordik.
Lavastaja, koreograaf ja visuaalide autor: Saša Pepeljajev. Muusikajuht ja dirigent: Lauri Sirp.
Kostüümikunstnik: Liisi Eelmaa. Kontsertmeistrid: Jaanika Rand-Sirp, Irina oja. Koormeister:
Lylian Kaiv. Valguskunstnik: Jaanus Moor.
      osades: Sopran, Titania, 1. haldjas – Pirjo Püvi. Sopran, hiina naine – Merle Jalakas. Sopran,
Öö – Alla Popova. Sopran, 2. haldjas – Karmen Puis. Alt, Saladuslikkus – Maria Kallaste. Tenor,
Phoebus, Sügis – Mati Turi. Bariton, Purjus poeet – Atlan Karp. Bass, Uni – Märt Jakobson.
Puck, Robin – Janek Savolainen. haldjad – Julia Kaškovskaja, Laura Quin, Milena Tuominen.
India poiss – Tanel Jonas. hermia – Maarja Mitt. helena – Maarius Pärn. Demetrius – Markus
Luik. Lysander – Robert Annus.
      Esietendus 5. veebruaril 2011 Sadamateatris.

TABAMATA IME
Eduard Vilde näidend. Tekstiversiooni autor: Joel Sang.
Lavastaja: Roman Baskin. Kunstnik: Ervin õunapuu. Kostüümikunstnik: Reet Aus. Muusika-
line kujundaja: Tõnu Naissoo. Valguskunstnik: Martin Meelandi.
      osades: Gustav Laurits – Raivo Adlas. Paula Laurits – Marika Barabanštšikova. Juta Laurits
– Liisa Pulk. Leo Saalep – hannes Kaljujärv. Lilli Ellert-Saalep – Merle Jääger. Magnus Kull –
Aivar Tommingas. Eeva Marland – Liina olmaru. Doktor Vaik – Margus Jaanovits. Advokaat
Kurg – Karol Kuntsel. Salme Pedak – Külliki Saldre. Kirjanik Kõrend – ott Sepp. organist
heinmann – Ao Peep. Juuli – Kais Adlas. Noor helikunstnik – Martin Kõiv.
Seltskonnategelased: Vilde Teatri näitetrupp koosseisus Mare Jõgi, Piret Kuub, Ursula Noor,
helve Nurk, Aire Pajur, Tess Pauskar, Ave Tõnissaar, Imbi Uibo, Gerli Vaher, Vjatšeslav
Kislitsin, Tõnu Kolju, Matti Linno, Andres Murdvee, Peeter Novoseltsev, Marek Ranne, Veiko
Saago, Sander Soo ja oleg Želudkov.
      Esietendus 19. veebruaril 2011 Vanemuise väikeses majas.

cASANoVA
Ballett. Muusika: Wolfgang Amadeus Mozart, Antonio Vivaldi, ansambel Typsi, araabia tra-
ditsionaalid. Lavastaja-koreograaf, kostüümikunstnik, lavakujundaja ja muusikaline kujun-
daja: David Sonnenbluck (Belgia). Koreograafi assistent: Lisa Probert (Belgia). Ajalooliste
kostüümide kunstnik: Mare Tommingas. Valguskunstnikud: Imbi Mälk ja Andres Sarv.
      osades: casanova – colin Thomas Maggs või Anthony Maloney. Baffo – Takuya Sumitomo
või Ilja Mironov. henriette – hayley Jean Blackburn või Julia Litvinenko. Manon – hayley Jean
Blackburn või Mai Kageyama. Madame Pompadour – Julia Litvinenko või Maria Engel.
camargo – Marta Marcelli.
      Esietendus 12. märtsil 2011 Vanemuise väikeses majas.
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TARMo JA hANNESE AJALooTUND. AJA LUGU MUUSIKAS
Sõnalis-muusikaline kompositsioon.
Kontseptsioon: hannes Võrno ja Tarmo Leinatamm. Muusika: Franz Joseph haydn, Wolfgang
Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven. Teksti autor: hannes Võrno. Lavastuskonsultant:
Ain Mäeots. Kunstnik: Maarja Meeru. Koreograaf: Marika Aidla. Valguskunstnik: Imbi Mälk.
Kontsertmeister: Jaanika Rand-Sirp. 
      osades: Tarmo Leinatamm, hannes Võrno, Maarja Mitt, Karmen Puis ning Vanemuise
Sümfooniaorkester.
      Esietendus 16. märtsil 2011 Vanemuise väikeses majas.

häRRA AMILcAR
Yves Jamiaque’i näidend. Tõlkijad: ott ojamaa ja Triin Sinissaar.
Lavastaja: heiti Pakk. Kunstnik: Maarja Meeru. Muusikaline kujundaja: heiti Pakk. Valgus-
kunstnikud: Siim Allas ja Andres Sarv.
      osades: Alexandre – Jüri Lumiste. Machou – Riho Kütsar. Virginie – Liisa Pulk. Eleonore
– Marika Barabanštšikova. Paulo – ott Sepp. Melie – Kais Adlas.
      Esietendus 16. aprillil 2011 Vanemuise suures majas.

VIIMNEPäEV
Robert Annuse kollaaž Mati Undi näidenditest „Peaproov“, „Saunakuuldemäng“ ja „Viimne-
päev“.
Lavastaja ja muusikaline kujundaja: Robert Annus. Kunstnik: Kaie Kal. Valguskunstnik: Jaanus
Moor. 
      osades: Juhan / Johannes, Mees, ohvitser – Martin Kõiv. Mari / Maria, Naine, Veera –
Katrin Pärn. Evi / Eeva, Aili – Maarja Mitt. Karu, Albert – Karol Kuntsel. huun, Anton – Mar-
kus Luik. Matiesen, heinrich – Raivo Adlas. Esimene statist, Sõdur – Robert Annus. Teine
statist, Ingo – Tanel Jonas. Miilits – ott Kilusk.
      Esietendus 20. aprillil 2011 Sadamateatris.

MARIA STUARDA
ooper. Muusika: Gaëtano Donizetti. Libreto: Giuseppe Bardari (Friedrich Schilleri näidendi
„Maria Stuart“ järgi).
Lavastaja: Roman hovenbitzer (Saksamaa). Kunstnik: Roy Spahn (Saksamaa). Muusikaline
juht ja dirigent: Mihkel Kütson. Dirigent: Lauri Sirp. Valguskunstnik: Palle Palme (Rootsi).
Kontsertmeistrid: Jaanika Rand-Sirp, Irina oja, Katrin Nuume. Koormeister: Piret Talts. 
      osades: Maria Stuarda – Alla Popova või Aile Asszonyi (Estonia). Elisabetta – Karmen
Puis. Anna – Valentina Kremen. Roberto – oleg Balašov. Lord cecil – Atlan Karp. Talbot – Märt
Jakobson. henry VIII – Elmar Pool. Anna – Siiri Koodres. Elisabetta lapsena – Lauren Aunpuu
või Susi Ann Kaljas. Maria lapsena – hanna Brigita Jaanovits või Egeli Paama. Leicesteri krahv
lapsena – Mihkel Känd või Kristjan Põldmaa.
      Esietendus 5. mail 2011 Vanemuise väikeses majas.
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ThANK YoU FoR ThE MUSIc. TRIBUTE To ABBA
Kontsert-tantsuetendus. Muusika ja teksti autorid: Benny Andersson ja Björn Ulvaeus.
Lavastaja-koreograaf: Ruslan Stepanov. Muusikajuht ja dirigent: Tarmo Leinatamm. Kunstnik:
Gerly Tinn. Valguskunstnik: Palle Palme (Rootsi). Videokujundus: Janek Savolainen. heli-
režissöör: Andres Tirmaste. Kontsertmeister: Katrin Nuume.
      osades: Tanja Mihhailova, Gerli Padar, Stephen hansen (Norra), Dave Benton, Karl-Erik
Tamme, Norman Salumäe, Kristo Ukanis, Liina Rätsep, Kristiina Renser, Susan Lilleväli.
Bänd, Vanemuise balletitrupp, Vanemuise Tantsu- ja Balletikooli õpilased.
      Esietendus 13. mail 2011 Vanemuise suures majas.

EBAhAIGE
Molière’i näidend. Tõlkijad: Aleksander Aspel ja Ants oras.
Lavastaja: Endrik Kerge. Kunstnik: Liina Pihlak. Muusikaline kujundaja: Viive Ernesaks.
Koreograaf: Rufina Noor.
      osades: Argan – Aivar Tommingas. Béline – Kais Adlas. Angélique – Pirjo Püvi. Toinette –
Liisa Pulk. Diafoirus – Tiit Lilleorg. Thomas – Markus Luik. Louison – Kati ong. Béralde –
Raivo Adlas. cléante – Robert Annus. Purgon – Tõnu Kattai. Bonnefoy – Martin Kõiv.
      Esietendus 29. juunil 2011 Tartu Laulupeomuuseumi õuel.

PEKo
Muistne muinasrokk. Tekst: Kauksi Ülle, Ain Mäeots, Siret Paju ja olavi Ruitlane.
Lavastaja: Ain Mäeots. Kunstnik: Iir hermeliin (Tallinna Linnateater). Muusika autor ja muu-
sikaline kujundaja: Kristjan Priks. Valguskunstnik: Andres Sarv. Liikumisjuht: Janek Savolai-
nen. Lavavõitlus: Mati Tikk. helirežii: Andres Tirmaste.
      osades: Peko – Andres Mähar. Miko, Peko isa – Raivo E. Tamm. Mardsjo, Peko ema – Merle
Jääger. Essu – Juss haasma. Nabra – Sandra Uusberg (Tallinna Linnateater). Anne – Birgit
õigemeel. hedo – Maarja Mitt. Merosk – Artur Linnus. Jorosk – Tanel Jonas. Ilja Muromets –
Riho Kütsar. Kusma – Tarmo Tagamets. Kolla ja Truuska – ott Sepp. Teppo – Vaino Linnus.
Manni, Kusma naine – Marje Metsur. Kullo, Teppo naine – Meelike Kruusamäe. Mate ja hirsam
– Riho Kütsar ja Tanel Jonas. Käkär – Urmas Mustimets. Jorosk ja Merosk lastena ning Kusma
talu lapsed – Karel Sander Kljuzin, Margo Kapten, Egert Naruson, Timo Kudre, Mari Linnus.
Venelased ja külarahvas – Taarka Pärimusteatri stuudio (Maarja hõrn, Päivi Kahusk, Riin
Tammik) ning Krista Kotselainen, ott Kilusk, Kaspar Aus, Mart Visnapuu.
Ansambel Zetod – Jalmar Vabarna, Artur Linnus, Martin Kütt, Jaanus Viskar, Matis Leima.
Seto leelokoorid: „Leiko“, „Kuldatsäuk“, Värska naiste leelokoor, „helmine“, „Tsibihärblasq“,
„Liinatsuraq“.
      Esietendus 1. juulil 2011 Värska laululaval.

VäIKESE oNU SAAGA
Dramatiseering: Lars-Erik Brossner ja Tomas von Brömssen (Barbro Lindgreni lasteraamatu
„Sagan om den lilla farbrorn“ järgi). Tõlkija: Tiina Mullamaa.
Lavastaja: Finn Poulsen (Rootsi). Kunstnik: Gunnar Steneby (Rootsi). Muusika: Lars Erik Brossner
(Rootsi).
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      osades: Väike onu – Andres Mähar. Koer – hannes Kaljujärv. Väike tüdruk – Monika Ruus-
maa. 
Muusikud: Eva-Maria Sumera või Laura Miilius, hilla Niilisk või Triinu Raudver-Tamm,
Merike ots või hanno Mait Maadra, heli Ilumets või Enno Lepnurm.
      Esietendus 16. septembril 2011 Teatri Kodus.

hARMooNIA
Mika Myllyaho näidend. Tõlkija: Anti Reinthal.
Lavastaja ja muusikaline kujundaja: Taago Tubin. Kunstnik: Kristiina Põllu. Valguskunstnik:
Margus Vaigur (Endla). 
      osades: olavi – Indrek Taalmaa. Saara – Marika Barabanštšikova või Eva Püssa. Aleks –
Karol Kuntsel.
      Esietendus 24. septembril 2011 Sadamateatris.

LõBUS LESK
operett. Muusika: Franz Lehár. Libreto: Victor Léon ja Leo Stein. Libreto tõlkija: Kulno
Süvalep.
Lavastaja: Jussi Tapola (Soome). Kunstnik: Anna Kontek (Soome Rahvusooper). Valguskunst-
nik: Tõnu Eimra. Koreograaf: Aita Vuolanto (Soome). Muusikajuht ja dirigent: Paul Mägi.
Dirigendid: Lauri Sirp ja Endel Nõgene. Koormeister: Piret Talts. Kontsertmeistrid: Jaanika
Rand-Sirp ja Made Sõlg.
      osades: Parun Mirko Zeta – Taisto Noor. Valencienne – Alla Popova või Margit Saulep.
Krahv Danilo – René Soom (Estonia) või Aare Saal (Estonia) või Taavi Tampuu. hanna Glawari
– Karmen Puis või heli Veskus (Estonia). camille de Rossillon – Urmas Põldma (Estonia) või
Reigo Tamm. Vicomte cascada – Jaan Willem Sibul. Raoul de St. Brioche – Tõnu Kattai.
Bogdanovitsch, Pontevedro konsul – Märt Jakobson. Sylviane – Merle Jalakas. Kromow –
Rasmus Kull. olga – Katrin Kapinus. Pritschitsch – Simo Breede. Praskowia – Valentina
Kremen. Njegus – Margus Jaanovits. Grisetid – Siiri Koodres, Eve Kivisaar, Merle Aunpuu,
Marika Villemson, Maire Saar, helen Nõmm või Anne Vilt. Tantsijad – Ida Murumets,
Liisi Raa, Liisa Popova, Johanna Tarand, Liis orav, Merly Teder, Julia Kaškovskaja, Tatevik
Mkrtoumian.
      Esietendus 30. septembril 2011 Vanemuise suures majas.

hISPAANIA ÖÖ
Jüri Lumiste kollaaž Miguel de cervantese näidendist „Salamanca koobas“ ja Lope de Vega
näidendist „Tantsuõpetaja“. Näidendite tõlkijad: Aleksander Kurtna ja August Sang. Muusika:
hispaania rahvaviisid.
Lavastaja ja kunstnik: Jüri Lumiste. Muusikaline kujundaja: Tanel Aavakivi. Valguskunstnik:
Imbi Mälk. Koreograaf: claudia Ševtšenko.
      osades: Liisa Pulk, claudia Ševtšenko, Pirjo Püvi, Karol Kuntsel, Jüri Lumiste.
Bänd: Reet Laube, Karl Laanekask, Aivar Eimra, Margus Tammemägi, Tanel Aavakivi.
      Esietendus 8. oktoobril 2011 Vanemuise väikeses majas.
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KADUNUD KäSI
Martin McDonagh’ näidend. Tõlkija: Laur Lomper.
Lavastaja ja muusikaline kujundaja: Tanel Jonas. Kunstnik: Riina Degtjarenko. 
      osades: carmichael – Riho Kütsar. Mervyn – ott Sepp. Marilyn – Maarja Mitt. Toby –
Markus Luik.
      Esietendus 18. novembril 2011 Sadamateatris.

KESSU JA TRIPP
Dramatiseering: Kristo Toots (Robert Vaidlo raamatu järgi).
Lavastaja: Kristo Toots. Kunstnik: Maarja Meeru. Muusika autor ja muusikaline kujundaja:
Maarius Pärn.
      osades: Kessu – Liisa Pulk. Tripp – Martin Kõiv. Lohemadu ja muusik – Maarius Pärn.
      Esietendus 19. novembril 2011 Teatri Kodus.

MARY PoPPINS
Muusikal. Muusika: Richard M. Sherman ja Robert B. Sherman. Libreto: Julian Fellowes
(P. L. Traversi raamatu järgi). Tõlkijad: Leelo Tungal ja Anna-Magdaleena Kangro. 
Lavastaja: Georg Malvius (Rootsi). Lavakujundus: Iir hermeliin (Tallinna Linnateater). Kos-
tüümid: Ellen cairns (Šotimaa). Muusikajuht ja dirigent: Tarmo Leinatamm. Dirigent: Lauri
Sirp. Valguskunstnik: Palle Palme (Rootsi). Koreograaf: cedrik Lee Bradley (USA). helikujun-
dus: Tom Saetre (Norra). Illustraator: Angelika Schneider. helirežissöör: Andres Tirmaste.
Kontsertmeistrid: Katrin Nuume, Made Sõlg ja Ele Sonn. Repetiitorid: Fabrice Gibert ja Rita
Dolgihh. Koormeister: Piret Talts.
      osades: Mary Poppins – hanna Liina Võsa või Nele-Liis Vaiksoo. Bert – Andres Mähar
või Karol Kuntsel. Winifred Banks – Merle Jalakas või Eve Kivisaar. George Banks – hannes
Kaljujärv või Veikko Täär. Jane Banks – Kristiina Raahel Uiga või Karoliine Pärlin või Laura
Danilas. Michael Banks – Kaspar Kiisk või Mihkel Känd või Alger Ahuna. Mrs. Brill – Külliki
Saldre või Merle Jääger. Admiral Boom – Erkki Rebane või Raivo Adlas. Von hussler – Endel
Kroon. Miss Andrew – Karmen Puis või Siiri Koodres. Linnumemm – Siiri Koodres või Katrin
Kapinus. Neleus – Janek Savolainen või Jaan Ulst. Mrs corry – Valentina Kremen või Siiri
Koodres. Katie Nanna – Milvi Luik. Miss Smythe – Luule Veziko. Northbrook – Jaan Willem
Sibul või Simo Breede. Pangadirektor – Ivar Saks. Politseinik – Risto orav. Pargivaht – Mario
Kroon. Miss Lark – Tiina Tikk. Annie – Marika Villemson. Fannie – Merle Aunpuu. Valentine
– Janek Savolainen või Jaan Ulst. Nukk – Tatevik Mkrtoumian. Karu / Poseidon – Aivar
Kallaste. Mr Punch – George Williams.
Balletitrupp, ooperikoor, orkester, bänd.
      Esietendus 25. novembril 2011 Vanemuise suures majas.

KoNTSERT DIKTAAToRILE
Ronald harwoodi näidend. Tõlkija: Kalle hein. Urmas Lennuki töötlus.
Lavastaja ja muusikaline kujundaja: Urmas Lennuk. Kunstnik: Ellen cairns (Šotimaa).
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      osades: Major Steve Arnold – Aivar Tommingas. Emmi Straube – Marika Barabanštšikova.
Tamara Sachs – Eva Püssa. helmuth Rode – Rein Pakk. Leitnant David Wills – Robert Annus.
Wilhelm Furtwängler – Jüri Lumiste.
      Esietendus 3. detsembril 2011 Vanemuise väikeses majas.

EESTI DRAAMATEATER

PULMAD
Vaino Vahingu draama.
Lavastaja: Ingo Normet (külalisena). Kunstnik: Liina Unt (külalisena).
      osades: Jaan Mõtus – Ivo Uukkivi. oskar Mõtus, Jaani isa – Lembit Ulfsak. Roosi Mõtus,
Jaani ema – Mari Lill. hilda, Jaani naine – Merle Palmiste.
      Esietendus 16. jaanuaril 2011 väikeses saalis.

UMB EhK hIRMUS VERETÖÖ LääNEMEREL / JAAN UMBI LUGU
Villem Tuuni näidend.
Lavastaja: Priit Pedajas. Kunstnik ja videokontseptsiooni autor: Riina Degtjarenko. Muusika-
line kujundaja: Ardo Ran Varres. Viiuldaja: Sofia Joons (külalisena). Valguskunstnik: Priidu
Adlas (Tallinna Linnateater). Videokunstnikud-teostajad: Andrei Bontšuk ja Darja Kornijenko
(külalisena).
      osades: Jaan Umb – Lauri Lagle. Madle, Jaan Umbi ema – Ülle Kaljuste. Liis – Kersti hein-
loo. Aleksander, kapten – Jaan Rekkor. All, pootsman – Ain Lutsepp. Jakob, madrus – Tõnu
oja. Johan, madrus – Uku Uusberg. Lätlane, lipukapten – Taavi Teplenkov.
Esietendus 30. jaanuaril 2011 suures saalis.
      Lavastuse pealkirja muudeti septembris 2011.

õITSENG
Martin Alguse ja Ingomar Vihmari näidend.
Lavastaja: Ingomar Vihmar. Kunstnikud: Ingomar Vihmar ja Martin Algus. Lauluõpetaja: Siim
Selis (külalisena). Lavastuse sünni toetaja: Svea Sööt (külalisena). Valguskunstnik: Triin Suvi.
Videokujundaja: Kadri hallik.
      osades: Ichiro – Ivo Uukkivi. Itsumi – harriet Toompere. Masamichy – Margus Prangel.
Tetsumi – Tiit Sukk. Kiyomi – Kleer Maibaum (külalisena). Mikihiko – Mihkel Kabel. Diskor
– Ingomar Vihmar.
      Esietendus 13. märtsil 2011 väikeses saalis.

VõLANõUDJAD
William Shakespeare’i näidendi „Veneetsia kaupmees“ järgi. Tõlkijad: Peeter Volkonski ja
hannes Villemson.
Idee, lavastus, valgus: hendrik Toompere jr. Lava: Ervin õunapuu (külalisena). heli: Andrus
Laansalu (külalisena). Liikuv pilt: Taavi Varm (külalisena).
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      osades: Antonio, Veneetsia kaupmees – Jan Uuspõld. Bassanio – hendrik Toompere jr jr.
Gratiano – Taavi Teplenkov. Salerio – Jüri Tiidus (külalisena). Lorenzo, Jessica kallim – Roland
Laos. Shylock – Mait Malmsten. Jessica, Shylocki tütar – Kersti heinloo. Tubal – Tõnu Kark.
Lancelot Gobbo – Märt Avandi. Portia, rikas pärijanna Belmontest – Marta Laan. Nerissa, tema
toatüdruk – Merle Palmiste. Veneetsia doodž – Martin Veinmann.
      Esietendus 17. aprillil 2011 suures saalis.

MARQUIS D’ARTISTE
Rodolf Sirera näidend „Teatrimürk“. Katalaani keelest tõlkinud Maria Kall.
Lavastaja: hendrik Toompere jr jr. Kunstnik: Marta Laan.
      osades: Jan Uuspõld ja hendrik Toompere jr.
      Esietendus 5. juunil 2011 Saku mõisas.

SAATUSE hEIDIKUTE KUU
Eugene o’Neilli näidend. Tõlkija: Minni Nurme. 
Lavastaja ja muusikaline kujundaja: Ingomar Vihmar. Kunstnik: Riina Degtjarenko. Valgus-
kujundaja: Raido Talvend.
      osades: Josie hogan – Kersti heinloo. Phil hogan, tema isa – Jaan Rekkor. Mike hogan,
tema vend – Roland Laos. James Tyrone – Märt Avandi. T. Stedman harder – Taavi Teplen-
kov.
      Esietendus 16. juunil 2011 Laitse Graniitvillas.

TUhKATRIINUMäNG
Paul-Eerik Rummo näidend.
Lavastaja: Margus Kasterpalu (külalisena). Kunstnik: Aime Unt (külalisena). helilooja: Liisa
hirsch (külalisena). Valguskujundaja: Priidu Adlas (Tallinna Linnateater). Liikumisjuht: Sandra
Z (külalisena).
      osades: Prints – Tõnu oja. Tuhkatriinu – Britta Vahur või harriet Toompere. Perenaine –
Ita Ever. Peremees – Guido Kangur. Esimene peretütar – Kaie Mihkelson. Teine peretütar –
Ülle Kaljuste. Lossi-Tuhkatriinu – Viire Valdma.
Ansambli koosseis: Robert Staak (lauto), Eva-Maria Sumera (viiul), Mairit Mitt (vioola), Joosep
Kõrvits (tšello), Indrek Pajus (kontrabass), Liisa hirsch (klaver).
      Esietendus 4. augustil 2011 Saueaugu Teatritalus.

PUNANE
John Logani näidend. Tõlkija: Martin Algus.
Lavastaja ja muusikaline kujundaja: Priit Pedajas. Kunstnik: Riina Degtjarenko. Valgus-
kunstnik: Triin Suvi.
      osades: Mark Rothko – Ain Lutsepp. Ken – Uku Uusberg.
      Esietendus 25. septembril 2011 väikeses saalis.
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VIIES KoLoNN
Ernest hemingway näidend. Tõlkija: Peeter Sauter.
Lavastaja: Ingo Normet (külalisena). Kunstnik: Liina Unt (külalisena).
      osades: Dorothy Bridges, ajakirjanik – Merle Palmiste. Anita, marokolanna – Marta Laan.
Petra, teenijanna – Maria Klenskaja. Philp Rawlings – Raimo Pass. Robert Preston – Taavi
Teplenkov. hotelli administraator – Tõnu Kark. Elektrik – Tõnu Aav. Max – Sulev Teppart
(külalisena). Antonio, vastuluure ülem – Martin Veinmann. Kelner – Tõnu Aav. 1. sõdur –
hendrik Toompere jr jr. 2. sõdur – Mihkel Kabel. Wilkinson (noor sõdur) – Roland Laos.
Tsivilist (viies kolonn) – Mihkel Kabel. Koristaja – Mari Lill. Sõdurid – Roland Laos, hendrik
Toompere jr jr, Mihkel Kabel.
      Esietendus 27. septembril 2011 suures saalis.

cANcúN
Jordi Galcerani näidend. Tõlkija: Margus Alver.
Lavastaja, valgus: hendrik Toompere jr. Kunstnik: Riina Degtjarenko.
      osades: Reme – Kaie Mihkelson. Vicente – Jaan Rekkor. Laura – Ülle Kaljuste. Pablo –
Peeter oja (külalisena).
      Esietendus 28. oktoobril 2011 väikeses saalis.

SÜNNIPäEV
Merle Karusoo lastenäidend „Nääripäev“.
Lavastaja: Merle Karusoo. Lavastaja abi: Diana Leesalu (EMTA lavakunstikool). Kunstnik:
Marge Martin (külalisena). Valguskujundaja: Triin Suvi. Videokujundaja: Sander Tuvikene.
helilooja: Tauno Makke.
      osades: Karu – Guido Kangur. Punsu – Karl-Andreas Kalmet (EMTA lavakunstikool).
Siisike – Jane Kruus (EMTA lavakunstikool). Sünnipäevapoiss – Priit Strandberg (EMTA lava-
kunstikool).
      Esietendus 4. detsembril 2011 väikeses saalis.

KUNI INGLID SEKKUVAD
Uku Uusbergi näidend.
Lavastaja: Uku Uusberg. Kunstnik: Artur Tšehhi. Valguskunstnik: Priidu Adlas (Tallinna
Linnateater).
      osades: Paul – Tiit Sukk. Ingrid – Maria Avdjuško. Veronika – Viire Valdma. Väino – Tõnu
oja. Ester – Maria Klenskaja. Toomas – Ivo Uukkivi. Aleksander – Märt Avandi. Nimi – Kristo
Viiding. Anne – Laine Mägi. harri – Martin Veinmann. Merike – harriet Toompere. Ahto –
Mihkel Kabel. Jaan Kapp – Jaan Kapp (külalisena).
Muusikud: Mihkel Kallip, Lauri Levistu, Märt Metsla, Margus Toompere, Norman Verte.
      Esietendus 11. detsembril 2011 suures saalis.
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      *
TEATRIPäEVA AUhINNATSEREMooNIA
Teksti autor ja lavastaja: Ingomar Vihmar. Kunstnik: Riina Degtjarenko. Muusikaline kujun-
daja: Ardo Ran Varres.
      Esitas kogu Eesti Draamateatri trupp.
      Esietendus 27. märtsil 2011 suures saalis.

SARJAS „ESIMENE LUGEMINE“:
õitseng
Martin Alguse ja Ingomar Vihmari näidend.
Lavastaja: Ingomar Vihmar.
      osades: Ichiro – Ivo Uukkivi. Itsumi – harriet Toompere. Masamichy – Margus Prangel.
Tetsushi – Tiit Sukk. Kiyomi – Kleer Maibaum (külalisena). Mikihiko – Mihkel Kabel. 
      Esietendus 17. veebruaril 2011 Maalisaalis.

EESTLUSE ELUJõUST
Indrek Koffi hüsteeriline traktaat.
Lavastaja ja muusikaline kujundaja: Mari-Liis Lill.
      osades: Ester Pajusoo, Kersti heinloo, Tiit Sukk, Kristo Viiding (külalisena), Laureen
Kadakas (Saku Gümnaasiumi IIc klass). 
      Esietendus 7. aprillil 2011 Maalisaalis.

ELAJAS
Maria Avdjuško näidend ja lavastus.
      osades: Autor / jutustaja – Ülle Kaljuste. Pia – Tiina Tauraite (Von Krahli Teater). Lisa –
Britta Vahur. Ida – Anne Reemann (Tallinna Linnateater). Annely – Mari-Liis Lill. Peetrike –
Ralf Schneider. Palder Jaan – Martin Veinmann. Jürgen – Ingomar Vihmar. Endel – Ivo Uukkivi.
Dr. Mägi / ema – Mari Lill. Kapp / väike vanamees / purjus isa / verine mees / vaimulik –
Margus Prangel. Meeshääl telefonis / kutt / haigla praktikant  /noorem mees – Lauri Lagle.
Mahut / poiss / taksojuht / kutt / töömees  – Roland Laos.
      Esietendus 29. aprillil 2011 Maalisaalis.

LEEGIoNäRID
Tiit Aleksejevi näidend.
Lavastaja: Margus Kasterpalu.
      osades: Esimene leegionär – Tiit Sukk. Teine leegionär – Uku Uusberg. Kolmas leegionär
– Kristo Viiding. Suur-Einar – Ain Lutsepp. Maia Karu – Ester Pajusoo. Saksa ohvitser / vene
ohvitser / tõlk / hääled – Raimo Pass.
      Esietendus 26. mail 2011 Maalisaalis.
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METSPART
Katrin Maimiku näidend.
Lavastaja: Ivo Uukkivi. 
      osades: Arno, 36-aastane – Mait Malmsten. Raivo, 67-aastane – Martin Veinmann. Regina,
30ndates – harriet Toompere. Anni, 80ndates – Maria Klenskaja. Molli, 70ndates – Mari Lill.
chalice / remargid – Jüri Tiidus (külalisena). Reporter – Ivo Uukkivi. Gestaltteraapia grupp:
Marian, 38-aastane – Kersti heinloo. helgi, 50ndates – Viire Valdmaa. Salme, 80ndates – Ester
Pajusoo. Riho, 40ndates – Tiit Sukk. Marten, 8-aastane – Franz Malmsten. 
      Esietendus 13. oktoobril 2011 Maalisaalis.

FoKSTRoTT
Birk Rohelennu näidend.
Lavastaja: Kaie Mihkelson.
      osades: Julia – Laine Mägi. Teodor – Martin Veinmann. Elise – hilje Murel. Robert – Tiit
Sukk. Lauljanna – harriet Toompere. Kelner – Mihkel Kabel.
      Esietendus 18. novembril 2011 Maalisaalis.

EESTI NUKU- JA NOORSOOTEATER

PRÜGIhUNT JA SUPERJäNES
Wimbergi nukunäidend.
Lavastaja: Vahur Keller. Kunstnik: Britt Urbla Keller. Muusikaline kujundaja: Kaire Vilgats.
      osades: Prügihunt, sipelgas Kevin Michael, Martini isa (hääl), kilekott, mees – Mirko Rajas
(teksti esitaja eestikeelsel etendusel), Pavel Šnjagin (teksti esitaja venekeelsel etendusel) või
Mihkel Tikerpalu. Superjänes, sipelgas Ferda, rebane, Martin – Tiina Tõnis (teksti esitaja eesti-
keelsel etendusel), Rima Zainullina (teksti esitaja venekeelsel etendusel) või Laura Nõlvak.
hääled – Tiina Tõnis, Rima Zainullina, Mirko Rajas, Pavel Šnjagin.
      Esietendus 2. veebruaril 2011 väikeses saalis.

KARTLIK JõEhoBU JA PoISS, KES MUUTUS ToRDIKS
Jutustamisteater objektidega Miloš Macoureki jutustuse alusel. Tõlkija: Leo Metsar.
Lavastaja: Virko Annus. Kunstnik: Maret Kukkur. Muusikaline kujundaja: Veljo Lasn. Valgus-
kujundaja: Georg oldekop. Lavastaja assistent: Alice Kirsipuu.
      osades: Jutustaja – Tarmo Männard.
      Esietendus 6. veebruaril 2011 Köismäe tornis.

KäED JA KINDAD
helle Laasi nukusketšid.
Lavastaja: helle Laas. Kunstnik: Gunta Randla.
      osades: osatäitja – Liivika hanstin. osatäitja – Anti Kobin.
      Esietendus 6. märtsil 2011 ovaalsaalis.
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LIBAhUNT
Muusikal. Libreto: Neeme Kuningas (August Kitzbergi näidendi „Libahunt“ järgi). Laulu-
sõnad: Jaagup Kreem. Muusika: Tiit Kikas ja Jaagup Kreem.
Lavastaja: Neeme Kuningas. Lavakunstnik: hardi Volmer. Kostüümikunstnik: Grete Laus.
Muusikajuht: Kaire Vilgats. Valguskunstnik: Margus Vaigur. Koreograaf: Vahur Agar. Koreo-
graafi assistendid: Sandra Steinberg ja Angelika Kušanova.
      osades: Tiina – Liisi Koikson. Mari – hanna-Liina Võsa. Margus – Arno Tamm. Vanaema
– Kaire Vilgats. Perenaine – Liivika hanstin. Peremees – Riho Rosberg. Tiina ema – Triinu Taul.
Linnapea – Taavi Tõnisson. hull-Jass – Silver Laas. Lõbus naine – Ingrid Isotamm. Rahvas –
Mihkel Tikerpalu, Toomas Kreen, Reet Loderaud, Anti Kobin või Andres Roosileht, Alice
Kirsipuu või Kadi Eenmaa, Jevgeni Moissejenko või Eghert-Sören Nõmm. hundid – Ahti Kiili,
Igor Kudrin, Keisy Põldsam, Sandra Steinberg, Vahur Agar või Eghert-Sören Nõmm, Angelika
Kušanova või Kerli Sabbal, Aleksei Troitski või Roman hmelevskoi, Jeanette Täht või Kadi
Eenmaa. Väike Tiina – Annabel Kreem või Susanne Rull või Lisanne Rull. Väike Mari – hanna
heleen Kaabel või Susanne Rull või Lisanne Rull. Väike Margus – Gulliver Kenn Pai või otto
Reisser.
      Esietendus 26. märtsil 2011 suures saalis.

KoDUD
helle Laasi nukunäidend.
Lavastaja: helle Laas. Kunstnik: Riina Vanhanen.
      osades: Varesepoeg, karuema, proua rebane, päevalill, ohakas, mesilased, poiss – Are Uder.
Varese-eit, karutüdruk, härra rebane, rebasepojad, lilled, mesilased – Riho Tammert. Varblane,
rebasetüdruk, lilled, tüdruk – helle Laas.
      Esietendus 9. aprillil 2011 ovaalsaalis.

RAPUNTSEL
Nukunäidend Jacob ja Wilhelm Grimmi muinasjutu järgi. Tõlkijad: Laine Ronk ja Silvia Tui.
Muusika: Kaire Vilgats. Laulusõnad: Jaan Pehk.
Lavastaja: Kadri Kalda. Lavastaja assistent: Katri Pekri. Kujundus: rühmatöö. Konsultandid:
Jevgeni Moissejenko ja Kalju Kivi.
      osades: Ema, Rapuntsel – Laura Nõlvak. Nõid – Katri Pekri. Prints – Mihkel Tikerpalu.
      Esietendus 2. oktoobril 2011 väikeses saalis.

METAMoRFooS
Dramatiseering: Mirko Rajas (Franz Kafka novelli järgi). Novelli tõlkija: August Sang.
Lavastaja: Mirko Rajas (Turu Kunstiakadeemia). Kunstnik: Kalju Karl Kivi (Eesti Kunstiaka-
deemia). Muusika ja helikujunduse autor: Ekke Västrik (TLÜ Balti Filmi- ja Meediakool).
Koreograaf: olga Privis (Vene Teater).
      osades: Gregor Samsa – Mart Müürisepp. Grete – Katariina Tamm. Ema – Tiina Tõnis. Isa
– Riho Rosberg. ärijuht – Anti Kobin.
      Esietendus 9. oktoobril 2011 Köismäe tornis.
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AJULoPUTUS
Nukulavastus täiskasvanutele. Tekst ja muusika: Allan Segall. Tõlkija: Johannes Kangur.
Dramaturg: Vahur Keller.
Lavastaja ja koreograaf: Duda Paiva (Brasiilia / holland). Nukukunstnik: Jim Barnard (Suur-
britannia / holland). Lavakunstnik: Kaspar Jancis. Lauluõpetaja: Kaire Vilgats. Lavastaja
assistendid: Manuela Sarkissyan (Bulgaaria) ja Alice Kirsipuu.
      osades: Andrew, ahv Dave – Taavi Tõnisson. Meditsiiniõde, patsient, ahv Dora – Kaisa
Selde. Meditsiiniõde, patsient, ahv Amy – Sandra Lange. Arst, patsient, ahv Maria Jose –
Andres Roosileht. Patsient, ahv Pjotr (mõlemad videos) – Jevgeni Moissejenko.
      Esietendus 7. novembril 2011 väikeses saalis.

KARLSSoN KATUSELT
Dramatiseering: Vahur Keller (Astrid Lindgreni lasteraamatute „Väikevend ja Karlsson katu-
selt“, „Karlsson katuselt lendab jälle“ ja „Karlsson katuselt hiilib jälle“ järgi). Tõlkija: Vladimir
Beekman.
Lavastaja: Vahur Keller. Kunstnik: Britt Urbla Keller. Muusikaline kujundaja: Kaire Vilgats.
Valguskunstnik: Triin Rahnu.
      osades: Karlsson – Tarmo Männard. Väikevend – Mirko Rajas. hildur Sokk – Kaire Vilgats.
Ema – Katariina Tamm või Kadri Kalda. Isa – Mihkel Tikerpalu. Bosse – Mart Müürisepp.
Bettan – Katri Pekri. Fille – Jevgeni Moissejenko. Rulle – Laura Nõlvak. oskar – Anti Kobin.
Tuletõrjuja – Tiina Tõnis. Doktor – Kaisa Selde. härra Peck – Riho Rosberg või Andres
Roosileht.
      Esietendus 27. novembril 2011 suures saalis.

coSETTE
Dramatiseering: Kristiina Jalasto (Victor hugo romaani „hüljatud“ järgi). Tõlkijad: Maria
hange ja Immanuel Pau.
Lavastaja: Taavi Tõnisson. Kunstnik: Anni Jõeaas. Muusikalised kujundajad: Taavi Tõnisson,
Mikk Mengel ja Kaire Vilgats. Valguskunstnik: Märt Sell (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia).
Videokunstnik: Margus Raid (TLÜ Balti Filmi- ja Meediakool).
      osades: cosette – Liivika hanstin. Proua Thénardier (videos) – Tiina Tõnis. härra Thénar-
dier (videos) – Riho Rosberg. Väike cosette (videos) – hanna heleen Kaabel. Thénardier’de
tütred (videos) – Mia Tõnisson, Emma Rosine Koskaru. Abistavates osades – Reet Loderaud,
Janek Saareli.
      Esietendus 3. detsembril 2011 Köismäe tornis.
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ENDLA

(h)ING
Eliis Vaiksaare näidend.
Lavastaja: Enn Keerd. Kunstnik: Liisa Soolepp (külalisena). Muusikaline kujundaja: Janek
Vlassov. Valguskujundaja: Jaan Laur.
      osades Endla Noortestuudio õpilased: Ing – carolina Tagabert. Kelluke – Grete Elviste. 
Jelizaveta – Piia Puronen. Saskia – Karolin Kaup. Elanor – Liina Press. Anders – Karl Verlin.
Aleksander – Mihkel Vinogradov. conrad – Kristjan Järve. Sebastian – Stefan Peetri. Tanel – 
Karl Paju.
      Esietendus 15. veebruaril 2011 Küünis.

MEES, KES TEADIS USSISõNU
Dramatiseering: Johannes Veski (Andrus Kivirähki romaani järgi).
Lavastaja: Johannes Veski (külalisena). Kunstnik: Pille Tael (külalisena). Muusika autor ja
esitaja: Robert Vaigla (külalisena). Valguskujundaja: Jaan Laur.
      osades: Leemet – Priit Loog. Ints – Tambet Seling. onu Vootele / Vanaisa Tölp – Indrek
Taalmaa. Leemeti ema Linda – Karin Tammaru. hiie – Ireen Kennik. Magdaleena / Pirre –
Kaili Viidas. Külavanem Johannes / hiietark Ülgas – Sten Karpov. Tuuletark Mõigas / Meeme
/ Rääk – Lauri Kink. Pärtel / Röks – Jaanus Mehikas või Bert Raudsep. Tambet / Täi – Ahti
Puudersell. Salme – Triin Lepik.
      Esietendus 12. märtsil 2011 suures saalis.

LõPP
Lisa Stadleri näidend. Tõlkija: olev Mengel.
Lavastaja, kunstnik ja muusikaline kujundaja: Andres Noormets. Valguskujundaja: Karmen
Tellisaar. Videokujundaja: Argo Valdmaa.
      osades: Toomas – Sepo Seeman. Mai – Piret Laurimaa. Sara – Liis Laigna. hugo – Ago
Anderson.
      Esietendus 26. märtsil 2011 Küünis.

EESTI MEES JA TEMA PoEG
Peep Pedmansoni monokomöödia.
Lavastaja: Tiit Palu. Kunstnik Andrus Jõhvik. Valguskujundaja: Kalle Kuningas. Muusikaline
kujundaja: Janek Vlassov.
      osades: Mees – Sepo Seeman.
      Esietendus 7. juulil 2011 Küünis.

PALJU õNNE ARGIPäEVAKS!
Jaan Tätte näidend.
Lavastaja: Enn Keerd. Kunstnik: Silver Vahtre. Muusikaline kujundaja: Feliks Kütt. Valgus-
kujundaja: Karmen Tellisaar.
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      osades: Anett – carmen Mikiver. Anna – Ireen Kennik. Fred – Ago Anderson. Manfred –
Indrek Taalmaa.
      Esietendus 9. juulil 2011 suures saalis.

IMETEGIJA
William Gibsoni näidend. Tõlkija: Valdek Kruuspere.
Lavastaja: Kalju Komissarov (külalisena). Kunstnik: Silver Vahtre. Kostüümikunstnik: Krista
Tool (külalisena). Muusikaline kujundaja: Peeter Konovalov (külalisena). Valguskunstnik: Mar-
gus Vaigur. Videokujundaja: Argo Valdmaa.
      osades helen Keller – Liis Laigna. Annie Sullivan – Triin Lepik. Kate Keller – Piret Lauri-
maa. Kapten Keller – Jaan Rekkor. James – Sten Karpov. Tädi Ev – Karin Tammaru. Viney –
Kaili Viidas. Anagnos – Ahti Puudersell. Doktor – Tambet Seling.
      Esietendus 10. septembril 2011 suures saalis.

PõRRR…!!!
Kaili Viidase lastenäidend.
Lavastaja ja kunstnik: Kaili Viidas. Kostüümikunstnik: Kris Lemsalu (külalisena). Valgus-
kunstnik: Margus Vaigur. Muusika autor: Janek Kivi. Videokujundaja: Argo Valdmaa. Liiku-
misjuht: hellar Bergmann (külalisena).
      osades: Porikärbes / Tõuguke / ämblik / Sipelgas / Liblikas – Ireen Kennik. Triinu /
Tõuguke / Sitasitikas / Sirelane / Sipelgas / Jaanimardikas – Liis Laigna. Triinu / Tõuguke /
Sitasitikas / Kimalane / Sääsk – Karin Tammaru. Porikärbes / herilane / Sipelgas / Jaani-
mardikas – Priit Loog. Triinu / Rohutirts / Sipelgas – Bert Raudsep. Tigu / Sajajalgne / Vihma-
uss – Tambet Seling.
      Esietendus 8. oktoobril 2011 Küünis.

hAMLET ANDERSoN
Andres Noormetsa remiks William Shakespeare’i „hamleti“ ainetel.  
Lavastaja, kunstnik ja muusikaline kujundaja: Andres Noormets. Valguskunstnik Margus
Vaigur. Laulude meloodiad: Feliks Kütt. Videokujundus: Maarja Noormets, Kristo Viiding ja
Taavi Varm (külalistena).
      osades: hamlet Anderson – Ago Anderson. Ema – Piret Laurimaa. Isa vaim – Sepo Seeman.
Vito – Indrek Taalmaa. Stella, tema tütar – Kadri Noormets (külalisena). 1 – Lauri Kink. 2 /
Laulja – Sten Karpov.
      Esietendus 22. oktoobril 2011 suures saalis.

ALADDINI IMELAMP
Sacha Lichy lastenäidend. Tõlkija: Jüri Karindi.
Lavastaja: Enn Keerd. Kunstnik: Liisa Soolepp (külalisena). Muusika: Feliks Kütt. Koreograaf:
Renate Valme (külalisena). Valguskujundaja: Karmen Tellisaar. Videokujundaja: Argo Vald-
maa.
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      osades: Aladdin – Sten Karpov. Badr-al-Badura, printsess – Kaili Viidas. Ashra, Aladdini
ema – Karin Tammaru. Basim – Lauri Kink. Sultan – Ahti Puudersell. Muhradi, suurvesiir –
Tambet Seling. harshahin, fakiir – Indrek Taalmaa. Džinn – Feliks Kark (külalisena).
      Esietendus 13. detsembril 2011 suures saalis.

*
ATTILA
ooper. Muusika: Giuseppe Verdi. Libreto: Temistocle Solera (Zacharias Werneri näidendi
„Attila, hunnide kuningas“ järgi).
ooperi muusikaline juht ja dirigent: Erki Pehk. Lavastaja: Üllar Saaremäe (Rakvere Teater).
Kunstnik: Madis Nurms. Koreograaf: oleg Titov (Ugala).
      Nimiosas Anatoli Siuko (Valgevene), teistes osades Sandra Janušaitė (Leedu), Erik Fenton
(USA), Vladislav Sulimski (Venemaa) ning Mati Palm.
Kaunase Riikliku ooperiteatri koor ja orkester.
PromFesti ja Endla teatri ühine ooperiprojekt.
      Esietendus 4. juunil 2011 Endla teatri suures saalis.

KIRJAD ENDLALE
Juubelikava autentsetest 100 aasta tagustest kirjadest.
Lavastusgrupp: Triinu ojalo, Tiit Palu ja Argo Valdmaa.
      Kirju lugesid: Triin Lepik, Sten Karpov, Jaanus Mehikas või Priit Loog.
      Etendati kahel korral: 29. märtsil ja 20. oktoobril 2011 suures saalis.

KURESSAARE LINNATEATER

VäRVILINE KUMMUT 
Aarne Mägi lastenäidend.
Lavastaja: Aarne Mägi. Kunstnik: Anna Andreste-Sui. helilooja: Laine Lehto. Valgustaja: Allan
Kallaste.
      osades: Kitsenbuus – hannes Prikk (külalisena). Röömla – Liisa Saaremäel (külalisena).
Krääbu – Rauno Kaibiainen (külalisena).
      Esietendus 17. veebruaril 2011 suures saalis.

PETMINE
harold Pinteri näidend. Tõlkija: Meelike Palli. Muusika: Miles Davis.
Lavastaja: heiti Pakk (Juhtimisteater). Kunstnik: Reet Aus. Valgustaja: Allan Kallaste.
      osades: Emma – Piret Laurimaa (Endla). Jerry – Raivo E. Tamm (külalisena). Robert – Sepo
Seeman (Endla).
      Lavastatud koostöös Juhtimisteatriga. Esietendus 17. juunil 2011 suures saalis.
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MoRTEN LoLLIDE LAEVAL
Muusikaline tsirkuseetendus. Dramatiseering: Aare Toikka ja Kaspar Jancis (Kaspar Jancise
lastenäidendi „Seiklus Salamandril ehk Morten Viksi uskumatud juhtumised lollide laevas“
järgi). 
Lavastaja: Aare Toikka. Kunstnik: Kaspar Jancis. Muusika: Kaspar Jancis ja ansambel Krimi-
naalne Elevant. Koreograaf: Kaja Kann. Valgustaja: Allan Kallaste.
Ansambel Kriminaalne Elevant koosseisus: Madis Muul, Kaspar Jancis, Raul õitspuu ja Jörgen
Liik. 
      osades: Morten Viks – ott Sepp (Vanemuine). Saskia / Päevakoer / ämblik – Liisa Pulk
(Vanemuine), Lisa Angberg (Rootsi). Tädi Anna – Liisa Pulk. Alfonso / Maestro Kuka-racha –
Juss haasma (külalisena), Jörgen Liik (EMTA lavakunstikool). Zigfried / Isa, suure laeva kap-
ten – Aarne Mägi. Zagfried – Kaj-Mikael Schütt (Soome). Teenijanna – Tiiu Talvist. Raul – Raul
õitspuu.
      Lavastatud koostöös VAT Teatriga. Esietendus 1. augustil 2011 Kuressaare Sadamaaidas.

oMA SAAR
Urmas Lennuki näidend (Aadu hindi jutustuse järgi).
Lavastaja: Raivo Trass. Kunstnik: Toomas hõrak. Muusikaline kujundus: Felix Kütt (Endla).
Valgustaja: Allan Kallaste.
      osades: Ruth – Piret Rauk. Elias – Peeter Tammearu (külalisena). Aaron – Andres Raag
(Tallinna Linnateater). Jaagup – Janek Sarapson (külalisena) ja Gerlin Kruuser või Airike Vipp.
      Esietendus 26. oktoobril 2011 suures saalis.

PIKAPäKK KADUS äRA
Aarne Mägi tekst ja lavastus. Valgustaja: Allan Kallaste.
      osades: Piret Rauk, hannes Prikk (külalisena), Argo Sannik (külalisena) ja Airike Vipp.
      Esietendus 8. detsembril 2011 suures saalis.

TEATER NO99

No72 ThE RISE AND FALL oF ESToNIA
Tekst: Ene-Liis Semper, Eero Epner ja trupp.
Lavastus, lava- ja muusikaline kujundus: Ene-Liis Semper ja Tiit ojasoo.
      osades: Rasmus Kaljujärv, Eva Klemets, Risto Kübar, Mirtel Pohla, Jaak Prints, Gert Raud-
sep, Tambet Tuisk, Marika Vaarik ja Sergo Vares.
      Esietendus 23. märtsil 2011 Teatris No99 ja Nokia Kontserdimajas.

No70 KATUSELT
ooper. Muusika: Jarek Kasar. Libreto: Jarek Kasar ja Uku Uusberg.
Lavastaja: Uku Uusberg. Kunstnik: Jan Tomson. Muusikajuht, dirigent ja orkestriseade:
Rasmus Puur.
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      osades: Jarek Kasar, Uku Uusberg ja hannaliisa Uusma.
Noorteorkester Reaalmažoor.
      Esietendus 13. septembril 2011 No99 Põhuteatris.

No69 ThREE KINGDoMS
Simon Stephensi näidend. Tõlkijad: Anu Lamp ja Barbara christ. Dramaturgid: Eero Epner ja
Julia Lochte.
Lavastaja: Sebastian Nübling. Kunstnik: Ene-Liis Semper. Muusikaline kujundaja: Lars
Wittershagen. Valguskunstnik: Stephan Mariani. Produtsendid: Teater No99, Münchner
Kammerspiele ja Lyric Hammersmith (World Stage Festival).
      osades: Trikster – Risto Kübar. Ignatius Stone – Nick Tennant. charlie Lee – Ferdy Roberts.
Tommy White – Rupert Simonian. Peeter Koppel – Jaak Prints. Laibalappija – Gert Raudsep.
caroline – Çigdem Teke (Münchner Kammerspiele). hele Kask – Mirtel Pohla. Tõlk – Sergo Vares.
Alexander Richter – Lasse Myhr (Münchner Kammerspiele).
Stseenides veel Gert Raudsep.
Saksamaa
Steffen Dresner – Steven Scharf (Münchner Kammerspiele). Stephanie Friedmann – Çigdem Teke.
Georg Kohler – Lasse Myhr. Kristiina Suvi – Mirtel Pohla. Klaus Brandt – Lasse Myhr.
Stseenides veel Rasmus Kaljujärv ja Rupert Simonian.
Eesti
Michael – Sergo Vares. Sonny – Rasmus Kaljujärv. Tom (Andres Rebane) – Jaak Prints. Fredo
(Ruudi) – Tambet Tuisk. olja – Mirtel Pohla. Vera Petrova isa – Gert Raudsep. Liisu – Mirtel
Pohla. Liisi – Çigdem Teke. Martin Järv – Gert Raudsep.
Stseenides veel Lasse Myhr ja Rupert Simonian.
      Esietendused 17. septembril 2011 Teatris No99, 14. oktoobril 2011 Münchner Kammerspieles
ja 3. mail 2012 Lyric Hammersmith’is Londonis.

No68 MISERY
Dramatiseering: Mario Pulver (Stephen Kingi romaani järgi). Tõlkija: Evelin osborne.
Lavastaja: Eva Klemets. Kunstnik: Kairi Mändla. Muusikaline kujundaja: hendrik Kaljujärv.
      osades: Annie Wilkes – Marika Vaarik. Paul Sheldon – Peeter Volkonski.
      Esietendus 22. oktoobril 2011.

No67 APPI, TULMUKAD!
Nüüdistantsulavastus. Lavastaja ja kunstnik: Sandra Z. Koreograafia: rühmatöö.
      osades: Sandra Z, Alissa Šnaider ja Anatoli Tafitšuk.
      Esietendus 26. oktoobril 2011.
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TEATER NO99 AKTSIOONID

No71 No99 PõhUTEATER
[Avamine].
Lavastajad: Ene-Liis Semper ja Tiit ojasoo.
      Esietendus 30. aprillil 2011 No99 Põhuteatris.

No70,5 RASMUS KALJUJäRVE AKTSIooN
Esietendus 4. juunil 2011 No99 Põhuteatris.

RAKVERE TEATER

EKSPERIMENT õhUPUMBAGA
Shelagh Stephensoni näidend. Tõlkijad: Gert Kark ja Peeter Tammearu.
Lavastaja: Peeter Tammearu. Kunstnik: Silver Vahtre.
      osades: Joseph Fenwick, arst, radikaalsete vaadetega teadlane – Toomas Suuman. Susan-
nah Fenwick, tema naine – Tiina Mälberg. harriet ja Maria, nende kaksikutest tütred – Liis
haab (külalisena) või Kertu Moppel ja Maarika Mesipuu. Peter Mark Roget, arst, teadlane,
hilisem seletava sõnaraamatu (Roget’s Thesaurus) autor – Margus Grosnõi. Thomas Arm-
strong, arst, teadlane, radikaal – Lauri Kaldoja. Isobel Bridie, šotlannast teenija – Natali Lohk.
Ellen, teadlane – Tiina Mälberg. Tom, inglise keele õppejõud – Toomas Suuman. Phil, ehitaja
Newcastle’ist – Lauri Kaldoja. Kate, teadlane, Elleni sõbranna – Liis haab (külalisena) või
Kertu Moppel.
      Esietendus 19. veebruaril 2011 suures saalis.

SAJA-AASTANE MAJA
Jón Atli Jónassoni näidend. Tõlkija: Arvo Alas.
Lavastaja: Peeter Rästas. heli: Peeter Pilv.
      osades: Tillu – Eduard Salmistu. Erlingur – Erni Kask. Bjørk – Anneli Rahkema. hool-
dusõde – Liisa Aibel. hooldekodu juhataja / Noor mees – Tarvo Sõmer. Gunnar – Toomas
Suuman.
      Esietendus 10. märtsil 2011 väikeses saalis.

LEENANE’I KAUNITAR
Martin McDonagh’i näidend. Tõlkija: Erkki Sivonen.
Lavastaja ja muusikaline kujundaja: Üllar Saaremäe. Kunstnik: Mae Kivilo.
      osades: Mag Folan – Ines Aru. Maureen Folan – Ülle Lichtfeldt. Pato Dooley – Velvo Väli.
Ray Dooley – Mait Joorits.
      Esietendus 2. aprillil 2011 väikeses saalis.
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NooR EESTI
Idee ja lavastus: Jaanus Rohumaa. Tekst: Kairi Kruus, Jan Rahman, Eva Samolberg (Drakadee-
mia) ja Jaanus Rohumaa.
Dramaturgia: Siret Paju (Drakadeemia). Kunst: Uku Kristjan Küttis. Arhitektuur: ott Kadarik
ja Mihkel Tüür. Mood: Britt Samoson. Muusika: Kostja Tsõbulevski.
      osades: Marie Under – Ülle Lichtfeldt. Friedebert Tuglas – Mait Joorits. August Gailit –
Velvo Väli. henrik Visnapuu – Peeter Rästas. Johannes Semper – Erni Kask. Artur Adson – Lauri
Kaldoja. Ants Laikmaa – hannes Kaljujärv (Vanemuine). Emma – Maarika Mesipuu. Aadam –
Tarvo Sõmer. Püssimehed – Margus Grosnõi ja Valdeko Korkma. Uku – Jan Lucas Videvik.
      Esietendus 10. juunil 2011 Rakvere Rahvaaias.

MUUMITRoLL JA SABATähT
Dramatiseering: Rünno ja Üllar Saaremäe (Tove Janssoni lasteraamatu järgi). Tõlkija: Elo Raukas.
Lavastaja: Üllar Saaremäe. Kunstnik: Vadim Fomitšev. Videokunstnik: Kristi Leppik. Muusi-
kaline kujundaja: Tarmo Linnas.
      osades: Muumitroll – Kertu Moppel. Nuuskmõmmik – Margus Grosnõi. Sniff – Tiina
Mälberg. Muumimamma – helgi Annast. Muumipapa – Lauri Kaldoja. Professor – Lauri Kald-
oja. Piisamrott – Maarika Mesipuu. Koduvana – Natali Lohk. Piripiiga – Liisa Aibel.
      Esietendus 2. septembril 2011 suures saalis.

NULLPUNKT
Dramatiseering: Jaanika Juhanson (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia) ja trupp (Margus Karu
romaani järgi).
Lavastus: Jaanika Juhanson. Visuaal: Taavi „Miisu“ Varm (Varmstudio). Valgus: Priidu Adlas
(Tallinna Linnateater). Muusika ja heli: trupp ja Tarmo Kesküll. Kostüümid: Lea ojam (TÜ
Viljandi Kultuuriakadeemia visuaaltehnoloogia tudeng) ja Rakvere Teatri kostüümiladu.
      osades: Vanem õde Ege, Liisa, Riina, Bianka – Maaja hallik*. Kaksikõde Kreete, Reelika,
Kerli, Jane, Ester – Saara Kadak*. Marileen, Jansa, Kairi – Katrin Kalma*. Johannes Tamm –
Kristian Põldma*. Karmo, Bert, Ingmar – Jaanus Tepomees*. Vanem vend Paul, Mihkel, Esko,
oskar – Imre õunapuu*. Ema, Klassijuhataja Irina Popova, Keemiaõpetaja, Matemaatikaõpe-
taja – Silja Miks. Isa, Direktor, Rootsi keele õpetaja – Rauno Kaibiainen.
* TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti 9. lennu üliõpilased.
      Esietendus 23. septembril 2011 suures saalis.

KAASAVARATU
Aleksandr ostrovski näidend. Tõlkija: Peeter Volkonski.
Lavastaja: Eili Neuhaus. Kunstnik: Reili Evart.
      osades: Sergei Sergeitš Paratov – Üllar Saaremäe. Larissa Dmitrijevna – Anneli Rahkema.
Juli Kapitonõtš Karandõšev – Velvo Väli. harita Ignatjevna ogudalova – Ülle Lichtfeldt. Moki
Parmjonõtš Knurov – Eduard Salmistu. Vassili Danilõtš Voževatov – Mait Joorits. Robinson –
Erni Kask. Gavrilo – Tarvo Sõmer. Ivan – Peeter Rästas. Mustlased – Valentina Fursova, Irina
Artsimovichene, Ljubov Bogdanova, Boriss Vatin, Valeri Sortsenko ja Vassili Alfjorov (kõik
teatrist “Tuuleveski”).

300

teatrielu2011kroonika_Layout 1  22.04.13  13:36  Page 300



      Esietendus 3. detsembril 2011 Rakvere Teatri väikeses saalis.

TUhKATRIINU
Näidendiks kirjutanud ja lavastanud Toomas Suuman. Kunstnik: Kristi Leppik.
      osades: Tüdruk – Natali Lohk. Ema – Liisa Aibel. Isa – Indrek Apinis. Inglid – Margus
Grosnõi ja helgi Annast. Võõrasema – Silja Miks. Tume tüdruk combaina – Marin Mägi. hele
tüdruk Mercedes – Maarika Mesipuu. Prints – Margus Grosnõi. Kuninganna – helgi Annast.
haldjas – Liisa Aibel. Kuulutaja – Indrek Apinis. Preili helgunda – helgi Annast. hiired – Erki
Lindmaa ja hendrik Vilde. 
      Esietendus 10. detsembril 2011 suures saalis.

TALLINNA LINNATEATER

AEG JA PEREKoND coNWAY
John Boynton Priestley näidend. Tõlkija: Anne Lange.
Lavastaja: Elmo Nüganen. Kunstnik: Andris Freibergs (Riia). Muusika: Jaak Jürisson. Muusi-
kaline kujundus: Riina Roose ja Jaak Jürisson. Valguskunstnik: Gleb Filštinski (Peterburi).
Kostüümikunstnik: Kristine Pasternaka (Riia).
      osades: Mrs. conway – Anne Reemann. Alan conway – Alo Kõrve. Madge conway –
Elisabet Tamm. Robin conway – Mikk Jürjens. hazel conway – Evelin Võigemast. Kay con-
way – Külli Teetamm. carol conway – Ursula Ratasepp. Joan helford – Sandra Uusberg.
Ernest Beevers – Mart Toome. Gerald Thornton – Andero Ermel.
      Esietendus 23. veebruaril 2011 väikeses saalis.

KoLETIS KUU PEAL
Richard Kalinoski näidend. Tõlkija: Anu Lamp.
Lavastaja: Madis Kalmet (külalisena). Kunstnik: Kustav-Agu Püüman. Valguskunstnik: Priidu Adlas.
      osades: härrasmees – Aleksander Eelmaa. Seta Tomasian – hele Kõrve. Aram Tomasian –
Priit Võigemast. Vincent – Jaan Aleksander Konze või Egert Kadastu. 
      Esietendus 26. märtsil 2011 väikeses saalis.

BILoxI BLUES
Neil Simoni näidend. Tõlkija: Peeter Sauter.
Lavastaja: Sander Pukk*. Kunstnikud: Ellen-Alice hasselbach ja Annika Lindemann (mõlemad
Eesti Kunstiakadeemia) ja Sander Pukk*.
      osades: Eugene M. Jerome – Priit Strandberg*. Arnold Epstein – Karl-Andreas Kalmet*.
Joseph Wykowski – Pääru oja*. Roy Selridge – henrik Kalmet*. Donald carney – Priit Pius*.
Daisy hannigan – Piret Krumm*. James hennesey – Kristjan Üksküla. Seersant Merwin J. Too-
mey – Rain Simmul. Rowena – Sandra Uusberg või Liis Lass*.
* EMTA lavakunstikooli 25. lennu üliõpilased.
      Esietendus 2. aprillil 2011 Põrgulaval.
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VAATA, MA KUKUN
Johanna Emanuelssoni näidend. Tõlkija: Ülev Aaloe.
Lavastaja: Diana Leesalu*. Kunstnik: Kaspar Jancis. Muusika autor ja muusikaline kujundaja:
Veiko Tubin. Valguskunstnik: Priidu Adlas. Video: Veiko Tubin, Diana Leesalu* ja Kaspar
Jancis.
      osades: Regina – Katariina Kabel*. Eskil – Märt Pius*. Björn – Kaspar Velberg*. Donna –
Maiken Schmidt*. Ilus Tüdruk Üks – Kristiina-hortensia Port*. Ilus Tüdruk Kaks – Jane
Kruus*. Esimene valvur – Indrek ojari. Teine valvur – Margus Tabor.
* EMTA lavakunstikooli 25. lennu üliõpilased.
      Esietendus 9. aprillil 2011 Taevalaval.

ScAPINI KELMUSED
Molière’i komöödia. Tõlkija: Tatjana hallap.
Lavastaja: Elmo Nüganen. Kunstnik: Ivars Noviks (Läti). Muusika: Jaak Jürisson. Muusikaline
kujundaja: Riina Roose. Kostüümikunstnik: Rosita Raud.
      osades EMTA lavakunstikooli 25. lennu üliõpilased: Argante – Pääru oja. octave – Priit
Strandberg. Zerbinette – Piret Krumm või Maiken Schmidt. Sylvestre – Kaspar Velberg.
caroline – Katariina Kabel või Jane Kruus. Géronte – henrik Kalmet. Léandre – Karl-Andreas
Kalmet. hyacinte – Liis Lass või Kristiina-hortensia Port. Scapin – Märt Pius ja Priit Pius.
Nérine – Katariina Kabel või Jane Kruus.
      Esietendus 18. juunil 2011 Lavaaugus.

AMY SEISUKohT
David hare’i näidend. Tõlkija: Triin Sinissaar.
Lavastaja: Mladen Kiselov. Kunstnik: Iir hermeliin. Muusika: Jaak Jürisson. Lavastaja assistent:
Kristjan Üksküla. Dramaturg: Triin Sinissaar. Pantomiim: Aleksander Eelmaa.
      osades: Dominic Tyghe – Mikk Jürjens. Amy Thomas – hele Kõrve. Evelyn Thomas –
helene Vannari. Esme Allen – Anu Lamp. Frank oddie – Kalju orro. Toby cole – Kristjan
Üksküla.
      Esietendus 29. oktoobril 2011 Taevalaval.

GIZZELLE
Tantsulavastus.
Lavastaja, kunstnik ja koreograaf: Aleksander Pepeljajev. Muusikaline kujundaja: Renzo van
Steenbergen. Valguskunstnik: Priidu Adlas. Dramaturg: Diana Leesalu.
      osades: EMTA lavakunstikooli 25. lennu üliõpilased: Katariina Kabel, henrik Kalmet, Karl-
Andreas Kalmet, Piret Krumm, Jane Kruus, Liis Lass, Pääru oja, Märt Pius, Priit Pius,
Kristiina-hortensia Port, Maiken Schmidt, Priit Strandberg ja Kaspar Velberg.
      Esietendus 26. novembril 2011 hobuveskis.
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UGALA

MEESTE KoDU
Eduardo Galáni ja Pedro Gomèzi näidend. Tõlkija: Margus Alver. Mugandaja: Andres Noormets.
Lavastaja, kunstnik ja muusikaline kujundaja: Andres Noormets (Endla). Valguskunstnik:
Margus Vaigur (Endla).
      osades: Aks, Agu Antson, kirjanik – Ago Anderson (Endla). Inks, Ingo Simm, psühhiaater
– Indrek Sammul. Räim, Mait Toots, telerežissöör – Mait Malmsten (Eesti Draamateater). Riks,
Richard Kütt, jurist ja logistikafirma omanik – Riho Kütsar (Vanemuine). carmen, Aksi naine
– Jaana Kukk.
      Esietendus 4. veebruaril 2011 suures saalis.

MEE hIND
ott Aardami näidend.
Lavastaja: ott Aardam (Theatrum). Kunstnik: Kaarel Eelma (külalisena). Muusikaline kujun-
daja: Ivar Põllu (Tartu Uus Teater). Valguskunstnik: Tiina Barbo.
      osades: Tanel Ingi, Aarne Soro, Martin Mill ja Meelis Rämmeld.
      Esietendus 19. veebruaril 2011 väikeses saalis.

KoLLANE NooL
Dramatiseering: Mart Koldits ja Eero Epner (Viktor Pelevini novelli järgi).
Lavastaja: Mart Koldits (külalisena). Kunstnik: Jaanus Laagriküll. Muusikaline kujundaja:
hendrik Kaljujärv (Teater No99). Valguskunstnik: Tiina Barbo. Videokunstnik: Tõnu Särki.
      osades: Andrei – Janek Vadi. Khaan – Peeter Jürgens. Vagunisaatja, Ivan, Veteran – Arvi
Mägi. Pjotr – Arvo Raimo. olga – carita Vaikjärv. Kriitik – Kadri Lepp. Ema –Triinu Meriste.
Reporter, Anton (kunstnik) – Andres oja. Naine – Luule Komissarov. Vagunisaatja – Margus
Vaher. Pereema – Vilma Luik. Griša – Tarvo Vridolin. Tüdruk – Kata-Riina Luide. Joodik – oleg
Titov.
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti eriala üliõpilased: Maaja hallik, Saara Kadak,
Katrin Kalma, Marika Palm, Adeele Sepp, Klaudia Tiitsmaa, Artur Linnus, Kristian Põldma,
hendrik Vissel, Imre õunapuu, Rait õunapuu, Vallo Kirs, otto Kosk, Siim Maaten.
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukunsti eriala üliõpilased: Ingrid õun, Arolin Raudva,
Age Linkmann, Ann-Alice Ehala, Jane ojasalu, Kaia Reinup.
Muusikud: Taavi Toomsalu (sopransaksofon), Aveli Paide (klarnet), Kaarel Kuusk (klahvpill,
baritonsaksofon, löökpillid), Tanel Kadalipp (akordion, löökpillid, vile), Mati Tubli (kontrabass,
löökpillid), Karl-Markus Kohv (löökpillid).
      Esietendus 5. märtsil 2011 suures saalis.

SALASTE LAULUPIDU
Jaan Kruusvalli näidend.
Lavastaja: Peeter Tammearu. Kunstnik: Jaak Vaus. Muusikaline kujundaja: Peeter Konovalov.
Valguskunstnik: Liila Väli. Grimmikunstnik: Ülle Konovalov.
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      osades: Prunts – Margus Vaher. Kaival – Arvo Raimo. Buržumov – Aarne Soro. Kapral –
Peeter Jürgens. oidip – Arvi Mägi. Eeliot – Meelis Rämmeld. Ljubomirtsev – Andres Lepik
(külalisena). Tolstoi / Polkovnik – Allan Noormets (Tallinna Linnateater). I noormees – hend-
rik Vissel (TÜ Viljandi kultuuriakadeemia). II noormees – Rait õunapuu (TÜ Viljandi kultuuri-
akadeemia). Jelena Tolstaja – Triinu Meriste. Jelena Tolstaja peigmees – Andres oja. Mahta
Kaival – Luule Komissarov. Jekaterina Prunts – Kiiri Tamm.
      Esietendus 16. aprillil 2011 suures saalis.

PoSTMoDERNSED LEIBKoNNAD
Martin Alguse näidend.
Lavastaja ja muusikaline kujundaja: Taago Tubin. Kunstnik: Kaspar Jancis (külalisena). Val-
guskunstnik: Tiina Barbo. Animaator: Peeter Ritso (külalisena).
      osades: Ngabe – Tanel Ingi. Paul – Janek Vadi. Linda – carita Vaikjärv. Lissi – Kadri Lepp.
Petteri – Tarvo Vridolin. Max – Martin Mill. Robert – Andres Tabun. Naine, ema – Kata-Riina
Luide.
      Esietendus 30. aprillil 2011 väikeses saalis.

LäBI KLAASI
Mats Traadi näidend.
Lavastaja: Priit Pedajas (Eesti Draamateater). Kunstnik: Liina Unt. Muusikaline kujundaja:
Peeter Konovalov. Valguskunstnikud: Tiina Barbo ja Liila Väli.
      osades: Klaasimeister – Aarne Soro. Anton carl Philipp Amelung, vabrikuomanik – Tarvo
Vridolin. Marta, Klaasimeistri abikaasa – Triinu Meriste. Elisabeth, Klaasimeistri tütar – Kadri
Lepp. Jakob, Klaasimeistri väimees – Andres oja. Franz, Klaasimeistri väimees – Peeter Jür-
gens. Klaus, Klaasimeistri poeg – Martin Mill. Mart, tööpoiss – Janek Vadi. carl Philipp Ame-
lung, vabrikuomanik – Meelis Rämmeld. Julie, carl Philipp Amelungi õde – carita Vaikjärv.
Friedrich Ludwig Amelung, vabrikuomanik – Andres oja. Tassane, Meleski kooliõpetaja –
Martin Mill. Villem Reiman, Kolga-Jaani hingekarjane – Peeter Jürgens. Tõnisson (Madisson),
1905. aasta kihutuskõneleja – Tarvo Vridolin. Aleksander, klaasitööline – Aarne Soro. Tõnis,
klaasitööline, hiljem röövel – Janek Vadi. Kristjan Piir, Võisiku vallavanem – Arvo Raimo. Ell
oss, klaasivabriku tööline – Triinu Meriste. Armilde, külatüdruk – carita Vaikjärv. Anita,
represseeritud haritlane – Kadri Lepp. õpetajanna – Triinu Meriste. Arkadi Laur, klaasimeister
– Martin Mill. Konstantin Dreving, klaasimeister – Peeter Jürgens. Aleksander Pukk, klaasi-
vabriku tööline – Tarvo Vridolin. Gunnar, linnavalitsuse ametnik, hiljem kaevur – Meelis Räm-
meld. Puškarjov, direktori kohusetäitja – Arvo Raimo. Tallinlane, ministeeriumi ametnik –
Peeter Jürgens. Tallinlane, ministeeriumi raamatupidaja – Triinu Meriste. Suivi, praktikant,
hiljem raamatupidaja – Kata-Riina Luide. Rait, autojuht – Andres oja. Partei rajoonikomitee
instruktor – Peeter Jürgens.
Laul, hääl – Kairi Leivo (külalisena).
      Esietendus 11. augustil 2011 Meleski klaasivabrikus.
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VäIKE RAhA
Sirkku Peltola näidend. Tõlkija: Ülev Aaloe.
Lavastaja: Tanel Ingi. Kunstnik: Jaanus Laagriküll. Muusikaline kujundaja: Taago Tubin.
      osades: Jason – Andres Tabun. Ema – Luule Komissarov. Ilse – Terje Pennie (külalisena).
Miki – Meelis Rämmeld. Vanessa – Adeele Sepp (külalisena, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
teatrikunsti 9. lend). Kõrtsmik – Üllar Priks (külalisena). Poiss – Richard Särk (külalisena).
      Esietendus 16. septembril 2011 väikeses saalis.

AMADEUS
Peter Shafferi näidend. Tõlkija: hans Luik.
Lavastaja: Andres Lepik (külalisena). Kunstnik: Maarja Meeru (Vanemuine). Muusika autor
ja muusikaline kujundaja: Alo Põldmäe (külalisena). Valguskunstnik: Liila Väli.
      osades: Salieri – Indrek Sammul. Mozart – Martin Mill. constanze – Merilin Kirbits (küla-
lisena). Greybig – Arvi Mägi. Joseph II – Aarne Soro. Von Strack, kojaülem – Margus Vaher.
orsini-Rosenberg, ooperiteatri direktor – Peeter Jürgens. Van Swieten, raamatukoguhoidja –
Arvo Raimo. Venticellod – Kata-Riina Luide ja Triinu Meriste. Teenrid – Andres oja ja Janek Vadi.
Katherina cavalieri – Kadri Lepp. Giuseppe Bonno – Janek Vadi. Teresa Salieri – Andres oja.
      Esietendus 24. septembril 2011 suures saalis.

MINU ISA 20 AASTAT hILJEM
Urmas Vadi näidend.
Lavastaja: Urmas Vadi. Kunstnik: Laura Pählapuu.
      osades: Klaudia – Klaudia Tiitsmaa*. hendrik – hendrik Vissel*. Erinevad rollid – Marika
Palm*. Erinevad rollid – Rait õunapuu*. Ema – Vilma Luik. Näitleja – Indrek Sammul. Ette-
kandja – Kristiina Kärmas (külalisena). Muusik – Ando Loosaar.
*TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti näitlejaeriala 9. lennu üliõpilased.
      Esietendus 29. septembril 2011 Ugala teatri kohvikus.

DUETID
Peter Quilteri näidend. Tõlkija: Triin Sinissaar.
Lavastaja: oleg Titov. Kunstnik: Jaanus Laagriküll. Muusikaline kujundaja: Peeter Konovalov. 
      osades: Wendy, Janet, Shelley, Angela – carita Vaikjärv. Bobby, Toby, Barrie, Jon – Tarvo
Vridolin.
Tantsijad: Evelyn Uisk, Kalmer Liimets (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukunsti üliõpilased).
      Esietendus 8. oktoobril 2011 väikeses saalis.

KLAPP
Nüüdistantsulavastus.
Lavastus, kunstnikutöö ja muusikaline kujundus: Kadri Lepp ja Martin Mill. Valguskunstnik:
Tiina Barbo. Videokunstnik: Tõnu Särki.
      osades: Mees – Martin Mill. Naine – Kadri Lepp.
      Esietendus 24. novembril 2011 väikeses saalis.
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INETU!
George Stilesi ja Anthony Drewe’i muusikal. Tõlkija: Kirke Kangro.
Lavastaja: Kalju Komissarov (külalisena). Kunstnik: Krista Tool (külalisena). Muusikajuht:
Peeter Konovalov. Liikumisjuht: oleg Titov.
      osades: Inetu – Imre õunapuu. Kass – Jaanus Tepomees. Pardiema Ida – Adeele Sepp.
Pardiisa Mart – Artur Linnus. Kana henrietta / Luik Penny – Saara Kadak. Rabakana Rabella
– Marika Palm. Part Grace (Tema Majesteet) / hani hanna – Maaja hallik. Kalkun – Vallo
Kirs. Tibu / Kass Miisu – Katrin Kalma. Metshani hallsulg / Luik – Klaudia Tiitsmaa. Mets-
hani Kilukütt / Kukk – hendrik Vissel. Pardipoeg / Luik – Rait õunapuu. Pardipoeg / Luik
– Kristian Põldma. Pardipoeg / Luik – Siim Maaten. (Kõik TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
teatrikunsti 9. lennu üliõpilased.)
Metshani / Kass-kokk – Silver Kaljula. Metshani Valgekael / Kana – Mihkel Kallaste. Metshani
/ Kass-kokk – Märt Koik. Kana / Kala / Metshani – Fatme helge Leevald. Kana / Kala / Mets-
hani – Liina Leinberg. Konnaisa / Metshani / Kala – Kristjan Lüüs. Metshani Roosalest / Kala
– Lauri Mäesepp. Kana Kabekoib / Kala / Metshani / Kana – Laura Niils. Pardipoeg / Mets-
hani – Rauno Polman. Part / Metshani / Kass-kokk / Konn – Sander Rebane. Metshani /
Konnapoeg – Karl Edgar Tammi. Metshani / Kass-kokk / Konnapoeg – Kaarel Targo. Metshani
/ Kass-kokk – Kristo Veinberg. Kana / Kala / Metshani – Birgit Landberg. Kana / Kala / Mets-
hani – Jaanika Tammaru. Kana / Kala / Metshani – Kaija Maarit Kalvet. Konn / Metshani /
Kass-kokk / Part – Lennart Peep. (Kõik TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti 10. lennu
üliõpilased.)
Ansambel: Liina Vokk* (elektrikitarr), Kevin Kangur* (löökpillid), Mati Tubli* (basskitarr),
Aveli Paide* (klarnet), Kaarel Kuusk* (klahvpillid), Merike Paberits (flööt, TÜ Viljandi Kultuuri-
akadeemia pärimusmuusika üliõpilane), Mihkel Kalmet (trummid, Viljandi Muusikakooli
õpilane), Peeter Konovalov (klahvpillid).
* TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia jazzmuusika üliõpilased.
      Esietendus 3. detsembril 2011 suures saalis.

KARDEMoNI LINNA RÖÖVLID
Dramatiseering: Vallo Kirs (Thorbjørn Egneri jutustuse järgi). Tõlkija: Arvo Alas.
Lavastaja: Vallo Kirs*. Kunstnik: Jaanus Laagriküll. Muusika autor ja muusikaline kujundaja:
Tanel Kadalipp (külalisena). Valguskunstnik: Tiina Barbo.
      osades: Kasper – Artur Linnus*. Jesper – Rait õunapuu*. Joonatan – Tanel Kadalipp
(külalisena). Preili Sofie – Marika Palm*. Lõvi / Jutustaja – Maaja hallik*. Kordnik Bastian –
Jaan Jaago (külalisena).
* TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti 9. lennu üliõpilased.
      Esietendus 13. detsembril 2011 väikeses saalis.
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VENE TEATER

METS
Aleksandr ostrovski näidend.
Lavastaja: Natalia Lapina. Kunstnik: Vladimir Anšon. Kostüümid: Reet Aus. Muusikaline ku-
jundaja: Vladimir Bõtškovski (Venemaa). Valguskunstnik: Igor Kapustin. Koreograaf: olga Privis.
      osades: Aksjuša – Tatjana Jegoruškina. Bulanov – Aleksandr Sinjakovitš. Karp – Dmitri
Kordas. Gurmõžskaja – Lidia Golovataja. Milonov – Vladimir Antipp. Bodajev – Juri Žilin.
Vosmibratov – oleg Rogatšov. Pjotr – Anton Paderin. Nestšastlivtsev – Artjom Garejev. Stšast-
livtsev – Dmitri Kosjakov.
      Esietendus 29. jaanuaril 2011 suures saalis.

KVARTETT
Ronald harwoodi näidend. Tõlkija: I. Golovnja.
Lavastaja: Andrei Gavrjuškin (Peterburi). Kunstnik: Jekaterina Sedova. Muusikaline kujundaja:
Aleksandr Žedeljov. Valguskunstnik: Sergei Mironov. 
      osades: Wilfred – Sergei Tšerkassov. Reginald – oleg Štšigorets. cecily – Lilia Šinkarjova.
Jean horton – Jelena Jakovleva.
      Esietendus 17. veebruaril 2011 väikeses saalis.

TARTUFFE
Molière’i näidend. Tõlkija: Mihhail Lozinski.
Lavastaja: oleg Kulikov (Peterburi). Lavakujundus – Liina Keevallik. Kostüümid – Reili Evart.
Muusikaline kujundaja: Vladimir Bõtškovski (Venemaa). Valguskunstnik: Igor Kapustin.
Koreograaf: olga Privis.
      osades: orgon, Elmire’i mees – Leonid Ševtsov. Proua Pernelle, orgoni ema – Tatjana
Manevskaja. Tartuffe, petis – Ilja Nartov. Elmire, orgoni naine – Ksenia Agarkova. Damis,
orgoni poeg – Daniil Zandberg. Dorine – Jelena Tarassenko. Marianne – Tatjana Jegoruškina.
Valère, Marianne’i armsam – Anton Paderin. cléante, Elmire’i vend – Aleksandr okunev.
Kohtuteener – Juri Žilin.
Кvartett: Ivan Aleksejev, Mihhail Krjatšok, Dmitri Kosjakov ja Vadim Malõškin.
      Esietendus 26. märtsil 2011 suures saalis.

KoLM PAKSU
Juri oleša jutustuse järgi.
Lavastaja: Natalja Indeikina (Peterburi). Kunstnik: Kirill Piskunov (Peterburi). Muusikaline
kujundaja: Aleksandr Žedeljov. Valguskunstnik: Igor Kapustin. Koreograaf: olga Privis.
      osades: Suok – Natalja Dõmtšenko. Tutti / Kerjus / Kokapoiss – Aleksandr Sinjakovitš.
Tibul – Anton Paderin. Prospero – oleg Rogatšov. Doktor Gaspar – Sergei Tšerkassov. Tädike
Ganimed – Jelena Jakovleva. 1. paks – Dmitri Kordas. 2. paks – Aleksandr okunev. 3. paks –
Mihhail Krjatšok. Bonaventura / Peakokk – Ivan Aleksejev. onuke Brizak / Noorem kondiiter
/ Tseremooniameister – Vadim Malõškin. õhupallimüüja – Nikolai Bentsler.
      Esietendus 22. mail 2011 suures saalis.
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KoLM MUSKETäRI
Vene Teatri lavaversioon Alexandre Dumas’ romaanist. Tõlkijad: V. Valdman, D. Livšits ja
K. Ksanina.
Lavastaja: Natalia Lapina. Kunstnik: Nikolai Slobodjanik (Peterburi). Muusikaline kujundaja:
Vladimir Bõtškovski (Venemaa). Arranžeerija: Aleksandr Žedeljov. Valguskunstnik: Igor
Kapustin. Koreograaf: olga Privis. Lavaline võitlus: Andrei Nazarenko (Moskva).
      osades: Autor Alexandre Dumas / Kardinal Richelieu – Dmitri Kosjakov. Anna habsburg,
Prantsusmaa kuninganna / Saatusejumalanna Parka – Jekaterina Kordas. Leedi Winter / Saa-
tusejumalanna Parka – Ksenia Agarkova. constance Bonacieux / Saatusejumalanna Parka –
Anastassia Tsubina. De Treville, kuninga musketäride kapten – Artjom Garejev. D’Artagnan,
musketär – Aleksandr Sinjakovitš. Athos, musketär – Dmitri Kordas. Porthos, muske-
tär – Anton Paderin. Aramis, musketär – Ivan Aleksejev. Louis xIII, Prantsusmaa kuningas –
Aleksandr Žilenko. Lord Buckingham, Inglismaa peaminister – Daniil Zandberg. Bonacieux,
kõrtsmik – Nikolai Bentsler. De Jussac, kardinali kaardiväelaste kapten / Juveliir – Vadim
Malõškin. Felton, fanaatik – Mihhail Krjatšok.
      Esietendus 14. oktoobril 2011 suures saalis.

hALLoo, EURoLIIT!
Jean Delli ja Gérald Sibleyras’ näidend. Tõlkija: A. Brailovski.
Lavastaja: Jevgeni Zaid (Peterburi). Kunstnik: Aleksandr Zõbin (Peterburi). Muusikaline
kujundaja: Aleksandr Žedeljov. Valguskunstnik: Igor Kapustin. Koreograaf: olga Privis. 
      osades: odette – Natalja Dõmtšenko. Jacques – Juri Žilin. Robert – Ilja Nartov. Nicolas –
oleg Rogatšov.
      Esietendus 29. oktoobril 2011 suures saalis.

xx SAJANDI hITID
Stsenaarium: Natalia Lapina.
Lavastaja: Igor Petrov (Valgevene). Kunstnik: olga Matskevitš (Valgevene). Muusikaline
kujundaja: Aleksandr Žedeljov. Valguskunstnik: Sergei Mironov. Koreograaf: olga Privis.
      osades: Jekaterina Kordas, Ksenia Agarkova, Anastassia Tsubina, Aleksandr Sinjakovitš,
Ivan Aleksejev, Aleksandr Žilenko, Daniil Zandberg, Mihhail Krjatšok, Natalja Dõmtšenko.
      Esietendus 11. novembril 2011 suures saalis.

VIIS õhTUT
Aleksandr Volodini näidend.
Lavastaja: Aleksandr Kladko (Peterburi). Kunstnik: Boriss Šljamin (Nižni-Novgorod). Muusi-
kaline kujundaja: Aleksandr Žedeljov. Valguskunstnik: Sergei Mironov.
      osades: Tamara – Larissa Savankova. Iljin – Aleksandr Ivaškevitš. Zoja – Jelena Tarassenko.
Katja – Tatjana Jegoruškina. Slava – Dmitri Kordas. Timofejev – Sergei Tšerkassov. 
      Esietendus 24. novembril 2011 väikeses saalis.
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REBASEMUINASJUTT
Dramatiseering: Jekaterina Gorohhovskaja (J. o. Ekholmi jutustuse „Tuti Karlsson Esimene ja
ainuke, Ludvig Neljateistkümnes ja teised“ järgi).
Lavastaja: Jekaterina Gorohhovskaja (Peterburi). Kunstnik: Sofia Matvejeva (Peterburi). Muusi-
kaline kujundaja: Julia Koltšenskaja. Valguskunstnik: Sergei Mironov. Koreograaf: olga Privis.
      osades: Papa Larsson – Sergei Tšerkassov. Siilipoiss Nils – Vadim Malõškin. Öökull Ilona
– Ljubov Agapova. Laaban – Nikolai Bentsler. Mamma Larsson, Madlen – Jelena Tarassenko.
Ludvig – Mihhail Kratšok. Tuffa Tu, esimene kukepoiss – Anton Paderin, Jukke Ju, teine
kukepoiss – Ivan Aleksejev. Jänesemammi – Tatjana Manevskaja. Tuti – Anastassia Tsubina.
Kukk Peetrus Karlsson – Dmitri Kosjakov. Maksimilian – Juri Žilin.
      Esietendus 10. detsembril 2011 suures saalis.

*
ALIcE
Muusika- ja tantsulavastus Lewis carrolli „Alice Imedemaal“ järgi. Projekt kuulus Euroopa
kultuuripealinna Tallinn 2011 programmi.
Lavastus: Aleksandr Žedeljov ja olga Privis. Koreograaf: olga Privis. Muusika autor ja
muusikaline kujundaja: Aleksandr Žedeljov. Kunstnik: Sergei Dragunov. Video: Maksim
Golomidov. helimontaaž: Antti Mäss.
      osades: Alice – olga Privis.
Muusikud: Aleksandr Žedeljov (kitarr, live electronics), Aleksei DJ Bandit (scratch, vinyl samples
efektid), Polina Tšerkassova (torupill, flööt), Aivar Eimra (kontrabass), Ilja Šarapov (akustilised
trummid), Sergei Dragunov (VJ).
Projektis osalesid veel MTÜ Fat Snail, MTÜ Vastik Sipsik, MTÜ heliTelg.
      Esietendus 14. juunil 2011 Vene Teatri väikeses saalis.

VÕRU LINNATEATER

PoPI JA hUhUU
Dramatiseering: Erni Kask (Friedebert Tuglase novelli „Popi ja huhuu“ ja Jaan Kaplinski
jutustuse „Lahkujad“ järgi).
Lavastaja: Erni Kask (nu.unioon, Rakvere Teater). Muusikaline kujundaja: Liisa hirsch.
Valguskunstnik: Andres Jukk.
      osades: Gertrud Kinna, Maili Sikk, Lauli otsar, Mart Parind.
      Esietendus 20. jaanuaril 2011 Võru kultuurimaja Kannel black-box’is.

SAMUEL BEcKETTILE
Samuel Becketti näidendi „Krappi viimane lint“ järgi.
Lavastus, muusikaline kujundus ja valguskujundus: Taavet Jansen ja Peeter Rästas (nu. unioon,
Rakvere Teater). Kunstnik: Anne Kabel. Koreograaf: Taavet Jansen.
      osades: Taavet Jansen ja Peeter Rästas.
      Esietendus 9. veebruaril 2011 Võru kultuurimaja Kannel black-box’is.
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LooMAD EhK ILMAS oN IKKA IMELIKKE INIMESI
Tekst: rühmatöö lõunaeesti folkloori alusel. Dramatiseerija, lavastaja, valguskunstnik ja
koreograaf: Tarmo Tagamets. Kunstnik: Liisa Soolepp. Muusikaline kujundaja: Anu Taul. 
      osades: Jänes – Agu Trolla. Konn – Mart Parind. Karu – Kaspar-oskar Kramp. Lehm – Anu
Taul. Väike murdja – Maive Käos.
      Esietendus 5. aprillil 2011 Võru kultuurimaja Kannel black-box’is.

KAPSAPEA
oskar Lutsu näidend. Dramatiseerija: Tarmo Tagamets.
Lavastaja ja kunstnik: Alex-Sander Kasak. Muusika autor ja muusikaline kujundaja: Jaan Pehk. 
      osades: Samuel Pliuhkam – Jaan Pehk. Roosi – Maive Käos. Elisabet – Mairi Jõgi. Tõnis
Sägi – helgur Rosental. Krõõt – Marianne Kütt. Kusti / Maali – Gertrud Kinna.
      Esietendus 10. augustil 2011 Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi sisehoovis.

TõELINE LääS
Sam Shepardi näidend. Tõlkija: hannes Villemson.
Lavastaja ja muusikaline kujundaja: Tarmo Tagamets. Kunstnik: Liisa Soolepp. Valguskunstnik:
Priidu Adlas (Tallinna Linnateater).
      osades: Austin – helgur Rosental. Lee – Margus Jaanovits (Vanemuine). Saul Kimmer –
Agu Trolla. Mamma – Marje Metsur.
      Esietendus 8. novembril 2011 Võru kultuurimaja Kannel black-box’is.

PEGASUS, SõPRADELE PAUL
hiri Müüripeali lastenäidend. Töötlus: Tarmo Tagamets.
Lavastaja: Tarmo Tagamets. Kunstnikud: Tarmo Tagamets ja Narcissa Samm. Muusika autor
ja muusikaline kujundus: Jalmar Vabarna (Zetod). Laulude sõnad: Tarmo Tagamets. Valgus-
kunstnikud: Tarmo Tagamets ja Andres Jukk.
      osades: Paul – Marianne Kütt. Paula / Koer –  Gertrud Kinna. Inimene – Maive Käos. Ette-
kandja – Agu Trolla. Ettekandja – helgur Rosental. Daam koerakesega – Aira Udras või Merlin
hurt. Koer – Markus Truup. Kübaraga daam – Liis-Marie Pihus. Politseinik – Sander Soon.
Piletimüüja – Kristi Kilgast. 
Muusikud – Jalmar Vabarna ja Tiina Lõhmus.
      Esietendus 8. detsembril 2011 Võru kultuurimaja Kannel teatrisaalis.
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ERA- JA PROJEKTITEATRID

ALBU VALLAVALITSUS

VARGAMäE VooNAKE
Tekst: Urmas Lennuk (A. h. Tammsaare „Tõe ja õiguse“ 2., 4. ja 5. osa järgi). Dramaturg: Anne-Ly Sova.
Lavastaja: Urmas Lennuk. Kunstnikud: Liisa Soolepp ja Urmas Lennuk. Muusikaline kujun-
dus: Tarmo Kesküll.
      osades: Indrek – Toomas Suuman. Andres – Peeter Rästas. Karin – Anneli Rahkema. Tiina
– Liisa Aibel.
      Esietendus 28. juulil 2011 A. h. Tammsaare Muuseumis Vargamäel.

BANAANIKALA PROJEKTITEATER

MUINASJUTT KULDSEST KALAKESEST
Aleksandr Puškini muinasjutt. Muusika: Fryderyk chopin. Tõlkija: Kalju Kangur.
Lavastaja: Allan Kress. Kunstnik: Jana Wolke. Liikumisseadja: Ülle Toming. Muusikaline
kujundus: Indrek Tamm ja Allan Kress.
      Laval näitleja Allan Kress ja pianist Indrek Tamm või Peeter Kaljumäe.
      Esietendus 6. novembril 2011 Tallinnas Kirjanike Maja musta laega saalis.

JAANITULI / Огни иванОвОй нОчи
Rünno Saaremäe näidend.
Lavastaja: Allan Kress. Kunstnik: Jaak Vaus. Kostüümikunstnik: Ilona Ilikajeva.
      osades: Jekaterina Ratšek, Timur Ilikajev ja Konstantin Sedov.
      Esietendus 12. detsembril 2011 Eesti Draamateatri väikeses saalis. Mängiti seitse korda,
vene keeles.

CABARET RHIZOME

AVATAR
Inspireeritud James cameroni filmist.
Lavastaja: Jim Ashilevi.
      osades: Metsavaht – Joonas Parve. Ameerika sõdur – Anatoli Tafitšuk.
      Esietendus 13. jaanuaril 2011 cabaret Rhizome’i teatrisaalis.

ASJAD
Inspireeritud George Perec’i teosest „Asjad“.
Lavastaja: Peeter Volkonski.
      osades: Anatoli Tafitšuk, Joonas Parve, Päär Pärenson ja Ajjar Ausma.
      Esietendus 3. märtsil 2011 cabaret Rhizome’i teatrisaalis.
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hARRI BARRIKAADIDEL
Lavastaja: Johannes Veski. Kunstnik: Kristjan Suits.
      osades: Anatoli Tafitšuk, Joonas Parve, Päär Pärenson ja Ajjar Ausma.
      Esietendus 15. juunil 2011 Vabaduse väljakul.

ÜKSI
Lavastaja: Johannes Veski. Kunstnik: Kristjan Suits.
      osades: Anatoli Tafitšuk, Päär Pärenson, Ajjar Ausma ja Joonas Parve.
      Esietendus 6. oktoobril 2011 cabaret Rhizome’i teatrisaalis.

TäNA õhTUL: SEERI FEIBoK
Lavastaja: Johannes Veski. Saategraafika, montaaž ja videolahendused: Taavi Varm (Varm
Stuudio) ja Emer Värk (Von Krahli Teater). Muusika: Robert Vaigla.
      osades: Seeri Feibok, saatejuht – Joonas Parve. Anatoli Tafitšuk, saatejuht – Anatoli Tafit-
šuk. operaatorid – Päär Pärenson ja Ajjar Ausma.
      Esietendus 7. detsembril 2011 cabaret Rhizome’i teatrisaalis.

DOVLATOVI PÄEVAD TALLINNAS (KIRJANDUSFESTIVAL)

LoEME DoVLAToVIT
Tekst: Jelena Skulskaja (Sergei Dovlatovi proosa, kirjade ja luuletuste põhjal).
Lavastaja: Tatjana Kosmõnina. Kunstnik: Ivi Piho. Muusikaline kujundaja: Tõnis Leemets.
Liikumisjuht: olga Privis. Konsultandid: Priit Pedajas ja Vladimir Barsegjan.
      osades: Natalja Murina-Puustusmaa, Svetlana Dorošenko, Jelena Tarassenko, Tatjana
Jegoruškina, Alina Karmazina, Aleksandr Kutšmezov, Dmitri Simagin, Veljo Reinik, helvin
Kaljula ja Igor Savotškin.
      Esietendus 26. augustil 2011 Eesti Draamateatri väikeses saalis.

EESTI TEATRI FESTIVAL

TASANDIKKUDE hELINAD
Jaan Kruusvalli näidend.
Lavastaja: Aleksander Eelmaa. Kunstnik: Liisi Eelmaa. Muusika autor ja muusikaline kujun-
daja: Jaak Jürisson. Valguskunstnik: Priidu Adlas.
      osades: Klava – Kaie Mihkelson. Virginia – Garmen Tabor. Franz – Pääru oja. Vambola –
Tõnu oja. helen – Katariina Kabel.
      Esietendus 14. juulil 2011 Saueaugu Teatritalus.
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EMAJÕE SUVETEATER

TooMKIRIKU MÜÜRIVAIM VoLK JA KEELATUD VILI
Idee ja lavastus: Leino Rei. Muusikaline kujundaja: Peeter Volkonski.
      osades: Jutustaja – Peeter Volkonski. Naine – Merilin Kirbits. Mees – Kristo Toots.
      Esietendus 25. juunil 2011 Tartu Toomkiriku varemetes.

LIMPA JA MERERÖÖVLID
Dramatiseering: Andres Dvinjaninov (Andrus Kivirähki jutustuse järgi).
Lavastaja: Andres Dvinjaninov. Kunstnik: Ingrid Isotamm. Muusika autor: Tauno Aints.
      osades: Limpa – Alo Kurvits. Limmo – Anti Kobin. Limma – Agnes Aaliste. Ema – Tiina
Tõnis. Isa / Unemati – Andres Dvinjaninov. Tekk – Andres Roosileht. Padi – Taavi Tõnisson.
Lina – Teele Viira.
      Esietendus 22. augustil 2011 Viimsis Rannarahva Muuseumi õues.

VIIMANE TANGo
Indrek hirve näidend.
Lavastaja: Andres Dvinjaninov
Kunstnik: Silver Vahtre. Muusika: Indrek Kalda jt. Muusikaline kujundus: Indrek Kalda ja
Toomas Lunge.
      osades: Kaunimate Aastate Vennaskond koosseisus Jüri Lumiste, hannes Kaljujärv, Andres
Dvinjaninov, Indrek Kalda, Toomas Lunge ja Ann Kuut.
      Esietendus 29. oktoobril 2011 Tartus Athena keskuses.

*
SUVETEATER LAULAB
Kontserdikava.
Lavastaja: Andres Dvinjaninov. Muusikaline kujundus: Toomas Lunge ja Indrek Kalda.
      osades: Kaunimate Aastate Vennaskond koosseisus Jüri Lumiste, hannes Kaljujärv, Andres
Dvinjaninov, Indrek Kalda, Toomas Lunge, Rain Simmul, Elina Reinold ja claudia Ševtšenko.
      Esietendus 4. augustil 2011 Tartus Toomkiriku varemetes.

HANSAHOOVI TEATER

PILLIMEES
Andrus Kivirähki humoorikas lugu. Valguskujundaja: Argo Lepik.
      osades: Margus Jaanovits ja Vladimir Karjalainen.
      Esietendus 29. novembril 2011 Tartu õlle Tares.

TEATRIKoKK
Teatraalne hõrgutis kahes osas.
      Laval: Indrek Taalma. Valguskujundaja: Argo Lepik.
      Esietendus 12. detsembril 2011 Tartu õlle Tares.
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ILMARINE

TUGEVAMA õIGUS
Yasmina Reza näidend.
Lavastaja: Jaak Allik. Kunstnik: Jaak Vaus. Muusikaline kujundaja: Vassili Jakovlev.
      osades: Veronique – Tamara Matjanina. Michel – Vassili Jakovlev. Annette – Elena Soenen.
Alain – Mihhail Rumjantsev.
      Esietendus 26. veebruaril 2011 Ilmarise Teatrimaja suures saalis.

LELL
Lavastaja: Juri Mihhaljov. Muusikaline kujundaja: Vassili Jakovlev. Koreograaf: Tamara
Matjanina.
      osades: Lell – Boriss Bogdanov. Kevad – Elena Soenen. Külm – Jegor Jakovlev. Zimuška-
Talv – Tamara Matjanina. Kratt – Mihhail Rumjantsev.
      Esietendus 28. veebruaril 2011 Narva lasteaias Kuldkalake.

MAŠA JA KARU LähEVAD KooLI
Lavastaja: Juri Mihhaljov. Muusikaline kujundaja: Vassili Jakovlev. Koreograaf: Tamara
Matjanina.
      osades: Maša – Elena Soenen. Karu – Jegor Jakovlev. õpetaja – Tamara Matjanina. Direktor
– Vassili Jakovlev.
      Esietendus 2. septembril 2011 Ilmarise Teatrimaja suures saalis.

KUUM SÜDA KÜLMAL AJAL
Lavastaja: Juri Mihhaljov. Muusikaline kujundaja: Vassili Jakovlev. Koreograaf: Tamara
Matjanina.
      osades: Kass-Bajun – Boriss Bogdanov. Võlutar – Tamara Matjanina. Baba-Jaga – Tatjana
Vlassenko. Lumivalgeke – Elena Soenen. Jõuluvana – Vassili Jakovlev.
      Esietendus 1. oktoobril 2011 Ilmarise Teatrimaja suures saalis.

LAISK LIISU
P. Rimski lastenäidend.
Lavastaja ja kunstnik: Juri Mihhaljov. Muusikaline kujundaja: Vassili Jakovlev.
      osades: Liisu – Elena Soenen. Ema, haldjas, Taluperenaine, Mõisapreili – Tamara Matja-
nina. Isa, Nõid, Taluperemees, Mõisnik – Vassili Jakovlev.
      Esietendus 12. novembril 2011 Ilmarise Teatrimaja väikeses saalis.

IN TEATER

VALGE LAEV
Viktor Siilatsi muusikaline fantaasia.
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Lavastaja: Priit Valkna. Arranžeerija ja muusikajuht: Andrus Rannaääre. Kunstnik: Mae Kivilo.
Liikumine: Janek Savolainen. Video: Laura Romanova, RGB Baltic. Konsultant: Villu Kangur.
      osades: Maria Soomets, Kaire Vilgats, Rosanna Lints, Katrin Valkna, Sepo Seeman, Päär
Pärenson, Lauri Kink, Tarvo Krall, Sten Karpov, Mait Trink jt.
Ansambel Kala, The Blinking Lights ja segakoor Anu Lõhmuse (Meero Muusik) juhtimisel.
      Esietendus 12. augustil 2011 Suure Munamäe laval.

KALEVIPOJA KODA

VIRU TANGo
Veera Marjamaa näidend.
Lavastaja: Kankku Kinkkunen. Koreograafia: Kaisa oja ja Marko Mehine.
      osades: Anti Reinthal, Mart Toome jt.
      Esietendus 29. juulil 2011 Kalevipoja suveteatris Kääpal.

KANUTI GILDI SAAL

KAPRIISID
Nüüdistantsulavastus.
Idee, lavastus ja esitus: henri hütt ja Mihkel Ilus. Kunstnik: Kaie olmre-hütt. Valguskunstnik:
Revo Koplus. Dramaturgiline ja tehniline tugi: Taavet Jansen.
      Esietendus 18. veebruaril 2011 Kanuti Gildi SAALis.

VALDNER
Nüüdistantsulavastus.
Lavastaja: Liis Ilula. Muusika: ott Kartau.
      Esitajad: Arolin Raudva ja Tõnis Niinemets.
      Esietendus 24. märtsil 2011 Kanuti Gildi SAALis.

KUI KIIRESTI NEED õNNETUSED
Nüüdistantsulavastus.
Idee, lavastus ja esitus: Alexis Steeves ja Rain Saukas. heli: Renzo van Steenbergen. Kostüümid:
Liisi Lill.
      Esietendus 24. märtsil 2011 Kanuti Gildi SAALis

cAMoUFLAGE
Tänavatantsulavastus.
Idee: Krista Köster. Dramaturgia: Kristina Paškevičius.
Lavastajad: Krista Köster ja Kristina Paškevičius. Koreograaf: Krista Köster. Valguskunstnik:
Revo Koplus. Tehnilised lahendused: Jevgeni Berežovski.
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Tants ja koreograafia: Aleksander Žemzurov, carmel Köster, Madleen Teetsov, Marek Vetik ja
Rene Köster.
      Esietendus: 20. aprillil 2011 Kanuti Gildi SAALis.

MIM GoES SUSTAINABLE
Nüüdistantsulavastus.
MIMprojecti meeskond: Maike Lond, Taavet Jansen, Kalle Tikas, Kristjan Jansen, Andrus Aas-
laid ja Andreas W.
      Koostööpartnerid: Kanuti Gildi SAAL ja SA Tallinn 2011.
      Esietendus 4. mail 2011 Kultuurikilomeetri viimases punktis.

DR. AcULA
Tsirkuse- ja tantsulavastus.
Idee, lavastus ja koreograafia: Alissa Šnaider. Tsirkusetehnilised lahendused: Margus Teras-
mees. Muusika ja ansambli arranžeeringud: Renzo van Steenbergen. Akrobaatika: heidi Kann.
      Esitus: oMAtsirkuse trupp.
      Esietendus 12. augustil 2011 Tsirkusepuu festivalil Tallinnas.

IT WAS GooD WhILE IT LASTED
Nüüdistantsulavastus.
Lavastajad: Mihkel Ernits ja Laura Kvelstein. Muusikalised kujundajad: Talvi hunt ja Indrek
Soe. Grimm: Kaia Pihlak. Tehniline tugi: Revo Koplus ja Augusti TantsuFestival 2011 tehniline
meeskond.
      Esitus: Raido Mägi
      Esietendus 16. augustil 2011 Eesti Rahvusraamatukogu amfiteatris.

TALK To ME
Nüüdistantsulavastus.
Lavastaja: Mart Kangro. Valgus ja tehnilised lahendused: Kalle Tikas. Muusikaline abi: Taavi
Kerikmäe. Video: Minna hint ja Mart Kangro. Dramaturgiline abi: christina ciupke ja Thomas
Lehmen.
Esitus ja teostus: Kaja Kann, Vera Nevanlinna, Juha Valkeapää, Taavi Kerikmäe ja Mart Kangro.
Kaasprodutsendid: Kanuti Gildi SAAL, ZoDIAK center for New Dance (helsingi).
      Esietendus Soomes 19. augustil 2011 helsingin Juhlaviikot raames Kaablitehase Pannu-
halli’s, Eestis 31. augustil 2011 Kanuti Gildi SAALis.

VõLUVäRK
Nüüdistantsulavastus lastele.
Lavastus ja koreograafia: ZUGA Ühendatud Tantsijad.
Idee ja esitus: Triin Lilleorg, Tiina Mölder, helen Reitsnik ja Kärt Tõnisson. heli ja valguspildid:
Maike Lond. Kostüümid: Liis Plato. Luule: Sulev oll.
      Esietendus 8. oktoobril 2011 Kanuti Gildi SAALi stuudios.
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KELL KÜMME

RING
William Somerset Maughami näidend. Tõlkija: Liisi Erepuu.
Lavastaja: Roman Baskin. Kunstnik: Ann Lumiste. Valguskunstnik: Jaanus Moor.
      osades: clive champion-cheney – Tõnu Aav (Eesti Draamateater). Arnold champion-
cheney – Andres Raag (Tallinna Linnateater). Lord Porteous – Peeter Jakobi. Edward Luton –
ott Aardam (Theatrum). Leedi catherine champion-cheney – Kersti Kreismann (Eesti
Draamateater). Elizabeth – Laura Peterson (Theatrum). Proua Shenstone – Epp Eespäev
(Tallinna Linnateater).
      Esietendus 10. juulil 2011 Alatskivi lossis.

KUKRUSE POLAARMÕIS

VABRIKUTÜDRUKUD
F. McGuinness’i näidend. Tõlkija: Martin Algus.
Lavastaja: Eili Neuhaus. Kunstnik: Reili Evart.
      osades: Ines Aru, Ülle Lichtfeldt, Terje Pennie, Marin Mägi, Natali Lohk ja hannes Prikk.
      Esietendus 15. juulil 2011 Kukruse Polaarmõisa kõrvalhoones. 

KULTUURITSEHH

PETMINE
harold Pinteri näidend.
Lavastaja: Andres Lepik.
      osades: Andres Lepik, Janek Vadi ja carita Vaikjärv.
      Esietendus õisu mõisas 15. juulil 2011.

LOOMINE 

KUJUD JA KILLUD
Loone otsa näidend.
Lavastaja: Erki Aule. Kunstnik: Riina Vanhanen. Muusikaline kujundus: Erki Aule ja Indrek
Liit. Koreograaf: Kati Kivitar.
      osades: Lydia Tohver – Marilyn Jurman. Juuli Rootsi – Külli Reinumägi. Mees, eatu, kuid
mitmenäoline – Maarius Pärn.
      Esietendus 28. juunil 2011 Amandus Adamsoni ateljeemuuseumi aias Paldiskis.
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LOOTSI KODA, vt NARGENFESTIVAL 2011

MIKSTEATER

TELEFoNILooD
Dramatiseering: Kaido Rannik (Gianni Rodari lasteraamatu järgi). Raamatu tõlkija: Tiina Laats.
Lavastus: Kaido Rannik / rühmatöö. Kunstnik: Jana Wolke. Muusikaline kujundaja: Kaido
Rannik.
      osades: Sinjoore Bianchi – Kristo Toots. Tema tütar – Aita Vaher. Telefonist Giovanni –
Kaido Rannik.
      Esietendus 10. septembril 2011 Piip ja Tuut Mängumajas.

MÜRA
Show ühes vaatuses.
Silvia Soro ja Kaido Ranniku näidend.
Lavastaja: Kaido Rannik. Kunstnik: Jana Wolke. Muusikaline kujundaja: Kaido Rannik ja
Tarmo Song (Theatrum). Valguskunstnik: helvin Kaljula (Theatrum).
      osades: Asta Kangur – Aita Vaher. Raimond Rabaküla – Veljo Reinik. Kalev Kerge – Kristo
Toots või Kaido Rannik.
      Esietendus 8. aprillil 2011 hopneri majas (endine Matkamaja).

MONOTEATER

MINU hIND?
Bjarni haukur Thorssoni mononäidend. Tõlkija: Kadre Vaik.
Lavastaja ja muusikaline kujundaja: Andrus Vaarik. Kunstnik ja valguskunstnik: Petri Parrik.
      osades: Anatoli Tafitšuk. 
      Esietendus 13. juulil 2011 Käsmu Merelaval.

JAN UUSPõLD: MINU ELU MEEDIAS
Rein Paku mononäidend.
Lavastaja, kunstnik ja muusikaline kujundaja: Rein Pakk. Valguskunstnik: Petri Parrik.
      osades: Jan Uuspõld.
      Esietendus 14. juulil 2011 Käsmu Merelaval.

JAN UUSPõLD JA TEMA ELU MEEDIAS
Rein Paku mononäidend.
Lavastaja, kunstnik ja muusikaline kujundaja: Rein Pakk. Valguskunstnik: Petri Parrik.
      osades: Rein Pakk.
      Esietendus 13. oktoobril 2011 Vanemuise kontserdimajas.
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MÕISATEATER

hEAD ÖÖD, EMA!
Marsha Normani näidend.
Lavastaja: Vilja Nyholm Palm.
      osades: Thelma cates – helgi Sallo. Jessie – Anne Veesaar.
      Esietendus 5. juunil 2011 hüüru mõisas.

NARGENFESTIVAL 2011

KAKS PEAD
Timo Steineri ooper. Libreto: Maarja Kangro.
Lavastaja: Mart Koldits (Von Krahli Teater). Kunstnik: Pille Jänes. Dirigent: Tõnu Kaljuste.
Valguskunstnik: Priidu Adlas. Koreograaf: Renate Valme. Kontsermeister: Zoja hertz.
Eesti Riiklik Sümfooniaorkester. Nargenfestivali koor.
      osades: Doktor – Juuli Lill (Estonia). Suur vana koer Sultan – oliver Kuusik (Estonia). Dok-
tori assistent – René Soom (Estonia). Kutsikas Šarik – olari Viikholm (Eesti Rahvusmeeskoor).
Tantsijad – Ahti Sepsivart ja Maarja Roolaht (Dreek Stuudio).
      Esietendus 10. juunil 2011 Noblessneri valukojas.

hELDE PUU
Ballett Shel Silversteini novelli järgi. Novelli tõlkija: Leelo Märjamaa.
Lavastaja ja koreograaf Marina Kesler (Estonia). Muusika: Tauno Aints. Kunstnikud: Maret
Tamme ja Ann Mirjam Vaikla. Videokunstnik: helen Vaher. Muusikaline juht ja dirigent: Tõnu
Kaljuste. Valguskunstnik: Ahto Vaher.
Nargenfestivali orkester.
      osades: Puu – Kaja Kreitzberg (Estonia). Mees – Jevgeni Grib (Estonia). Puu – Ksenia
Šamova. Poiss – Jaan Repnikov (Tallinna Balletikool).
      Esietendus 8. juulil 2011 omari küünis Naissaarel.

MoNoLooGID
Anti Marguste lühiooperid A. h. Tammsaare, August Kitzbergi ja oskar Lutsu tekstidele.
Dirigent: Tõnu Kaljuste. Kunstnik: Inga Vares. Valguskunstnik: Neeme Jõe. Kontsertmeister:
Zoja hertz.
Nargenfestivali orkester.
      osades: Tiina – helen Lokuta (Estonia). Andres – René Soom (Estonia). Arno – heldur
harry Põlda.
      Esietendus 5. augustil 2011 Noblessneri valukojas.
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POLYGONTEATER

BooB TEAB
Urmas Lennuki näidend.
Lavastus, kunstnikutöö ja muusikaline kujundus: Tamur Tohver. Valguskunstnik: Teet oru-
põld.
      osades: Rita – Elina Pähklimägi. Boob – Lauri Saatpalu. Isa – Raivo Trass. henri – Tõnno
Linnas.
      Esietendus 20. jaanuaril 2011 Laitse Graniitvillas.

KRAhV DRAcULA SÜGIS
Minoru Betsuyaku näidend. Tõlkija: Urve-Anniki Eigo.
Lavastaja: Tamur Tohver. Kunstnik: Kalju Kivi. Muusika autor: Peeter Rebane. Muusikaline
kujundaja: Tamur Tohver. Valguskunstnik: Petri Parrik. Koreograaf: Dmitri harchenko.
      osades: Müügiagent – Argo Aadli. Lossivaht – Janek Joost. Nõid – Elisabet Tamm. hiiglane
– Anti Kobin. Krahv Dracula – Peeter Jakobi. Naine – Kadri Adamson. Kassmees – Mihkel
Kabel.
      Esietendus 13. mail 2011 KUMU auditooriumis.

ÜHENDUS R.A.A.A.M.

VALGED DAAMID
Andrus Kivirähki näidend.
Lavastaja: Merle Karusoo (Eesti Draamateater). Kunstnik: Pille Jänes. Muusika autor ja muu-
sikaline kujundaja: Urmas Lattikas. Valguskunstnik: Priidu Adlas (Tallinna Linnateater).
      osades: Daam – Katrin Saukas. Tüdruk – Liis haab.
      Esietendus 31. märtsil 2011 hobuveskis.

PäRAST SURMA JENDALIS
Urmas Lennuki näidend.
Lavastaja ja muusikaline kujundaja: hendrik Toompere jr (Eesti Draamateater). Kunstnik:
Ervin õunapuu. Valguskunstnik: Armin Rüstler (Tallinna Linnateater).
      osades: Mura – Merle Palmiste (Eesti Draamateater). Gorki – Rain Simmul (Tallinna
Linnateater). Wells – Sulev Teppart. Eestlane – hendrik Toompere jr jr
(Eesti Draamateater). Tanja – Marta Laan (Eesti Draamateater).
      Esietendus 1. juulil 2011 Jäneda Pullitallis.

TÜhERMAA
Anja Jablonskaja näidend. Tõlkija: Loone ots.
Lavastaja: Marat Gatsalov (Venemaa). Kunstnik: oksana Peretruhhina (Venemaa). Kostüümi-
kunstnik: Aleksei Lobanov (Venemaa). Muusikaline kujundaja: Dmitri Vlassik (Venemaa).
Valguskunstnik: Priidu Adlas (Tallinna Linnateater).
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      osades: Tsentuurio – Margus Prangel. Naine – Elina Reinold. Poeg – Rain Sammelselg.
Rodion, früüglane – Nero Urke. Assenisaator – Raimo Pass (Eesti Draamateater). Sõdurid –
Karle Nutonen, Marko Leht, Jüri Tiidus ja Aleksander Pihlak.
      Esietendus 22. juulil 2011 Viinistu Kunstimuuseumi katlamajas.

PRUUTIDE KooL
Gerda Kordemetsa näidend ja lavastus. Kunstnik: Liina Tepand. Muusikaline kujundaja:
Markus Robam. Valguskunstnik: Sander Põllu (VAT Teater).
      osades: Liina Täker – Triin Tenson. Preili Anete Tepe – Laine Mägi (Eesti Draamateater).
Preili Alu – Kersti Tombak. Proua Tamm – Ülle Tamm. Mattis – Markus Robam. Marie – Liisa
Saaremäel. Aurelie – Mirjam Mesak. Ingel – Saara Kadak või Mirjam Mesak. Mahta – Signe
heindla. Senta – Maret Palusalu. Ada – Liis Leerimaa. christoph von Münhausen / heinrich
von helmersen / Alexander Stael von holstein – Andrus Vaarik (Tallinna Linnateater). Anna
Meyer von Gyldenfeldt – Laine Mägi (Eesti Draamateater). Karl, toapoiss, igavene – hannes
Prikk. Mõisa Mann – Kersti Tombak.
      Esietendus 3. augustil 2011 Tõstamaa mõisas.

SÕLTUMATU TANTSU ÜHENDUS

NILL
Nüüdistantsulavastus.
Koreograaf-lavastaja: Siim Tõniste. Kunstnik: Pille Kose. Valguskunstnik: Madis Kirkmann.
      osades: Siim Tõniste, Kadri Noormets ja Maarja Pärn.
      Esietendus 8. veebruaril 2011 Kanuti Gildi SAALis.

MINA JA MINA
Nüüdistantsulavastus.
Koreograaf-lavastaja: Sandra Palm. Kunstnik: Marit Illison. Valguskunstnik: Madis Kirkmann.
      osades: Laura Kvelstein ja Mihkel Ernits.
      Esietendus 8. veebruaril 2011 Kanuti Gildi SAALis.

ThE DRoNE oF MoNK NESToR
Nüüdistantsulavastus.
Koreograaf-lavastaja ja esitaja: Karl Saks. Kostüüm: Triin Isak. heli: Karl Saks ja hendrik
Kaljujärv. Valguskunstnik: Revo Koplus.
      Esietendus 8. märtsil 2011 Kanuti Gildi SAALis.

ISAPUUE
Nüüdistantsulavastus.
Koreograaf-lavastaja, kostüüm ja lavakujundus: Teet Kask. heli ja osaline visuaalia: Kiwa. 
Valguskunstnik: Margus Vaigur.
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      osades: Külli Roosna, harriet Toompere ja Kiwa.
      Esietendus PoT Festivalil 26. aprillil 2011 Teatris No99.

LINNAVäRAVATE VAhEL
Nüüdistantsulavastus.
Lavastaja: Renee Nõmmik
Koreograafia ja esitus: Tiina ollesk, helen Reitsnik, Laura Kvelstein, Eneli Raud, Külli Roosna,
Maria Uppin, Endro Roosimäe, Simo Kruusement, Mihkel Ernits, Rain Saukas, Kenneth Flak
ja Gert Preegel.
      Esietendus 3. juunil 2011 Tallinna linnaruumis.

hINGAMISED
Nüüdistantsulavastus.
Koreograafia ja esitus: Maria Goltsman. Lavastaja: Mari Mägi. heli- ja valguskujundus: Jevgeni
Berežovski. Kunstnik: Liisi Eelmaa. Dramaturg: Anders härm.
      Esietendus 17. oktoobril 2011 KUMU auditooriumis.

TAGASI REAALSUSESSE
Nüüdistantsulavastus.
Koreograaf-lavastaja: Kaja Lindal. Kostüüm ja lavakujundus: Liisi Lill. heli: Taavet Jansen.
Valguskunstnik: Rene Jõhve. Dramaturgia: Priit Tender.
      osades: Külli Roosna, Kenneth Flak, Laura Kvelstein ja Mihkel Ernits.
      Esietendus 20. oktoobril 2011 Kalamaja põhikoolis.

TEhTUD EESTIS
Nüüdistantsulavastus.
Koreograaf-lavastaja: Dorte olesen. heli- ja valguskujundus: Uli Ruchlinski.
      osades: Alexandra Göransson, Andrea Deres, Jonas Örknér ja Tallinna 32. Keskkooli noored.
      Esietendus festivalil hommik 1. novembril 2011 Salme Kultuurikeskuses.

ENNE KUI MINNA, MA ÜTLEN
Nüüdistantsulavastus.
Lavastus, koreograafia ja esitus: Fine 5 Tantsuteater koosseisus Tiina ollesk, Renee Nõmmik,
Dmitri Kruus, Rain Saukas, Simo Kruusement, helen Reitsnik, Eneli Raud, Laura Kvelstein ja
Gert Preegel. Valguskunstnik: Airi Eras.
      Esietendus 24. novembril 2011 Lai 9 stuudios.

SÄÄSKÜLA HUVIKLUBI

UNUSTATUD hINGED
Vaatemänguline draama koos tule ja muusikaga.
Jan Rahmani näidend.
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Lavastaja: Raivo Trass. Kunstnik: Toomas hõrak.
      osades: Rita Raave, Ülle Kaljuste, Indrek Saar, Elina Pähklimägi, Kristjan Sarv, Madis
Kalmet, Egon Nuter, Tauno Kangro, Liina Tennosaar ja 20 kohalikku harrastusnäitlejat.
Ansambel oort.
      Esietendus 18. juunil 2011 Mägise põhuhoidlas Aravetel Ambla vallas.

TAARKA PÄRIMUSTEATER

MARJATSäUK
Kauksi Ülle näidend.
Lavastaja: Merle Jääger.
      Mängisid Marje Metsur, Tanel Joonas jt ning Taarka Pärimusteatri noortestuudio näitlejad.
      Esietendus 5. augustil 2011 obinitsa lähedal Navikõ külas.

TALLINNA FILHARMOONIA

LAS LAPS PRooVIB
Lastelavastus.
Tallinna Filharmoonia koostöös Tallinna Tantsuteatri ja Kaie Kõrbi Balletistuudioga.
Ideegrupp: Kadri Järvelaid, Kaie Kõrb ja heili Lindepuu.
Muusika: Wolfgang Amadeus Mozart, Divertisment D-Duur, I osa.
Giid: Kadri Järvelaid (Tallinna Filharmoonia).
      osades:
Klassikaline tants: Kaie Kõrb, Viesturs Jansons, Inna Sõrmus, Tamara Kõrreveski, Marina
Volkova ja Kaie Kõrbi Balletistuudio lapsed.
Nüüdistants: heili Lindepuu ja helena Pihel. 
Tallinna Kammerorkester.
      Esietendus 22. septembril 2011 Mustpeade majas.

TALLINNA TANTSUTEATER

INNERSPAcE
Tantsulavastus. Koreograaf: Jane Raidma. Video: Einar Lints. Valgus: Triin hook.
      osades: Jane Raidma, Tuuli Peremees, Ksenia chamova, Jevgeni Grib (Eesti Rahvusballett),
Kaarel Väli ja Aleksandra Anstal (löökpillid).
      Esietendus 5. mail 2011 Eesti Kutseliste Tantsijate Loomeliidu korraldatud rahvusvahelise
tantsupäeva galaetendusel KUMU auditooriumis.
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TARTU UUS TEATER

EDU
Mart Aasa näidend.
Lavastaja: Mart Aas. Kunstnikud: Ivar Põllu ja Kristel Leesmend. Muusika autor ja muusikaline
kujundaja: Tõnis Leemets. Valguskunstnik: Rene Liivamägi.
      osades: ozols – Leino Rei. Kristels – Kristel Leesmend. Jegor – Nero Urke. Veiko – Mart
Aas. Sõmu – Tõnis Leemets.
      Esietendus 17. veebruaril 2011 Genialistide Klubis.

REIN PAKK oTSIB NAIST
Urmas Vadi näidend.
Lavastaja: Urmas Vadi. Kunstnik: Kristiina Põllu. Valguskunstnik: Taavi Toom. helirežissöör:
Külli Tüli. Fotograaf: Lauri Kulpsoo. Fotolavastus: Jaak Kilmi.
      osades: helena – helena Merzin. Rein – Rein Pakk.
      Esietendus 16. märtsil 2011 Genialistide Klubis.

RAUDMEES. oDYSSEUSE EKSIRäNNAKUD
Muusikalavastus.
Ivar Põllu tekst. Muusika: Gunnar Graps.
Lavastaja: Robert Annus (Vanemuine). Kunstnik: Kaie Kal. Muusikajuht: Feliks Kütt (Endla).
Valguskunstnik: Rene Liivamägi. Koreograafia: Tiia Suurtee ja Katrin Pärn.
      osades: Raudmees – Juss haasma. Ülle, oravapõnn, Administraator, Brünett – Katrin Pärn.
Isa, Ferdinand, Vanamees – Evald Aavik. Ema, oravaema, Tädi, Vanaeit – Malle Pärn. Gaida,
Buratino, Andres, Blond, Raadiotoimetaja – Maria Soomets (Vanemuine). Ivo, Priit, Jaak, hend-
rik, Vend – Janek Joost. Erinevates rollides – Annika oona, Semele Kari, Karl Jakob Marken,
Robert hussar, Martin Tikk, Tormi Torop (kõik Teatritehasest), Triinu Lukas, Anu Sildnik
(mõlemad Tartu Üliõpilasteatrist).
Ansambel: Feliks Kütt (basskitarr) (Endla), Erki Sepp (kitarr), Karl Laanekask (kitarr), Madis
Kari (klahvpillid, saksofon), Jaanus Salm (trummid).
      Esietendus 27. novembril 2011 Tartu Uues Teatris (Lai 37).

TARTU ÜLIÕPILASTEATER

ULGUMEREL
Sławomir Mrożeki näidend.
Lavastaja: Kalev Kudu. Kunstnik: Martiini.
      osades: Karl Laumets, Enor Niinemägi, christopher Rajaveer, Indrek Tulp jt.
Esietendus 1. novembril 2011 Tartus Athena keskuses.
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TEOTEATER

MäNGI MINUGA
Robert Teague jr draama. Tõlkija: Piret Viisimaa.
Lavastaja, kunstnik ja muusikaline kujundaja: Ain Saviauk. Kostüümikunstnik: Jana Wolke.
Valguskunstnik: Alar Simmermann.
      osades: Janice – Meeli Seermaa. Earl – Maarius Pärn (külalisena). Kerry – Ülle hertmann
(No99). Mike – Priit Matiisen.
      Esietendus 15. aprillil 2011 Teoteatris.

TIRTS JA TIGU
Väikelastelavastus.
Lavastaja: Jane Meresmaa-Roos. Kunstnik: trupp. Valguskunstnik: Alar Simmermann. 
      osades: Tirts – Jane Meresmaa-Roos või Monika Ausmees. Tigu – Marili Kurviste või Piret
Viisimaa või Anneli Aru.
      Esietendus 17. aprillil 2011 Teoteatris.

SALAPAIK
Radha Bharadwaj psühholoogiline draama. Tõlkija: Lasse Roos.
Lavastaja, kunstnik ja muusikaline kujundaja: Jane Meresmaa-Roos. Valguskunstnik: Alar
Simmermann.
      osades: Naine – Eneli Meresmaa või Jane Meresmaa-Roos. Mees – Riho Enni.
      Esietendus 25. novembril 2011 Teoteatris.

THEATRUM

NINASARVIK
Eugène Ionesco näidend. Tõlkijad: Marius Peterson ja Aleksander Kurtna.
Vanalinna hariduskolleegiumi teatrikooli lõputöö.
Lavastus, kunstnikutöö ja muusikaline kujundus: Marius Peterson. Kostüümid: Laura Pähla-
puu. Valguskunstnik: helvin Kaljula.
      osades: Sylvia Köster, Mari-Ann Loosaar, Lena Barbara Luhse, Ulla Simone Möldre,
Elisabeth Peterson, Klaus Eisel, Lauris Grins, Markus habakukk, Markus Ilves ja Lauri Lend.
      Esietendused 10. ja 14. mail 2011 Theatrumi saalis.

MISANTRooP
Molière’i näidend. Tõlkija: August Sang.
Lavastaja: Lembit Peterson. Kunstnik: Laura Pählapuu. Muusikaline kujundaja: Peeter Klaas.
Valguskunstnik: helvin Kaljula. Koreograaf: Tiina Mölder.
      osades: Alceste – ott Aardam. Philinte – Marius Peterson. oronte – Andri Luup. célimène
– Laura Peterson. Éliante – Eva Eensaar. Arsinoé – Anneli Tuulik. clitandre – Tarmo Song.
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Acaste – helvin Kaljula. Du Bois – Mirko Rajas (Eesti Nuku- ja Noorsooteater). Basque – Peeter
Klaas.
      Esietendus 4. juunil 2011 Kadrioru lossis.

ÜKS SUVEPäEV
Jon Fosse näidend. Tõlkija: Eha Vain.
Lavastaja: Lembit Peterson. Kunstnik: Andres Koort. Kostüümikunstnik: Laura Pählapuu.
Muusikaline kujundaja: Marius Peterson. Valguskunstnik: helvin Kaljula.
      osades: Vanem naine – Mare Peterson. Asle – ott Aardam. Noor naine – Maria Peterson.
Vanem sõbranna ja Sõbranna – Anneli Tuulik. Sõbranna mees – Andri Luup või Marius Peterson.
      Esietendus 16. septembril 2011 Tahkuna tuletornis hiiumaal ja 11. oktoobril 2011 Tallinnas
Theatrumi saalis.

TUULEVESKI

MAAILM oN TEATER
Nukulavastus.
Dramatiseering: Rein Agur (William Shakespeare’i näidendite „hamlet“ ja „Suveöö unenägu“
järgi). Näidendite tõlkija vene keelde: Boriss Pasternak.
Lavastaja: Rein Agur. Kunstnik: Irina Artsimovichene. Muusika autor, muusikaline kujundaja
ja valguskunstnik: Valeri Sõrtšenko. Koreograaf: Ljubov Bogdanova.
      osades: Valeri Sõrtšenko, Valentina Fursova, Vassili Alfjorov, Sofia Bulanova, Boriss Vatin
ja Irina Artsimovichene.
      Esietendus 25. mail 2011 Venemaal omskis teatris „Arlekiin“.

VANA VESKI MUINASJUTUD
Irina Artsimovichene dramatiseering eesti muinasjuttude ainetel.
Lavastaja ja kunstnik: Irina Artsimovichene. Muusika: rahvamuusika. Muusikaline kujundaja
ja valguskunstnik: Valeri Sõrtšenko. Koreograaf: Ljubov Bogdanova.
      osades: Eesti talumees – Boriss Vatin. Eesti talunaine – Sofia Bulanova. Vene talumees –
Vassili Alfjorov. Vene talunaine – Ljubov Bogdanova. Tuuleveski (suur nukk) – Veera Gavri-
lova.
      Esietendus 20. septembril 2011 Kohtla-Järve lasteaias.

ДОрОгОй ДлиннОю…
Vene rahvalaulude ja mustlasromansside õhtu.
Kava koostajad ja lavastajad: Valentina Fursova ja Valeri Sõrtšenko. Kunstnik: Irina Artsimo-
vichene. Koreograaf: Ljubov Bogdanova.
      Esitajad: Valeri Sõrtšenko, Boriss Vatin, Ljubov Bogdanova, Ülle Lichtfeldt (Rakvere Teater),
Irina Artsimovichene ja Valentina Fursova.
      Esietendus 25. novembril 2011 Rakvere Rahvamajas.
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UHTJÄRVE ÜRGORU NÕIARIIK

VäIKE NõID
Lastelavastus otfried Preussleri jutustuse järgi.
Lavastaja: Üllar Saaremäe. Kunstnik: Vadim Fomitšev. Liikumine: oleg Titov.
      osades: Natali Lohk, Alo Kurvits, Margus Mankin jt.
      Esietendus 4. augustil 2011 Uhtjärve Nõiariigis (Urvaste vallas Võrumaal).

VANA BASKINI TEATER

JAAN PoSKA SAAGA
Loone otsa dokumentaaldraama.
Lavastaja: Ain Mäeots. Kunstnik: Tiiu-Ann Pello.
      osades: Jaan Poska – Andres Lepik. constance Poska, tema abikaasa – Liina Tennosaar.
Sander, nende teenija – Andres Raag (Tallinna Linnateater). Konstantin Päts – Raivo E. Tamm.
Voldemar Lender – Jüri Aarma. Elfriede Lender, tema abikaasa – Kaia Skoblov. I Madrus –
Egon Nuter. II Madrus – Janek Sarapson. Lehepoiss – Mattias Jürgens.
      Esietendus 28. veebruaril 2011 Jaan Poska majas (Jaan Poska tn 8, Tallinn).

JääGU MEIE VAhELE
Alan Ayckbourni näidend. Tõlkija: Jüri Karindi.
Lavastaja: Ivo Eensalu. Kunstnik: Jaak Vaus.
      osades: Dennis – Raivo Rüütel. Vera, Dennise naine – Marika Korolev. Neil – Madis
Milling. Marjorie, Dennise ema – Ene Järvis. Pam, Neili naine – Eva Püssa.
      Esietendus 13. juulil 2011 Lohusalu sadamas.

VARIUS

LõBUSAD ESTooNLASED
Autor-lavastaja: heidi Sarapuu. Kunstnik: Karmo Mende. Muusikaline kujundaja: hain
hõlpus. Valguskunstnik: Raivo Parrik. Koreograaf: Agne Kurrikoff.
      osades: Alfred Sällik – Urmas Põldma. Benno hansen – Priit Volmer. Paul Pinna – Peeter
Kaljumäe. Gustav Avesson – René Soom. Lulli – Lii Tedre.
      Esietendus 5. detsembril 2011 Rahvusraamatukogu teatrisaalis.
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VAT TEATER

hEA, PAhA JA INETU
Tekst: Aare Toikka (Sergio Leone filmi ainetel).
Lavastaja: Aare Toikka. Kunstnik: Kaspar Jancis. Muusika: Mart Soo, Ago Soots ja Ennio
Morricone. Muusikaline kujundaja: Mart Soo. Valguskujundaja: Sander Põllu.
      osades: Tuco Ramirez – Meelis Põdersoo. Nimetu – Tanel Saar. Inglisilm – Margo Teder.
Bill carson – Ago Soots. Ühiskonnateaduste doktor ja vesternifänn – Mart Soo. Ülejäänud
osades kogu trupp.
      Esietendus 12. märtsil 2011 Rahvusraamatukogu teatrisaalis.

KIhVAD
Polly Stenhami näidend. Tõlkija: Auri Jürna.
Lavastaja ja muusikaline kujundaja: Auri Jürna (EMTA lavakunstikool). Kunstnik: Liina Unt.
Valguskujundaja: Triin hook.
      osades: Eliot – Marko Leht. Maggie – Jekaterina Nikolajeva. Naabrimees / Roland – Tanel
Saar. Finn – Tõnn Lamp (Tallinna Linnateater). cassie / Katie – Liis Lass (EMTA lavakunsti-
kool).
      Esietendus 25. märtsil 2011 Rahvusraamatukogu teatrisaalis.

NISA
Dramatiseering: Katariina Unt (Marjorie Shostaki jutustuse järgi). Tõlkijad: Piret Ehin ja
Ly Seppel.
Lavastajad: Aare Toikka ja Katariina Unt. Koreograaf: Marge Ehrenbusch. Muusika autor ja
muusikaline kujundaja: Tanel Ruben. Valguskujundaja: Triin hook.
      osades: Nisa – Katariina Unt. Muusik – Tanel Ruben.
      Esietendus 15. aprillil 2011 Rahvusraamatukogu teatrisaalis.

hELP!
Aare Toikka ja Peter horváthi näidend. Näidendis on kasutusel eesti, ungari ja algeline inglise
keel. Tõlkija ja toimetaja: Siret Paju.
Lavastajad: Aare Toikka ja Margo Teder. Kunstnik: Inga Vares. Muusika: Janoš Novak (Ungari)
ja ansambel Metsatöll. Muusikaline kujundaja: Janoš Novak. Valguskujundaja: Sander Põllu.
      osades: Tüdruk – Marilyn Jurman. Poiss – Meelis Põdersoo.
      Esietendus 9. mail 2011 Rahvusraamatukogu teatrisaalis.

MoRTEN LoLLIDE LAEVAL
Koostöös Kuressaare Linnateatriga.
      Esietendus 1. augustil 2011 Kuressaare Sadamaaidas.
Vt Kuressaare Linnateater.
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ThE BLAcK RIDER
Taskumuusikal.
Autorid: Tom Waits, Robert Wilson ja William Burroughs. Muusika: Tom Waits. Adapteering:
Wolfgang Wiens. Tõlkijad: Tõnu oja ja Villu Kangur.
Lavastaja: christian Römer (Saksamaa). Kunstnik: Kathrin hegedüsch (Saksamaa). Koreograaf:
Marge Ehrenbusch. Valguskujundajad: Sander Põllu ja Triin hook. Kontsertmeister ja laulu-
õpetaja: Zoja hertz. Video- ja helikunstnik: René von der Waar (Saksamaa). Videovõtted Eestis:
Assaf (SAFY) Etiel (Saksamaa). Muusikajuht: Rivo Laasi. Grimmikunstnikud: Liis Roht ja Mari
Kriis. helirežissöör: Johannes Lõhmus. 
      osades: Kompjalg – Lauri Saatpalu. Bertram, metsnik – Raivo E. Tamm. Anne, tema naine
– Katariina Unt. Kätchen, nende tütar – Sandra Uusberg (Tallinna Linnateater). Wilhelm, arve-
ametnik – Ago Soots. Robert, noor jääger – Tanel Saar. Kuno, vana metsnik – Margo Teder.
hertsogi käskjalg – Meelis Põdersoo. Metsloomad – Margo Teder, Meelis Põdersoo, Tanel Saar.
Muusikud: Rivo Laasi, Mart Soo, Tanel Ruben, Eduard Akulin, Mart Süda ja Eve Pütsepp.
      Esietendus 8. septembril 2011 Kultuurikatla Katlasaalis.

VIIMSI SUVETEATER

LIMPA JA MERERÖÖVLID
      Esietendus 22. augustil 2011 Viimsi Rannarahva Muuseumi õues.
Vt Emajõe Suveteater.

VIRU KESKUSE KATUSEKINO

KAoTA END KATUSELE / LoST AT MIDNIGhT
Audiovisuaalne tantsulavastus.
Koreograafia ja kontseptsioon: Veronika Vallimäe ja Eva-Lena Raenok. helikujundus ja visuaal:
Einike Leppik. Videolahendused: Minna hint ja Sergo Babajan.
      osades: Simo Kruusement, Ingmar Jõela, Siim Tõniste, Endro Roosimäe, Eva-Lena Raenok,
Maria Gorbunova ja Veronika Vallimäe.
      Esietendus 1. septembril 2011 Viru keskuse katusekinos.

VON KRAHLI TEATER

hEDDA GABLER
henrik Ibseni näidendi järgi töödelnud Māra Ķimele. Näidendi tõlkija: henrik Sepamaa.
Lavastaja: Māra Ķimele. Lavastaja assistent: Loore Martma. Kunstnik: Epp Kubu. Valguskunst-
nik: oliver Kulpsoo. Tehnilised lahendused: Enar Tarmo. Tehniline teostus: Enar Tarmo, Janno
Jaanus ja Allan Räim. Rekvisiitor: Anne-Mai heimola.
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      osades TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti 8. lennu (Von Krahli kursuse) üliõpi-
lased: Jim Ashilevi, Kait Kall, ott Kartau, Katre Kaseleht, Liis Lindmaa, Loore Martma, Madis
Mäeorg, Tõnis Niinemets, Mari Pokinen, Ivo Reinok, Siim Sups, Ragne Veensalu ja Kirsti
Villard.
      Esietendus 5. veebruaril 2011 Von Krahli Teatris.

MADAME BoVARY
Dramatiseering: Marianne Kõrver (Gustave Flaubert’i romaani ideedel).
Lavastaja: Marianne Kõrver. Kunstnik: Liisi Eelmaa. Muusika: Lauri Dag Tüür. Valguskunst-
nik: oliver Kulpsoo. Tehnilised lahendused: Enar Tarmo. Tehniline teostus: Enar Tarmo, oliver
Kulpsoo, Janno “John” Jaanus ja Allan Räim. Rekvisiitor: Anne-Mai heimola. Koreograaf:
Veronika Vallimäe.
      osades: Mari Abel, Tiina Tauraite, Liina Vahtrik, Erki Laur, Lauri Lagle, Taavi Eelmaa ja
Mart Koldits.
      Esietendus 2. aprillil 2011 Von Krahli Teatris.

IhADE oSAKoND
Teatri ja live-filmi projekt, kus meeskond kasutab veebikaameraid ning live-montaaži, minia-
tuurset dioodide valgusparki, makette, helitehnikat, mikrofone, nukke, ajakirjaväljalõikeid,
mini-projektsiooni jpm.
Lavastaja: Mart Koldits. heli, valgus ja video: Emer Värk.
      Esitajad Eesti Kunstiakadeemia stsenograafia üliõpilased: Kristel Maamägi, henry Griin,
Kristi Soe, Ele Krusell, Sander Põldsaar, caroline Stauch ja Eve ormisson. Kuraator: Lilja
Blumenfeld.
      Esietendus PoT Festivalil 23. aprillil 2011 Von Krahli Teatri proovisaalis.

GILGAMEŠ EhK IGAVIKU NUPP
Idee: Peeter Jalakas. Dramatiseering: Tarmo Jüristo ja Peeter Jalakas.
Lavastaja: Peeter Jalakas. Kunstnik: Liisi Eelmaa. Videokunstnik: Emer Värk. Valguskunstnik:
oliver Kulpsoo. Muusika autor ja esitaja: Erkki hõbe. helikujundus: Renzo van Steenbergen.
Tehnilised lahendused: Enar Tarmo. Tehniline teostus: Janno Jaanus, Allan Räim, oliver Kulp-
soo, Marella õis, Merete Väin ja hendrik-Lauri Tingas. Rekvisiitor: Anne-Mai heimola.
Grimm: Kaire hendrikson ja Küllikki Pert. operaatorid: Paul Kuimet ja Joosep Kask. Audio-
konsultant: Kaspar Brandt. Kujundusgraafik: Arbo Tammiksaar. Projektijuht: Annika Vamper.
      osades: Liina Vahtrik, Tiina Tauraite, Riina Maidre, Mari Abel, Juhan Ulfsak, Taavi Eelmaa,
Erki Laur ja Mart Koldits.
      Esietendus 17. augustil 2011 Katla augus.

12KARAMAZoVIT
Dramatiseering: Kristian Smeds (Fjodor Dostojevski romaani järgi).
Lavastaja: Kristian Smeds. Muusikaline juht: Ismo Laakso. Muusika autor: TÜ Viljandi Kultuuri-
akadeemia teatrikunsti 8. lennu Von Krahli kursus. Kostüüm: Jani Uljas. Valguskunstnik:
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Teemu Nurmelin. Tehniline teostus: trupp. Rekvisiitor: Anne-Mai heimola. Lavaline assistent:
Atte olsonen. Assistent: Mirkka Maikola.
      osades TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti 8. lennu (Von Krahli kursuse) üliõpi-
lased: Jim Ashilevi, Kait Kall, ott Kartau, Liis Lindmaa, Loore Martma, Maili Metssalu, Madis
Mäeorg, Tõnis Niinemets, Mari Pokinen, Ivo Reinok, Marion Undusk ja Ragne Veensalu.
      Esietendus 1. oktoobril 2011 Von Krahli Teatris.

KOOLID

EESTI KUNSTIAKADEEMIA STSENOGRAAFIA ERIALA

IhADE oSAKoND
Vt Von Krahli Teater.

EESTI MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIA LAVAKUNSTIKOOL

KINoTEATER
Stand-up-komöödia.
Tekst ja lavastus: Diana Leesalu ja Paavo Piik.
      osades: 25. lennu üliõpilased henrik Kalmet, Karl-Andreas Kalmet ja Kaspar Velberg ning
26. lennust Jörgen Liik.
      Esietendus 23. septembril 2011 cabaret Interruptuse sarjas projektiruumis März (olevimägi
7, Tallinn).

hANJo
Yukio Mishima näidend.
Lavastaja: Peeter Raudsepp. Kunstnik: Maret Kukkur.
      osades: Reeda Toots, Alina Karmazina, Vello Vaher või Peeter Raudsepp.
      Esietendus 7. detsembril 2011 lavakunstikooli pööningusaalis

Vt ka Tallinna Linnateatri lavastusi „Biloxi blues“, „Vaata, ma kukun“, „Scapini kelmused“ ja
„Gizzelle“.

EESTI MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIA OOPERISTUUDIO

RINALDo
ooperi lühendatud versioon.
Muusika: Georg Friedrich händel. Libreto: Giacomo Rossi. Tõlkija: Malle Ruumet.
Lavastaja: Liis Kolle. Dirigent: Toomas Vavilov. Kunstnik: Lilja Blumenfeld (Eesti Kunstiaka-
deemia). Koreograaf: Anu Ruusmaa. Muusikaline juhendaja: Ene Rindesalu. Produktsiooni-
juht: Margit Roosaar. Valgus: Teet orupõld.
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Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Sümfooniaorkester.
      osades: Goffredo – Jana Kuprijanova, Sirje Vasmann. Almirena – Kristi Veeber, Greesi Lan-
govits. Rinaldo – Maire haava, Evelin Ester. Eustazio – Anastassia Gorbatšova. Argante –
Georg Gurjev, Simo Breede. Armida – Annuliina Ikäheimo, Ülle Pootsmaa. Kristlik maag –
Sergei Smirnov, Grigori Seliverstov. Naine paadis – huang Wenija, Sarah Nagel. 2 sireeni –
Liis Aliste, Maria Šugailo, Ke Feng, Liu Ziyao. heerold (Argante saadik) – Li xiang, Zhang
Junhong. Armida deemonid, Goffredo ja Argante sõdurid – Grigori Seliverstov, Sergei Smirnov,
Sarah Nagel, Liis Aliste, Maria Šugailo, Ke Feng, Liu Ziyao, Li xiang.
      Esietendus 9. ja 10. mail 2011 Mustpeade maja valges saalis.

KINDLAMEELNE ARGENIA
Johann Valentin Mederi ooper. Lavastus kuulus Euroopa kultuuripealinna Tallinn 2011
programmi.
Lavastaja: Thomas Wiedenhofer. Kunstnikud: Maarja Naan ja Inna Fleišer (mõlemad Eesti
Kunstiakadeemiast). Muusikajuht: Toomas Siitan. Kontsertmeister: Ene Rindesalu.
Tallinna Barokkorkester.
      osades: Printsess Argenia – Elizabeth Paavel, Kristel Kurik. Kuningas cleander – ott
Indermitte. Krahv Arestes – Endrik Üksvärav. heluantes – Grigori-Kazimir Selivestov jt.
      Esietendus 3. juunil 2011 Tallinna Linnateatri Taevalaval.

TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA

Teatrikunsti eriala 8. lend – vt Von Krahli Teatri lavastusi.
Teatrikunsti eriala 9. lend – vt Rakvere Teatri lavastust „Nullpunkt“ ning Ugala lavastusi
„Kollane nool“, „Minu isa 20 aastat hiljem“ ja „Inetu!“.
Teatrikunsti eriala 10. lend – vt Ugala lavastust „Inetu!“.
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SERIAALID

EESTLANE JA VENELANE
Stsenaristid: Peep Pedmanson ja olavi Ruitlane. Režii: Vilja Nyholm Palm ja Margus Jõemägi.
Juhtoperaator: Aarne Kraam. helirežissöör: Rivo Taal. helilooja: Tauno Aints. Fonogrammi
teostus: heini Vaikmaa. Produtsent: Aarne Kraam. Tegevprodutsent: Aili Kraam. Tootja: AA
Visioon Stuudio oÜ.
      osades: Tõnu – henrik Normann. Miša – Eduard Toman. Sirje – Pille Lukin. Sander –
Aleksander ots. Friidamutt – Anne Paluver. Inga – hilje Murel. olja – Tatjana Jegoruškina.
heiki – Martin Mill.
      1. osa oli eetris 15. mail 2008, seriaali näitas Kanal 2.

ENSV
Stsenaristid: Gert Kiiler ja Villu Kangur. Lavastaja: Ain Mäeots. Režissöör: Salme-Riine Uibo.
Produtsendid: Maarek Toompere ja Tarmo Kiviväli (Thors Production) ning Age Kraus
ja Gerda Kordemets (Eesti Rahvusringhääling). Tootja: Eesti Rahvusringhääling / Thors
Production.
      Tegelased: Sirje Kadak – Laine Mägi. Ats Aavik – Mait Malmsten. Villem Kadak – Indrek
Taalmaa. Pille Kadak – Liisa Pulk. Paavo Kadak – Tiit Sukk. Aadu Tuts – Feliks Kark. Aino
Kessner – helene Vannari. Jüri Kessner – Argo Aadli. Seltsimees Võsa – Paul Laasik jt.
      1. osa oli eetris 5. septembril 2010, seriaali näitas Eesti Televisioon.

hEERINGAS VEENUSE õLAL
Sketšisari. Režissöör: Martin Korjus. Tegevprodutsent: Jevgeni Supin. Produtsent: Raivo
Suviste. Tootja: Balti Video oÜ.
      Näitlejad: Taavi Teplenkov, Tiit Sukk, Tiina Tauraite, Marilyn Jurman, Margus Prangel ja
Liina Vahtrik.
      1. osa oli eetris 13. märtsil 2011, seriaali näitas Kanal 2.

KALEVIPoJAD
Seriaal koosnes 12 osast.
Stsenarist: Martin Algus. Režissöör: Ergo Kuld. Produtsendid: Ken Saan ja Ivo Uukkivi. Tootja:
Kalevipojad.
      osades: Indrek – Ivo Uukkivi. Anti – Andres Mähar. harald – Vello Janson. heiko – Pääru
oja. Mauri – Asko Sahlman jt.
      1. osa oli eetris 13. septembril 2011. Seriaali näitas Kanal 2.

KELGUKoERAD
Idee autor ja produtsent: Toomas Kirss. Stsenarist: Eleonora Berg (pseud.). Režissöörid: Raivo
Maripuu ja Indrek Simm. Tootja: Duubel3.
      osades: Kelk – Kalju Komissarov. Kösta – Juhan Ulfsak. Pulk – Priit Võigemast. Bärbel –
Natali Lohk. Post – Taavi Eelmaa. Mart – Madis Milling. Rops – olaf Suuder. Liisbet –
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Kaie Mihkelson. Kersti Suislepp – Liivika hanstin. hans Koolmeister – Tormi Kevvai jt.
      Pilootosa oli eetris 14. aprillil 2006, 1. osa 22. septembril 2006. Seriaali näitas Kanal 2.

KoDU KESET LINNA
Stsenaarium: Mihkel ja Livia Ulman ning Andris Feldmanis. Režissöör: Martin Korjus.
Kunstnik: Tiina Alver. helirežissöör: Indrek Ulst. Produtsent: Raivo Suviste. Tootja: BEc.
      osades: hannes – Martin Veinmann. helen – Kleer Maibaum. Sten – Indrek ojari. Liis –
Kadri Adamson. Marina – Alina Karmazina. Karola – Arina Milišnikova. henri – Marko Leht.
Betti – Marta Laan. Krista – Diana Klas. Renee – Tiit Sukk. Veronika – Kersti Kreismann. Annika
– Tiina Tauraite. Sirje – Liina Vahtrik. Dora – Liis Laigna. Lembit – Guido Kangur. Tom – Andres
Raag. Felix – Jüri Aarma. Lenka – Külli Teetamm. Anni – Agnes Aaliste. Paul – Kaido Veermäe.
Rasmus – Üllar Saaremäe. Juhan – Andero Ermel. Raul – Kristjan Sarv. Johanna – Janne
Kimmel. Mariliis – hennessi Schmidt. Kristo – Rene Tammleht. Anna – Kati ong. Marko –
Mihkel Kabel. Angeelika – Kaili Viidas. Joonas – Aleksander Supin. Fänni – Liina Tennosaar.
Martiina – Mairi Jõgi. Robin – Jüri Tiidus. Andres – Ingomar Vihmar. Eduard – ott Kartau jt.
      1. osa oli eetris 11. septembril 2003, seriaali näitas TV 3. 2011. aasta detsembris lõpetati sarja
tootmine ning alustati uut sarja „Elu keset linna“. Kokku valmis seriaali „Kodu keset linna“
1082 osa.
      
KäLIMEhED
Stsenarist: Peep Pedmanson. Režissöör: Rando Pettai. operaatorid: Tauno Sirel ja Margus
Malm. Tegevprodutsent: Anneli Lepp. Produtsent: olavi Paide. Tootja: Ruut.
      osades: Rebekka – Merle Palmiste. Priidik – henrik Normann. Urmas – Sepo Seeman. Viks
– Andrus Vaarik. Poliitik – Veiko Täär. Riina – hilje Murel. ämm – Ene Järvis. Jürka – Ago
Anderson. Raivo – Peeter oja.
      1. osa oli eetris 1. oktoobril 2010, seriaali näitas TV 3.

KäTTEMAKSUKoNToR
Stsenarist: Mihkel Ulman. Režissöör: Ain Prosa. operaator-lavastaja: Kristjan-Jaak Nuudi.
Tegevprodutsent: Kädi Rammula. Produtsent: Raivo Suviste. Tootja: BEc.
      osades: Frida Arrak – Marika Vaarik. Marion Pärn – Kadri Adamson. häidi õigepaulus –
Elina Pähklimägi. Kaur Moks – Kristjan Sarv. Rein Pihelgas – Jaan Rekkor. Tiit Marvel – Tarvo
Sõmer.
      1. osa oli eetris 30. aprillil 2009, seriaali näitas TV 3.

NÖBININA
10-osaline lastesari Kristiina Kassi „Nõianeiu Nöbinina“ ainetel. Stsenarist ja režissöör:
Elo Selirand. Laulude muusika ja tekstid: Peeter Volkonski. Kunstnik: Jaana Jüris. Kostüümi-
kunstnik: Gerly Tinn. Grimm: Mare Bachmann. operaator-lavastajad: Elen Lotman ja Raul
Priks. Monteerija: Viljar Särekanno.
      Peaosas Mari Pokinen. Teistes osades: Kersti Tombak, Anu Lamp, Ülle Kaljuste, hannes
Kaljujärv, Laura Nõlvak, Tanel Ingi, Päär Pärenson, Mirtel Pohla, ott Kartau, Priit Volmer jt.
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      1. osa oli eetris 25. detsembril 2011, seriaali näitas Eesti Televisioon.

PEhMED JA KARVASED
Stsenaristid: Toomas Kall ja Gert Kiiler. Kunstnik ja lavastaja: hardi Volmer. Režissöör: Karin
Nurm. operaatorid: Raul Priks ja Janno hans Arro. helirežissöör: Maarika Lass. Rekvisiitor:
Signe Kaljulaid. Tegevprodutsent: Jüri Jaanus. Produtsent Raivo Suviste. Tootja: BEc.
      osades: Piret Kalda, Rasmus Kaljujärv, Anu Lamp, Laine Mägi, Tõnu oja, Merle Palmiste,
Mirtel Pohla, Indrek Sammul, Taavi Teplenkov, Sulev Teppart, Jan Uuspõld.
      1. osa oli eetris 31. detsembril 2001 Eesti Televisioonis, 2011. aastal näitas seriaali Kanal 2.

PILVEDE ALL
Stsenarist: Eleonora Berg (pseud.). Lavastaja: Indrek Simm. Produtsent: Toomas Kirss. Tootja:
Duubel3.
      osades: Piret – Inga Allik. Mari – Eliisabet Tamm. Kertu – Liis haab. Sirje – Rita Rätsepp.
Erik – Indrek Sammul. Albert – Ain Lutsepp. Barbi – Liina olmaru. Paul – Priit Loog.
      1. osa oli eetris 8. septembril 2010, seriaali näitas Kanal 2.

õNNE 13
Stsenaristid: Teet Kallas ja Urmas Lennuk. Režissöörid: Ain Prosa ja Kadri Kilp. operaator:
Taavi Kongi. helirežissöör: Priit Perend. Kunstnikud: Annely Pahman ja Liivi olvik. Grimee-
rija: Inga Tõnissar. Tegevprodutsent: Kädi Rammula. Produtsent: Raivo Suviste. Tootja: BEc.
      osades: Alma Saarepera – helgi Sallo. Laine Rosenkampf-Jägerfreund – Luule Komissarov.
Kristjan Rosenkampf-Jägerfreund (endine Roosipõld) – Väino Aren. Evelin Sumberg – Marika
Korolev. Georg Sumberg – Allan Noormets. Allan Peterson – Raivo E. Tamm. Mare Peterson –
Anne Veesaar. Jaanus Peterson – ott Aardam. Jane Peterson – Maarja Jakobson. Uku Palm –
Lembit Ulfsak. Priit Torim – Tarvo Sõmer. Tiina Püvi – Viire Valdma. Are Prillop – Ülle Licht-
feldt. Richard Kattai – hannes Kaljujärv. Annemai Kattai – Garmen Tabor. Indrek Kattai –
Mihkel Tikerpalu. Ülo Ümera – Aleksander Eelmaa. Jüri Kerges – Egon Nuter. harry Ahven –
Tõnu Kilgas. henry-Fabian Kaljumaa – Anti Kobin. Felix Viss – Tõnu Aav. oliver-Sten Karjus
– Taavi Teplenkov. cäthryn Uusmaa – carita Vaikjärv. Merilin Kadak – hele Kõre. Marko –
Priit Võigemast. Vaapo Väluste – Leino Rei. Saara – Maarja Mitt. Sonja – Triin Tenso jt.
      1. osa oli eetris 30. oktoobril 1993, seriaali näitas Eesti Televisioon.

ÜhIKARoTID
Stsenarist: Martin Algus. Režissöör ja operaator: Ergo Kuld. Produtsent: Tuuli Roosma. Tootja:
Reede.
      osades: Andri – Ivo Reinok. Kustav – Lauri Pedaja. Pauli – Roger Stahlman. Virgo – Kevin
Väljaots. Viktoria – Liina Vahter. Iiris – Kirsti Villard. Marion – Johanna-Maria Parv. Ühikamutt
– Salme Poopuu jt.
      1. osa oli eetris 8. märtsil 2010, seriaali näitas Kanal 2.
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FILMID

MÄNGUFILMID

IDIooT
Stsenarist (Fjodor Dostojevski romaani ainetel) ja režissöör: Rainer Sarnet. Kunstnik: Jaagup
Roomet. operaator: Mart Taniel (Eesti Filmioperaatorite Liit). Kostüümikunstnik: Jaanus
Vahtra. Naiste kostüümid: Riina Põldroos. Grimmikunstnik: Anu Konze. Valgusmeister: Taivo
Tenso. Monteerija: Tambet Tasuja. helirežissöör: Ivo Felt. helilooja: Ülo Krigul. Produtsent:
Katrin Kissa. Maalid: Lauri Sillak ja Toomas Tõnissoo. Tootja: homeless Bob Production.
      osades: Mõškin – Risto Kübar. Nastasja Filippovna – Katariina Unt. Rogožin – Tambet
Tuisk. Aglaja – Ragne Veensalu. Lebedev – Taavi Eelmaa. Ippolit – Juhan Ulfsak. Jepantšin –
Ain Lutsepp. Jelizaveta – Ülle Kaljuste. Aleksandra – Tiina Tauraite. Adelaida – Sandra Üks-
küla Uusberg. Totski – Roman Baskin. Ganja – Kaido Veermäe. Varja – Liina Vahtrik. Sünni-
päevaline – Andres Lõo. Poisid – Kristofer henn Pai ja Joonas Särglepp. VD – Sergo Vares.
      Kestus 132 min.
      Esilinastus 12. oktoobril 2011 coca-cola Plazas (Tallinn).

KIRJAD INGLILE
Režissöör: Sulev Keedus. Stsenaristid: Madis Kõiv ja Sulev Keedus. operaator: Rein Kotov.
Kunstnik: Toomas hõrak. Kostüümikunstnik: Elo Soode. helilooja: helena Tulve. helirežis-
söör: Ivo Felt. Monteerija ja produtsent: Kaie-Ene Rääk. Valgusmeister: Taivo Tenso. Fotograaf:
Peeter Laurits. Kujundajad: Martin Mikson ja Käärt Aru. Tegevprodutsent: Peep Viljamäe.
Kaasprodutsent: olli Soinio. Kaastootja: Frame Production oY. Tootja: F-Seitse oÜ.
      osades: Jeremia Juunas Kirotaja – Tõnu oja. Elvis – Rain Simmul. Fee – Ketter habakukk.
Senta – Ragne Pekarev. Lars – Kaido Kelder. okulist – Mari-Liis Lill. Valvur – Kaie Mihkelson.
Edda – Tiina Tauraite. Taksojuht – Kaire Vilgats. hildegard Vilt – Katariina Lauk. Baarmen –
Erik Ruus. hull kolonel – Roman Baskin. Laibaautojuht – Elle Kull. Lovely Laabus – Katrin
Saukas. Sinine ingel – Pille Neeve. Marily – Mirtel Pohla. Alina – Alina Karmazina. Noorem-
leitnant Felt – Madis Milling. Adjutant – Merle Palmiste. Itkeja – õie Sarv. Laulja – Kädy Plaas.
Köieltantsija – Eero Ruus. Tulesülgaja – Andres Mirme. Freddie – Urmas Kuusk. Tüdruk – Sidny Uue.
      Kestus 110 min.
      Esilinastus 27. jaanuaril 2011 Solaris Kinos (Tallinn).

KoRMoRANID EhK NAhKPÜKSE EI PESTA
Stsenaarium ja režii: Andres Maimik ja Rain Tolk. Produtsent: Kaspar Kaljas. Tegevprodutsent:
Paul Aguraiuja. operaatorid: Mait Mäekivi ja Mart Raun. helilooja: Sten Šeripov. Kunstnik:
Elo Soode. Kostüümikunstnikud: helen Ehandi ja Kristiina Ago. Grimmikunstnik: Maarja Sild.
helioperaator: olger Bernadt. Montaažirežissöör: Tambet Tasuja. Valgusmeister: henri
Savitski. helikujundus: horret Kuus ja olger Bernadt. Tootja: Kuukulgur Film.
      osades: Keiser – Guido Kangur. Santana – Roman Baskin. Ben – Enn Klooren. Tormilind –
Jüri Vlassov. Masin – harry Kõrvits. Liisi – Elina Pähklimägi. Mörr – olav osolin. Riina – Ene
Järvis. Kris – Tanel Padar. Keisri ema – Ester Pajusoo. Kirikuõpetaja – Jaanus Rohumaa. hin-
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geline teejuht – Peeter Ristsoo. Usuõed – Lenna Kuurmaa ja Piret Järvis. Pandimaja omanik –
Tõnis Mägi. Superstaari saate žürii – Mihkel Raud, heidy Purga ja Rein Rannap. Raudpats –
Margus Pilt. John Tõelemb-Särgava – Mikko Fritze. Tormilinnu teejuht – Veikko Täär. Pianist
– olav Ehala. Iseennast kehastavad Koit Toome, Jaanus Nõgisto ja Reet Linna. Lasteekraani
saateansambel – Toomas Rull ja Ain Varts.
      Kestus 110 min.
      Esilinastus 17. märtsil 2011 coca-cola Plazas (Tallinn).

RoTILõKS
Režissöör: Andres Puustusmaa. Stsenaristid: Tigran Agaveljan ja Andres Puustusmaa. Produt-
sendid: Andres Peets ja Anu Veermäe. Kaasprodutsent: Andrei Zahharov. operaator-lavastaja:
Timo Salminen (Suomen Elokuvaajien Yhdistys). Arendusprodutsent: Kristi Rimm. Kunstnik:
Jaana Jüris. Kostüümikunstnikud: Kenneth Bärlin ja Eugen Tamberg. Grimmikunstnik: Liisi
Roht. Monteerija: Tambet Tasuja. helilooja: Andres Peets. helirežissöörid: Ants Andreas ja
Tiina Andreas. Valgusmeister: Venno Kornak. helioperaator: Simon charles. Tootja: Triamen
Film ja Trust Media.
      osades: Toomas – Mait Malmsten. Kristiina – Natalja Murina. Pjotr – Kirill Käro. Sergei –
Ilja Nartov. Eduard – Tõnu Kark. Doktor – Lembit Ulfsak. Katja – Marina Aleksandrova. Valdo
– Taavi Teplenkov. Kirill – Raimo Pass. Taksojuht – Juhan Ulfsak. Erariides politseinikud –
oleg Rogatšov ja Juri Žilin. Sergei õde – Ksenja Agarkova. Kristiina isa – Aleksander Eelmäe.
Väljapressijad – Tigran Agaveljan ja Kaido Veermäe. Kristiina assistent – Kristjan Sarv. hotelli
administraator – Eda-Ines Etti. Lihakombinaadi direktor – Tarmo Männard. Sanitar – Aleksei
Barabaš. Patsient pidžaamas – Aleksandr Baširov. Medõde – Alina Karmazina. Pjotri tütar –
Liza Andrejeva. Korteri perenaine – Kaie Mihkelson. Lesbipaar – hele Kõrve ja Evelin Pang.
Aiapanijad – Veiko õunpuu ja Peeter Volkonski. Naine kaubikuga – helena Merzin. Mängur
kasiinos – Nikolai Fomenko. Toomase autojuht – Andres Anvelt. Toomase vanaisa – Allan
Kress. Politseinikud – Marko Leht ja Elina Reinold. Saatejuht – Ainar Ruussaar. Maaklerid kon-
toris – Ene-Liis Semper ja Andres Puustusmaa. Rootslane taksos – Ago Anderson. Leevike –
henrik Normann.
      Kestus 105 min.
      Esilinastus 5. märtsil 2011 Solaris Kinos (Tallinn).

SURNUAIAVAhI TÜTAR
Stsenarist ja režissöör: Katrin Laur. operaator-lavastaja: Anssi Leino. Kunstnik-lavastaja: Eugen
Tamberg. helilooja: Pärt Uusberg. Monteerija: Kersti Miilen. helirežissöörid: Ants Andreas ja
Tiina Andreas. Jumestuskunstnik: Tiina Leesik. Dramaturg: christina Kaschuba. Valgusmeis-
ter: Taivo Tenso. Kaasprodutsen: Katrin Laur. Produtsent: Mati Sepping. Tootjad: content
Providers ja Estinfilm.
      osades: Lucia – Kerttu-Killu Grenman. Jats – Esther Kõiv. Maria – Maria Avdjuško. Kaido
– Rain Simmul. Sirpa – Ulla Reinikainen. Joss – Arvo Kukumägi. Anne – Ülle Kaljuste. õpetaja
Mets – Eva Klemets. õpetaja Purga – Kersti Kreismann. Direktor Jaaksoo – Karin Tammaru.
Tuvike – Epp Eespäev. Ilse – Kristel Leesmend. Robert – Andres Tubin. Poe-Liivi – Terje Pennie.
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Mees poes – Anti Kobin. Pats – Märt Visnapuu. Uurija – Andres Raag. Öömaja valvur – Mait
Lepik. Jasmiini ema – haide Männamäe. Jasmiin – carolina Kuris. Saara – Katrin Järv. Frank
– Gregor Palmits. Anto – Tarvo Põldmaa. Sverre – Priit Sepp. Imbi – Ulrike Brett Uukkivi.
      Kestus 98 min.
      Esilinastus 23. veebruaril 2011 coca-cola Plazas (Tallinn).

TäITSA LõPP!
Film valmis MTÜ Kinobussi projekti Filmitalgud käigus. Projekt kuulus Euroopa kultuuripea-
linna Tallinn 2011 programmi. Produtsendid: Mikk Rand ja Gerli Veermäe. Režissöörid: Sander
Maran, Maarja hindoalla, Kunnar Viira, Janar Aronija, Andri Peetso, Karl Kalvik, Jürgen Vol-
mer, Priit Põhjala, Norman Tamkivi, Piret Krustok, Priit Joonas, Andres Luidre, Piret Meinberg,
Veljo otsason ja Kristo Aav. Toimetajad: Peep Pedmanson, Aina Järvine ja Margit Keerdo.
Tootja: MTÜ Kinobuss.
      osades: Märt Koik, Tõnu õllek, Ester Korkiasaari, Tauri Laane, Matti Adoma, Lenna Kuur-
maa jt.
      Kestus 80 min.
      Esilinastus 11. novembril 2011. aastal 111 filmipunktis üle Eesti.

ÜKS MU SõBER
Stsenarist ja režissöör: Mart Kivastik. operaator-lavastaja: Jarkko T. Laine. Kunstnik-lavastaja:
Katrin Sipelgas. Monteerija: Tambet Tasuja. Kostüümikunstnik: Toomas hõrak. Grimmikunst-
nik: Anu Konze. helirežissöörid: Kristian Miilen ja Ivo Felt. helioperaator: Tarvo Schmeimann.
Valgusmeister: Taivo Tenso. originaalmuusika: Ardo Ran Varres. Kujundus ja graafika: Britt
Urbla Keller. Tootja: Exitfilm.
      osades: Mati – Aarne Üksküla. Sass – Aleksander Eelmaa. Ruth – Rita Raave. Mari – harriet
Toompere. Karl – Ingmar-Erik Kiviloo. Tõnn – Markus Luik. Mati naine – Merle Jääger. Peaarst
– Tõnu oja. Arst – Raivo Adlas. Psühhiaater – Sulev Teppart. õde – Ursula Ratasepp. Pervert
– Andres Keil. Plika raamatukogus – Sandra Kurs. Registratuuri töötajad – Maarja Jakobson
ja Piret Simson. Bussijuht – Indrek Kalda.
      Kestus 102 min.
      Esilinastus 8. veebruaril 2011 kinos cinamon (Tartu).

LÜHIMÄNGUFILM

hAIGUSTE RAVI
Stsenaarium ja režii: Raul Viitung ja Margus Univer. operaator: Indrek Kasesalu. helilooja:
Jakob Juhkam. Produtsent: Raul Viitung. Tootja: Univer & Viitung.
      osades: Roland Laos, Piret Laurimaa, Marco Laimre, Kristy Leek, Igor Maasik, Kristo Sild,
Raul Velbaum ja ott Aardam.
      Kestus 24 min.
      Esilinastus 9. märtsil 2011 kinos Sõprus (Tallinn).
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DOKUMENTAALFILMID

KUKU: MINA JääN ELLU
Film Arvo Kukumäest. Filmi autorid: Arvo Kukumägi, Andres Maimik, Kaidi Kaasik ja Martin
Männik. operaatorid: Andres Maimik, Kaidi Kaasik, Mihkel Soe ja Martin Männik. helirežis-
söör: horret Kuus. Tootja: Kuukulgur Film.
      Kestus 88 minutit.
      Esilinastus 22. veebruaril 2011 kinos Sõprus (Tallinn).

IDEAALIDE TUND
Sulev Teppart Rakvere Teatris Andrus Kivirähki „Papagoide päevi“ lavastamas.
Stsenarist, režissöör ja operaator: Manfred Vainokivi. Produtsent: Marju Lepp.
      Tootja: Filmivabrik.
      Kestus 28 min.

EESTI TELEVISIOON

PORTREESAATEID 2011. AASTAL

Saatesarja „TähELAEV“ peaosalisi: 30. jaanuaril – Jüri Lumiste, 13. veebruaril – Tõnu Tepandi,
20. märtsil – Ago-Endrik Kerge, 3. aprillil – Pille Lill, 24. aprillil – Veikko Täär, 9. oktoobril –
Feliks Kark, 27. novembril – Tiia Kriisa, 18. detsembril – Malle Pärn.

VENNAD JA õED KRAhLID. 
Saade Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti 8. lennust. Autor-režissöör: Elo
Selirand.
      Saade oli esmakordselt eetris 4. juunil 2011.

TEATRILAVASTUSTE SALVESTUSED 2011. AASTAL

„Keskööpäike“ ja „hecuba pärast“ (Tallinna Linnateater).
„The rise and fall of Estonia“ (No99).
„Ballettmeister“ (Endla) ja „Antigone“ (R.A.A.A.M.).
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RAADIOTEATRI KUULDEMÄNGUDE ESIETENDUSED

VIIENDAL PäEVAL
Autor: Kadri Kiho. Režissöör: Pille-Riin Purje. helirežissöör ja helikujundaja: Külliki Valdma.
      osades: Mees – Sepo Seeman. Poiss – oskar Seeman. 
      Esietendus 5. veebruaril 2011. 

PUhASTUS
5-osaline järjekuuldemäng.
Autor: Sofi oksanen. Tõlkija: Kalju Kruusa. Raadiostsenaarium ja lavastus: Taago Tubin. heli-
režissöör: Külli Tüli. Muusika: Tiit Kikas. 
Kuuldemängus on kasutatud salvestisi Eesti Rahvusringhäälingu heliarhiivist. 
      osades: Aliide 1992. aastal – helene Vannari. Aliide 1949. aastast kuni 1953. aastani –
Elisabet Tamm. Zara – Alina Karmazina. Ingel Pekk, Aliide õde – Katariina Lauk. hans Pekk,
Ingeli mees – Margus Prangel. Martin Truu, Aliide mees – Raivo E. Tamm. NKVDmees ja
lõbumaja turvamees Paša – Sten Karpov. NKVDmees ja lõbumaja turvamees Lavrenti – Janek
Vadi. 
      Esietendus 28. veebruarist 4. märtsini 2011. 

PILVED NAGU VALGED UTETALLED (BILANSS)
heinrich Bölli kuuldemäng. Tõlkija: olev Mengel. Režissöör: Jaan Tooming. helirežissöör:
Külliki Valdma.
      osades: clara – Kaie Mihkelson. Martin – Raivo Trass. Lorenz – Gert Raudsep. Kramer –
hans Kaldoja. 
      Esietendus 10. septembril 2011. 
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UUSI OSATÄITJAID

RAHVUSOOPER ESTONIA

„Boheem“ (2010): Mimi – Liisi Kasenõmm (külalisena). Rodolfo – Urmas Põldma.
„Cosi fan tutte“ (2009): Despina, teenijanna – Marion Melnik.
„Kolm musketäri“ (2009): Athos – William Moore. Mileedi de Winter – Galina Lauš. D’Artag-
nani isa – Andrei Mihnevitš. Krahv de Rochefort – Andrus Laur. hertsogi teener – ott Müür
(Tallinna Balletikool).
„Luikede järv“ (2002): Pruudid (Ungari) – Nadežda Antipenko. Tantsud (Ungari) – Vitali Ni-
kolajev, William Simmons. Tantsud (Napoli) – Bruno Micchiardi.
„Lumivalgeke ja 7 pöialpoissi“ (2008): Koletised – Svetlana Danilova, Seili Loorits-Kämbre,
Darja Günter.
„Manon“ (2011): Kurtisaanid – hannah carter.
„Minu veetlev leedi“ (2008): Kõrtsmik covent Gardenil – Andre Amadeus Trumm.
„Nahkhiir“ (2010): Adele, Eisensteinide teenija – Kädy Plaas (külalisena).
„Padaemand“ (2004): hermann – Mart Madiste. Tšaplinski – Aleksander Arder. Tseremoonia-
meister – Jan oja. Liisa – heli Veskus.
„Pähklipureja“ (2010): Pähklipureja-prints – Anatoli Arhangelski. Klara – cristina Krigolson.
Fritz – Bruno Micchiardi. Nukk-sõdurid – Anastassia Savela, Jegor Zdor, Aleksandr Prigorov-
ski. hispaania tants – Darja Günter, Sam Brown, Mihhail Jekimov. Araabia tants – olga Rjabi-
kova, Anton Ržanov. hiina tants – Aleksandr Prigorovski, Daniel Kirspuu, Michele Pellegrini.
Martsipanide tants – Nanae Maruyama, William Simmons, Emilia cadorin, Anastassia Savela.
Trepakk – Bruno Micchiardi. Lillede valss – Andrus Laur, olga Rjabikova.
„Silva“ (2010): Edwin Ronald – René Soom. Krahvitar Anastasia von Eggenberg ehk Stasi –
Kristina Vähi. Krahv Bonifazius Kánsciánu ehk Boni – Mart Sander.
„La traviata“ (1997/2006/2009): Violetta Valéry – Kädy Plaas (külalisena).

VANEMUINE

„Don Juan“ (2009): officemanager Anna, Urve – helena Merzin.
„Elling“ (2006): hooldusõde Gunn, Ettekandja, Reidun Nordsletten – Liisa Pulk.
„Haldjakuninganna“ (2011): Alt, Saladuslikkus – Ivo Posti (külalisena).

EESTI DRAAMATEATER

„Augustikuu“ (2010): Šerif Deon Gilbeau – Tõnu Kark. Beverly Weston – Priit Pedajas.
„Kirsiaed“ (2010): Anja – Marta Laan.
„Leekrüübe“ (2008): Preili Framer – Ester Pajusoo.
„Rahauputus“ (2002): onu George – Martin Veinmann.
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„Tuhkatriinumäng“ (2011): Tuhkatriinu – harriet Toompere.
„Varastatud oranž jalgratas“ (2010): Sadu – Katariina Kabel (külalisena).
„Võlanõudjad“ (2011): Lancelot Gobbo – Kristo Viiding.

EESTI NUKU- JA NOORSOOTEATER

„Kuldvõtmeke“ (2008): Erinevad osad – Pavel Šnjagini asemele õppis sisse Mirko Rajas.
„Mängurid“ (2008): Erinevad osad – Pavel Šnjagini asemele õppis sisse Mihkel Tikerpalu.
„Karlsson katuselt“ (2011): härra Peck – Andres Roosilehe asemele õppis sisse Riho Rosberg
(mängis kõik etendused peale esietenduse).
„Prügihunt ja Superjänes“ (2011): Erinevad osad – Pavel Šnjagini asemele õppis sisse Mihkel
Tikerpalu. Erinevad osad – Rima Zainullina asemele õppis sisse Laura Nõlvak.

TALLINNA LINNATEATER

„Biloxi blues“ (2011): Roy Selridge – Kaspar Velberg (EMTA lavakunstikool).
„Jumala Narride Vennaskond“ (2010): Flagellandid – Mikk Jürjens ja Kristjan Üksküla. Vend
Boutros – Andero Ermel.
„Karin. Indrek. Tõde ja õigus. 4“ (2006): Vesiroos – Andrus Vaarik. Kunstnik Mägar – Tõnn
Lamp. Melesk – Indrek ojari. Proua horst – Elisabet Tamm. Proua Meeli – Sandra Uusberg.
Lapsehoidja Soonja – Anne Reemann.
„Vaata, ma kukun“ (2011): Ilus Tüdruk Üks – Liis Lass (EMTA lavakunstikool).

AUHINNAD JA STIPENDIUMID

Elmo Nüganen pälvis Vene riigi mälestusmedali „150 aastat Tšehhovi sünnist“.

Valgetähe III klassi teenetemärgiga autasustati Margarita Voitest, Valgetähe IV klassi teenete-
märgiga Ülle Kaljustet, Guido Kangurit, Meelis Paid, Leila Säälikut ja Aivar Tommingast.

Riigi kultuuripreemia 2011. aasta saavutuste eest anti Anu Lambile Esme Alleni osa eest
Tallinna Linnateatri lavastuses „Amy seisukoht“.

Eesti Kultuurkapitali aastapreemia jagunes kahe teatri, NO99 ja Tartu Uue Teatri vahel „oma-
näoliste, üldpildist selgesti eristuvate käekirjade ja kompromissitu pühendumisega tehtud
teatri ja saavutatud taseme eest 2011. aastal“.

Eesti Kultuurkapitali audiovisuaalse kunsti sihtkapitali näitleja aastaauhinna sai Katariina
Unt (Nastasja Filippovna, „Idioot“; hildegard Vilt, „Kirjad Inglile“).
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Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali näitekirjanduse aastaauhinna sai postuumselt
Jaan Kruusvall (1940–2012) näidendi „Tasandikkude helin“ eest.

Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali aastaauhind anti Rita Ilvesele (luuleteatri
„Krevera“ eestvedamise ja Saaremaa miniteatrite festivali korraldamise eest) ning tantsuteat-
rile Tee Kuubis.

Ajalehe Postimees auhinna ja -nimetuse „Kultuurivedur 2011“ pälvis Juhan Ulfsak.

Tartumaa Kultuuripärli preemia anti Mare Tommingale.

Tartu linna Kultuurikandja 2011 aunimetuse („aasta noorkultuurikandja“) pälvis Liisa Pulk.

      *

Eesti sõltumatu tantsu auhinnad 2011. Žürii: Taavet Jansen, Eneli Järs, Jarmo Karing, Taavi
Kerikmäe ja Annika Üprus.
      Aasta tulija – Svetlana Grigorjeva. Aasta tegija – Mairika Plakso. Eripreemiana andis
henri hütt omanimelise muusikalise kujunduse auhinna Maike Londile (muusikalise kujun-
duse eest ZUGA Ühendatud Tantsijate lastelavastusele „Võluvärk“).

ERGo tantsupreemia 2011 pälvisid Luana Georg ja Jonathan Hanks.

Raadioteatri näitlejaauhind 2011 anti Kaie Mihkelsonile clara rolli eest heinrich Bölli kuulde-
mängus „Pilved nagu valged utetalled“ ning hingedepäeva luulekava „Eksind une lagendikel“
(koostaja Külliki Valdma) tundliku esitamise eest.

Esimest korda välja antud Felix Moori tänuauhinna pälvis postuumselt Eesti Raadio kaua-
aegne toonmeister Hannes Valdma (1944–2008). Tänuauhinnaga tunnustatakse missiooni-
tundlikku loovat tööd eestikeelse kultuuri hoidmisel ja jäädvustamisel. Auhind on
eraalgatuslik, seda annavad välja Mart ja Astrid Relve.

Ajakirja Teater. Muusika. Kino aastaauhinnad:
Meelis Oidsalu – artiklid „Tragöödia võimalikkusest teatrilaval“ (nr 3), „Viljaringid klassika-
rukkis“ (nr 4), „Eestlusest, stambivabalt“ (nr 5), „Tõuse ja lange!“ (nr 6/7) ja „Materialismi
kiituseks“ (nr. 10).

Kristel Pappel – artikkel „ooperilavastaja lähivaates“ ja tõlkevalik „Joachim herz. Mõtteid
muusikateatrist“ (nr 6/7).

Ajalehe Sirp 2011. aasta laureaadiks sai Kristel Pappel Wagneri ooperi „Parsifal“ lavastuse
kohta kirjutatud artiklite eest: „„Parsifali“ nähtav ja nähtamatu teater“ (Sirp, 19. august) ja
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„Piirilinna „Parsifal““ (Sirp, 9. september).

hea teatri auhinna andis Eesti Teatrikriitikute Ühendus Kuressaare Linnateatri juhile Piret
Raugile.

Kaarel Saha nimelise preemia said Vanemuise teatri vanemlavameister Rello Lääts ja vaba-
kutseline teatrikunstnik Liina Pihlak.

oskar Lutsu nimelise huumoripreemia laureaat 2011. aastal oli Ott Sepp.

harju maakonna teatripreemia sai Janne Ševtšenko.

STIPENDIUMID

Eesti Kultuurikapitali loomingulise stipendiumi „Ela ja sära“ pälvis Katariina Unt.

Ida Urbeli nimelise stipendiumi sai Rufina Noor.

Mait Agu nimelise stipendiumi said Svetlana Grigorjeva ja Hiiumaa TantsuFestival.

Eesti Tantsuhariduse Liidu Gerd Neggo nimelise teatriõpetaja stipendiumi sai TÜ Viljandi
Kultuuriakadeemia õppejõud Raido Mägi. Stipendium anti välja esimest korda.

KOLLEEGIPREEMIAD

RAHVUSOOPER ESTONIA (hooaeg 2011/2012)
orkester – Hardo Killing;
koor – Triin Ella;
ballett – Alena Shkatula;
solist – Aile Asszonyi;
administratsioon – Kristina Põld;
etendust teenindav personal – Anton Kulagin;
etendust ettevalmistav personal – Pärtel Tall;
ooperimaja teenindav personal – Aino Raugijainen;
kunstilis-ettevalmistav personal – Lea Peterson.

VANEMUINE
Aasta vanemuislasteks valiti Maarja Mitt ja Ott Kilusk. Lisaks peaauhinnale anti välja 10 eri-
auhinda laval ning 10 eriauhinda väljaspool lava töötavatele vanemuislastele.
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Vanemuise loomenõukogu auhinnad:
Amservi draama aastaauhind – Karol Kuntsel;
Dunkri balleti aastaauhind – repetiitor Fabrice Gilbert;
EMT muusika aastaauhind – Merle Jalakas;
Kinema tehnilise töötaja aastaauhind – kunstnik-butafoor Andres Lindok;
administratiivtöötaja aastaauhind – personali- ja sisekommunikatsiooni juht Keiu Kaljujärv.

Vanemuise draamatrupp
Parim lavastus – Saša Pepeljajevi „Haldjakuninganna“;
parim naisnäitleja – Marika Barabanštšikova (Saara, “harmoonia”; Eleonore, “härra
Amilcar”);
parim meesnäitleja – Aivar Tommingas (Major Steve Arnold, “Kontsert diktaatorile”);
parima naiskõrvalosa preemia – Maarja Mitt (Marilyn, “Kadunud käsi”; hedo, “Peko”;
hermia, “haldjakuninganna”);
parima meeskõrvalosa preemia – Markus Luik (Toby, “Kadunud käsi”; Demetrios, “haldja-
kuninganna”). 

EESTI NUKU- JA NOORSOOTEATER

hooaeg 2010/2011
Lipulaev ehk parim lavastus – Vahur Kelleri lavastatud „Kalle Blomkvist ja Rasmus“;
Pärl ehk parim naisnäitleja – Karin Rask;
Ladvaõun ehk parim meesnäitleja – Anti Kobin;
Rusikas Silmaauku ehk parim kõrvalosatäitja – Mihkel Tikerpalu;
Puhas Võit ehk parim külalisnäitleja – Arno Tamm;
parim tehniline töötaja – Georg-Sander Männik;
parim administratiivtöötaja – Tuuli Raadik;
hooaja Suurim Üllataja – Grete Laus, kes kujundas muusikali „Libahunt“ kostüümid.

hooaeg 2011/2012
Lipulaev ehk parim lavastus – Mirko Rajase lavastatud „Metamorfoos“;
Pärl ehk parim naisnäitleja – Liivika Hanstin;
Ladvaõun ehk parim meesnäitleja – Mart Müürisepp;
Rusikas Silmaauku ehk parim kõrvalosatäitja – Jevgeni Moissejenko;
Puhas Võit ehk parim külalisnäitleja – „Ajuloputuse“ lavastaja Duda Paiva;
osavnäpp ehk parim tehniline töötaja – lavameister Janek Saareli;
Töömesilane ehk parim administratiivtöötaja – müügiadministraator Tuuli Raadik;
hooaja Suurim Üllataja – Mart Müürisepp.

Tunnustati ka kõige rohkem etendusi andnud näitlejaid. hooaja hõivatuim meesnäitleja oli
Anti Kobin (234 etendust), hõivatuim naisnäitleja Tiina Tõnis (194 etendust).

345

teatrielu2011kroonika_Layout 1  22.04.13  13:36  Page 345



EESTI DRAAMATEATER
Käsu-Ants (lavastajapreemia) – Ingomar Vihmar (lavastused „õitseng“ ja „Saatuse heidikute
kuu“);
naispeaosa Suur Ants – Kersti Heinloo (Josie hogan, „Saatuse heidikute kuu“);
meespeaosa Suur Ants – Ivo Uukkivi (Jaan Mõtus, „Pulmad“; Ichiro „õitseng“; Toomas, „Kuni
inglid sekkuvad“);
naiskõrvalosa Väike Ants – Ülle Kaljuste (Madle, „Jaan Umbi lugu“; Teine peretütar, „Tuhka-
triinumäng“);
meeskõrvalosa Väike Ants – Taavi Teplenkov (lipukapten, „Jaan Umbi lugu“; Gratiano,
„Võlanõudjad“; T. Stedman harder, „Saatuse heidikute kuu“; Robert Preston, Sõdur, „Viies
kolonn“);
Ilu-Antsu preemia – Riina Degtjarenko (kunstnikutööd lavastustes „Jaan Umbi lugu“,
„Punane“, „cancún“ ja „Saatuse heidikute kuu“);
Asi-Ants ehk parim tehniline töötaja – õmbleja Urve Lerman;
Abi-Ants ehk parim teenindustöötaja – etenduse juht Karin Undrits;
Kaval-Ants – Jan Uuspõld (hea teatripropaganda eest telesaates „Tantsud tähtedega“).

TALLINNA LINNATEATER
Parim lavastus – Anu Lambi lavastatud „Keskööpäike“;
parim kujundus – Ene-Liis Semper (kunstnikutöö lavastusele „Keskööpäike“);
parim naispeaosatäitja – Külli Teetamm (catherine, „Üsna maailma lõpus“);
parim meespeaosatäitja – Priit Võigemast (Louis, „Üsna maailma lõpus“);
parim naiskõrvalosatäitja – Helene Vannari (osad lavastuses „Keskööpäike“; Anna, „härra
Biedermann ja tulesüütajad“);
parim meeskõrvalosatäitja – Alo Kõrve (osad lavastuses „Keskööpäike“; Druce, Paavsti
heerold, „Jumala Narride Vennaskond“);
parim maja töötaja – administraator Margot Böttcher;
parim lavastusala töötaja – valgustaja Priidu Adlas.

Juhtkonna preemiad:
lavameister Tarvo Elblaus, butafoor-dekoraator Annika Aedma; enim etendusi andnud nais-
näitleja – Külli Teetamm (115 etendust); enim etendusi andnud meesnäitleja – Argo Aadli (127
etendust).

Toetajate preemiad:
Eesti Päevalehe preemia – Andero Ermel ja Külli Teetamm; Nordeconi preemia – Triin Sinis-
saar; Espaki preemia – Argo Aadli ja Riina Roose.

346

teatrielu2011kroonika_Layout 1  22.04.13  13:36  Page 346



ENDLA TEATER
Parim naisnäitleja – Liis Laigna (helen Keller, „Imetegija“);
parim meesnäitleja – Indrek Taalmaa (Vito, „hamlet Anderson“; onu Vootele, Vanaisa Tölp,
„Mees, kes teadis ussisõnu“);
parim lavastaja ja kujundaja – Kaili Viidas (mõlemad lavastuse „Põrrr…!!!“ eest);
parim etendust ettevalmistav ja ja teenindav töötaja – lavameister Kaido Päästli;
parim maja teenindav töötaja – bussijuht Peeter Harjaks;
parim administratsiooni töötaja – teatri avalike suhete juht Inga Jaagus.

UGALA TEATER
Parim lavastaja – Tanel Ingi (lavastus „Väike raha“);
parim kujundaja – Jaanus Laagriküll (kujundused lavastustele „Väike raha“, „Kollane nool“,
„Duetid“ ja „Kardemoni linna röövlid“);
parim näitlejanna – Carita Vaikjärv (Angela, „Duetid“; Linda, „Postmodernsed leibkonnad“;
olga, „Kollane nool“);
parim näitleja – Indrek Sammul (Salieri, „Amadeus“; Ingo Simm, „Meeste kodu“, Näitleja,
„Minu isa 20 aastat hiljem“);
parim lavastust teenindav ja ettevalmistav töötaja – kunstnik-dekoraator Taimi Põlme;
parim maja ja publikut teenindav töötaja – klienditeenindaja Elvi Toom;
südamega tehtud töö preemia – avalike suhete juht Kairi Leivo.

RAKVERE TEATER
Parim lavastaja – Eili Neuhaus (lavastus “Kaasavaratu”);
parim kunstnikutöö – Uku Kristjan Küttis, Ott Kadarik ja Mihkel Tüür (lavastusele “Noor
Eesti”);
parim naisnäitleja – Silja Miks (Ema, Klassijuhataja Irina Popova, Keemiaõpetaja, Matemaa-
tikaõpetaja, „Nullpunkt”; Võõrasema, „Tuhkatriinu”);
parim meesnäitleja – Velvo Väli (Pato Dooley, „Leenane’i kaunitar”; August Gailit, „Noor
Eesti”; Karandõšev, „Kaasavaratu”);
muidu imeline – teater „Tuuleveski“ (osalemine lavastuses „Kaasavaratu“);
parim etendust teenindav töötaja – inspitsient Indrek Apinis;
parim lavastust ettevalmistav töötaja – majakunstnik Helen Padu;
parim teenindaja – Janek Kupp;
parim korraldaja – juhiabi Helle Mall Niinemets.

*

Eesti Kutseliste Tantsijate Loomeliidu kolleegipreemia said Eve Andre ja Marina Kesler.
Eesti Näitlejate Liidu kolleegipreemia sai Helle Laas.
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PUBLIKUPREEMIAD

RAhVUSooPER ESToNIA
SEB publikupreemia – Helen Lokuta ja Oliver Kuusik.

ENDLA
Liis Laigna (helen Keller, „Imetegija“; Sara, „Lõpp“; osatäitmised lavastuses „Põrr…!!!“ ja
„Boyband“ (esietendus 25. veebruaril 2012); Sten Karpov (Mark, „Boyband“; Aladdin, „Alad-
dini imelamp“; 2, Laulja, „hamlet Anderson“; James, „Imetegija“).

RAKVERE TEATER (hooaeg 2011/2012)
Parim lavastus – Eili Neuhausi lavastus „Kaasavaratu“;
parim naisnäitleja – Ülle Lichtfeldt;
parim meesnäitleja – Velvo Väli.

TALLINNA LINNATEATRI publikupreemia sai Argo Aadli.

UGALA KULDõUNAD 2011
Parim lavastus – Andres Noormetsa lavastatud „Grace ja Glorie“;
parim kujundaja – Jaak Vaus (kujundus lavastusele „Jürka“);
parim naisnäitleja – Leila Säälik (Grace Stiles, “Grace ja Glorie“);
parim meesnäitleja – Aarne Soro (osatäitmised lavastuses „Mee hind“; hildur Sokk, „Karlsson
katuselt“; olaf, „Väikesed vanamehed“; hr. halvasti, „Isa talveuni“; Buržumov, „Salaste
laulupidu“).

VARIA

Eesti Kultuurkapitali sihtkapitalide uued nõukogud kinnitati 10. novembril 2011. Näitekunsti
sihtkapitali nõukogu uus koosseis: Margus Kasterpalu (esimees), Merle Karusoo (aseesimees),
Taavi Eelmaa, hille Ermel, Kristiina Garancis, Raido Mägi ja Andrus Vaarik.

      *
Rahvusooperis Estonia toimus 30. aprillil Kaie Kõrbi balletigala. Kavas oli Jorma Uotineni
„Blue ballerina“, pas de deux balletist „Šeherezade“, kus Kaie Kõrbi partneriks oli Sergei
Neikšin Läti Rahvusooperist, ning Mihhail Fokini „Surev luik“.

Richard Wagneri ooperi „Parsifal“ lavastusele eelnesid loeng-kontserdid Estonia Talveaias. 23.
mail tegi Loone ots ettekande „Wagneri „Parsifal“ – maailmamehe luterlik testament“. ooperi
lavastaja Nicola Raab tutvustas lavastuse kontseptsiooni. 30. mail toimus Kristel Pappeli loeng
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„Aeg muutub ruumiks: „Parsifali“ muusikalised ideed“. Ürituste korraldajateks olid Eesti
Richard Wagneri Ühing ja Rahvusooper Estonia.

10. augustil tähistati Estonias helgi Sallo 70. sünnipäeva. Sinises saalis avati Eve Lõhmuse
koostatud fotonäitus „helgi Sallo 70“ ja Ülle Kogermani kokku pandud helgi Sallo lavakos-
tüümide näitus.

Estonia teatrilaat toimus 11. septembril 2011. Laada mahukas programmis oli ka kuulsate
estoonlaste jalajälgede avamine Estonia puiesteel (Tiit Kuusiku, Ida Aav-Loo ja Aarne Viisimaa
jalajäljed) ning Sakala tänaval (Karl otsa, Elsa Maasiku ja Karl Viitoli jalajäljed).

Rahvusooperi nõukogu otsustas 29. novembril toimunud koosolekul kinnitada Estonia
loominguliseks juhiks alates 1. augustist 2012 Vello Pähn.

Vanemuise teater andis 14.–22. jaanuarini Tartus, Jõhvis ja Tallinnas kokku viis traditsioonilist
muusikalikontserti pealkirjaga „Memory 2011 – the best of“. Esinesid Gerli Padar, Tanja
Mihhailova, Birgit õigemeel, Dave Benton ja Tõnis Mägi ning Stephen hansen Norrast. Esitati
hitte muusikalidest „Evita“, „helisev muusika“, „Mees la Manchast“, „ämbliknaise suudlus“,
„chess“, „cats“, „ooperifantoom“, „Nukitsamees“, ooperist „Porgy ja Bess“ ning rockooperist
„Ruja“. Tutvustati ka Vanemuise suveprojekti, kontsert-tantsuetendust „ABBA“. 
Kontsertidel osales Vanemuise teatri sümfooniaorkester, dirigent oli Tarmo Leinatamm.

Vanemuise teatrikohtumiste sarjas toimus kuus üritust: 8. veebruaril enne „Ellingu“ lavastust
psühhiaater Jüri Ennetiga, 2. märtsil “Tabamata ime“ eel kultuuriloolase Loone otsaga,
12. aprillil enne „Manoni“ etendust koolitaja Jaanus Kanguriga, 19. oktoobril enne „Mowgli“
etendust Aleksei Turovskiga, 19. novembril enne balletti „casanova“ Raivo Järviga ning
27. novembril, pärast „Tabamata ime“ etendust taas Jaanus Kanguriga.

Vanemuise suure maja fuajees esietendus 2. märtsil sarja „Appi! ooper!?“ teine osa, mis oli
pühendatud eesti ooperimuusikale. Kava koostas Merle Jalakas, lavastas Jaan Willem Sibul,
mängisid Jaan Willem Sibul, Merle Jalakas ja Angelika Aun.

Vanemuise teater ja Tartu Mänguasjamuuseum allkirjastasid 31. märtsil Teatri Kodus koostöö-
lepingu. Lepingu kohaselt toob Vanemuine 2011–2012 Teatri Kodu saalis lavale väikelastele
mõeldud uuslavastusi.

Noortele suunatud Kollase Kassi Suvekool alustas tööd 10. juunil. Suvekooli lõpulavastuse,
Ülo Vinteri muusikali „Kevade“ esietendus toimus 19. juunil Sadamateatris. Lavastasid Katrin
Luts ja Jaan Willem Sibul, koreograaf oli Aivar Kallaste, lavavõitluse seadis Madis Milling. 
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Eesti Draamateater alustas uuslavastustega kaasnevate ürituste programmi „Link“: 29. ok-
toobril toimus seoses lavastusega „Punane“ kohtumine maalikunstnik Tiit Pääsukesega ning
kunstiteadlaste Katrin Kivimaa ja Liisa Kaljulaga; 16. novembril rääkisid muinasjutust ja män-
gust „Tuhkatriinumängu“ lavastaja Margus Kasterpalu ja folklorist Risto Järv.

Eesti Nuku- ja Noorsooteatris avas Rein Lang 7. novembril pidulikult Põhja- ja Ida-Euroopa
Nukukunstide Keskuse ehk NEEcPA (Northern and Eastern European Centre for Puppet Arts),
mille ülesandeks on nukukunstialase hariduse levitamine ning koolituste ja meistriklasside
korraldamine. Nukuprofessionaalid ja teatripublik saavad Keskusest infot nukuteatrialase
tegevuse kohta Põhja- ja Ida-Euroopas. Lisaks arendab Keskus kirjastustegevust ja toetab nii
traditsiooniliste nukukunstide säilitamist kui ka uusi katsetusi ja arenguid selles valdkonnas.
Keskuse avamisel osalesid nukukunstialaste ühingute ja keskuste esindajad 18 riigist üle
maailma.

Endla teatril täitus 22. oktoobril 100 aastat. Juubeli tähistamisega alustati 20. oktoobril, mil
süüdati vana Endla teatrimaja mälestusmärgi juures küünlad ja taaselustati virtuaalselt kuna-
gine teatrimaja. Edasi toimus tõrvikurongkäik mööda Rüütli tänavat uude teatrimajja, kus
vaadati suures saalis lavastust „Kirjad Endlale“. 22. oktoobril esitleti juubeliraamatut „Endla
teater 100“ (koostaja Triinu ojalo).

Tallinna Linnateatri ja Tallinna Filharmoonia koostöös sündinud kontserdituur „õnnelik õhtu”
toimus 2011. aastal teatrites: 14. novembril Rakvere Teatris, 15. novembril Ugalas ning 17. ja
18. novembril Tallinnas Vene Teatris. olav Ehala, Valter ojakääru, Uno Naissoo ja teiste laule
esitasid Tallinna Kammerorkester Anu Tali juhatusel ja Tallinna Linnateatri näitlejad Andero
Ermel, Mikk Jürjens, hele Kõrve, Anu Lamp, Indrek ojari, Anne Reemann, Rain Simmul, Eli-
sabet Tamm, Mart Toome, Sandra Uusberg, Veiko Tubin, Evelin Võigemast ja Kristjan Üksküla.
Muusikajuht ja kava koostaja oli Riina Roose, konfereeris Andrus Vaarik.

Tallinna Linnateatri teatrisõprade klubis toimus 12. detsembril 2011. aasta Eesti Teatri Agen-
tuuri näidendivõistluse võidutöö, Piret Jaaksi „Näha roosat elevanti“ avalik ettelugemine.
Juhendas Erki Aule, lugesid Indrek ojari (Tallinna Linnateater), Külli Reinumägi (oma Lava)
ja Kersti Tombak.

Ugala teatris toimusid koostöös Raadioteatriga kord kuus kuuldemängude kuulamise õhtud.
24. jaanuaril kuulati Martin Alguse kuuldemängu “Laviin”, publikuga kohtus näitleja Tõnu
oja. 14. veebruaril kuulati Jaan Kruusvalli kuuldemängu “hääled”, publikuga kohtus näitleja
Indrek Sammul. 21. märtsil kuulati Sofi oksaneni “Puhastust”, publikuga kohtus lavastaja
Taago Tubin. 18. aprillil kuulati Eesti Rahvusringhäälingu heliarhiivist Friedrich Dürrenmatti
kuuldemängu “Sügisõhtul” (1961). 
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Kanuti Gildi SAALis toimus 3. novembril Kaja Kannu ja Juha Valkeapää installatsioon-lavas-
tuse „It seems a good place to build a house“ avalik läbimäng. Esietendus toimus 7. detsembril
hamburgis festivalil NordWind.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli uue juhatajana asus 1. septembril tööle
Peeter Raudsepp.

11. korda toimus õpilasvahetus Londoni Rose Bruford College’iga. Jaanuarist märtsini õppis Tal-
linnas 15 vahetusüliõpilast Inglismaalt, kellega liitus üks vahetusüliõpilane Brnost (Tšehhi).

20. jaanuaril toimus 10. Alexanderi tehnika päev, tunde andsid Alexanderi tehnika õpetajad
Soomest, Rootsist ja Inglismaalt.

21. mail esitasid lavakunstikooli 25. ja 26. lennu üliõpilased Tallinna Toomkirikus kontserdi
„orelipooltund lavalauluga“.

15. septembril toimus Jaapani kultuurikuu raames no-teatri Kanze koolkonna näitlejate loeng-
demonstratsioon.

17. oktoobril andis üliõpilastele workshop’i visuaalse teatri näitleja ja lavastaja Duda Paiva
(Brasiilia/holland).

Tallinna Ülikooli kunstide instituudi koreograafia osakond korraldas Mait Agu mälestusõhtu
1. oktoobril KUMU kunstimuuseumi aatriumis ja fuajees. Kavas oli Svetlana Grigorjeva „Keda
ma täna tantsin?“ ja helena Piheli „Bänd“.

*

Eesti teatri festivali Draama raames toimus 10. septembril Tartus Sadamateatris teist korda
teatribändide festival. Festivali eestvedajateks olid Vanemuise lavameister oliver Pärna ja
inspitsient ott Kilusk. Festivalil astusid üles Kantriansambel Pärnu Endlast, õõvastus ning
Merca ja sõbrad Vanemuisest, United Doorbells orchestra ja RAMM ehk Rakvere Akadeemi-
line Meesansambel Meesansambel Rakvere teatrist, Von Krahli Teatri bänd ning ooper-kvartett
ja Jüri Aarma Estoniast.
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EESTI NÄIDENDID VÄLISMAAL

Urmas Lennuk valiti osalema Berliini FIND-festivali (Festival of International New Drama)
näitekirjanike projektis: seitsmelt autorilt telliti festivali jaoks 5-minutiline näidend teemal
„confession“ („Pihtimus“). Urmas Lennuki näidendi tõlkis saksa keelde Irja Grönholm. Teks-
tid lavastas Jan-christoph Gockel, mängisid Schaubühne näitlejad. FIND-festival leidis aset
3.–13. märtsini.

Teatrifestival Theatertreffen esitles 17. septembril Berliini rahvusvahelisel kirjandusfestivalil
Euroopa uuemat näitekirjandust. Itaalia, Rumeenia, hispaania, Suurbritannia ja Tšehhi kõrval
oli esmakordselt esindatud Eesti. Lugemismaratoni jooksul tutvustati kuut väljavalitud teksti,
teiste seas Martin Alguse näidendit „Kontakt“ (tõlkija Irja Grönholm).

Rahvusvaheline näidendivõistluse New Baltic Drama 2011 – “Mereäärsed lood” Eesti võidu-
tööks tunnistatud Martin Alguse „Kontakt“ („Yhteys“) lavastati Turu Linnateatris (lavastaja
hilkka-Liisa Iivanainen, esietendus 22. septembril 2011). Lavastus kuulus Euroopa kultuuri-
pealinna Turu 2011 programmi.

Ingomar Vihmar Eesti Draamateatrist lavastas Kuopio Linnateatris Martin Alguse näidendi
„Koobas“ („Loukussa“), kunstnikutöö tegi Liina Unt. Esietendus toimus linnateatri stuudio-
laval 2. novembril 2011. Näidendi tõlkis Terttu Savola.

NÄITUSED

Vanemuise teatri suures majas oli 2. märtsist kuni 1. maini väljas fotonäitus „Maailm Arlekiini
kuues“. Fotode autorid Laura Peterson, Eneli Raud, ott Aardam ja Karol Kuntsel näitasid
valikut 2008–2009 maailma eri paikades tehtud piltidest.

Vanemuise väikeses majas toimus 12. märtsist 12. maini Ülo Vilimaa 70. sünnipäevale pühen-
datud näitus. Väljas olid fotod Vilimaa lavatöödest ja tema enda maalid.

Eesti Draamateatris avati 27. septembril kolme korruse jalutussaalides Arne Maasiku fotonäitus.

Eesti Nuku- ja Noorsooteatri kohvikus avati 8. märtsil Grete Lausi kostüümikavandite näitus,
kus sai näha muusikali „Libahunt“ kõikide tegelaste kostüümide jooniseid esimestest visan-
ditest lõplike kavanditeni.

Endla Teatrigaleriis oli 4.–30. märtsini teatrikuule pühendatud Endla töötajate kunsti- ja käsi-
töönäitus „Seinast seina. Ihu ja hingega“.

Endla Teatrigalerii Sammassaalis avati 1. oktoobril Endla teatri 100. juubelile pühendatud
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näitus „Armastusega, End(l)ale“, mis koosnes kuulsate maalide fotolavastustest. Fotolavas-
tuste tegemisel osalesid Endla näitlejad, lavastajad ja toetavad abijõud, lavastas Kaili Viidas.
Ellu äratati näiteks Raffaeli „Keerubid“, Diego Velázquezi „õuedaamid“, Edvard Munchi
„Karje“ ja Andy Warholi „Elvised“. Näituse fotograaf oli Kalle Veesaar. Kõik, alates Salvador
Dalí sürreaalsest maailmast kuni Jan van Eycki 15. sajandi Madalmaade jõuka linnakodaniku
koduni, oli reaalselt üles ehitatud ja loodud teatri vahenditega. Lavastamiseks vajalikud
interjöörid loodi Endla teatri lavadel. Kaasa aitasid TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia butafoori
eriala üliõpilased. Kõik näituse fotod trükiti ainueksemplaridena. Näitus lõppes 29. oktoobril
oksjoniga.

Rakvere Teatri väikeses majas olid 7. novembrist väljas Reili Evarti loodud kostüümikavandid
„Kaasavaratu“ lavastusele.

      *

Teatrikunstnik Mihkel Ehala (1978–2010) mälestusnäitus „Siis ehk olen küllalt elutark pane-
maks pealkirja“ oli 4.–29. aprillini avatud Võru Linnagaleriis. 24. septembril avati sama näitus
Tallinna Linnateatris Panso saalis. Näituse koostas Liisa Soolepp.

Tantsuteater Tee Kuubis (Tallinna Ülikooli koreograafia osakond) korraldas 14.–24. veebruarini
kultuuripealinna infokeskuses noorte etenduskunstnike näituse „Linn liigub aeg tantsib“. See
oli viimane osa Tallinna ajaloolise linnaruumiga seotud projektist „old spaces, living art“
(oSLA) ning kuulus Euroopa kultuuripealinna Tallinn 2011 ametlikku programmi. Näitusel
sai näha Balti Filmi- ja Meediakolledži tudengite ja vilistlaste ning Tee Kuubis tantsijate koos-
töös sündinud filmiklippe.

Poola avangardkunstniku ja teatrilooja Tadeusz Kantori (1915–1990) näitus oli KUMU kunsti-
muuseumis avatud 9. septembrist 18. detsembrini. Väljas oli Kantori teatrit ning kujutavat
kunsti ühendav looming, alustades legendaarsetest lavarekvisiitidest, etenduste ja häppenin-
gide dokumentatsioonidest kuni maalide ning visanditeni. Lisaks tutvustas näitus teda maa-
likunstnikuna. Näitus keskendus aastatele 1960–1975, kui Kantor lavastas eksperimen-
taalteatris cricot 2 Stanisław Ignacy Witkiewiczi näidendid „Väikeses häärberis”, „hullu-
meelne ja nunn”, „Vesikana”, „Kaunitarid ja värdjad” ja „Surnud klass” (viimane põhines
Witkiewiczi, Witold Gobrowiczi ja Bruno Schultzi tekstidel).
Näitus Eestis oli koostatud Krakówis asuva Tadeusz Kantori loomingu dokumenteerimise
keskuse cricoteka, Krakówi Starmach galerii, Wrocławi rahvusmuuseumi, częstochowa muu-
seumi ja Poola erakogude põhjal. Kuraator oli Józef chrobak.
Näitusega kaasnes loengute ja dokumentaalfilmide programm ning ilmus kataloog.

Teatrikunstiteemaline graafika- ja plakatinäitus „Teatrimaailm eesti graafikas 1970.–1980. aas-
tatel“ oli KUMU kunstimuuseumis avatud 26. novembrist 2011 kuni 25. märtsini 2012. Kuraa-
tor oli Anne Untera.
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TEATRITE ESINEMISED VÄLISMAAL JA RAHVUSVAHELISED KOOSTÖÖPROJEKTID

Rahvusooper Estonia andis 18.–23. jaanuarini külalisetendusi Riias. Kaasas olid balletid „Kolm
musketäri“ ja „Sülfiid“ ning ooperid „cosi fan tutte“ ja „Armastus kolme apelsini vastu“.

22. veebruaril esineti helsingi Aleksanteri teatris, kavas olid balletid „othello“ ja „Who cares“.
Balletiõhtuga tähistati Eesti Vabariigi 93. aastapäeva.

Eesti Rahvusballeti solistid Marika Muiste ja Anatoli Arhangelski osalesid 21.–23. aprillini
houstonis (Ameerika Ühendriigid) toimunud balletifestivalil Dance Salad Festival, kus nad
esitasid oksana Titova ja Taavet Janseni tantsulavastuse „Lahus“ (Arvo Pärdi muusikale).

1. oktoobril, rahvusvahelisel muusikapäeval toimus helsingis Rahvusooper Estonia galakont-
sert, millega tähistati 20 aasta möödumist Eesti iseseisvuse taastamisest, samuti helsingi Eesti
Maja esimest aastapäeva. Galakontsert leidis aset Eesti Majaga ühe katuse all asuvas Kattila-
halli’s. Sama kava esitati Tallinnas 2. oktoobril. Vt Uuslavastused, Ro Estonia.

23.–28. oktoobrini toimusid Rahvusooper Estonia külalisetendused Vilniuses, esitati ooperid
„Tosca“, „Boheem“ ja „Armastus kolme apelsini vastu“ ning balletid „Kolm musketäri“ ja
„Manon“.

Vanemuise teater andis lavastusega „Puhastus“ kolmel korral etendusi Soomes: 20. ja 21. jaa-
nuaril Soome Rahvusteatris helsingis, 27. ja 28. mail oulu Linnateatris ning 28. ja 29. oktoobril
Turu Linnateatris.

Atlan Karp laulis 18. märtsil Leedu Rahvusteatris esietendunud ooperis „othello“ Jago osa.

Lavastusega „casanova“ esineti 12. aprillil Riias Baltimaade balletifestivalil, etendus toimus
Läti Rahvusooperi uues saalis. 27. septembril toimus „casanova“ külalisetendus Vilniuses
Teatro Arena’s.

Augusti lõpus osaleti lavastusega „Rumm ja viin“ hmelnitskis Vidlunnya monolavastuste
festivalil.

Eesti Draamateatri monolavastust „Aabitsa kukk“ mängiti Belgia Eesti Seltsi algatusel Brüs-
selis 22. novembril.

Eesti Nuku- ja Noorsooteater andis lavastusega „Nukumängu ABc“ aprillis kolm etendust
Gotlandi Maakonnateatris.

helle Laasi väikelastelavastusega „Tsuhh, tsuhh, tsuhh“ osaleti 24. augustist 1. septembrini
toimunud 13. rahvusvahelisel Mini suvefestivalil Ljubljanas (Euroopa Liidu projekti Puppet
Nomad Academy 2 raames, mida juhib Ljubljana nukuteater Mini).
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helle Laasi lavastustega „Käed ja kindad“ ja „Vurr-vurr-vurrkann“ esinesid Sahhalini saarel
4.–12. septembrini toimunud nukuteatrite festivalil Anti Kobin ja Liivika hanstin. Nukuteatrist
osales festivalil veel Vahur Keller, programmis oli ka eesti päev.

Endla teater osales mais lavastusega „Ballettmeister“ Peterburi rahvusvahelisel festivalil
Raduga.

Teater NO99 „Kuidas seletada pilte surnud jänesele“ mängiti 26. ja 27. jaanuaril hamburgis
Thalia Theater’is Lessingtage-nimelisel festivalil.

4.–10. novembrini anti sama lavastusega külalisetendusi Pariisis odéoni teatris (Odéon théâtre
de l’Europe). Külalisetendused toimusid festivali Estonie Tonique raames.

Koostöös Münchner Kammerspiele ja Lyric Hammersmith’iga (London) valminud lavastust „Three
kingdoms“ mängiti Münchenis oktoobris ja novembris.

Tallinna Linnateater mängis 15. ja 16. aprillil „Ma armastasin sakslast“ New Yorgi Eesti kul-
tuuripäevadel. Etendused toimusid Chernuchin’i teatris.

Lavastusega „Jumala Narride Vennaskond“ avati 12. mail Peterburi rahvusvaheline noorte-
teatrite festival Raduga.

„Ma armastasin sakslast“ mängiti 11. oktoobril Permis festivalil „Prostranstvo režissurõ“,
samas toimus Elmo Nüganeni õpituba GITISe üliõpilastele.

9. ja 10. novembril olid Linnateatri gastrollid Soomes Turus, kus toimus New Baltic Drama
festivaliosa. Linnateater mängis festivalil Johanna Emanuelssoni näidendit “älfsborgsbron”
(„älfsborgi sild”) pealkirja all „Vaata, ma kukun“.

Võru Linnateater mängis „Samuel Beckettile“ 18. detsembril Riias toimunud festivalil Eesti
Balsam (Festival Igaunu Balzams).

*

Fine 5 Tantsuteater osales 24.–27. aprillini Peterburi moderntantsu festivalil „20 aastat
moderntantsu Peterburis“. Esitati lühiteosed „Slow run and rush“ ja „Points on the line“.

Kanuti Gildi SAAL
Alexis Steeves ja Rain Saukas esinesid 16. märtsil Londonis festivalil dancEUnion lavastusega
„Kui kiiresti need õnnetused / How fast the accidents“.

„MIM goes sustainable“ etendus Turus 18.–20. maini festivalil Performing Arts in May.
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Mart Kangro „Talk to me“ esietendus helsingis Kaablitehase Pannuhalli’s 19. augustil, kokku
toimus seitse etendust.

Mihkel Ernitsa „Kehanäppajad“ esitati Leedus Klaipeda festivalil PLATFORMA 30. septembril.

Mart Kangro esines lavastusega „Start. Based on a true story“ BIO EST festivalil New Yorgis
8. oktoobril.

Mart Kangro ja christina ciupke esitasid lavastused „Winners vs. losers“ ja „Longer than
expected“ Berliinis Uferstudio’s 23. oktoobril.

ZUGA Ühendatud Tantsijad olid 17. detsembril Riias festivalil Eesti Balsam (Festival Igaunu
Balzams) lavastusega „Kohe näha, et vanad sõbrad“.

R.A.A.A.M. osales veebruaris lavastusega „Antigone“ Iraani teatrifestivalil Fadjr, kus anti neli
etendust. Elina Reinold võitis Antigone osaga parima naisnäitleja preemia. Lavastus esitati
viiele auhinna nominatsioonile: parim naisnäitleja – Elina Reinold ja Külli Reinumägi, parim
meesnäitleja – Raimo Pass, parim lavastaja – homayoun Ghanizadeh ning parim tekst –
homayoun Ghanizadeh.

2011. aasta alguses jätkusid 2010. aasta lõpus alanud gastrollid Austraalias lavastusega „orav
ja Meri“. Esineti Austraalia eestlastele Brisbane’is, Sydneys, Thirlmere’is ja Melbourne’is.

Sõltumatu Tantsu Ühendus
Karl Saksa „The drone of monk Nestor“ esitati 22. novembril Riias.

Tiina ollesk ja Renee Nõmmik tähistasid oma aktiivse loome- ja etendustegevuse 20. aasta-
päeva külalisetendustega Göteborgis (Rootsi) ja Jekaterinburgis (Venemaa) selleks puhuks loo-
dud tantsulavastusega „Four duets for one couple“: 26.–28. oktoobrini tantsiti Göteborgi teatris
3:e våningen ja 1.–2. detsembrini Jekaterinburgi nüüdistantsu festivalil.

Tartu Uus Teater ja Von Krahli Teater esinesid 21. novembril Riias toimunud festivalil Balti
Teatri Sügis. Tartu Uue Teatri „Ird, K.“ autor-lavastaja Ivar Põllu sai festivali auhinna lavastuse
kontseptsiooni ja muusikalise kujunduse eest, Nero Urket tunnustati parima meesnäitleja pree-
miaga. Von Krahli Teatri lavastust „The end“ premeeriti ruumi ning loomingulise interpretat-
siooni eest.

Theatrum andis novembris kolm külalisetendust Pariisis Atalante’i teatris: „Üks suvepäev“
9. novembril ja „Linn“ 10. novembril, 11. novembril esitasid Maria Peterson ja Eva Eensaar
laulukava eesti luuletajate tekstidele. Gastrollid toimusid festivali Estonie Tonique raames.

Varius andis veebruaris külalisetendusi Austraalias Eesti majades Melbourne’is ja Sydneys
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lavastusega „helisev viis“ ning 15. mail Rootsis Göteborgi Eesti Kodus lavastusega „Üksi ja
vaba“.

VAT Teater esines 25. aprillil noortelavastusega „Robinson ja crusoe“ Novgorodis (Venemaa)
toimunud xI rahvusvahelisel teatrifestivalil King Festival.

VAT Teater ja Kuressaare Linnateater andsid lavastusega „Morten lollide laeval“ etendusi
hiiumaal, Ahvenamaal Marienhamnis, Turus ja Tallinnas. Näitlejad liikusid linnade vahel jaht-
laevaga Ruhnu Karu.

Von Krahli Teatri ja Smeds Ensemble’i „12Karamazovit“ mängiti alates 25. novembrist 12
korda Turus, seejärel 1. ja 2. detsembril Berliinis festivalil NordWind ning 6. ja 7. detsembril
hamburgis samal festivalil.

Von Krahli Teater osales kahe lavastusega Nancy festivalil RING: „PostUgandat“ mängiti
25. ja 26. novembril ning „Võluflööti“ (remiks ja selgitus) detsembri alguses. „PostUgandat“
mängiti ka Münchenis festivalil Spielart 1. detsembril. Kahe lavastusega käidi Riias festivalil
Eesti Balsam (Festival Igaunu Balzams): „Idioodid“ oli kavas 16. detsembril ja „12Karamazovit“
19. detsembril.

      *

Mihkel Kütson oli muusikaline juht Schleswig-holsteini Landestheater’is 26. veebruaril esi-
etendunud heinrich Sutermeisteri „Raskolnikoffi“ lavastuse juures.

Ilmar Taska lavastas koos odalys Naniniga West hollywoodi Macha teatris. Komöödia
„Lavender love“ esietendus 14. mail.

Vabakutseline koreograaf-lavastaja Renate Valme esines mais monolavastusega „Second land“
laste- ja noorteteatrite organisatsiooni ASSITEJ maailmakongressil Kopenhaagenis ja Malmös.
Kokku andis ta kuus etendust.

      *

V Praha kvadriennaalil, mis toimus 16.–26. juunini, esindas Eestit Reet Aus näitusega
„Recreation“, väljapanekut kureeris Ene-Liis Semper. Üliõpilaste sektsioonis näidati Eesti
Kunstiakadeemia tudengite töid. Kvadriennaalil esitati Mart Kolditsa lavastatud teatri ja
live-filmi projekti EKA stsenograafiatudengitega „Ihade osakond“.
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RAHVUSVAHELISED KOOSTÖÖPROJEKTID

Avignoni teatrifestivali põhiprogrammi raames esietendus 16. juulil Paavstidepalee Cour
d’honneur’is Anne Teresa De Keersmaekeri (kontseptsiooni autor ja koreograaf) ja Björn Schmel-
zeri (kontseptsiooni autor ja muusikajuht) lavastus „cesena“, milles osales ka Theatrumi
näitleja Marius Peterson. Lavastus valmis festivali tellimusel teatri Rosas ja ansambli
Graindelavoix koostööna. Festivalil toimus neli etendust, mängiti päikesetõusul. 2011. aastal
esitati „cesenat“ veel Utrechtis (festivalil Oude Muziek), Grazis (steirische herbst), Bernis (Tanz
in Bern), Luxembourgis (Grand Théâtre), Brüsselis (La Monnaie / De Munt), Torinos (Torinodanza),
Lille’is (Opéra de Lille), Reimsis (Manège de Reims), Gentis (Vlaamse Opera) ja Antwerpenis
(deSingel).

Marius Peterson osales jätkuvalt Schola Teatru Węgajtu koosseisus Jeesuse osas liturgilise
draama „Ludus passionis“ (2003) ettekannetel: 9. aprillil Tyniec’is (Poola), 7. oktoobril Brixe-
nis/Bressanones (Itaalia) ja 9. oktoobril St. Paulsis (Itaalia).

VAT Teatri ja Slovakkia Teatriinstituudi koostöös valminud Michaela Zakutanska (Slovakkia)
näidend „Salto Mortale Kombat“ esietendus 29. aprillil Bratislavas Slovakkia Teatriinstituudi
saalis, lavastas Kati Kivitar. Noored näitekirjanikud Michaela Zakutanska ja Kristiina Jalasto
alustasid 2010. aasta suvel tööd koos, lõpptulemusena valmis kummalgi oma näidend. Kris-
tiina Jalasto näidendi „Salto Mortale“ lavastas VAT Teatris samuti Kati Kivitar, esietendus
toimus 6. märtsil 2012. Koostöö toimus teatriprogramm Platform11+ raames.

VAT Teatri ja Budapesti Kolibri teatri koostöös valmis Eesti-Ungari koostöölavastus „help!“.
Näidendi kirjutasid Aare Toikka ja Péter horváth, lavastasid Margo Põder ja Aare Toikka. Tiina
Rebane, Aare Toikka ja kunstnik Inga Vares viibisid 20.–23. jaanuarini Budapestis Kolibri teatris
ja valmistasid seal lavastust ette. Inga Vares jätkas tööd märtsis. Ungari lavastuse esietendus
toimus 26. märtsil, Eesti lavastusel 9. mail.

VAT Teater andis lavastusega „help!“ külalisetendusi Yorki Kuninglikus Teatris (Suurbritan-
nia) 24. ja 25. mail ning Dresdeni teatri Theater Junge Generation korraldatud festivalil 17. ja
18. juunil. Festivalietendustel mängisid ungari näitlejanna Nóra Sallai ja eesti näitleja Meelis
Põdersoo, mõlemad mängivad oma koduteatrite sama näidendi lavastustes. Dresdeni rahvus-
vahelisele teatrifestivalile tulid kokku mitmed eri maade koostöölavastused, mis said teoks
teatriprogrammi Platform11+ raames. Dresdenis etendati ka Bratislava Teatriinstituudi
versiooni Kristiina Jalasto ja Michaela Zakutanska koostöönäidendist “Salto Mortale Kombat”,
mille lavastas Kati Kivitar Eestist (vt ülal).
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FESTIVALID EESTIS

JõhVI BALLETIFESTIVAL
Toimus 25.–27. veebruarini Jõhvis, Rakveres ja Tallinnas, kuulus Euroopa kultuuripealinna
Tallinn 2011 programmi.
Peaesineja Tšehhi Rahvusteater esitas 25. veebruaril balleti „Solo for three“ Jõhvi kontserdi-
majas, 27. veebruaril Tallinnas Nokia kontserdimajas.
26. veebruaril „Skandinaavia balletigalal“ (kunstiline juht Juhani Terasvuori) esitas Kaie Kõrb
Juhani Uotineni lühiballeti „Sinine baleriin“. Balletigalal tantsisid veel Yoel carreño ja Yolanda
correa (Norra Rahvusballett), Tero Saarinen (Soome), Stanislav Beljajevski ja Petia Ilieva
(Soome Rahvusballett), Marie Lindqvist ja Jan-Erik Wikstom (Rootsi Kuninglik Ballett), Anu
Viheriäranta ja Tomas Nagy (hollandi Rahvusballett), Maria Semeajantšenko ja Semjon Tšudin
(Stanislavski ja Nemirovitš-Dantšenko nim Moskva Akadeemiline Muusikateater), Nariman
Bekžanov ja Radamaria Dumanica (Imperial Russian Ballett), Ilja Mironov ja Nashua Mironova
(Vanemuine) ning olga Malinovskaja, Eve Andre, Luana Georg ja Sergei Upkin Estoniast.
27. veebruaril toimus lastegala, osalesid Eesti laste balletikoolid ja -stuudiod, kunstiline juht
oli Viesturs Jansons.

MADE IN ESToNIA MARAToN
Ühepäevane festival toimus 3. märtsil Tallinnas. Korraldaja: Kanuti Gildi SAAL.
Esinesid: Veronika Valk, Jane Raidma, Muusikakollektiiv hrr!, Mihkel Ilus, Kati Juurik, Einike
Leppik, Siim Tõniste, Kristina Paškevičius, eleonora, Kaie olmre-hütt, Doris Feldmann,
Greete Uustal, Teisi Tubin, Triin Lilleorg, Kärt Tõnisson, Jaak Sapas, Tõnu Tunnel, Liis Plato,
henri hütt, Sandra Jõgeva, heeliumipoisid, Liis Tamm, Keiu Virro, Kairi Prints, helena
Ehrenbusch, Kadri Noormets, Pedro Balbás, Annika Viibus, Kardo ojassalu, Mai Sööt, Marilyn
Piirsalu, Einar Lints, rühmitus 10x10 meetrit, Füüsilise teatri labor, Liina Vilgats jt.

UUS TANTS
Toimus 7.–9. aprillini haapsalus. Korraldaja: Eesti Tantsukunstnike Liit.
Programm: Mihkel Ernits, „Kehanäppajad“; Karl Saks, „Tšuud“; Tallinna Tantsuteater &
Dmitri harchenko, „Fotolabor. Töötab reaalajas“; Külli Roosna, „circle Through“; ZUGA
Ühendatud Tantsijad, „Kohe näha, et vanad sõbrad“; Kaja Lindal ja Mari Mägi, „Kaks naist
köögis, banaanist rääkimata“; henri hütt, „The Reader“; Sandra Z, „Artistid / Autistid“.
Festivali raames näidati lasteetendusi: Tantsuteater Zick, „Sina, mina ja kõik, keda me teame“;
ZUGA Ühendatud Tantsijad, „Zuga zuug zuh-zuh-zuh“.
Koostöös Teatriuurijate Ühendusega toimus 8. aprillil tantsukriitika seminar „Tantsust sõna-
des“, ettekannetega esinesid Evelin Lagle, Mart Kangro, ott Karulin ja Kai Valtna. Samas leidis
aset ka Uue Tantsu tulevikusuuna seminar.

LINNATEATRITE PäEVAD
Toimusid 14.–15. aprillini Võru kultuurimajas Kannel.
osalesid linnateatrid Kuressaarest, Tallinnast ja Võrust. Koos Eesti Teatri Agentuuriga 15. april-
lil korraldatud kõnekoosolekul „Linna võim / teatri vaim“ esinesid Tarmo Tagamets, Indrek
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Saar ja ott Karulin. Vestlusringis osalesid veel Piret Rauk, Võru abilinnapea Kersti Kõosaar ja
Raivo Põldmaa.
Võru linnagaleriis avati Mihkel Ehala (1978–2010) mälestusnäitus „Siis ehk olen küllalt elutark
panemaks pealkirja“ (koostaja Liisa Soolepp). Kandles andsid etendusi linnateatrite trupid:
Kuressaare Linnateatrilt oli „Värviline kummut“, Võru Linnateatrilt „Loomad“ ja nukulavas-
tus „Bibigon, Punamütsike ja naljakas argpüks“ ning Tallinna Linnateatrilt „homme näeme“.

KoRFEST
Toimus 21. aprillist 18. maini Tallinnas. Korraldaja: Tallinna Ülikooli koreograafia osakond.
Esinejad BA diplom 2011 raames: christin Lunts, „longdistancecall“; Liisi org, „Inimlased“;
Svetlana Grigorjeva, „Keda ma täna tantsin?“; Maria Uppin, „Arcade“.
Esinejad MA diplom 2011 raames: Maarja Pärn, „Switch“; helena Pihel, „Bänd“. 
Kavas oli ka Maria Goltsmani tantsulavastus „Merikajakas“ ja Kenneth Flaki „h-machine“.

PoT FESTIVAL
Toimus 23. aprillist 6. maini Tallinnas.
Etenduskunstide festival, kuulus Euroopa kultuuripealinna Tallinn 2011 programmi.
Korraldajad: Teatrifestival Baltoscandal, Kanuti Gildi Saal ja Von Krahli Teater.
Peakorraldajad: Peeter Jalakas ja Priit Raud.
Programm: chelfitsch (Jaapan), teatri juht Toshiki okada, „hot pepper, air conditioner and
the farewell speech“; Edit Káldor (holland), „c’est du chinois“; Giovanni Magnarelli (Itaalia),
„homo homini lupus“; Anna Mendelssohn (Austria), „cry me a river“; Kornél Mundruczó
(Ungari), „hard to be a god“; Amund Sveen (Norra), „The Norwegian way – an introduction
to the oil for ART-program“; trupp Superamas (Prantsusmaa / Austria), „Youdream“; Von
Krahli Teater ja Kristian Smeds, „Karamazov workshop“; Mart Kangro, „Start. Based on a true
story“; Teet Kask, „Isapuue“; Mart Koldits ja Eesti Kunstiakadeemia stsenograafiaüliõpilased,
„Ihade osakond“; MIMprojekt, „MIM goes sustainable“; Kristina Paškevičius ja Krista Köster,
„camouflage“; Sandra Z, „Autistid / Artistid“.
Festivalil andsid etendusi Rakvere Teater, Tartu Uus Teater, Vene Teater ja Von Krahli Teater.

KooSTEE: FooRUMTEATRITE FESTIVAL
Toimus 28.–30. aprillini Tartus. Korraldajad: Lille Maja, VAT Teater ja Lastekaitse Liit.
osalesid VAT Teatri foorumgrupp, Tartu noortekeskuste foorumteatri trupp, MTÜ PAL ja
Lastekaitse Liidu foorumgrupp. Toimusid foorumetendused, etenduse juhtide ehk jokkerite
mõttekoda ning õpitoad Iwan Brioci (Wales) ja carl Nikael Renlundi (Soome) juhtimisel.

PõhUTEATER
No99 Põhuteater oli Ene-Liis Semperi idee järgi valminud põhust installatsioon Skoone bas-
tionil, mis loodi Euroopa kultuuripealinna Tallinn 2011 programmi raames. hoone arhitekti-
deks olid Maarja Kask, Karli Luik ja Ralf Lõoke.
Tegevus Põhuteatris toimus 30. aprillist 1. oktoobrini. Kuraatorid: Ene-Liis Semper ja Tiit
ojasoo.
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Programmist:
28. mail Kristian Smedsi (Soome) lavastuse „Kirsiaed“ otseülekanne Viini festivalietenduselt.
Mängisid leedu näitlejad, lavastus kuulus Wiener Festwochen’i 2011. aasta põhiprogrammi. Päev
varem näidati Põhuteatris videoinstallatsiooni „Living-of cherry orchard“ – proovide salves-
tused ja muu lavastusega kaasnenu.
29. mail „Siren“. Ray Lee (Suurbritannia) heliinstallatsioon.
4. juunil Rasmus Kaljujärve aktsioon (No70,5).
9. juunil „Life and times. Episode 1“. Idee ja lavastus: Pavol Liška ja Kelly copper. Nature
Theater of Oklahoma (Ameerika Ühendriigid).
14. juunil „Euphorie“. Idee ja teostus: François Wunschel ja Fernando Favier. 1024 Architecture
(Prantsusmaa).
20. juunil Maksim Gorki „Põhjas“. Lavastaja: oskaras Koršunovas. oskaras Koršunovase
Teater (Leedu).
28. juunil „Am Beispiel des hummers“. Põhineb David Foster Wallace’i esseel. Lavastaja: Ivan
Pantelejev. Volksbühne Berlin.
4. juulil „Viha sydämessä“. Kontseptioon, lavastus ja dramaturgia: Anni ojanen ja Juhan
Ulfsak. Teater Jurkka (Soome).
27. juulil „Mütter, Väter, Kinder“. Idee ja teostus: Sebastian Nübling ja kolm perekonda.
Lavastaja: Sebastian Nübling. Koostöös Freiburg Theater’iga (Saksamaa).
2. augustil „Penombre“. Lavastus, stsenaarium, koreograafia ja tants: Rosalba Torres Guerrero.
Video, illustratsioon, stsenaarium, tants: Lucas Racasse. Kompanii Les ballets C de la B (Belgia).
26.–30. augustini „Sugrierror.com“. Lavastus soomeugri näitlejatega. Lavastajad: Anne Türnpu
(EMTA Lavakool), Eva Klemets (No99) ja Mart Koldits (Von Krahli Teater). Dramaturg: Maria
Lee Liivak. Kunstnik: Epp Kubu. Valguskunstnik: Airi Eras. helikunstnik: Maike Lond.
Videokunstnik: Ahto Vaher. Lavastusjuht: Kairi Mändla.
osades: Elgeniya Moldanova (obiugri rahvaste teater Päike), Anna Randoma (vabakutseline
näitleja), Petr Anjamkov (obiugri rahvaste teater Päike), Artem Tarlin (hantõ-Mansiisk),
Mikhail Begishev (udmurdi näitleja), Svetlana Stroganova (Mari Riiklik Draamateater), Sergei
Danilov (Mari Riiklik Draamateater), Marina Pochteneva (Mari Riiklik Draamateater), Risto
Kübar (No99), Mirtel Pohla (No99), Bert Raudsep, Artur Linnus.
2. septembril „Kitchen“ („You’ve never had it so good“). Kontseptsioon: Gob Squad (Suurbri-
tannia / Saksamaa). Idee ja teostus: Johanna Freiburg, Sean Patten, Berit Stumpf, Sarah Thom,
Bastian Trost, Simon Will.
7. septembril „Testament“. Kontseptsioon: She She Pop koos Sebastian ja Joachim Barki, Fanni
ja Peter halmburgeri, Lisa Lucasseni, Mieke ja Manfred Matzke ning Ilia ja Theo Papatheodo-
rouga. She She Pop (Saksamaa) koostöös Berliini Hebbel-am-Ufer (hAU) teatriga.
13. septembril „Katuselt“ (No70).
Kokku toimus Põhuteatris 88 teatri-, filmi- ja muusikasündmust.
Põhuteater suleti 1. oktoobril. Viimasel päeval olid külastajatele lisaks suurele saalile avatud
ka arhitektuuriliselt põnevad kontoriruumid. Novembris hoone demonteeriti ning viidi Lille-
oru joogakeskusesse.
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TALLINN TREFF FESTIVAL
Toimus 28. maist 1. juunini Tallinnas ja Viljandis. Kuulus Euroopa kultuuripealinna Tallinn
2011 programmi.
Korraldaja: Eesti Nuku- ja Noorsooteater. Peakorraldaja: Meelis Pai. Kunstiline juht: Vahur
Keller.

Põhiprogramm „Maailma visuaal- ja nukuteater“
Odin Teatret (Taani), „Juudit“; Quanzhou marionetiteater (hiina), „Iidsed kunstid, uued rajad“;
Editta Braun Company (Austria), „Luvos vol. 2“; Duda Paiva Company (holland), „Värdjas!“;
Compagnie Sans Soucis (Prantsusmaa), „hamletmachine“; Compagnie Une de Plus (Prantsus-
maa), „Kolm“; Joan Baixas (hispaania), „Rase maa“; Peterburi Suur Nukuteater (Venemaa),
„Meie“.

Etenduskunstide tudengite programm
Joan Baixas ja tema meistriklassis osalenud tudengid, „Maailma kaart. Naerata“.
Teatrikoolid: Ernst Buschi nim Berliini Lavakunstikõrgkool, „Katse ja eksituse meetod“ ja
„Lauluõed“; Ivan Kotljarevski nim harkovi Riiklik Kunstiülikool (Ukraina), „Petruška komöö-
dia“ ja „Teine elu“; Jaroslavli Riiklik Teatriinstituut (Venemaa), „Merefantaasia“; Liège’i Ku-
ningliku Ülikooli teater (Belgia), „hamelini vilepillimängija“; Londoni Ülikooli Kõne- ja
Draamakool, „Käed üles“, „Pommuudised“ ja „Arnolphe“; Peterburi Riiklik Teatrikunstiaka-
deemia, „Meie ja väljak“ ja „Metsa lugu“; helsingi Teatriakadeemia Tantsukompanii TADac
(Soome), „Sünge surmatants viiele“; Tallinna Ülikooli koreograafiaosakond ja Turu Kunsti-
akadeemia tantsuosakond, „Unspecified“; Aleksander Zelwerowiczi nim Varssavi Lavakunsti-
akadeemia nukukunstikateeder Białistokis, „Inimeste keskel“, „Mine-mine, mõtle-mõtle“ ja
„Piti pą tą“; Visuaalse Teatri Kool (Iisrael), „Punch pühal maal“ ja „Austria ametnik“.

Turu Kunstiakadeemia nukukunstiosakonna lõpetajate programm
„Tass teed“ (lav Roosa halme, esitas Katariina Tamm); „Viimne õhtusöök“ (lav Sandra Lange);
„Penelope“ (lav Kadri Kalda); „Metsaga kaetud“ (lav Erika Aalto); „Mees, kes kavatses vähem“
(lav Riina Tikkanen); „Kui mu keha oleks kaart…“ (lav Katri Pekri).

Eesti teatrikoolide ja -stuudiote programm
Dreek Stuudio (Tallinn), „Nii valge süda“; Eesti Nuku- ja Noorsooteatri noortestuudio, „Väike
samurai“; Eesti Nuku- ja Noorsooteatri noortestuudio ja Vene Teatri noortestuudio, „Võima-
lused“; Noorte Teatritehas (Tartu), „MFL ehk Märulifilm“; Sõltumatu Tantsu Ühendus, „Mina
ja Mina“ ja „Nill“; Tallinna Ülikooli koreograafiaosakond, „Uus laine“; TÜ Viljandi Kultuuri-
akadeemia, „Kardemoni linna röövlid“, „Väike kuningas“, „Kodustatud oravatest, maantee-
dest ja muutustest“, „La petite väike caravane, 2“, „Vestlused kunsti ja kultuuri teemadel“,
„Endale“ ja „Idüll“; Tartu Üliõpilasteater, „Ivanovite jõulupuu“; Teatrikool TeatriPolygon
(Tallinn ja Tartu), „Nagu poisid vihma käes“, „Pidu“, „Üleelusuurused“ ja „Teatrikool Teatri-
Polygon võtab sõna“; Vene Teatri stuudio, „Album“; Vene Teatrikool (Tallinn), „smrah“; Vil-
jandi Ugala noortestuudio, „Sport“ ja „Kuugelmuugel“; Võru draamastuudio, „November“;
Vanalinna hariduskolleegiumi teatrikool (Tallinn), „Ninasarvik“; Kunda Ühisgümnaasiumi
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draamaring, „Mina vä!?“; Karksi-Nuia noorteteater „o“, „Kohtumised“; E.T.A. tantsukooli
noortestuudio (Tallinn), „Igal asjal on hing“; Tsirkusestuudio Folie, „Käputäis olemist“ ja
„Boheemide hoov“.

Sõltumatute programm
Sõltumatu Tantsu Ühendus, „Mina ja Mina“ ja „Nill“; Eike Ülevain, „Kohalolek“; ImproKoor,
„häikijad“; NUKU koor; Eesti Nuku- ja Noorsooteatri tänavalavastused „Duublid“, „Väga
lihtne lugu“, „Rapūta“, „Kerūta“, „Pikse pill“ ja „Mustkunst“.

Nukulavastuste programm lastele
Moskva Uus Nukuteater (Venemaa), „Nõiutud printsessi saladus“; Mukamas (Soome), „Rohu-
tirtsu seiklus“; Panevėžyse nuku-vagun-teater (Leedu), „Kolm karu“; Rauf Avšarovi nukutea-
ter (Tallinn), „Kaupmehe pulmad“; harry Gustavsoni pereteater, „Ja nukk saab elavaks“; Jõhvi
Nukuteater Lepatriinu, „Tulipunane lilleke“; Kehra Nukk, „Karupoeg Rimtirilim“; Vene
Nukuteater (Tallinn), „Kootud lood“; Viljandi Nukuteater, „Kõige maitsvamad on…“; Viljandi
Nukuteatri pantomiimistuudio, „Kes naeris?“; Teater Marionett (Tallinn), „Kaval-Ants ja
Vanapagan“; Eesti Nuku- ja Noorsooteater, „Klaabu“ ja „Käed ja kindad“.

25.–27. maini toimus Tallinn Treff Festival Viljandis: esines odini Teater lavastusega „Juudit“,
üles astusid Eesti teatrikoolid ja välisriikide tudengid ning näidati tänavaprogrammi.

Festivali programmi kuulus konverents teemal „Milleks on vaja uusi vorme? Valdkondade-
vahelised vaated etenduskunstide piirialadele“, kus esinesid ettekannetega Steve Tillis (USA)
ja cariad Astles (Suurbritannia). Toimus ka vahuskulptuuride näitus.

Festivali žürii koosseisus Simon hart (festivali Manipulate peakorraldaja, Suurbritannia), Steve
Tillis (teatriteoreetik, Ameerika Ühendriigid), Maria Klenskaja (Eesti Draamateater) ja Liina
Jääts (EMTA Lavakunstikool) märkis ära kümme lavastust: 
Turu Kunstiakadeemia, „Tass teed“ (lav Roosa halme); Duda Paiva Company, „Värdjas!“ (Duda
Paiva ja Paul Selwyn Norton); Ernst Buschi nim Berliini Lavakunstikõrgkool, „Katse ja eksituse
meetod“ (lav Ulrike Langenbein); TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti 9. lend, „Kar-
demoni linna röövlid“ (lav Vallo Kirs); Compagnie Une De Plus, „Kolm“ (Eric hervé ja Guil-
laume chave); Londoni Ülikooli Kõne- ja Draamakool, „Käed üles“ (lav Irena Stratieva); Eesti
Nuku- ja Noorsooteater, „Väga lihtne lugu“ (lav Mirko Rajas, Anti Kobin, Taavi Tõnisson);
Vene Teatrikool, „smrah“ (lav Irina Tomingas); Aleksander Zelwerowiczi nim Varssavi Lava-
kunstiakadeemia nukukunstikateeder Białystokis, „Mine-mine, mõtle-mõtle“ (lav Andrzej
Zaborski); Turu Kunstiakadeemia, „Viimne õhtusöök“ (lav Sandra Lange); Jaroslavli Riiklik
Teatriinstituut, „Merefantaasia“.

NB FESTIVAL
Toimus 29. maist 2. juunini Tallinnas teatris No99. Kuulus Euroopa kultuuripealinna Tallinn
2011 programmi. Korraldajad: VAT TEATER ja ASSITEJ Eesti Keskus.
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Programm: Grupo Sobrevento (Brasiilia), „Peaaegu mitte midagi“; Art Stage SAN (Lõuna-Korea),
„Dallae lugu“; Teater ZeBU (Taani), „Rand“; Die Badische Landesbühne (Saksamaa), „Kana-
pime“; Teater Kohvris (Eesti), „okasroosike“; Teater Mali (Venemaa), „Spam“; Teater Puppetry
(Läti), „7 päeva. GENESIS“; Regionteater Väst (Rootsi), „Nullist peale“; hege haagenrud
(Norra), „haara mu käest“; Cezario gruppe (Leedu), „Kõik või mitte midagi“; VAT Teater (Eesti),
„Robinson ja crusoe“ ja „help!“; Miksteater (Eesti), „Müra“; Aita Vaher (Eesti), „Südamelä-
hedased asjad“; Piip ja Tuut Teater (Eesti), „Piip ja Tuut Marsil“; Zuga Ühendatud Tantsijad
(Eesti), „Zuga zuug zuh-zuh-zuh“; Stuudioteater Ilmarine (Eesti), „Pan Kotovski“; Teater Tuu-
leveski (Eesti), „Kogu maailm on teater“.
Toimusid etenduste arutelud, mida juhtisid Madli Pesti ja Rait Avestik.

PRoMFEST
Pärnu rahvusvaheline ooperimuusika festival. Toimus 2.–12. juunini. Korraldaja: MTÜ Prom-
Fest. Koostööpartnerid: Pärnu Teater Endla, Eesti Rahvusringhääling ja Kaunase Riiklik
Muusikateater. Kunstiline juht: Erki Pehk.
4. juunil esietendus Verdi ooper „Attila“ (kunstiline juht ja dirigent E. Pehk, lavastaja Üllar
Saaremäe). Üks koostööpartneritest oli Birgitta festival, kus ooperit samuti esitati.
Toimus 7. Klaudia Taevi nimeline ooperilauljate konkurss, mille žürii eesotsas Ingrid Krem-
lingiga esikohta välja ei andnud. Parim, teine preemia anti Andrei Savtšenkole Valgevenest.
hamburgi Muusika- ja Teatriülikooli professori Ingrid Kremlingi meistriklass ooperilauljatele
viidi läbi Tallinnas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias ning Pärnus.
Festivali ajaloole oli pühendatud näitus Endla teatri Sammassaalis ning Teatrikohviku ja Küüni
koridorides. Väljapanekut ilmestasid 2011. aastal Eesti Kunstiakadeemia tegevuskunsti osa-
konnas valmistatud eksperimentaalsed muusikainstrumendid.

NoTAFE: NooRE TANTSU FESTIVAL
Toimus 11.–16. juulini Viljandis. Korraldaja: MTÜ Evestuudio.
Programm: Kadri ja Andres Noormets, „Arizona“ (esietendus); Karl Saks, „Tšuud“ ja „The
drone of monk Nestor“; Kaspar Aus, „Enigma“; Eike Ülevain, Jaak Sapas, Jarõna Ilo ja Pedro
Balbás, „Kohalolek“; Rain Saukas ja Alexis Steeves, „Kui kiiresti need õnnetused / how fast
the accidents“; Dominik Grünbühel (Austria), „I am the mockingbird“; Brian Gerke ja Steinunn
Ketilsdóttir (Island), „Steinunn ja Brian do art“ ja „how to be original“; Quintus Masius,
„DoGtime ID UM 2010“; Karin Fisslthaler, „Imagine machine“; Sten Rudström ja Andrew
Morrish, „Improvisatsioon“; Peter Stramer, „Ainult sinu silmadele“.

Toimus festivali suvekool, õpetasid Kauko Uusoksa (qi gong), Peter Stramer (tekst ja liikumine),
Sten Rudström (action teater), Inga Sterner (tantsutehnika), Bruno caverna (tantsutehnika),
Andrea Keiz (video ja liikumine), Marco Bonisimo (akrobaatika ja žongleerimine), Thomas
häentzchel (foto), Marina Konovalova (tantsutehnika), heini Nukari (hääl ja liikumine) ja
Andrew Morrish (improvisatsioon).
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SAAREMAA OOPERIPÄEVAD
Toimusid 18.–23. juulini Kuressaares. Korraldaja: Eesti Kontsert. Kunstiline juht: Arne Mikk.
Peakülaline Ankara Riiklik ooperi- ja Balletiteater andis kaks etendust Mozarti „haaremi-
rööviga“. Rahvusooper Estonia esitas Puccini „Boheemi“. Lisaks toimusid traditsiooniline
ooperigala Ankara teatri orkestriga (dirigendid Vello Pähn ja Naci Özgüç) ja Argentiina pärit-
olu ooperitenori José cura soolokontsert koos Aile Asszonyiga (Ro Estonia) ning Estonia koori
ja orkestriga (dirigent Arvo Volmer). Kontserdil „Kolm bassi korraga“ astusid üles Jaakko
Ryhänen ja Koit Soasepp Soomest ning Priit Volmer (Ro Estonia).
René Eespere ja Leelo Tungla lastemuusikali „Metsluiged“ esitasid G. otsa nimelise Muusi-
kakooli sümfooniaorkester ja ETV tütarlastekoor. Solistideks olid Saara Kadak, Jekaterina
Nikolajeva, Arno Tamm ja ott Kartau. Lavastas Loore Martma, dirigent oli Mihhail Gerts.

BIRGITTA FESTIVAL
Toimus 13.–21. augustini Tallinnas. Korraldaja: Tallinna Filharmoonia. Kunstiline juht: Eri Klas.
Festivalilavastuseks oli ühistöös PromFesti ja Kaunase Riikliku Muusikateatriga valminud
„Attila“ (muusikaline juht ja dirigent Erki Pehk, lavastaja Üllar Saaremäe). Külas oli Moskva
ooperiteater helikon, esitati Bizet’ „carmen“ ja Dvořáki „Näkineid“ (mõlema lavastaja Dmitri
Bertman). Vene Rahvusballett esitas kaks Jelena ja Sergei Radšenko lavastatud lühiballetti:
„chopiniana“ (Mihhail Fokini koreograafiale) ja „Romeo ja Julia“ (Tšaikovski muusika, Marius
Petipa koreograafia). Lisaks oli programmis sama trupi täispikk ballett „Bajadeer“ (Minkuse
muusika, Jelena ja Sergei Radšenko koreograafia ja lavastus). Festivalil esines veel Kanada
indiaanlaste trupp Copper Maker Dancers ja Iisraeli vokaalansambel Voca People.

MONOMAFFIA
1. rahvusvaheline monoteatri festival. Toimus 11.–13. augustini Pärnus. Korraldajad: MTÜ
Arenduskeskus ja PRo Magister. Kunstiline juht: Indrek Taalmaa.
Programm: Tallinna Linnateater, „Suur mees juba“; helsingi Linnateater, „Liftieitaja“; Vane-
muine, „Rumm ja viin“; Riiklik Puškini Teatrikeskus (Peterburi), „Gorjuhhino küla ajalugu“;
Visjoner Teater (Norra), „Ibseni naised – kuidas vangistada kotkast“; R.A.A.A.M., „Kuues
maitse“; Boulevardteatern (Rootsi), „hamlet – a stand up“; VAT Teater, „Nisa“; Eesti Draama-
teater, „Aabitsa kukk“.

Lavastusi vaatas 5-liikmeline žürii koosseisus Sven Karja (esimees), heidi Aadma, Mladen Ki-
selov, Margus Mikomägi ja Pille-Riin Purje. Festivali auhinnad antakse näitlejatöö eest ning
on inspireeritud Monomaffia logost – Ervin õunapuu kujundatud kirss leival. Suure Kirsi ehk
peapreemia sai Katariina Unt rolli eest lavastuses „Nisa“ (VAT Teater). Väikesed Kirsid pälvisid
Lasse Pöysti (lavastus „Liftieitaja“, helsingi Linnateater) ja Juni Dahr („Ibseni naised – kuidas
vangistada kotkast“, Visjoner Teater, Norra). Eripreemia, veel ühe Väikese Kirsi sai muusik
Tanel Ruben, kes täiendas „Nisa“ lavastust trummirütmidega.
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AUGUSTI TANTSUFESTIVAL
Toimus 15.–31. augustini Tallinnas. Kuulus Euroopa kultuuripealinna Tallinn 2011 programmi.
Korraldaja: Kanuti Gildi SAAL. Kuraator: Priit Raud.
Programm: Gunilla heilborn (Rootsi), „This is not a love story“; Mihkel Ernits ja Laura Kvel-
stein, „It was good while it lasted”; Taavet Jansen ja Peeter Rästas (Võru Linnateater), „Samuel
Beckettile”; cuqui Jerez (hispaania), „The croquis reloaded”; Loominguline ühendus
nu.unioon ja Klassikaraadio, „one trip / one noise“ (audiolavastus); Daniel Linehan (Belgia),
kaks lühilavastust „Mäng tantsu ja video vahel vs. Pöörlemine“; ZUGA Ühendatud Tantsijad
(Eesti), „Kohe näha, et vanad sõbrad“; Rafal Dziemidok (Poola), „Floe“; David Wampach
(Prantsusmaa), „Battement“; Trupp oblivia (Soome/Šoti), „Entertainment island 2“; Trupp
t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e. (Belgia), „chambre(s) d’hôtel“; Jared Gradinger ja Angela Schubot (Berliin),
„What they are instead of“; Trupp FaiFai (Jaapan) „My name is I LoVE YoU“; Pippilotti Rist
(Tšehhi / Ameerika Ühendriigid), „Pepperminta“. 

DRAAMA
Eesti teatri festival. Toimus 5.–11. septembrini Tartus.
Peakorraldaja: Margus Kasterpalu. Festivali kuraator: Priit Raud. Loomenõukogu: Margit
Tõnson, ott Karulin ja Laur Kaunissaare.

Põhiprogramm „Allkirjaga teater“
„Antigone“, lavastaja homayoun Ghanizadeh (Iraan), R.A.A.A.M.; „Idioodid“, lavastaja Juhan
Ulfsak, Von Krahli Teater, osades TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilased; „Kas ma olen
nüüd elus“, lavastaja Lauri Lagle, Eesti Draamateater; „Keskööpäike“, lavastaja Anu Lamp,
Tallinna Linnateater; „Kohe näha, et vanad sõbrad“, ZUGA Ühendatud Tantsijad; „Peeter Vol-
konski viimane suudlus“, autor-lavastaja Urmas Vadi, Tartu Uus Teater; „Tuulte pöörises“,
lavastaja Andres Noormets, Rakvere Teater; „õitseng“, lavastaja Ingomar Vihmar, Eesti Draama-
teater.

Teemaprogramm „Homne teater“
„Biloxi blues“, lavastaja Sander Pukk, Tallinna Linnateater, osades EMTA lavakunstikooli üli-
õpilased; „Ihade osakond“, lavastaja Mart Koldits, osades Eesti Kunstiakadeemia stsenograa-
fiaüliõpilased; „Kunstveri ja pisarad“, lavastaja Kertu Moppel, Rakvere Teater; „Need, kel pole
trakse“, Drakadeemia esimene lugemine, autor Mari-Liis Mägi, lugesid TÜ Viljandi Kultuuri-
akadeemia näitekunsti üliõpilased, juhendas Siim Maaten; „The reader“, idee autor ja lavastaja
henri hütt, Kanuti Gildi SAAL; „Valdner“, koreograaf-lavastaja Liis Ilula, Kanuti Gildi SAAL;
„Kui kiiresti need õnnetused“, autorid-esitajad Alexis Steeves ja Rain Saukas, Kanuti Gildi
SAAL.

Festivalikülalistele näidati veel lavastusi „Vargamäe varjus“ (Albu vald), „Varastatud oranž
jalgratas“ (Eesti Draamateater), „Gilgameš ehk igaviku nupp“ (Von Krahli Teater) ja „The rise
and fall of Estonia“ (No99).
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Festivali programmi kuulusid soome teatriteadlase Liisa Bycklingi (helsingi Ülikool)
kaks loengut Mihhail Tšehhovist: „Michael checkov in Moscow. The actor with and without
Stanislavsky: devoted student and independent artist“ ja „Development of the Michael
checkov method in the West. his Works in Studios from Paris to hollywood“. Eesti-Taani
koostööprojekti „Näitekirjanike kasvulava“ raames toimusid „kõnetunnid“. Vestlusringis
„homne teater“ osalesid Juhan Ulfsak, Kaja Kann, Kairi Prints ja Jim Ashilevi, modereeris
hedi-Liis Toome.

HOMMIK
Nüüdistantsu festival. Toimus 20. oktoobrist 3. novembrini Tallinnas, Tartus ja Rakveres.
Korraldaja: Sõltumatu Tantsu Ühendus.
Programm: Kaja Lindal, „Tagasi reaalsusesse“; Renate Valme, „Nii valge süda“; Teet Kask,
„Exitus“ (esietendus festivalil 26. oktoobril); Laura Kvelstein ja Mihkel Ernits, „Tüdrukurüb-
lik“; KabinetK Kompanii (Belgia koreograafid Joke Laureyns ja Kwint Manskoven), „Unfold“;
Dorte olesen, „Tehtud Eestis“.

Töötoad: Renate Valme kompa ja impro töötuba; Karl Saksa improvisatsioonilise tantsutehnika
töötuba LooM; hendrik Kaljujärve teatritehnika töötuba UKS; Kinobussi teatrifilmi töötuba;
Joke Laureynsi töötuba õpetajatele, koreograafidele ja noorsootöötajatele.
Toimus tantsufilmide programm.

KULDNE MASK EESTIS
Toimus 2.–13. novembrini Tallinnas ja Jõhvis. Korraldaja: MTÜ ART-Forum.
Põhiprogramm: Jevgeni Vahtangovi nim Teater (Moskva), „Tuul mühiseb paplites“; oleg
Tabakovi Teater (Moskva), „hundid ja lambad“ ja „Wonderland – 80“; Anton Tšehhovi nim
Moskva Kunstiteater, „Vassa Železnova“; Venemaa Akadeemiline Noorsooteater (Moskva),
„Viik kestab silmapilgu“.
Eriprogramm lastele: Venemaa Akadeemiline Noorsooteater, „Kass, kes kõndis omapead“ ja
„Kartmatu isand“.
Eriprogramm „Perm. Aktuaalne linn“: Jevgeni Panfilovi Ballett, lühiballetid “Lahutamine
(casting off)“ ja „Reisimine vastutuult“; Teater „Silla juures“, „Inishmani igerik“.
Jõhvi Kontserdimajas toimus Marina Golubi loominguline õhtu.

NU PErformancE
Rahvusvaheline nüüdisaegse performance’i ja teatri festival
Toimus 7.–10. novembrini Tallinnas Viru hotellis. Kuulus Euroopa kultuuripealinna Tallinn
2011 programmi. Korraldaja: MTÜ Uue Performantsi Selts. Kaaskorraldaja: Kanuti Gildi SAAL.
Kuraatorid: Silke Baker ja Peter Stamer.
Programm: Beide Messies: Andreas A. Müller ja Bo Wiget (Saksamaa / Tšehhi), „The last salon
I-III“; toxic dreams: Yosi Wanunu ja Michael Strohman (Iisrael / Austria), „Life of the party“;
Elke van campenhout (Belgia) ja ong Ken Seng (Singapur), „Gift show“; a.pass (Belgia), „Wor-
king rooms“; Eleonora ja Kalle Tikas (Eesti), „Pieces of music“; Nino Bokan, Alice chauchat,
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Pravdan Devlahović, Mihkel Ilus, Taavet Jansen, Jarmo Karing, Zvonimir Kvesić, Ivana
Pavlović, Ivana Rončević, Nina Sakić (Prantsusmaa / horvaatia / Eesti), „The love piece“;
deepblue: heine Røsdal Avdal ja Yukiko Shinozaki (Belgia / Norra / Jaapan), „Field works –
hotel“; Kaja Kann (Eesti), „Lift“; PME-ART: Jacob Wren jt (Kanada), „The DJ who gave too
much information. hospitality 5“ ja „Individualism was a mistake. hospitality 3“; Juan
Dominguez (hispaania / Saksamaa), „Tuba 950“; Anton Vidokle (Venemaa / Ameerika
Ühendriigid), „New York conversations“; plan b: Sophia New ja Daniel Belasco Rogers (Suur-
britannia / Saksamaa), „Grand hotel“.

PÄRNU OOPERIPÄEVAD
Toimusid 9.–10. detsembrini. Korraldaja: Eesti Kontsert. Kunstiline juht: Marika Pärk.
Festivali külaline oli Peterburi ooperiteater Donizetti ooperiga „Lucia di Lammermoor“.
Toimus ooperigala „õhtusöök paruniga“. 

KÜLALISTEATRID JA -ESINEJAD EESTIS

18.–23. jaanuarini esines Tallinnas Estonia teatris Läti Rahvusooper. Kavas oli neli lavastust:
Giacomo Puccini ooper „Madama Butterfly“ (originaalversiooni lavastas Sofija Maslovska,
taaslavastas Vladimirs okuņs), Pjotr Tšaikovski „Jevgeni onegin“ (lavastaja Andrejs Žagars),
Adolphe Adami ballett „Giselle“ (koreograaf-lavastaja Aivars Leimanis) ja Youri Vàmose
ballett „Suveöö unenägu“ (muusika Felix Mendelssohn).

9. ja 10. veebruaril andis Nokia kontserdimajas kaks galaetendust Gruusia Riiklik Ballett.
Nino Ananiašvili juhitud trupi balletigalad põhinesid Balanchine’i, Kyliani ja Ratmansky
koreograafial.

1. ja 2. juulil näidati Tallinnas nelja Poola monolavastust: William Shakespeare’i ja Piotr Kond-
rati „hamlet 24:00“ Dominiiklaste kloostri hoovis, Michal Walczaki ja Krzysztof Grabowski
„Miłka“ Ukraina Kultuuri Instituudi hoovis, Adam Mickiewiczi ja Bogusław Kierci „Minu
laip“ Eesti Nuku- ja Noorsooteatri väikeses saalis ning Friedrich Nietzsche ja Janusz Solarski
„Ecce homo“ sama teatri ovaalsaalis. Külalisetendusi korraldasid Tallinn Treff Festival ja Poola
Vabariigi Suursaatkond Tallinnas.

24.–28. septembrini andis Tallinnas Estonia teatris külalisetendusi Leedu Rahvusooper. Kavas
oli neli lavastust: Giuseppe Verdi ooper „othello“ (muusikaline juht Gintaras Rinkevičius,
lavastaja Eimuntas Nekrošius), Jacques Fromental halévy ooper „Juuditar“ (lavastaja Günter
Krämer), Sergei Prokofjevi ballett „Romeo ja Julia“ (koreograaf-lavastaja Vladimir Vassiljev)
ning Boriss Eifmani ballett „Red Giselle“.

23.–25. novembrini toimusid Teatr.doc’i (Moskva) etendused Kanuti Gildi Saalis. Lavastus
„Two in your house“ oli Valgevene luuletajast ja poliitilisest aktivistist Vladimir Nekljajevist,
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kes sai tuntuks kandideerimisega Valgevene presidendivalimistel. Teksti ja lavastuse autorid
olid Jelena Gremina, Mihhail Ugarov ja Talgat Batalov. Lavastus oli rahvusvaheline kaas-
produktsioon, selle väljatoomisel osalesid Baltic Circle Festival (helsingi), Spielart Festival
(München), Kanuti Gildi SAAL jt.

8.–15. detsembrini toimusid Tallinnas Standardi majas Taani osalusteatri SIGNA projekti
„Bleier Research Inc“ etendused. Mängisid Eestis avaliku casting’uga valitud näitlejad. Lavas-
tasid Signa & Arthur Köstler ning Thomas Bo Nilsson. Teatriprojekt lõpetas Euroopa kultuu-
ripealinna Tallinn 2011 programmi.

KÜLALISED ESToNIA ooPERIETENDUSTES

Senol Talinli (Türgi) laulis „Maskiballis“ Kuninga osa 11. ja 16. veebruaril.
Moskva helikon-opera solistid Vassili Jefimov ja Natalia Zagorinskaja laulsid ooperis
„Armastus kolma apelsini vastu“ Printsi ja Fata Morgana osa 15. aprillil.
Andris Ludvigs laulis „La traviatas“ Alfredo osa 16. aprillil.
Alissa Gitsba (Moskva helikon-opera) laulis „Padaemandas“ Liisa osa 25. novembril.

KÜLALISED VANEMUISE ooPERIETENDUSTES

Irina Vashchenko (Stanislavki ja Nemirovitš-Dantšenko nim Riiklik Akadeemiline Muusika-
teater) laulis cio-cio-sani osa, oleg Balashov (Peterburi Maria Teater) Pinkertoni osa ja Guntars
Rungis (Läti Rahvusooper) Boro osa „Madame Butterfly“ lavastuses 16. jaanuaril.
Juhan Tralla (Mannheimi Rahvusteater) laulis Des Grieux’ osa „Manoni“ lavastuses 17.
märtsil.
Vincent Schirrmacher (Volksoper Wien) laulis „Rigolettos“ hertsogi osa l9. aprillil.
Samson Izjumovs (Läti Rahvusooper) laulis Rigoletto, Ivan Magri (Itaalia) hertsogi, Sofio
Janelidze (Gruusia / Itaalia) Maddalena ning Kristjan Mõisnik (Eesti / Soome) Sparafucile osa
„Rigoletto“ lavastuses 13. ja 15. oktoobril.
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KONVERENTSID, SEMINARID, VÕISTLUSED JA TÄIENDÕPE

KONVERENTSID JA SEMINARID

Eesti Tantsukunstnike Liit ja Eesti Teatriuurijate Ühendus korraldasid 8. aprillil haapsalus
Uue Tantsu festivali raames tantsukriitika seminari „Tantsust sõnades“, kus kõnelesid Evelin
Lagle (tantsukriitika hetkeseisust Eesti meedias), Mart Kangro (kriitiliselt kriitikast), ott
Karulin (teatriliikide lähenemisest ja kirjelduskeelte haakumisest) ja Kai Valtna (tantsijate ja
koreograafide tantsust kõnelemise eri viisidest).

Eesti Teatri Agentuuri seitsmes kohtumine jagatud mõtete sarjas „teater | seitse“ toimus
17. mail Tallinna Linnateatris ning oli pühendatud teatriajaloo statistikapõhisele uurimisele.
Põhjuse selleks andis järjekorras seitsmenda, 2010. aastale pühendatud „Eesti teatristatistika“
väljaande valmimine.
      Ettekanded: Madis Kolk, „Tragöödia ja statistika vahel“ (Eesti sõnateatri repertuaarist
2004–2010); Triinu Aron, „Lavastusliikidest, tantsuga pooleks“ (muusika- ja tantsulavastustest
Eesti teatris); ott Karulin, „Demokratiseeritud teater“; Anneli Saro, „Kuidas mõõta teatri efek-
tiivsust“; Kaarel oja, „Väikeste vaikne tõus“ (erateatrite etendustegevusest 2004–2010); Elo
Parveots, „Valitsemissektori kulutused kultuurile“. Ettekanded on avaldatud väljaandes „Eesti
teatristatistika 2010“.

Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse moodsa eesti kirjanduse seminar A. h. Tammsaare
„Juuditi“ teemadel toimus 27.–28. mail Käsmus Eesti Kirjanike Liidu loomemajas.
      Ettekanded: Anneli Mihkelev, „Intertekstuaalsus ja interdiskursiivsus „Juuditis““; Piret
Kruuspere, „A. h. Tammsaare „Juuditi“ teatriretseptsioonist“; Maarja Vaino, „Saatusejuma-
lanna motiiv A. h. Tammsaare loomingus „Juuditi“ näitel“; Kai Stahl, „Susanna lugu modern-
suse kontekstis“; Mirjam hinrikus, „Maskuliinsuse kriisist A. h. Tammsaare loomingus ja
„Juuditis““; Jaanus Adamson, „Mida Juudit tahab? A. h. Tammsaare „Juudit“ ja psühhoana-
lüüs“; Paul-Eerik Rummo, „Juudit ja Tiina (lavastuse „Ramilda Rimalda“ näitel)“. 27. mail toi-
mus vestlus Kersti Kreismanniga (Juuditi osatäitja Ugala teatri 1983. aasta lavastuses), Andres
Noormetsaga (Ugala teatri 1999. aasta „Juuditi“ lavastaja) ja Garmen Taboriga (Juuditi osatäitja
Estonia teatri 2006. aasta lavastuses). Vaadati „Juuditi“ lavastuste videokatkendeid.

Teatriteaduse Üliõpilaste Looži 14. kevadkool toimus 11. ja 12. juunil Teatriliidu majas Koo-
limäel. 11. juunil juhtis ott Karulin mõttekoda teemal „Eesti kultuuripoliitika põhialused“. 12.
juunil peeti Tartu Ülikooli teatriteaduse doktorantide eestvedamisel sümpoosioni „Kas on elu
pärast post-postmodernismi?“. osalesid Taago Tubin, Külli Reinumägi, Mart Koldits, Urmas
Vadi, Andres Noormets, Madis Kolk, Andrus Laansalu ning teatriteaduse doktorandid Madli
Pesti, Kadi Tudre, hedi-Liis Toome ja Kristiina Reidolv.

Eesti Teatri Agentuuri ja Eesti Harrastusteatrite Liidu korraldatud „teater | kool“ toimus
26. ja 27. oktoobril Tallinna õpetajate Majas.
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      Ettekanded: Paul-Eerik Rummo, „Mäng on mitmesugune“; Kirsten Simmo, „Mitmekesine
Eesti lasteteater?“; Monika Larini, „Teater. Kool. Kokkusaamine?“; Ivi Lillepuu, „Gümnasisti
teatrihuvi ja seda mõjutavad tegurid“; Lauri Lagle, „Tõenäoliselt oli su pinginaaber drama-
turg“; Ivika hein, „Mitmemõõdulise teatrikasvatuse võimalusi“; Lembit Peterson, „Teatriha-
ridusest Vanalinna hariduskolleegiumis“. Teisel päeval toimusid töötoad: Teatri ja kooli
kontaktivõimalused; Eesti kultuuri koja kultuurharidusprojekt Elamusaasta; Etenduse
analüüsi praktikum lavastuse „Madame Bovary“ põhjal; Teater kui sotsiaalsete väärtuste
kandja kooliõppes?; Noortega kaasaegsest tantsuteatrist.

Rahvusvaheline uue dramaturgia seminar „Lava-saar“ toimus 17.–22. augustini Tallinna
Linnateatris. Dramaturgid, näitekirjanikud, lavastajad ja näitlejad Eestist ning Venemaalt
analüüsisid uusi eesti ja vene näidendeid ning arutasid kaasaegse näitekirjanduse hetkeseisu.
      Seminari korraldasid Eesti poolt Tallinna Linnateatri dramaturg Triin Sinissaar koostöös
ott Karulini ja heidi Aadmaga Eesti Teatri Agentuurist ning Venemaa poolt Moskva näitekir-
janik ja lavastaja Sergei Kokovkin, Peterburi teatri „otse katuse all“ lavastaja Vladimir Fun-
tussov ja Venemaa Teatriliidu esindaja Dmitri Mozgovoi. Seminaril käsitleti Jana Bogdanova
ja Janar Kussainova lühinäidendeid ning Martin Alguse näidendit „Kontakt“.

Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi konverents „Teatrifoto kunsti ja ajaloo salvestajana
digiajastul“ toimus 29. novembril. Konverentsi aukülaliseks oli teatrimuuseume ja -arhiive
ühendava organisatsiooni SIBMAS president Winrich Meiszies (Saksamaa). Esinesid veel Tiina
Peltola ja Pälvi Laine (Soome Teatrimuuseum), Vilma Janeliauskiene (Leedu Teatri-, Muusika
ja Kinomuuseum), harri Rospu (ajakiri Teater. Muusika. Kino), Ene Paaver (Eesti Draamatea-
ter), Marko Leppik (oÜ Wiseman Interactive), Andres Uueni (Ennistuskoda Kanut), Kirsten
Simmo ja Joel Leis (mõlemad Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum).

Eesti Teatriuurijate Ühenduse aastakonverents „Sajandilõpu Eesti teater: Suur pauk?“ toimus
2. ja 3. detsembril Tallinnas Von Krahli Teatri saalis. Konverentsi eesmärk oli arutleda laiapõh-
jaliselt ja erinevatest vaatenurkadest teatrimaastiku võimalike muutuste üle 1980. aastate lõpu
ja 1990ndate eesti teatris.
      Ettekanded 2. detsembril: Aili Aarelaid-Tart, „Kultuurimuutused 1990-ndatel – mis siis
juhtus?“; ott Karulin, „Uued agendid teatriväljal – vabatrupid“; Priit Raud, „Praktiliselt
1990ndatest“; Kadri Pahla, „Institutsionaalne plahvatus Eesti tantsumaastikul 1990. aastatel“;
Katri Aaslav-Tepandi, „Teatriharidusest 1990ndatel; Evelin Lagle, „Kaasaegsete tantsustiilide
hiilimine Eesti tantsuhariduse maastikule“.
      Ettekanded 3. detsembril: Madli Pesti, „Teater nagu plekkpurk lollikese järel (J. Viiding).
Teatri ja ühiskonna suhte kajastamine ajakirjanduses 1980ndate lõpus, 1990ndate alguses“;
Piret Kruuspere, „Eesti kirjandus eesti laval: 1980. aastate lõpp ja 1990ndad“; Riina oruaas,
„Paberkultuurist digikultuuri“; Luule Epner, „Üheksakümnendate teatri peidus pool“; Kristel
Pappel, „Muutumatu muusikateater“; Piret Kalju, „Teater ja vaataja“; Ruth Alaküla, „Muusikal
Malviusest Nõgeneni“.
      Konverentsi lõpetas Madis Kolgi juhitud vestlusring lavastajatega – osalesid Priit Pedajas,
Elmo Nüganen, Jaanus Rohumaa, Merle Karusoo ja Peeter Jalakas.
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VÕISTLUSED

Nadežda Antipenko Estonia balletitrupist saavutas esikoha 4.–6. juulini toimunud Ateena
rahvusvahelisel balletikonkursil.

Raadioteater saatis 22.–29. oktoobrini Berliinis toimunud ringhäälingufestivalile Prix Europa
ühe osa 5-osalisest kuuldemängust „Puhastus“ (tekst Sofi oksaneni näidendi ja romaani järgi,
lavastaja Taago Tubin).

Eesti Teatri Agentuuri näidendivõistluse võitjad kuulutati välja 8. septembril festivalil
Draama. Žürii koosseis: Martin Algus, Urmas Lennuk (esimees), Katrin Maimik, Andres Noor-
mets, Eeva Park, Triin Sinissaar ja Jaan Undusk.
      Peapreemia pälvis Piret Jaaksi näidend „Näha roosat elevanti“. Teist kohta jagasid Jan Rah-
mani „Lell“ ja Donald Tombergi „Andmed Liina Pihlapuust“. Kolmanda koha preemia läks
samuti kahele: Paavo Piigi näidendile „Keti lõpp“ ja Kadri Noormetsa näidendile „Go Neo
und Romantix“. Eripreemia sai Küllike Veede lühinäidend „Puudutamata“.

Tartu Ülikooli eetikakeskuse lühinäidendite võistluse töid hindasid Ülle Kauksi, Laura
Lilles-heinsar, Rain Mikser, Aare Pilv, hele Riit-Vällik ning Mari-Liis Tina. Parimaks tunnistas
žürii Tiina Teppo näidendi „Mis siin toimub?”, teisele kohale tuli „Tegu teisel pool piire“ (Kät-
lin Padesaar), kolmandat kohta jagasid „Vanapagan ja Peetrus“ (Piret Uulma) ja „Vabadus
valida?!“ (Kadi Kronberg). Žürii otsustas välja anda kaks eripreemiat: vormiotsingute eri-
preemia anti Kätlin Padesaare näidendile „Süüdi mõistetud“ ning õpilase eripreemia Anna-
Maria Uulma näidendile „Andestus“.

Eesti Nuku- ja Noorsooteatri VII laste ja noorte näidendivõistluse Pööning lõpetamine
toimus 19. detsembril Köismäe tornis.

Võistluse tulemused
Põngerpööning (autorid vanuses 7–10 aastat): I koht – „heeringas, heeringas, üks-kaks-kolm”,
autor Marta Tõnisalu; II koht – „Mesimumm Kelly seiklused”, autor Anna-Liisa Joandi.
Gninööppööning (autorid vanuses 11–15 aastat): I koht – „Näitleja raske argipäev”, autor Joo-
nas Vatter; II koht – „Saatan kannab roosat”, autor Mikk Kask; III koht – „Igavik ehk 10 aastat
hiljem”, autor Greetel Kala.
Tiiiippööning (autorid vanuses 16–22 aastat): grand prix – „Überfisch”, autor Mihkel Seeder;
I koht – „Mis sul öelda on?”, autor Kaarel Targo; II koht – „Liivakastindus, sinine reha ja
moodne inimene”, autor Alvar Laid; III koht – „Tavaline hull eesti lehm”, autor Mari-Liis Mägi.
Postmodernistliku teatri eripreemia – „Siis, kui mina pardale jõudsin”, autor Mari-Liis Mägi.
Eripreemia südamliku, tervikliku, totaalselt eristuva ning igati lavastatava lastenäidendi eest
– „Nätsunätsutaja”, autor Mehis Pihla.
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TÄIENDÕPE

Balti- ja Põhjamaade lavavõitluse suvekursus toimus 11.–23. juulini Ugala teatris ja Viljandi
spordihoones. Kursuse korraldasid Eesti Lavavõitluse Liit ja Nordic Stage Fight Society.
õpetasid Jonathan howell (Suurbritannia), Brad Waller (USA), Peppe Östensson (Rootsi) jt.
Vt ka peatükke: „Varia“, „Eesti Teatriliit. Erialaliitude ja -ühenduste tegevus“ ning „Eesti Eten-
dusasutuste Liit“. 

EESTI TEATRI- JA MUUSIKAMUUSEUMI TEATRIOSAKOND

25. märtsil toimus muuseumi sinise laega saalis jumestuskunstnik Valdur Tohera 120. sünni-
aastapäevale pühendatud „Grimmiõhtu“. Vestlusringis kohtusid jumestuskunstnikud ja
näitlejad.

31. märtsil anti muuseumile üle Vanemuise teatri väikese maja joonised, mis leiti 2010. aastal
Rannu valla Ervu külas talumaja pööningult. Ajavahemikust 1914–1918 pärit joonised on
signeerinud tollane Tartu linnaarhitekt Arved Eichhorn.

12. mail toimus luuleõhtute sarja „Pajats või poeet“ esimene üritus Särevi Teatritoas, esines
Merle Jääger (Merca), klaveril saatis Erki-Andres Nuut. Järgnesid kohtumised Kristjan Üks-
külaga 26. mail, Viire Valdmaga 2. novembril ja Andres Noormetsaga 10. novembril.

29. novembril algasid Voldemar Panso 91. sünniaastapäevale pühendatud Panso päevad rah-
vusvahelise konverentsiga „Teatrifoto kunsti ja ajaloo jäädvustajana digisajandil“ (vt „Konve-
rentsid ja seminarid“). 30. novembril oli võimalik vaadata Voldemar Pansoga seotud filme
ja videosid. 1. detsembril toimus kohtumine kunagise Tallinna Riikliku Konservatooriumi
lavakunstikateedri 4. lennus õppinud Tõnu Tepandi, Lembit Ulfsaku, helene Vannari ja Jüri
Niinega.

NÄITUSED

1. juunil avati suvenäitus „Lapsepõlvelood“ – Eesti näitlejate ja muusikute lapsepõlvemäles-
tused ja -unistused läbi aegade. Näituse kujundas Virge Loo.
25. augustist kuni septembri lõpuni oli Assauwe tornis Aleksandr Ivaškevitši fotonäitus „Elu
kunst“. Näitusel olid väljas Eesti kultuuritegelaste fotoportreed.
1. detsembril avati Assauwe tornis Silver Vahtre teatriplakatite näitus.

Virtuaalnäitused
olli Ungvere 105. sünniaastapäevaks valmis virtuaalnäitus „Kummaline mrs. Ungvere“, mille
aluseks oli Ungvere 100. juubeliks tehtud stendinäitus. Näituse koostas Irja Vaher, interneti-
versiooni toimetas Annely Voitka, kujundas WoLK.
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      Panso päevadeks valmis virtuaalnäitus eesti teatri ajaloost „Eesti teatri aastad“, mis põhi-
neb 2006. aastal valminud Eesti teatri aasta näitusel, koostajaks muuseumi teatriosakond.
Virtuaalnäituse kujundas ja teostas WoLK.
      Sügisel valmis 2012. aasta tähtpäevade kalender.

NUKU MUUSEUM

Muuseum kandideeris konkursil European museum of the Year award 2012.

6. jaanuaril kuulutati KUMU kunstimuuseumis välja Eesti muuseumide aastaauhindade lau-
reaadid, direktor Meelis Paid tunnustati NUKU muuseumi avamisaasta turundustöö eest
Aasta turundaja auhinnaga.

8. veebruarist (hiina kalendri jäneseaasta algusest) maini oli avatud jänesenukkude näitus,
kus olid väljas nukud Nukuteatri lavastustest, vanim pärines 1956. aastast. Lisaks sai näitusel
tutvuda meene- ja mängujänestega tollase kultuuriministri Laine Jänese kollektsioonist.

Mais avati muuseumis näitus „Ajalugu mängides“, kus olid väljas kahe poisi, Tõnu Laugu ja
Väinu Paasi aastatel 1948–1955 valmistatud mänguasjad.

Juunis said muuseumikülastajad vaadata suvelavastust „Nukumäng on imelihtne“, mis
põhines Nuku- ja Noorsooteatri lavastusel „Nukumängu ABc“.

Muuseum osales ettekande ja esitlusega 22.–25. septembrini Dubrovnikus toimunud muuseu-
mide konverentsil „The Best in heritage“. Eelkonkursiga konverentsile valitud muuseumidele
omistati Excellence Club’i liikmestaatus.

Muuseum osales ettekandega Sergei obraztsovi nimelise nukuteatri ja muuseumi 80. juubelit
tähistanud konverentsil Moskvas.

5. novembril avati teatri ja muuseumi vestibüülis helle Laasi 70. sünnipäevale pühendatud
näitus. Toimus ka tema autorilavastuste nädal: mängiti 2006–2011 valminud lavastusi „Tsuhh,
tsuhh, tsuhh…“, „Metsakülad“, „hanel on auto“, „Vurr-vurr vurrkann“, „Käed ja kindad“ ja
„Kodud“.

EESTI TEATRILIIT. ERIALALIITUDE JA -ÜHENDUSTE TEGEVUS

Eesti Teatriliidu liikmete arv: 1686.
Juhatus (2010–2012): Ain Lutsepp (esimees), Rein oja (aseesimees), Priit Aimla, Jaak Allik,
Dmitri harchenko, Anu Lamp, Tõnu Lensment, Gert Raudsep, Peeter Raudsepp, Ene-Liis
Semper, heli Veskus, Malle Viirma.
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1. Teatriliit osales Kultuuriministeeriumi poolt vabakutseliste loovisikute sotsiaalse kaitstuse
parandamiseks ellukutsutud töörühmas.
      Töögrupis arutatu põhjal tegi Kultuuriministeerium Sotsiaalministeeriumile ettepaneku
muuta ravikindlustusseaduses sätestatud tingimusi, mis käsitlevad kindlustuskaitse tekkimist
lühiajaliste käsundus-, töövõtu- või muude teenuste osutamiseks sõlmitud võlaõiguslike le-
pingute alusel tegutsevatele loovisikutele.
      Kokkuvõtlikult: kindlustatu staatus tekiks ühekuulise töölepingu sõlmimise järel (senise
kolme kuu nõude asemel) ja kindlustuskaitse tekib peale 14-päevast ooteaega. Ravikindlustus
kehtib (nagu töölepingugi puhul) kaks kuud peale lepingu lõppemist. 
      Üles on jäänud küsimused:
1) lepingud, millelt ei laeku sotsiaalmaksu ehk autori- ja litsentsilepingute alusel töötamine;
2) vabakutselise loovisiku vabatatahtliku kindlustamise võimalus riikliku miinimumpalga
pealt;
3) loomeliidu kaudu saadava loometoetuse kasutamine FIE-ks registreerimata.
Töörühm töötab edasi nende küsimuste lahendamiseks.
2. Eesti Teatriliidu Gild.
Teatriliidu Gild soovib pakkuda lahendust tegijaile, kel puudub alaline töökoht, kuid kes ei
soovi end ka koormata FIE staatuse või äriühingu loomisega. Gildi mõte oleks koondada oma
liikmetest loomeinimeste majandustegevus ühise katuse alla, korraldada (hankida) vajalikud
administratiivteenused ühiselt ning tagada tavatöötajaga võrdne kaitstus.
      Lõpetati Eesti Teatriliidu Gildi dokumentide väljatöötamine (koostöös bürooga Raidla
Lejins & Norcous):
1) kolmepoolne tüüpleping: teater (tellija) – gild – liige;
2) gildi liikme ja gildi suhteid reguleeriv dokument;
3) gildi põhikiri, kus need küsimused on lahendatud.
Gild asutatakse 2012. aastal. Gildi liikmeks astumine, lepingute täitmine ja allkirjastamine toi-
mub eraldiseisva alajaotuse kaudu Eesti Teatriliidu kodulehel. 
Gildi dokumentatsiooni tellimise hind jaotus Näitlejate Liidu, Lavastajate Liidu, Lavastus-
kunstnike Liidu ja Teatriliidu vahel.
3. Jätkati ja lõpetati tantsu (klassikalise ja kaasaegse tantsu) erialade riikliku õppekava koos-
tamine, mis kinnitati Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse (REKK) muusika ja esitus-
kunsti õppekavarühma nõukogu poolt 9. novembril 2011. Töörühma koosseis: Mai Murdmaa,
Ago herkül, Anu Ruusmaa, Tiina ollesk, Renee Nõmmik, Dmitri harchenko, Anu Tuuksam
ja Riina Viiding. Tallinna Balletikool esitas protesti õppekava vastuvõtmise kohta.
4. Kauaaegse Estonia tehnikadirektori Jaan Mikkeli koostatud „Juhend lavalise ohutuse
tagamiseks esituspaikades” kiideti heaks Sotsiaalministeeriumi ja Tööinspektsiooni poolt
28. veebruaril 2011. Teatriliit ja Etendusasutuste Liit allkirjastasid kokkuleppe juhendi järgi-
miseks teatrites. Dokument on üleval Tööinspektsiooni ja Teatriliidu kodulehel.
5. Jaan Mikkel tutvustas ohutusjuhendit teatrite tehnilistele töötajatele korraldatud seminaril
maikuus. Seminarist võtsid osa ka lavastuskunstnikud ja teatrite juhid.
6. Jaan Mikkeliga sõlmiti kokkulepe lavatehnilise õpperaamatu koostamiseks. Viimane
samalaadne, „Lava ja lavatehnika sõnaraamat“ ilmus 1964. aastal, autoriteks Voldemar haas
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ja Kiira odamus. Käsiraamat peab valmima septembriks 2012, enne lavameistrite ja valgus-
tajate kutseeksameid.
7. Koostöös kutsekojaga valmis teatriametite klassifikaator. Töörühmas olid Rein oja, Jaan
Mikkel, Rein Neimar ja Sirli Bergström. Eesmärk: palgaastmete kehtestamine teatritöötajatele.
Klassifikaator esitati tutvumiseks Eesti Etendusasutuste Liidule.
8. Alustati dekoraatorite kutsestandardi koostamist. osa võtsid Jaan Mikkel, Külliki Falken-
berg ja Rein Neimar.
9. Lõpetati teatri tehniliste töötajate lepingu koostamine. Leping esitati tutvumiseks Eesti
Etendusasutuste Liidule eesmärgiga alustada läbirääkimisi lepingu tingimuste üle. Töörühm:
hendrik Kaljujärv, Sirli Bergström, Malle Viirma, haldi ojamaa, Ain Lutsepp ja Riina Viiding.
10. Osalemine teatrifestivalide Draama ja Balti Teatri Festival korraldamises: festivali otsuste
kinnitamise ja hilisema kokkuvõtete ja soovituste esitamisega festivali juhtidele.
11. Eesti Etendusasutuste Liit ja Eesti Teatriliit saatsid ühise pöördumise kultuuriministrile
ettepanekuga viia teatritöötaja töötasu haridustöötajatega samale tasemele ning arvestada
majandussurutise ajal toimunud 8%-lise inflatsiooniga.
12. Koos Eesti Etendusasutuste Liidu, Eesti Teatri Agentuuri ja Kultuuriministeeriumiga
alustati etenduskunstide arengukava koostamist, mis on üks osa Eesti kultuuripoliitika aren-
gusuundadest aastani 2020.
13. TALO koosseisus alustati Vabariigi Valitsusega 2012. ja 2013. aasta töötasu läbirääkimisi.

Kultuurkapitali poolt toetatud tegevused
Teatriliit on kasutanud ja kasutab Kultuurkapitalilt saadud tegevustoetust ainult sihtotstar-
beliselt.
1. Eesti teatri aastaauhindade väljaandmine: žüriide töö koordineerimine, nominentide ja lau-
reaatide väljakuulutamine ning mälestusesemete ja auhindade tellimine; koostöö teatripidu
korraldava teatriga, 2011. aastal Eesti Draamateatriga.
2. Kalmistute hooldamine: 524 kalmu on Metsakalmistul Teatriliidu tähistusega matuseplatsil,
18 kalmu Siselinna kalmistul ning August Wiera ja Karl Menningu hauad Tartus Raadi
kalmistul.
3. Kirjastustegevuse toetus kulub käsikirjade ettevalmistustööde, printimise ja siseretsensioo-
nide eest maksmiseks, koopiate, tõlgete ja ka trükikulude eest tasumiseks.
Teatriliidu kirjastustegevuse tunnuseks võib lugeda väärt teatrikirjanduse (monograafiad,
õpperaamatud, eesti ja maailma teatriajaloo-, teatrimõtte- ja kriitikateosed, leksikonid) välja-
andmist.
      Ilmunud 2011. aastal:
1) Ingo Normet „Ujuda selles jões. Teatrikooli aabits”;
2) Jaan Tooming „Religioossed motiivid minu loomingus”;
3) „GITIS. Eesti stuudio Moskvas 1948–1953”;
4) Jaak Rähesoo „Eesti teater. I osa”.
4. Alustatud on 4000 märksõnaga Eesti teatri biograafilise leksikoni teise, täiendatud trüki
koostamist, mis ilmub nii raamatuna kui ka veebiväljaandena Eesti Teatriliidu kodulehel.
Vajaminevate IT-tööde tellimise järel lülitub Teatriliit artiklite toimetamiseks ning hilisemaks
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avaldamiseks MTÜ Entsüklopeedia veebikeskkonda. IT-tööde finantseerimiseks taotleti ja
saadi toetust hasartmängumaksu nõukogult.
5. Seenioride ühenduse ja teatriuurijate ühenduse töö koordineerimine.
6. Erakorraliselt Teatriliidu Gildi asutamise ettevalmistamine.
7. Teatriliidu liikmete registri pidamine.

Eesti Teatriliidu esindajaid teistes organisatsioonides:
1. Eesti Teatriliidu juhatuse liige Jaak Allik võtab osa riigieelarvest teatritele toetuse määramise
komisjoni tööst; 
2. esimees Ain Lutsepp on Eesti Teatri Agentuuri nõukogu liige, riigi kultuuripreemiate
komisjoni liige ja Teatriliidu esindaja Kultuurikojas;
3. Riina Viiding esindab Teatriliitu TALo juhatuses, Ro Estonia Nõukogus ja Rahvusvahelise
Teatriinstituudi (ITI) Eesti Keskuse juhatuses;
4. Teatriliit kuulub rahvusvahelisse erialaorganisatsiooni UNI-MEI (Global Union for media,
entertainment and arts).

EESTI KUTSELISTE TANTSIJATE LOOMELIIT

Liikmete arv: 157.
Juhatuse koosseis: Dmitri harchenko (esimees), Triinu Leppik, Ernst Raiste, Kalju Saareke,
Janika Suurmets.

EKTL-i korraldatud üritusi 2011. aastal.
Metoodiliste seminaride sari: „Klassikalise tantsu põhimõtted“ (lektor Kaarel Väli), „Tantsu-
liste liigutuste kasutamine klassikalise tantsu õpetamisel algajatele“ (lektor Tamara Kõrreveski)
ja „Venitusharjutuste kasutamine klassikalise tantsu õpetamisel eri vanuses õpilastele“ (lektor
Jelena Karpova).
5. mail tähistati rahvusvahelist tantsupäeva galaetendusega KUMU auditooriumis. Välja kuu-
lutati loomeliidu kolleegipreemia, mille said Marina Kesler ja Eve Andre.

osaleti Tantsunõukogu koosolekutel.
Alustati Eesti balleti ajaloo raamatu koostamist.
Läbirääkimistel haridus- ja Teadusministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumiga tõstatati balle-
tiartistide ümberõppe küsimus.

EKTL korraldas kultuuriürituste ühiskülastusi, toetas liikmete loomingulisi ettevõtmisi ja
täiendõpet ning jagas loomestipendiume. Lisaks kompenseeris Liit liikmete ravikulusid ning
toetas juubelite ja matuste korraldamist.
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EESTI LAVASTUSKUNSTNIKE LIIT

Liikmete arv: 56.
Juhatuse koosseis: Maret Kukkur (esimees), hille Ermel, Andrus Jõhvik, Rosita Raud, Ene-Liis
Semper, Liina Tepand, Kersti Varrak.
Revisjonikomisjoni koosseis: Riina Vanhanen ja Marge Martin.
Eesti Lavastuskunstnike Liidu vastutav sekretär: Eneken Aksel.

ELKL korraldas osalemise Praha kvadriennaalil (toimus 14.–21. juunini). Eestit esindas Reet
Aus näitusega „Recreation“, väljapanekut kureeris Ene-Liis Semper. Enesetäiendamisreisil
Prahasse osales 17 teatrikunstnikku, 11 lavastajat ja 15 näitlejat.

Traditsiooniline talvekool teemal „Kriis“ toimus Käsmu Meremuuseumis ja Eesti Kirjanike
Liidu Käsmu loomemajas 25.–26. veebruarini. Esinesid Rein Raud, Airi Värnik, Tarmo Jüristo,
Toomas Trapido ja Daniel Vaarik.

EKLK maksis oma liikmetele stipendiume loometegevuseks ja näitusteks, üks liige sai ka va-
bakutselise loovisiku loometoetust. Anti tervisetoetusi ning telliti auliikmetele ajakirjandust.

Maret Kukkuri eestvedamisel loodi MTÜ Teatriliidu Gild, mis abistab vabakutselisi sotsiaalsete
garantiide osas.

EESTI LAVASTAJATE LIIT

Liikmete arv: 80.
Juhatuse koosseis: Peeter Raudsepp (esimees), Toomas Lõhmuste (aseesimees), Urmas Allik,
Jaanika Juhanson, Reeda Kreen-Toots, Tiit Palu, Raivo Trass.
Eesti Lavastajate Liidu vastutav sekretär: Eneken Aksel.

Aasta jooksul toimus 11 juhatuse koosolekut.

ELL andis loomingulisi toetusi, stipendiume enesetäiendamiseks ja tervisetoetusi.

5.–7. augustini toimus suvekool, mille viis läbi Kristjan Smeds, kes tutvustas oma lavastamis-
meetodit ning näitas videosid lavastustest „Tundmatu sõdur“, „Raudne Soome“ ja „Vertigo“.
Samuti rääkis ta teatritegemise ja -juhtimise probleemidest Soomes ajal, mil ta oli Kajaani
Linnateatri kunstiline juht.

Peeter Raudsepp kirjutas alla koostöölepingud aastateks 2012–2013 Soome Lavastajate Liidu
ning Rootsi Filmi- ja Teatrilavastajate Liiduga.
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EESTI NÄITLEJATE LIIT

Liikmete arv: 506.
Juhatuse koosseis: Gert Raudsep (esimees), Enn Lillemets (aseesimees), Velvo Väli (aseesi-
mees), Rasmus Kaljujärv, Taavi Eelmaa, Tiina Tõnis, Jekaterina Kordas, Mait Malmsten, Tõnn
Lamp, Märt Jakobson, René Soom, Liia Kanemägi-Jõerand, Triin Lepik, Tanel Jonas, Vilma
Luik.
Eesti Näitlejate Liidu vastutav sekretär: Eneken Aksel.

Üldkoosolek toimus 2. aprillil 2012 Eesti Nuku- ja Noorsooteatris. Kuulati ära esimehe ette-
kanne ENL-i tegevusest ja arengusuundadest. Revisionikomisjoni (Anne-Reet Margiste ja Red-
nar Annus) töö kinnitati ühehäälselt.
Mälestati 2011. aastal lahkunud kolleege.
Revisjonikomisjon kinnitati samas koosseisus: Anne-Reet Margiste ja Rednar Annus.
Kinnitati juhatuse moodustamise printsiip: igast teatris, kus on vähemalt 10 ENLi liiget – 1
esindaja juhatuses; 2 vabakutseliste esindajat; 2 solistide esindajat; 1 väiketeatrite esindaja; esi-
mees.

Eesti Rahvusringhäälinguga allkirjastati uus koostööleping, mis saab eeldatavasti aluseks teiste
telekanalitega sõlmitavatele lepingutele.

Eesti Esitajate Liiduga oli sõlmimisel esitajate tasude kogumise koostöölepe – Eestisse jääks
ainult üks organisatsioon, kust saaks litsentse esitajate teoste kasutamiseks.

Jätkusid läbirääkimised Elioniga, samuti anima- ja mängufilmide dublaaži lähtetasude välja-
töötamine.

Ergo Kindlustusega sõlmiti ENL-i liikmete ööpäevaringne õnnetusjuhtumikindlustus.

Esimees Gert Raudsep osales oktoobris EuroFIA (European group of the International Federation
of Actors) koosolekul Lissabonis.

Loovisiku ja loomeliitude seadusest tulenevalt maksti vabakutselistele loovisikutele loome-
toetusi ning loovisikutele loometegevuseks ning sellega seotud täiendõppeks antavaid stipen-
diume. Eeskätt vanemaid liikmeid abistati tervise- ja ravimitoetuste maksmisega.

ENL-i auliikmeteks valiti Leila Säälik, Ines Aru, helle Laas ja helgi Sallo.
ENL-i aastapreemia (auraha) sai helle Laas.
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EESTI TANTSUKUNSTNIKE LIIT

Liikmete arv: 50. 
Juhatus (kuni maini 2011): Maria Goltsmann (esimees), helena Ehrenbusch, Jarmo Karing,
heili Lindepuu, Liina-Karina Mikkor, Maarja Pärn.
Juhatus (mai 2011 – jaanuar 2012): Jaan Ulst (esimees), Laura Kvelstein, Kaja Lindal, Maarja
Pärn.

osaleti Tantsunõukogu koosolekutel.
Aasta esimesel poolel valmistati ette märtsis toimunud festivali Uus Tants 10 (vt „Festivalid
Eestis“). Eesti Tantsukunstnike Liit korraldas seda esmakordselt, seni olid festivali teinud agen-
tuurid. Uus Tants on Eesti kahe viimase aasta kaasaegse tantsu kokkuvõttev platvorm.
Anti välja aastaraamat „Uue Tantsu tekstid“, mis sisaldab intervjuusid festivalil osalenud
koreograafidega.
Aasta lõpus kuulutati välja Uus Tants 11 ideekavandite konkurss.

Jagati enesetäiendus- ja treeningtoetusi. 

Eesti Tantsukunstnike Liidu korraldatud töötoad: 
Mari Mägi töötuba Tallinnas; 
ortiz Fornier Bedoya töötuba Tallinnas; 
cid Pearlmani ja David Kingi kaasaegse tantsu ja kompositsiooni töötoad Tallinnas ja Jõhvis.

EESTI TEATRIKRIITIKUTE ÜHENDUS

Liikmete arv: 11.
Juht: Margot Visnap.

hea teatri auhind anti Piret Raugile.
Toetati Teatriteaduse Üliõpilaste Looži kevadkooli, kus astusid üles ka Teatrikriitikute Ühen-
duse liikmed.
Viidi läbi kaks vestlusringi lavastustest „Mees, kes teadis ussisõnu“ (Endla) ja „The rise and
fall of Estonia“ (Teater No99). Viimasest ilmus ka vestlusring Postimehe nädalalõpulisas
AK 26. märtsil 2011. 
Toetati liikmete sõite teatritesse väljaspool Tallinna ja Eestit.

EESTI TEATRIUURIJATE ÜHENDUS

Liikmete arv: 55.
Juhatus: hedi-Liis Toome (esimees), ott Karulin, Liina Unt.
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Koos Tantsukunstnike Liiduga korraldati seminar „Tants ja kriitika. Marginaalne kunst” fes-
tivalil Uus Tants 8. aprillil haapsalus.
Teatriuurijate Ühenduse aastakonverents „Sajandilõpu Eesti teater: Suur pauk?“ korraldati
2. ja 3. detsembril Von Krahli Teatris.
Loodi teatriuurijate blogi teater3000.wordpress.com 
22. juunil viidi läbi lavastuse „Ird, K.“ (Tartu Uus Teater) arutelu.
Kalju haani osales Aleksander Mältoni 110. aastapäeva konverentsil 30. juulil.
Kristel Pappel luges 2011. aasta sügisel muusikaalaseid loenguid Tartu Ülikooli teatriteaduse
bakalaureuse astme üliõpilastele.
Toetati Teatriteaduse Üliõpilaste Looži kevadkooli 11. ja 12. juunil ja viidi seal läbi seminar
teemal „Kas on elu pärast post-postmodernismi?”.
Toetati oma liikmete sõite välisfestivalidele: Rootsi teatribiennaal, Praha kvadriennaal,
Theatertreffen, Tanz im August ning Läti teatri ülevaatefestival. Ka maksti osaliselt kinni välis-
teatrite pileteid.

SEENIORIDE ÜHENDUS

Liikmete arv: 505.
Juhatus: Juris Žigurs (esimees), Anu Kaal, Eha Kard, Volli Käro, Anne Margiste, Tiiu Tölp-
Randviir, Epp Viller.

Toimusid teatrietenduste külastused ja muud ühistegevused (Kiek in de Köki muuseumi
külastus, igakuised kokkutulekud ning kevad- ja jõulupeo korraldamine Teatriliidu majas).

EESTI ETENDUSASUTUSTE LIIT

EETEAL-i kuulus 20 teatrit ja kontsertorganisatsiooni. 2011. aastal astus liikmeks MTÜ Tartu
Uus Teater.
Juhatus: Margus Kasterpalu (esimees, Eesti Teatri Festivali juhataja), Raivo Põldmaa (Tallinna
Linnateatri direktor), Joonas Tartu (Rakvere Teatri juht), Tiina Rebane (VAT Teatri juht) ja
Toomas Peterson (Vanemuise finantsjuht).
Eesti Etendusasutuste Liidu tegevjuht: Kristiina Reidolv.

12. jaanuaril tähistati Tallinna Linnateatris EETEAL-i 20. aastapäeva (1991–2005 oli organisat-
siooni nimeks Eesti Teatrijuhtide Liit). Toimus kõnekoosolek, kus esinesid Soome Teatrite Liidu
tegevdirektor Matti holopainen ja kultuurilehe Sirp peatoimetaja Kaarel Tarand.

Toimus 10 töökoosolekut, 10 juhatuse koosolekut, kaks ametlikku kohtumist uue kultuuri-
ministri Rein Langiga, üks kohtumine asekantsler Ragnar Siiliga, kolm Kultuuriministeeriumi
rahastamiskomisjoni koosolekut ja kolm kohtumist Kultuuriministeeriumi arendusosakon-
naga, viis Eesti Teatri Agentuuri nõukogu koosolekut ning üks teatrite statistika kogumist
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käsitlev koosolek, kaks ITI Eesti Keskuse nõukogu koosolekut, neli ametlikku kohtumist Eesti
Teatriliiduga, kaks kohtumist Eesti Rahvusringhäälinguga, üks kohtumine haridus- ja
Teadusministeeriumi ametnikega, üks kohtumine Eesti Muuseumiühinguga, üks kohtumine
Eesti diplomaatide ja kultuuriatašeedega ning üks kohtumine Rahandusministeeriumi riigi-
hangete ja riigiabi osakonnaga.

Kultuuriministeeriumi juures tegutsevasse riigieelarvest teatritele toetuse määramise komis-
joni kuulus EETEAL-i esindajana Kristiina Reidolv ning väiketeatrite ja tantsuteatri esindajana
EETEAL-i liige Priit Raud.

EETEAL osales heategevusfondi Aitan Lapsi projektis, mille eesmärgiks on koguda taara
tagastamisest tehtavaid annetusi teatrikülastuste korraldamiseks vähekindlustatud lastele.
Kampaania käivitati 18. mail, sellega liitus 17 teatrit. 2011. aastal külastas teatrit 4700 vähe-
kindlustatud last.

Raivo Põldmaa ja Kristiina Reidolv jõudsid kohtumistel Eesti Rahvusringhäälingu esindajatega
kokkuleppele teatrietenduste salvestamise raamleppe osas. Lepe hakkab kehtima 2012. aas-
tast.

EETEAL korraldas 24.–26. novembrini Tallinnas Estonia Talveaias Euroopa Etenduskunstide
Tööandjate Liiga (PEARLE) konverentsi. osa võtsid 30 PEARLE liiget ning partnerid Eestist
(teatrijuhid, Kultuuriministeeriumi ametnikud jt). Ettekannetega esinesid rahandusminister
Jürgen Ligi („Riigieelarve tasakaalustamine majanduskriisi tingimustes“), Eesti Teatri Agen-
tuuri juht ott Karulin („Etenduskunstide olukord Eestis“), SA Tallinn 2011 projekti Kultuuri-
turism 2011 juht Elena Natale („Tallinn 2011 rahastamine“) ja EETEAL-i tegevjuht Kristiina
Reidolv („Ülevaade EETEAL-i tegevusest“).

EETEAL-i esindajatena osalesid PEARLE konverentsil Budapestis 19.–22. maini Toomas
Peterson ja Kristiina Reidolv.

Margus Kasterpalu, Raivo Põldmaa, Aarne Mägi ja Kristiina Reidolv külastasid Peterburi
teatrijuhtide aastakonverentsi 22.–24. aprillil. Ettekande Eesti teatrisüsteemist tegi Raivo Põld-
maa. Peterburi teatrijuhtide vastuvisiit toimus 5.–7. septembrini.

EETEAL korraldas teatrijuhtidele ja -töötajatele arengukava koostamise teabepäeva ning teat-
rite kontaktisikute ja raamatupidajate koolituse heategevusprojekti läbiviimiseks. Lisaks aidati
läbi viia Loov Eesti loomemajanduse seminari teatritele. EETEAL-i töögrupp analüüsis ja esitas
muutmisettepanekud Kultuuriministeeriumi programmile „Teater maale“. EETEAL tegi koos-
tööd Eesti Teatri Agentuuriga kogumiku „Eesti teatristatistika 2010“ väljaandmisel ning
Turismifirmade Liiduga TourEst 2011 raames.
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EESTI TEATRI AGENTUUR

Nõukogu: Raivo Põldmaa (esimees), Ain Lutsepp, Kristiina Reidolv, Jaak Allik ja Tõnu Lens-
ment. Juhataja: ott Karulin.

Agentuur jätkas põhitegevusena autoriõiguste omandamist ja vahendamist. 
2011. aastal sõlmis Agentuur teatritega erinevate teoste kasutamiseks 93 lepingut. 
Eesti Teatri Agentuuri kunstinõukogusse kuulusid Ülev Aaloe, Sven Karja (esimees), Laur
Kaunissaare, Liis Kolle, Ene Paaver, Siret Paju ja Triin Sinissaar. Toimus neli kunstinõukogu
koosolekut, kus loeti kokku 52 näidendit. Vastavalt kunstinõukogu otsustele maksti 2011. aastal
ühekordset esindusõiguse tasu 19 algupärandi eest ning 20 välisnäidendi tõlke eest, samuti
4 eesti näidendi võõrkeelse tõlke eest.

Sõlmiti koostööleping Eesti harrastusteatrite Liiduga, mis peaks tagama, et ülevaatefestivali-
del esitatakse vaid autoriõigustega lavastusi; lisaks tehakse koostööd valdkonna harimisel
antud teemal. Samuti võttis Agentuur kasutusele uued tüüplepingud, mis välistavad maksu-
ja muud juriidilised vaidluskohad. Üleminek uutele lepingutele jätkub ka 2012. aastal.

oktoobris ilmus “Teatristatistika 2010”. Alustati veebipõhise statistika andmebaasi ehk statis-
tikamootori ehitamisega. Projekti finantseeritakse Agentuuri eelmiste aastate jäägist (64%)
ning Kultuuriministeeriumi sihtfinantseeringuga (36%).

Kahel korral toimusid jagatud mõtete sarja kohtumised: mais Tallinna Linnateatris „teater |
seitse”, mis võttis kokku viimasel seitsmel aastal ilmunud teatristatistika raamatud, ning
oktoobris koostöös Eesti harrastusteatrite Liiduga teemal “teater | kool“. 

Toimus traditsiooniline näidendivõistlus, mis seadis eesmärgiks anda võimalus uue põlvkonna
autoritele – seetõttu koosnes žürii eelmiste võistluste laureaatidest. Võistlusele laekus 74 teksti
ning neist premeeriti seitset. Võidutöö tõlgiti inglise keelde. 2011. aastal tehti esimesi samme
ka eesti dramaturgia ekspordi kasvatamise suunal: Soomes esietendus kaks Martin Alguse
näidendit, samuti valiti tema New Baltic Drama võidutöö Berliinis toimunud uue dramaturgia
festivali kavva. 

Koostöös Eesti Etendusasutuste Liidu ja Teatriliiduga taaskäivitati Rahvusvahelise Teatriins-
tituudi Eesti Keskus, mille esindaja osales ka organisatsiooni kongressil. Alustati ekspordi
kaheaastase (2012–2013) projektiga, mida finantseeritakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse
poolt. Tänu EAS-i toetatud projektile saab välissuhtlusest Agentuuri kahe järgmise aasta
prioriteet.
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TEATRITE KOOSSEISUD

RAHVUSOOPER ESTONIA

Juhtiv-kunstiline:
Loominguline juht: Arvo Volmer.
Lavastaja, peadirektori nõunik: Arne Mikk.
Lavastaja: Neeme Kuningas.
Balleti kunstiline juht: Toomas Edur.
Balleti kunstilise juhi assistent: Age oks.
Balleti administratiivjuht: Andrus Kämbre.
Dirigent, peakoormeister: Risto Joost (kuni 31.08.2011).
Peakoormeister: hirvo Surva (alates 01.09.2011).
Koormeister: heli Jürgenson (lapsehoolduspuhkusel), Peeter Perens.
Dirigendid: Jüri Alperten, Erki Pehk (kuni 31.05.2011), Mihhail Gerts.
Näitejuhid: helgi Sallo, Garmen Tabor (kuni 31.07.2011), Kati Kivitar (alates 01.05.2011).
Vokalistide kontsertmeistrid: Tarmo Eespere, Ülla Millistfer (kuni 31.07.2011), Riina Pikani,
Ivo Sillamaa, Ralf Taal.
Balleti kontsertmeistrid: Milena Borissevitš (lapsehoolduspuhkusel), Anneli Tohver, Vladima
Jeremjan, Larissa Beresneva.
Koori kontsertmeister: Mari-Ann Aljaste.
Repetiitor-pedagoogid: Elita Erkina, Viktor Fedortšenko, Katrin Kivimägi, Tatjana Laid, Marina
Kesler.

Administratsioon:
Peadirektor: Aivar Mäe.
Peadirektori abi: Kadri Pukk.

Lavastusala:
Tehnikadirektor: Taivo Pahmann.
Kostüümiala juhataja: Marja-Liisa Pihlak.
Vanemrekvisiitor: Tatjana Siiv.
Grimmiala juhataja: Taimi Lume.
Dekoratsiooniala juhataja: Külli Root.
heliala peaspetsialist: Kalev Timuska.
Pealavatehnik: Karl Mikk.

Kunstilis-korraldav:
ooperijuht: Mart Mikk.
orkestri ja koori direktor: Aili Roose.
Trupijuht: Lea Peterson.
ooperilavastuste assistent: Ellen Maiste.
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Muusikalavastuste assistent: Endel Nõgene, Silva Valdt (alates 01.08.2011).
orkestri ja koori direktori assistent: Ivika Paart, Jaan Kerem.
Inspitsiendid: Rein Taidla, Mati Kõrts, Jüri Kruus, Anton osul.
Noodikogu juhataja: Jaan Kiiv.
Toimetaja: Tiina õun (kuni 14.01.2011).

Muusikateatri solistid: Riina Airenne, Aleksander Arder, Rauno Elp, Kadri Kipper, oliver Kuu-
sik, Andres Köster, Mart Laur, Juuli Lill-Köster, helen Lokuta, Mart Madiste, Angelika Mikk,
Väino Puura (kuni 15.09.2011), Urmas Põldma, Aare Saal, René Soom, Janne Ševtšenko, Jassi
Zahharov, heli Veskus, Priit Volmer, Kristina Vähi-Matesen. 

Tantsuteatri solistid: Eve Andre, Anatoli Arhangelski, Luana Georg, heidi Kopti, Andrus Laur
(alates 03.08.2011), Galina Lauš, Artjom Maksakov (kuni 28.04.2011), olga Malinovskaja (kuni
31.07.2011), Marika Muiste, Alaksandr Prigorovski, olga Rjabikova, Alena Shkatula, Maksim
Tšukarjov, Sergei Upkin.

Balletitrupp: Reet Albre, Nadežda Antipenko, Jelena Bajandina (alates 03.08.2011), Ksenia Bes-
palova, Robbie Bird, Sam Brown, Emilia cadorin (alates 11.10.2011), hannah carter, Daniel
clarke (kuni 31.07.2011), Svetlana Danilova, Sergei Fedossejev, Irina Fjodorova, Ingrid Gilden,
Maia Gontšarenko, Ryan Goscinski (kuni 31.07.2011), Jevgeni Grib, Darja Günter, Jonathan
hanks, charlotte Ingleson (alates 03.08.2011), Mihhail Jekimov, Viktor Jelissejev, Aleksandr
Kanapljov, Kaire Kasetalu, Daniel Kirspuu, Sanna Kondas, Kaja Kreitzberg, christina Krigolson
(alates 03.08.2011), Martin Lagos Kuusk, Triinu Leppik, Seili Loorits-Kämbre, Nanae Ma-
ruyama, Bruno Micchiardi (alates 03.08.2011), Andrei Mihnevitš, Vadim Mjagkov, William
Moore, Vitali Nikolajev, Tiina Maaria ojanen (kuni 28.08.2011), Svetlana Pavlova, Maigret Peet-
son, Michele Pellegrini, Tuuli Peremees (kuni 31.10.2010), henry Perkins (kuni 31.07.2011),
hedi Pundonen, Satu Ludmilla Pussinen (lapsehoolduspuhkusel), Aleksandra Rebmann (kuni
28.08.2011), Anton Ržanov, oksana Saar (varem Krasnopjorova, lapsehoolduspuhkusel), Anas-
tassia Savela, Ksenia Seletskaja, William Simmons (alates 03.08.2011), Anna Zadorožnjuk (kuni
31.12.2011), Jegor Zdor, oksana Tralla (varem Titova, lapsehoolduspuhkusel), helen Veide-
baum (30.09.2011), Urve-Ly Voogand.

Koor: Rene Alas, Karin Andrekson, Pavlo Balakin, Roman chervinko, Ricardo cuartero Vaz-
quez (alates 02.08.2011), Diana Dikson-Soom, Triin Ella, Madis Enson (alates 02.02.2011), Georg
Gurjev, Maire haava, Evelin heinapuu, Kati Jaanimäe, Maria Kais, Aivar Kaseste (kuni
31.12.2011), Arvids Keinis (alates 02.08.2011), Greete Kivisild, Aare Kodasmaa, Airike Kolk,
Kaarel Kolk (kuni 31.07.2011), Kädi Kosenkranius, Albina Kotšetova, olev Kriisa, Priit Kruu-
sement, heilin-helina Kuuskme (kuni 31.07.2011), Ludmilla Kõrts, Ardo Lass (kuni 09.04.2011),
Meeli Lass (lapsehoolduspuhkusel), Tiiu Laur (kuni 31.07.2011), Maris Liloson, Aleksei Mikli
(kuni 31.07.2011), helen Nõmm (kuni 13.06.2011), Jan oja, helen oll (kuni 13.09.2011), Ivo
onton, Külli ormisson, Kai Parmas (kuni 31.07.2011), Liivi Põldmäe, Pille-Riin Rajavee,
Eva Rand, Lydia Roos, Airi Sepp, Gints Sterinovičs (kuni 07.11.2011), olga Zaitseva, Valentina

385

teatrielu2011kroonika_Layout 1  22.04.13  13:36  Page 385



Taluma, Kairi Tammaru (lapsehoolduspuhkusel), Sven Tarlap, Andre Amadeus Trumm, Kätlin
Truus (varem Värton, lapsehoolduspuhkusel), Ülle Tundla, Kristina Under, Mati Vaikmaa (ala-
tes 15.08.2011), Aleksei Vorontsov (kuni 31.07.2011), Mare Väli (kuni 31.07.2011).

orkester: Mari Aasa, Andreas Aben (kuni 24.10.2010), Priit Aimla, olev Ainomäe, Maarja Allik
(alates 05.08.2011), odd Kyrre Alsvik (kuni 31.08.2011), Edmunds Altmanis, Andreas Arder,
Aabi Ausmaa, Angelica Averjanov, Per Johan Bejke (kuni 12.06.2011), Adrian Bravo Lopez,
Toomas Bubert (kuni 07.09.2011), Laur Eensalu, Rait Erikson, Eva-Liisa heinmaa (lapse-
hoolduspuhkusel), Eneli hiiemaa, Sirje Juhkam, Marko Jõeleht, Aleksander Jõgi, Valter
Jürgenson, hanno Kedik, helena Kedik, Kristi Keel, hardo Killing, Mart Kivi, Saale Kivima-
ker-Rull (lapsehoolduspuhkusel), Marita-Merle Klimova, Guido Kongas, Inno-Mart Kont, Kris-
tina Kriit, Taavi Kuntu, Sigrid Kuulmann Martin (alates 24.04.2011), Anu Laas, Mart Laas, Mati
Leibak, Tatjana Lepnurm (alates 05.08.2011), Anneliis Lindre, Leho Läte, Lars Patric Malm (ala-
tes 07.09.2011), csaba Zoltan Marjan (alates 14.09.2011), Lembi Mets, Jüri Millistfer, Kaia Muttik
(lapsehoolduspuhkusel), Maria Nesterenko, Toomas Nestor, Jaan Normak, Karolina Normak,
Kristjan Nõlvak, Sigrid orusaar, Joel ots, Andres Peetson (kuni 06.03.2011), Roman Petuhhov,
Eda Peäske, Petri Piiparinen (13.06.2011), Vambo Pikknurm, Arne Pilliroog, Valdek Põld, Kris-
tiina Pähno (kuni 31.07.2011), Tiit Pärtna, Ele Raik (kuni 31.01.2011), heiti Riismäe, Igor Rootsi,
Mai Rosenroth, heili Rosin (alates 05.08.2011), Epp Saar, Kristjan Saar, Meeme Saareväli (kuni
31.07.2011), Raivo Saarma (kuni 07.05.2011), Vello Sakkos, Karin Sarv, Rene Sepalaan, Raul
Seppel, Eugen Simson-Valtin, oksana Sinkova (kuni 31.07.2011), chris Sommer (alates
07.09.2011), henno Soode, Karmen Sookruus, Kristiina Talen (kuni 30.09.2011), Kaiu Talve
(12.06.2011), Liliana Tamm-Maaten, Mari Targo (kuni 31.07.2011), Rein Tiido, Kersti Tomingas,
Kerstin Tomson, Eivin Toodo, Veljo Toodo, Jaak Tork, Regina Udod (alates 05.08.2011), Leena
Uibokand, Toivo Unt, Katrin Uuli, Toomas Uustalu, Ester Vain, henry-David Varema, Andrus
Vihermäe, Marika Vihermäe, Madis Vilgats (alates 01.01.2011), Alar Villems, Vahur Vurm, Liis-
helena Väljamäe (alates 01.10.2011), Ardo Västrik (lapsehoolduspuhkusel), Anto õnnis, Ann
õun (lapsehoolduspuhkusel), Marko õunapuu.

VANEMUINE

Administratsioon:
Teatrijuht: Paavo Nõgene.
Juhiabi: Merle Nikkinen.
Peakunstnik: Kristiina Münd (lapsehoolduspuhkusel), Maarja Meeru.
Personalijuht: Keiu Kaljujärv.
Noorsootöö juht: Mall Türk.
haldusjuht: Kalle Kukk.
Turundusjuht: Ave Svarts.
Müügijuht: Siivi Põldots.
Reklaamijuht: Tiina-Erika Friedenthal (lapsehoolduspuhkusel), Katrin Paas.
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Pressiesindaja: Ave-Marleen Rei.
Kirjandusala juhataja: Anu Tonts.
Balletitoimetaja: Kai Rohejärv.
Muusikatoimetaja: Marika Petti.
Lavastusala juht: Lui Lääts.
Dekoratsiooniala juht: Aarne hansalu.
Rekvisiidiala juht: Liina Martoja.
Valgusala juht: Andres Sarv.
heliala juht: Toivo Tenno.
Pealavameister: Rait Randoja.
Grimmiala juht: Anne-Ly Soo.
Trupijuht: Eda hinno.
Finantsjuht: Toomas Peterson.
Peaadministraator: helle Soo (kuni 31.10.2011).

Draamatrupp:
Draamajuht: Sven Karja (kuni 30.06.2011), Urmas Lennuk (alates 01.08.2011).
Dramaturg-toimetaja: Sven Karja (alates 01.07.2011).
Lavastajad: Ain Mäeots, Rein Pakk.
Näitlejad: Raivo Adlas, Robert Annus, Marika Barabanštšikova, herta Eelmäe, Kaisu Ird, Mar-
gus Jaanovits, Tanel Jonas, Merle Jääger, hannes Kaljujärv, Karol Kuntsel, Martin Kõiv, Riho
Kütsar, Markus Luik, Jüri Lumiste, Maarja Mitt, Andres Mähar (alates 01.06.2011), Liina-Riin
olmaru, Ao Peep (surmakuupäev 23.04.2011), Liisa Pulk, Ragne Pulver (varem Pekarev, lap-
sehoolduspuhkusel), Eva Püssa, Külliki Saldre, ott Sepp, Maria Soomets (lapsehoolduspuh-
kusel), Aivar Tommingas.

Ballett:
Balletijuht: Mare Tommingas.
Balletijuhi assistent: Krista Kotselainen.
Repetiitorid: Rufina Noor, Jelena Kõlar, Fabrice Maurice Gibert, Marika Aidla.
Repetiitori assistent: Epp Viller.
Balletiartistid: Jonathan Nicholas oliver Ammerlaan (kuni 14.06.2011), Rosamund Alice Ash-
worth Ford (kuni 21.04.2011), hayley Jean Blackburn, Rita Dolgihh, Maria Isabella Jacqueline
Engel, Gianna Jefremova (kuni 30.04.2011), Matthew James Jordan, Mai Kageyama (kuni
31.05.2011), Aivar Kallaste, Julia Kaškovskaja, Daniil Kolmin (alates 16.08.2011), Vjatšeslav La-
doškin, Julia Litvinenko, colin Thomas Maggs, Anthony Patrick Maloney, Marta Mafalda Mar-
celli, Kristina Markeviciute, Lawrence cameron Massie (alates 16.08.2011), Yassaui Mergaliyev
(16.08.2011–31.12.2011), Ilja Mironov, Nashua Mironova, Tatevik Mkrtoumian, Giulia Monte-
sello (alates 16.08.2011), Alicia Jane Nelson, olegs Alens Piskunovs (kuni 20.11.2011), Laura
Denise Quin, Sophie Elizabeth Rance (alates16.08.2011), Keith Alan Reinolds (alates 16.08.2011),
Benjamin John Kyprianos Roomes (alates 16.08.2011), Raminta Rudžionyte, Janek Savolainen,
Daniel Robin Szybkowski (kuni 21.04.2011), Ruslan Stepanov, Silas Jonathan Stubbs, Takuya
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Sumitomo (kuni 12.06.2011), Janika Suurmets, Koki Tachibana (alates 16.08.2011), Milena Su-
sanna Erika Tuominen, Jaan Ulst, George Bertram Willé-Williams.

ooperi-operetisolistid: Märt Jakobson, Merle Jalakas, Atlan Karp, Tõnu Kattai, Valentina Kre-
men, Taisto Noor, Alla Popova, Karmen Puis, Pirjo Püvi, Jaan Willem Sibul.

Koor:
Peakoormeister: Piret Talts.
Koori intendant, kooriartist: Endel Kroon.
Kooriartistid: Rainer Aarsalu, Merle Aunpuu, Simo Breede (alates 16.08.2011), helen hansberg
(alates 15.07.2011 lapsehoolduspuhkusel), Kaja Ilmjärv, Janari Jorro, Laili Jõgiaas (kuni
30.06.2011), Elin Kaiv, Katrin Kapinus, Eve Kivisaar, Siiri Koodres, Silja Lani, Milvi Luik, Vaike
Lätt, Edgar Mikkel, Viktor Mägi, helen Nõmm (alates 09.08.2011), Risto orav, Elmar Pool,
Erkki Rebane, Aime Roosileht, Andres Ross, Maire Saar, Ivar Saks, Uku-Markus Simmermann,
Tarmo Teekivi, Mehis Tiits, Tiina Tikk, Margus Toode, Liina Tordik, Pille Veedler (alates
09.08.2011), Luule Veziko, Marika Villemson, Anne Vilt, Inge õunapuu.

orkester:
Muusikajuht: Paul Mägi (alates 01.08.2011).
1. dirigent: Lauri Sirp.
Kontsertmeister: Kristel Eeroja-Põldoja.
1. viiul, kontsertmeistri kt: Kristiina Birk.
orkestri liikmed: Andri Annus, Aivar Eimra, Tiina Enniko, Elle Fuchs, Kalev helmoja, Urmas
himma, heimo hodanjonok, heli Ilumets, Marie Jaksman, Maimu Kaarde, Tõnu Kalm, Anna
Kelder, Maria Kesvatera, Margus Kits, Aivo Koddanipork (orkestri intendant), Maie Kostabi,
Rain Kotov, Sirli Laanesaar, Viljar Lang, Enno Lepnurm (alates 18.08.2011), Kristiina Luik (ala-
tes 01.10.2011), hanno-Mait Maadra, Silver Mesi, Niina Mets, Laura Miilius, heili Mägi, hille
Niilisk-Rees, Svetlana Nukka, Kattrin ojam, Maria okuško, Merike ots, Kaido otsing, heiki
Palm, Marina Peleševa, Jan Pentšuk, Kreete Perandi (kuni 30.09.2011), Tõnu Pärtin, olga Raud-
onen, Kadri Rehema, Eveli Roosaar (lapsehoolduspuhkusel), Jaanus Roosileht, Anna Samso-
nova, Kadri Sepalaan, Jaanus Siniväli, Denis Strelkov, Anna Sulitšenko, Eva-Maria Sumera,
Marti Suvi, Lauri Sõõro, Ilja Šarapov, Tanel Tamm, Triinu Tamm-Raudver, Margus Tamme-
mägi, Eeva-Liisa Tammiku (lapsehoolduspuhkusel), Evelin Tammiku (lapsehoolduspuhkusel),
Kulvo Tamra, Kait Tiitso, Küllike Tikk, Žanna Toptši, Johanna Tuvi, Margus Vahemets, Karl
Vakker, helena Valpeteris, Anne Vellomäe, Valdeko Vija, Marju Villak, Linda Viller, Kai
Visnapuu, Karina Vološina.
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EESTI DRAAMATEATER

Teatrijuht, sihtasutuse juhatuse liige: Rein oja.
Peanäitejuht: Priit Pedajas.
Lavastajad: hendrik Toompere jr, Ingomar Vihmar, Merle Karusoo.
Peakunstnik: Riina Degtjarenko.
Muusikaala juhataja: Ardo Ran Varres (kuni 30.09.2011), Liisa hirsch (alates 07.10.2011).
Dramaturg: Ene Paaver.
Toimetaja: Riina oruaas (kuni 29.03.2011), Monika Larini (alates 4.04.2011).
Tehnikadirektor: Aldo Niilus.
Turundusdirektor: Toomas Pikhof.
Kommunikatsioonijuht: Tanel Tomson.
Videokunstnik-kujundaja: Kadri hallik.
Tõlk-toimetaja: Maia Soorm.
Lavastusjuht: Andres Bergström.
Kostüümiala juhataja: Piret Tang.
Vanemrekvisiitor-laohoidja: Karin Tetsmann.
Trupijuht: haldja Jalajas.
Etendusteenistuse juht: Johannes Tammsalu.
Etenduse juhid-rekvisiitorid: Kadri Tammiste, Anneli Roosi, Karin Undrits.
Lavastusteenistuse juht: Toivo Kaev.
Pealavameister: Enriko Mäsak (kuni 10.10.2011), Andres Jõerand (alates 10.10.2011).
Vanemjumestuskunstnik: helga Aliis Saarlen.
Vanemkostümeerija: Kayre Pärnpuu.
Valgusala juhataja: Raido Talvend.
Vanemhelioperaator: Tauno Makke.

Näitlejad: Tõnu Aav, Maria Avdjuško, Ita Ever, Kersti heinloo, Mihkel Kabel, Ülle Kaljuste,
Guido Kangur, Tõnu Kark, Maria Klenskaja, Kersti Kreismann, Marta Laan, Lauri Lagle (kuni
31.07.2011), Roland Laos, Mari Lill, Mari-Liis Lill, Ain Lutsepp, Mait Malmsten, Kaie Mihkel-
son, hilje Murel, Laine Mägi, Tõnu oja, Ester Pajusoo, Merle Palmiste, Raimo Pass, Margus
Prangel (kuni 31.07.2011), Anti Reinthal (kuni 14.01.2011), Jaan Rekkor, Tiit Sukk, Taavi Tep-
lenkov, harriet Toompere, hendrik Toompere jr jr, Lembit Ulfsak, Ivo Uukkivi, Uku Uusberg,
Jan Uuspõld, Britta Vahur, Viire Valdma, Martin Veinmann, Kristo Viiding.

EESTI NUKU- JA NOORSOOTEATER

Direktor: Meelis Pai.
Direktori asetäitja: Rain Raabel.
Pearaamatupidaja: Viktor Stepanov.
Direktori abi: Eda Kaljo.
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Turundusjuht: Jaanus Kukk (22.03.2010–19.04.2011), Maarja Mänd (alates 2.09.2011).
Müügiosakonna koordinaator: Janne Raavik (alates 18.07.2011).
Direktori abi loomingulisel alal: Priit hummel (kuni 14.04.2011).
Kunstiline juht: Vahur Keller (alates 1.08.2011).
Lavastaja: Vahur Keller (kuni 5.06.2011).
Peakunstnik: Britt Urbla Keller (alates 1.08.2011).
Välissuhete juht: Anna-Liisa õispuu (1.04.2011–22.01.2012).
Välissuhete koordinaator: Annika Land-Reisser (alates 1.08.2011).
Kirjandustoimetaja: Kati Kuusemets.
Avalike suhete juht: Mari Nurk (1.09.2010–30.09.2011).
Kunstnik-kujundaja: Maite-Margit Kotta.
Kunstnik: Kalju Kivi.
Projektijuht: Jaagup Kreem.
Etendusteenistuse juht: Toomas Kreen.
Muusikajuht: Kaire Vilgats-Lõhmus.

Näitlejad: Liivika hanstin, Ingrid Isotamm, Kadri Kalda (alates 1.08.2011), Anti Kobin, helle
Laas, Sandra Lange (alates 1.08.2011), Jevgeni Moissejenko, Tarmo Männard, Mart Müürisepp
(alates 1.09.2011), Laura Nõlvak, Katri Pekri (alates 1.08.2011), Mirko Rajas, Karin Rask, Andres
Roosileht, Riho Rosberg, Kaisa Selde (alates 1.08.2011), Pavel Šnjagin (kuni 31.05.2011), Rima
Zaynullina (kuni 31.05.2011), Katariina Tamm (alates 1.08.2011), Mihkel Tikerpalu, Lee Trei,
Tiina Tõnis, Taavi Tõnisson, Are Uder. 

ENDLA TEATER

Administratsioon:
Direktor: Ain Roost.
Juhiabi: heli Kaskla.
Asedirektor: Roland Leesment.
Pearaamatupidaja: Elo Siigur.
Raamatupidaja: Urve Rõõm.
Trupijuht: Aigi Veski.
Administraator: Ain Miilberg.
Avalike suhete juht: Inga Jaagus.
Dramaturg: Triinu ojalo.
Reklaamitoimetaja: Ilona Rääk.
Müügiassistent: Ilona Smeljanski.

Loominguline:
Pealavastaja: Tiit Palu (kuni 31.12.2011).
Lavastajad: Andres Noormets, Enn Keerd.
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Peakunstnik: Silver Vahtre (kuni 31.08.2011).
Muusikaala juht: Feliks Kütt.
heliala juht: Janek Kivi.
Valgusala juht: Margus Vaigur.
Lavastusjuht: Andrus Jõhvik.
Kostüümiala juht: Ester Kasenurm.
Grimmiala juht: Ivi Smeljanski.

Näitlejad: Ago Anderson, Sten Karpov, Ireen Kennik, Lauri Kink, Liis Laigna, Piret Laurimaa,
Triin Lepik, Priit Loog, Jaanus Mehikas (alates 6.07.2011 ajateenistuses), carmen Mikiver, Ahti
Puudersell, Bert Raudsep (alates 6.07.2011), Jaan Rekkor, Sepo Seeman, Tambet Seling, Indrek
Taalmaa, Karin Tammaru, Katrin Valkna (lapsehoolduspuhkusel), Kaili Viidas, Jüri Vlassov.

KURESSAARE LINNATEATER

Direktor: Piret Rauk.
Direktori asetäitja loomealal: Aarne Mägi.
Lavameister: Ahto Matt.
Projektijuht: Elen Pärtel (lapsehoolduspuhkusel), Ene Pärtel (alates 21.02.2011).
Valgustaja: Allan Kallaste.
Riietur-õmbleja: Laivi Koppel.

TEATER NO99

Juhtiv-administratiivne: Tiit ojasoo, Katre Kasmel, Angela Mooste, Marju Väli, Ingrid Pappa,
Jaan Schmidt, Ene Randvee, Ain Saviauk, Kairi Mändla, helina Loor, Paul Aguraiuja, Pirkko
Valge.

Juhtiv-kunstiline: Ene-Liis Semper, Eero Epner.

Kunstiline: Rasmus Kaljujärv, Eva Klemets, Risto Kübar, Andres Mähar, Mirtel Pohla, Jaak
Prints, Gert Raudsep, Inga Salurand, Tambet Tuisk, Sergo Vares, Marika Vaarik. 

Kunstiline-tehniline: Ants Kurist, Siim Reispass, hendrik Kaljujärv, Martin hein, Martin Pe-
danik, Ahto Vaher, Eero Ehala, Mihkel Tomberg, Reigo Tammjärv, Risto Roosaar, Gristina Krü-
ger, Kaia Pihlak, Maimu Meritee, Sirje Kiil, Anu Jääts, Ülle hertmann, hanna Touart, Moonika
Lausvee, Katriin Kütt.
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RAKVERE TEATER

Kunstiline juht: Üllar Saaremäe.
Teatrijuht: Joonas Tartu.
Juhi abi: helle-Mall Niinemets.
Korraldusjuht: Marika Tint.
Turundusjuht: Elvis Efert (kuni 31.10.2011).
Müügispetsialist: Maarja Kaasik (alates 01.12.2011).
Projektijuht: heigo Teder.
Trupijuht: Külli Seppa.
Reklaamijuht: Kristo Kruusman.
Pearaamatupidaja: Tuuli Jaansen.
Lavastusala juht: Tiit Kalm.
Peakunstnik: Erki Kasemets.
Lavastaja: Kati Kivitar (kuni 31.05.2011).
Näitekirjanik: Urmas Lennuk (kuni 31.07.2011).
Dramaturg: Anne-Ly Sova.
Inspitsient-rekvisiitorid: Indrek Apinis, Aune Kuul (lapsehoolduspuhkusel alates 9.02.2010),
Eili Neuhaus, Krislin Virkus.
Näitlejad: Liisa Aibel, helgi Annast, Margus Grosnõi, Mait Joorits, Lauri Kaldoja, Erni Kask,
Ülle Lichtfeldt, Natali Lohk, Maarika Mesipuu, Silja Miks, Kertu Moppel, Marin Mägi, Tiina
Mälberg, Anneli Rahkema, Peeter Rästas, Eduard Salmistu, Toomas Suuman, Tarvo Sõmer,
Velvo Väli.

TALLINNA LINNATEATER

Peanäitejuht: Elmo Nüganen.
Direktor: Raivo Põldmaa.
Direktori asetäitja: Rein Neimar.
Lavastusala juhataja: Sirli Bergström.
Turundusjuht: Marek Demjanov.
Avalike suhete juht: Ruudu Raudsepp (alates 07.03.2011).
haldusjuht: Raimo Mälter.
Finantsist: Maire Kärgets.
Direktori abi: Maire Janisk.
Peakunstnik: Iir hermeliin.
Kunstnik: Kustav-Agu Püüman.
Kujundaja: Angelika Schneider (alates 01.02.2011).
Fotograaf: Siim Vahur.
Muusikaala juhataja: Riina Roose.
Dramaturgid: Triin Sinissaar, Maria Lee Liivak.
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Trupijuht: Veiko Tubin.
Etenduse juhid: Tiina Kukli, Annika Rohtväli, Juula Piret ostrov.
Dekoratsiooniala juhataja: Tiit Villemsoo.
Kostüümiala juhataja: Ene Palu.
Pealavameister: Jaak Kaljurand.
Vanemhelitehnik: Kalle Nettan.
Vanemvalgustaja: Armin Rüster.
Vanemgrimeerija: Anu Konze.
Vanemrekvisiitor: Terje Kessel-otsa.
Vanemriietaja: Ene Villemsoo.
Müügijuht: Relika Meriloo.
Teenindusjuht: Ly Mälter.
Maja perenaine: Sirje Saks (kuni 31.05.2011), Margot Böttcher (alates 1.06.2011).

Näitlejad: Argo Aadli, Aleksander Eelmaa, Epp Eespäev, Andero Ermel, Mikk Jürjens, Piret
Kalda, Alo Kõrve, hele Kõrve, Anu Lamp, Tõnn Lamp, Allan Noormets, Indrek ojari, Kalju
orro, Andres Raag, Ursula Ratasepp, Anne Reemann, Elisabet Reinsalu (varem Tamm), Rain
Simmul, Margus Tabor, Külli Teetamm, Mart Toome, Sandra Uusberg, Andrus Vaarik, helene
Vannari, Evelin Võigemast (varem Pang), Priit Võigemast, Kristjan Üksküla.

THEATRUM

Nõukogu: Lembit Peterson, Eva Eensaar, Anneli Tuulik.
Juhatus: Marius Peterson.
Kunstiline juht, lavastaja: Lembit Peterson.
Tegevjuht: Marius Peterson.
Tegevjuhi abi, projektijuht: Ere Naat.
Raamatupidaja: Ulle Uustal.
Lavameister, valgustaja: helvin Kaljula.
Näitlejad: ott Aardam, Eva Eensaar, helvin Kaljula, Andri Luup, Laura Peterson, Lembit
Peterson, Maria Peterson, Marius Peterson, Tarmo Song, Anneli Tuulik.

UGALA

Teatrijuht: hillar Sein.

Administratiivne: 
Lavastusala juht: Teet Ehala.
haldusjuht: Ain Alver.
Finantsjuht: helle Konts.
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Turundusjuht: Reigo Rannu.
Avalike suhete juht: Kairi Leivo.
Trupijuht: Sandra Suurkask (lapsehoolduspuhkusel alates 1.01.2011), Karl Kena (alates
01.11.2011).
Personalijuht: Merike Toomla.

Loominguline: 
Loominguline juht: Indrek Sammul.
Peakunstnik: Jaanus Laagriküll.
Lavastaja: Taago Tubin.
Muusikajuht: Peeter Konovalov.
Liikumisjuht: oleg Titov.
Inspitsiendid: Kaisa Sein, Kiiri Tamm.
Lavatehniline juht: Gennadi Gorjajev.
Valgusala juht: Tiina Barbo.
Grimmiala juht: Ülle Konovalov.
heliala juht: Üllar Priks.
Kostüümiala juht: Lily Kraav.

Näitlejad: Tanel Ingi, Peeter Jürgens, Luule Komissarov, Kadri Lepp, Kata-Riina Luide, Vilma
Luik, Triinu Meriste, Martin Mill, Arvi Mägi, Andres oja, Arvo Raimo, Meelis Rämmeld, Aarne
Soro, Andres Tabun, Janek Vadi, Margus Vaher, carita Vaikjärv, Anne Valge, Tarvo Vridolin.

VAT TEATER

Kunstiline juht: Aare Toikka.
Teatrijuht: Tiina Rebane.
Turundusjuht: Tiiu Talvist.
Müügijuht-manager: Inga Sermann.
Reklaami- ja tehnikajuht: Triin hook.
Trupijuht-manager: Pille Kose.
Foorumgrupi projektijuht / educator: Mari-Liis Velberg.
Ehitusmeister ja bussijuht: Raul õitspuu.
Näitlejad: Katariina Unt, Tanel Saar, Margo Teder, Meelis Põdersoo, Ago Soots.

VENE TEATER

Administratsioon:
Juhatuse liige: Svetlana Jantšek.
Personalispetsialist: Irina Dudka.
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Pearaamatupidaja: Anne hanst.
Finantsanalüütik: Natalja Trofimova.
Sekretär-referent: Mirjam Vigonskaja.
Vanemadministraator: Albina Rusman.
haldusjuht: Aavo-Aarne Mürk.
Reklaami- ja müügiosakonna juhataja: Julia Deuš.
Müügijuht: Margarita Soskova.

Etendust teenindav:
Vanemlavameister: Grigori Jelanski.
Vanemvalgusmeister: Anton Andrejuk.
Valguskunstnik: Sergei Mironov.
Vanemhelimeister: Valeri Kazakov.
Vanemkostüümikunstnik: Valentina Issajeva.
Vanemkunstnik-rekvisiitor: Ljudmila Kähar.
Jumestuskunstnikud: Margarita Ljubimova, Ljubov Alhovik.

Etendust ettevalmistav:
Vanemjuurdelõikaja-modelleerija: Tamara Vassiljeva.
Vanemkunstnik-butafoor: Jelena oleinikova.

Kunstiline koosseis:
Kunstiline juht: Natalia Lapina.
Valguskunstnik: Igor Kapustin.
helikunstnik: Aleksandr Žedeljov.
Liikumisjuht: olga Privis.
Lavastaja abid / inspitsiendid: Tatjana Kaur, Larissa Tšerkassova.

Näitlejad: Ljubov Agapova, oksana Agarkova, Vladimir Antipp, Tatjana Ban, Nikolai Bentsler,
Svetlana Dorošenko, Natalja Dõmtšenko, Sergei Furmanjuk, Artjom Garejev, Lidia Golovataja,
Aleksandr Ivaškevitš, Jelena Jakovleva, Dmitri Kosjakov, Aleksandr Kutšmezov, Vadim Ma-
lõškin, Tatjana Manevskaja, Ilja Nartov, Aleksandr okunev, Anton Paderin, Natalja Puustus-
maa, Dmitri Reitman, oleg Rogatšov, Larissa Savankova, Aleksandr Sinjakovitš, Lilia
Sinkarjova, oleg Štšigorets, Juri Žilin, Jelena Tarassenko-Blinova, Eduard Toman (näitleja-
lavastaja).

VON KRAHLI TEATER

Teatrijuht: Peeter Jalakas.
Tehnikadirektor: Enar Tarmo.
Administraator: Annika Vamper.
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Projektijuht: Elo-Liis Parmas (kuni 30.06.2011).
Projektijuht: Tarmo Tähepõld (alates 22.08.2011).
Rahvusvaheliste suhete projektijuht: Katrin Vingel.
Videotehnik: Emer Värk.
Valgustehnik, lavameister: oliver Kulpsoo.
Tehnik, lavameister: Janno Jaanus.
Valgustehnik, lavameister: Allan Räim (kuni 14.10.2011).
Tehnik, lavameister: Kaido Kivitoa (alates 17.10.2011).
Piletiadministraator: Kersti Karro.
Rekvisiitor, kostüümiala juhataja: Anne-Mai heimola.
IT-spetsialist: Roman Neso Laupmaa.

Näitlejad: Taavi Eelmaa (tööleping), Tiina Tauraite (rollileping), Riina Maidre (tööleping kuni
31.08.2011), Liina Vahtrik (rollileping), Mari Abel (rollileping), Mart Koldits (tööleping), Juhan
Ulfsak (rollileping).

VÕRU LINNATEATER

Kunstiline juht: Tarmo Tagamets.
Teatri tegevjuht-administraator: Garrett Kuut.
Turundusjuht: Kätlin hoop.
Kostümeerija, rekvisiitor, butafoor: Anne Kabel (kuni 11.02.2011), Narcissa Samm (alates
07.02.2011).
Tehnikajuht (lava ja valgus): Andres Jukk.
IT- ja videomeister: Vaido otsar.
helitehnik: Madis Eiche.
Näitlejad: Agu Trolla, Maive Käos, helgur Rosental (alates 01.07.2011).

TEATRIERIALADE LÕPETAJAD

EESTI KUNSTIAKADEEMIA

Reet Aus kaitses 20. detsembril doktoritöö teemal „Trash to trend – upcycling in fashion
design“ (juhendaja harri Moora).
Stsenograafia osakonna bakalaureuseõppe lõpetajad: Arthur Arula, Vassilissa Danavir, henrik
hürden, Kairi Kuuskor, Kristel Maamägi, Keili Retter, Maksim Saber.
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EESTI MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIA

Teatrikunst ja teatripedagoogika
Magistriõppe lõpetajad:
Inga Allik (juhendaja Ingo Normet)
Kaido Rannik (juhendaja Ingo Normet)
Mari-Liis Lill (juhendajad Ingo Normet ja Peeter Raudsepp)
Tiina Mälberg (juhendajad Ingo Normet ja Piret Kruuspere)
Garmen Tabor (juhendaja Ingo Normet)
Aita Vaher (juhendajad Ingo Normet ja Kärt Tomingas)
Doktoriõpe:
Anne Türnpu kaitses 17. juunil doktoritöö teemal „Trikster loomas maailma ja iseennast“ 
juhendajad Airi Liimets ja Ingo Normet).

Laul
Bakalaureuseõppe lõpetajad:
Eeva Liisa hartemaa (juhendaja Anu Kaal)
huang Wenija (juhendaja Rostislav Gurjev)
ott Indermitte (juhendaja Jaakko Ryhänen)
Ke Feng (juhendaja Tarmo Sild)
Kadri Kipper (juhendaja Jaakko Ryhänen)
Maria Kondratjeva (juhendaja Taimo Toomast)
Ksenia Kuchukova (juhendaja Mati Palm)
Kristel Kurik (juhendaja Nadia Kurem)
Liu Ziyao (juhendaja Taimo Toomast)
Elizabeth Paavel (juhendaja Riina Airenne)
Maria Šugailo (juhendaja (Anu Kaal)
Andrei Vavilov (juhendaja Nadia Kurem)

Magistriõppe lõpetajad:
Simo Breede (juhendaja Jaakko Ryhänen)
Evelin Ester (juhendaja Taavi Tampuu)
Georg Gurjev (juhendaja Rostislav Gurjev)
Tiit Kaljund (juhendaja heli Veskus)
Greesi Langovits (juhendaja Ivo Kuusk)
Ülle Pootsmaa (juhendaja Taavi Tampuu)
Kristel Pärtna (juhendaja Rostislav Gurjev)
Zou Jinzhi (juhendaja Anu Kaal)
Kristi Veeber (juhendaja Tiiu Levald)
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TALLINNA BALLETIKOOLI 50. LEND

Elita Erkina erialaklass: Jelena Bajandina, Marina hižnjak, Maarja Kivisild, christina Krigolson,
Alice Varter, Aleksandra Voolma.
Enn Suve erialaklass: Vadim Kozlov.

TALLINNA ÜLIKOOLI KOREOGRAAFIA OSAKOND

Bakalaureuseõppe lõpetajad: Anneli Arraste, Jana Bernardova, Svetlana Grigorjeva, Kristiina
Kapper, Liina Lillipuu, christin Lunts, Liisi org, Mari-Liis Pruul, Kristina Raja, Maie Torn,
Maria Uppin (kiitusega), Viktoria Urmaker.
Magistriõpe: Valeri Jefimenko, Liina-Karina Meedt, Martin Parmas, helena Pihel (kiitusega),
Maarja Pärn.

TARTU ÜLIKOOLI TEATRITEADUSE ERIALA

Bakalaureuseõppe lõpetajad: Marite Butkaite, Alissa heinang, Laura Kukk, Laura Liblik, Kadi
Lääne, Lennart Puksa, Mari-Liis Tina, Triin Truuvert, Anne Vooremaa, Ulvi Võsa, Merete Väin.
Magistriõppe lõpetajad: helena Kesonen, „„cyrano de Bergerac“ adaptatsiooniteooria ja
libretoloogia valguses“ (juhendaja Marina Grišakova); Piret Kuub, „Näitleja rollis ja etenduse
situatsioonis: introspektiivne analüüs“ (juhendaja Luule Epner); heili Lindepuu, „Sõna- ja
kaasaegse tantsu loomeprotsesside võrdlus“ (juhendaja Anneli Saro); Agni Lass, „Kuidas me
mõistame kaasaegset tantsu?“ (juhendaja Luule Epner).

TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA

Näitekunsti 8. lend
Lavastaja eriala: Jim Ashilevi, Loore Martma, Marion Undusk.
Näitleja eriala: Kait Kall, ott Kartau, Katre Kaseleht, Liis Lindmaa, Maili Metssalu, Madis Mäe-
org, Tõnis Niinemets, Mari Pokinen, Ivo Reinok, Siim Sups, Ragne Veensalu, Kristi Villard.
Tantsukunsti 19. lend: Angelina Kušanova, Triin Marts, Mirjam Murel, Gerli Naaber, Kätlin
Piiskoppel, Piret Pruus, Meri Elina Päiviö, Janeka Saarmets.

ILMUNUD RAAMATUD NING VIDEO- JA HELISALVESTISED

Ammas, Anneli. Kaie Kõrb. Unistuste nimel / toimetaja Marii Karell ; kujundaja Siim Saidla.
Tallinn : Fookus Meedia, 2011. 159 lk. : ill., portr.
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Avestik, Rait. Eesti kooliteater : 30 aastat festivale / toimetaja Kiti Põld ; kujundajad carl-Robert
Kagge ja Kerli Virk. Tallinn : Eesti harrastusteatrite Liit, 2011. 317 lk., [16] lk. ill. : ill. 

Avestik, Rait. Sulev Luik / toimetanud Maie Mägi ; kujundanud Andres Tali. Tallinn : Tänapäev,
2011. 336 lk. : ill.

Draama 2010 [Võrguteavik] : järelkogumik / toimetajad Ireene Viktor ja Maarja Mänd ; fotod:
Jassu hertsmann, Liina Soosaar, Lauri Kulpsoo, Rando Kruus, heikki Leis, Agnes Neier ; tõl-
kijad Merike Kala, Anastasiya Morozova, Anna-Maria Talihärm, Andrei-Andy Linnas. Tartu :
Eesti Teatri Festival, 2011. 96 lk. : ill., portr.

Draama : Eesti teatri festival 2011 : 5.–11. september Tartus : [eelraamat] / toimetajad Maarja Mänd
ja Kadri Naanu ; intervjuud: Kadri Naanu ja Katrin Maimik ; lühiartiklid: hedi-Liis Toome ...
jt. ; eessõna: Margus Kasterpalu ; kujundus: Evelin Somelar. Tartu : Eesti Teatri Festival, 2011.
96 lk. : ill., portr.

Eesti Näitejuhtide Teatritrupp 1996–2011. Tallinn : Eesti Näitejuhtide Teatritrupp, 2011. [14] lk.
koos kaantega : ill., portr.

Eesti Teatristatistika 2010 / Eesti Teatri Agentuur. Tallinn : Eesti Teatri Agentuur, 2011. 111 lk.

Endla teater 100 : sissevaade kutselise Endla teatri esimesse sajandisse läbi saja lavastuse / tekstid ja
fotode valik: Triinu ojalo, materjali kogumine: Inga Jaagus ; kujundus: Ilona Rääk ja Janno
Preesalu. Pärnu : Pärnu Teater Endla, 2011. 248 lk. : ill., portr.

Enne ja nüüd : muuseumi ringreisid 2008–2009–2010 / Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum ; koos-
tajad: hele-Mall Järv jt. Tallinn : Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum ; SE & JS, 2011. 360 lk. : ill.,
portr. (AegKiri ; 4).

GITIS : Eesti stuudio Moskvas 1948–1953 / koostajad Iivi Lepik ja Anne Tuuling ; intervjueerija
Virve Koppel ; toimetaja Ene Paaver ; kujundaja Mari Kaljuste. Tallinn : Eesti Teatriliit, 2011.
587 lk. : ill., portr. (Eesti teatrilugu) (Teatrikoolid ; 5).

Järv, Ants. Karl Menning / toimetaja Marta Raisma ; kujundus: Ellen Ainla. Tartu : Vanemuise
Seltsi Kirjastus, 2011. 15, [9] lk. : ill., portr. (Vanemuise teatrijuhid).

Tadeusz Kantor : Poola avangardist ja teatriuuendaja : [näitus Kumu Kunstimuuseumis 09.09. –
18.12.2011 : kataloog] = Tadeusz Kantor : Polish avant-gardist and theatre reformer : [exhibition
at Kumu Museum 09.09. – 18.12.2011 / tõlge eesti keelde: Marius Peterson ... jt. ; tõlge inglise
keelde: Anda McBride ... jt. ; toimetajad: Józef chrobak, Justyna Michalik, Ellu Maar ; eessõna:
Anu Liivak ; kujundaja Tuuli Aule]. Tallinn : Eesti Kunstimuuseum, 2011. 184 lk. : ill.
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Keller, Vahur ; Kuusk, Airi ; Rattus, Sirje. Aabits / illustreerinud catherine Zarip, Regina Lukk-
Toompere. Tallinn : Avita, 2011. 160 lk. : ill.

Kollase kassi teatrituur : [töövihik] / tekstid: Kai Rohejärv, Marika Petti, Urmas Lennuk, Mall
Türk ; kogu töövihiku pani kokku Mall Türk ; joonistas Evelin Senkevitš ; kujundas Jaanus
Kaasik. Tartu : Teater Vanemuine, 2011. 30 lk. : ill.

Kordemets, Gerda ; Tuuling, Anne. Sulev Nõmmik. „Kui näeme, siis teretame!“ / toimetanud
Tuuli Rehemaa ; kujundanud Andres Tali. Tallinn : Tänapäev, 2011. 336 lk. : ill., portr.

Kull, Aivar. Lembit Eelmäe : näitlejaraamat / toimetaja Iti Vanamölder. Tartu : Ilmamaa, 2011.
190 lk. : ill.

Laasik, Andres. Filmilavastaja ja näitleja Kaljo Kiisk. Ikka hea pärast / toimetaja Tiina Lokk ; ku-
jundaja Andres Tali. Tallinn : Eesti Päevaleht, 2011. 512 lk. : ill., portr.

Meedt, Liina-Karina. Loometegevusega seonduvad probleemid akadeemilises kõrgharidussüsteemis
lavastuse „F32.9 Unspecified“ lavastamise näite põhjal : käesolev kirjalik töö on loovpraktilise
magistritöö lahutamatu osa / juhendaja: Tiina ollesk ; Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut,
koreograafia osakond. Tallinn : Tallinna Ülikool, 2011. 47 l. + 1 DVD.
DVD-l tantsulavastus „F32.9 Unspecified“.

Meie teatri lugu. Lai 1 – üle 200 aasta teatrit! : [kalender] / koostaja Anna-Liisa õispuu;
kujundanud Maite Kotta. Tallinn : Eesti Nuku- ja Noorsooteater, 2011.

Merilai, Arne. Õnne tähendus : kriitilisi emotsioone 1990–2010. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus,
2011. 352 lk. (Studia litteraria estonica ; 10).

Aleksander Mälton : Eesti näitleja ja Vabadussõja veteran 1901–1974 / koostas Urve Vool.
Tartu : Atlex, 2011. 16 lk. koos kaantega : ill., portr.

Normet, Ingo. Ujuda selles jões : teatrikooli aabits / toimetaja Ene Paaver ; kujundaja Kersti
Tormis. Tallinn : Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ; Eesti Teatriliit, 2011. 187 lk. : ill.
Saadaval ka e-raamatuna.

Pihel, helena. Õpetamis- ja õppimisprotsessid tantsulavastuse „Bänd“ loomisel : käesolev kirjalik
töö on loovpraktilise magistritöö lahutamatu osa / juhendaja: Sille Kapper ; Tallinna Ülikool,
Kunstide Instituut, koreograafia osakond. Tallinn : Tallinna Ülikool, 2011. 60 l. + 1 DVD.
DVD-l tantsulavastus „Bänd“.

Purje, Pille-Riin. Aitab naljast! Legend Dan Põldroosist : Dan Põldroos, 6.03.1970 – 5.05.2007 /
toimetaja Anu Vane ; kujundaja Siim Saidla. Tallinn : Fookus Meedia, 2011. 337 lk. : ill., portr.
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Rähesoo, Jaak. Eesti teater : ülevaateteos. 1, Üldareng ; „Vanemuine“, „Estonia“ / toimetaja Mall
Põldmäe ; fotod valinud heidi Aadma ; kujundus: Kersti Tormis. Tallinn : Eesti Teatriliit, 2011.
831 lk. : ill., portr.

Saul, Jaan. Unustamatu Jaan Saul : kirjad / koostaja Kirsten Simmo ; tõlked vene keelest: Madis
Järv, hedi Rosma ; toimetajad Sirje Endre, hedi Rosma ; eessõna: Meeli Alev-Sööt ; kujundus:
Kadi Pajupuu. Tallinn : Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum ; SE & JS, 2011. 271 lk. : ill. (Elavik ;
14).

Tali, Piret. Voldemar Kuslap. Minu muinaslugu muusikas / toimetanud Maris Makko ; kujunda-
nud Angelika Schneider. Tallinn : Tänapäev, 2011. 263 lk. : ill., portr.

Tallinn Treff Festival 2011 / Eesti Nuku- ja Noorsooteater ; koostaja Kati Kuusemets, kujundaja
Maite Kotta. Tallinn : Eesti Nuku- ja Noorsooteater, 2011. 240 lk.

Tantsutark : AQ [Mait Agu] ja tantsud / koostaja ja toimetaja Angela Arraste ; toimetaja Erika
Põlendik ; kunstnik Riina Vanhanen, tantsukirjelduste joonised: Adu Zirk ; kujundus: Karl-
Kristjan Videvik ; Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts. [Tallinn] : Tallinna Ülikooli ko-
reograafia osakond, 2011. 216 lk. : ill., noot. ; + 1 DVD + 1 cD.
Komplekti kuuluvad raamat, DVD „Tants on emotsiooni väljendus“ ja cD „AQ ja tantsud“
fonogrammid 26 tantsu saatemuusikaga.

Toming, Ülle. Süda paberil / toimetanud Lea Arme, Tiina Tammer ; kujundanud Angelika
Schneider. Tallinn : Tammerraamat, 2011. 168 lk. : ill., portr.

Tooming, Jaan. Religioossed motiivid minu loomingus / toimetanud Luule Epner ; kujundanud
Kersti Tormis. Tallinn : Eesti Teatriliit, 2011. 270 lk.
Sisaldab ka Rabindranath Tagore näidendi „Pimeda toa Kuningas“ tõlke (tõlkinud Sigrid Too-
ming).

Uue tantsu tekstid 2011 / Eesti Tantsukunstnike Liit. Tallinn : Eesti Tantsukunstnike Liit, 2011.
100 lk. : ill., portr.

Vahing : mälestusi Vaino Vahingust / koostanud Külli Trummal ; toimetanud Luule Epner ; ku-
jundanud Mart Trummal. Tartu : hermes, 2011. 336 lk. : ill., portr.
Saadaval ka e-raamatuna.

Valitud artikleid teatriuurimisest / Tartu Ülikool, kultuuriteaduste ja kunstide instituut, teatri-
teaduse õppetool ; koostaja Luule Epner ; toimetajad Elle Vatsar, Külli Seppa, Luule Epner ;
eessõna: Luule Epner ; kaanekujundus: Kalle Paalits. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011.
255 lk.

teatrielu2011kroonika_Layout 1  22.04.13  13:36  Page 401



402

Viisimaa, Teesi. Vello Viisimaa. Lauldes vihmas / toimetanud Mari Karlson ; intervjuud: Jana
Rand ; kujundanud Angelika Schneider. Tallinn : Tänapäev, 2011. 230 lk. : ill., portr.

Värk, Eike. Helend Peep roosiokkalisel teatriteel / toimetanud Rait Avestik ja Mari Karlson ; ku-
jundanud Angelika Schneider. Tallinn : Tänapäev, 2011. 424 lk. : ill. 
Raamatuga on kaasas cD.

Спасибо, Нина! : Nino Ananiashvili ja Gruusia ballett Tallinnas 9. ja 10. veebruaril Nokia
Kontserdimajas : [ajakirja Look erinumber] / Link communication Arts ; peatoimetaja Rene
Kirspuu. Tallinn : Link communication Arts, 2011. 32 lk. Tekst eesti ja vene keeles.

NÄIDENDID

Algus, Martin ; Vihmar, Ingomar. Õitseng / toimetaja Ene Paaver ; sarja ja raamatu kujundaja
Kert Lokotar ; lavastuse fotod Mats õun. Tallinn : Eesti Draamateater, 2011. 84 lk. : ill. (Näi-
dendiraamat ; 14).
Saadaval ka e-raamatuna.

harms, Daniil. Väljapudenevad vanaeided / tõlkinud Ilona Martson ja Rein Saluri. Tallinn :
Tänapäev, 2011. 263 lk.
Sisaldab näidendi „Jelizaveta Bam“ tõlke (tõlkinud Rein Saluri).

Jaska, Vello. Varjus ja valguses. Tõrva : V. Jaska, 2011. 135 lk. : ill.

Kivirähk, Andrus. Vanamehed seitsmendalt ; Jalutuskäik vikerkaarel [Võrguteavik] : kaks  näite-
mängu. Tallinn : Kultuurileht, 2011.

Kivirähk, Andrus. Vombat : näidendid / kujundanud Mari Kaljuste. Tallinn : Eesti Keele Siht-
asutus, 2011. 308 lk.

Mikiver, heino. Miki – eesti absurdi isa / koostas, toimetas ja kujundas Leonhard Lapin. Tallinn :
Penikoorem, 2011. 222 lk. : portr. 

Pabut, Talvo. Ruusmäest Ruusmäele : [noorsoonäidendite kogumik]. Ruusmäe (Võrumaa) :
Ruusmäe Noorteklubi, 2011. 247 lk.

Põllu, Ivar. Ird, K. / toimetanud Kerli Jõgi ; fotod: Andres Keil. Tartu : Tartu Uus Teater, 2011.
91 lk.

Tuun, Villem. Umb ehk Hirmus veretöö Läänemerel : näidend 15 pildis / toimetaja Ene Paaver ;
sarja ja raamatu kujundaja Kert Lokotar ; lavastuse fotod Teet Malsroos. Tallinn : Eesti
Draamateater, 2011. 124 lk. (Näidendiraamat ; 13).
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VIDEOSALVESTISED

Idioot = The idiot / režissöör ja stsenarist Rainer Sarnet ; produtsent Katrin Kissa ; helilooja Ülo
Krigul. Tallinn : homeless Bob Production, 2011. 1 DVD (127 min) : värv.

Kormoranid ehk Nahkpükse ei pesta = Farts of fury = Старые перцы / stsenaarium ja režii: Andres
Maimik, Rain Tolk ; operaatorid Mait Mäekivi, Mart Raun ; produtsent Kaspar Kaljas ; tegev-
produtsent Paul Aguraiuja ; helilooja Sten Sheripov. Tallinn : Kuukulgur, 2011. 1 DVD (1 tund
55 min.) : värv.

Kuku: mina jään ellu : dokumentaalfilm legendaarsest filminäitlejast Arvo Kukumäest / filmi
tegid Arvo Kukumägi, Andres Maimik, Kaidi Kaasik, Martin Männik ; produtsent Andres
Maimik. Tallinn : Kuukulgur, 2011. 1 DVD (1 tund 27 min.) : värv.

Meeletu = Сумасшедший / režissöör, stsenarist Elmo Nüganen ; operaator Mait Mäekivi ;
helilooja Jaak Jürisson ; stsenaarium Jaan Tätte näidendi põhjal. Tallinn : Taska film : Sonatiin
Grupp, 2011. 1 DVD (1 tund 34 min) : värv.

Prügihunt ja Superjänes : loodushoiust ja ökoloogilisest mõtlemisest kõnelev nukuetendus las-
tele koos abimaterjalidega õpetajale keskkonnateemalise tunni läbiviimiseks / JcI Go Koda,
Eesti Nuku- ja Noorsooteater. Tallinn : [JcI Go Koda], 2011. 1 DVD (1 tund 18 min.) : värv.

Riigimehed / stsenaarium: ott Sepp & õ-Fraktsioon ; 1.– 7. osa režissöör Kaaren Kaer, 8. osa
režissöör Mihkel Ulk ; peaoperaator cJ Kask ; operaatorid Indrek Šeiko, Mart Ratassepp, Peeter
Semjonov ; produtsendid Tõnis Leht, Gerli Veermäe. Tallinn : ERR, 2011. 1 DVD (1 t. 49 min.) :
värv.

Surnuaiavahi tütar / stsenarist ja režissöör Katrin Laur ; operaator-lavastaja Anssi Leino.
Tallinn : Estinfilm, 2011. 1 DVD (1 tundi 38 min) : värv.

Student films 2011/1 / Tallinn University, Baltic Film and Media School.
Tallinn : BFM, 2011. 1 DVD (163'50'') : värv.
Sisu: 1. Trill?! (10'53'') / dir. Ivan Pavljutškov ; 2. Dust off (22'45'') / dir. Ivan Pavljutškov ; 3.
Games men play (16'15'') / dir. Peep Plakso ; 4. When the sun goes down (13'18'') / dir. Alek-
sandr Rachynsky ; 5. Ninja (15'48'') / dir. Jaan Tätte jr ; 6.The Jacket (19'17'') / dir. Jaan Penjam ;
7. Psychoanalytical therapy according to No. 11 (25'04'') / dir. Triin Ruumet ; 8. To Leipzig
(15'15'') / dir. hardi Keerutaja 9. All I ever knew about catching butterflies (26'35'') / dir. Kaur
Kokk.

Tujurikkuja / stsenaarium: ott Sepp, Märt Avandi & õ-Fraktsioon ; režissöör Kaaren Kaer ;
operaatorid christian Johannes Kask, Mart Ratassepp ; produtsendid Erik Moora, Gerli Veer-
mäe. Tallinn : Eesti Rahvusringhääling, 2011. 1 DVD (2 tundi 43 min.) : värv.
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Üks mu sõber = A friend of mine / režissöör ja stsenarist Mart Kivastik ; originaalmuusika heli-
looja Ardo Ran Varres ; produtsent Anneli Ahven. Tallinn : Exitfilm, 2011. 1 DVD (1 tund
42 min.) : värv.

HELISALVESTISED

Tiit Kuusik. Tallinn : Digitrade ; Kaido Kuusik Video, 2011. 6 cD-d (69'39'', 61'55'', 66'58'', 77'23'',
35'30'', 64'25'').
Lisatud voldik.

Libahunt : muusikal August Kitzbergi ainetel / muusika: Tiit Kikas, Jaagup Kreem ; laulu-
sõnad: Jaagup Kreem ; libreto ja lavastus: Neeme Kuningas. Tallinn : Eesti Nuku- ja Noorsoo-
teater, 2011. 1 cD (56'9'').
Lisatud buklet (8 lk. : ill.).

Muumitrolli lood / Tove Jansson ; tõlkinud Vladimir Beekman ; kujundanud Maarja Kotkas ;
loeb Tõnu Aav. Tallinn : Easy-Living Music, 2011. 1 cD (1 tund 3 min.).

Muusika filmist Kormoranid ehk Nahkpükse ei pesta. Tallinn : Morss, 2011. 1 cD (57'8'').
Lisatud buklet (8 lk. : ill.).

Mõmmi jõuluaabits : mudilaste jõulumuusikal / Tõnis Kõrvits ; laulutekstid: heljo Mänd.
Tallinn : Rahvusooper Estonia, 2011. 1 cD (23'40'').

Pähklipureja e. Petteri ja Lotta jõulud / Pjotr Tšaikovski ; Vanemuise balletilavastuse põhjal kirja
pannud ja jutustanud Vilve Vadi. Tallinn : Teater Vanemuine, 2011. 1 cD (14 min.).

Tähe-Täpsi seiklused kuul : lahedad muusikaga muinasjutud / idee ja tekst: Annaliisa Sisask-
Silla ; jutustab ja laulab Kärt Tomingas ; muusikaline kujundus: Märt Silla ; kujundus: Külliki
ja Jaak Poom. Tallinn : Sisask & Silla, 2011. 1 cD (33 min.).

Vahva sõduri Švejki juhtumised maailmasõja päevil. 3, Mehine nahatäis / Jaroslav hašek ; esitab
Tõnu Aav. Tallinn : Easy-Living Music, 2011. 1 cD (1 tund 7 min.).

Vahva sõduri Švejki juhtumised maailmasõja päevil. 4, Švejk vene sõjavangide kolonnis / Jaroslav
hašek ; esitab Tõnu Aav. Tallinn : Easy-Living Music, 2011. 1 cD (1 tund 13 min.).

Valge laev / Viktor Siilats ; arranžeering: Andrus Rannaääre. Tallinn : V. Siilats : heelium, 2011.
1 cD (43'49'').
Lisatud buklet.
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IN MEMORIAM

Ellen Alaküla 30.04.1927–15.01.2011
Rudolf Allabert 3.09.1939–10.03.2011
René hammer 7.10.1924–14.01.2011
Kalju Karask 28.03.1931–11.08.2011
Enn Klooren 21.06.1940 –26.03.2011
Ada Lundver 9.02.1942–6.10.2011
Jaanus orgulas 5.07.1927–13.08.2011
Ao Peep 17.10.1947–23.04.2011
Yvonne Raksnevitš-Aas 20.06.1930–29.05.2011
Angelina Semjonova 27.02.1960–30.05.2011
helmi Toomsalu 10.12.1917–26.01.2011

FAKTITäPSUSTUSED AASTARAAMATUS “TEATRIELU 2010”:

Ivika Sillar, Ingel Undusk. Mes on hecubast täi, vai täst hecubal, lk. 208–222
Lk. 222 5. reas peaks tekstis olema: Aegade jooksul on seda õppeainet vedanud Karin Kask,
Lea Tormis, Reet Neimar, praegu Piret Kruuspere ja Eva-Liisa Linder.
Karl Menning, Piret Kruuspere, henrik Kalmet. Theodor Altermann 125, lk. 223–247
Vahetusse on läinud pildiallkirjad lehekülgedel 244 ja 247.
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