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THE RISE AND FALL OF ÜHTNE EESTI
HEDI-LIIS TOOME

“Võimas. Puhastav” (Tõnson 2010); „Etendus oli suurepärane, imehästi lavasta-
tud, täis energiat ja emotsioone” (Turay 2010); „See projekt võiks minna Eesti
tuurile” (Postimees 2010) jne, jne.
     NO99 lavastust “Ühtse Eesti Suurkogu” (edaspidi ÜE), mis etendus Saku
Suurhallis ühekordse aktsioonina 7. mail, ja sellele eelnenud kahte kuud erine-
vaid projektiga seotud üritusi ning meediakajastust on võimatu alahinnata nii
eesti teatri kui ka Eesti ühiskondlikus kontekstis laiemalt. Isegi kui jääb küsimus,
kas pärast 7. maid suhtume poliitikasse teistmoodi või kas me üldse sellest pro-
jektist midagi õppisime, olid teater ja küsimus nende sõnumist vähemalt perioo-
dil 24. märts kuni 10. mai kõigi meediakanalite, parteisiseste meililistide ja
tavakodanike omavaheliste kõneluste jutuaineks. Kas või juba selle fakti tõttu on
NO99 teinud ajalugu.
     2010. aasta sügisel Tartu Ülikoolis vabade kunstide professorina loenguid
pidanud Ene-Liis Semper nimetas projekti käsitlevas loengus ÜEd pigem pefor-
mance’iks kui lavastuseks. “Peformance’it eristab lavastusest see, et seal toimuv
on kogu aeg muutuses ja resoneerib ümbritsevaga, erinevalt lavastusest, kus isegi
improvisatsioonilisuse puhul on struktuur eelnevalt ikkagi väga selgelt ette
antud.” ÜE puhul pidi teater iga päev reageerima meedias ja avalikkuses toimu-
nule, otsustama, kas keerata lahti “külm kraan” (kui asi läks liiga poliitiliseks,
rõhutada, et tegemist on teatriga) või “kuum kraan” (kui esile kerkib teater ja
oht, et teema jahtub, lüüa poliitilise kaardiga) (Semper 2010). Seetõttu muutusid
projektis osaliseks ning määrasid selle käiku kõik need tuhanded inimesed, kes
sellele endamisi kaasa elasid või ka sotsiaalmeedias ja netikommentaarides sõna
võtsid ja lõpuks Saku Suurhalli pileti ostsid. Olenemata oma laiahaardelisusest
ja selgelt arusaadavast sotsiaalsusest ning poliitilisusest, oli vaataja seisukohalt
samaaegselt tegemist väga intiimse ja isikliku projektiga, küsimusega “milline
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on minu kui Eesti Vabariigi kodaniku suhe poliitikaga?” – seega ei saa ka siin-
kirjutaja käesolevas artiklis mööda vaadata oma kodanikupositsioonist ja sub-
jektiivsusest.

Tõus
Projekti alguseks avalikkuse jaoks võib lugeda 24. märtsi 2010, kui Radisson SASi
hotellis toimunud pressikonverentsil “Ühtse Eesti Suurkogu” välja kuulutati.
“Kõik, kes on tundnud, et on poliitikast eemale jäänud, ka omal vabal tahtel, saa-
vad tulla ja kogeda, mis tunne on olla poliitikas,” selgitas Tiit Ojasoo (Sulbi 2010).
Projekti kulminatsiooniks pidi saama ühe erakonna suurkogu ettemängimine
7. mail Saku Suurhallis. Ojasoo sõnul oli pressikonverentsile eelnenud kaks ja
pool aastat uurimistööd, mille käigus tehti mitmeid intervjuusid poliitikute, äri-
meeste, ühiskonnateadlastega jne, et teada saada, miks on “1,4 miljoni elanikuga
Eesti riigis poliitiliste valikute tegemine koondunud paarikümne inimese kätte
suuremate erakondade tagatubades ning miks on rahvas poliitikast võõrandu-
nud, ja võimalusi nende poliitilise osaluse taastamiseks” (ÜE koduleht). Projek-
tiga olid seotud peaaegu kõik NO99 näitlejad, lisaks ka külalisosalejad.
     Projekti lõpukuupäevaks on 8. mai, kui ilmus “Kõne, mida eile ei peetud”
(Postimees 2010, ÜE koduleht), kuigi päeva- ja nädalalehtedes ilmusid ka veel
hiljem mitmed juhtunut analüüsivad artiklid. Tegelikult leidub siiani kirjutisi,
kus ÜE-le vihjatakse, mis näitab projekti saavutatud laia kõlapinda.
     Projekt algas väga intensiivselt, sest kohe järgmisel päeval pärast selle välja-
kuulutamist toimus Teatris NO99 nn Langi aktsioon. Ene-Liis Semperi (2010)
sõnul oli aktsiooni eesmärk katsetada näitlejate suutlikkust manipuleerida saalis
istuva publikuga. Ühel hetkel kutsuti publiku esimesest reast lavale neiu – ja et
ta ennast nii üksikuna ei tunneks, paluti talle lavale toeks tulla. Väga kiiresti tõu-
sis publikust esimene, siis juba teine, kolmas jne inimene. Kui saalis istujate ja
laval seisjate arv enam-vähem pooleks oli, tekkis seisak.1 Sellel hetkel sai publik
teadlikuks kohustusest aktsioonis pool valida (sest igal juhul muutus lavale
minek või saali istuma jäämine märgiliseks tegevuseks). Seisaku katkestaski tol-
lane justiitsminister Rein Lang, küsides saalist: “Mida te sellega öelda tahate?”

14

1 Viidates taas Ene-Liis Semperi (2010) TÜs peetud loengule, olid ka näitlejad üllatunud, et neil ei õnnes-
tunud kõiki publikus istujaid kiirelt lavale meelitada.
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Just Langi aktiivsus tõi veelgi selgemini esile “meie–teie” vastasseisu tähendus-
likkuse: kui saalisistujad võisid senini mõelda, et nad ei lähe n-ö kergelt liimile,
siis Langi sekkumine tekitas olukorra, kus ta muutus justkui saali eestkõnelejaks,
mis paljudele saalisistujatest kindlasti ei sobinud. Samamoodi võisid lavalolijad,
kes olid hakanud kahtlema oma liigses tormakuses NO99 seksikate mees- ja nais-
näitlejate soovil ummisjalu lavale tormata, näha ennast nüüd Langi mittepool-
dajate hulgas, millele võis tekkida teatud positiivne maine. Olukord oli üsna
pinev ja lisaks ka ebameeldiv, kuna võimalus publikuna passiivseks jääda (mida
teater tavapäraselt siiski pakub) oli ära võetud. Aktsioon selle intsidendiga lõp-
peski (näitlejad ei tulnud isegi kummardama). Samal õhtul TV3 otsesaates
“Värske Ekspress” intervjuu andnud Tiit Ojasoo mainis, et Rein Langi sekkumine
rikkus ära nende äsja toimunud aktsiooni. Tegemist oli pooltõega, kuna Lang ei
soovinud oma hüüatusega etendust katkestada. Järgmisel päeval oli juhtunu
online-meedia esiuudiseks ning ÜE piletid müüdi järgmise kolme päevaga läbi.
Seega tõestas “Langi aktsioon” vähemalt kolme asja: ka intelligentne mass on
manipuleeritav (lavaleminekuks polnud esmalt muud argumenti kui “lähme
neiule appi, et ta ennast halvasti ei tunneks”); eesti meedia pole objektiivne, vaid
avaldab tihti uudiseid täpselt fakte kontrollimata, kuna need teenivad klikke;
NO99 suudab suurepäraselt kasutada poliitilise mängu võtteid teatri tegemise
huvides (kas eetiliselt või mitte-eetiliselt, pole siinkohal küsimus). Need kolm
tendentsi iseloomustasid tegelikult läbivalt kogu järgnevat perioodi kuni mai
keskpaigani.
     Järgmise pooleteise kuu jooksul toimusid ÜE egiidi all veel mitmed üritused,
mis meedia tähelepanu üleval hoidsid: flash mob2 erakonna hümni laulmiseks Va-
baduse väljakul; Saku Suurhalli ümbruse koristamine koos noortekoguga; pla-
katite sodimise aktsioon (mida teater NO99 alguses omaks ei võtnud, kuid pärast
Suurkogu lõppu kinnitas, et sodijateks oldi siiski ise); Priit Pulleritsu (2010)
intervjuu Ojasoo ja Semperiga Postimehes, mis kujunes huviga jälgitavaks ping-
pongiks kogenud ajakirjaniku ning hästi ettevalmistunud ja küsimustele küsi-
mustega vastanud või demagoogiavõtteid kasutanud poliitteatri projekti
läbiviijate vahel.
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2 Grupp inimesi, kes kogunevad äkitselt avalikku kohta, kus esitavad tihti arusaamatu või ka sisutühja
teo eesmärgiga teha nalja või olla satiiriline ning lähevad seejärel laiali. Kokkusaamine organiseeritakse,
kasutades telekommunikatsioonivahendeid, sotsiaalmeediat või e-kirju.
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Kunstnik peab aus olema
Tänu erinevatele aktsioonidele ning “tegijatepoolsele külma ja sooja vee kraani
kinni- ja lahtikeeramisele” püsis meedia huvi kogu projekti vältel erakordselt
suurena. Mark Kuslapuu (2010) bakalaureusetööst selgub, et Postimehes, Päeva-
lehes, Sirbis ja Eesti Ekspressis ilmus seitsme nädala jooksul kokku 103 artiklit,
milles ÜEd mainitud oli. See number sisaldab küll ka sisuliselt väga sarnaseid
artikleid eri väljaannetes (s.o informatsiooni vahendamist väljaannete vahel). Üle
poole (58 artiklit) ilmunud artiklitest moodustasid informatiivsed tekstid, arut-
levaid artikleid oli kokku 45. Lisaks veel tegijate osalemised raadio- ja telesaade-
tes ning levik sotsiaalmeedias (YouTube, Facebook jne).
     Juba ÜE tegevuse algusest oli poliitilise ja valimiskultuuri kritiseerimise kõr-
val sama oluline teema ka meediakriitika. Meedia kommertsialiseerumist ning
adekvaatse meediakriitika puudumist on ette heitnud nii Marju Lauristin (Maiste
2010) kui ka Barbi Pilvre (2010). Evi Arujärv (2005) väidab, et “meediakriitikat
jahutab juba aastaid üks tuntud mõte: telekal on nupp – kui ei meeldi, keera
kinni; ajaleht ei meeldi – ära loe”. Arujärv nimetab seda mõtet absoluutselt küü-
niliseks, kuna avalik teave on eksistentsiaalne vajadus (samas). Seega ei tohiks
lahenduseks olla meediaruumist väljumine, vaid oskus meediat kriitiliselt tarbida
ning teada selle toimemehhanisme.
     ÜE üks peamisi nõuandjaid, kommunikatsiooniekspert Daniel Vaarik kirjutas
2009. aastal Sirbis: “Ja kui veelgi täpsustada, siis ei ole ju keelatud luua puhtalt
müügile orienteeritud tekste ja pilte tootvaid ettevõtteid. Kuid sellisel juhul ei
tohi see ettevõtlus valetada ja jätta muljet, et ta täidab avalik-õiguslikke funkt-
sioone, mida täitis kunagi ajakirjandus. Ja just see valelubadus ongi patt, mida
saab süüks panna suurele osale tänasest Eesti ajakirjandusest.” Mitte muidugi
kogu ajakirjandus, aga suur osa sellest on muutunud äriks, kus online’is on olu-
liseks klikkide arv, mitte loo sisu; loeb kvantiteet, mitte kvaliteet; pigem dramaa-
tiline ja intriige täis uudislõik kui faktidesse süvenenud arvamusartikkel. Eespool
kirjeldatud Rein Langi juhtum on hea näide – kuna situatsioonis osalesid tuntud
poliitik ja tuntud teater, saigi ühest ministri lendulastud küsimusest meedias hoo-
pis “etenduse proovi katkestamine vahelehüüetega” (Eesti Ekspress 2010). Mis
annab kinnitust, et ka poliitilise uudise puhul ei mineta meedia faktide kontrol-
limist ja süvenemisvõimet?
     ÜEst hakati üsna kiiresti kirjutama kultuurikülgede asemel uudis- ja arva-
muslugude rubriigis. See näitab mitut olulist tendentsi – esiteks tõestab see, et

16

teatrielu2010_Layout 1  03.10.12  20:45  Page 16



ka poliitikaga seotud uudiste puhul muudab selle uudisväärseks intriig, mis ÜE
puhul oleks võinud tähendada uue partei tekkimist enne Riigikogu valimisi. Hu-
vitav paradoks ongi see, et ÜE populistlikud lubadused (“Pangad peavad vas-
tutama antud laenude eest” ja “Emapalk 60 000 krooni”) ei pannud ajakirjandust
mitte analüüsima lubadusi, millega eksisteerivad parteid aastate jooksul on va-
limistel osalenud, vaid pigem uurima, mida üks või teine partei(liider) kogu ÜE
üritusest arvab, kui tõeseks peab uue partei tekkimist ning selle tegevuse taga-
järgi sügisestel valimistel või kui naeruväärseks peab teatri ponnistusi poliitikat
teha. Tasakaaluks ilmusid siiski ka mitmed arvamuslood, mille autoriteks ko-
lumnistid ja arvamusliidrid alates Andrus Kivirähust kuni Mihkel Mutini, kus
püstitatud küsimused vaatasid kogu ÜEd ja selle ümber toimuvat laiemalt.
     Pidev meedia lõa otsas hoidmine näitab, et ühelt poolt mängisid NO-teatri
konsultandid (lisaks Daniel Vaarikule ka Agu Uudelepp) koos teatriga ajakirjan-
duse lihtsalt üle, teisalt ei viitsinud ajakirjandus süveneda projekti sisusse või po-
liitilise teatri olemusse, aidates sellega kaasa projekti edukale läbiviimisele ja
pidevale meedias figureerimisele. Just ajakirjanduse enda saamatust silmas pida-
des on artiklid sõnumiga “teater on meile valetanud ja meid petnud” (nagu kir-
jutas taas Priit Pullerits) teatriuurijale isegi naeruväärsed, kuna see eitab igasugust
õigust tegeleda teemadega, mis pole otseselt selle valdkonna teemad. Kunstnik
peab tegelikult aus olema ja mängida võib ta vaid etteantud vormi piires.

Rahvas on oma valitsejaid väärt
ÜE tõi välja Eesti valija olulise karakteristiku – pideva elamise lootuses, et keegi
kuskil “eesti asja” ajab, ilma et valija peaks tegema muud, kui korra nelja aasta
järel kastikesse numbri kirjutama või ID-kaardiga valides pin2 sisestama. Kind-
lasti ei ole kõik valijad lollid ja rumalad; on neid, kes loevad programme ja vali-
misplatvorme põhjalikult ning jälgivad oma kandidaadi tegemisi riigikogus nelja
aasta vältel. Kuid kuna Eesti poliitika ei lähtu mitte vasak–parem-, vaid pigem
must–valge-skaalast, on üldiselt siiski tegemist paradoksaalse olukorraga, kus
valija tahab korraga madalaid makse ja suuri sotsiaaltoetusi ning Reformiera-
konna valija teine valik on tihti Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja vastupidi. Vii-
maste valimiste3 näitel võib öelda, et trend pole olnud hääletamine kellegi poolt,
vaid kellegi vastu. Sellises olukorras valitaksegi tihti isikuid välise imago põhjal,
süvenemata sisusse, mida nad peaksid esindama.
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3 Europarlamendi valimised 2009, KOVi valimised 2009, Riigikogu valimised 2007.
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Tiit Ojasoo.
Foto: Anna Tuvike
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Tambet Tuisk ja Juhan Kivirähk.
Foto: Alver Linnamägi
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Jaak Allik ja Jaak Prints.
Foto: Alver Linnamägi
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     ÜE puhul on väga oluline, et lisaks valija kritiseerimisele aidati tal samas ka
poliitikamaastikul orienteeruda – ja seda peamiselt valimiskoolide näol. Kuus
valimiskooli (millest kaks olid kaheosalised) ning neile lisanduv seitsmes vali-
miskool 7. mail toimunud Suurkogu alguses olid informatiivsed, humoorikad,
atraktiivselt tehtud ning Jaak Prints kandis need suurepäraselt ette. Kui paljud
valijatest üldse teavad, kuidas moodustatakse erakondade juhatused, luuakse,
turundatakse ja rahastatakse valimiskampaaniaid ning viiakse läbi erakonna
suurüritust (suurkogu, kongressi või üldkogu), mis teoreetiliselt peaks andma
võimaluse kogunemiseks ja arvamuse avaldamiseks erakonnaliikmetele nii Sõr-
vest kui Saarest? Valimiskooliks valitud formaat – 8–10-minutilised videolõigud –
andis sotsiaalmeedia (siinkohal siis YouTube’i4) kaudu võimaluse jõuda suhteli-
selt laia, sh eriti noore ehk tulevase valijaskonnani. Valitud mänguline sisufor-
maat, millesse pikitud poliitika räpasust paljastavaid näiteid, andis “muidu nii
igavaid” poliitilisi fakte edasi meeldejäävate visuaalsete ja verbaalsete kujundite
kaudu (Isamaaliidu ja Res Publica ühendamise läbimängimine tinasõduritega,
Nike’i toss ja erakond kui ühtemoodi bränditavad tooted, Coca-Cola pudeli täht-
sus võimuläbirääkimistel jne). Eero Epneri panus valimiskooli tekstide muutmi-
sel nauditavateks, samas inforikasteks tervikuteks (ja üldüldine panus kogu ÜE
tekstidesse!) tõestab, et hea dramaturg tunneb ainest, suudab sellesse süveneda
ning oskab kaasata vajalikke spetsialiste. Valimiskoolid näitavad, et olulistest ja
tõsistest asjadest võib rääkida ka vabamas, mängulisemas ja lihtsasti jälgitavas
vormis, mis õigesti valitud kanalite kaudu jõuab suurema avalikkuseni.
     Peamine kriitika ÜE aadressil lähtub arusaamast, et ÜE mõnitas valijat, kes ei
ole alati nii loll ja rumal, kui ÜE seda näitas, kes suudab manipulatsioone läbi
näha ning lähtub valiku tegemisel ratsionaalselt kaalutud argumentidest, mitte
ebarealistlikest loosungitest. Teiseks ei tulnud „loll valija”, kes peaks olema ÜE
peamine sihtrühm, nagunii üldse Saku Suurhalli ega saanudki seetõttu teada,
mida oma elus edaspidi teistmoodi teha. Jah, see kõik on õige, kuid minu meelest
tõendas Saku Suurhallis toimunu veenvalt, et igasugune (koosnegu see siis in-
telligentsematest või vähem intelligentsetest inimestest) mass on manipuleeritav.
Ka teadlik ja süvenemisvõimeline valija võidakse kaasata mängu, mille reegleid
küll alguses selgitatakse, kuid mis sellest hoolimata kaasa tõmbab ja valvsust

4 Valimiskooli 1. osa on YouTube’is 20. aprilli seisuga vaadatud 22 936 korda.
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vähendab. Ning kui seda suudab teha teater, mille puhul näilisus on olemusli-
kuks osaks, siis palju keerulisem on seda ära tunda eelkõige PRi ja kommunikat-
sioonispetsialistide “mängudes”.
     Suurkogu alguses esitatud valimiskool nr 7 paljastas kõigile saalisviibijaile
suurkogu tüüpi ürituse organiseerimise köögipoole: kuidas paigutatakse publik,
kes erakonna liikmetest üldse üritusele kutsutakse jne. Mis peamine – kõigil saa-
lis istuvatel klakööridel paluti ennast enne Suurkogu algust näidata. Publikule
näidati ära kõik manipuleerimistehnikad ning pakuti nii võimalust jääda pas-
siivseks kõrvaltvaatajaks. Kuid ometi see nii ei jäänud. Alguses tundus ehk tõesti
totter koos Jaak Printsiga hüüda: “Villu Reiljan on süütu!” ning seda tehti arva-
tavasti empaatiast näitleja vastu, mitte tulisest poolehoiust Rahvaliidu suhtes.
Kuid seesama iseenesest inimlik kaasaplaksutamine toredale näitlejale paljastab
samuti erakondade kasutatavat peibutusparditaktikat – kuulsate näitlejate, kul-
tuuritegelaste ja sportlastega tekibki valijal emotsionaalne side, mis lähtub tihti
kuulsuse välisest kujundist (mida toodab paljuski meedia) ja kandidaadi reaalset
panust tema tulevasse tööse Riigikogus ei analüüsita.5

     Järgmine stseen ehk Suurkogu võimas algus, parteiliidri Tiit Ojasoo sisenemine
lippude ja marsimuusika saatel, oli suurejooneline, kuid fašistlike viidete tõttu
pigem hirmu- ja ärevustunnet kui andunud kaasaelamist tekitav. Tundus, et pub-
liku õõvastus oli üsna üksmeelne. Kuid lavastuse arenedes võis märgata enam
publiku erinevaid reaktsioone toimunule. Kõnedes väljakäidud hullumeelsetele
ideedele hakata Eestis ladustama teiste riikide toksilisi jääke ning kustutada lae-
nud, mis antud inimestele, kes poleks pidanud neid taotlemisel saamagi, on vas-
tutasuks nii tugevad naerupahvakad kui ka aplausid, mis ei koosne vaid
klakööride käteplaksutamisest. Peamiselt Eero Epneri koostatud kõned on täis po-
pulistlikke lausungeid, nagu “Stabiliseerimisreservis külmub peaaegu viis miljardit
krooni, millega saaks maksta järgmise kahe aasta jooksul kõik pensionid” või “Pa-
neme pangad vastutama oma tegude eest!”. Taas näidatakse publikule üht poliiti-
list võtet, mida kasutatakse just suurkogu tüüpi ürituse läbiviimisel: veenvalt ja
usutavalt ette kantud kõne ei panegi enam nii väga kõhklema sisu õigsuses ja või-
malikkuses. Eriti kui kõnesid on palju ja nad tekitavad juba tüdimust (mis juhtus
ka ÜE suurkogul), hakkabki igavlev kuulaja lihtsalt inertsist kaasa plaksutama ja
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5 Tuleb taas öelda, et loomulikult on asjalikke kultuuri- ja spordiinimesi, kes on tõestanud oma suutlikkust
nii Riigikogus kui ministriametis.
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infotulva uppuma. Seetõttu oli Andres Mähari Suurhalli katuselt esitatud “Käi
perse!” monoloog – Suurkogu kõige ehedam ja veenvam hetk – nagu äratus tek-
kinud letargiast. Selles väljendus korraga kõigi eestlaste ühine frustratsioon, mis
avaldub muidu peamiselt anonüümsetes netikommentaarides, vaikivas allasuru-
tud ängis, koduvägivallas, vingumises ja püüdlemises kõrgema instantsi heaks-
kiidu poole. Publikule oli see kindlasti õhtu üks puhastavamaid hetki, kuna Mähar
ütles meie eest keerutamata välja selle, mida paljud tegelikult mõtlevadki.
     Alates suurkogu teisest poolest, kus kaasati ka mittenäitlejad, hakkasid Ojasoo
ja Semper taas väga meisterlikult mängima teatri ja reaalsuse piiridega. Kui Tal-
linna Tehnikakõrgkooli professor Rein Einasto kutsus oma kõnes täna õhtul siin
ja praegu ikkagi erakonda moodustama, pinget veel ei tekkinud. Kuid potent-
siaalse partei juhatuse liikmete loosimine lototronist, kuhu pandi kõigi saalis-
istujate piletikontsud, et siis nemad otsustaksid, kuidas õhtu edasi kulgeb (ehk
kas partei luuakse või mitte), pani mitmeid inimesi publiku hulgast oma piletit
välja otsima ning pingsalt ootama esimese kontsu väljavõtmist lototronist. Selles
väljastpoolt pealesurutud aktis muudeti passiivne saal vähemalt hetkeks homo
politicus’eks – otsus lavale minna või mitte minna oleks igal juhul väljendanud
poliitilist tahet. Kuid kui esimeseks juhatuse liikmeks sai Tambet Tuisk, oli kor-
raks kerkinud pinge kohe maha võetud ning mäng jätkus.
     Seejärel alustati esimehe valimisega, kui ühel hetkel tormas “ootamatult” la-
vale Indrek Tarand. Teatraalse isiku imagoga mees ei jätnud tegelikult hetkekski
kahtlust tema ja teatri kokkumängus – kuid järgnev oli ootamatu käik kõigile.
Tarandi poolt teiseks esimehe kandidaadiks pakutud Allar Jõks astus lavale, võt-
tis taskust kokkumurtud kõne (mis andis küll mõista, et loomulikult oli see stse-
naariumisse sisse kirjutatud), kuid järgnevalt ette kantud tekst oli erinevalt
kõigist eelnevalt kuulduist tõsine ja lõi saalis teise tunnetuse. Just Jõksi ausa
riigiametniku kujund mõjus saalis istuvatele parteiloomise pooldajatele kindlasti
positiivsena – tema siira, tõsise ja mõtlemapaneva, teatripoolse suunamiseta kir-
jutatud kõne ajal võisid ununeda eelnevad ÜE kampaaniaklipid, loosungid,
Suurkogul esitatud kõned ja manipuleeritud juhatuse valimine. Jõksi lavale-
minek võiski sellel hetkel tunduda uue jõuna, mida Eesti poliitika vajab. Seda
kinnitab ka järgnev esimehe valimiseks korraldatud telefonihääletus (sic!), kus
enim hääli kogus nimelt Allar Jõks.6 Kuid oli ka üsna ootuspärane, et erakonna

6 Ene-Liis Semperi andmetel osales telefonihääletuses umbes 2000 inimest.
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Sergo Vares.
Foto: Anna Tuvike

“Ühtne Eesti”.
Foto: Anna Tuvike
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esimeheks valiti maakonnast juhatuse liikmetele delegeeritud häältega ikkagi
Tiit Ojasoo. Järgnes kullavihmaga kaetud Ojasoo tõstmine lae alla. Hümni ühis-
laulmine eesotsas selle autori Tõnis Mägiga oli juba irooniline ülistus kogu kahe-
kuulise perioodi jooksul toimunule.

“Te olete vabad”
Lavastuse finaalile järgnes kaheosaline epiloog – esiteks lae alt tagasi lavakõrgu-
sele toodud Tiit Ojasoo transformatsioon “tavaliseks lavastajaks” ning tema
sõnad “te olete vabad” ning teiseks 8. mail ürituse kokku võtnud ja mõningaid
selgitusi andnud “Kõne, mida eile ei peetud”, mis avaldati lisaks ÜE kodulehele
ka Postimehes.
     Ütlus “te olete vabad” on pannud esitama küsimusi Saku Suurhallis kõlama
jäänud sõnumist. Aare Pilv arutleb Memokraadi blogis,7 miks ei kasutatud hoo-
piski meie-vormi. “Miks valiti positsioon “ma seisan teie ees”, mitte “ma seisan
teie eest”, küsib Pilv edasi; “mida peljati – kas vabaduse kaotsiminekut liigsel-
gesse sotsiaalsesse rolli või ülemäärast vastutuskoormat väljaspool etenduse
raame?” Kui Meelis Oidsalu peab vormi “te olete vabad” just sobivaks lahendu-
seks tähenduses: “Lahkuge teatrist ja hakake päris elu elama, ärge laske end la-
vastada mingite poliitetenduste osalisteks, elage päris elu päris kodanikena”,8

siis Jaanus Adamson näeb küll õigustatud lausungis ka selget ideoloogilisust.
“Seega võiks ÜE lõpulause kui ideoloogilise kõnetamise lahti harutada järgmi-
selt: (1) meile sisendati, et me ei pruugi olla “süsteemi” osad, sellega identsed;
(2) et me võime ka “süsteemis” säilitada oma nii-öelda autonoomsuse; (3) või et
me võiksime VABALT opereerida ka väljaspool “süsteemi”.”9 Adamsoni väitel
on idee võimalusest elada väljaspool ideoloogiat võimatu, mis tähendab, et va-
baduse kuulutamine on nagunii kellegi jaoks ideoloogiline lausung.
     Kuna kogu ÜE puhul oli algusest peale tegemist pigem peformance’i kui teatri-
reeglitest lähtuva lavastusega ning selle kulg sõltus nii selles osalejate kui ka vaa-
tajate (isegi jälgijate, kes alates märtsist projektile kaasa elasid) reaktsioonidest
ja käitumisest, siis sõltub ka “te olete vabad” tõlgendamine inimese enda ideo-
loogilisusest, projektiga emotsionaalsest seotusest ja ootushorisondist (kas jälgiti
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7 http://memokraat.ee/2011/02/1476/
8 http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8291444172226628861&postID=179766745654123010
9 http://jaanusadamson.blogspot.com/2011/03/ideoloogiline-konetamine.html
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“Ühtne Eesti”.
Foto: Alver Linnamägi
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toimuvat algusest peale ja milliste tunnetega seda tehti, milliste ootustega tuldi
Saku Suurhalli jne). Seega võib vabanemine tähendada nii “te olete vabad ise ot-
sustama”; “te olete vabad kaks kuud kestnud teatripoolsest manipulatsioonist”
(eriti just hilisemates kommentaarides pole teater hetkekski eitanud, et pidevalt
tegeleti manipuleerimise ja avalikkusega mängimisega); “te olete vabad tegema
parteid” (kas või siin ja praegu, lihtsalt teater ise sellesse ei sekku ja pigem taheti
ÜEga öelda, et uue partei loomine on iga kord vastutuse lükkamine endalt tei-
sele); “te olete vabad asutama kodanikuühendusi ja -liikumisi, mis on sama-
moodi võimalus poliitikasse sekkumiseks” (ise otsustamise konkreetsem
sõnastus).
     Mitmetähenduslikkusele vihjab ka epiloogi teine osa ehk “Kõne, mida eile ei
peetud” (Postimees 2010, ÜE 2010), kus küsitakse: “Mida sina mõtlesid, kui sa
meist esimest korda kuulsid? Miks sa ostsid pileti täna siia Saku Suurhalli? Miks
mõni sinu sõber ei ostnud? Mida te oma tuttavatega meist rääkisite, kuidas kom-
menteerisite, olite te rõõmus või hämmelduses, kas teie kolleegil oli ükskõik?
Mida arvasid teie vanemad? Aga teie lapselapsed? See kõik on olnud “Ühtse
Eesti” osa, mida meie, lavalolijad, ei saa kunagi lõpuni teada. Seda teate ainult
teie. Mõelge selle üle veel kord järele, ja ma arvan, et te olete saanud nii elamuse
kui ka ühiskondliku sõnumi. Ja selleks sõnumiks oli see, mida te ise mõtlesite,
tundsite, ütlesite” (ÜE koduleht).

Langus?
ÜE oli poliitilise teatri projekt, mistõttu küsimused selle mõjust ja ootusest la-
henduse järele on lihtsad tekkima. Eero Epner heidab sellist lihtsakoelist suhtu-
mist ette, kuna keegi ei küsi lahenduste järele lavastuste puhul, mis räägivad
üldinimlikest teemadest nagu armastus või üksindus. Teater ei peagi pakkuma
otseseid lahendusi, vaid pigem mõtteainet (Epner 2011). Võib-olla oligi ÜE puhul
kõige olulisem tulemus see, et kogu projekt (vaatamata sellele, et implitsiitselt
tehti pidevalt teatrit, mida eksplitsiitselt prooviti selle piiridest välja tuua) oli
näide kodanikualgatusest, mis on Eestis üldiselt veel üsna lapsekingades. Grupp
inimesi, kes soovisid tõmmata tähelepanu eesti poliitilise kultuuri puudulikku-
sele, tegid seda vahenditega, mida nad ise kõige paremini valdasid – ehk siis
kunsti-, teatrivahenditega. Toetudes Villu Reiljani kunagisele ütlusele “kultuu-
rinimesed jäägu ikka oma liistude juurde”, võib naljatades öelda, et NO seda just
tegigi.
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     Samas on nähtud ka projekti otseseid mõjusid ühiskonnale (kuigi nende väi-
dete empiiriline kontrollimine on peaaegu et võimatu): on öeldud, et erakondade
valimiskampaaniad enne märtsivalimisi 2011. aastal olid väiksemamahulised ja
mõistlikumad (samas on selle taga pigem raha üleüldine vähesus); et meedia oli
enne valimisi analüütilisem, kirjutades rohkem sisulisi artikleid valimisplatvor-
midest kui intriigidest ja ärapanemistest; et Tarandi tuules tekkis mitmeid
üksikkandidaate ja vabamehi, kes rõhusid just nimelt kodanikuna (mitte polii-
tikuna) kandideerimisele; et pärast valimisi on ilmunud mitmeid analüütilisi
artikleid teemadel, mis tõstatusid valimiskoolides (IRLi siseopositsiooni maha-
surumine, ametite jagamine parteile pikaaegselt lojaalsetele inimestele jne), Va-
bariigi valimiskomisjon kasutas valimiskooli formaati inimeste valima-
kutsumiseks jne. Siia võib jällegi vastukaaluks öelda, et ÜE jõudis reaalselt vaid
Tallinnas elavate inimesteni, kusjuures sihtrühmani ei jõudnud see nagunii. Ta-
gasilöökidena võib vaadata ka fakte, et 2011. aasta parlamendivalimised võitis
Eesti madalseisu viinud Reformierakond, parlamenti valiti ainult neli erakonda
ning ministrikohti jagati parteis karjääri teinud inimestele (keskkonnaministriks
saanud Keit Pentus pole eelnevalt seoses keskkonnateemadega esile tõusnud
ning justiitsministriks saanud Kristen Michali kogu tööalane minevik ongi seotud
vaid Reformierakonnaga).
     Kas võib siis öelda, et nii kiire, kui oli ÜE tõus, oli ka selle langus? Siit võib ka
edasi minna ja küsida, kas üldse peakski teatri puhul arutama selle laiema mõju
ja kõlapinnalisuse üle ühiskonnas – on ju teater kaduv kunst ning hetkelist
esteetilist elamust pakkuv teater täidab kindlasti oma eesmärgi. Kuid ÜE tõestab,
et läbi ühiskondliku prisma saab liikuda taas indiviidi, inimese enda juurde ta-
gasi. Ja seda just seetõttu, et projekti eesmärk polnud suur tahe maailma muuta,
vaid pigem ärgitada oma vaataja, inimene, kodanik mõtlema ning seejärel ka
tegutsema. Ja peamiselt aru saama, et olemasolev olukord ei ole kivisse raiutud
seadus, vaid seda on võimalik kritiseerida ja muuta. Aga muuta ise, mitte loota,
et seda teeb keegi teine kuskil kõrgel ja eemal. NO99 rääkis nendest asjadest
minuga otse. Kes tahtis kuulata, see ka kuulas.
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KATSETUSED KAASAEGSE TRAGÖÖDIAGA
ANNELI SARO

2010 oli eesti teatris “Ühtse Eesti suurkogu” ja “Puhastuse” aasta. Juhtus ju
muudki olulist ja tähelepanuväärset, aga see muu jääb nende kahe verstaposti
vahele ning aastakümnete pärast ehk seda ei mäletatagi, kui just Teatrielu ei loeta.
Teatri NO99 lavastus “Ühtse Eesti suurkogu” – vormilt postdramaatilis-perfor-
matiivne megaprojekt, sisult poliitiline teater – hämmastas ja erutas meeldivalt
vist kõiki eestimaalasi, sest sellel maal on ju ajast aega vihatud poliitikuid ja
armastatud teatrit. Vanemuise “Puhastus” esindas aga mitmeti teist äärmust: tra-
ditsiooniline tekstipõhine lavastus, mis lahkas eestlaste traagilisi saatusi ning
tekitas elavat, kuid äärmiselt vastuolulist vastukaja. “Puhastuse” retseptsioonis
tõusid kesksele kohale kaks teineteisega seotud teemat – vaidlused loo ajaloolise
tõepära ning lavastuse emotsionaalse värvingu üle. Ühte, nn intellektuaalide leeri
hakkas esindama Eneken Laanes, õigemini tema artikkel “Melodramaatiline “Pu-
hastus”” (Laanes 2010), millele teised korduvalt viitasid. Teine leer esindas end
massina tuubil täis teatrisaalides ning lugejakirjade kaudu kodumaises meedias
ja arvustustega välismeedias. Laanese artikkel tõstatas küsimuse lavastuse žan-
rist või jutustamise viisist ning tragöödia ja melodraama suhetest. Tragöödia kui
žanr ja traagika kui kategooria on läbi aegade olnud esteetikas populaarsed tee-
mad. Nende käsitlemiseks võrdlen artiklis kolme 2010. aastal esietendunud traa-
gilise alatooniga lavastust: “Puhastus”, “Gorgo kingitus” ning “Põletus”.

Tragöödia ja melodraama
Nii tragöödia kui melodraama mõisted on vanad ning läbi teinud küllaltki kee-
rulise ajaloolise arengu. Kõige vanema ja kuulsama tragöödia definitsiooni on
esitanud Aristoteles: “Seega on tragöödia tõsise ja lõpetatud, <teatud> suurust
omava tegevuse jäljendus, <jäljendus erinevates> osades erineval kujul maitses-
tatud kõnega, <jäljendus, mis jäljendab> tegevaid <isikuid endid>, mitte <neist>
jutustades, <jäljendus,> mis kaastunde ja hirmu läbi teostab puhastuse sellistest
kannatustest” (Aristoteles). Lihtsamalt öeldes tähendab see, et tragöödia kujutab
tõsiseid-traagilisi sündmusi tervikliku loona tegevuse ja seotud kõne (värsi)
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kaudu, nii et vaataja kaastunde ja hirmu läbi puhastub ehk kogeb katarsist.
Edwin Wilson eristab oma teatriõpikus traditsioonilist ja moodsat tragöödiat.
Traditsioonilist tragöödiat (Sophokles, Euripides, Shakespeare, Racine, Corneille
jt) iseloomustavad järgmised tunnused: peategelane kui eriline isik (näiteks ku-
ningas, väepealik); traagiline situatsioon (inimene versus transendentaalne jõud);
lahendamatu ja kannatusi põhjustav olukord, mis lõpeb tihti surmaga; eetiline
ja kannatav kangelane; värsskõne. Moodsat tragöödiat (Ibsen, Strindberg, Wil-
liams jt) on aga oluliselt keerulisem defineerida, sest see on kaotanud oma žan-
ripuhtuse. Modernne ja postmodernne ühiskond on aegamööda kaotanud oma
vertikaalse, transendentaalse mõõtme ning jumalikud jõud on asendunud saa-
tuse või ühiskonnaga. Muutunud on ka inimese elutunnetus – maailm on muu-
tunud indiviidikeskseks ja saanud inimese mõõdu. Wilson toob moodsa
tragöödia puhul esile vaid kaks tunnust: kangelased on nn väikesed inimesed
ning inimene on ühiskonna ohver (Wilson 1988: 96–105).
     Melodraama mõiste võeti esimest korda kasutusele 18. sajandil muusikalise
draama tähenduses. Sajandi lõpuks omandas ta siiski mõnevõrra teise tähenduse,
laenates väljendusvahendeid nii klassikalistest perekonnatragöödiatest kui ko-
danlikust draamast. Melodraama kesksed tunnused on tegelaste jagunemine
ühemõtteliselt headeks või halbadeks; tegelased pakuvad vaatajaile samastumis-
võimalusi; ebatavalised, õudsed ja liigutavad sündmused; paisutatud või äär-
muslikud emotsioonid; suunatus kodanlikule/laiale publikule. Pavis nimetabki
melodraamat tragöödia ebateadlikuks paroodiaks (Pavis 1998: 208–209).

Sofi Oksanen ja “Puhastus”
Sofi Oksaneni “Puhastuse”, žanrimääratluse järgi tragöödia esmalavastus toimus
2007. aastal Soome Rahvusteatris. Sellele on järgnenud juba seitse lavastust Soo-
mes (Tamperes, Joensuus, Seinäjoel, Poris, Lahtis, Vaasas ja Helsingis), kaks Root-
sis, üks Eestis, USA-s, Iirimaal ja Norras; aprillis 2012 esietendub Jüri Reinvere
ooper Soome Rahvusooperis ning samal aastal peaks esilinastuma ka Markus Se-
lini film. Näidendile järgnes samanimeline romaan (2008), mis on tõlgitud juba
38 keelde ning saanud hulgaliselt preemiaid nii kodu- kui välismaal, sh Euroopa
raamatu auhinna (FNAC) ja Prantsuse tõlkekirjanduse auhinna (Prix Femina
Ètranger, mõlemad 2010). (Sofi Oksanen ise on üsna skandaalne ja ebamugav ko-
danik, sest ta on nii kodumaises kui rahvusvahelises meedias äratanud tähele-
panu mitmete teravate väidetega, näiteks et Eesti okupeerimise eitajad on
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võrreldavad holokausti eitajatega või et kõige ohtlikum koht Soome naise jaoks
on tema kodu (koduvägivalla kui levinud probleemi teadvustamine käivitus Soo-
mes alles paar-kolm aastat tagasi).
     Nagu Oksanen ise on esile toonud, on ka tema teoste Eesti-retseptsioonis kor-
duvalt rõhutatud, et nii romaan kui näidend “Puhastus” (aga ka romaan “Stalini
lehmad”) aitavad selgitada Lääne-Euroopale ja ülejäänud maailmale Nõukogude
okupatsiooni olemust ning et Oksanen on justkui Eesti eestkõneleja, keda lõpuks
ometi kuulda võetakse. Ehk just sellest eeldusest lähtudes puhkes siinmail ka
pisut hüsteeriline diskussioon Ajaloolise Tõe nimel. Soomekeelseid (eriti just kir-
jandus-) arvustusi ja blogisid lugedes jääb mulje, et Eesti-teema tõuseb seal esile
vaid ühe kitsa rühma jaoks, domineerib siiski teose kui põneva ja eksootilise
esteetilise objekti analüüs (sh väga palju räägitakse keelest ja stiilist). Ka Mika
Myllyaho lavastust Rahvusteatris arvustanud Maimu Berg nentis, et teos on
ikkagi pigem üldistav, esikohal tegelaste psühholoogia, mistõttu on teatud süm-
bolism nii lavakujunduses kui ka lõpplahenduses täiesti omal kohal (Berg 2007).
Oksanen on näidendit esitlenud eelkõige kui lugu naistevastasest vägivallast ja
häbist, inspiratsiooniks Slavenka Drakulići teosed Bosnia sõjast. “Sellest tuli näi-
dend, sest teema on nii tihedalt seotud häbiga – häbiga inimese pilgus – ja kuna
teatril on kollektiivi nägu ja miimika, siis tundus vajalik teha seda teatris” (Alftan,
Oksanen 2007). Taani Soome seltsi liikmed väitsid aga, et nemad lugesid
“Puhastust” eelkõige kui trafficking-romaani, kuna naiste vägivaldne riigist riiki
transportimine ning kupeldamine on väga levinud probleem kogu maailmas.
Niisiis kuigi “Puhastus” lähtub konkreetsetest ajaloolistest reaaliatest, on tema
eesmärgiks ikkagi kujutada midagi üldistavat või igavikulistki, nagu seda tegid
ka klassikalised tragöödiad.

“Puhastus” Vanemuises
Vanemuises lavastas “Puhastuse” Liisa Smith, Eesti päritolu Londonis tegutsev
lavastaja. Nii Oksanen, Smith kui “Puhastuse” üks peategelane, küüditatud eesti
tüdruku Vladivostokis sündinud tütar Zara, esindavad nn võõraks jäänud/saa-
nud oma. Nende kolme Eesti- ja eestluse-nägemuses on midagi häirivat, mis põ-
hineb võõritatud äratundmisel. Selle kaudu tuleb esile isegi mingi varjatud
sugulus traditsioonilise tragöödiaga, mis oli süžeelt ja stiililt tinglik ja elukauge,
kuid toimis enamasti omalaadse mõistuloo ja sotsiaalse rituaalina.
     Äratundmisele rõhub ka 1990. aastate alguse Eesti maamaja kujutav tinglik
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lavakujundus (kunstnik Marge Martin): kinniste kardinatega vanad puuaknad
tagalaval, hoidisterida seina ääres, pakitud kohvrid toanurgas, eeslavale kuhja-
tud riidekuhilad, laes ja taevas madallennul pikeerivad suitsupääsukesed. Ometi
on selles kodususes ka palju võõristavat ning sellele on viidatud ka kriitikas. Rah-
vuslinnust on saanud Hitchcocki “Lindude” osatäitja, aita või pööningule viidud
vanad riided tuletavad laval meelde koonduslaagreid, kaetud aknad kui varjatud
siseelu sümbolid meenutavad kõrvuti ja pealekuti asetatult suurlinna tiheasus-
tust. Niisiis – juba lavakujundus on kergelt kummastav, usutavast reaalsusest
eemale triiviv. Ebatavalised või kummastavad on ka loo tegelased.
     Andres Laasik on kirjutanud Soome Rahvusteatri lavastuse kohta: “Nii nagu
klassikaliste näitemängude Antigone või Elektra, puutub “Puhastuse” peatege-
lane Aliide Truu kokku tapmise, reetmise ja suurte tabude rikkumisega. Ainuke
tõsine erinevus Aliide ja antiikkangelannade vahel on see, et nood kuuluvad
kuninglikesse suguvõsadesse, aga traagilise saatusega eestlanna esindab vaid
kolhoosieliiti” (Laasik 2007).
     Ka Oksanen on andnud ühe remargiga Aliide suhtes üsna selge tundetooni:
“Aliidel on paar kuldhammast, kolhoosisinine kittel ja kalossid, hallid krunnis
juuksed, tumedaks värvitud kulmud ja ta käib tavalise siledast puust tehtud
kepiga” (Oksanen 2007: 3). Kuldhammaste järgi võis teadupärast identifitseerida
pigem vene rahvusest isikuid ning ka kolhoosisinine kittel eesti maanaise koduse
riietusena ei tundu kuigi usutav, kui see kolhoosisinine pole juhuslikult lihtsalt
tunderõhuline värviadjektiiv. Igal juhul näidendit lugedes tekib algul kujutlus
Aliidest kui homo soveticus’est ning kohest samastumist see ei paku. Kuid tege-
vuse edenedes koorub sovetliku kooriku alt hoopis kannatav kangelanna, ohver,
kellega on lõpuks siiski oluliselt lihtsam samastuda kui eetiliselt palju ambiva-
lentsema romaani-Aliidega, kes tegeleb tunduvalt vähem kannatamise ja kahet-
semisega ning rohkem õe ja õetütre küüditamisele kaasaaitamise õigustamisega.
     “Puhastus” kulgeb kahel ajateljel: 1992. aasta nüüd-hetkes ja meenutuse-ju-
tustusena sõjajärgses ajas. Vanemuise lavastuses mängib vana Aliidet Marje Met-
sur, riukaliku tumeda sisu ja käreda häälega šarmantne näitleja, keda on lihtne
ette kujutada romaani-“Puhastuse” Aliide rollis. Lavastus annab aga Aliidele
ühemõõtmelise ja selgelt melodramaatilise värvingu: see on sügavalt hirmunud
lihtsameelne ja kannatav naine iga oma ihurakuga. Kohati mõjus Metsur laval
üsna ebausutavalt, eriti stseenis, kus ta laua tagant püsti tõustes justkui pioneer
publikusse õõnsalt oma kooda deklareerib: “Mul oli ainult üks võimalus. Saada
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sellega üheks, kes tuli ja tallas Eesti maad enda omaks, tuli ja tallas eesti naised
enda omaks. Sest siis kui sellega üheks saadakse, kus on võim, siis tuntakse en-
nast kindlalt.”1 Ma kaldun seda emotsionaalselt ülelaetud rollitõlgendust kirju-
tama eelkõige lavastaja arvele, kes ei tunneta ehk kõige paremini siinset
teatrikaanonit. Samas peab muidugi tõdema, et suur hulk publikust sai tegelas-
test ja loost väga tugeva emotsionaalse laengu. Kuivõrd see oli aga seotud valitud
esteetikaga, on raske öelda. Maarja Mitt noore Aliide Truuna seevastu mõjub vä-
gagi loomulikult ja sisepinget kandvalt, kuid jääb üldise paisutatuse taustal pisut
liiga argiseks ja sissepoole pööratuks.
     Huvitav ja erakordne tegelane on Vladivostokis sündinud ja Saksamaale pros-
tituudiks sattunud Zara (Liisa Pulk), vene aktsendiga kõnelev uue põlvkonna
eestlane, kellest saab loo lõpus “Hamleti” Fortinbras, oma suguvõsa vaenu lepi-
taja ja eesti põlve uueks looja. Liisa Pulk saab selle rolliga väga hästi hakkama,
unustamata hetkekski tegelase aktsenti ja keerulist psühholoogilist seisundit.
Võib vaid oletada, et ehk oleks noore näitleja kergelt üheplaanilisest häälemater-
jalist õnnestunud rohkemgi välja võluda, kui teda poleks koormatud selle akt-
sendiga.
     Trupi meesnäitlejad mängisid korralikult, kuid autor ja lavastaja pakkusid
neile üsna üheplaanilisi ja seega paraku igavavõitu rolle: noore Aliide armastatu
ja õemees, romantilise kangelase välimuse ja käitumisega rahvuslane Hans Pekk2

(Karol Kuntsel), Aliide abikaasa, ebameeldiva olekuga kommunist-idealist Mar-
tin Truu (Margus Jaanovits) ning sõdurid ja hilisemad kupeldajad Paša (Maarius
Pärn) ja Lavrenti (Tarmo Tagamets). Sõdurid ja kupeldajad on loo kontekstis vä-
gagi märgilised tegelased, sest nad kehastavad hävitamatut kurjust. (Seose kahe
ameti vahele loob Lavrenti, kes on nooruses olnud KGB ohvitser.) Kuigi juba
nimed Paša ja Lavrenti on piisavalt kõnekad, on nii kupeldajad kui sõdurid Va-
nemuise lavastuses pandud kohati rääkima vene keelt (Oksanenil soome keelt).
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1 “Puhastuse” algversioonis kõlab see repliik mõnevõrra värvikamalt: “Mul oli ainult üks võimalus. Saada
sellega üheks, kes tuli ja tallas Eesti maad enda omaks, tuli ja tallas eesti naised enda omaks, tuli ja lasi
väärad, eesti sigitajad maha ja asemele tõi oma soonilise punase türa ja oma tallavad saapad. Sest siis kui
sellega üheks saadakse, kus on võim, siis tuntakse ennast kindlalt” (Oksanen 2007: 99–100). Taago Tubina
järjejutuversioonis esitatakse repliigist vaid esimene lause.
2 Iroonilise üldistusjõuga nimi on ainus plekk romantilise talumehe immitsal.
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“Puhastus”. Zara – Liisa Pulk, Aliide – Marje Metsur.
Foto: Alan Proosa
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“Puhastus”. 
Lavrenti – Tarmo Tagamets, 
Aliide – Marje Metsur, 
Paša – Maarius Pärn.
Foto: Alan Proosa
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Ühise emakeele põhjal tekib neil küll seos Zaraga,3 kuid loo jutustamise käigus
see detail tühistatakse või mängitakse sattumuslikuks.
     Olulisemaks kujuneb “Puhastuses” naiste ja meeste ehk alistujate ja allutajate
vastasseis (Hans kui allasurutud rahva esindaja ja põrandaalune jääb sellest män-
gust otseselt küll välja, kuid sümboolselt kuulub naiste rindele). Aliide ja Zara,
moodsa tragöödia väikesed kannatavad kangelased, esindavad nii ajaloo kui vä-
givalla (või teatud eksistentsiaalse kurjuse vormi) hammasrataste vahele jäänuid:
üksikinimesi, naisi, rahvusi. Kui käsitleda nende lugusid mitte üksikjuhtumina,
vaid ajaloolise või eksistentsiaalse üldistusena, siis saab “Puhastus” ka selgemalt
tragöödia mõõtme.

“Puhastus” Eesti Raadioteatris
2011. aasta veebruaris esietendus “Puhastus” 5-osalise kuuldemänguna ka Eesti
Raadioteatris. See oli salvestatud juba suvel 2010, seega enne Vanemuise-lavas-
tuse esietendust. Nagu Liisa Smith, nii oli ka kuuldemängu lavastaja Taago Tubin
Oksaneni teksti pisut kärpinud, eelkõige pikemaid monolooge ning olmelisi või
kultuuriloolise tagamõttega dialooge. Viimaseid kompenseerisid katkendid nõu-
kogude ja teise ärkamisaja raadiosaadetest, mille peamine ülesanne oli ajastu
markeerimine ning stseenide sidumine. Üldise stilistika kohta võib öelda, et tänu
kuuldemängu tinglikkusele ja kuulaja kujutlusvõimele mõjusid tegelased ja
süžee väga realistlikuna. Täiesti autentne hirmuatmosfäär saavutati ülekuula-
misstseenides ning see on ka ootuspärane, et triller on hirmutavam üksi kodus
olles kui tuubil täis teatrisaalis ning vägivald on õõvastavam ette kujutades kui
mimeesi toores lihalisuses. Umbes sama võib öelda ka lõbumajastseeni kohta,
kuigi naturalistlikud pornofilmioiged Eesti Raadios tekitasid metatasandil mui-
gama ajava konflikti meediumi ja sisu vahel.
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3 Inglise luuletaja Philip Gross, kes kasvas briti ema ja eesti soost isa pojana, rääkis kultuurisaates “OP”,
et kuigi nende kodus ei räägitud sõnagi eesti keelt, peab ta ennast ikkagi kakskeelsest perest pärit olevaks,
sest juba varases lapsepõlves sai ta aru, et kõik olulisemad tunded ja mõtted öeldi välja vaikuse keeles,
mida ta hakkas pidama oma teiseks emakeeleks. Hiljem sai ta aru, et see vaikuse keel oligi eesti keel. Zara
lugu, nagu see romaanis väga mõjusalt avaneb, on sellega peaaegu identne: nende kodus räägiti vene
keelt, kuigi ema oli sisuliselt rääkimise lõpetanud, ning vanaema õpetas Zarale eesti keelt suuliigutuste
järgi, keelates tal neid sõnu häälega korrata.
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     Vanemuise lavastuse taustal tõusis eriti esile Tubina teistsugune rollijaotus.
Aliidet mängis madala-, kuid pehmehäälne Helene Vannari, kelle roll oli emot-
sioonidest vähem laetud kui Metsuril, kuid viimasest tüpaažilt suurt ei erinenud.
Elisabet Tamm Noore Aliidena seevastu oskas väga hästi välja tuua tegelase ka-
hepalgelisust. Stseenides Hansuga oli ta malbe nagu Mittki, kuid kõlas ehk
kraadi võrra naiivsemanagi. Martiniga suheldes aga lõõritas ta nagu lõoke, puän-
teerides lõõritusi meeldesööbiva flirtiva naeruga. Raivo E. Tamme Martin oli dia-
loogides Aliidega talle paras partner: ühelt poolt idealistlik kommunismiehitaja
ja oma naise läägevõitu jumaldaja, teisalt võtsid ta hääles aga vahetevahel või-
must luuraja ettevaatlikkus ja ülekuulaja kavalus. Margus Prangeli Hansu taju-
misel sai kõige määravamaks tema madal mehine hääl, mis lõi kujutluse Kuntseli
Hansust pisut vanemast, tõsisemast ja sissepoolepööratumast ning seega ka vä-
hemromantilisest mehest. Zara teksti esitav Alina Karmazina oli sisuliselt vaba-
nenud oma venepärasest aktsendist, ainult mõned üksikud häälikud kõlasid veel
omapäraselt, andes ta kõnele kergelt eksootilise värvingu. Seega oli Karmazina
Zara eestlane mis eestlane (laitmatu keeleoskus on kogu Euroopas mingisse rah-
vustervikusse kuulumise alus) ning mingeid väljakutseid rahvuslikul pinnal ei
esitanud. Sten Karpov ja Janek Vadi sõdurite ning kupeldajatena rääkisid ilusat
vene keelt ning nende olemus ja eesmärgid tulid suures osas välja ka ainult in-
tonatsioonide põhjal, kui sõnad või nende tähendused kuulajani ei jõudnud.

“Puhastuse” lõppmäng
Tubina kuuldemäng näitab, et “Puhastust” on vägagi hästi võimalik lavastada
ka realistlikus laadis. Kuid näidendi lõpp on siiski selline, et seda reaalse või usu-
tava maailma reeglitega juba nii lihtsalt ei kohanda. Müüdi või muinasjutu mõõt-
meid hakkab “Puhastus” omandama juba Paša ja Lavrenti kolme järjestikuse
külaskäiguga Aliide tallu. Draamatehniliselt võiks seda pidada ebaotstarbekaks,
fiktsionaalse maailma seisukohalt ebausutavaks. Tavaloogika reegleid eirab aga
täielikult näidendi lõpp, mida mõlemad lavastajad on püüdnud parandada. Ni-
melt näidendis laseb Lavrenti ilma igasuguse seletuseta Paša maha ning Aliide
saadab Zara Lavrentiga Tallinna, viidates läbinägevalt mehe armastusele tüdruku
vastu. Lavastuses tulistab Pašat Aliide ning käsib Lavrentil Zara linna viia, kuid
annab tüdrukule enesekaitseks kaasa (mürgi?)pudelikese. Vihje armastusele on
lavastaja välja jätnud. Kuuldemängus on leitud kõige usutavam versioon –
Aliide surmab mõlemad kupeldajad ning saadab Zara linna, lubades ise kõik ära
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koristada. Kõik kolm versiooni lõpevad aga sellega, et Aliide kirjutab õele lepi-
tava päranduskirja, valab köögi bensiiniga üle ning süütab maja põlema. Sellist
martüüriumi on raske tõlgendada realistlikus või melodramaatilises võtmes. Ja
kui püüakski, siis näiteks kümne inimohvriga lõppenud Haapsalu lastekodu
põlengu taustal muutuks see perversseks, kaotaks oma esteetilise mõju ja tähen-
duse.
     Niisiis püüan ma väita, et vähemalt näidendi lõppu on kõige otstarbekam tõl-
gendada sümbolistlikult ja tragöödia vaimus. Sümboli mõõtu on ju ka teose peal-
kiri, mille assotsiatiivset sündi kommenteerib Oksanen järgmiselt: “Kui ma seda
näidendit alustasin ja mõtlesin pealkirjale, siis mõtlesin traumaatilisele reaktsioo-
nile, mis vägivalla või vägistamisega kokku puutunud inimestel võib olla. Inim-
ene püüab end alati puhastada. See oli esimene tähendus – puhastamine”
(Marten, Oksanen 2009). Kuigi “Puhastuses” on ka enda füüsilist puhastamist,
on tähtsaim ikkagi see, mida tehakse verbaalselt: Aliide jutustus peaks mõjuma
puhastavalt ühe pere ning truppide jutustused ühe kogukonna suhetele ja enese-
tunnetusele. Oksaneni näidendis Aliide tõesti peseb end minevikusüüst puhtaks
ning see ei ole Eestis kahjuks enam üldaktsepteeritav ajalooline diskurss. Kolmas
tasand on seotud raskolnikovliku, kristliku teega: Aliide puhastumisega läbi kan-
natuste ja kahetsuse ehk puhastustule. Neljas tasand on aga vägivallakoha – nii
naise keha kui talu – puhastamine tulega ehk füüsiline hävitamine põletusohv-
rina. Kui sõnad tunduvad ebausaldusväärsed ja devalveerunud, siis on abi ehk
maagilistest toimingutest. Viies puhastamise tasand peaks olema seotud tragöö-
dia ühe tunnusliku elemendi ehk vaataja katarsisega, mis “Puhastuse” puhul
võiks olla nii eetiline kui esteetiline. Kuna Smith ega Tubin ei lavastanud “Pu-
hastust” tragöödiana, siis viimase tasandi saavutamist olekski neilt ebaõiglane
nõuda.

“Gorgo kingitus”
Peter Shafferi “Gorgo kingituse” süžee on suures osas triviaalse- ja tüütuvõitu,
kujutades sajal leheküljel peamiselt näitekirjanik Edward Damsoni ja tema
ennastohverdava abikaasa Heleni omavahelisi suhteid ning vaidlusi kättemaksu
otstarbekuse ja humaansuse üle. Väline raam teeb selle loo siiski päris huvita-
vaks: Damsoni elu ja põhimõtteid kujutatakse Heleni jutustuse kaudu mehe hül-
jatud pojale, draamaprofessor Philipile, kuid samas antakse laval sõna siiski ka
surnud Damsonile endale. Selline kahetasandilisus pakub suurepärase võimaluse
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Helenit kehastavale näitlejannale demonstreerida oma kiiret ümberkehastumis-
oskust. Vanemuise suures saalis lavastas “Gorgo kingituse” Peeter Raudsepp.
Peaosadesse oli ta valinud Külliki Saldre, Martin Veinmanni ja Tanel Jonase. Kül-
liki Saldrel Helenina on kandev ja raske osa, mida ta veab stabiilselt ja usutavalt,
liikudes osavalt eri ajastute vahel, kuigi lõpuks jääb roll ehk pisut värvivaeseks
ja ilma eenduvate hiilgehetkedeta. Tanel Joonas Philipina esineb entusiastliku
noorukina, kes on lavalt loetav nagu avatud raamat, st kogu tema mõtte- ja tun-
demaailm on esitatud paksudes värvides.
     Käesoleva artikli kontekstis on huvitavad eelkõige Damson kui traagiline kan-
gelane ning stseenid tema tragöödiatest ja Helenile kirjutatud tragöödilistest kir-
jadest, mis peaksid sümboolselt avama ka tema vaateid ja suhteid abikaasaga.
Damson on tragöödiale omaselt üsnagi eriline isik ning seda mitte päritolult,
vaid karakterilt: Helen iseloomustab teda eelkõige sõnaga “ohjeldamatu” ning
nimetab tema salapaineteks ilu ja vägivalda. Kõhklemisi võiksime lisada ka ande
ja sarmi. Nimi “Damson” tähendab inglise keeles Kriikuna ploomi, kuid assot-
sieerub foneetiliselt sõnaga “damn son”, “neetud poeg”. Veinmann mängibki
Damsonit ohjeldamatult ja jõuliselt ning mõru sisepainega, kuid kahjuks läbi
kogu lavastuse üsna ühetooniliselt. Pärast esialgset kiiret edu loobub Damson
Heleni nõuannetest ja vastutulekust kodanliku publiku maitsele ning toob lavale
vägivaldse kättemaksu, mis peaks vägivalda kui sellist õigustama, kuid tekitab
publikus hoopis sügavat jälestust. Seejärel tabab teda pikk loominguline ja
eksistentsiaalne agoonia, mis viib traagilise äratundmiseni, et ta on oma elu ära
raisanud. See tõdemus pöörab abieludraama kättemaksutragöödiaks, mille pea-
tegelaseks saab Helen, kes on kogu senise elu pühendanud mehe ja tema ande
teenimisele.
     Näidendis on kuus stiliseeritud ja tinglikku, antiiktragöödia sugemetega
stseeni: Edwardi esimene kiri Helenile (Athena kingib Perseusele võitmatuks te-
gevad relvad ja palub vastutasuks Gorgo pead), stseenid näidendeist “Ikoonid”
(Bütsantsi keisrinna laseb oma pildirüüstajast pojal silmad välja torgata) ja “Ees-
õigus” (Cromwell rüüstab koos sõduritega kirikut; rahvahulk kisub Cromwelli
pea tükkideks), Edwardi teine kiri (Perseus paljastab Athena kahepalgelisuse –
naiseliku armukadeduse), stseen näidendist “I.R.E.” (hukkunud lapse ema mõr-
vab Iiri pommiterroristi), Heleni kiri Edwardile (Athena süüdistab Perseust
egoistlikkuses ning nõuab tagasi Gorgo pead, mis on Perseuse teinud südame-
tuks). Kõigis neis kannavad tegelased valgeid maske ning mõnikord tuleb ka
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hääl lindilt, kusjuures Perseusel on Damsoni ja Athenal Heleni hääl. Näitlejad
esitavad neid rolle rõhutatud paatose ja žestikulatsiooniga. Lavastaja on esimesse
vaatusesse lisanud veel kolm ekspressionistlikku pantomiimilis-tantsulist stseeni:
Damsoni matuserongkäik, Damsoni ja Heleni lihalik-vaimne ühekssaamine ning
Damsoni Klytaimnestra sugestiivne tramptants. Damsoni ja Helena rollid võta-
vad siis üle maskides ja mustades trikoodes-tuunikates tummad tegelased, kes
tõstavad realistliku tegevuse tinglikule ja sümboolsele tasandile. Kõik need
üheksa stseeni, aga eriti kuus esimest, tekitavad kaasaja eesti vaatajas sügavat
võõritust, sest esiteks kasvavad nad lavastuses välja psühholoogis-realistlikult
pinnalt ja teiseks on meil stiliseeritud teatri vastuvõtmisel lihtsalt vähe või ühe-
külgseid kogemusi.
     Silver Vahtre, kes on teatrisõpradele tuntud oma lakooniliste töödega, on see-
kord loonud üsna küllusliku ja mängulise kujunduse, mis võimaldab dünaami-
liselt kujutada erinevaid tegevuskohti ning mida on samas keeruline kirjeldada.
Eeslaval paiknev massiivne nn Rasputini laud ning trepistik annab kätte konk-
reetsed reaaliad ehk Damsoni maja ja kabineti. Taga- ehk pöördlavale ehitatud
kahekorruseline maskidega konstruktsioon kujutab kord majaseina massiivsete
verandaustega, meenutab siis aga pööreldes jälle Colosseumi, templit või renes-
sanssteatri lava. Kui lisada veel tagakonstruktiooni ees liigutatavad lükandseinad
ja -sambad ning Andres Sarve valguskujundus, siis võib lugeja ette kujutada, mil-
liseid ruumimänge nende elementidega läbi viia saab. Samas toetab selline lava-
kujundus lavastuse üldist esteetikat ning kaheplaanilisust.
     Lavakujunduse ja tinglike stseenide toel tõuseb “Gorgo kingitus” lõpuks abi-
eludraamast abstraktsemale müütilisele tasandile. Pärast Heleni/Athena kirja
anub kahetsev Damson, et Helen peseks ta puhtaks nagu kunagi nende tutvuse
algul (st I vaatuses), kusjuures ta kasutab järgmisi väljendeid: anna mulle alguse
sümbol; puhasta mind; pühi ära kõik halb, mis ta sulle on teinud; andesta talle
tema keha peal; aita mind lunastada; tee sellest rituaal (Shaffer 1998: 96–97). Seega
tuleb esile süü, puhastumise ja lunastuse teema, mida käsitlesime eelnevalt juba
“Puhastuse” puhul. Helen nõustub ning peseb oma meest seebiga, mille sisse too
on peitnud žiletitera, sest Damsoni põhikreedo on, et verevalamine puhastab
maailma. Naise teadmata saab puhastamisest ja andestamisest kättemaksuri-
tuaal: verine Damson viskub lõpuks kaljult alla. Kuid ta jääb surnunagi Helenile
tramptantsu tantsima, kuulutades sellega ühelt poolt oma võitu ja teisalt õhu-
tades Helenit kättemaksuga vastama. Damsoni biograafia, mille Philip peaks
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“Gorgo kingitus”. Edward Damson – Martin Veinmann, Helen Damson – Külliki Saldre.
Foto: Alan Proosa
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“Gorgo kingitus”. Philip – Tanel Jonas.
Foto: Alan Proosa
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kirjutama, ongi mõeldud Helenil “Kättemaksu Püha Kingina”, st mitte Klytaim-
nestra kombel oma abikaasa tappa, vaid sümboolselt hävitada.
     Kuigi Helen sellest plaanist lõpuks loobub, jääb tramptants veel pikalt kõlama,
nagu Heleni andestusmantragi. Humanism võidutseb, aga raske hinnaga.

“Põletus”
Liibanoni päritolu Kanada näitekirjaniku, näitleja ja lavastaja Wajdi Mouawadi
“Põletus” kulgeb samuti kahel ajatasandil, ja nagu eelmistes teostes, nii püüavad
siingi lapsed avastada ja mõista oma vanemate elu ja valikuid. Endla Küüni la-
vastas näidendi Tiit Palu. Teos algab Nawali (Carmen Mikiver) testamendiga,
kus ta palub tütar Jeanne’il (Kaili Viidas) üles otsida oma isa ja tema kaksikvennal
Simonil (Sten Karpov) oma vend. Paralleelselt laste (enese)otsingutega hakkab
vaataja ees stseen stseeni järel lahti rulluma ka Nawali elulugu: elu armastus ja
esiklaps 15-aastasena, ema sunnil pojast loobumine, õpingud, suur sõprus ja poja
otsingud, Lähis-Ida metsiku kodusõja jalus, ühe vaenupoole pealiku tapmine,
vangla, vägistamised, kaksikute sünd, osalemine aastaid kestnud sõjaroimarite
protsessil, pikk vaikimine ja surm. Seejuures on huvitav, et kuigi lavastuses rää-
gitakse ahelreaktsioonina kestvast ning palju inimelusid nõudvast vennatapu-
sõjast, siis “Põletuse” kui tragöödia perspektiiv on selgelt kannatava üksikisiku,
täpsemalt Nawali, üldisemalt naise keskne. Nawali antud ülesanne lastele tun-
dus algusest peale kahtlane, mõistukõneline, kuigi seda on võimalik tõlgendada
ka tavaloogikast lähtudes. Igal juhul Jeanne’i ja Simoni otsingud jooksevad
lõpuks kokku – nende isa osutub ka nende vennaks. Seega võib “Põletust”
käsitleda kui Sophoklese “Kuningas Oidipuse” jõhkramat versiooni.
     Palu lavastus on stiilne ja keskendatud. Siin on vähe liikumist ja palju teksti –
peaaegu nagu rääkivate peade teater, aga tegelaste staatilisus on pingestatud ja
mõtestatud ning eesmärgipärasusest saab stiil. Näitlejad väljendavad küll emot-
sioone ning sõnades kohati üsna kirglikult, kuid need on enamasti kommunikat-
siooni, kõnetegude teenistuses. Kaili Viidase ja Sten Karpovi rollid on kõige
emotsionaalsemad, tänapäevasemad, peaaegu realistlikudki: nn kaasaegsed
Lääne noored oma eneseteostuspingete ja trotsiga vanemate suhtes. Jaan Rekkori
notar Hermile Lebel, kõikemõistev, elamisest raugenud vanamees, täidab vahen-
daja ja abilise rolli. Teistest erinevas, peaaegu karusoolikus minimalistlik-tingli-
kus võtmes mängib Carmen Mikiver, kes suudab ka pikemate monoloogidega
hoida pinget ja tekitada vaatajais vajaliku emotsionaalse fooni. Teistsuguse
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“Põletus”. Sawda – Karin Tammaru, Nawal – Carmen Mikiver, 
omakaitsemees – Sten Karpov.
Foto: Ants Liigus
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rollilahenduse puhul võiks tulemuseks olla ka stiilipuhas melodraama. Ülejää-
nud rollid (Karin Tammaru, Priit Loog, Tambet Seling) on mängitud realistliku
ja tingliku vahealas sõltuvalt tegelase vanusest ja tüübist.
     Kannatus ja traagika on lavastuses varjul ning väljendub kas tegelaste intel-
lektuaalsete seisukohavõttude või vaikimisena. Nawali elu algab ja lõpeb vaiku-
sega. Vanaema Nazira õpetab teismelist tütretütart: “Aga et vastu hakata, tuleb
osata rääkida. Võta oma sõjariistaks julgus ja tööta hoolega! Kuula, mis ühel
vanal naisel, kes surema hakkab, sulle öelda on: õpi lugema, õpi kirjutama, õpi
arvutama, õpi rääkima. Õpi” (Mouawad 2010: 19). Nawal õpib rääkima ja mõt-
lema, kuid vakatab elu lõpus uuesti, sest “vaikus on kõikide osa, kes seisavad
tõe palge ees” (Mouawad 2010: 65), nagu ta ennustab kaksikute isale. Vakatavad
ka Nawali lapsed, Jeanne teose alguses testamenti kuuldes ja Simon lõpus tõega
silmitsi seistes. Teose pealkirja (pr “Incendies”) võibki tõlgendada nii mahapõ-
lemise ehk personaalse hävinguna kui ka tõe põletava-puhastava kuumusena.
Tervikliku atmosfääri ja tähendusliku mänguruumi loob Endla Küüni Silver
Vahtre paljukiidetud kolmekorruseline lavakujundus: all notarikontori mööbel,
kõrbeliiv, kolm fuktsionaalset paneeltahvlit ja nende vahelt paistev kujutletav
avarus kuivanud puudega, teise korruse rõdul aimatav haigla, vangla ja snaipe-
ritorn ning lõpuks üle saali kõrguv klaaslagi – elu ja humaansuse hapruse, tõe-
otsingute ohtlikkuse sümbol.

Kokkuvõtteks
Tragöödiažanri ajalugu võtab hästi kokku euroopaliku kultuuri ajaloo, mille
üheks oluliseks tunnuseks on profaniseerumine, ilmalikustumine, transenden-
taalse mõõtme taandumine. Nii võib ka tragöödias näha, kuidas jumalatest pea-
tegelaste asemele astuvad kõigepealt müütilised kangelased, kuningad ja ülikud,
siis 18. sajandi lõpul lihtsurelikud mehed ning lõpuks 21. sajandil (metamoder-
nismis?) ka naised. Vähemalt nii lubavad järeldada “Puhastus” ja “Põletus”. Mõ-
lemad teosed vastustavad naistevastast vägivalda ning patriarhaalset mõtteviisi,
mis mõlemad tulevad tsivilisatsiooni katte alt eriti jõuliselt välja nn eriolukorda-
des, näiteks sõjas ja prostitutsioonis. Nawal kordab Aliide ja Zara sõnu: “... mu
keha oli teile vaid maa-ala, kus kõik tuli vähehaaval maha nottida. [...] Mu nimi
ei ütle teile midagi, sest teie jaoks olid kõik naised litsid” (Mouawad 2010: 52).
“Puhastuse” ja “Põletuse” tragöödiale-melodraamale omased uskumatud
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“Põletus”. 
Simon – Sten Karpov, 
Jeanne – Kaili Viidas.
Foto: Ants Liigus
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kokkusattumused külvavad eelkõige humanismi seemet: kõik naised on meie
emad, õed või tütred ning mehed pojad või vennad. Oluliseks kujundiks mõle-
mas teoses on ka vakatamine ja vaikimine nii šoki kui protesti märgina.
     Kõik kolm teost käsitlevad ka üht inimlikku omadust – tõejanu – ning tõde
kui metafüüsilist suurust, millega silmitsi seismine on hirmutav: “… mul hakkas
hirm. Me läksime tõe tundmises ehk veidi liiga kaugele” (Mouawad 2010: 62),
“Vaata koletist ainult kilbipeeglist. Ainult läbi peegelduse on Inimene võimeline
nägema tõde!” (Shaffer 1998: 48). Teatrit ja kunsti üldisemalt on nimetatud inim-
olemise peegliks: tragöödiapeegel näitab nii koletisi kui pühakuid, suurendades
ja selitades olemuslikku, sest siis võib vaataja tõesti näha tõde või tajuda elamise
metafüüsikat.
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RITUAALSEST TEATRIST MÜTOLOOGILISE TEADVUSENI –
VON KRAHLI TEATER TEOORIA PEEGLIS

KARINA TALTS

Käesolevas ülevaates uurin Von Krahli Teatri lavastusi “The End” ja “Idioodid”
laiaulatusliku teoreetilise raamistuse taustal. Kuna teatriteoreetikuna paeluvad
mind enam suured üldistused ning teoreetilised panoraamid kui etenduste de-
tailne analüüs, võib järgnev käsitlus tunduda lavastuste suhtes üleolev ning häi-
rivalt pealiskaudne, jättes tähelepanuta paljud olulised komponendid alates
helikujundusest ning lõpetades näitlejate rolliloominguga. Rohkem kui konk-
reetsetel lavastustel on siinses arutluses keskne koht Von Krahli Teatri viimaste
aastate tegemiste sisul üldisemalt. Kuid esmalt püüan välja tuua need jooned,
mis tunduvad mõlema eespool nimetatud lavastuse puhul riimuvat, keskendu-
des vaid sarnasustele, mitte erinevustele. Seejärel puudutan põgusalt Von Krahli
Teatri lavastuste retseptsiooni ning sukeldun mütoloogilise teadvuse hoovus-
tesse. Lõpetuseks aga pakun välja ühe kultuuriprotsesside lugemise võimaluse,
mis võiks aidata mõstestada nii minevikunähtusi kui nüüdisaegset loometege-
vust.
     Püüdes taandada Von Krahli lavastused “Idioodid” ja “The End” mingitele
ühistele nimetajatele, hakkavad silma mitmed sarnased lavalised lahendused.
Mõlema lavastuse puhul kehastavad näitlejad laval iseennast, nõnda askeldavad
lavastuses “Idioodid” ringi Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia kahek-
sanda lennu tudengid, kes kõnetavad üksteist oma päris nimedega, ning lavas-
tuses “The End” Von Krahli trupi näitlejad Tiina, Mari, Riina, Taavi, Erki ja Juhan.
Võttes appi teatrisemiootika – sobivaima abivahendi selgitamaks teatri kahetist
olemust ehk lava semiotiseerivat loomust – võiks näitleja lavalolemist vaadelda
kui skisofreenset pendeldamist samaaegselt fiktsionaalse ja reaalse tegelikkuse
vahel. Teatrilaval on teatavasti imeline võime muuta kõik, mis sinna ilmub, mär-
kideks. Objekti praktiline funktsioon kaob ja asendub semiootilisega, mis aval-
dub eriti ilmekalt lavakujunduse ning näitlejate puhul. Lavale astunud näitleja
muutub keeruka semantikaga märgiks, või veelgi täpsemalt väljendudes “terve
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hulga märkide dünaamiliseks koosluseks” (Elam 2005: 7). Näitleja representeerib
laval kedagi, on kellegi teise tähistajaks. Sama kehtib ennast kehastava näitleja
kohta. “The Endi” mänguruumi ehitatud köögis askeldav Tiina vaid represen-
teerib inimest Tiina Tauraitet, on tema kunstiline portree ja tema teatraalne enese-
väljendus. Teatrikeele omapäraks on kahetähenduslikkus, seda peab silmas ka
Juri Lotman (2006: 170), kui käsitleb näitleja lavalolemist põhimõttelise kahe-
tähenduslikkusena, mida “võib võrdse põhjendatusega käsitada nii vahetu reaal-
susena kui ka iseenda märgiks muutunud reaalsusena. Pidev pendeldamine kahe
äärmuse vahel annabki etendusele elulisuse ja muudab vaataja teate passiivsest
vastuvõtjast kollektiivteadvuse aktiivseks osaliseks”. Inimene kui märk ei saa
olla iseendaga identne, seetõttu ei maksaks eriti tõsiselt võtta küsimusi lavaloli-
jate autentsuse ning näitlejate rollitäitmise autobiograafilisuse ja siiruse kohta.
     Teiseks oluliseks ühenduslüliks on lavastuse suurem või väiksem seotus
konkreetse kinokunstisaavutusega – kui “Idiootide” puhul on lavastuse sarna-
susest algmaterjali ehk Lars von Trieri filmiga “Idioodid” (1995) üsna palju kir-
jutatud,1 siis “The Endi” puhul pole seda vähemalt ajakirjanduses tehtud. Üheks
põhjuseks on arvatavasti tõsiasi, et tegijad ise pole neile seostele viidanud. Kuid
teatriblogide universumis on mitmed teatrisõbrad osutanud lavastuse sarnasu-
sele Don KcKellari debüütfilmiga “Last Night” (1998). Kindlatest allikatest on
teada, et mainitud film on üks lavastuse paljudest inspiratsioonilätetest. “The
Endi” tõukumine Don McKellari filmist on äratuntav lavastuse üldidee tasandil
ning ka paari konkreetse stseeni ja mõningate audiovisuaalsete lahenduste puhul.
Mõlemad lavastused, nii “Idioodid” kui ka “The End”, suhestuvad valitud tee-
madega tunduvalt mängulisemalt ja ka koomilisemalt kui filmid.
     Erinevate alusideede põimimine ning kombineerimine tähendab enamasti
seda, et teatritekst sünnib koos lavastusega ning valmib lõplikult alles proovide
käigus. Sellised postdramaatilised tekstid haaravad ideid ja impulsse kõikvõi-
malikest kanalitest ning laenavad vahendeid erinevatelt meediumidelt. Kolman-
daks sarnaseks jooneks ongi lavastuste valmimine rühmatöödena. Seda fenomeni
on viimastel aastatel käsitletud autoriteatri veidi ebaselge ja laialivalguva mõiste
abil.2 Von Krahli Teatri rühmatööde hoogu ja energiat vaadates on selge, et kõik
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1 Filmi ja lavastuse režiilisest ning vormilisest sarnasusest on kirjutanud ajakirjas Teater. Muusika. Kino
(2010, nr 2) Madli Pesti artiklis “Kas Mari valetab?” ja Katrin Maimik artiklis “Vabatahtlikud idioodid”.
2 Vt Luule Epner, Autoriteater ja kollektiivne “leiutamine”. – Sirp, 8. X 2010.
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trupi liikmed on tõepoolest kaasautorid. Kõigil on olnud mingi panus lavastuse
üldise struktuuri moodustumisel. Säärane kollektiivne looming ei mõju mitte
ainult oma värskuse ja teravusega, vaid tundub pakkuvat ka näitlejatele inten-
siivsemat ja intiimsemat suhet laval toimuvaga.
     Viimase selletaolise võttena tõstaksin esile video- või fotoprojektsiooni kasu-
tamise lavastuse üldpildi rikastamiseks. “The Endis” näidatakse seinale Peeter
Lauritsa mustvalgeid fotosid maailmalõpu meeleoludest. Kuid kaose ja paanika
asemel näeme hoopis rahulikke, peaaegu vaikeludena mõjuvaid stseene pool-
tühjadest tänavatest ja vaguralt “utiliseerimisjärjekordades” seisvatest perekon-
dadest. “Idiootides” projitseeritakse seinale videopilt, mis võetakse live’is üles
käsikaameraga laval või lava ümber asuvates ruumides. Vaid mõned videostsee-
nid, nagu külaskäigud eri teatritesse ning vaimupuudega inimeste teatripäevale,
on varem salvestatud. Kui “The Endi” puhul on fotodel pigem kirjeldav ja illust-
reeriv tähendus, siis “Idiootides” on liikuv pilt lavastuse täieõiguslik osa, mis on
nii ajaliselt kui ruumiliselt seotud tegevusega. Videoprojektsiooni abil ühenda-
takse lavavälistes füüsilistes ruumides toimuv tegevus fiktsionaalse lavaruumi
ja seal toimuva tegevusega ning tänu sellele avanevad vaatajale muidu imagi-
naarsed lavatagused ruumid. Nagu selgitab lavakunstnik Pille Jänes (2007: 58),3

avab video ja teatri interaktsioon vaatajale täiesti uued suhted lavapealse ja la-
vataguse, nähtava ja mittenähtava vahel teatris. 
     Oluliste sarnasuste või ühenduslülidena olgu veel nimetatud mängud ruu-
miga – publikupoodiumide ümberpaigutamine “The Endis”, “Idiootides” teatri-
maja teiste ruumide lavale haaramine videoprojektsiooni abil, ning mängud
tempoga – mõlema lavastuse algusstseenide väljavenitatus ja “The Endi” aeglane
lõpustseen vilkuva arvutipüramiidiga. “The Endi” ruumikäsitluse puhul on olu-
line, et lavaruum pole otseselt jaotatud lavaks ja saaliks, vaid vaatajad on tänu
mitmetele ümberpaigutamistele ise ka justkui kogu aeg laval. Kuna tavapärane
fikseeritud vaatajapositsioon, mida Lotman (2006: 171) nimetab teatri “loomuli-
kuks” vaatepunktiks, mitmel korral muutub, tundub muutuvat ka vaataja psüh-
holoogiline positsioon. Vahel tunneb vaataja end kõrvalseisja, vaatlejana –
ühesõnaga publikuna, siis jälle rituaali või maailmalõpukaose täieõigusliku osa-
lisena. Üldiselt tekib vaatajal teatris lavaltoimuvaga omalaadne suhe, mida
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3 Pille Jänes, Tähenduste teke lavakujunduses. Magistritöö.
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“The End”. Juhan Ulfsak, Riina Maidre, Tiina Tauraite.
Foto: Peeter Laurits
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iseloomustab psühholoogilise sekkumise ja füüsilise distantsi hoidmise deli-
kaatne tasakaal. “The Endi” puhul kipuvad nihkuvad vaatepunktid need kaalu-
kausid segi lööma ja nii võib vaataja äkki tajuda osadust näitlejatega – ka tema
olemine muutub kahetähenduslikuks pendeldamiseks samaaegselt fiktsionaalse
ja reaalse tegelikkuse vahel.
     Meie kaasaegses ühiskonnas, pärast poststrukturalistlikke tapatalguid, tun-
dub piinlik rääkida osadusest, tähendusest, igavikulistest väärtustest, inimhinge
igatsustest ja spirituaalsetest vajadustest, representatsiooni võimalikkusest, teatri
teraapilisest toimest, südamest tulevatest tunnetest jms. Et lõpuni mõista nende
n-ö naeruväärsete ideaalide teoreetilist taustsüsteemi, tuleks heita pilk lähimi-
nevikku ja kirjeldada seda ilma tähendusteta sõjatandrit, kuhu kultuurianalüütik
nõutult seisma on jäetud. Kuid siinse ülevaate eesmärgiks ei ole kajastada ei post-
modernismiaegseid ega postmodernismijärgseid teatrisuundumusi, nagu post-
dramaatilisus, uussiirus, metamodernism, performatism, autoriteater jms. Neist
on eesti ajakirjanduses viimastel aegadel palju juttu olnud,4 seda ka Von Krahli
Teatri tegemistega seoses.5

Rituaal – tragöödia – mütoloogiline teadvus
Sellele, et Von Krahli Teatri viimastes lavastustes (“The End”, “Idioodid”, “Ma-
dame Bovary”) on märgata mingit uut ja teistsugust jõudu, on osutanud mitmed
teatrikülastajad. Ajakirjanduses on selliseid mõtteid väljendanud Jan Kaus, vii-
dates Sirbi artiklis6 oma teravapilgulisele juristist sõbrale, kes määratleb Von
Krahli Teatrit kui dionüüsilist. Kaus märgib seoses “The Endi” lavastusega Von
Krahli ritualistlikku hoiakut. Kirjeldades Marianne Kõrveri “Madame Bovary”
lavastust, räägib Kaus ritualistlikest elementidest ja unenäolisest rituaalsusest,
traagiliste kannatuste muutumisest üldisteks eksistentsiaalseteks küsimusteks,
inimeksistentsi vastuolulisusest ning piiramatu kujutlusvõime kütkestavast ja
hävitavast olemusest.
     Siinkirjutaja on põgusalt käsitlenud neid nähtuseid, mida sobivate mõistete

4 Peamiselt ajakirjades Teater. Muusika. Kino, Looming ja Vikerkaar, vt näiteks Madis Kolgi ülevaadet
“Uussiiralt autoriteatrist, ajaloost ja vabadusest. Eesti näitekirjandus 2010” (Looming, 2011, nr 4), Anneli
Saro (Methis 2010, nr 5/6) jt.
5 Vt näiteks Maimiku, Kolgi, Pesti ja Karulini artikleid.
6 Jan Kaus, Elu õpetada või elu õppida? – Sirp 15. IV 2011.
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“The End”. Juhan Ulfsak, Riina Maidre, Mari Abel, Tiina Tauraite, Erki Laur.
Foto: Peeter Laurits
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puudumisel nimetasin “traagiliseks mõõtmeks” ja „müütilise süvatasandi taas-
ilmumiseks” artiklis “Ilma pisarateta tragöödia”.7 Oma lühikokkuvõttes leidsin,
et neile lavastustele annab traagilise mõõtme millegi suurema ja võimsama ku-
jutamine, kui seda on üksikisiku kannatused. Kõigis eespool nimetatud lavas-
tustes võib täheldada üldistustaseme viimist individuaalselt üldinimlikule. Läbi
üksiku räägitakse üldisest. Individuaalsete psühholoogiliste probleemide ja
pisikeste isiklike katastroofide asemel on “The Endi” keskmes kogu inimkultuuri
minevik, hetkeseis ja tema tulevane saatus,8 lavastus “Idioodid” aga peegeldab
üleüldist suhtumist endast erinevasse. Hoolimata sellest, või nimelt selle tõttu,
et räägitakse justkui isiklikust perspektiivist lähtuvalt – läbi enda mina – saavu-
tavad välja öeldud mõtted muuhulgas nende minade paljususe tõttu mingi suu-
rema üldistusastme. Kollektiivsete mõttemustrite harutamine juhatab para-
tamatult elu traagiliste niitide juurde ja suunab eksistentsi hämara ja seletamatu
juure otsingutele. Levinud ühiskondlike ja kultuuriliste müütide lammutamise
asemel näidatakse meile lihtsalt nende paikapidamatust. Mitte ei dekonstruee-
rita, vaid demonstreeritakse. Von Krahli lavastused panevad sügavalt järele mõt-
lema ühiskondlike väärtushinnangute üle. Küsima, miks peetakse mingeid
sotsiaalseid gruppe või praktikaid vähem väärtuslikeks ja olulisteks kui teisi.
Miks me alles silmitsi seistes ootamatu, süsteemivälise ja oma isiklikust koge-
musest väljapoole jäävate nähtustega, hakkame küsimärgistama üldkehtivaid
väärtusi ja ühiskondlikke norme? Kas leidubki üldse mingeid üldkehtivaid väär-
tusi ja norme? Missugused sisemised mehhanismid reguleerivad tegelikult kol-
lektiivset tegutsemist ja teadvust? Tundub, et poststrukturalistliku pessimismi
asemel lähenevad Von Krahli näitlejad neile küsimustele mingi teise nurga alt.
“Idiootide” puhul on mitmed arvustajad viidanud lavastuse teraapilisele toimele,
kusjuures mainitakse raviseansi kahepoolset mõjumist.
     Kui õng on vette visatud, siis ei jää muud üle kui õngitseda. Kuid kuidas
püüda sõnadesse neid vaevuaimatavaid mütoloogilise süvavee elukaid, keda ar-
vasin end vilksamisi näinud olevat? Tänapäeva inimene peab müütilise püüd-
miseks logos’e appi võtma, haarama teooriate kui päästerõngaste järele.
Vaadeldes Von Krahli kui ritualistlikku ning dionüüsilist teatrit – Jan Kausi

7 Karina Talts, Ilma pisarateta tragöödia. – Teater. Muusika. Kino 2011, nr 5.
8 Igikestvas müütilises ajas eksisteerivad kõik meile tuntud ajalised alajaotused: minevik, olevik ja tulevik
paralleelselt.
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“Idioodid”. Jim Ashilevi, Ott Kartau, Loore Martma, Kristi Villard.
Foto: Kris Moor

“Idioodid”. Tõnis Niinemets, Ott Kartau, Liis Lindmaa, Ivo Reinok.
Foto: Kris Moor
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väljendeid laenates – erinevate tragöödiateooriate valguses, uitab mõte loomuli-
kult Nietzsche juurde. Friedrich Nietzsche osutas, et tragöödiat ei saa käsitleda
üksnes kui mõistuspärast ja õpetlikku lugu, sest tragöödia on ka osa rituaalsest
dionüüsilisest teadvusest, mille pärisosadeks on ekstaas ja meeletus. Kui püüda
tragöödia jalajälgi mööda ajas tagasi minna, siis eelnevad talle rapsoodide eepi-
lise luule – ennekõike “Iliase” ja “Odüsseia” – ning koori tantsulaulude esitamise
traditsioonid, mis olid levinud üle kogu Kreeka. Atika tragöödia alguseks pee-
takse aega, mil rapsoodidele omast jambilist kõnet hakati kombineerima koori
tantsulauludega. On üsna loogiline, kuigi faktiliselt raskesti tõestatav,9 et need
traditsioonid põhinesid omakorda erinevatel religioossetel riitustel. Riitused ja
rituaalid on lihaks saanud müütiline maailmatunnetus ja mütoloogiliste arhe-
tüüpide läbimängimine. Nietzsche tuletas teatavasti oma “Tragöödia sünnis”
(1872) tragöödia tekkimise kahest algprintsiibist, mida ta nimetab apollonlikuks
ja dionysoslikuks10 ja mida ta samastab selliste füsioloogiliste nähtustega nagu
unenägu ja joovastus. Joovastus on “dionysose tundeliigutus, mille tugevnemisel
kaob subjektiivsus kuni täieliku eneseunustamiseni” (Nietzsche 2009: 27). Selles
õnnestavas ekstaasis avaldub saladusliku “ürgühtsuse ülim õnnis rahulolu”, nii
et “lauldes ja tantsides väljendab end inimene kui kõrgema ühesolemise liige”
(samas: 28). Kuigi Nietzsche mõtestab mitmeid kordi oma mõisteid ümber, jääb
ometi kõlama tema usk dionysoslikku eneseunustusse, mille kaudu on võimalik
kogeda ürgset ühtsust. Raamatut “Nõnda kõneles Zarathustra” (1982) võib
pidada dionysoslikkuse manifestiks, mida Nietzsche (2009: 16) defineerib muu-
hulgas kui “puhtalt esteetilist antikristlikku vastandõpetust”.
     Nietzsche kunstikäsitlust koos tema ürgühtsuse (Ur-Eine) ning teiste oluliste
mõistetega võib vaadelda kui peaaegu võimatuna tunduvat katset kirjeldada
tänapäeva inimesele mütoloogilist teadvust. Mitmes osas kattuvad Nietzsche
mõisted apollonlik ja dionysoslik kreekakeelsete mõistetega logos ja mythos, mis
etümoloogiliselt tähistavad mõlemad “sõna”. Logos’t võiks kirjeldada kui objek-
tiivsete protsesside ehk tunnetuse ning mõtlemisega seotud väljendust ning
mythos’t kui subjektiivsete protsesside ehk emotsioonide, sisekaemuste ja intuit-
siooniga seotud väljendust. Logos’t iseloomustab ratsionaalsus – ta on täpne,
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9 Mida peetakse vajalikuks rõhutada ka “Oxfordi illustreeritud teatriajaloos” (2006: 23).
10 Kasutan Nietzschele viidates kirjapilti, mida on juurutanud Anne Lill “Tragöödia sünni” tõlkes.
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praktiline, füüsilisest reaalsusest lähtuv ja seega kogu nüüdisaegse lääne filosoo-
fia ning teadusmõtlemise alus. Lääne kultuuriruum, nagu me teda tunneme, on
täielikult logos’e poolt koloniseeritud. Mütoloogilist teadvust ehk mythos’t iseloo-
mustavad emotsionaalsus, afektiivsus, suulisus ja spirituaalsus. Vahel on teda
kirjeldatud ka kui eelajaloolist inimpsühholoogiat. Neid algselt kooseksisteeri-
nud ning üksteist täiendanud (seega algselt mitte-dialektilisi) maailma tunneta-
mise ja mõtestamise printsiipe hakati ühel hetkel kreeka tärkavas kultuuri-
teadvuses üksteisele vastandama. Atika tragöödiat võikski pidada selliselt vas-
tandatud printsiipide liitmise tulemuseks. Olgu tegemist Nietzsche apollonliku
ja dionysosliku summaga või minu enda valemiga: mythos + logos = tragoidia, on
säärase liitmistehte tulemus igal juhul paratamatult traagiline. Traagilisus ilmneb
elu sügavate vastuolude kokku põrkamisel kultuuris, mis on need vastuolud ise
loonud.
     Mütoloogiline keel, milles nimetusi mõistetakse pärisnimedena ja mis semioo-
tilises mõttes on asemiootiline,11 on loogilises keeles otseselt väljendamatu. Sama
kehtib ka mütoloogilise aja- ja ruumikäsitluse kohta, mis tänapäevase tavatead-
vuse jaoks paistavad paradoksaalsed. Kuid mütoloogiline teadvus ei ole meile
ometi kättesaamatu: nagu kinnitab ka Juri Lotman (1999: 199), on mütoloogia
mõistmine võimalik tema meeldetuletamise kaudu. Läbi ajaloo on sellist meel-
detuletamist praktiseeritud erinevates kunstiliikides, kus mütoloogiline teadvus
on tõlgitud oma kaasaegsesse tavateadvusesse metafooride ja sümbolite keeles.
Tänu loogilis-deskriptiivsele keelele ja tema väljendusele vanade üleskirjutuste
näol oleme tänapäeval teadlikud mütoloogilise mõtlemise ajaloost, ehedal kujul
aga võime seda kogeda lugematutes kunstitöödes ja -sündmustes. Mina tajun
“Idiootides” joovastust, “Madame Bovarys” unenägu, “The Endis” rituaalsust ja
traagilisust.

Sõnastades sõnastamatut
Et kokku korjata vähemalt osagi siinses arutelus vette visatud õngekonksudest,
hargnema jäetud traagilistest niidiotstest, hämaratest vihjetest ja selgest hullusest,
teen lihtsa maagilise tehte ja teatan süüdimatult, et Von Krahli Teater ja seal toi-
muv on kui omamoodi metafoor meie kaasaegse kultuuri hetkeseisule. Tajume,

11 Vt täpsemalt Juri Lotman ja Boriss Uspenski “Müüt – nimi – kultuur”, 1999, lk 195.
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et maailm toimib ja toimetab, me ise kaasa arvatud, mingis teistsuguses teadvuse
seisundis, kuid seda kirjeldada pole veel võimalik. Ainus viis on teda kombata,
lasta tal endale peale tulla nagu joovastusel, vaadata teda unenägudes, valada
loomingusse.
     Von Krahli otsingulisus pole nõnda ekspressiivne ega jõuline, nagu 1960ndate
eesti teatriuuendus, vaid pigem introvertne ja sissepoole pööratud, püüdes leida
uusi allikaid iseendast ja oma väljendusvahenditest. Tänapäevast kultuurimõt-
lemist iseloomustab küll oma piiride ja võimaluste terav teadvustamine, kuid
sellega ei kaasne enam mitte pettumus ega künism, vaid leebe optimism ja veen-
dumus, et nende võimaluste piires on kõik siiski võimalik ja teostatav. Igasugune
kommunikatsioon, olgu siis inimeste või planeetide vaheline, eksisteerib meie
teoreetilistest eitamistest ja heietamistest hoolimata, ning selle kommunikatsiooni
käigus antakse edasi kultuurilisi universaale, mis on tähenduslikud. Nii ei käsit-
leks ma selliste tendentside ilmnemist kultuuris mitte uussiiruse või mõne muu
“uus-” mõiste abil, vaid vaatleksin neid pigem tavapärase kultuurilise käitumise
alati eksisteeriva tegelikkusena. Sellise elujõulise ja pidevalt loomisvõimelise kul-
tuurilise käitumisena, mis pole kunagi mahtunud kanooniliste klassifikatsioo-
nide ning üldistavate teooriate alla, vaid pigem muusade valda ja mythos’e võimu
alla. Kunstilooming saab alguse sügavalt inimhingest ja see reservuaar – nime-
tagem seda praeguses kontekstis mütoloogiliseks teadvuseks – on põhjatu. Üks
viis selle kollektiivse loometeadvusega ühenduse saamiseks on pöörduda arhai-
lise ja mütoloogilise maailmatunnetuse poole. Kuigi ma nõustun Juri Lotmaniga,
et mütoloogilist tunnetust on võimalik täielikult mõista vaid seestpoolt, müto-
loogilise teadvusega kultuuris elades, tuleb teda ikkagi otsida nii ajast ja lugu-
dest – nagu tehakse seda “The Endis” Zarathustrast ja maailma lõpust jutus-
tades – kui iseendast – nagu teevad “Idiootides” Viljandi Kultuuriakadeemia tu-
dengid oma sisemist idiooti otsides.
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UNTITLED EHK 
VAHEPEATUS NOORTE LAVASTAJATE JUURES

IREENE VIKTOR

Viimaste aastate valguses on taas põhjust rääkida noorest režiist, mis vaikselt,
kuid kindlameelselt teatriilmas pead tõstab. Vastupidiselt varasemale uuele ja
noorele on ta tulnud lärmaka mässuta, ta ei taha teha revolutsiooni, ta ei kisenda
tingimata muutuste järele, aga ometi ei tohiks teda märkamata jätta, sest oma ta-
sasel moel on tal oskus hiilida ümberpöördumatult vaatajate südametesse, et
jätta sinna kinnitus usust teatriimesse.
     Käesolevat artiklit kirjutama hakates meenus mulle Kristel Nõlvaku tekst
“Uut režissuuri otsimas”, mis ilmus kogumikus Teatrielu 2002, käsitledes tolle-
aegseid noori ja/või uuenduslikke lavastajaid (eelkõige Tiit Ojasood ja Hendrik
Toompere jr-i). Seda artiklit üle lugedes selgus, et Nõlvak oli nende lavastajate
suhtes võtnud kaitsja ja ka tutvustaja rolli vastukaaluks tõlgendusraskustes
kriitikale, kes ei märganud uue režii osakaalu eesti teatripildi muutmises ning
mitmekesistamises. Aastad on näidanud, et Ojasoo ning Toompere on oma po-
sitsiooni nii publiku kui kriitikute seas enam kui kindlustanud. Sellegipoolest oli
kummaline täheldada, et ka nende lavastajate tööde märkimisväärsusele oli vaja
tol ajal tähelepanu juhtida. Kuid ajalugu näib ennast kordavat. Nüüd, kus uus
põlvkond lavastajaid (Uku Uusberg, Lauri Lagle) on otsimas oma kohta eesti
teatrimaastikul, näeme jällegi kriitika kohatist halastamatust, aga veelgi enam
silma kinnipigistamist nende noorte loomingu suhtes. Loomulikult ei ole pilt nii
must-valge, ning leidub ka teistsugust kriitikat, kes märkab uue põlvkonna loo-
mingulisi tendentse ega vaata neid vaid negatiivses valguses. Käesolev artikkel
püüabki teha kokkuvõtte nii noorele režiile iseloomulikumatest joontest ja tun-
nustest kui ka neile osaks saanud vastuvõtust. Üritamata olla nende lavastajate
eestkõneleja, pean mainima, et põlvkondlik ühtekuuluvus teeb paratamatult oma
töö ning seetõttu näen ennast pigem sisemise, mitte välise vaatlejana (nagu krii-
tikult/teoreetikult eeldada võiks?). Ning jättes hetkeks kõrvale professionaalse
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distantsi, pean vajalikuks ka märkida, et isiklikul tasandil on lavastused, millele
edaspidi viitan, olnud minu jaoks viimase aja ühed mõjusamad teatrielamused.

Y-generatsioon
Mõeldes tänaste noorte lavastajate ja nende lavastuste ühisjoonte peale, kerkis
mälusopist üles mõiste Y-generatsioon. Seoses viimaste aastate üha süve-
neva/mitte veel lõppeva majanduskriisiga on hakatud ajakirjandusveergudel
palju rääkima sellest nn Y-generatsioonist. Põlvkonnast, kelle jaoks kriisiviljad
maitsevad kõige kibedamalt, põlvkonnast, kes tajub tänapäeva domineerivate
poliitiliste ning majanduslike süsteemide vastuolu kõige teravamalt, põlvkon-
nast, kes küll mässab, aga omamoodi, kuidagi vaikselt ja vaikides.
     Y-generatsioonina kirjeldatakse enamasti 1980–1990ndatel aastatel sündinud
lapsi, kelle täiskasvanuelu jääb millenniumivahetuse-järgsetesse aastatesse. Mar-
git Tõnson on välja toonud märksõnad, millega seda põlvkonda tihti iseloomus-
tatakse: “Paindlikkus, kiire kohanemine, avatus, arenenud tundlikkus sotsiaalse
ja majandusliku ebavõrdsuse suhtes, keskmisest rohelisem maailmavaade, kesk-
misest kõrgem teadlikkus kapitalismi toimemehhanismidest. Aga ka keskmisest
suurem eskapism: televisioon, filmid, muusika, blogid, raamatud, arvutimängud
on nende elu essents” (Tõnson 2010).
     Eesti kontekstis kuuluvad siia nõukogude aja lõpu ning taasiseseisvumisaja
alguse lapsed, kellel võivad veel olla ähmased mälestused saiadefitsiidist, kol-
laste tünnidega kaljaautodest, tuubimarmelaadist ning porgandimehust, kuid
kes närisid juba Donaldi nätsu ning kogusid üllatusmunade seest saadud lelusid.
See on põlvkond, kes mäletab televiisorist kummalist meest, kelle pealael laiutas
suur laik, kuid kelle ajalooõpikud olid kirjutatud juba taasiseseisvumisaja vai-
mus. See põlvkond oskab peast ümiseda vähemalt ühte Anne Veski või Marju
Läniku laulu, kuid tema teismeiga möödus peamiselt MTV muusikavideote taus-
tal. See on põlvkond, kes kasutab aktiivselt internetipõhiseid sotsiaalvõrgustikke,
kuid kes veetis oma lapsepõlvesuved maal vanaema juures või naabrilastega
õues palli tagudes ning peitust mängides. Y-generatsioon armastab “Nu, po-
godi!” multifilme, kuid fännas omal ajal ka mootorratturhiiri.
     Tegemist on n-ö in-between generatsiooniga, kes on oma noore elu jooksul nos-
talgiat tekitavast viletsusest skisofreenilisse õitsengusse loobitud. Siim Nurklik
kirjeldab essees “Moodsa aja lapsed” seda paradoksi, mis Y-generatsiooniga
kaasas käib: “Oma üsna terava pilguga näeb ta, kuidas iseseisvus kujutab endast
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“Kas ma olen nüüd elus”. 
Mari-Liis Lill, Kristo Viiding.
Foto: Ivar Veermäe 
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uut tüüpi rõhumist, elav väitlus varjab tegelikku üksmeelt, vabadus tähendab
enamasti masinlikkust ja eraldatust, armastus aga labast tehingut või miraaži,
või kuidas identiteedi all mõeldakse eelselekteeritud elustiilipakendeid ja enese-
teostus taandub peaaegu eranditult süsteemi taastootmisele. Tõelise ja mittetõe-
lise määratlemine osutub sellises keskkonnas meeletult keeruliseks ja kurnavaks,
eriti kogenematu ja ebastabiilse inimese jaoks” (Nurklik 2006). Selle põlvkonna
jaoks on kõik teed avatud, kõik maailmavaated lubatud, aga just seetõttu ta tajub,
et mitte kusagile pole põgeneda, mitte millegi eest pole võidelda. Halvimal juhul
on tulemuseks igavus, mis kulmineerub vägivallaga vägivalla pärast, mässuga
mässu pärast, nagu näitasid Londoni rahutused 2011. aasta augustis. Teine, palju
iseloomulikum tunnus on aga rahumeelne, võib-olla välismaailmale märkama-
tugi protest, mille on tabavalt kokku võtnud Ott Karulin Nurkliku näidendi la-
vastusest “Kas ma olen nüüd elus” (2010) kirjutades: “Nende mäss on nähtav
vaid mässajaile endile, kuid mõjutab seeläbi seda laiemat elanikkonda: üleöö otsa
lõppenud koopiapaber või valesse sahtlisse peidetud auguraud mitte ainult ei
aeglusta rutiini, vaid võivad viia (majandus)katastroofidenigi, kui oluline aru-
anne õigel ajal sihtkohta ei jõua või arhiivist mõni köitmata dokument kaduma
läheb. Liblika tiivalöögi efekt” (Karulin 2010).
     Kui eelmised põlvkonnad väljendasid oma veendumusi skepsise, sarkasmi,
küünilisuse ja iroonia kaudu, siis uut põlvkonda iseloomustab pigem sellest
eemaldumine, lähenemine siirusele ning avatusele. Nad ei ole enam noored ja
vihased mehed, vaid päikesepoisid ja tähelapsed, kes on oma veendumustes
kartmatult puhtsüdamlikud, nagu näitab ka noore lavastaja Uku Uusbergi draa-
mafestivali jaoks antud intervjuu: “Mina usun veendunult, et idealism, headus,
empaatia on reaalsed nähtused, mitte muinasjutt. [---] Iroonilisus on vajalik kõr-
valekalle, kuid küünilisus on vaimne rasvumine” (Uusberg 2010: 43). Uussiirus
on mõiste, millega kirjeldatakse tihti nende noorte lavastajate töid, mis ei otsi
tuge kibedatest muietest, mis ei naeruväärista ühiskondlikke kitsaskohti, mis lä-
henevad oma vormilt ja väljenduslaadilt ammu iganenuks peetud realismile.
Need lavastused ei püüa publiku tähelepanu visuaalse vaatemänguga ega aja
neid segadusse mitmeti tõlgendatavate sümbolikeeristega. Vaataja ei pea ajusid
ragistades nuputama, mida ühe või teise lavastusega öelda tahetakse, lavastaja
visioon on selge, lihtne ning loetav. Seda fenomeni selgitab Uku Uusbergi lavas-
tustest kirjutades Madis Kolk: “Uku Uusbergi teatrilaad on oma sõnumit kand-
vast vormist alati teravdatult teadlik, kuid see ei tähenda mingit iroonilist või
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pelgalt välist vormitrikitamist. Enamasti tuleb seda, millest tema tegelased kõ-
nelevad, võttagi sõna-sõnalt, kartmata selle näilist banaalsust ning otsimata selles
vastandtähenduslikke või jutumärgistatud alltekste. Tundlik ja sõnumiga sün-
kroonis vormivõttestik aitab sõnade sisu künismifiltrist läbi kanda ning sulgude,
jutumärkide ja emotikonide väljavabandavast slepist puhtaks raputada” (Kolk
2010).
     Kuid nöökeid täis maailmas elades oleme harjunud, et vähegi tõsiseltvõetav
kunstiteos peab olema keeruline ning mõistetav vaid helgetele peadele, nn
kultuurieliidile, seega on modernselt irooniausku kriitikud tihti segadusse aetud,
süüdistades noori lavastajaid just nimelt banaalsuses ning ebaküpsuses. Nendi-
takse, et kuigi tegemist on kaasahaaravate ja meeleolukate lavastustega, on tule-
museks suhkruvatt ja roosa õhupall, umbes nii on Uusbergi kirjutatud/
lavastatud “Pea vahetust” (2009) kommenteerinud Meelis Oidsalu: “Ütlen kohe
alguses ära, et ligi kolm tundi kestnud sünnituse tulemuseks oli värske õrna ole-
misega beebi, kelle puhul polnud kahtlustki, et laps on armas ja omapärane, ent
samavõrd abitu kui poolekilose sünnikaaluga maimuke sünnitusmaja kuvöösis,
sama sõltuv klaasitaguse vaataja heatahtlikkusest ja hoolest, et elus püsida” (Oid-
salu 2009). Sama kergekoelisena tajus Uusbergi “Pea vahetusele” eelnenud
“Vahepeatust” (2008) Valle-Sten Maiste: “Noor lavastaja ei taju eksistentsiaalseid
küsimusi valusat, sisemiselt lõikavat kaasaminemist nõudva lõpuni vastamata
jääva probleemina, vaid lastehaigusena, mis mõne sooja võlusõnaga nagu pu-
berteedi esimene ebaõnnestunud suguühe hingeteadusega kursis oleva kooli-
psühholoogi seletuste abil plekitult harmoniseeritud saab” (Maiste 2008). Selline
suhtumine tundub mulle pigem patriarhaalse ühiskonna jäänukina, kus vihased
meeskriitikud näevad siirust nõrkusena ja tõlgendavad künismi puudumist
lapsele omasena, lükates endast eemale kõik, mis võiks neid emotsionaalselt
puudutada.
     Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semperi poliitilised vaatemängud, Von Krahli apoka-
lüptilised mürgeldamised, Toompere klassikakrutskid, Undi intellektuaalne
mängulisus – varasemate põlvkondade lavastajate julgustükkide valguses võib
tõepoolest jääda mulje, et on toimunud tagasiminek. Uue põlvkonna kohatises
psühhologismilembuses nähakse tagasipöördumist Stanislavski-teatri juurde,
mis tänapäeval võrdub pigem sõimusõnaga kui tõsiseltvõetava stiilinäitega.
Tasub siiski meeles pidada, et tee ideaalse teatri poole on igal põlvkonnal, igal
lavastajal erinev, eesmärk aga ühine, millele viitab ka Aare Pilv: “Kui NO juht
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Ojasoo esindab selgelt veel oma põlvkonnale iseloomulikku iroonia- ja ambiva-
lentsilembelist õrritavat teatrikeelt, siis Uusbergi loominguline hoiak on põhi-
mõtteliselt teisesuunaline, kuigi mõlema lavastaja haprad metafüüsilised ideaalid
on ehk ühisedki” (Pilv 2010). Kõik teed ei vii Rooma, kuid kõik hästisillutatud
teed viivad ikka küll, erinevus on pigem kasutatud materjalides ning ladumis-
viisis, millest üks ei ole tingimata halvem kui teine.
     Alatine uue-ihalus on see, mis (teatri)kriitikale tihti ka saatuslikuks saab:
pidevalt oodatakse suurt pauku, mille saabumist ei panda siis tähelegi (näiteks
noore Ojasoo uuenduslikkuse mahamagamine, millele viitas Kristel Nõlvak ees-
pool mainitud artiklis), või tunnustatakse pimesi katsetuslikku vana, mis sisuli-
selt võib olla vaid irooniline tühikarglemine, aga mille vormiline või visuaalne
nihestatus ning küüniline distants petab vaataja (kriitiku) ära. Tekib küsimus, et
milline siis ikkagi on tänapäeval lavastuslikus mõttes turvaline valik? Kas mitte
inimlikkuse väljendus ei ole uus risk, inimese olemuse juurde pöördumine uus
katsetus? Kipun siinkohal nõustuma Uusbergiga: “Minu jaoks on mustade ja krii-
tiliste värvide tunnetamine täna, selles katkises, kõigile ja kõigele avatud padu-
post-modernses ühiskonnas ülimalt elementaarne ja loogilisim, kunstis kindla
peale toimiv. Aga kunstnik võiks ju inimkonda ravida, mitte olla kirurg, kes enne
lõikust räägib sügava väljapeetuse, peenelt komponeeritult ning haruldase sise-
mise põlemisega, kui halvas seisukorras ta patsient on” (Uusberg 2010).
     Eelnev ei tähenda, et noor režii koosneb päikese käes aelevatest ning maasi-
kapõllul lendlevatest lillelastest. Valusad teemad pole ju kusagile kadunud, ka
sotsiaalsed teemad on kas või vaikimisi igas lavastuses kohal. Tõsi, vähem tege-
letakse metateatraalsuse ja kunstiküsimustega, kuid selleks peab vist küll tek-
kima juba teatav tööalane rutiin, ka väsimus, et nende küsimuste süva-
püstitamiseni jõuda, mida teatris alles alustavatelt lavastajatelt kindlasti ootama
ei peaks. Kui eelneva põlvkonna lavastused lähenevad pigem üldiselt üksikule
(ühiskondlike kitsaskohtade kaudu jõudmine inimeseni), siis uus põlvkond jõuab
pigem üksikult üldisele (isiklikkuse kaudu maailmaasjade lahtimõtestamine).
Samas ollakse kaugel individualismist, Uusbergi filosoofilised mõtisklused la-
vastustes “Vahepeatus”, “Pea vahetus” ja “Jõud” (2010) pigem eemalduvad sel-
lest renessanslikust 21. sajandi Läänes kõrgpunkti jõudnud kinnisideest: selle
käes tema tegelased küll kannatavad, kuid lahendusena nähakse just individua-
lismist loobumist. Ja kuigi Lauri Lagle lavastusted “Sinul on meretäis hirmu”
(2009, koostöös Maria Lee Liivakuga) ning “(Untitled)” (2010) tegelevad esma-
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pilgul samuti üksikisiku õnne(tuse) probleemidega, jõutakse siingi sellele põlv-
konnale omase olemusliku ja universaalse äratundmiseni.
     Uusbergi tegevuslikult küllaltki staatilisi lavastusi iseloomustavad kõige
enam kaks joont – sõna ja heli. Ning sõnadega ta võluda oskab! Tema tekstide
nakatav sõnamängulisus avab keele kaudu värvika ning lõputu kujundimaailma.
Säärane huvi sõnade vastu on värskendav ühiskonnas, mida pidevalt saadab
hirm keele hääbumise pärast, eriti heidetakse ju noortele ette eesti keele solkimist
näiteks ingliskeelse slängiga. Kuid Uusberg on ka selle tendentsi oskuslikult oma
tekstidesse põiminud, nagu näitab “Vahepeatusest” üks tuntumaid fraase “laast
ei ole liist”. Sõnad ei jää Uusbergi lavastustes üksikute kõlksudena õhku rip-
puma, neid saadab muusika. Need kaks täiendavad teineteist, vahel ka vastan-
duvad teineteisele, moodustades samas toetavaid raamistikke, püüeldes
harmoonia poole. Kuigi seda kooskõla alati ei saavutata, on püüdlused väärt jää-
maks kuulatama muusikast ja sõnadest peegelduvat sõnumit. Muusika osatäht-
sust lavastuste valmimise juures tunnistab Uusberg isegi, öeldes et “ikka on enne
muusika, siis lugu, siis lavastus” (Uusberg 2010). Seejuures on märkimisväärne
koostöö heliloojast venna Pärt Uusbergiga, kelle loomingut “Pea vahetuses” ning
“Jõus” vahendab koor, kes Vana-Kreeka teatrile omaselt jääb kommenteerija rolli.
Kas pole selles lihtsas teatri lätete juurde pöördumise võttes midagi tähendus-
likku?
     Muusika olulisust noorte lavastajate loomingus ei tasu alahinnata, juba lavas-
tuste žanrimääratlused (kontsert-etendus, muusikaline müsteerium) ei lase sel-
lest mööda vaadata. Ka Lauri Lagle lavastused tõukuvad muusikast, alates
muusikutest tegelastest, lõpetades elava lavabändiga. Lagle rääkis muusika täht-
susest oma elus lavastusele “Sinul on meretäis hirmu” eelnenud intervjuus:
“Teine oluline teema on ärasaamine. Tundub, et tihti omandab see inimestes isegi
eesmärgi või missiooni mõõtmed, samuti ka surm. Ma tahan ka vahel kuhugi,
ainult kuhu? Seda ma ei tea, aga olen leidnud oma päästevesti muusikast, mis
juhib nii paljude erinevate kosmosteni. Igal muusikal on uus rahvas. Põnev”
(Lagle 2009). Lagle lavastustes aitabki muusika tegelastel ära minna, pääseda ku-
sagile lohutavasse seletamatusse, Uusbergi lavastustes aitab muusika tegelastel
pigem kohale jõuda sinna, mida on nii kaua otsitud. Kuid mõlemal juhul mängib
muusika varjamatut rolli vaataja tajupiiride laiendamisel ning teatrielamuse suu-
rendamisel.
     Lauri Lagle lavastused on Uusbergiga sarnaselt tundlikud ning siirad, kuigi
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toonivõrra kurvameelsemad, aga vastupidiselt Uusbergile on teksti osakaal tema
lavastuses oluliselt väiksem – just rõhumine tegevuslikkusele (isegi tantsulisusele
lavastuses “(Untitled)”) ja selle kaudu lavaruumi täitmine on Lagle lavastajakäe-
kirja tugevaim külg, andes niiviisi kõige mõjusamalt edasi seda ilu ja valu ku-
mendavat sõnumit, mida näiteks lavastused “Sinul on meretäis hirmu” ning
“(Untitled)” kannavad. Gerda Kordemets näeb siinkohal seoseid filmikeelega:
“Kõige rohkem paelus eriline, täiesti uudsena tunduv sõnavabadus – pildiga ju-
tustamine. Pigem filmi kui teatri väljendusvahendite kasutamine. Tehakse ju Ees-
tiski aeg-ajalt visuaalsemat, sõnast vabamat teatrit, kuid enamasti on see kas väga
füüsiline, liiga kujundit otsiv, ülimalt teatraalne või muidu efektitsev laad. Teater,
kus sõna lihtsalt kasutatakse vähe, aga lugu jutustatakse ikka psühholoogilise
teatri võtmes, niihästi kui puudub” (Kordemets 2010: 28). Seosed põhjamaiselt
melanhoolse filmikunstiga on neid lavastusi vaadates tõepoolest kerged tulema,
samas rändab mõte ka Baltikumi, nimelt Läti teatrimaastikule; Alvis Hermanise
sõnatud lavastused “Pikk elu” (2003) ja “Vaikuse hääl” (2009) on tuttavad ka Eesti
publikule. Loomulikult ei saa Laglet ja Hermanist üksüheselt võrrelda, kas või
nende põlvkondliku või kultuurilise erinevuse tõttu, kuid teatavaid nüansse siit
ju leiab: sõnatus, muusikalembus, leidlik ruumikasutus, lavastuste tonaalne soo-
jus ning südamlikkus. Hermanise lihtsust ei aja ju keegi segamini ebapädevu-
sega, tema siirust naiivsusega? Milleks siis teha seda meie lavastajatega?
     Eelöeldu ei täheda, et noorte lavastajate tööd oleksid kuidagi puutumatud või
kunstiliselt ideaalsed. Ette heita saab nii mõndagi, kuid samas ilma et oleks vaja
jalge alla tallata sellele põlvkonnale olemuslik eluvaade. Nii Uku Uusbergi kui
ka Lauri Lagle lavastuste puhul on tunda vajadust dramaturgilise kärpimise ja
täpsuse järele. Lavastused venivad kohati liiga pikaks (nii ajaliselt kui sisuliselt)
ning kordusterohkeks, mis teeb nad paratamatult vastuvõtlikumaks etteheidetud
banaalsusele. Näiteks oli Lagle lavastus “Sinul on meretäis hirmu” paeluv just
oma sõnaahtruses; kui sõnad kasutusele võeti, sai neid ühel hetkel liiga palju, te-
kitades informatsiooni ülekülluse – see, mis tegevuslikkuses ja muusikas oli siiras
ja lihtne, muutus välja öeldes üleliigseks.
     Lagle puhul on eriti näha taotlust kõnetada enda põlvkonda, nagu näitavad
nii “Sinul on meretäis hirmu” kui ka “(Untitled)”, kus mõlemal juhul on peate-
gelasteks noored eluteed alustavad muusikud, nende unistuste ning reaalsuse
kokkupõrked, see igavene ärapääsemise soov, see lõputu teadmatus, kuhu kuu-
luda, hirm siltide puudumise ees, mis tuleneb paradoksaalselt siltide paljususest.
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“Mehed lumes”. Mart Koldits, Kristjan Sarv.
Foto: Oliver Kulpsoo

“Jõud”. Alo Kõrve, Ivo Uukkivi, Henri Pukk, Argo Aadli.
Foto: Erik Lööper
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“(Untitled)”. Risto Kübar, Inga Salurand.
Foto: Ivar Veermäe
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Siinkohal on ootuspärane, et Lagle jõudis ka Siim Nurkliku auhinnatud näidendi
“Kas ma olen nüüd elus” lavastamise juurde. Nurkliku oskus võtta kokku tänase
põlvkonna maailmatunnetus, filtreerida välja just need põletavaimad fragmen-
did, on uskumatult täpne. Näidendi fragmentaarsus annab lavastajale palju män-
guruumi, eeldades samas toimiva raamistiku juurdeehitamist. Lagle tõlgendus
kontoriruumist muudab selle teksti ühtpidi konkreetsemaks ning veelgi täna-
päevasemaks, teistpidi aga suurendab kontorile omane steriilsusehõng distantsi
ja tekitab vaatajas äratundmise asemel võõristust. Kuigi näidend on piisavalt liht-
sakoeline ning aus, tundsin lavastuse puhul puudust just sellest rahustavast
siirusest ja kinnitusest, et asjade segapuntra varjus peitub siiski selgus.

Käesolevas artiklis ei käsitlenud ma kõiki noori märkimisväärseid lavastajaid,
kes kindlasti samuti väärivad jälgimist ning tähelepanu. Siia kuuluvad näiteks
Johannes Veski tegemised teatris Cabaret Rhizome (mida tutvustasin kogumikus
Teatrielu 2009), kelle taotlused kattuvad sellele põlvkonnale omaste joontega,
kuid kelle kujundikeel on seejuures täiesti omanäoline. Ka Mart Kolditsa mõnin-
gaid lavastusi võiks kasutada uue põlvkonna loominguliste näidetena (“Kum-
mitus masinas” (2009) ja “Mehed lumes” (2010, koostöö Kristjan Sarvega)).
Koldits on selles mõttes huvitav lavastaja, kelle mitte-narratiivsed teatriotsingud
ning postdramaatilised vormimängud paigutavad ta justkui eelneva põlvkonna
loojate hulka, kuid kelle lavastustest peegelduv maailmavaateline siirus ning ra-
humeelne mõtiskelu lähendavad teda pigem jällegi uue põlvkonna lavastajatele.
     Ning last but not least ei saa mainimata jätta meie noori ja vihaseid naisi Riina
Maidret ja Maike Londi. Naislavastajatega on teatris enamasti kurb lugu: neid
on lihtsalt väga vähe ja teatrimaailmas meeste seas silma jääda on neil veelgi kee-
rulisem. Siiski on Von Krahli agarad naised sellega hakkama saanud – nende
ennast vaatlev ja vaadeldavaks pakutav kohati provokatiivne kontsert-etendus
(siingi ei pääse muusikast!) “PostUganda” kujunes 2009. aasta teatrisündmuseks
ning naiseks olemise manifestiks: “Suhkrust ja jahust ja maasikavahust tehtud
viksid ja viisakad tüdrukud sellist muusikat ei tee. Noored naised “Post-Ugan-
das” on tehtud millestki muust, pigem ehk käredast “kidravõimust” ja sassi läi-
nud vana kooli sünteka juhtmetest” (Nigu 2011: 56). 2010. aasta järglavastus
“Aasta hiljem: King Kong ja teised pisiasjad” annab lootust, et nendest naistest
kuuleme ehk edaspidigi.
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LEEBED GERILJAD
RIINA ORUAAS

2010. ja 2011. aasta on olnud Tartu Uue Teatri esiletõusu aastad – alles mõned
hooajad Tartus tegutsenud teater-klubi sai varasemast enam tähelepanu meedias
ja teatrikriitikas, pälvis mitmed Teatriliidu aastaauhindade nomineeringud ja
kolm kättevõidetud auhinda (parim meesnäitleja Nero Urke, algupärase drama-
turgia auhind Ivar Põllule näidendi “Ird, K.” eest, sõnalavastuste žürii eriauhind),
lisaks Kristi ja Siim Kallase fondi auhind Ivar Põllule ja Nero Urkele Eesti ajaloo
olulise tegelase kujutamise eest teatrilaval.
     2010. aastal esietendus viis uuslavastust: Ivar Põllu “Ird, K” ja “Sisaliku tee”,
Urmas Vadi “Peeter Volkonski viimane suudlus”, Johann Woldemar Jannseni ja
Juss Haasma “Pärmi Jaagu unenägu” ning Toomas Saarepera “Kapten Cooki
keetmine”. Praktilistel põhjustel jäid siinkirjutajal nägemata kaks lavastust –
“Pärmi Jaagu unenägu” ja “Kapten Cooki keetmine”. Eks mängukava hõreduski
kõnele teatri olukorrast: näitlejad on eelkõige hõivatud koduteatri repertuaariga,
publikut igaks õhtuks ei jätku, ja nii ongi Tallinnast etendustele raske pihta saada.
Tartu Uue Teatri läbimurdelavastuseks võib pidada “Ird, K.-d”, aga ka “Peeter
Volkonski viimast suudlust”, mis said kõige enam (meedia)tähelepanu ja ülejää-
nud repertuaarist märkimisväärselt suuremad publikuarvud (Eesti teatristatis-
tika 2010: 65), samuti “Sisaliku teed”.
     Ivar Põllu on oma teatritegevusega aktiivsesse käibesse toonud uue mõiste –
autoriteater, mis rohkem teoreetilise postdramaatilise teatri mõiste kõrval on ha-
kanud tähistama uut ja progressiivset teatritegemist, ning selle paariku või al-
ternatiivina on tihti kõlanud protsessidramaturgia mõiste (Karulin 2010; Kolk
2011). Kuigi autoriteater tähistab siiski teatud teatritegemise vormi, kus lavastuse
autor teeb kõike – töötab välja idee, teksti, lavastuskontseptsiooni, on kunstnik
ja muusikaline kujundaja (Põllu 2010), pole see kontseptsioon pääsenud hinnan-
gulisest aspektist. Autoriteatri tegija on eelkõige idee autor, ta ei interpreteeri
kedagi teist, vaid lavastab iseenda mõtet. Näilisest lihtsusest hoolimata on mõiste
tekitanud intrigeerivat segadust, kus kõrvuti asetsevad selle kontseptsiooni
teoreetiline positsioon ja osav eneseturundus (vt ka Epner 2010). Autoriteatri,
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protsessiteatri ja kollektiivse leiutamise (devised theatre) meetodil loodud teatrit
leiab praktiliselt kõikidest teatritest, nagu on juba korduvalt välja toodud (Epner
2010; Karulin 2010).
     “Eneseturundus” ei ole siinkohal öeldud sugugi laitvalt, vaid Ivar Põllu ja
TUT tegevuses on nii mõnigi ninanips – selge enesemääratlemisega “suurte teat-
rite” ehk riigiteatrite vastandina on end juba selle kaudu määratletud kui “väi-
kest, idealistlikku, avangardset”, samas kui riigiteatrid saavad üsna kergelt külge
märgi “jäik, tekstikeskne, masinlik”. Kuna TUT publikust märkimisväärne osa
on noored, üliõpilased ja muud kultuuriboheemid, siis sellise romantilise trikiga
ongi publiku südamed võidetud. Avangardsust rõhutab ju teatri nimigi. Tasub
siiski meeles hoida, et ka Eesti üks kõige avangardsemaid teatreid on riigiteater
NO99, ning mitte jääda must-valgete paaride ümber tiirlema.
     Kui kergesti sellised opositsioonid tööle hakkavad, võib näha näiteks Katre
Väli ülevaatest (Väli 2011), mis algab TUT ja Vanemuise vastandusega, kuuluta-
des selle küll juba eos üsna koomiliseks, kuid ometi jätkates vastanduste rida,
kasutades TUT suhtes peaaegu et ülistavat tooni. Ilma suurema kära ja manifes-
tideta on Tartu Uus Teater kujundanud endale imago, mida võiks kokku võtta nii:
leebed geriljad, kes poolpidustes oludes kunsti loovad. Analoogia on siinkohal
tekkinud muidugi Tallinn 2011 Geriljakino projekti toel. Selline aura teatri ümber
on suurepärane, kuid paraku ei saa teatrit teha ilma eelarve ega ruumideta.
     TUT “vaese teatri” enesekuvand on niisiis rohkem kui trikk. Esimene aspekt,
mis TUT tegevuses välja tuuakse, on teatri materiaalne vaesus, mängimine kahes
vanas spordihoones (2011. aasta sügisel ei ole teada, kus ja kas üldse teater uued
ruumid saab), millest kummagi sanitaar- ja tehnilised tingimused pole just suure-
pärased. Vaene teater tähendab siin tõesti materiaalset vaesust, mis samas sunnib
lavastajaid ja kunstnikke (kes on sageli ükssama isik) leidlikkusele ja olemasoleva
nutikale ärakasutamisele. Jah, kontrast Tartu kahe teatrimaja vahel on märkimis-
väärne. Genialistide Klubi ruumid on veel kehvemas seisus kui kunagine Tartu
Lasteteater ja Tartu Teatrilabor kümme aastat tagasi Jaama tänaval. Teatavale vas-
tupanuhoiakule lisandub annus aguliromantikat.
     Eesti uuema aja teatrikultuuris, kus vastandamine ja uue otsimine näib olevat
olnud viimased paar aastakümmet läbistav tung (vt näiteks arutelu ajakirjandu-
ses 2000. aastal, milles osalesid Sirle Põdersoo ja Aare Pilv, Andrus Laansalu,
Valle-Sten Maiste, Madis Kolk jt), on TUT leebe “me ei ole nagu teised” hoiak
hurraaga omaks võetud, seatud isegi pjedestaalile. Kuigi eesti teatris ja teatri-
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“Ird, K.”. Ird, K. – Nero Urke.
Foto: Andres Keil
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uurimises pole avangardi ja peavooluteatri vastandus nii drastiline, kui kirjeldab
Alan Woods artiklis “Avangardi rõhutades” Ameerika teatri ja teatrihistoriograa-
fia näitel (Woods 2011), on uuenemisotsingud ja küsimused uues teatrikirjutuses
märkimisväärsed ning iga keskmisest erinevat lavastust uuritakse vähemalt nn
kontrollgrupis ehk teatrit uurivate ja kajastavate inimeste poolt ka keskmisest
suurema tähelepanuga. Tartu Uut Teatrit vaadeldes on kaks kultuurivastandust,
mis lasevad ta hõlpsasti avangardi alla liigitada, lausa kandikul: see on Tartu,
mitte Tallinna teater, ja see on eraalgatuslik, mitte riigiteater (kombinaat-Vane-
muine mugavaks kontrastiks kõrval).
     2011. aasta novembris etendus “Ird, K.” Riias Balti teatri festivalil Eesti pro-
grammi esindajana. Lavastust mängiti Gertrude tänava teatris. Selles kõrvalisel
tänaval ühes tagahoovis asuvas hoones tegutsevad noored avangardsed teatri-
trupid. Erinevalt väikesest Genialistide Klubist on hoone üsna suur, kuid samuti
parajalt räämas ja mõnusa boheemliku auraga. Teatrisaaliks on vana pidusaal,
mille seintel stukkdekoorina nõukogude sümboolika. See ümbrus sobis nagu
valatult, olles Riia ekvivalent Tartu Genialistide Klubile ja samas eheda järel-
nõuka õhustikuga.
     Kõik tundus suurepärane, kuni selgus, et suurele osale rahvusvahelisest pub-
likust, eelkõige noorte kriitikute seminaril osalejatele, jäi etendus mõistetama-
tuks, vormiliselt igavaks ja sisuliselt suletuks. Isegi sünkroontõlke kaudu jõudis
saali vaid esmane lineaarne jutustus ühe mehe elust ja teatri ajaloost, mida noor
rahvusvaheline publik hindas pigem vananenuks, sealjuures väljendades selget
tüdimust nõukogude mineviku teatritõlgendustest, olles eelnevalt näinud Alvis
Hermanise “Ziedonist ja universumit” (vt ka Saro 2011). “Irdi” Genialistide Klu-
bis ja Kanuti Gildis SAALis mängitud etendustel tajutud värskusest ja lavastuse
tundlikkusest ei jõudnud publiku enamikuni midagi, kuigi etendus ei olnud siin-
kirjutaja varemnähtutest nõrgem. Järelikult on asi milleski muus.
     “Irdi” lavale on joonistatud Vanemuise suure lava plaan, aksideks on Vane-
muise vanad hallitriibulised lavakardinad – kes neid näinud, tunneb ära. Eespool
viidatud Alan Woodi artiklis arutletakse eesriide, konventsioonide ja avangardi
suhete üle. Woodi järgi seostub lavaeesriie, mille ajalugu ei ole teatris tegelikult
kuigi pikk, pigem konventsionaalse (konservatiivse) teatriga (Woods 2011: 49–
50). “Irdi” lavastuses raamistab ribadeks lõigatud eesriie lavategevust, mitte ei
käi kinni-lahti, nagu ta Vanemuises tavatses. Hallid aksid on samas etendusteh-
niliselt olulise funktsiooniga, varjates näitlejate tulekuid-minekuid ehk andes
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“Sisaliku tee”. Nero Urke, Katrin Pärn.
Foto: Lauri Kulpsoo
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neile võimaluse lavalt ära kaduda ja kohta vahetada. Genialistide Klubi saalis on
teatavasti ainult üks väljapääs ning puudub tavapärane lavatagune ruum (see
tuleb eraldi tekitada). On sümboolnegi, et Vanemuise üks kauaaegsetest “mär-
kidest” on saanud Uues Teatris topelttähenduse – konteksti tundmata jätavad
kulunud riidest aksid mulje kui asendusmaterjal, nagu poleks paremat võtta
olnud, samas loovad teadja jaoks väikese rekonstrueeritud Vanemuise, vähen-
datud koopia. Selles rekonstrueeritud vähenduses tegutsebki Nero Urke mängi-
tud Kaarel Ird.
     Lavastuses on mitmeid stseene, kus ei toimu midagi, on palju pooleldi täit-
mata aega. Koristajad koristavad, noored flirdivad. Ird marsib, küürakil ja kott
käe otsas, oma kabineti suunas ja korjab vahepeal lavalt prahikübemeid. Lavas-
tus hakkab tööle reaalse Vanemuise, reaalse Tartu ja laval olevate näitlejate loo-
dud tähenduste võnkeväljas. See dramaturgiliselt kohati logisev, hõre aeg tekstis,
lavastuses ja etenduses on mingi teatrile olemuslik, varjatud aeg.
     Oleme harjunud mõtlema teatrist kui millestki intensiivsest, pingelisest, kus
arendatakse välja teemad, karakterid ja konfliktid ning seejärel lahendatakse
need. “Ird, K.”, aga ka Urmas Vadi “Peeter Volkonski viimane suudlus” eiravad
neid teatri- ja draamatehnilisi elementaarsusi, muutuvad vaid pooleldi drama-
turgilise pingega täidetud tühjuses kohati tüütukski. “Irdis” täidetakse tühjuse-
aeg, kui ei tegevus ega miski muu edasi ei arene, muusika ja laval askeldavate
koristajatega, “Viimases suudluses” Astrid Lindgreni “Meisterdetektiiv Blom-
kvisti” jutustamisega, “Sisaliku tees” nostalgiliste lööklauludega, millel antakse
kõlada täies pikkuses, publikul lastakse nende saatel olla. Ajastud ja situatsioonid
luuakse viiteliselt, sageli muusika abil – lastakse sellel olla, kulgeda.
     Katre Väli kirjeldab TUT ühe fenomenina isiklikku kontakti näitlejaga (Väli
2011). Distants näitleja ja vaataja vahel on väikses ruumis peaaegu olematu – näit-
leja on “Sisaliku tees” vaatajale niivõrd lähedal, et on võimalik peaaegu igaühele
isiklikult silma vaadata. Võib küsida, mis selles siis nii erilist on – kammersaalid
ja väikesed saalid, kus näitleja ja vaataja vaheline füüsiline distants on väga väike,
on ju igas teatrimajas. Küsimus on pigem hoiakuline – TUT näitlejad on vaatajale
tuntavalt “lähemal” ka ühes teises mõttes – “Sisaliku tees” on vaataja ees Kristel
Leesmend, Nero Urke ja Katrin Pärn, kes etendavad mingeid situatsioone, olu-
kordi, võtavad rolle. Rollist kumab näitleja isik läbi tugevamini kui muidu. See
ei ole ka NO99 näitlejate maskuliinne eneseeksponeerimine, vaid lihtsam, nap-
pide vahenditega loodud lähedus, ega Von Krahli selgelt äratuntav näitleja
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Ulfsak, Laur, Tauraite või Eelmaa kui kõne subjekt (näiteks “The End”). Ja niipea,
kui vaataja on konksu otsa saadud, keeratakse ta oma loo sisse, millel pole ei saba
ega sarvi.
     2011. aasta lavastus “Rein Pakk otsib naist” on reaalsuse ja fiktsiooni ära-
vahetamisega veel kaugemale läinud – näitleja mängib iseennast, kes on välja-
mõeldud tegelaskuju, kelle prototüüp on näitleja ise. Segane? Helena Merzin
mängib tegelast, kelle nimi on Helena Merzin, sealjuures tegelase Helena Merzini
mõned omadused on võetud reaalselt Helena Merzinilt. Peeter Volkonski mängib
“Viimases suudluses” tegelast, kelle nimi on Peeter Volkonski, sealjuures tegelane
Peeter Volkonski meenutab vägagi reaalset Peeter Volkonskit.
     “Sisaliku tees“ nii selgeid jaotusi ei ole, vaid näitleja ja rolli suhe on vahetum:
olemata päriselt rolli kaitsva maski taga, ei ole näitleja laval ka mitte päriselt isik-
lik, tema ise. “Peeter Volkonski viimane suudlus” lõpeb sellega, et saali tuleb
korvpallinaiskond trenni tegema ja nii näitlejad kui vaatajad tunnevad end seal
korraga ülearustena. Elu ise tuli kohale ega huvitu enam kunstist, kõik kahe näit-
leja vahel üles ehitatud subtiilsed fiktsiooni- ja identiteedimängud haihtuvad.
Veel enam kui “Ird” on “Viimane suudlus” tekst, mis töötab peamiselt lugeja-
vaataja kontekstide tundmisel.
     Peeter Volkonski alustab sellest, et tahab teha oma lavastust, oma isiklikku la-
vastust. Ta võiks kutsuda sinna kellegi mängima (Tomminga, Kaljujärve, Lut-
sepa), kuid need ainult segaksid. Ja seejärel tuleb pööre ja loetelu kõigest sellest,
mis segaks – žanrimääratlused, aksid, muusika, dekoratsioonid, kostüümid, pub-
lik. Ka publik saab olla ainult isiklik – Peeter Volkonskile niisiis Laura Peterson.
Kuid kokku ei saa mitte kaks näitlejat, vaid näitleja ja üliandunud vaataja, noor
teatriteadlane, kes on maskeerunud Laura Petersoniks ja on veendunud, et kõ-
neleb Rein Ojaga. Kummalgi on oma lugu, mida ta näeb teises inimeses, kuid
need kaks lugu ei saa omavahel kokku. Poisikeselikult unistav Blomkvisti-lugu
põrkub kokku fanaatilise Antigone-unistusega.
     Isiklikult ja kohalikult positsioonilt loodud lavastus ei allugi kuigi kergelt uni-
versaalsetele struktuuridele. Draamateksti väärtust on harjutud hindama selle
järgi, kui paindlik on tekst erinevatele tõlgendustele, kuidas peab vastu ajastute
proovile ja suudab ületada kultuuripiire. Viimasel ajal on teatriaruteludes kaja-
nud küsimus: “Mida teeb John Smith eesti teatri laval?” John Smith vestleb, tõm-
bab piipu, vestleb, ajab maailmaasju, vestleb... Millest ta vestleb ja miks peaks
see meid puudutama? Olen kaugel rahvuslikust purismist, kus kõik eesti
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“Peeter Volkonski viimane suudlus”. Peeter Volkonski, Laura Peterson.
Foto: Lauri Kulpsoo
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kultuuris tehtav peaks olema ainult kohalik ja rahvuslik, kuid ka võõrtekstide
lavastamine on ainult võõraste sõnade kordamine, kui selle taga ei ole isiklikku
positsiooni.
     Nii Tartu Uue Teatri kui laiemalt autoriteatri lavastused lähtuvad isiklikust
positsioonist, mis seob lavastuse reaalsete inimeste ja paikadega. Niisiis on vii-
telise võrgustiku abil loodud tähendusruum, mis hakkab tööle, kui teame detai-
lide taga olevaid lugusid, ajaloolise põimimine isikliku olevikulise reaalsusega
tekitab ambivalentse võnkumise kultuuritraditsiooni ja käesoleva hetke vahel.
Siin, praegu oleva reaalsuse lavaline ümberloomine on nii “Irdi” kui ka “Viimase
suudluse” lavamasinas toimuv.
     Näiteks “Irdi” peategelase nimega seotud konnotatsioonidele on Madis Kolk
juba viidanud – esiteks sõna “ird” tähendusväli eesti keeles, teiseks eesnime esi-
täht “K” kui kafkalik element (Joseph K.) (Kolk 2010). Nõukogude ajaga seostuv
on ka näidendi nimede bürokraatlik kirjapilt: Ird, K., Kaidu, E., Raivo O. – vii-
mane, Onu Raivole viitav nimekuju on juba groteskne, ja õõvastavalt groteskne
on ka Raivo O. (Katrin Pärn) jutupliiatsistseen küüditamisest. Kafkalikuna tuleb
siin esile otsene seos bürokraatliku, käsuridadest lähtuva maailmaga, kus inimese
individuaalsusel ei ole kohta, on vaid ideoloogia. Irdi kui kunstniku keerulisele
suhtele režiimiga on samuti tähelepanu juhitud (Allik 2010; Kolk 2010). Need vii-
ted toimivad kohalolevatena, viitelistena. Jutupliiatsistseenis on ehk pool selle
jõust vaataja jaoks, kes Onu Raivo lastesaadetega üles ei ole kasvanud.
     Kuid ainult kohaliku kontekstiga piirdumine võib viia teise äärmusesse ehk
kommunikatsioonivõimetuseni, nagu näitas Riia juhtum. Kuigi TUT lavastustele
on omane tsitaadilisus, hakkab see tööle isiklikuna, viidetena autentsele, kohali-
kule (Tartu, Vanemuine, vana võimla). “Viimane suudlus” koosneb mitmetest
lugudest, see on läbipõimitud tsitaattekst, võrgustik, mis omandab tähenduse
alles sellise kooslusena, nagu teda Magasini tänava võimlas esitatakse. Seejärel
tühistab võimla (taas)muutumine päris-võimlaks fiktsionaalsed autentsusemän-
gud. Selline nihe reaalsusse on üsna lähedane Hans-Thies Lehmanni postdra-
maatilise ehk postteatraalse teatri mõistele: see on teater, mis tegeleb reaalse elu
probleemidega, isiklike lugudega (Lehmann 2007).
     Kuigi viimase aja üks uuendusloosungeid – tõsi küll, peamiselt teatrist kirju-
tajate poolelt – on olnud tekstikesksusest vabanemine (mis kahetsusväärselt sa-
geli on käibel postdramaatilise teatri mõiste lihtsustatud sünonüümina), on Vadi
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ja Põllu lavastused toonud taas fookusesse autori, ja seda hoopis uuel, aktuaal-
semal viisil, kus konventsiooni järgimist on asendanud hetkel toimivad ja vaja-
likud tekstiloome- ning lavastusmeetodid.
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ENESEIMETLUSEST ÜHISKONNA MÕTESTAMISENI:
EESTI TANTSUTEATER 2010
MADLI PESTI

Võtan subjektiivse vaatluse alla sõltumatu tantsuteatri 2010. aastal. Tantsuteatri
kategoriseerimise ja määratlemisega on põhjalikult tegelenud Heili Einasto
(2008), kellele toetudes nimetan vaadeldavaid lavastusi nüüdistantsuks. Põhjen-
datud on nüüdistantsu lavastuste paigutamine laiemalt tantsuteatri mõiste alla,
sest teatri traditsioonilisi elemente on neis lavastustes palju. Kuna tegelen sõltu-
matu tantsuteatriga, siis jätan valimist välja suured teatrimajad nagu Estonia ja
Vanemuine, samuti tudengite lõputööd.
     2010. aastal esietendus 17 nüüdistantsu lavastust kuuelt organisatsioonilt või
trupilt. Kuus lavastust on produtseerinud Kanuti Gildi Saal ja kuus Sõltumatu
Tantsu Ühendus, truppidest Fine 5, Tallinna Tantsuteater, ZUGA Ühendatud
Tantsijad, Tantsuteater Zick ning Insightout Company. Kahjuks jäid nägemata
lavastused “Ballroom for Beginners” (Tantsuteater Zick), “Vestlus Luigega” (Tal-
linna Tantsuteater), “MALEmäng” (Fine 5), “Rudi” (STÜ).
     Nüüdistantsu sisuline pilt on väga kirju, üldistamiseks on vaja leida ühisjooni.
Nähtud 13 lavastust võib jagada nelja temaatilisse gruppi. Vaid üks lavastus on
loodud kindlale sihtgrupile – lastelavastus “Sina, mina ja kõik, keda teame” (la-
vastaja Ina Stockem Hollandist, Tantsuteater Zick).
     Temaatiliselt-vormiliselt eristuvad järgmised kategooriad:
1. Puhta tantsu esteetikat esitavad, kehalisust analüüsivad lavastused: Karl Saksa
“Tšuud”, Külli Roosna “Circle Through”, Maret Mursa “Neli vaadet”.
2. Isiklikke lugusid edastavad lavastused, võimaliku kaldumisega enese naba
imetlemisele: Silver Elvesti “Für Waldo 2”, Nele Suisalu “Kodu(tus)igatsus”,
ZUGA “Kohe näha, et vanad sõbrad”, Jüri Naela “Waiting for...”.
3. Ühiskonnaga suhestuvad, ümbritsevat maailma analüüsivad lavastused:
Sandra Z’i “Artistid/Autistid”, Mihkel Ernitsa “Kehanäppajad”, Kaja Lindali ja
Mari Mägi “Kaks naist köögis, banaanist rääkimata”.
4. Lavastused tantsu(teatri) metateemadel: Alissa Šnaideri “Neon Nails and Plas-
tic Hair”, Dmitri Harchenko “Fotolabor. Töötab reaalajas”.
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Meediakajastusest
Konkurentsitult kõige rohkem arvustusi pälvis Lindali-Mägi ja rahvusvahelise
trupi koostöös sündinud “Kaks naist köögis, banaanist rääkimata”. Võimalik, et
tegemist on hea PR-tööga, kuid põhjus võib peituda ka teoses endas. Kergesti
arusaadavast lineaarsest loost on ka ajakirjanikel lihtsam kirjutada. Sellest aga
täpsemalt allpool. Mitmed lavastused ei saanud aga peaaegu mingit meedia-
kajastust. Näiteks Silver Elvesti, Nele Suisalu, Alissa Šnaideri ning Dmitri
Harchenko ülalpool nimetatud lavastustest ei kirjutatud üldse või ilmus vaid üli-
lühike muljend. Vähese või olematu meediakajastuse taga sooviksin näha sisulisi
põhjusi, ehk siis lavastuste nõrk tase ei pannud neist kirjutama. Vähe ruumi mee-
dias pälvis ka Jüri Naela lavastus “Waiting for...”, mis lavastaja-esitaja tausta ja
lavastuse taset arvestades oli üllatav. Meeldiv, et tantsukriitika on sagedamini
jõudnud ajakirja Teater. Muusika. Kino veergudele, kust leiab lavastuste kohta
põhjalikke kajastusi Evelin Laglelt, Maria Goltsmanilt, Leenu Nigult jt.

Puhas tants
Esimese kategooria võib lihtsustatult nimetada puhtaks tantsuks. See vorm on
eesti nüüdistantsus olnud suhteliselt marginaalne. Ikka on olnud jõulisemalt esil
kontseptuaalsed tegijad ning teemadeks oma mina või kunstitegemine üldise-
malt. Kuid 2010. aasta teatripreemiate jagamisel kuulutati parimaks nüüdistantsu
lavastuseks noore koreograafi ja tantsija Karl Saksa esimene töö “Tšuud”. Žürii
põhjenduses kõlasid märksõnad “šamanistlik vaim” ja “graafilise joonega keha-
kunst”. “Tšuudi” ei saa vaadelda eraldi Saksa järgmisest tööst “The Drone of
Monk Nestor” (esietendus 8. III 2011), mis on esiklavastuse põhjalik ja perfekt-
sionistlik edasiarendus. Karl Saksa käekiri on minimalistlik, tume, sügavuti
mineva pretensiooniga, mille tantsija esitus veenvalt välja kannab.
     Etenduskunste kogedes ja hinnates lähtun ma (ja küllap ka enamik vaatajaid)
alati tervikutajust. Tantsuaastale tagasi vaadates tekitasidki suurimaid elamusi
terviklikud kunstiteosed. Karl Saksa lavastuste tervikutaju on kõikehõlmav. Era-
kordselt orgaaniliselt sobituvad tervikusse metalne-elektrooniline-madalsage-
duslik helikujundus (koostöös Hendrik Kaljujärvega) ning minimalistlikult
nurgeline ja enamasti monokroomne valguskujundus (Revo Koplus). Saksa pü-
hendumus, intensiivsus ning nii detailidele kui tervikule tähelepanu pööramine
tungib vaatajale naha alla ning jääb sinna mõneks ajaks püsima.
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     Veidi vähem püsiv on Külli Roosna lavastus “Circle Through”. Esteetikas lei-
dub Karl Saksa käekirjaga sarnasusi: tumedus, minimalistlikkus, heli- ja valgus-
kujunduse läbimõeldus. Põhjalikult on Roosna lavastust käsitlenud Evelin Lagle
(2010) ning Maria Goltsman (2010), kes esitavad erinevaid vaatamisviise. Lagle
tõlgendusele “küsimus ei ole vaid oma teemale füüsilise väljenduse otsimises
ehk lõpptulemuses, vaid protsessis, temaatika teostamises füüsilise väljenduse
kaudu” ning “eesmärk ei paistnud olevat avastada, milliseid vorme kehaga saab
luua, vaid milliseid vorme keha oma loomuomasel kulgemisel loob,” on raske
midagi lisada. Roosna lühike soolo on õnneliku saatusega, kuna on saanud kahe
pika ja huvitava tõlgenduse osaliseks. Lavastus eksistentsiaalsest keerlemisest
läbi elu tekitas järelikult piisavalt mõtteimpulsse.
     Impulsside vähesuse üle jäin ma kurtma pärast Maret Mursa lavastust “Neli
vaadet”. Peamine probleem tekkis muusika ja tantsu ebaproportsionaalsusest
ehk siis puuduvast tervikust. Lavastuse Alexanderi tehnikas liikumise esitasid
René Nõmmik ja Tiina Ollesk, muusikuteks erinevatel pillidel ja häältel Anne
Türnpu, Citra Krista Joonas, Edward Krimm ja Jaagup Tormis. Kogu tähelepanu
koondus Anne Türnpule, kuid ma ei ole kindel, kas see oli lavastaja eesmärk.
Lähtudes teose pealkirjast oleks pidanud esile kerkima neli erinevat vaadet-lii-
kumismustrit kahele kehale, kuid vaataja peas seda nelja vaadet ei tekkinud.

Isiklikkus
Isiklike lugude valdkonda oleks mõned aastad tagasi kuulunud enamik nüüdis-
tantsu lavastustest. Praegune tendents on, et koreograafid-lavastajad otsivad tee-
masid ka väljaspool endid, otsivad uusi lähenemisnurki ja vaateid.
     Selle kategooria kahest lavastusest sain võimsa elamuse, kuid teised kaks olid
küll ebaveenvad. Oma naba vaatlemisega tegeleb Silver Elvest, kelle “Für Waldo
2” oli ilmselgelt mõeldud viiele sõbrale, kellega koos jaanilõkke ümber siseringi
nalju rääkida. Miks toodi arusaamatu slaidišõu Kanuti Gildi Saali? Ei oska vas-
tata. Ka tantsukriitikud ei osanud, sest lavastusest ei ilmunud ühtegi kajastust.
     Nele Suisalu “Kodu(tus)igatsus” ei olnud päriselt siseringi eneseimetlus, kuid
kui mõned stseenid tekitasidki omaette tervikelamuse, siis puudulik dramaturgia
ei laskunud lavastusel kasvada üldistuseks. Ometi oli siin midagi sümpaatselt
isiklikku, looja enda arengut ja kogemusi, mille kohta oleks ehk oodanud ka ula-
tuslikumat meediakajastust.
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“Circle Through”. Külli Roosna.
Foto: Rünno Lahesoo
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“Waiting for...”. Jüri Nael.
Foto: Karel Polt
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     Suurepärase tervikelamuse pakkusid aga ZUGA Ühendatud Tantsijad lavas-
tusega “Kohe näha, et vanad sõbrad”. Lavastus räägib tegijaist endist, kuid kas-
vab sõpruseteemaliseks üldistuseks. See on üpriski originaalne teemapüstitus –
helge, positiivne, mitte tavapäraselt morbiidne. ZUGA lugu pole aga kindlasti
mitte eneseimetlus. Kuigi trupil pole ühte kindlat lavastajat, vaid tegemist on
grupitööga, on nad mingil viisil suutnud säilitada kõrvaltvaate ning eri stseenide
vaheline sidusus on dramaturgiliselt suurepärane.
     Nii mõnegi elamuse teeb eriti väärtuslikuks see, kui on olnud võimalus vaa-
data lavastust mitu korda. Põnev oli ZUGA lavastust kogeda Uue Tantsu festi-
valil Haapsalus (7.–9. IV 2011), kus erinevalt Kanuti Gildi Saalist istus publik
esitajatega ühel tasapinnal suure saali laval. Publik oli zugakatele hästi lähedal
ning kogu etendusele andsid omamoodi avarust ja teatraalsust juurde kõrge la-
vatorn ja valgussillad. Festivali erakordselt sümpaatne atmosfäär vaid tugevnes
ZUGA etendusega. Esitajad ja publik hingasid silmanähtavalt ühes rütmis, tekkis
tõesti harva kogetav ühtsus ja helgus.
     Ühtsust ja helgust ei saanud aga tekkida Jüri Naela lavastuse “Waiting for...”
ajal. Nägin lavastust ainult festivalil Haapsalus ning sellest sai minu jaoks aasta
tippelamusi. Erinevalt ZUGA üldistuseks kasvavast isiklikkusest, mis tekitab
vaatajate vahel ühtsustunde, on Jüri Naela lavastus niivõrd isiklik, et lahutab
vaatajad. Intervjuus väljaandele Uue Tantsu Tekstid (Nael 2011) laseb koreograaf
oma loomeprotsessile päris ligi ning nii sain teada, et tajusin lavastust, selle prot-
sessi ja tulemust täpselt samamoodi nagu autor. Ühest küljest ääretult hermeeti-
line lavastus – kas saad kontakti teemaga ja leiad enda sees haakumist või mitte.
Teisest küljest aga siiski avatud, sest ka need, kes esitajaga ei haakunud, tunnus-
tasid lavastuse kvaliteeti.
     Originaalis lavastati “Waiting for...” Kanuti Gildi Saali stuudios ning see võttis
mängu ka sealse keskkonna, kuid erakordseks keskkonnateatriks muutus lavas-
tus just Haapsalus. Nael oli esitamiskohaks leidnud Haapsalu Kultuurikeskuse
teise korruse koridori. Selle ühe seina moodustas pikk akende rivi, kust paistsid
tumedad, tormis õõtsuvad puud ja keskaegne piiskopilinnus. Piki koridori teist
äärt istus publik tihedalt üksteise kõrval. Nael kasutas ära kõik koridori võima-
lused. Ta ootas. Lavastuse alapealkiri oleks võinud olla ka igatsus. Kogesin kum-
malist äratundmist. Ma ei pea silmas samastumist kuidagi igapäevasel tasandil,
vaid millegi äratundmist väga sügavalt. Ärritav ootamine. Rahulik ootamine.
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Kannatamatu ootamine. Ootamisega mitte tegelemine. Ootamise äraunustamine.
Julgus oodata. Kunstniku julgus nõuda vaatajalt palju. Pinge püsis igal sekundil.
Kui vaataja oli julgenud (või osanud) lavamaailma siseneda, sai ta osa kõrgest
intensiivsusest ja sisemisest detailitäpsusest. Minimalistlik vorm õigustas end
igati ning näitas esitaja julgust. Ootamine kui kontseptsioon mängiti läbi peaaegu
ainult kehaliselt, rekvisiitideks vaid tool ja väike lamp. Ning muidugi suhe ruu-
miga. Vaibaga, seinaga, aknalauaga, aknaklaasiga, trepikäsipuuga, klaasseinaga.
Loomulikult mängis eestlastest vaatajatele kaasa Jüri Naela lugu ehk siis taust,
mis on teada muusikali- ja telemaailmast. Sellised taustateadmised vaid suuren-
dasid üllatust ja elamust. Kuid nii mõnigi väliskülaline sai lavastusest samuti
suure elamuse, teadmata midagi autorist. Hea näide selle kohta, kuidas taust ja
kontekst võivad, aga ei pea kaasa mängima. Samuti arutasime festivalil, et polegi
oluline, kas etendaja oli “tõeline” ja “autentne” või ainult mängis seda. Kui ta
seda mängis, oli tegemist üliveenva näitlejatööga, kuigi küllap saab siin rääkida
autentsusest ilma jutumärkideta, sest Nael on ka intervjuudes maininud aususe
ja isiklikkuse taotlust. Mõni vaataja, kes lavastusega ei suhestunud, mainis, et
laval kannatust mängida on kõige lihtsam. Oponeeriksin väitega, et “Waiting
for...” ei rääkinud minu jaoks kannatamisest, vaid ootamisest ja igatsemisest, mis
on oluliselt erinevad seisundid.

Ühiskonnaga suhestumine
Päris sellist, nii tehniliselt kui sisuliselt heal tasemel poliitilist tantsuteatrit, nagu
2009. aastal pakkus “Tavaj” (Renzo van Steenbergen, Alissa Šnaider, Päär Pären-
son), 2010. aastal polnud, kuid meid ümbritsevaga tegelesid siiski mitmedki la-
vastused.
     Sandra Z’i “Artistid/Autistid” on üpriski erakordne, originaalse sisu ja vor-
miga lavastus, mida on raske mõne teisega segi ajada või võrrelda. Autor on oma
teose nimetanud muusikaliks. Lavastuse võiks siis nimetada näiteks kehalis-krii-
tiliseks euromuusikaliks, sest temaatiliseks tõukejõuks oli autorile Eesti üleminek
eurole. Otsapidi haakub “Artistid/Autistid” ka järgmise teema ehk metateatraal-
susega. Sandra Z analüüsib muusikali kui žanri ja tantsu kui meediumi. Muusi-
kalis edastatakse tavaliselt banaalset süžeed, ilmselgeid tõdesid. Nii ka Sandra
Z. Lavastuse süžee on lihtne: Sandra Z ostab kõrtsis kaks õlut, kuid avastab, et
on kaotanud rahakoti. Õlle eest maksmiseks on vaja leida tööd. Peategelane hak-
kab surrogaatemaks, kuid laristab kogu raha kasiinos maha. Seejärel katsetab
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ehitustöölise ja prostituudi ametit. Lõpuks müüb maha oma muusikalise kuul-
mise. Kulminatsioonina arvab peategelane, et see kõik oli uni, kuid laulmine
siiski enam hästi välja tulla ei taha... Sellise süžee abil uurib lavastaja muusikali
kui žanri, kuhu on banaalsus sisse kirjutatud. Samamoodi on muusikali sisse kir-
jutatud kommunikatsiooni mittetoimimine. Selle demonstreerimiseks on laval
kümmekond vabatahtlikku, kes mõjuvad kui lavakujunduselement. Sandra Z
üritab mõnega neist etenduse jooksul suhelda, kuid see ei toimi. Lavakujun-
duselement ei suhtle vastu. Lavakujunduselement on funktsionaalne: vabataht-
likud hoiavad kohvreid, kotte ja lampe.
     Oluline inimestevahelise kommunikatsiooniga seostuv teema on tõlkimine,
mis läbib kogu lavastust. Peategelane kommenteerib oma tegevust pidevalt
nii eesti kui inglise keeles, kuid see kommenteerimine kasvab kogu tervikusse
integreeritud tegevuseks. Teemaks saab “tõlkes kaduma läinud”. Peategela-
ne esitab kummastavat otsetõlget: näiteks “head aega” – “nice time”,
“kleit” –“dress” (vahetades valgetriibulise dressi teise samasuguse vastu), “hoo-
ker” – “konks”.
     “Artistid/Autistid” on väga mitmekihiline lavastus, kus kõik elemendid moo-
dustavad ühtse terviku. Terviku teenistuses on nii Sandra Z laulva, tantsiva ja
rääkiva tööotsijana, dünaamiline helikujundus, valguskujundus ja meeldejääv
lavakujundus. Tihe lavastus, kus rekvisiitide, elementide ja tegevuste rohkus ei
muutu läbuks, vaid moodustab sidusa dramaturgia.
     Sidusast dramaturgiast tundsin ehk veidi puudust Mihkel Ernitsa “Kehanäp-
pajate” ajal. Lavastus on huvitava arengulooga, sellega on toimunud metamor-
foosid. Üks väärtuslik omadus, mis eristab tantsuteatrit sõnateatrist, on esimese
dünaamilisus, kohanemisvõime, millele eelneb suurem riskijulgus ja ideede värs-
kus. Algselt oli “Kehanäppajate” tellingutest puur ehitatud Kanuti Gildi Saali,
vaatajad istusid ontlikult toolidel mõlemal pool puuri. Lavastust mängiti seejärel
ka vabas õhus Tallinnas Vabaduse väljakul, Lasnamäel ning Tartus Raekoja platsil
pimedal ajal. Mina nägin seda Kanuti Gildi Saalis ning keset päeva Haapsalu
raudteejaamas. Lavastusega oli toimunud metamorfoos, see oli muutunud lühe-
maks ning lindistatud tekst oli kadunud. Lavastus ei olnud muidugi täielikult
muundunud, pigem kristalliseerunud, selginenud ning muutunud tõeliseks
keskkonnateatriks. 
     Tellingutest puur seisab keset raudteejaama nagu absurdne kehand, mis
ideaalselt haakub lavastuse abstraktse sisuga. Publik piidleb puuri paari meetri
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“Kehanäppajad”.
Foto: Martin Sookael
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“Kaks naist köögis, banaanist rääkimata”. Mari Mägi, Kaja Lindal.
Foto: Rait Avestik
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kauguselt. Lavastus on muutunud veelgi kehalisemaks, õigemini publik tunneb
lavastuse kehalisust palju konkreetsemalt kui Kanuti black-box’is. Minu jaoks hak-
kas lavastus rääkima mingisse abstraktsesse ruumi sissetungijatest ning asetus
paari Lauri Lagle lavastusega “Kas ma olen nüüd elus” (esietendus 11. IV 2010
Eesti Draamateatris, Siim Nurkliku teksti põhjal). Ka seal tungivad neli tegelast
väikese ukse kaudu ühte ruumi (mitte abstraktsesse, vaid konkreetsesse konto-
riruumi), möllavad seal igal viisil ringi ning lahkuvad seejärel hiilides. Üks tege-
lastest on ahvimaskiga. “Kehanäppajates” on tegelased nukulikult valgeks
värvitud pea ja kaelaga. Lavastuse esimese versiooni tekstiosast said vaatajad
teada, et nukuvabrikus toimus plahvatus ning mannekeenide tükke tellingpuuris
võibki vaadelda selle plahvatuse tulemina. Tunnetuslikult hakkab hästi tööle vas-
tanditega mängimine: keha–metall, staatiline–dünaamiline, elav–elutu, soe–külm
(Goltsman 2010).
     Ühiskondlike süsteemidega suhestub ka Kaja Lindali ja Mari Mägi “Kaks naist
köögis, banaanist rääkimata”, kuigi seda hoopis teisel pinnal. Rohkes meedia-
kajastuses (vt Einasto, Lagle 2010, Nigu 2011, Pajula 2010) on rõhutatud lavastuse
erilisust: selge, lihtsa, lineaarse looga tantsulavastus. Tantsuteatrisse on imbunud
sõnateater? Mina aga ei lähe tantsuteatrit vaatama, lootes sealt leida draamateat-
rit. Mind kui vaatajat alahinnati. Sõnateatris juhtub puust ja punaseks tegemist
sageli, tantsuteatris aga harva. Tihti näeb küll tegija soovide ja teostuse ähmasust,
kuid lineaarse loo mustvalget esitamist eriti ette ei tule.

Metatantsuteater
Neljandaks väikeseks temaatiliseks kategooriaks jagasin kaks ebaõnnestunud la-
vastust, mis mingil määral tegelevad tantsuteatri metateemadega, kuid mida ei
saa otseselt pidada eneseimetlemiseks. Alissa Šnaideri soolo “Neon Nails and
Plastic Hair” kasutas ära kõik aastate jooksul eesti nüüdistantsus nähtud klišeed
teemal: “Vaadake, ma teen tantsulavastust”, kuid mingit uut tervikut sellest ei
kasvanud. Ainus efektne, kuid eraldiseisev stseen kujutas autoõnnetust: muu-
sika, punase valguse ja vineerist auto õnnestunud hetk.
     Dmitri Harchenko lavastuses “Fotolabor. Töötab reaalajas” võib näha kahte
suuremat teemat, millest üks tegeleb (teatri)ruumiga. Näitleja Natali Lohu sisse
loetud tekst teatab, kuidas alguses oli tühi ruum, mida hakatakse täitma mõtete,
tegude ja inimestega. Kui lavaruum on nii ideede kui ka asjade tasandil olnud
tunni jagu täidetud läbuga, siis teatab sama hääl etenduse lõppedes, et järsku sai
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ruum mõtetest ja tegudest tühjaks. Üritades lavateose pealkirja mõtestada, võib
näha, et teine teemadekimp seostub fotode tegemisega. Lavastus võib rääkida
võimatusest teha inimesest fotot reaalajas, sest inimese olemus on muutlik, pildile
jääb ainult hetkeline, mitte kogu olemust haarav jäädvustus. Samuti võidakse
viidata sellele, et traditsioonilised loodusrahvad ei luba end fotole jäädvustada,
sest on kindlad, et pildile jääb ka nende hing. Sellist tõlgendust toetavad ka la-
vastuse lõpupoole ilmuvad kirurgid, kes võtavad patsiendi seest välja tantsijate
portreefotod ning lõpuks punaselt särava südame. Kogu lavastus oli aga niivõrd
kaootiline ja ebaveenvalt esitatud, et kirjeldatud teemad ei hakanud tööle. La-
vastuse esteetika ja erinevad elemendid ei moodustanud tervikut. Eklektikalem-
bust on Harchenko tõestanud ka oma eelnevate lavastustega, kuid kahjuks jääbki
eklektika eklektikaks, kaootiliseks võtete kogumiks, milles kerkivad harva esile
omaette tervikuks kasvavad numbrid.

Kokkuvõtteks
Subjektiivne retk 2010. aasta eesti nüüdistantsu lavadele on lõppenud. Peab eba-
originaalselt tõdema, et eesti nüüdistants on mitmekesisem, riskijulgem kui sõ-
nateater. Nii žanriline kui temaatiline variatiivsus on aastatega suurenenud, kuid
kui avaldada soove tulevikuks, siis need oleksid paljude tantsijatega suurlavas-
tused, kus kohtuksid tehniline virtuooslikkus ja ühiskondlik teravus.
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VÕLU- JA VALUPUNKTID MUUSIKATEATRIS 
A. D. 2010
RAILI SULE

Erinevalt sõnateatrist võib muusikateater mõnes mõttes pakkuda lavastajale või
kogu lavastusbrigaadile suuremat vabadust, kuna muusika on teose mõtte pea-
mine kandja, mis säilitab tervikliku raamistuse, ennekõike ooperi puhul. Ooper
võib anda aga tugeva emotsionaalse laengu ka kontsertettekandes, kus lavasta-
jakäsi üldse puudub. 2010. aastal oli selliseid kontsertettekandeid kaks, mõlemad
estoonlastelt: Georges Bizet’ “Pärlipüüdjad” ja Vincenzo Bellini “I Capuleti e i
Montecchi”. “Pärlipüüdjad”, mis üsna kesise libreto tõttu on unustusse vajunud,
pakub muusikaliselt kauneid meloodiaid vokaal- ja instrumentaalsolistidele,
meeldejäävaid ansambleid, värvikaid koore ja põnevat orkestratsiooni. Terviku
kujundamisel oli tehtud kupüüre, mis tulid igati kasuks, ja nii avanes võimalus
kuulata heas esituses ooperit, mis tervikuna pole meil kunagi kõlanud. Ükstei-
sega sobitus solistide kvartett: sopran Virginia Wagner (Hispaania), tenor Ray
M. Wade (USA), bariton Rauno Elp ja bass Mart Laur (Rahvusooper Estonia).
Nõudlike vokaalpartiidega “I Capuleti e i Montecchi” kaunis bel canto pani kuu-
laja fantaasia tööle ja nii sai tekkida illusoorne ettekujutus draamast. Hästi olid
valitud solistid Irina Dubrovskaja (Venemaa), kes eesti publikut varem vaimus-
tanud Violetta ja Gilda rollis, Annely Peebo, Oliver Kuusik, Mart Laur ja Priit
Volmer. Rahvusooperil on väga häid lauljaid, kes võrdväärselt välismaiste solis-
tidega esinevad kodulaval ja rahvusvahelisel areenil. Tänapäeval on levinud
praktika, et peaosalisi tulebki kutsuda mujalt, vahel on see ka paratamatu. Tuleb
aga ette sedagi, et meie lauljad jätavad kutsutud külalissolistid varju.
     Rahvusooperi kaks ooperilavastust, Sergei Prokofjevi “Armastus kolme apel-
sini vastu” ja Giacomo Puccini “Boheem”, olid külalislavastajate Dmitri Bertmani
(Moskva) ja Ran Arthur Brauni (Iisrael) tööd. Prokofjevi ooperi hoogne lavastus
ja särav muusikaline teostus tõid solistide kõrval esiplaanile ooperikoori vokaalse
ja mängulise kõrgvormi. Need, kes jälgisid ooperit Eesti Televisiooni vahendusel,
kus näidati ka lavastusgrupi tegemisi, said aimu, kui palju tööd ja vaeva nõuab
ühe ooperilavastuse väljatoomine. “Boheem” mõjus uudse lavarežiiga. Pean küll
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“Armastus kolme apelsini vastu”. Celio – Väino Puura.
Foto: Harri Rospu

“Boheem”. Colline – Priit Volmer, Mimì – Heli Veskus, Rodolfo – Gregory Warren, 
Schaunard – René Soom.
Foto: Harri Rospu
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tunnistama, et lavastuskeelega kohanemine vajas veidi aega, aga koos itaallase
Riccardo Callinoga loodud lavakujundus mõjus kokkuvõttes ikkagi väga värs-
kelt. Ekraani, videoprojektori ja liikuvate tahvlitega loodud lavapilt toetas igati
tegevuse arengut. Eriti mõjusad olid III vaatuse talvepilt ja IV vaatuse lõpp, kus
haige Mimi taustaks raagus puud ja surmahetkel varemeis linn. Lavapildi üht-
sust killustasid kostüümilahendused. Ühtlaselt profesionaalne oli esituskoosseis,
sest “Boheem” on ansambliooper ja palju oli õnnestumisi. Eraldi tõstaksin esile
Mimi osatäitjaid Aile Asszonyid, Heli Veskust ja Liisi Kasenõmme. Suur muutus
on toimunud koori kõlakultuuris, siinkohal kiitus koormeistritele Heli Jürgen-
sonile, Risto Joostile ja Peeter Perensile. Ooperikoor andis ka kaks a cappella
kontserti Tartu ja Tallinna Jaani kirikus, kavas saksa romantiline motetimuusi-
ka – Felix Mendelssohn, Peter Cornelius, Max Reger, Richard Strauss, Gustav
Mahler –, mis on vokaaltehniliselt väga nõudlik. Koor eesotsas dirigent Risto
Joostiga tuli ettevõtmisest auga välja, ehkki kuuldud Tallinna kontserdil oli palju
ooperlikku vibraatot, mis kirikukontsertide puhul harjumatu. Ja ikkagi oli imet-
lusväärne kavavalik ning toimetulek keerukate partiidega. Ooperikoor osales
veel ühendkoori koosseisus (lisaks Estonia poistekoor ja Voces Musicales) inglise
hilisromantiku Edward Elgari oratooriumi “Gerontiuse unenägu” ettekandel
koos ERSOga saksa dirigendi Carlos Spiereri juhatusel, võrdväärsete solistidena
saksa tenori Bernhard Gärtneri kõrval estoonlased Helen Lokuta ja Priit Volmer.
Estonia orkester on igati hea ja paindlik instrument, meil on head dirigendid ees-
otsas loomingulise juhi ja peadirigendi Arvo Volmeriga, kelle tööd saab usaldada
nii etendustes kui kontsert-ettekannetes, nõrgem lüli on kodumaised lavastajad.
Kui sõnateatrites lisandub pidevalt debütante, siis muusikateatrid on selles osas
vaeslapse osas. Viimaste aastate kodumaistelt lavastajatelt meenub ehk ennekõike
Mai Murdmaa lavastatud Jules Massenet’ “Thaїs” 2009. aasta Pärnu Promfestil.
     Veel mõned aastad tagasi lülitas Rahvusooper oma plaanidest välja opereti-
žanri, nüüd on klassikaline operett programmi uue lainena jälle mängukavas.
Umbes 150 aastat vana žanr on ikka publikut ligi tõmmanud. Johann Straussi
“Nahkhiire” ja Imre Kálmáni “Silva” näol on tegemist kahe eriilmelise lavastuse
ja kahe erineva lavastajaga. Esimene neist tekitab küsimärgi ja teine lisab pluss-
märgi. “Nahkhiire” lavastaja hollandlane Michiel Dijkema võlus mõned aastad
tagasi Rossini “Tuhkatriinuga”, nüüd aga pani lavastus õlgu kehitama. Esimese
vaatuse pidulik lava ja Jüri Alperteni juhatatud avamäng lubas palju oodata. Vaa-
tusega võis enam-vähem rahule jääda, ehkki ka seal hakkasid juba mingid võtted
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korduma. Teises ja eriti kolmandas vaatuses olid kõnetekstid liiga pikad ning
kohmakad, hoog takerdus. Kui esimese ja kolmanda vaatuse lavakujundus oli
sobiv, siis teises vaatuses olid kõik tegelased lavale kuidagi kokku surutud, kõigil
oli liiga kitsas. Kohati muutus hea ja halva (labase) maitse balanss labase kasuks,
ehkki lavastaja seda ilmselt ei tahtnud. Mida edasi, seda enam hakkas ka ta fan-
taasia ammenduma ning stseenilahendused kordusid. Kahju oli headest laulja-
test, kelle vokaalsed võimed ei saanud esile tõusta. Keegi küsis esietenduse lõpul
fuajees, miks ei kõlanud II vaatuse kuulus finaal? Kõlas küll, aga muusika kadus
üldise melu sisse ära! Kuulu järgi olevat mõndagi etenduste käigus muudetud,
aga siiani ei ole olnud tahtmist seda uuesti vaatama minna. Plusspoolele tuleb
kanda Mart Sanderi debüüt “Silvaga”, mis on ladus ja vaimukas, lavastaja on ka
lavakujundaja ja kostüümikunstniku rollis ning miski ei varjuta muusika ekspo-
neerimist. “Silvaga” jäi meelde terve plejaad noori tegijaid: Janne Ševtšenko ja
Andres Köster, Teele Jõks ja Aleksander Arder, Maris Liloson, Urmas Põldma,
René Soom ja ka lavastaja Mart Sander ise. Kindlasti tuleb jagada tunnustust de-
bütantlavastajale abiks olnud suurte lavakogemustega näitejuhile Helgi Sallole
ja Jüri Alperteni lauljat arvestavale ja mõistvale dirigenditööle.

Vanemuise ainus ooperilavastus “Figaro pulm” näitas sealse ooperitrupi võime-
kust ja läheb kordaläinud lavastuste kirja. Lavastaja, kunstnik, kostüümikunstnik
ja koreograaf olid lõunanaabrite juurest. Lavastaja Indra Roga (Vanemuises
varem lavastanud Händeli ooperi “Acis ja Galatea”) ja muusikajuhi Lauri Sirbi
koostöö oli hea, tempod käivitasid hoogsa etenduse, orkester kõlas Mozarti-pä-
raselt, kiidusõnu väärib Vanemuise ooperikoor ja koormeister Piret Talts. Vane-
muises on praegu rida väga tugevaid lauljaid: Alla Popova, Karmen Puis,
Valentina Kremen, Atlan Karp, Märt Jakobson, noortest Pirjo Püvi, Maria Kal-
laste. Vajaduse korral tuleb teha koostööd estoonlaste või väliskülalistega. Jõudu
neile taseme hoidmiseks, olgugi et majanduslanguse tingimustes valmis ainult
üks ooperilavastus.
     Operetiga on olukord probleemsem. Jacques Offenbachi “Orpheus põrgus”
tekitas mitmeid küsimusi. Marko Matverele oli see esimene operetirežii, mis jäi
aga žanri nõudmiste osas kordades alla dirigent Lauri Sirbi muusikalisele teos-
tusele. Loo interpretatsioon oli sisutu ja segane. Kahju hakkas Vanemuise heade
lauljate ande raiskamisest.
     Vanemuine on panustanud muusikalile ja leidnud hea pinnase oma etenduste
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100“Figaro pulm”. Susanna – Pirjo Püvi, Figaro – Atlan Karp.
Foto: Alan Proosa

teatrielu2010_Layout 1  03.10.12  20:55  Page 100



“Orpheus põrgus”. Orpheus – Andres Dvinjaninov, Avalik Arvamus – Maria Kallaste.
Foto: Aldo Luud
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näitamiseks Tallinnas Nokia kontserdimajas, kus on aga loomuliku akustikaga
lood kehvad ja heli ülepingutatult võimendatud. Richard Rodgersi “Helisev
muusika” kujunes oodatult menukaks. Lavastaja Ain Mäeots on suutnud eripal-
gelised karakterid veenvalt välja tuua, Tarmo Leinatamm hoiab koos muusikalist
poolt. Esitajates on tunda pealehakkamist ja indu. Peaosalise Maria õnnestunud
rollid tegid Birgit Õigemeel ja Hanna-Liina Võsa. Teistest rollidest jäi enim
meelde Karmen Puis Abtissina. Lavastuses saavad oma hääle proovile panna
mitmed draamatrupi liikmed. Mõlemas muusikateatris on hakatud külalistena
kasutama populaarseid draamanäitlejad, millel on nii plusse kui miinuseid. Kui
tegemist on ainult sõnalise koomikurolliga, on see arusaadav, kui aga tuntud
muusikanumbrites noodid kord lähevad pihta, kord mitte, siis kannatavad muu-
sikaline kvaliteet ja etenduse tasakaal. Nii muutus ka “Heliseva muusika” tase
ebaühtlaseks. Selles kontekstis äratas tähelepanu noore trupi tempokalt ja ühtla-
selt heal tasemel mängitud “High School Musical” Nuku- ja Noorsooteatris.
     On kiiduväärt, et teatrid mõtlevad publiku järelkasvule. Olav Ehala—Leelo
Tungla lastemuusikalid “Nukitsamees” ja “Käsikivi kosmosest” osutusid ooda-
tuks ja populaarseks, esimese neist tõi välja Vanemuine, teise Estonia.
     Ooperipäevad, festivalid ja muusikaprojektid väljaspool teatrimaju on pak-
kunud vajalikku konkurentsi. Hea võrdluspildi on loonud omade ja külaliste
koostöös ooperite kontsertettekanded, meie lauljate osalusega etendused Birgitta
festivalil, 2010. aasta suvel Wagneri “Lohengrin”, kus Moskva Novaja Opera esi-
tuskoosseisus tegid suurepärased rollid Ain Anger ja Helen Lokuta. Värskust
lisasid Monika Mattieseni performance’i-ooperite projektesitused.
     EMTA ooperistuudios tehtud lavastused andsid ettekujutuse meie lauljate jä-
relkasvust.

Teatriloo huvides väärivad teatrite parimad lavastused ja tegijad jäädvustamist
ja tähelepanu visuaalses meedias ja raadios. Ülekanne Prokofjevi ooperist jõudis
küll laiema avalikkuseni, aga sellest on vähe. Kommenteerides Vikerraadios 2010.
aasta Eesti Teatriliidu aastapreemiaid, kus Ran Arthur Braun sai auhinna “Bo-
heemi” dünaamilise ja värske lavastuse eest, ei leidunud fonoteegis ühtki näidet
premeeritud lavastusest, kuigi Mimi osatäitjad Aile Asszonyi ja Heli Veskus on
eelmiste aastate laureaadid ja Liisi Kasenõmm nominent. Seadusi tundmata kü-
siksin ikka: kas muusikateater jääbki jäädvustamata? Ehk saaksid teatrid olla ise
lahenduste otsijad?
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KIRJUTADA, MAALIDA, MÄNGIDA END… 
KÕRBEST LÄBI
PILLE-RIIN PURJE

Õel proloog: aadlimehed ja kaupmehed
Jaan Unduski “Quevedo” ilmumine Vanemuise mängukavva on teatriaasta 2010
sümpaatseim üllatus. Rõõm, et ometi kord tunnetab ülikoolilinna teater oma tõe-
list missiooni, võttes repertuaari nõudliku algupärandi: vaimuka, intellektuaalse,
Unduskile stiiliomaselt platoonilisest erootikast pragiseva lavateksti.
     Ent rõõmu ei jätku kauaks. Seda lugu kirjutades avastan Vanemuise kodu-
lehelt hooaja 2011/2012 mängukava, mis päev-päevalt ette planeeritud, ega usu
oma silmi: kaks “Quevedo” etendust oktoobris 2011… ja kõik?! Puudub märge
“viimast korda” ning sellele eelnev “viimaseid kordi”, et õige publik lavastusega
kindlasti kohtuks. Pole ju esimene kord, aga üha haavav, kui teater kohtleb tõsist,
tugeva arengupotentsiaaliga lavastust nagu häbiväärset sohilast – sokutame mär-
kamatult silma alt ära. Üks klaarimaid märke iga teatri eneseväärikusest ja vaim-
sest vabadusest: oskus väärtustada lavastusi, mis arendavad nii näitlejaid kui
publikut, toidavad hinge. Sõltumata kassamenust. Kusjuures tühjadele saalidele
pole “Quevedot” ju mängitud.
     Ergo: “Quevedost” lahtisaamine tähistab Vanemuise repertuaaripoliitilist re-
veranssi pealispindsusele, soovimatust süveneda, mõelda, mõtestada. Eelkõige
aga võimetust ära tunda kordumatu algupärase teatriteksti sõna- ja mõttemängu
vägi, isikupärane trump teatrimaastikul.
     Siinkohal passib tsiteerida Quevedot: “Kaupmees kohaneb iga uue kliendiga.
Aadlimees kohaneb elus vaid üks kord. Iseendaga. Kui kohaneb. Selles on vahe.”
Kirjutis lavastusest algab nüüd.

“Quevedo ehk Armastus ja tuhk”
Et Jaan Unduski “Quevedo”, 2003. aasta ENA näidendivõistluse võidutekst
(Loomingu Raamatukogu 2003, nr 33–34), alles 2010 teatrilavale jõudis, on mõneti
mõistetav. Üheks põhjuseks näidendi tekstimaht, mida me raberutakas maail-
mas kärbeteta lavastada oleks riskantne – paraku pole enam Mati Unti, kes
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kompromissituid viietunniseid lavastusi tegi, mis ka meeliköitvad ja atraktiivsed
välja kukkusid. Teiseks, ja see vast peapõhjus, pole Hispaania poeet Francisco de
Quevedo y Villegas (1580–1645) siinmail tuttav ega “müüv” nimi, võrreldes näi-
teks Mihhail Bulgakoviga. Margus Kasterpalu on lavastanud ka Unduski näi-
dendi “Boulgakoff” (Eesti Draamateater 2008), mille keskmes samuti kirjanik, ta
positsioon ühiskonnas, roll ajaloos. Diloogia teemal võim ja vaim – ehkki see tra-
faretne määratlus jääb kõigest üheks tasandiks “Quevedo” tekstis, kus paradok-
saalselt põimumas intellektuaalsus ja meelelisus, filosoofia ja erootika, aeg ja
ajatus, vaikimine ja sõnastamine jne.

“Quevedo” platooniline kirg “Carmeni” vastu
“Quevedo” puhul on Margus Kasterpalu viidanud seosele lavastusega “Carmen”
(Prosper Mérimée novelli põhjal, esietendus festivalil Dionysia 1993, taas-esieten-
dus Saueaugu Teatritalus 2001). Ühisosaks annab mõelda Hispaania ja saatuse
teema, kire ja selle jäädvustamise kirjasõnas. On veel üks konks: “Carmen” taheti
rajada näitlejatandemile Hannes Kaljujärv–Üllar Saaremäe. Tookord idee ei teos-
tunud, mistõttu sündis põnev duett Rain Simmul–Üllar Saaremäe. Nüüd saab
intrigeeriv lavapartnerlus teoks: Kaljujärv mängib poeeti, “Quevedo” nimiosa;
Saaremäe poliitik Olivarest. Tegelaspaari vastuolulisi suhteid vaagides tundub,
et “Quevedo” üks hingesugulasi maailmadramaturgias võiks riivamisi olla Jean
Anouilh’ “Becket ehk Jumala au”.
     “Carmeni” tsitaate aimub “Quevedos” napilt, aga ometi. “Carmeni” koloriiti
taaselustab Muusik – Jaan Sööt: ta kitarril kõlab variatsioone, mis mällu sööbinud
“Carmenist”. Muusiku paiknemine “Quevedo” lavaruumis pole laitmatu, Jaan
Söödi koht publiku seas jätab ta diskreetselt varju, ent kitarrihelid kipuvad sum-
mutama teksti nende vaatajate kuulmetes, kes istuvad Söödi läheduses. Muusi-
kule võinuks leida koha lavanurgas, kus võimalik jälgida ka tema suhtumisi, ta
stiilset sõltumatust nagu “Carmenis”.
     Samuti viitab “Carmenile” maalikunstniku roll: Jüri Lumistet õukonnakunst-
nik Velázquezena näeme maalimas juba “Quevedo” proloogis, mõistagi pole ta
tegevus ehe nagu “Carmeni” igal etendusel valminud Jüri Marrani maal. Kõige
otsesemalt kopeerib üht “Carmeni” mõjusaimat misanstseeni nimelt Kaljujärve
ja Lumiste duett: loovisiksuste esmakohtumise ründepinges näeme Quevedo
luulelehti kunstniku käes nagu don José märkmeid Härra käes.
     Otsese tsitaadina “Carmenist” kõlab Olivarese repliik Quevedole: “Üks
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kaardimoor ennustas mulle, et meie sinuga sureme koos.” Aga ka Olivarese pöö-
rasem tantsuiil viimases pildis. Carmeniks puhkemist kogevad mõlemad “Que-
vedo” naistegelased: krahvinna laual tantsides, õuedaam Esmeralda tumma
paruniga flirtides.
     Vahetud mälestused “Carmenist” pingestavad ja vääristavad “Quevedo”
vaatlust.

“Ajalik mõte ei katke ajatuses”
Jaan Unduski näidendi amüsantsemaid stiilivõtteid on tsitaadipärlite pilluta-
mine. Ning teksti läbiv teravmeelne aegade segipaiskamine, n-ö reaalsesse tege-
vusaega ehk 17. sajandisse lõikuv tulevikusõnade süsteem, mis muudab mängu-
universumi ajatuks ja prohvetlikuks, lähtudes luule mõõtkavast. “Meie mõtteis
on palju asju, mida ei tunta või mida pole veel olemaski.” Miski ses tõdemuses
haakub Stoppardi “Arkaadiaga”.
     Margus Kasterpalu lavaversioonis on kärpeid paratamatult omajagu. Tõeliselt
kahju hakkab just sõnamängulisuse süsteemi lõhkumisest. Ajaüleste sõnade kui
stiilivõtte hoidmine poleks üleliia lisaaega nõudnud. Kohati see mäng siiski
ilmutab end, näiteks teener José ja Quevedo dialoogis näidendi algul: “Mis on
geenid?” – “Me ei tea seda veel.” Hiljem loobutakse laval analoogsest luuletant-
sust ümber “sõnade, mida pole veel olemas” – “raskuse vaim”, “terrorist”, “ge-
niaalne šanss”, “plaatina”, “patarei” jmt. Kärpes on ka viited Soomele ja Eestile,
muuhulgas Olivarese repliik: “Isegi kaugel Põhjas, olen kuulnud, on neid, kes
peavad end näiteks Poola kuningaks” – mis Üllar Saaremäe lausutuna loonuks
poeesiasilla Rakvere Teatri Juhan Liivi / Liiva radadele.
     Tsitaatidesse suhtutakse laval hoolivamalt, neid luuakse juurdegi, korduval
vaatamisel tärkab üha uusi assotsiatsioone. Näiteks “Romeo ja Julia”, kui Que-
vedo küsib Inésilt, kas naine vannub Kuu nimel. Mitut puhku vilksatab “Meister
ja Margarita”: väites “käsikirjad ei hävi”, aga ka krahvinna reetmisejoovastuses:
“Ma lendasin nagu nõid inspiratsiooni akendest sisse ja välja…”. Liina Olmaru
huulil saab erilise kõla lause: “Ma olen pimedas sama ilus kui Burgundia print-
sess” – meenub Gombrowiczi / Undi “Iwona, Burgundia printsessi” nimiroll!
     Iseäranis vaimustav oma ootamatuses on Tammsaare “Tõe ja õiguse” IV osa
lapseloits, mis peaministri ja poeedi huulil kantud üle Hispaaniale: “Iga minut
iga tund näen sust und Hispaania.” Krahvinnale mõeldes tähistab see üksiti
lastetu naise igirahuldamatust. Kelmikaid seoseid eesti kirjandusklassikaga
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annab juurde luuletada veelgi. Näiteks haakub Olivarese “filosofeeriv” luule-
laadne heietus “vaikib kui sukk – mitte kui sokk…” August Gailiti pamfletiga
Marie Underist kui “sukkade ja sokkide luuletajast”. Või finaali dialoog enese-
tapust, kus märksõnad “teooria ja praktika” (mis laval ei kõla) toovad meelde
Joosep Tootsi loengu kiviveeretamisest, aga kivi veereb Ülesoolt otse Camus’
Sisyphoseni.

Tuhk. Maalid. Kuu. Apelsinid. Poeedi tumeprillid
Lavastuse kujundisüsteemi määrab läbikomponeeritud stsenograafia (kunstnik
Kristiina Põllu, videokunstnik Taavi Varm, valguskunstnik Priidu Adlas). Publik
paikneb Sadamateatri saalis kahel küljel, keskel piklik lavaruum. Rõdukorrusele
viib majesteetlik trepp, mille astmete sees (sala)laekad, kus varjul nii mürki kui
luulet. Trepp võimu sümbolina laieneb ülespoole ja kitseneb all (lavastaja lausus
märksõna “valeperspektiiv”!). Trepp suubub peaministri ja krahvinna abieluvoo-
disse. Ümar sinav aknasõõr ülal trepi vastas õhus kujutab Kuud ja Jumala pee-
geldust – klaasjat igavikualtarit, mis viimaks kildudeks tulistatakse. Kuu all
kõrgub tugitool / troon, mis kord poeedi, kord poliitiku päralt ja mis kaosehetkel
külili kõrbeliiva lükatakse.
     Kolmes küljes pildiraamides ekraanid, kuhu projitseeritakse Velázqueze
maale ning vahelduvate tegevuspaikade maastikke kui hingeseisundeid.
     Lavastuse alapealkiri “Armastus ja tuhk” ilmutab end kirjaniku saatuse pä-
risosana juba enne algust: tuhast ilmuvad ekraanile luuletaja kirjutatud read, et
hajuda ja jälle tuhast tõusta. Käsikirjad ei hävi. Tuhk läbib teksti luulerütmilise
refräänina.
     Mitmeti mängu kaasatud kujunduselemendiks on ka köied, mida trepikäsi-
puudena seostatud muuseumiga (vt Meelis Friedenthal, Hispaania eest – iga
minut, iga tund. Sirp, 24. IX 2010). Quevedot vanglasse viiv tõld luuakse köitest
ohjadega, ekraanidel viivleb piiritu kõrb. Hiljem teeb poeet endale vangikongi
ise köiest maagilise ringi, mille teda vabastama tulnud Inés lõhub, raevuvas mee-
leheites köit kui piitsa plaksutades. Kongipildis valguvad ekraanidele hallituse
sünkmustad nired. Valgustega luuakse lossilabürint, kus varjud põrandal harg-
nevad nagu saatuse ristteel; samuti vangikong trellide sõrestikuga põrandal.
     Omaette fikseerimist väärib apelsinide süsteem. Apelsin muutub Hispaania,
võimu, erootika sümboliks ning sobib Unduski teksti mahlasusega. Peategelaste
portreed puhkevad apelsini seest ja sulguvad sinna taas. Lõunalauas serveeri-
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takse apelsine, millel teenrid koored laiali lükkavad. Apelsinist pigistab mahla
Quevedo, illustreerides oma siivutuid sõnu naise märgadest... huultest. Tähen-
dusrikkalt osutab apelsin võimuhierarhiale: kui Quevedo irooniliselt pärib, kas
ta peaks Olivaresele pagenduse eest tänulik olema, nähvab poliitik “Sa ju võik-
sid!” ja viskab poeedile üle laua apelsini – Quevedo püüab armuanni kinni, kohe
tuleb teener kandikuga, luuletaja tagastab näilise soosingu vilja kuulekalt.
     Apelsine hoitakse sahtlites, pillutatakse trepist alla. Peaminister tilgutab apel-
sinile ähvardusžestina mürki (kinnisest pudelist), siis pigistab mahla välja. Apel-
sine oma rindade kohale seades ahvatleb Esmeralda tumma Fernandot (viide
Carmenile “kahe apelsiniga”). Tähtede tulistamise stseenis liiguvad apelsinid
taevakehadena ekraanilaotuses. Finaalis langevad oranžid kerad laest ja jäävad
tiirlema. Vaim ja võim vaatavad tõtt apelsinikosmoses.
     Kõnekas atribuut on Quevedo tumeprillide paar. Luuletaja prille passitavad
oma silmade ette nii Fernando de Roja kui Esmeralda. Lõpustseenis kenitleb nen-
dega Olivares. Kõiki huvitab, mis tunne on olla Quevedo – püüd näha maailma
läbi luuletaja prillide, enne kui jääb vaid tuhk. Krahvinna Inés trambib väljakut-
suvalt Quevedo prillidel, aga finaalikaadris jäävad läbipaistmatud prillid var-
jama üksilduse sängil trooniva Inési silmi.
     Ainus, kel pole asja Quevedo prillidega, on kunstnik Velázquez: “uue maa-
ilma minister – kutsumus”.

Näitlejad mängivad end kõrbest läbi
Francisco de Quevedo, poeet ja poliitik – Hannes Kaljujärv.
Näitleja rolligaleriis haakub Quevedo mäslev vaim Mati Undi lavamaailmadega:
Hamlet, Indrek, Woland jt. Kuulutades sõduritele, kuis ollakse “keset ajalugu”,
sooritas Kaljujärv ühel etendusel sõrmedega osutav-osatava tantsu, luues sõr-
mesilla Gombrowiczi / Undi “Laulatuseni”.
     Quevedo lavaelu algab demonstratiivse allumatusega, pöördumisega oma
suveräänmuusikasse. Žestide dialoogis muusikuga ta ühtaegu kuulatab ja diri-
geerib helisid, seda võib tõlgendada luuletuse sünniprotsessina. Vaimu suve-
räänsus on nii Quevedo rolli kui avaramalt Hannes Kaljujärve näitlejateema üks
põhiväärtusi. Loovisiku saatuse, eneseks jäämise ja vaimu kurnavate kompro-
misside teemat vaeb näitleja paralleelselt Quevedoga hoopis teises helistikus loo-
dud Leo Saalepi rollis Vilde / Roman Baskini “Tabamata imes”.
     Esmamuljes vangistas ja vaigistas “Quevedo” lavastus Kaljujärve osalahen-
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duse sordiini, tuhmihäälseks ja väheliikuvaks, kirglikke mässupuhanguid ning
ulakaid füüsisevinjette vihuti vältivaks. Otsekui kataks tumeprillide mask mitte
üksnes tegelase silmi, vaid kogu olemust. Too traagika-ambitsioon jäi taotlusena
hämaraks, kuna õukonda provotseeriva narri teravuse loovutamine kahjustas
Unduski teksti peent lenduvat sarkasmi. Kasterpalu lavastustes kummitabki aeg-
ajalt raskuse vaim, intelligentne distantseeritus võib pärssida mängulusti, kus-
tutada tuha all hõõguvat kiretuld.
     Etenduste käigus rabeleb Kaljujärv end tumestaatika kammitsatest valla,
proovib huligaansemaid noote ning kuratlikku bravuuri, parajal määral, mine-
tamata pingestatud tõsidust. Kõige veenvama arengu läbib Quevedo monoloog
vangikongis: keeruline, väliste abivahenditeta stseen, mille pomisev endasse-
suletus mõjus algul roiutavalt. Sõnade tähendust lahti mängides paotub näitlejale
omane tõetunne. Quevedo mõtisklus formuleeringutest, millega end lõhkuda
või kaitsta elu- ja vanglareaalsuses, muutub haavatavaks ja üldistusjõuliseks, või-
maldades teraapilist samastumist.

Krahvhertsog Gaspar de Guzmán Olivares, kuningriigi peaminister – Üllar Saaremäe.
Et luua kontrasti sünkja Quevedoga, startis näitleja kerglase alatooni ja naeru-
vääristavate allüüridega. Koomiline juba väliskujult: tüse, ludupäine, habemetutt
lõua otsas ülbelt kikkis. Kuna Kaljujärv lisab oma rolli narruse kirevust, muutub
Saaremäe tegelaskuju ohtlikumaks vastaseks, minetamata koomikat professio-
naalse poliitiku ülespuhutud eneseimetluses.
     Üllar Saaremäe pääseb Olivarese kestas õige ligidale Unduski rafineeritud
flirdile sõnadega, mida näitleja väljendab plastilise rollijoonisega. Muusika vere-
sugulus luulega ilmneb Olivarese žestides – poliitiku värelevate sõrmede rahutus
on teist tõugu, kui oli poeet Cyrano de Bergeraci käte muusika. Huvitavalt dik-
teerib Olivares kitarriakorde (“tellib muusika”!) või vastupidi, sobitab oma žeste
muusikasse – näiteks tõstab saapa peopesale, parodeerides pealuud “Hamletis”!
Nõnda viipab Saaremäe roll ka Undi lavastuste käekirjale: triviaalsuse ja paatose
mänglevale ühtimisele. Ilmekaim näide groteski piiril stseen magamistoas: kui-
das Olivares halli sukki oma säärtel aegluubis alla rullib ja siis paljajalu mööda
trepiastmeid allapoole vonkleb, ise kõrgilt kuulutades: “Hispaania käib alla!”
     Lõksu jääva roti paanikas rabeleb Olivares palvetamisstseenis. Justkui Clau-
dius – Hamleti asemikuks Velázquez, kes toob kuningalt sõnumi, mis vihjab pea-
ministri võimu lõpu algusele. Laest varisev liiv tähistab juba kõrbeliiva igavest
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Krahvinna Inez de Zuniga – Liina Olmaru, 
krahvhertsog Olivares – Üllar Saaremäe.
Foto: Alan Proosa

Francisco de Quevedo – Hannes Kaljujärv, 
Velasquez – Jüri Lumiste.
Foto: Alan Proosa
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raginat jalge all. Ent veel on Olivaresel võimalus delegeerida surm oma usaldus-
mehele…
     Kõnekana jäädvustub ajalukku näitleja ja tema rolli väljaaste teatrikunsti pii-
ridest. “Quevedo” esietendusel viibib saalis vabariigi peaminister Andrus Ansip.
Üllar Saaremäe, kummardades Olivaresena, sammub südikalt ja asjalikult “ameti-
venda” kätlema. Žesti erk iroonia äratab elevust, saalist väljujate huulil mängleb
muie.

Krahvinna Inés de Zúñiga, Olivarese naine — Liina Olmaru.
Lavastuse peibutuslause: “Kui kahe targa ja võimsa mehe vahel on lahendamata
vastasseis, seisab seal kuskil liiga lähedal – üks naine” teenib sama eesmärki mis
lisatud alapealkiri “Armastus ja tuhk”: muuta elitaarne näidend kutsuvamaks.
Naise roll näidendis on vastakas, sest meeste olemuslikku vastasseisu ja sisimat
truudust Hispaaniale naine õigupoolest ju ei mõjuta ega väära. Naise püüd end
meeste maailmas kehtestada mõjub kui Inési lennustseen ülal sängil, mil ta len-
nutab publikusse patju – naine loob endale illusiooni, et määrab midagi saatustes
ja riigis, ent tema lahing päädib… pehme padjasõjaga!
     Ka Liina Olmaru mängus saab oluliseks Undi lavastuste etapp. Esietendusel
paelus näitlejanna lavaelus eheduse ja distantseerituse sulam, nii mõjus ta esma-
muljes “unduskilikumalt” kui veel oma rollide raame kompavad meespartnerid.
Hiljem muutub Olmaru mäng eri etendustel problemaatilisemaks. Kui krahvinna
rollis domineerib traagikahelgiga fanatism, tekib oht kaotada pooltoone, libas-
tuda melodraamasse. See soodustab eklektikat, kuna mehed mängivad intellek-
tuaalsemas absurdivõtmes. Kui Olmaru aga ei pinguta fanatismiga üle ja oskab
oma rolli üle naerda, on mängureeglid nõtkemad. Võllahuumor kehtestab end
Unduski tekstiuniversumis sama sundimatult kui platooniline armastus.
     Liina Olmaru koosmäng Hannes Kaljujärvega elustab teatrimälus mitmed
partnerlused nende esimesest koostööetapist Vanemuises. Suurepärane, et
nemad kaks taas laval kohtuvad, sest see on üks huvitavamaid vastassoost näit-
lejate duette meie teatripildis üldse!

Krahvinna: “Teil on häält, Quevedo. Teil on häält.”
Quevedo: “Hääl, ütlete te mulle. Hääl oli see, mis teist esimesena minuni jõudis.”
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     Liina Olmaru lavasarmis on häälel oluline osa ja neid repliike kuuldes meenub
mulle “Metspardi” Hedvigi kahisev hääl. Häälekasutus määrab suuresti Krah-
vinna rolli olemuse konkreetsel etendusel. Õigem on tunnetus, kui Olmaru hääles
kuuleb lendlevaid ja sädistavaid koketseid noodikesi, kergeid kontraste tume-
kumeda pingestuva aimusega. Distantsitaju muutub veelgi peenemaks, kui targa
ohtliku naise kaitsekihi alt kumab läbi isekas laps, koguni pettumusest ulguv
jonnakas plikatirts.
     Korduval vaatamisel hakkas mu hinge uuristama kahtlus: ehk peaks laval jul-
gemalt usaldama Unduski teksti sugestiivset platoonilisust, sõnade erootikat, kas
poleks stiilsem erutus ilma füüsiliste puudutusteta? Poliitiku ja tema abikaasa
“füsioloogiat” magamistoas markeeritakse vaimukalt. Platooniline arm kuulub
Inési ja Quevedo suhtesse, aga laval näeme, kuis naine kallistab luuletajat, laseb
mehel end kätel kanda, viskub vangikongis poeedi embusse… Ometigi suudab
Liina Olmaru seejuures luua õhulise kehatuse illusiooni, nagu vallanduks neis
liigutustes naise hing, palavikuliselt lähedust ihkav. Stseenis, kus parun de Roja
saadab krahvinnat visiidil Quevedo juurde, ilmneb naiselik kaitsetus, kui Inés
järsku tajub, et mõlemad mehed on talle selja pööranud – näeme meeste pilkude
peeglita jäänud daami pidetust. Kangastub Velázqueze maal “Veenus peegli ees”.

Õukonnakunstnik Velázquez – Jüri Lumiste.
Oluline tegelaskuju, kelle hoiakud ja suhtumised mõtestavad kunstniku mis-
siooni uuel tasandil, vallandades Quevedo arutlusi kohustusest ja kutsumusest.
Velázqueze, soosingu pälvinud kunstniku ülim soov on pühenduda üksnes maa-
limisele. Nii ta loobki enda ümber tulevaste maalide kompositsioone apelsinidest
ja Quevedo luulelehtedest – vaimust ja võimust, armastusest ja tuhast.
     Jüri Lumiste saavutab õige kontsentreerituse hiljem kui teised, mitmel eten-
dusel jääb näitlejal vajaka teravusest, kassigraatsiast, elementaarsest tekstitäpsu-
sestki. Viimaks siiski tekib rollivääriline mängumõnu. Eriti Velázqueze “kuidagi
upsakas” hoiakus kuninga sõnumitoojana katafalgistseenis.
Peene targa nüansina ilmneb kunstniku sõnatu, aga varjamatu poolehoid Que-
vedo suhtes, kui luuletaja keeldub minemast võimuga kompromissile.

Õuedaam Esmeralda — Marika Barabanštšikova.
Meeldiva täpsuse ja kergusega visandatud roll eristub teistest võluva elujanuga,
puhangulise naiivsuse ja vaistlikkusega. Esmeralda elulised arutlused mõjuvad
humoorikalt, leevendavad pingeid ja paatost.
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Fernando de Roja, Olivarese usaldusmees – Aivar Tommingas. 
Vaikimise teema läbib Unduski teksti ammendamatute variatsioonidena. Tumma
de Roja rollilahendus võinuks olla sarkastilisem, vaimselt nõtkem. Miskipärast
ei kasutata Aivar Tommingase kui intelligentse koomiku pastelset värvigammat,
jääb mulje, et näitleja peab mängima ühtlases nullstiilis, väljendama üksnes frust-
ratsiooni, endassesulguvat ängi. Suletud “kapp” küll, aga kuhu jääb “mõõk”?!
Ainus osalahendus, milles peaaegu puudub sisim musikaalsus, ometi oleks ni-
melt sõnatuses seda võimalik peenelt ja tundlikult väljendada.

Teenrid, sõdurid — Markus Luik, Martin Kõiv, Kristo Toots.
Kõrvalosadest jääb Markus Luige teener José lavastuslikult ebamääraseks. Mi-
dagi on teenri enesetapufarsis valesti. Mu meelest hägustab stseeni José enda abi-
tult ringituiav kohalolek. Kandiku kolksatav pillamine paar korda järjest kuulub
hoopis teist laadi komöödia mängureeglitesse.
     Seevastu näeb täpseid nüansikesi sõdurite troikas: Kristo Tootsi muherahva-
likud repliigid, Markus Luige asjalik kavalus koos juhiomadustega ja Martin
Kõivu ülbitsev jobujuhmus kõlksuvad kenasti kokku.

“Vaglad tähistaeva all”
“Quevedo” põhiväärtuseks kujuneb siiski too “Carmenist” teatriilma sugenenud
ootusevõla tasumine – Hannes Kaljujärve ja Üllar Saaremäe esmakordne lava-
partnerlus. Põnev, hasartne, rivaalitsev näitlejaduell. Mõlema mehe puhul on
tegu parimas mõttes oma rolli režissööriga, kes väsimata täiustamas tegelaskuju
igal etendusel, improviseerimas sõnumist hälbimata. Ning meeste ligiduses veik-
lemas ja heitlemas Liina Olmaru Inés, kes oma “inetuse metafüüsikaga” üritab
komplitseerida mehelikke suhteid, mängida end kütkestavamaks “Hispaaniast
kui tervikust”.
“Quevedo” lavastuse tugevus on mõlema vaatuse lööv puänteerimine: näidendi
kuues pilt lossikoridori labürindis ning kaheteistkümnes pilt igavikus haaravad
kaasa absurdikergusega, millest mõnel raskuse vaimu viivul laval vajaka jäänud.
Need stseenid on ka iseäranis efektselt kirjutatud.
     Vaimukate dialoogidega lossikoridori-stseenis kaotab peaminister Olivares
suunataju, vangub ja rabeleb, heites enda ümber neli varju. Välgatab riigimehe
vaimuhaiguse eelaimus. Siin, nagu ka magamistoa intermeediumis, nakatab pub-
likut Saaremäe ja Olmaru partnerlus, kihvtid duelleerivad repliigitorked. Kriti-
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seeritakse teineteise kehakeelt – mees naise õlakehitusi, naine mehe peavangu-
tusi. Ses ebakindluste pingpongis püüab kumbki saavutada enesekindlust. Inési
“mul on teile kiri” kõlab iroonilise klassikalise teenrirepliigina.
     Absurdi nihestab veelgi Quevedo sisenemine: Kaljujärv on lossilabürindis
uitamisse sokutanud kentsakaid kraaksatavaid intonatsioone, mis loovad viiras-
tusliku õhustiku. Miks ei võikski ta olla sel hetkel Olivarese hallutsinatsioon! Ük-
siti, kuna kõlab ennustus “meie sinuga sureme koos”, mõjuvad Quevedo
“tiivalöögid” igaviku peaproovina.
     Quevedo ja Olivarese viimane suurstseen ajaloos tõtt vaadates mängitakse
etenduseti varieeruvate kohandumiste ja vallatustega, mehed saavad möllata,
teineteist üle trumbata. Taevatähtede pihta paugutamisel – võimas kujund,
põrmu kvintessents! – vallandub ürgmehelik mängulust.
     Kord pudenes lõpupildis “Kuu-altari” küljest veel üks hilinenud kild: Kalju-
järv reageeris võpatusega, Saaremäe rahmeldas häirimatult edasi. Kaljujärv põ-
rutas siis, peaaegu rolliväliselt: “Kuulsid? A miks sina ei ehmata?! Miks sul närvid
läbi ei ole?!” – saades tukslema partneri suunurga, kes seekord ei suutnudki oma
rolli loogikaga reageerida.
     Quevedo tajub paiknemist keset ajalugu kui ajaliku vangla painest vabanenud
suverään. Luuletaja arutlused inimvaglast liginevad Hamleti mõttelennule, Que-
vedo muundub uljaks ja lendlevaks. Ta manitseb Olivarest naeruse üleolekuga:
“Tee ka nii, siis sa ei ole nii tark!” – ise vehib kätega kui tiibadega, häälitseb kent-
sakalt “phõhh-põhh!”, tantsiskleb õige natuke, jalga põlvest kõverdades, selle
kaljujärveliku uhke laiskusega, tehes partneri suunas napi, võimukalt sundiva
žesti… Kuni Olivares, kes inertsist ikka veel toimekalt ringi rassinud, võtab kah
pikkamisi vedu, kuni ta tüseda liblika veidralt laperdavate tiibade vehklemine
muutub bravuurseks flamenkotantsuks à la “Carmen”.
     Ajaloopõrgu teadvustamisel ei saavuta Olivares filosoofilist tasandit. See toi-
mib kujundina: professionaalsel poliitikul puudub igavikuline kujutlushaare.
Kui Hannes Kaljujärv n-ö väljub rollist, tõmbab peast halli lokkidega paruka ja
lõua otsast kitsa habeme – püüab Üllar Saaremäe tema eeskuju järgida, aga habe
ei taha lõua küljest lahti tulla, ta sikutab vargsi, areldi. Kord jäi habemetutt lõua
külge ripnema ja näitleja raputas seda, koomiliselt pead väristades: eks igavikus
või ka riigi esimene pea vankuda! Kord sikutas Saaremäe esmalt kahtlevalt oma
juuksetukka, mis pole parukas. Tõik, et poliitik ei pääse rollist välja, mõjub igati
irooniliselt.
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Esmeralda – Marika Barabanštšikova, Fernando de Roja – Aivar Tommingas.
Foto: Alan Proosa
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Francisco de Quevedo – Hannes Kaljujärv, teenrid – Kristo Toots, Martin Kõiv, Markus Luik.
Foto: Alan Proosa
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Esmeralda – Marika Barabanštšikova, Krahvinna Inez de Zuniga – Liina Olmaru, 
krahvhertsog Olivares – Üllar Saaremäe.
Foto: Alan Proosa
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Fernando de Roja – Aivar Tommingas, Francisco de Quevedo – Hannes Kaljujärv.
Foto: Alan Proosa
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     Kord leidis Olivares troonisahtlist kaks paari tumeprille, ulatas teised Queve-
dole ja nõnda nad poseerisid igaviku piltnikule: peaminister troonil, poeet käe-
toel. Järgmisel etendusel muutis Quevedo misanstseeni juba omatahtsi, istus
vilkalt esimesena troonile ja tõmbas Olivarese veidi frivoolselt oma põlvele.
Vaimu ja võimu “suguühe surnuaiapingil” haakub Unduski teksti vaimuga
absoluutselt.
     Lavastuse lõpukaadris lesivad kaks rivaali või semu – vaim ja võim – lõpma-
tuses selili. Nad “vaatavad tõtt”, seejuures ka teineteisega. Igavikus pikutades
on kord üks, kord teine seadnud endale apelsini padjaks pea alla. Veel kord kah-
mata Hispaania kui terviku järele? Tunda elu mahlakat maiku kuklas? Kord tõm-
bas Kaljujärv ulakalt ära apelsini Saaremäe pea alt, kes loomulikult tõlgendas
“igaviku peapadja” kadumist kui märki kõrgemalt poolt, vahtis kahtlustavalt
ringi (paralleel Rakvere Teatri “Johannese passiooniga”, kus viibiti samuti aja-
tuseruumis ja seal toimus seletamatuid liikumisi).
     Ent ärgem unustagem: lavastuse finaali valgusvihk langeb krahvinnale. Inés
/ Liina Olmaru istub ülal sängil nagu troonil, ees tumedad poeediprillid. Valitseja
või luuletaja, ahne ambitsioon mõlemast? Või lihtsalt hüljatud naine, kellelt pü-
hivad unustusetuha üksnes meeste kirjutatud luuleread ja maalitud portreed?
     Ühel “Quevedo” etendusel istusime kõrvuti sellal Vanemuises Vilde “Taba-
mata imet” lavastanud Roman Baskiniga, kes sosistas: “Mitte “Lõpp on vaikus”,
vaid “Lõpp on naine”! See on tänapäevane kontseptsioon!” Saalist väljudes mee-
nutas ta Dürrenmatti “Füüsikute” sünget finaali ja resümeeris naerdes: ““Jääb
vaid naine...” – Aga see võibki nii olla!”
     Mehed vahivad keset ajalugu tõtt. Igavesest ajast igavesti. Naisel, kes jääb ala-
tiseks Siia ootama, puudub igavesele tõele üksisilmi näkku vaatamise võime.

Õel epiloog: kirjutada teatrikõrbeliivale
Kord “Quevedo” etendusel andsid publikus tooni teatriteaduse üliõpilased. Neid
vastassektoris vaadeldes tabas mind šokile lähenev jahmatus: Sadamateatri kam-
merliku saali esireas (!) istuv noor daam konspekteeris etendust varjamatult ja
absoluutselt häbenemata, otsekui viibikski ta auditooriumis. Ometi olime elusal
haavataval teatrietendusel, kus saali sisenev inimene võtab vaikimisi kohustuse
aktiivselt kaasa mõelda ja tunda, hing mängu panna.
     Tõsi, eks ole lavastusi jäädvustada püüdes erinevaid etendusi võimalikult
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vargsi üles tähendanud minagi. Sestap tean, kui teravalt vastandub see deli-
kaatne protsess loengusituatsioonile.
     Võib-olla püüdiski noor üleskirjutaja end kaitsta vahetu elamuse vastu? Sel
juhul on valitud vale eriala.
     Jaan Unduski näidendi nimitegelasele on kirjutamine elamise ja enesemää-
ratlemise viis – ränk ja ainuvõimalik. Kirjutada, maalida, mängida end kõrbest
läbi…
     Quevedo: “Paberist mees, teate, mis see on? Muserdatavus.”

P.S. Kui see kirjatükk juba üle antud, kuulutab Vanemuine siiski välja ka viimase
“Quevedo” etenduse – 31. oktoobril 2011. Kolm värvikirka sügise viimast eten-
dust on elusad ja laetud, näitlejad mängivad üha otsingulustiga. Fikseerin uue
kujundi: üheksandas pildis, kui paanikas Olivares sunnib Esmeraldat mürki
jooma, topib õuedaam suhu Quevedo luuletused, nämmutab paberilehti enese-
kaitseks. Tahaks ulakalt parafraseerida “Pisuhänna” Piibelehte: minu suu on luu-
let nii täis, et mürki sinna enam ei mahu! Ometi on spontaanses mänguvinjetis
tõsimeelsem alltekst: luulega türannia vastu.
     31. oktoobril mängib lavastaja Margus Kasterpalu ise üht teenritest-sõduritest,
Kristo Tootsi asemel. Õigupoolest keeldub Kasterpalu demonstratiivselt koha-
nemast teenrirolliga ja hoiab lavastajana oo kui sügavmõttelist distantsi. Ega see
hoiak tervikule kasuks just ei tule… Samas loob lavastaja viimasele “Quevedo”
etendusele unikaalse finaali: kui sõdurite stseen saab otsa, poetab Kasterpalu end
saali, istub esireas trepile, autor Jaan Unduski kõrvale. Viimane pilt ligineb lõ-
pule, Quevedo ja Olivares asutavad end ajaloo mänguväljale igaveseks tõtt vaa-
tama. Nüüd tõuseb lavastaja Kasterpalu ja toob lavale ka Unduski, üllatuseks
kõigile, kaasa arvatud autor ise. Kirjanikule on määratud troon, lavastaja seisatab
trooni taga: kaks vaatlejat, otsekui kuningas ja ta narr… Kaljujärve Quevedo on
juba oma misanstseeni leidnud ja pikutab häirimata rahus, Saaremäe Olivares
aga heitleb veel ringi ja pöördub Unduski poole pidetuserepliigiga: “See kõik ei
saa ju võimalik olla?!”
     Unenäoline mängu-universum avardub autori kõikemõistva pilgu all veelgi.
Kestku kordumatu viiv igaveses teatriolevikus. Enne kui algab aplaus.
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TALVEST TALVENI. 
ANDRES NOORMETS AASTAL 2010
LUULE EPNER

See pealkiri parafraseerib üht Reet Neimari ammust kirjutist Kaarin Raidist; kuna
tookord oli teatriprotsessi ülevaatamise ühikuks hooaeg, mitte kalendriaasta,
kandis too pealkirja “Suvest suveni” (Neimar 1976). Ei puudu ka sisuline seos:
Kaarin Raid on Andres Noormetsale oluline kui õpetaja, kolleeg ja lavastaja (mee-
nutagem kas või Raidi Tšehhovi-lavastuste rolle, nagu Trofimov “Kirsiaias”, Ast-
rov “Onu Vanjas”). Mõlemad pealkirjad piiritlevad ühe lõigu lavastaja
loomingust, ent kui Raidi hooaega kuulus kaks teatriloo tähtlavastust, “Küla-
lised” ja “Epp Pillarpardi Punjaba potitehas”, siis Noormetsa lavastajabiograafias
ei olnud aasta 2010 kuidagi tähtsam kui aasta 2009 (“Ballettmeister”, “Mässajad”)
või aasta 2008 (“Janu”, “Vaterland”) või siinse artikli kirjutamise aegu veel kestev
aasta 2011, mille kunstilist amplituudi jäävad tõenäoliselt märgistama hittkomöö-
dia “Meeste kodu” ning lääne teatri tüviteksti ümberkirjutav “Hamlet Ander-
son”. Aga vahest sobibki Noormetsa natuuriga just selline oma formaalsuses
juhuslik väljalõige pidevast kulgemisest.
     Ma ei piirdu siiski “taigenvärske katsega” (Neimar) kirjeldada Noormetsa
uusimaid lavastusi, vaid püüan skitseerida nende loominguloolist konteksti. Nii-
siis tahab see artikkel pealkirjast hoolimata olla rohkem visand lavastajaportreele
kui ühe aasta kroonika.

Tagasivaatelist
Lavakunstikateedri kolmeteistkümnes, Kalju Komissarovi juhendatud lend, mille
Andres Noormets aastal 1988 lõpetas, vääriks samavõrra kuulsaks kirjutamist
nagu legendaarne seitsmes lend. Sellest lennust tuli mitu nüüdisteatri ilmet mää-
ravat lavastajat: Elmo Nüganen, Hendrik Toompere jr, Andres Dvinjaninov, rää-
kimata Noormetsast. Kui Nüganen kehtestas end lavastajana juba stuudiumi ajal,
siis Toompere ja Noormetsa debüüdid jäävad 1990ndate algusesse. Nad kõik
kuulusid nende lavastajate nimekirja, kelle kohta Teater. Muusika. Kino 1996.
aastal küsis: “Noor režissuur – kas astub kandadele?” Kriitikutest vastajad vara-

120

teatrielu2010_Layout 1  03.10.12  20:58  Page 120



121

semast olemuslikult eristuvat ideeühtset lainet ei tuvastanud, kuigi õhku heideti
mõned märksõnad – positiivsus, kergus, neoromantilisus –, mis paistavad sobi-
vat ka Noormetsale. Tema laadi piiritleda püüdes mainiti kõigi teatrivahendite
kasutamist võrdväärsena ja katseid sünteesida eri kunstiliike (Noor režissuur…
1996: 23–24, 26), ja need sedastused kehtivad ka praegu.
     Noormetsa algusaja lavastused tõukusid huvitavalt valitud klassikast (Miguel
de Unanumo “Ühe kire lugu” 1992; Oscar Wilde’i “Dorian Gray portree” 1993;
“La Traviata öö” Dumas’ noorema ja Verdi järgi 1995) ning äratasid tähelepanu
oma puhta esteetilisusega, nõukogude aja lõpule nii omaste poliitiliste tähen-
duste täieliku puudumisega. “Ühe kire lugu” ajendas kriitikut kuulutama: Po-
liitika selgroog murtud! (Siimer 1992); üht nooremat kriitikut panid Noormetsa
tajunihkele või ilusõnumile pretendeerivad lavastused esmakordselt teadvus-
tama esteetilise taju sõltumatust intellektuaalsest (Nõlvak 2003: 71). Kergesti võib
tekkida mulje, et Noormets jätkas 1980ndate keskel eesti teatris täheldatud, kuid
pooleli jäänud pööret esteetilise dominandiga teatri suunas, mille tunnusjoontena
nimetati stiili ja atmosfääri tähtsustamist ning klassika eelistamist mänguainena
(vt Luik 1987). Kummatigi ei kujunenud esteetiline teater Noormetsa põhilaadiks,
ja ülepea paistab tema looming tagasivaates hargnevate teede võrgustikuna,
mille seast on üsna lootusetu leida peateed. Ta ütleb, et ei ole tegelnud teadlikult
uue otsimisega – see olevat liiga konkreetne ja igav (Laks 2010) – ega tea ette,
kuidas ta teeb järgmise lavastuse. “Ma märkan, et olen kogu aeg jalgratast leiu-
tanud. Mul ei ole seda jalgratast olemas, ma pean teda kogu aeg uuesti tegema.
Tuleb välja, et õigupoolest mul ei olegi ühtegi asja, mille selga ma saaks teist
korda jälle istuda. Ma lihtsalt ei taha” (Noormets 2011a). Kui ta midagi eitab, siis
kinnisideelisi ideoloogiaid (tuleb “… olla lahti, olla avatud, mitte olla mingisu-
guse totra kinnisidee [---] teenistuses” (Makarov 2003)) ja n-ö formaatset mõtle-
mist. Ta on läbi proovinud erisuguseid teatritegemise võimalusi, vältides
kapseldumist mingisse kunstilisse programmi, ideoloogiasse või stiili ja edukalt
kõrvale põigelnud paigalenaelutavate definitsioonide eest.
     Avatust ja mitteformaatsust näitab välja juba Noormetsa isiklik repertuaar,
mis võiks pahatahtlikule pilgule jätta mulje põhimõttetust eklektikust. Siin leidub
dramaturgiat seinast seina. On eesti ja maailmaklassika põhitekste, mil lohiseb
järel pikk tõlgenduste slepp – Tšehhov ja Ibsen, Kitzberg ja Tammsaare jms. Va-
hele on poetunud haruldasemaid repertuaarileide, näiteks Oscar Wilde, Paul
Claudeli “Maarja kuulutamine” (1998) või klassikamäng “Tirso de Molina
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“Kadunud sõrmus”” (1996) – õnnestunud müstifikatsioon. Teisest küljest on
Noormets järjekindlalt lavale toonud uut eesti dramaturgiat (eriti noori autoreid),
sealhulgas palju ETA näidendivõistlustel auhinnatud tekste. Nõnda reastuvad
klassikute kõrvale Jim Ashilevi, Urmas Lennuk, Urmas Vadi, Martin Algus, Roy
Strider jt. Ja muidugi lavastab ta iseenda kirjutatud tekste, nagu “Üks mees:
Roheline” (1998, Hans Nordbergi varjunime all), “Lumejänesed” (2002), “Aasta-
päeva pidu” (2004) jt.
     Silmatorkavalt mitmekesine on ka esitustehnikate repertuaar – Noormetsa
teater on kunstilises mõttes paljukeelne. Päris alguses teeb ta tajusid ergastavat
esteetilist teatrit, aga hiljem ka sotsiaalselt tundlikke ning teravalt poliitilisi
lavastusi (näiteks “Mässajad”). Leidub üsna traditsioonilises laadis psühholoo-
gilisi lavatöid, teisalt katsetab ta tehnoloogilise teatriga juba siis, kui seda väljas-
pool Von Krahli kohtas üliharva – näiteks arvutimängu esteetikale rajatud “Üks
mees: Roheline”, mis pani aluse mõnda aega kestnud koostööle Andrus Laan-
saluga.1 Ta kasutab paindlikult videograafikat (“Ballettmeister”, “Mässajad” jt),
teinekord aga piirdub suhteliselt staatilise loovestmisega (Conor McPhersoni
“See pärnapuulehtla” 1999, Kaplinski “Kaks päikest” 2005). Ta on katsetanud
ruumipoeetikaga, varieerides publiku paigutust (eriti huvitavalt Tšehhovi
“Kajakas” 2007) ja kasutades lavastuse omailma loomiseks ära leitud kohtade
atmosfääre (Tammsaare-lavastused Vargamäel jm). Ta teeb kunstierksat lasteteat-
rit (nt iseenda näidendite lavastused: “Lumejänesed” 2002, “Salasõber” 2007 jt),
eksperimenteerib kuuldemängužanris, tunneb ja kasutab tegevuskunsti ja nüü-
distantsu väljendusviise, kombineerib draamat ja muusikat jne, jne. Samas ei ole
Noormets radikaalne avangardist, võib-olla seetõttu, et tal näib täiesti puuduvat
destruktiivne alge, see kirgliku negatsiooni energia, mis on kandnud mitmeid
teatriajaloo suuri uuendusi. Ta usub, et avatus ja otsingulisus ei välista, vaid eel-
davad kokkulepitud raame, kui need seada õigesti. “Raamivate struktuuride sees
võib kogeda absoluutset vabadust. [---] Raamid on olulised, aga tuleb välja
mõelda sellised, mis ei ahista” (Kaalep 2009).
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1 See on ilus näide teatripraktiku tolerantsist – veidi varem oli kriitik Laansalu kirjutanud, et Noormets ei
tundvat kaasaegset teatrikeelt (Noor režissuur 1996: 28). Koostöös Laansaluga valmis Ursula K. Le Guini
aineline “Meremaa võlur. Päeva kaldad” (1999).
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Noormets ja klassika
2010. aastal tegi Noormets kaks klassikalavastust: maailmaklassikast Henrik
Ibseni “Rahva vaenlane”, pealkirjaga “Stockmannid”, ning eesti kirjanduspäran-
dist August Kitzbergi “Tuulte pöörises”. Peale selle dramatiseeris ja lavastas ta
Kalju Kanguri jutu “Timbu-Limbu õukond ja lumemöldrid” (1969), mis kuulub
nii lastekirjanduse kui ka -teatri klassikasse: varasemast meenutagem näiteks
Jaan Toominga ja Ain Prosa lavastusi. “Timbulimbu ja talv” oli vääriline lisa
Noormetsa südamlikele ja mängulistele lastelavastustele. Kujunduses (Kaspar
Jancis) kasutati video võimalusi, Feliks Kütt kirjutas laulud ja fantaasiarikast lugu
mängisid Endla noored näitlejad. Siirast mängurõõmu kiirgava jõululavastuse
eest nomineeriti “Timbulimbu” loominguline meeskond Salme Reegi nimelisele
lastelavastuste auhinnale.
     “Stockmannid” esietendus Ugalas 8. mail, päev pärast NO99 poliitilis-teat-
raalset aktsiooni “Ühtse Eesti suurkogu”. Nende kahe teatrisündmuse vahel ei
ole ideoloogilisi kääre, tõdeti kriitikas (Kolk 2010a). Ibseni 1882. aastal kirjutatud
näidendit on Eestis varem lavastatud pealkirjaga “Doktor Stockmann”2. Ingo
Normeti lavastus Endlas (1978) oli Tomas Stockmanni kompromissitule tõetaot-
lusele keskendatud ideedraama. Mikk Mikiveri film (1988) oli samuti puhastatud
kõrvalliinidest ning tõstis esile doktor Stockmanni lugu, luues assotsiatsioone
Kristuse ristilöömisega; tundlikule ja neurootilisele doktorile vastandus masinlik
linnapea (vt Luik 1989). Näidendiga võrreldes teravdati ökoloogilisi probleeme,
samas summutati tublisti poliitilisust, eriti selle parteilist aspekti (Torop 1990:
51). Just neile aspektidele asetab aga rõhu Noormets.
     Kui “Doktor Stockmann” ja originaalpealkiri viitavad ühiskonna “valdavale
enamusele” vastanduvale üksikisikule, siis Noormetsa “Stockmannid” tõstab
fookusesse kaks venda koos. Kaks venda on tema tõlgenduses ühe ja sama orga-
nismi osad, ning maailmast võõrandunud on nad mõlemad (vt Sarv 2010). Nagu
uus pealkiri, on kontseptuaalne ka osajaotus. Arvi Mägi (sünniaasta 1949) ja
Aarne Soro (sünniaasta 1974), kes mängivad vendi – linnapead Peterit ja linna-
arsti Tomast –, võiksid mõnes teises lavastuses edukalt kehastada isa ja poega.
Silmahakkavalt noor tundub Aarne Soro Tomas ka võrreldes oma naise Katrine
(Vilma Luik) ja täiskasvanud tütre Petraga (Carita Vaikjärv). Näib, et tegemist ei

2 “Rahva vaenlase” nime all tõi selle 1999. aastal Draamateatris lavale soome lavastaja Kurt Nuotio. Tema
tõlgendus oli poliitiliselt terav ja tegelasi kujutati pigem must-valge tehnikas.
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“Stockmannid”. Billing – Andres Oja, Trükkal Aslaksen – Margus Vaher.
Foto: Jaanus Laagriküll

“Stockmannid”. Tomas Stockmann – Aarne
Soro, Peter Stockmann – Arvi Mägi.
Foto: Jaanus Laagriküll

“Stockmannid”. Hovstad – Tarvo Vridolin, 
Petra – Carita Vaikjärv.
Foto: Jaanus Laagriküll
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ole pelgalt praegusaja teatris üldiselt aktsepteeritud konventsiooniga, mille ko-
haselt näitleja vanus ei pea olema korrelatsioonis tegelaskuju vanusega. Ka Soro
intonatsioonid ja käitumisjoonis rõhutavad Tomase noorus(likkus)t, mis annab
tema maksimalismile teatava naiivsuse või ebaküpsuse varjundi. Aarne Soro
noor entusiastlik idealist ning Arvi Mägi keskealine elukogenud pragmaatik ei
ole aga must-valgelt vastandatud, vaid kehastavad teineteist tasakaalustavaid
hoiakuid, millel mõlemal on ühiskonnas täita oma funktsioon. Lavastus vaeb
vendade väärtussüsteeme ja valikuid, olles mõlema suhtes ühtaegu mõistev ja
kriitiline. Kokkukuuluvust rõhutatakse visuaalselt: nii Tomas kui Peter on riie-
tatud heledasse ülikonda ja mõlemad kannavad prille. Ka on mõlemad haaratud
pisitegevuste ahelaisse, mille kaudu avalduvad kaks püsimotiivi – vesi ja haigus.
Muu tegevuse vahele juuakse ühtelugu vett, peamiselt pudelist, ja neelatakse
tablette, rahvakoosoleku stseenis aga näeb inimesi end siit-sealt kratsivat, nagu
kannataksid nad mingi nakkusliku nahahaiguse käes. Kogu etendus on läbi
tikitud eluvajaliku vee saastatusest tuleneva füsioloogilise haiguse, nagu ka
moraalsest reostusest lähtuva sotsiaalse haiguse sümptomitega.
      Kujunduslikult on Ugala suur lava jagatud kaheks osaks (kunstnik Silver
Vahtre). Lava poolitava läbipaistva eesriide taha jäävad veekogu (loodus) ning
mitmetasandiline puitkonstruktsioon, milles võib soovi korral näha vihjet sot-
siaalsetele struktuuridele. Foonil ripuvad suured rattad, mis meenutavad vesi-
ratast; kriitikas tõlgendati neid ka päikesekettana ja kosmilise harmoonia
sümbolina. Selles looduslik-tehislikus taustsüsteemis areneb tegelaste konflikt.
Vahekardina ees on Tomase kodu, vähesed ja silmahakkavalt kulunud mööbli-
esemed osutavad tema mitte just kõrgele kohale ühiskondlikus hierarhias.
     Tomase tõus rahva sõbraks ja langus rahva vaenlaseks on äkiline nagu sõit
ameerika mägedel. Sinisilmse idealistina on Tomas täielikus teadmatuses polii-
tika mängureeglitest. Talle tuleb üllatusena, et ebameeldivat tõde vee seisukorra
kohta (milles ta hetkegi ei kahtle), üritatakse otsekohe erakondlikes või isiklikes
huvides ära kasutada; veel enam, ka temale endale omistatakse omakasupüüd-
likke motiive ja kahtlustatakse intriigi. Võimusuhete võrgustikus, kus ristuvad
ja konkureerivad erinevate sotsiaalsete gruppide huvid, muutuvad teaduslikudki
tõed relatiivseks ja instrumentaalseks. Tõsine probleem tõlgitakse viivitamatult
võimuvahekordadesse, asutakse uurima, kellele see on kasulik, ja unustatakse
probleemi tegelik sisu. Kui Tomas lõpuks ise astub poliitilisse võitlusse, siis te-
hakse ta kiiresti ja professionaalselt kahjutuks. Sirgjooneline võitlus ühiskonna
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moraalse tervendamise eest võtab kergelt anarhistlikke jooni, mis loob huvitavaid
kokkupuuteid “Mässajatega”. Sel foonil mõjub linnapea Peter võrdlemisi asjaliku
ja arukana. Erinevalt Peterist, kes mõtleb siiski linna huvidele, ehkki seab
prioriteediks majandusliku kasu, on ajakirjanikud (Tarvo Vridolin, Andres Oja)
ja maksumaksja huve kaitsev kinnisvaraomanik Aslaksen (Margus Vaher) viidud
peaaegu et karikatuuri. Nemad on “rahva võimu” täidesaatvad jõud, kes tõhusalt
tekitavad “valdava enamuse”.
     Tomase peategelase-staatust tugevdab struktuurimuudatus, mille Noormets
teeb näidendi IV vaatuses. Rahvakoosolek, kus konflikt kulmineerub, esitatakse
Tomase tagasivaatava jutustusena, seega tema vaatepunkti kehtestavalt. Jutus-
tamine tekitab psühholoogilise distantsi sündmustega kui millegi juba läbiela-
tuga. Üksiti põhjendab see misanstseenilist lahendust: kõned on suunatud saali
ning ka rahvas kõnelejate selja taga on eksponeeritud publikule – jutustaja nagu
demonstreeriks vaatajatele rahva reaktsioone. Koosolekustseen on lausa õpiku-
line näide rahvaga manipuleerimise tehnikatest. Käiku lähevad demagoogia, ma-
jandusliku edu fetišeerimine (vesiravila teema tabustamine – Ibseni motiiv on
lavastuses kordustega võimendatud), lõpuks ühistunde üleskütmine Paul-Eerik
Rummo “Me hoiame nõnda ühte…” õõvastavalt paatosliku etlemisega. Kõik see
päädib massipsühhoosiga.
     Kui pärast tormilist rahvakoosolekut kerkib vahe-eesriie, ilmub vaataja silme
ette tagalaval valitsev kaos – vette on loobitud pudeleid, trepid-sillad ümber pai-
satud, longu on vajunud ka hiiglaslike vesirataste kodarad foonil. Kõik on segi
ja katki. Katki on isegi Tomase püksid, nii et ta peab oma võitlust jätkama pisut
ebaväärika väljanägemisega. Aga püksid saavad nõelutud (sellega tuleb ta ise
toime) ja uuesti jalga aetud, ning lootusena haige ühiskonna paranemisele tõu-
sevad finaalis ka vesirataste kodarad – võib-olla liigagi illustratiivne, aga tõhus
visuaalne sümbol.
     Demokraatia telgitaguseid mehhanisme avades maalib “Stockmannid” üpris
tumedatoonilise pildi sellest, mida “rahva võim” moodsas erakondlikus süstee-
mis õieti tähendab – selles suhtes sarnaneb ta NO99 “Ühtse Eesti” projektiga.
Noormets teravdab poliitilisi tähendusi, kuid jätab lavastuse finaalis kõlama
mõtte, et vastutus oma lähedaste ees on niisama tähtis kui vastutus ühiskonna
ees. Viimasele stseenile on intonatsiooni ja ühe Ibseni tekstile lisatud repliigiga
antud uus tähendus. Ibsenil kuulutab Tomas end kõige tugevamaks meheks maa-
ilmas, sest on kõige üksikum, ning viimase repliigi lausub Petra. “PETRA: (loo-
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tusrikkalt, haarab isal kätest kinni): Isa!” (Ibsen 1978: 359). Carita Vaikjärv ütleb
seda sõbraliku etteheitega, ja Soro Tomas parandab end kohe: meie koos oleme
maailma kõige tugevamad inimesed. Nii jääb domineerima kokkuhoidev pere-
kond, mitte uhke üksiklane, kujustades lavastaja mõtet, et perekond on samuti
inimese looduskeskkond, mida tuleb hoida (Sarv 2010).

Sügisel 2010 jõudis Rakvere teatris esietenduseni Kitzbergi “Tuulte pöörises”.
Kitzbergi (nagu ka Ibseni) näidendid võiks liigitada kooliklassikaks, kui uued
liberaalsed ainekavad poleks seda mõistet enam-vähem kasutamiskõlbmatuks
muutnud. Küll aga kuuluvad need lavaklassikasse, mis muuhulgas tähendab
uute lavastuste enam või vähem teadlikku suhestumist tõlgendustraditsiooniga.
“Tuulte pöörises” on Noormetsa teine Kitzbergi-lavastus “Kauka jumala” (Endla,
2006) järel (kui jätta kõrvale kooliteatritega tehtud Kitzbergi-projekt, 2002). Kum-
bagi draamat polnud lavastajad oma kolmkümmend aastat puutunud, võib-olla
ka seetõttu, et ees seisid teatrimällu sügava jälje jätnud legendlavastused: Jaan
Toominga “Kauka jumal” (Vanemuises 1977) ja Mikk Mikiveri “Tuulte pöörises”
(Draamateatris 1979). Noormetsa “Kauka jumal” oli Toominga lavastusest täiesti
erinev, nii et vajadust võrrelda õieti ei tekkinudki. Traditsiooni taustal oli oota-
matu Mogri Märt, kes Jaan Rekkori mängituna mõjus asjaliku ärimehena. Miki-
veri psühholoogiliselt täpne ja tundlik “Tuulte pöörises” tasakaalustas varase-
mate tõlgenduste sagedast ideoloogilist kallutatust, kõrvaldades vajaduse mõnd
tegelast samal kombel rehabiliteerida. Selle lavastusega on Noormetsa omal kok-
kupuutepindu.
     Noormetsa “Tuulte pöörises” mängitakse väikeses saalis, publiku vahetus lä-
heduses, nagu ka Mikiveri lavastust. Selline ruumiline raamistik nihutab raskus-
punkti ajastu (Kitzbergil teatavasti 1905. aasta) poliitilistelt jõujoontelt inim-
suhetele. Kui aga Mikiveri psühhologiseeriv lavastus oli täiesti tekstitruu, siis
Noormets on teksti tublisti kärpinud ja keeleliselt tänapäevastanud. Kõrvaltege-
lased on välja jäetud, nii et selgesti tõuseb fookusesse Leena (Anneli Rahkema),
Jaani (Peeter Rästas) ja Kaarli (Erni Kask) armastuskolmnurk, mida toetavad-
täiendavad Leena isa Jaak (Toomas Suuman) ja Jaani ema Anu (Tiina Mälberg).
     Kujundus on minimalistlik ja funktsionaalne, nagu ikka, kui tegemist on
Noormetsa enda stsenograafiaga. Kitsas poodium keset saali, kaks vaipa, poo-
diumi kõrval vanamoeline pesunõu ja veeämbrid, mõned toolid – see ongi kõik.
Poodium publikule avatud lavana, mille peal ja ümber mäng käib, soodustab
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“Tuulte pöörises”.
Jaan – Peeter Rästas,
Leena – Anneli Rahkema,
Kaarel – Erni Kask.
Foto: Priit Grepp

“Tuulte pöörises”.
Jaak – Toomas Suuman,
Anu – Tiina Mälberg.
Foto: Priit Grepp
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“Tuulte pöörises”. Jaan – Peeter Rästas, Leena – Anneli Rahkema, Kaarel – Erni Kask.
Foto: Priit Grepp
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füüsiliselt aktiivset näitlemist ja peamiselt psühholoogilise tähendusega kujund-
likke misanstseene; kriitikas tekkis näiteks assotsiatsioone poksiringiga. Visuaalia
(sh Kristi Leppiku kostüümid) ei taotle ajaloolist ega olustikulist tõepära – Leena
retuusid või Kaarli lakk-kingad ei klapi ilmselt kokku ettekujutusega sajandita-
gustest külaelanikest –, kuid Mati Undi klassikalavastuste laadis moodsusega
vaatajaid samuti ei jahmatata. Võrdlemisi diskreetselt nüüdisajastavad lavailma
Nick Drake’i ja John Lennoni kaverid muusikataustana. Mõõdutundeliselt on
Noormets talitanud ka Kitzbergi keelelise ümberkirjutamise juures, mida eeltut-
vustustes rõhutati. Dialoog kõlab värskelt ja arusaadavalt, ent dissoneerivalt mo-
dernseid keelendeid ei kohta. Küll aga toetavad keelelist nüüdisajastamist
näitlejate intonatsioonid ning kehakeel, mis ei püüagi reprodutseerida talupoeg-
likke käitumismaneere.
     “Tuulte pöörises” žanrimäärangu “draama” konkretiseerib lavastus kiredraa-
maks. Lavategelased ongi märksa temperamentsemad kui näidendi lugemismul-
jes ja Mikiveri lavastuses. Tundekitsi ja kammitsetud eestlase stereotüübiga ei
ole neil palju ühist, kuid nad ei mõju põrmugi ebausutavalt. Kahtlemata on kired
olemas ka Kitzbergi näidendis, ennekõike ohjeldamatu Jaani, aga ka Leena kujus.
Leena veri “on punasem kui meie oma, see tuksub tuliselt,” seletab Kaarlile Jaak
(Kitzberg 1943: 21). Noormetsa lavastuses on kirest kantud needki tegelased, kes
näidendi järgi peaksid olema “vagusa verega”. Erni Kase Kaarel pole sugugi
“jahe ja ettevaatlik”, nagu teda kirjeldatakse näidendis – tema kireks on eesti elu
edendamine ühistegevuse kaudu. Üpris ilmekas on raevukas kokkupõrge Jaa-
niga esimeses vaatuses, põhjuseks kahtlus, et too töötab vastu hoiukassa-projek-
tile, kuna rivaliteet armastuses ei tule Kaarlile pähegi. Korraldamiskirega liitub
hüpertrofeerunud korraarmastus; ühtepuhku sätib ta vaipa sirgeks ja pühib ole-
matuid tolmukübemeid. Suvisel ajal kannab ta mantli all kaht kuube, justkui
sisse pakitud oma ideede maailma, kurt ja pime kõige muu suhtes. Vahest põh-
jendab see pisut autistlik aatelisus abiellumist lapseootel Leenaga; Kaarlit juhivad
kõrgemad väärtused, ta on vaba isiklikust omandiihast, mis kammitseb Jaani.
Peeter Rästase Jaanis köeb kaks teineteist õhutavat kirge, (meeleline) armastus
ja isekas õiglusejanu: ta tahab omada nii Leenat kui talu, sest mõlemale arvab ta
endal olevat “maksvaid õigusi”; tema armastus on segatud kättemaksu ja enese-
kehtestamise ihadega. Jaagu ja Anu kireks on vanemlik armastus oma lapse
vastu, kuid väga erineval kujul. Toomas Suumani Jaagu mureliku hoolitsusega
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tütre eest on teravas kontrastis Tiina Mälbergi Anu võimukus ja kivine kalkus
nende vastu, kes ta poja teel ees seisavad.
     Mikiveri staatiliste misanstseenidega, vaoshoitud ja vormitäpne lavastus pu-
hastas Kitzbergi konflikti olustikust (vt Kromanov 2008). Noormets saavutab
sama, kuid teiste vahenditega. Läbivamalt kui “Stockmannides” kirjutab ta dia-
loogi ümber sisemonoloogiliseks jutustuseks.3 Jutustajaid on kaks – Leena ning
Jaan. Etenduse alguses seisavad nad vastamisi poodiumi otstes, naeratavad tei-
neteisele ja hakkavad meenutama suveõhtut, mil nende lugu algas. Ka edaspidi
tehakse pidevalt ümberlülitusi loo olevikuliselt esituselt minevikulisele või kõr-
valtvaatavale jutustamisele. See esitustehnika täidab mitut ülesannet. Jutustaja-
teksti lisandub noormetsalikku vaikset lüürikat, muuhulgas tiheneb
tuule-kujundistik, eeskätt seoses Leenaga: ta tunneb, et on “nagu tuulest tehtud”,
või et Jaan mässib ta südame ümber “punast tuult” jm. Monoloogide lürism koos
aeg-ajalt kasutatava kajaefektiga, mis dialoogi topeldab, nihutab teksti poeetili-
semasse, muusikalisemasse registrisse. Näitlejatehniliselt komplitseerib jutusta-
mine mänguvõtit, tuues sisse perspektiivivahetused ning nõudes mitteolustiku-
list mängulaadi. Olustikulisuse taandamisega tõstetakse kired tragöödia mõõt-
messe – “pisut elukaugeks, kuid seda suuremaks” (Kolk 2010b). Peale muu
asetab jutustamine tegelassüsteemis rõhke ümber, tõstes keskseks tegelaseks
Leena.
     Leena jutustajapositsioon on mitterealistlik, nagu etenduse lõpul mõistavad
needki, kes pole näidendit lugenud: paik, kust ta sündmustele tagasi vaatab, asub
teispool surma. Lavastuse maailma sisestatud igavikuline perspektiiv aitab lugu
transponeerida tragöödia žanri, valmistades pinda finaali katarsiseks, ja võib-
olla seletab tagantjärele Leena ja Jaani sooja naeratust alguses. (Aga miks mitte
näha siin teineteist sõbralikult toetavate lavapartnerite sujuvat sisenemist rolli-
desse.) Anneli Rahkema Leena on tugevam ja targem kui varasemates lavastus-
tes, suudab valitseda ennast ja talitseb lapsikult tülitsevaid mehi. Seda mõjuvam
on tema eneseunustuslik kirepuhang. Tänu Rahkema jõulisele ja täpsele mängule
ei mõju Leena melodramaatilise süütu ohvrina, vaid üleneb traagiliseks kange-
lannaks, kelle surm saab lunastusliku tähenduse.

3 “Stockmannidega” seob lavastust ka vee motiiv – küll pestakse, küll juuakse kopsikust vett –, mis siiski
ei tundu kristalliseeruvat kujundiks. On aga huvitav, et vee-motiivid jooksid läbi ka Mikiveri 1979. aasta
lavastusest.
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     Tragöödialikkust toetab loo puhastamine otsesest erootikast (Jaani ja Leena
armuvahekorrast jutustatakse, näitlejate seistes teine teises poodiumi otsas) ning
vägivallast.4 (Otsekui vastukaaluks on Leena rasedus välja mängitud õige ehe-
dalt, koos kõigi füüsiliste vaevustega.) Eriti huvitav on näidendi verise lõpu
lavaline lahendus. Viimaseks pildiks seatakse lava ümber vaatajate nähes: lava-
mehed lammutavad poodiumi mitmeks osaks, tekitades lavailma lõhesid, säti-
vad kohale prožektorid ja kruvivad poodiumi külge mäesuusasaapad, millesse
astub Anneli Rahkema Leena. 1905. aasta sündmustele viitavad ajaleheuudised
on tekstist kärbitud, selle asemel loovad lõpustseenile konteksti ja atmosfääri
vee, tuule ja tormi motiivid, hämar valgus, Leena rahulik jutustus ja Jaagu vahe-
repliigid, millest õhkub leplikkust, kui mitte resignatsiooni. Ei kõla ühtki lasku
(ehkki Jaan, punane rosett rinnas, vehib püstoliga), ja Leena surma kujutatakse
täiesti mitteillusionistlikult: kujund konstrueeritakse siinsamas laval, kõigile
nähtavalt. Leena räägib oma suremisest, lööb kõikuma (nagu “tuulte pöörises”)
ja kaldub kaugele tahapoole, kuid poodiumi külge kinnitatud saapad hoiavad
teda kukkumast; siis tõttavad Jaan ja Kaarel (või näitlejad Rästas ja Kask?) teda
toetama. “Olin kohale jõudnud,” ütleb Leena, ja jääb suletud silmil seisma. Kuid
ta avab silmad veel kord ja vastab Jaanile, kes tahab teada, miks ta on tapja. Leena
lausuda on ka fraasid Jaagu viimasest monoloogist, mis räägib lootusest ja lap-
sest, kes magab kõrvaltoas.
     Kirjeldatud kujundit tõlgendati kriitikas kinniolemisena maistes väärtustes:
Leena on “jalutsi omandisse kinni needitud” (Grünfeldt 2010), kammitsetud
maasse ja maa pärast võitlevate meeste mängudesse (Kolk 2010b). Välja saab pak-
kuda vastupidiseidki tõlgendusi. On tähenduslik, et kui etenduse vältel lebab
Rahkema Leena tihti maas, nii et kujuneb “horisontaalsete” misanstseenide rida,
siis surmastseenis ta maha ei lange; “vertikaalne” misanstseen fikseerib ühen-
duse kõrgema, metafüüsilise reaalsusega. Meie ihad ja tungid paiknevad aja ja
elu horisontaalteljel, ent igaüks viibib ka “vertikaalses maailmas, mis muudab
ajalikud tegevused relatiivseteks” (Noormets 2009: 30).

Noormetsa klassikalavastused kõlavad tänapäevaselt ja mõjuvad värskelt. Et

4 Ka Mikiveri lavastuses puudus selles stseenis erootika. Leena ja Jaani stseen “… läheb ilma ühegi puu-
dutuseta, isegi pilguta teineteisele. [---] selles on stseeni tõde – tuultepööris pühib tõkked puudutuste ja
kirglikult pärani silmadeta” (Kromanov 2008: 162).
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klassikat on mõtet mängida vaid kaasaja pärast, on tuntud tõde, ent praktikas
on kaasajastamist toimetatud mitmel moel. Nii oli Voldemar Pansole oluline
kaasaegselt kõlav sõnum, kuid ta jäi truuks autoritekstile ega oleks ilmselt heaks
kiitnud dialoogi ümberkirjutamist moodsamaisse keeleregistreisse, nagu teeb
Noormets (nii Kitzbergi kui ka Ibseni näidendiga). Teiselt poolt on Noormetsa
töötlused mõõdukamad ja alustekstile lähedasemad kui tüüpiliselt postmoder-
nistlikes klassikaversioonides. Ta värskendab ja elustab vanu tekste, aga ei de-
konstrueeri neid. Nüüdisajastatud vormijooned ei tõmba endale eritähelepanu,
lõhet mineviku ja oleviku vahel sillatakse, mitte ei kaevata sügavamaks. Tööt-
luste eesmärk on pigem “pühkida tolmu” klassikatekstidelt ehk kõrvaldada kee-
lest, vormivõtteist, miljöökujutusest tulenevad takistused, mis võiksid häirida
vaataja kontakti teose sisuväärtustega. Patrice Pavis, rääkides klassikateoste lä-
bipaistmatust keelest, mis on nagu vahesein lugeja ja teose maailma vahel, peab
keelelist värskenduskuuri ebapiisavaks ning dehistoriseerivat “tolmupühkimist”
pigem konservatiivseks strateegiaks (Pavis 1992: 52). Ka klassika depolitiseeri-
mist, mis taandab ajaloolise perspektiivi ja sisendab usku inimloomuse püsi-
vusse, seostab ta neokonservatismiga (samas: 69). Noormetsa lähenemisi
klassikale ei saa minu arust nii lihtsalt ühe nimetaja alla kokku koguda. “Tolmu-
pühkimine” Ibseni “Rahva vaenlaselt” kaldub tugevdama poliitilisi tähendusi,
kuivõrd keel ja reaalid seovad loo praegusaja poliitikaeluga. “Tuulte pöörises”
lavastuses tõstetakse aga põhiliselt samade dramaturgiliste ja lavastuslike stra-
teegiatega teos konkreetsest ajastust ja olustikust kõrgemale, depolitiseeritakse.

Noormetsa autoriteater
Kahe klassikatöötluse kõrval mahtus aastasse 2010 kaks Noormetsa enese tekstil
põhinevat lavastust: “Algus” Endlas ning kuuldemäng “Vaikus ja karjed” Eesti
Raadios (festivali Prix Europa 2010 parima kuuldemängu auhind). Need on
autoriteater selle sõna täpses tähenduses. “Alguses” on Noormets kirjutanud
teksti ja teinud muusikalise kujunduse, “Vaikuse ja karjete” puhul on ta nii teksti
autor, režissöör kui ka esitaja. Raadioteatris lavastas Noormets veel Jim Ashilevi
noortekuuldemängu “Minakassett”, mis märgiti ära 2009. aasta kuuldemängu-
võistlusel.
     Märtsis Endla Küünis esietendunud “Algus” haakub nüüdisteatris aina tu-
gevamalt kanda kinnitava praktikaga, kus kombineeritakse eri teatrivormide või
kunstiliikide elemente ja vahendeid, nii et tulemuseks on sümbioos- või hübriid-
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“Algus”. Kütt – Feliks Kütt,
Sepp – Sepo Seeman.
Foto: Ants Liigus

“Algus”. Leo – Lauri Kink,
Urve – Ireen Kennik.
Foto: Ants Liigus
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“Algus”. Mai – Piret Laurimaa, Merleke – Kaili Viidas, Urve – Ireen Kennik.
Foto: Ants Liigus

“Algus”. Urve – Ireen Kennik, Hugo – Ago Anderson.
Foto: Ants Liigus
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lavastus, mis ei liigitu selgelt sõna-, muusika-, tantsu- vm teatriks. Eriti tõhusalt
on lammutatud (nüüdis)tantsu ja sõnateatri vaheseinu (näiteks Saša Pepeljajevi
töö draamanäitlejatega), päris palju kohtab ka tegevuskunsti (performance’i) ja
sõnateatri vahevorme. Noormetsa on huvitanud muusika ja helide suhestamine
sõnadega.5 Kontsertdraamaks nimetatud “Algus” jaguneb esmapilgul kaheks:
ühel lavapoolel toimub “kontsert” – mängib bänd ja Sepo Seeman laulab Bill
Callahani laule –, teisel pool “draama” ehk stseenid kahe abielupaari ja ühe
üksiku neiu elust. Aga need pooled ei seisa lahus, vaid seostuvad süžee kaudu
(üks tegelasi, bändi endine trummimees Leo öeldakse olevat laulutekstide autor)
ning, mis veel olulisem, assotsiatiivselt. Muusika ja draama liit sünnib siin pea-
miselt sõna alusel. Lavastajale pakkus huvi tegelikkuse ja poeesia vahekord: kui-
das tekivad luuletused, millised on nende juured tänapäeva elus (Joon 2010).
Laulud ja stseenid suhtlevad üksteisega mõlemat pidi: laulutekstid on argielus
kogetu kujunditeks tihendatud või ümber kodeeritud väljendus, teisalt loob lau-
lude kujundikeel (koos muusikaga) iseendast üsna lihtsatele stseenidele poeetilisi
allkihte, lisab sügavusi ja tähendusi. Samuti “musikaliseerivad” laulud mingil
määral etenduse tajumise režiimi, häälestades vaatajat jälgima motiive, meele-
olusid, rütme.
     Noormets ei ole põhimõtteline loo-eitaja, küll on aga öelnud, et eelistab tekste,
mis pole koormatud ühe konkreetse narratiiviga. Seesuguste kilda kuulub ka
“Algus”. Just nagu poole pealt algavatest ja juhuslikus kohas katkevatest stsee-
nidest ei koondu ühtset lugu, kuid fragmentidest saab tuletada tegelaste isiklikud
lood (vähemalt peajoontes). Põhiliselt struktureerivad teksti aga kordused ja va-
riatsioonid. Viis tegelast astuvad lavale eri kombinatsioonides otsekui eri instru-
mentide hääled muusikateoses, alustades Leo (Lauri Kink) üksi-stseeniga (juhul
kui teda tagant sundivat Lindu tõlgendada sisehäälena) ja lõpetades sünnipäe-
vapeoga, kus kõik tegelased kokku saavad.
     Ma ei ole kindel, kas “Alguse” peateema on keskeakriis, nagu arvati kriitikas,
kuid üksindusest ja selle ületamisest kõneleb see küll. Kolmes variatsioonis män-
gitakse mehe–naise voodistseeni, kahes neist püüavad mehed aimatavaid pin-
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5 Varasemad (mitte küll eriti õnnestunud) katsed on näiteks muusikaline mäng “Mustlaslaager läheb tae-
vasse” ja dokumentaalne kontsertetendus lihtsate eestlaste elust “Aastapäeva pidu” (mõlemad 2004).
6 Tulemuslikum on uussiirust käsitada eheda siiruse ja võõritava iroonia sünteesina, milles need mõlemad
ületatakse; selline lähenemine keskendub nn posttsitaadilisuse fenomenile (vt Kolk 2011: 140).
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geid maha võtta ja võõrdumusest üle saada. Kõige kummalisem on kolmas, Leo
ja Urve (Ireen Kennik) stseen, mille visuaalia (tumepunane läikiv voodipesu) ei
viita eelmistes stseenides nähtud kodustele magamistubadele. Stseen on täiesti
sõnatu: tõustakse voodist ja riietutakse, omaette ja vaikides, juskui eksisteeritaks
unenäos või elataks paralleelsetes reaalsustes. Korduvad motiivid on veel Hugo
(Ago Anderson) ja Merlekese (Kaili Viidas) ühine unenägu, mis mängitab ilmsi-
ja une-elu piire, ja ahelkiri, mille kaudu naine jõuab meheni.
     Lavastuse eeltutvustus rõhutas küsimust tegutsemise mõttest – kas peame te-
gutsema, selleks et ükskord elama hakata? “Meie kultuur soosib tegemist, mitte
olemist,” tsiteeritakse kavalehel Maret Bergströmi. “Alguse” tegelased paista-
vadki laias laastus jagunevat teoinimesteks (Hugo ja Urve) ja unistajateks (Leo,
suuresti ka Mai (Piret Laurimaa)). Hugo mitte ainult ei manitse Maid tegutsema
hakkama (täpselt samade sõnadega nagu Urve-häälne Lind manitseb Leod), vaid
teeb ise hulga tarvilikke asju ära: võõpab rohelise seina punaseks (ja järgmisel
etendusel tagasi roheliseks), parandab mikrolaineahju, hõõrub soojaks külmetava
naise. Leo seevastu räägib ja unistab – avarast vaateväljast, soojast merest – ning
eelistab valmissaamisele pidevat muutumist. Tõsi, esimeses stseenis sooritab ta
pika siseheitluse järel märgilise teo, kuid see tegu, mida habemenoa tõstmise het-
kel võiks veel ennustada enesetapuks, osutub pelgalt vuntside mahaajamiseks,
misläbi ta end bändist sümboolselt lahti lõikab. Ometi ei vastandu tegemine ja
olemine nii järsult, et võiks rääkida dihhotoomiast. Nagu ütlevad stseenide peal-
kirjad, “teevad” kõik tegelased, ehkki vahel on ebaselge, mida täpselt. Mitme-
suguseid asju teeb Leo, näiteks kasvatab seemnest tomatit ja kastab bambust, mis
kohisevat nagu meri, kuid tema ei saa õieti midagi ära tehtud. Omad unistused
ja igatsused on Mail, kes ehtnaiselikult räägib neist, samal ajal tehes koduseid
toimetusi, mis teadupärast kunagi valmis ei saa. Tegemise-olemise dihhotoomia
paistab hajuvat samamoodi kui argielu ja luule vastandus, pigem eristuvad
pidevale protsessile või resultaadile suunatud tegemised.
     Callahani muusikat on nimetatud depressiivseks ja tume-irooniliseks, kuid
Noormetsa lavastuse tonaalsus on teistsugune. “Algus” mõjub kuidagi kerge,
hõreda ja heledana, ehkki tegelastes ja nende vahel on omajagu pingeid ja hirme.
Etendus lõpeb helgetel nootidel. Esimese stseeni käsulinnu juurest jõutakse si-
semise valguse motiivini (laulusõnad ütlevad: “valgus on lind, mis su sees on”),
laval süüdatakse palju väikesi teeküünlaid ning kõik tegelased on hetkeks õnne-
likud.
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Autoriteatrisse kuuluvad pea eranditult ka Noormetsa kuuldemängud. Korpo-
ratiivne monoloog üheksale häälele “Päev” (2008), helipiltide ja tekstide kollaaž
“Öö” (2009) ning mullune “Vaikus ja karjed” moodustavad tingliku triloogia,
milles Noormets katsetab auditiivseid tehnikaid ja väljendusvahendeid ning
kompab kuuldemängu žanripiire.
     “Vaikus ja karjed”, mida tutvustatakse kui helipildiliste seisundite rida, on
oma ideelt ja struktuurilt lihtne ning kaunis. See algab üsna tavalise sisemono-
loogilise narratiivina. Minajutustaja (Andres Noormets) kõneleb mõne päeva juh-
tumitest ning olme- ja loodushelid reprodutseerivad argist keskkonda – autod
sõidavad, uks paugatab, kassaaparaat piiksub, puud kohisevad jne. Poeetilise
võõrituse loob argielu seikade kokkupõrgatamine García Lorca luuletustega, mis
minajutustajale alatihti meenuvad (rääkimata sellest, et ta enda monoloogis on
palju lüürilisi kirjeldusi). Kuuldemängu kannab seesama huvi reaalsuse ja poee-
sia suhestumise vastu, millest lähtub “Algus”. Teine, kuuldemängule spetsiifili-
sem suhe, millega “Vaikus ja karjed” tegeleb, on kõne (laiemalt igasuguse olme-
müra) ja vaikuse vastandus, mis resoneerib tegemise – olemise teemaga “Al-
guses”. Minategelase kontaktiotsimistele algul autoremonditöökojas ja siis kodus
(arvatavalt naisega) vastatakse vaikimisega. See teeb teda närviliseks, sest häirib
asjade ja suhete sujuvat kulgemist. Kuuldemängu teises pooles realiseerib jutus-
taja oma n-ö uue kontseptsiooni sel viisil, et sooritab linnaruumis omamoodi per-
formance’eid: kesk kõige proosalisemat argitegevust (bussi peale minek, ostmine,
sõidutee ületamine) tardub ta mittetegemisse ja vaikusesse, mille viimaks lõpetab
artikuleerimata ürgkarje. Ta tekitab olmelises tekstuuris katkestusi ja rebendeid –
kui kirjeldada tegutsemisest loobumist negatiivsetes terminites. Kuid teisest vaa-
tenurgast paistab ta veider käitumine sügavalt loovana: ta rajab ajutisi olmerähast
vabu vaikusetsoone, kus võib asupaiga leida luule. Kuuldemäng lõpeb utoopiaga
sellest, kuidas vaikivad inimesed täidavad kõikjal tänavaid (Gandhi ja Thomas
More’i nimed osutavad võimalikule filosoofilis-teoreetilisele raamistikule), ning
suubub siis linnulaulu ja luulesse. 

Noormetsa autorilavastused avavad teistest selgemini tema maailmapilti, mille
aluseks paistab olevat idee kõige oleva sügavast sisimast ühtsusest ning asjade
omavahelisest seosest. Ta tajub ennekõike kokkukuuluvust ja sarnasust, mitte
vastandeid. Oma religioossusest rääkides on Noormets nimetanud end oikumee-
niliseks usklikuks (Orro 2005: 11). Ta praegune maailmataju – ühtsuse printsiip,
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vaimse energia kõikjalolu, elu katkematu kulgemine – on lähedal budismile. Ini-
mest käsitab ta osana jagamatust universumist, kes on ka ise terviklik ja sisemiselt
jagamatu: “… inimese keha on lahutamatu tervik. [---] Selline jagamatus on loo-
dusele omane, see mõjutab meid kõiki” (Laks 2010). Teatrikeele seisukohast tä-
hendab ühtsuse printsiip kõigi teatrimärkide või -elementide käsitlemist
põhimõtteliselt võrdväärsena. Kui teatriteooriates võistlevad teksti- ja kehakesk-
sed teatrimudelid, siis Noormets siin põhimõttelist erinevust ei näe. “Kõik on
tekst – dramaturgia, lavastus, helid, ruum, valgus ja muu visuaalia. See on üks
keha [---] … inimese keha on tekst, inimese pea on keha osa, räägitavad sõnad ja
mõeldavad mõtted on keha osad. [---] Keel on muusika, sõnad on muusika, ruum
on sedasama jne. Narratiiv on muusika – tegevus ja mäng” (Noormets 2010).
     Mis puudutab näitlemist, siis lähendab psühhofüüsilise ühtsuse idee Noor-
metsa teatrimõistmist ida-mõjuliste näitlemisteooriatega, aga see pole ainus
mõjutaust. Kitsalt mõistetud stanislavskilik lähenemine näitlemisele Noormetsa
igatahes ei rahulda. Teda on mõjutanud Anatoli Vassiljev ning hiljem tegevusliku
improvisatsiooni (action theater) kogemus. Vassiljevi järgi ei pea inimestevahelised
psühholoogilised suhted laval tingimata prevaleerima, vaid draama võib toimida
tekstilistes suhetes, elustuda sõnades. Mihhail Tšehhoviga resoneerides väi-
dab ta, et tegelaskuju elustamiseks peab näitleja tegelasest väljuma ja kehtestama
distantsi oma “mina” ning tegelaskuju vahel. (Vassiljev 1995: 62–63.) Selliseid
mõtteid arendab Noormets Tšehhovi “Kajaka” lavastamise aegu kirjutatud
miniessees, kus ta asub seisukohale, et näitleja ei tohi kunagi iseendast vabaneda;
roll ei tohiks olla kattevari, mille taha võib end peita, vaid see, mis näitleja selja-
tagust kindlustab ja kõrvale kukkuda ei lase (Noormets 2007). (Ei ole vist juhus,
et klassikalavastuste kavalehtedel seisavad näitlejate nimed tegelaste omadest
eespool.) Näitleja enda esilolekut, tema sisemist aktiivsust on Noormetsa lavas-
tustes tõepoolest tunda. Millist rolli etendab selle juures improvisatsioon töö-
meetodina, on väliselt vaatepunktilt raske otsustada, kuid oma lavastajakäekirja
iseloomustab Noormets pideva protsessina improvisatsioonilises ruumis (Reidolf
2011). Katkematut kohalolu peab ta tähtsamaks kui perfektset sooritust ning lõpe-
tamatus ja ebatäiuslikkus on ta silmis vajalikud, muidu hanguks lavastus täius-
likuks tooteks, mis rahuldab kõik tarbija ihad. Määratlematused ja isegi vead
kuuluvad teatri nagu iga elusa asja loomusesse. “Kui ma teen oma lavastusi, siis
püüan sinna sisse organiseerida mingisuguseid hämaralasid, mis on justkui poo-
likud või lõpetamata. Need on sunnitud igal õhtul uuesti sündima” (Noormets
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2011b: 48). Hämaralade täitmine tähendusega on vaataja töö – “tühjad pinnad
peab igaüks ise täis improviseerima” (Noormets 2009: 34).
     Kui mõelda näiteks pidevuse ja ühtsuse tähtsusele Noormetsa maailmatajus
ja esteetikas, siis näib, et see ei sobi mitmes punktis kokku postmodernistliku pa-
radigmaga. Kuidas on lood postpostmodernismiga?

Noormets ja postpostmodernism
Postpostmodernismist on meil juba päris palju kirjutatud ja räägitud. Kui otsi-
takse näiteid teatri vallast, siis tavaliselt figureerivad nende seas Andres Noor-
metsa lavastused. Seetõttu üritan teemat põgusalt kommenteerida.
     Mõiste “postpostmodernism” ähvardab meid eksitada tulutusse vaidlusesse
postmodernismi lõppemise üle, mida eesliide post (‘järel’, ‘pärast’) ajalise arengu
teljele projitseerituna sugereerib. (Muidugi puudutab see ka postmodernismi
suhet modernismiga.) Et seda vältida, on mõistlik hoida lahus ajastut ja kultuu-
rikeskkonda kirjeldavad mõisted (täpsem termin oleks “postmodernsus”) ja n-ö
suurte (ajastu)stiilide nimetused. Postmodernsus kui ajastu kestab tõenäoliselt
veel kaua. Maailm muutub muidugi kogu aeg, ent millises ajapunktis saavutavad
muutused majandus- ja poliitilises süsteemis ning mentaliteetides sellise ulatuse,
et võiks rääkida uuest ajastust lääne tsivilisatsiooni arengus, jäägu tuleviku aja-
loolaste otsustada. Teiseks, igal ajastul (ka postmodernsuses, ja eriti selles) eksis-
teerib kõrvuti mitmeid esteetilisi süsteeme, mis üksteisest tõukuvad, omavahel
ristuvad, kombineeruvad jne. Oleks lihtsustav modelleerida kunstide arengut
ühesuunalise teena, kus uus stiil tõrjub eelmise täielikult välja või muudab selle
väärtusetuks. Postpostmodernism ei eelda ega nõua postmodernistliku kunsti
taandumist, ammugi mitte kadu.
     Postmodernism kui esteetiline paradigma, s.o teatud kunstiliste vahendite ja
stiilitunnuste kooslus koos neid motiveeriva ning nende kaudu väljenduva maa-
ilmatunnetusega, on lõppemisest kaugel ka sel põhjusel, et eesti teatris pole see
seniajani tõusnud ei valitsevaks ega ka mitte üldiselt aktsepteeritud suundumu-
seks. Eesti kirjanduses muutusid postmodernistlik hoiak ja esteetika üldiseks
1990ndatel, kuid tolleaegse ega ka praeguse teatri kohta ei julgeks ma seda väita.
Samuti ei ole postmodernistlik teater Eestis, erinevalt kirjandusest, n-ö kriitiline
projekt: seda pole korralikult kirjeldatud ja kindlapiirilisemat kaanonit asenda-
vad paar käibenime (nagu Mati Unt ja Von Krahl). Nõnda jääb see liiga ähmaseks,
moodustamaks uutele teatrinähtustele taustsüsteemi. Ei ole meil postmodernist-
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likku teatrit ka veel kaugeltki nii palju, et peaks pelgama esteetilise potentsiaali
ammendumist. Kuna postmodernism pole end teatris eriti jõuliselt kehtestanud,
muutub mitmelgi juhul kaheldavaks uute ilmingute teadlik suhestumine sellega,
vastandumise või alternatiivi loomise taotlus – juhul kui seda kasutada kritee-
riumina.
     Asjade seis eesti teatris tingib, et kriitikas käibele tulnud uued mõisted (per-
formatism, metamodernism, uussiirus ehk uuslihtsus) ei tõsta fookusesse mitte
ainult uusi suundi nüüdisteatris, vaid laienevad tagantjärele paari viimase küm-
nendi lavastustele ja lavastajatele, kes/mis ei sobitunud hästi ei toonase peavoo-
luteatri ega ka avangardi teoreetilisse raamistikku. Kriitikas konstrueeritud
postpostmodernism on osalt realismi, modernismi ja postmodernismi ajakaas-
lane, mis ei olnud seni ära tuntud ja kirjeldatud oma esteetilises ja elutundelises
eripärasuses. Ta ei paikne niivõrd “pärast” (ajalises mõttes) kui “teispool” post-
modernismi või selle “kõrval”. Andres Noormets on minu arust neid lavastajaid,
kelle loomingut on põhjust sel viisil positsioneerida.
     Problemaatilisem on Noormetsa lavastuste käsitlemine postpostmodernismi
konkretiseerivate mõisteraamistike abil, mida eespool mainisin. Uussiirust näib
defineerivat eelkõige autoripositsioon, mida iseloomustab idealism, naiivsus,
vahetus ja mis seeläbi vastandub postmodernistlikule skepsisele ning künismile.6

Uussiirast teatrikeelt (siinkohal sobiks paremini mõiste “uuslihtne”) on märksa
raskem tuvastada. Räägitakse triviaalsete võtete kasutamisest, ent jääb küsimu-
seks, kuidas teha vahet kunstiliselt eesmärgistatud ja lihtsalt populistliku banaal-
suse vahel. See, kas kulunud teatrikeelt kiita või kahetseda, näib liigselt sõltuvat
kriitiku suvast ja sümpaatiatest. Mis puudutab Noormetsa lavastusi, siis minule
tunduvad need olevat kunstikeelelt küllalt komplitseeritud (isegi esmatasandi
lihtsuse korral) ja võtted uudsed, nii et vormi alusel ma neid uuslihtsateks ei
nimetaks.
     Performatism on uussiirusest erinevalt defineeritud kindlate sisuliste ja poee-
tiliste tunnuste abil, mistõttu katab kitsama segmendi mitte-postmodernistlikust
kunstist. Põhitunnused on mõiste looja Raoul Eshelmani järgi monistlik märgi-
kontseptsioon, topeltraamistus, tihe ehk läbipaistmatu subjekt ja teistlik aegruum
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6 Tulemuslikum on uussiirust käsitada eheda siiruse ja võõritava iroonia sünteesina, milles need mõlemad
ületatakse; selline lähenemine keskendub nn posttsitaadilisuse fenomenile (vt Kolk 2011: 140).
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(Eshelman 2008: 36–38). “Tugevaks” tunnuseks pean oma tahet sundivalt keh-
testava autori kohalolu teoses, mis tihti toob kaasa varjamatult konstrueeritud,
mitteillusionistlikud võtted, mille abil vastuvõtja “lukustatakse” fiktsionaalsesse
maailma. Vastuvõtjal pole muud valikut kui võtta omaks tekstis antud lahendus
probleemidele (samas: 1). Noormetsa autoripositsioon on varjatum ja “pehmem”
ning lavastuste lõpud ei suru peale üht eelistatud tähendust, olgu nad ka helge
tonaaalsusega. Samas ei saa kõiki ta lavastusi ühele liistule tõmmata. Näiteks
“Tuulte pöörises” finaali saab minu meelest tõlgendada performatismi võtmes:
Leena surma kujundiks tegemiseks kulutatakse ülemääraselt füüsilist energiat
ning selle konstrueeritus on nii väljakutsuvalt nähtaval, et see toimib muuhulgas
autori (lavastaja) võimu demonstreeriva žestina. Kindlasti pole see psühholoo-
giline kujund, vaid kutsub uue pilguga vaatama kogu eelnenud loole ja andma
sellele metafüüsilist tähendust.
     Metamodernism on eelnevatega võrreldes üldisem, teoreetilise “vihmavar-
juna” töötav mõiste, mis hõlmab uussiirust, performatismi jm kui erinevaid meta-
modernistlikke praktikaid. See mõiste on osavalt disainitud ühendama
modernismi ja postmodernismi nii, et ta pole kumbki ja on mõlemad – määrav
on võnkumine, edasi-tagasi kulgev “läbirääkimine” eri positsioonide vahel.
Metamodernist otsib tõde, lootmata seda leida; ta kõigub entusiasmi, ühtsuse,
terviklikkuse – ja teiselt poolt iroonia, pluraalsuse, killustatuse vahel. Metamo-
dernismi konstitueerib pinge modernse tähenduse-iha ja postmodernse skepsise
vahel; mõiste loojad rõhutavad just nimelt pinget, hoiatades “võnkumist” mõist-
mast tasakaalustamisena (vt Vermeulen, van den Akker 2010: 5–6). Metamoder-
nismi Eestisse maaletoojate seas on kriitikas nimetatud Noormetsa
klassikalavastusi “Tuulte pöörises” ja “Stockmannid”. Ma ei taha nõustuda ole-
tusega, et metamodernistlik teatrikeel tuli eesti teatrisse alles aastal 2010 (vt Oid-
salu 2010) – sobivaid näiteid leiaks kas või Noormetsa enda varasemast
loomingust –, küsitav on aga see, kas need näited ongi nii sobivad. Põhitunnu-
sena väljatoodud teadlikkus postmodernistliku künismi ja modernistliku idea-
lismi koosolu võimalikkusest ei kõla eriti veenvalt: Noormets ei võta tõesti ühest
seisukohta, vaid lubab vaatajal empaatiliselt suhestuda konflikti eri osapooltega,
ent tegelaste idealism pole spetsiifiliselt modernistlik ega künism (õigemini prag-
matism) postmodernistlik. Kaalukam vastuväide on see, et Noormetsa lavastus-
tele on tunnuslik just nimelt tasakaalupunkti otsimine ja väljendamine, mitte
niivõrd pingestatud võnkumine. Tema loomingulisi taotlusi saab kirjeldada vor-
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melitega “ühtsus paljususes (ja vastupidi)”, “vastandite kokkukuuluvus”, “eri
subjektipositsioonide tasakaalustatus”, teatrikeele puhul “eri päritolu elementide
sümbioos” jms. (Uus)siirastesse tekstidesse, nagu “Mässajad” või “Algus”, sises-
tab ta erinevaid vahendeid kasutades (video, muusika jm) kihte, mis neid tähen-
duslikult ambivalentsemaks muudavad; klassika “väsinud” tõlgendusmudeleid
ergastab ta vaatepunkti nihutamise ja värskete näitlejatöödega; tema vahendite
sekka kuuluvad nii leebe iroonia kui vahetu kohalolek.
     Paistab, et Noormetsa lavastajaloomingu mahutamisel uussiiruse või meta-
modernismi raamidesse tekib raskusi, ehkki ühele või teisele konkreetsele lavas-
tusele võivad need sobida. Mis puudutab aga postpostmodernismi mõistestikku
üldisemalt, siis põrkame seda teatrile rakendades kokku vähemalt kolme prob-
leemiga. Esiteks, postpostmodernistlike paradigmade määratlustes ilmneb kal-
duvus defineerida postmodernismi – mõistagi erinevuste väljatoomise huvides –
kitsendavalt või ühekülgselt, näiteks panna võrdusmärk postmodernismi ja iroo-
nia (künismi), metafüüsilise pessimismi, vihjelisuse vahele. Teiseks, lõdvad ja au-
torihoiakule keskendatud definitsioonid soosivad voluntarismi – konkreetsete
teoste liigitamisel sõltub liiga palju kriitiku subjektiivsest maitsest, põlvkondli-
kust lähedusest vms. Ning last, but not least – kõnealused mõisted on välja tööta-
tud ja esmarakendatud teiste kunstiliikide najal ega arvesta piisavalt teatri
kunstilist spetsiifikat, esmajoones seda, milline on autoripositsiooni väljenda-
mise, kehtestamise ja tajumise eripära teatris. Need tööriistad tuleb alles teatri-
lavastuste analüüsi jaoks käepäraseks kohendada.
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UGALA TEATRIAASTA 2010: 
UUS ÜHISKONNAKRIITILISUS TÕSTAB PEAD
ENN SIIMER

2010. aastat saab hinnata kui esimest täismahulist aastat pärast juhtkonna vahe-
tust 2009. aasta algupoolel. Kuigi jah, ühe aastaga ei saa teha kaugeleulatuvaid
järeldusi. Seda enam teatris, kus lavastus ideest esietenduseni valmib reeglina
kaugelt kauem kui aastaga. Pealegi, esimene on ikkagi esimene ja seetõttu kind-
lasti ebalev ja ebakindel, seda enam kui uus juhtkond on sedavõrd väheste (teatri)
juhtimiskogemustega nagu Indrek Sammul kunstilise juhina ja Hillar Sein direk-
torina. Kuid vaadakem tõele näkku – kunstikollektiivide juhtide juures ei õigusta
end kaugeltki alati suured kogemused, enamasti annab paremaid tulemusi loo-
minguline värskus ja idealism. 2010. aasta oli küll esimene, kuid mõningaid tä-
helepanekuid uue juhtkonna eelistuste ja põhimõtete kohta saab teha ka nüüd.
     Vahetus ise oli skandaalne ning kired selle ümber saatsid teatrit üle terve Eesti
veel kauaks. Vajadus Ugala loominguliseks uuenduseks oli ilmne. Sellest andsid
märku nii kunstiliselt õnnestunud lavastuste kui ka huvitava käekirjaga lavas-
tajate vähesus. Viiteid sellele leiame ka kriitikast. Vaadeldes Ugala 2007/2008.
aasta hooaega märgib Krista Valdvee Teater. Muusika. Kinos: “Silma hakkas ten-
dents, et mida hooaja lõpu poole, seda nõrgemaks muutusid lavastused ja seda
vähem neist üleriigiliselt kirjutati” (2008: 19).
     Uuenduste vajadus oli küll ilmne, kuid läbi viidi see Kultuuriministeeriumi
poolt rohmakalt ja valuliselt. Uus juhtkond sattus kohe kahekordse surve alla.
Ühelt poolt ootas avalikkus teatrilt uut loomingulist puhangut, teisalt hakkas
end just siis tugevalt tundma andma majandussurutis. Viimane avaldas suurt
mõju kõigile etendusasutustele, valusamalt just väljaspool pealinna. 2009. ja 2010.
aasta teatrikülastuste arv ja kõik majandusnäitajad kukkusid kogu Eestis ning
see peegeldus loomulikult ka Ugalas.
     Kuid majandussurutis andis veel ühe suure hoobi Ugala meeleoludele ja pers-
pektiivitundele. Rekonstrueerimisprojekt, mis pidi hakkama realiseeruma just
2009. aastal, nihkus nüüd ebamäärasesse tulevikku. Muidugi, tänase pilguga tun-
dub see projekt ülemäära optimistlik ja ülepaisutatud, eeskätt just näitlejate
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pansionaadi ja Ugala sisehoovi ehitatava uue black-box-saali tõttu. Teatrile, kus
ka tänaste saalide täituvusega on suuri raskusi, pole majanduslikku õigustust
kolmanda saali rajamiseks, kuigi uus saal võimaldaks anda kahes saalis etendusi
üheaegselt. Kust aga võtta nende saalide jaoks Viljandis vaatajaid, see on juba
märksa keerulisem ülesanne. Viljandi-suguses üpris kiiresti väheneva elanikkon-
naga linnas on juba praegu nii Vanamuusikaaida, Kultuuriakadeemia black-box’i
kui ka Muusikakooli uue saali näol suurepärased võimalused. Juba on valmis ka
baptisti kiriku uus saal, kus samuti annab korraldada mitmesuguseid kultuurilisi
üritusi, rääkimata vana kultuurimaja eesseisvast rekonstrueerimisest ning vana
Ugala – Koidu seltsimaja – kasutuselevõtust. Siinkirjutajale näib, et Viljandi
kultuuriasutuste, eeskätt aga Ugala tulevik võiks pigem olla seotud kõigi nende
saali haldavate asutuste tiheda koostööga, mis võimaldaks olemasolevaid saale
palju otstarbekamalt kasutada. Siiamaani on see koostöö jäänud vaid sõnadesse.

***
Kõrvaltvaatajana oli mulle uue juhtkonna tulekul sümpaatne, et ei teatri uus
kunstiline juht Indrek Sammul ega ka direktor Hillar Sein kiirustanud loomin-
guliste manifestide ja suuresõnaliste lubadustega. Kuigi juhtkonna vahetus oli
ju kardinaalne ja põhimõtteline, hoiti madalat profiili ega lubatud hakata teatri
tegemistes kohe-kohe saavutama uut taset. Asja võeti rahulikult. Kuid muutused
siiski tulid ja just 2010. aasta oli siin piisavalt ilmekas.
     Paksu verd tekitas mitmete Ugalaga pikalt seotud loominguliste ja loomin-
gulis-tehniliste töötajate vallandamine (vt Jaak Alliku avalik kiri Indrek Sammu-
lile: Allik 2010), mida oleks ehk õigustanud majandustulemuste paranemine.
Nagu üldises majandusolukorras karta oligi – seda ei juhtunud. 2009. aasta ning
ka aasta 2010 lõpetati majandusnäitajate suhtes küllaltki olulise tagasiminekuga,
mida ei saa aga eelpoolnimetatud põhjustel pidada vaid uue kunstilise juhtkonna
süüks. Külastajate üldarv langes 2009. aastal ligemale 15% ja 2010. aastal veel
15%. Piletitulu ja saalide täituvuse näitajad langesid samas suurusjärgus.
     Teisalt on üpris loomulik, et eeskätt just kunsti vallas kaasnevad igasuguste
uuendustega esmalt tagasilöögid ja alles siis, kui olukord on stabiliseerunud –
edasiminek. Nii näitavadki 2011. aasta esimeste kuude majandusnäitajad tõusu-
tendentsi, kuid aasta on selle artikli kirjutamise hetkel (juuni 2011) veel noor ja vara
on hõisata. Selge on ka see, et uus juhtkond on saanud oma esimesed triibulised
ja tuleristsed ning jääb üle loota, et need on tulnud asjale (loe: kunstile) kasuks.
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***
Tänases jooksvas teatrikriitikas pole hooajaülevaateid just palju, õigemini, neid
pole peaaegu üldse. Praegu võib selliseid üldistusi leida kõige rohkem ehk Teater.
Muusika. Kino teatriankeetidest. Paraku jääb ka sealt vaid üksikute eranditega
välja teatrite lavastusväline tegevus, mis on enamasti seotud kohaliku kultuuri-
kontekstiga ja näitab, kuivõrd on teater huvitatud oma kohalikust publikust ning
kuivõrd ta tahab aktiivselt kaasa mängida kohalikus kultuurielus.
     Eriti tähelpanuväärne on selles osas olnud Rakvere Teatri tegevus. Taoline ak-
tiivsus hakkas silma ka Ugala uue juhtkonna tegevuses. Pean siin silmas regu-
laarselt toimuma hakanud kohvikuõhtute traditsiooni. Alguse sai see juba 2009.
aastal, kuid just 2010. omandas suure populaarsuse. Piletid neile õhtutele muu-
tusid suureks defitsiidiks. Seal astusid üles mitte ainult näitlejad–lavastajad ja
külalised oma harjumuspärases vormis. Kord kuus toimunud kohvikuõhtul
pakuti külalistele ka näitlejate ja teiste teatritöötajate valmistatud personaalset
köögikunsti, oli see siis Janek Vadi porrulaugu- ja sinihallitusjuustu supp või
Meelis Rämmeldi laimikook.
     2010. aastal katsetati ka teise lavastusvälise, kohalikule publikule suunatud
algatusega – Raadioteatriõhtutega. Kohtuti Andres Noormetsaga ja kuulati talle
rahvusvahelist kuulsust toonud kuuldemängu “Vaikus ja Karjed” ning Taago
Tubina lavastatud soome kirjaniku Jussi Kylätasku kuuldemängu “Ahi”.

***
Näib, et tasapisi – ja eeskätt just viimastel aastatel – on meie ühiskondlikus tead-
vuses hakanud mõranema teatrikunsti senine põhimõtteline kontseptsioon. Tä-
naseks on teatripilt võrreldes veel kümne aasta tagusega palju muutunud. Suur
hulk era- ja projektiteatreid on teinud riigiteatrite elu kibedaks. Potentsiaalset
publikut juurde ei tule, selle hulk aastatega pigem väheneb. Valikuvõimalus on
aga kordades kasvanud. Juba ainuüksi suvelavastuste arv on aukartustäratav
ning neid viljelevad võrdselt nii riigi- kui projektiteatrid.
     Üha enam leiab huvitavaid kunstinähtusi aset just alternatiivsetes vormides,
mille taseme ilmekaks näitajaks oli ka asjaolu, et 2010. aasta teatri aastapreemiate
nimistus, nii nominentide kui ka laureaatide seas, oli peaaegu võrdselt nii
projekti- kui ka riigiteatrite lavastusi.
     Projektiteatrid on ühiskonnas saavutanud kaaluka positsiooni. Ja seda vaata-
mata sellele, et rahaline toetus neile on olnud minimaalne, eriti võrreldes riigi-
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teatritele iga-aastaselt eraldatava dotatsiooniga. See on tekitanud probleeme ja
kuigi meie üldiselt sõbralikus teatriperes on inimesed rahumeelsed, püsivad
tagatubades pingelised suhted riigiteatrite ja projektiteatrite vahel. Päris suur
hulk on neid näitlejaid, kes mängivad nii siin kui seal ja teatrite plaanide ühita-
mine tekitab pingeid. Nii otsivad ka riigiteatrite loomingulised ühendused üha
sagedamini igasuguseid võimalusi saada täiendavaid vahendeid nii Kultuur-
kapitali kui ka muude allikate poolt. Sellisena on vaadeldav ka 2009. aastal Ugala
lavastaja Taago Tubina ja näitlejate Tanel Ingi ning Janek Vadi poolt ülimalt edu-
kaks kujunenud projekt Viljandi vanas lennukitehases, kus toodi lavale “Kogu-
jad”. 2010. aastal käidi selle lavastusega külalisetendustel USA-s, lavaloo
tegevuspaigas.
     Samuti on ühiskondlikus teadvuses hakanud tasapisi juuri ajama arusaam, et
teater ei pruugi sugugi tähendada mingit kindlat hoonet. Teater on eeskätt trupp
ja loominguline koosseis, kes võib anda etendusi kus iganes, muuhulgas ka
traditsioonilistes teatrihoonetes. Meie stereotüüpses arusaamises kuuluvad aga
riigiteater ja teatrihoone kindlalt kokku, nii nagu kuuluvad kokku ka riigi- ja
repertuaariteatri mõisted.
     Euroopa teatrikultuurile on tavaline, et teatrile kohandatud hoones annavad
järjepanu etendusi mitmed trupid ning kogu see tehniline pool, mis meil tradit-
siooniliselt kuulub teatri koosseisu (lavastustehnilised töötajad, erinevad tsehhid
ja maja haldus), peab end ise majandama, hoonet erinevatele truppidele lepin-
gute alusel välja rentides. See süsteem vabastab trupid tülikast ja kulukast hal-
duspoolest, kuid paneb neile hoopis suurema vastutuse oma lavastuste müümise
ja turunduse eest, sest siis tuleb trupi ülalpidamiseks (ka riigipoolset dotatsiooni
arvestades) hakata tegema hoopis teistsuguseid plaane ja arvestusi. Selline süs-
teem ei välista olemuslikult repertuaariteatri põhimõtet, kuid teeb selle eksis-
tentsi vägagi problemaatiliseks.
     Repertuaariteater kui süsteem on eesti teatrile olnud nii ajalooliselt kui ole-
muslikult väga oluline ning kindlustanud teatrile ühiskonnas järjepidevuse ja
tänaseni valitseva positsiooni. Lääne teatritel reeglina sellist positsiooni ei ole ja
teatrit ei võeta seal ühiskonna samavõrd olulise kujundajana. Repertuaariteatrist
loobumine tooks endaga kindlasti kaasa teatri tähtsuse olulise languse. Eeskätt
puudutab see aga just meie väikelinnade provintsiteatreid.
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***
Ugala repertuaari vaadates torkab silma, et võrreldes teiste provintsiteatritega
on see märksa enam orienteerunud külalislavastajatele. Aasta kestel loodud küm-
nest uuslavastusest valmis vaid kolm Ugala lavastajate käe all (kaks lavastust –
suure saali “Maakad” ja jõululavastus “Isa talveuni” väikeses saalis Taago Tubi-
nalt, üks – väikese saali “Grace ja Glorie” Indrek Sammulilt), lisaks veel üks
(suure saali avalikult kommertslik “Majandustõus ehk kohe käib pauk”) teatri
liikumisjuhilt Oleg Titovilt.
     Kuus uuslavastust tõid välja külalislavastajad. Õnnestunud lastelavastuse
“Karlsson katuselt” tegi suures saalis Kalju Komissarov. Samuti suures saalis la-
vastas üle hulga aja viljandlane, kes viimastel aastatel Endlas loorbereid lõiga-
nud: Andres Noormets tõi lavale Ibseni “Rahva vaenlase” motiividel lavastatud
“Stockmannid”. Viljandlastele oli see kindlasti kauaoodatud taaskohtumine.
     EMTA lavakunstikooli diplomilavastusena valmis siin Hendrik Toompere käe
all Tom Stoppardi “Arkaadia”, mida etendati 11 korda. Aasta lõpupoole tõi Peeter
Tammearu suures saalis välja Tammsaare “Põrgupõhja uue Vanapagana”-ainelise
“Jürka”, mis paraku suhteliselt kiiresti mängukavast kadus. Teatriaasta kõige
suurema professionaalse tunnustuseni – aastapreemiate nominatsioonini – jõudis
Andri Luubi kirjutatud ja lavastatud “Piloot” väikeses saalis. Edukaks kujunes
ka Ugala suvelavastus, seekord Männiku metsatalus etendunud Margus Prangeli
lavastatud “Väikesed vanamehed”, mis kogus vaatajaid etenduse kohta “Karls-
soni” ja “Maakate” järel kõige rohkem.
     Külaliste märksa suurem kasutamine Ugalas (võrreldes kas või enam-vähem
samades tingimustes töötava Endlaga, kus vaadeldaval aastal valmis külalisla-
vastaja Kalju Komissarovi poolt vaid lastelavastus suures saalis) räägib nii juht-
konna riskijulgusest kui ka nende taotlustest tõsta teatri kunstilist taset. Kindlasti
on külaliste kasutamine teatrile kulukam, kuid õnnestumise korral tasub risk end
sellega, et teatri maine nõudlikuma publiku seas tõuseb. Ugala 2010. aasta käe-
käik näitas, et risk tasus end ära. Veel näitab Endla ja Ugala teatriaasta võrdlus
isegi veidi üllatavat tõsiasja, et just Ugala oli 2010. aastal orienteerunud kunsti-
liselt tõsisemale, aga ka sotsiaalkriitilisemale repertuaarile. Üllatav on see asjaolu
aga seepärast, et viimaste aastate jooksul on just Endla evinud kunstiliselt eduka
provintsiteatri renomeed.
     Ugala aasta tõsisemate lavastuste puhul hakkab silma üldisem tendents: tõus-
nud on ühiskonnakriitiliste lavastuste osakaal. Viimastel kümnenditel on eesti
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teatris tänase päeva probleeme haruharva vaadeldud kriitilises võtmes. Viimati
oli ühiskonnakriitilisus populaarne nõukogude perioodil ja siis oli see suunatud
totalitaarse ühiskonna paljastamisele, iseseisvuse esimesel perioodil aga valda-
valt nõukogude perioodile. Uut reaalsust ühiskonnakriitiliselt käsitlevaid lavas-
tusi oli vähe. Sellest võis ka aru saada, ühiskonnakorraldus oli alles kuju-
nemisjärgus. Alles viimastel aastatel on erinevates kunstides hakanud taas ilm-
nema uue ühiskonnakriitilisuse võrsed.

***
Teatriaasta repertuaari kunstiliseks mõõdupuuks võiks pidada ka näitajat, mitu
lavastust on väljunud kohalikust kontekstist ja jõudnud kogu eesti teatriava-
likkuse huviorbiiti. Sinna võib sattuda muidugi ka kommertslike lavastustega,
kuid tavaliselt kipuvad ainuüksi meelelahutusele orienteeritud lavastused jääma
kunstiliselt pehmelt öeldes tagasihoidlikeks. Nii juhtus 2010. aastal näiteks la-
vastusega “Majandustõus ehk kohe käib pauk”. Seal oli küll publiku naerutamist
ja teravmeelseid lahendusi, kuid lavastus jäi ometi üheplaaniliseks ja kunstiliselt
lamedaks. Seda näitas ka suure saali kohta keskmine vaatajate arv, mis vaatamata
suhteliselt suurele etenduste arvule jäi tagasihoidlikuks.
     Nii Ugala kui Endla puhul kehtib reegel, et väikesesse saali saab teha kunsti-
liselt nõudlikke ja ka novaatorlikke lavastusi, suures saalis tuleb aga minna n-ö
kindla peale. Majanduslike näitajate põhjal on Endla selles suhtes olnud kindlasti
edukam, Ugala suure saali lavastuste valik aga mõnevõrra tõsisem ja kaalukam.
Eeskätt kehtib see Taago Tubina “Maakate” ja Andres Noormetsa “Stockman-
nide” kohta. Kunstiliste kavatsuste poolest peaks selles reas olema ka Tammearu
“Jürka”, kahjuks aga jäi siin täielikust kunstilisest õnnestumisest midagi puudu.
Toompere lavastatud tudengite lõputöö “Arkaadia” jätaksin siin mängust välja,
sest tegemist ei olnud otseselt Ugala lavastusega, samuti ei saanud rääkida ka
suurest kunstilisest õnnestumisest, mis võinuks Ugalalegi teatriüldsuse silmis
kuulsust tuua.
     Väikeses saalis, nagu öeldud, saab lubada märksa novaatorlikumat teatrikeelt.
Sellist novaatorlust näitas täiega Andri Luubi “Piloot”. Lausa kolmes kategoorias
aastapreemiate nominendiks tõusmine (lavastaja kategoorias Andri Luup, nais-
näitleja kategoorias Kadri Lepp, kunstnikutöö kategoorias Laura Pählapuu) on
omaette saavutus, mis Ugala jaoks harukordne. Seda kummalisem, et kriitika
magas lavastuse suuresti maha ning argumenteeritum käsitlus sellest ilmus
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“Piloot”. Herta – Kadri Lepp, Peep – Indrek Sammul, peretütar Lotta – Keir Tetsmann,
pereisa Toivo – Tanel Ingi, pereema Barbara – Liina Olmaru.
Foto: Jaanus Laagriküll
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“Grace ja Glorie”. Gloria Whitmore – Kadri Lepp, Grace Stiles – Leila Säälik.
Foto: Jaanus Laagriküll
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Meelis Oidsalu sulest (Oidsalu 2011) alles vahetult enne aastapreemiate välja-
kuulutamist, aasta pärast esietendust. Kas just sellepärast, kuid ka publiku jaoks
ei muutunud see lavastus kuigi atraktiivseks. Peale novaatorliku teatrikeele, mis
oli lavastaja poolt läbi viidud kõikides komponentides (näitlejate mäng, kujun-
dus, kostüümid, muusika), oli siin vaieldamatuks vooruseks ka lavastuse oluline
ühiskonnakriitiline potentsiaal.
     Kaks ülejäänud väikese saali lavastust olid küll traditsioonilises võtmes, kuid
said mõlemad nii kriitikutelt kui ka vaatajatelt väga sooja vastuvõtu osaliseks.
Indrek Sammuli lavastust “Grace ja Glorie” võiks isegi pidada Ugala selle aasta
üheks õnnestunumaks, eeskätt just suure humanistliku ja ka tänasele päevale
aktuaalse sisu poolest. Leila Sääliku väärikas ja elamuslik comeback koos Kadri
Lepaga oli kõigile traditsioonilise psühholoogilise teatri austajatele väärtuslik
kingitus. Üks mis fakt, Indrek Sammulil näikse üldse olevat Ugala lavastajana
hea käsi, ka tema eelmine lavastus “Küünlad põlevad lõpuni” (2009) osutus igati
õnnestunuks ja tekitas suurt huvi nii publikus kui ka kriitikas. Õnnestunult võtab
“Grace’i ja Glorie” mõtte Ugala järjepidevuse kontekstis kokku Pille-Riin Purje:
“Järjekestvuse tähisena mõjub ka Indrek Sammuli südamlik ja inimest hoidev
lavastus, eelkõige tänu Leila Sääliku varjundirikkale lavaelule. Mulle seostub
“Grace ja Glorie” Ugala mäluruumis delikaatselt Kaarin Raidi loodud lavamaa-
ilmade õhustikuga. See äratundmine teeb tänulikuks” (Purje 2010a).
     Taago Tubina jõululavastus “Isa talveuni” soome kirjaniku Anna Krogeruse
näidendi järgi tekitas teatriringkondades ideena esialgu arusaamatust. Miks tuua
lastele mõeldud ja seetõttu kassaga kindlustatud lavastus välja just väikeses saa-
lis? Tõepoolest, jõululavastus kindlustab saalitäituvuse ja seepärast oli riski võt-
mine küsitav. Tulemusena võib aga tõdeda, et risk õigustas ka siin end igati, sest
võimaldas tuua teatrielamuse lastele maksimaalselt lähedale ja teiseks anda ka
arvuliselt märksa rohkem etendusi, kui seda oleks võimaldanud suur saal. Jällegi
asjaolu, mis majanduslikult oli küll problemaatiline, kuid kunstiliselt oli tegemist
kindla võiduga. 17 etendust käis vaatamas ligi kolm tuhat vaatajat. Ugala väikese
saali kohta on keskmiselt 170 vaatajat etendusel majanduslikult väga tubli tule-
mus. Seda enam, et ka sisuliselt oli tegemist tõsise ja lastele emotsionaalselt mõ-
junud tänapäevase lavastusega. Kahju, et Ugala seda lavastust jõuluvälisel ajal
ei etenda. Aasta lõpp on teadagi kõigil kiire ning tavaliste jõululavastuste stereo-
tüüpsus hoidis sellest palju laiemat tähelepanu väärinud lavastusest eemal nii
meedia kui kriitikud. Vaid kohalik ajaleht Sakala leidis võimaluse seda arvustada
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“Isa talveuni”. Hr. Halvasti – Aarne Soro, 
vanavanavanaema Johanna-Maria von Tiesenhusen – Luule Komissarov.
Foto: Jaanus Laagriküll

“Väikesed vanamehed”. David – Janek Vadi, Eva – Triinu Meriste.
Foto: Jaanus Laagriküll

teatrielu2010_Layout 1  03.10.12  22:34  Page 154



“Maakad”. Ingvar – Andres Tabun, Eerika – Terje Pennie.
Foto: Jaanus Laagriküll
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(Valdvee 2010). Märkigem siinkohal, et juba 2009. aastal oli Ugalal mittetradit-
siooniline jõululavastus, Silvia Soro kirjutatud ja külalislavastaja Leino Rei poolt
lavale toodud “Nähtamatu varandus”, mis pälvis 2009. aasta teatriauhinna pa-
rima muusikalise kujunduse eest sõnateatris.

***
Luua suurde saali paslikke lavastusi, mis oleksid korraga tõsise kunstilise po-
tentsiaaliga ja samas ka publikumagnetiks, on meie väikelinnade teatrite jaoks
pea lahendamatu ülesanne. Seda on eri aegadel ja eri paigus püütud lahendada
erinevalt. Üheks võimaluseks on lastelavastused, millele publik (senini veel?)
enam-vähem kindlustatud. Kuid seda nišši ei saa ka lõputult ekspluateerida. Nal-
jalt üle ühe lavastuse aastas teha ei saa, sest rohkemale ei jätku publikut (Endlas
tuli vaadeldaval aastal välja küll kaks eri vanuseastmele mõeldud lastelavastust:
“Röövlitüdruk Ronja” ning “Kolm põrsakest ja hea hunt”, kuid seda võib pidada
pigem erandiks, pealegi on Pärnus märksa enam potentsiaalset publikut).
     Ugala kutsus lastelavastust tegema Kalju Komissarovi. Tükiks valiti aga Ast-
rid Lindgreni “Karlsson katuselt”. Ühelt poolt oli see n-ö kindla peale minek,
sest Lindgreni populaarsus on ju sama üldteada kui Komissarovi professionaal-
sus. Teisalt võimaldas just nimelt see tükk kasutada üht Komissarovi viimase aja
õpilastest, Alo Kurvitsat, kellele Karlssoni roll sobis ideaalselt. Ugala poolt tuli
mängu võimekas näitlejaansambel, lustlik lavakujundus Krista Toolilt ning
hoogne, jubas tuttavaks saanud muusika Peeter Konovalovi seades. Tulemuseks
oli (mitte ainult Viljandi) laste seas vägagi populaarseks kujunenud lavastus, mis
pälvis ka suurt tähelepanu.
     Kuid ainuüksi lastelavastustega suurt saali ei täida. Teha siin kunstiliselt tõsist
lavastust, mis kohapeal üle 10 etenduse vastu peaks, on tõeliselt kaelamurdev
ülesanne. Kommertsile ja meelelahutusele orienteerumine võib olla vägagi libe
tee ja kergesti teatri maine tõsisema publiku seas alla tõmmata. Heatasemeline
kommertslik teater on pigem erand kui reegel ja sellisena võib etteruttavalt Ugala
2011. aasta töödest märkida Andres Noormetsa lavastatud “Meeste kodu”, mille
edu põhineb suuresti Eesti hästituntud staarnäitlejate kasutamisel.
     Kõigile neile raskustele vaatamata oli 2010. aasta Ugala lavastustest suures
saalis kaks, millest kujunesid väljapaistvad kunstilised saavutused kogu Eesti
teatrielus. Ühe aasta kohta polegi seda vähe.
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     Taago Tubina lavastatud “Maakaid” (Rootsi kirjaniku Maria Blomi näidend)
võib kindlalt liigitada Eesti teatriaasta tugevaimate kilda. Just selle lavastusega
pälvisid Taago Tubin ja Ruslan Trochynskyi teatriaasta preemia muusikalise
kujunduse kategoorias. Kuigi lavastusele pole võõras meelelahutuslikkus, on
tüki põhitoon siiski pigem traagiline kui koomiline. Nagu Taago Tubina lavas-
tustele üldiselt iseloomulik, oli siingi konkreetne kogukondlik aspekt aktuaalne
ja oluline. Maa- ja linnaelu vastandlikkus oleks nagu otseselt Viljandi-suguse
linna inimeste igapäevaelust maha kirjutatud. Siin purunevad inimsuhted see-
tõttu, et ei suudeta või ei osata märgata kõige lähedasemaid inimesi.
     “Maakatega” üllatavalt sarnastele järeldustele jõuab ka teine selle aasta suure
saali kunstilise täisõnnestumisena võetav lavastus, mis valmis Andres Noormetsa
käe all: “Stockmannid” Henrik Ibseni “Rahva vaenlase” alusel. Ka siin nagu
Tubina “Maakateski” lähtunuks lavastus justkui spetsiaalselt Viljandi linnarahva
stereotüüpsetest hoiakutest. Selles mõttes kinnistab lavastus kogukondlikku
identiteeti, olles nii salvavalt kriitiline kui ka irooniline kohaliku konnatiigi men-
taliteedi suhtes. Samas on mõlemas lavastuses ka tugev positiivne programm.
Vajadusest ühitada kogukondlik sotsiaalkriitilisus ja meelelahutuslikkus kõneleb
oma artiklis “Miks eesti teater ei riski?” ka Madis Kolk. Ta märgib, et publikul
on “... täielik õigus näha teatrit ka kogukondlikku identiteeti kinnitava rituaalina,
mida see ju aastatuhandeid lisaks kõigele muule samuti on olnud. Ühtlasi ei to-
hiks ei teatri empaatiavõimet arendav esmaülesanne, tema meelelahutuslik lisa-
funktsioon, ühiskondlik kõnekus ega ka intellektuaalne nõudlikkus olla üksteist
välistavad komponendid, vaid pigem sfäärid, mis ideaalses teatrisündmuses üks-
teise sisse asetudes vaatajale erinevaid suhestuspunkte võimaldavad, kõik üks-
teiselt vastastikku jõudu saades sel kombel ka omaenese toimet tõhustades”
(Kolk 2008: 14).
     “Stockmannide” positiivset programmi väljendab usk perekonna väärtus-
tesse. Kui Ibseni lootused on seotud üksikisiku individuaalse tugevusega, on siin
olulised just inimest lähedastega siduvad ühendused.
     Lavastuse finaal rõhutab võimalust jääda iseendaks oma perekonnaringis ka
siis, kui kõik muud ühiskonnaga seotud võimalused on ammendunud ja illu-
sioonid purunenud (Purje 2010b).
     Ugala 2010. aasta vabaõhulavastuse “Väikesed vanamehed” kohta puhkes
kriitikas leige, kuid siiski harvanähtav diskussioon. Alvar Loog analüüsis lavas-
tust nii kunstilise terviku aspektist kui ka selle aluseks olnud Tiina Laanemi
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romaani ja sama autori näidendi võrdluse seisukohalt, nähes näidendis ja lavas-
tuses olulisi puudusi. Ning nende järeldustega on raske mitte nõustuda.
     “Proosateost läbi draamažanri kitsa pudelikaela uude formaati surudes on
autor kaldunud valikut tehes otsustama selgelt meelelahutuslikuma väärtusega,
eeldatavalt naljakate repliikide ja situatsioonide kasuks. Tulemus on kerge ja jäl-
gitav, ent sügavamaks elamuseks lootusetult pealispindne jant” (Loog 2010).
     Kuid samas tekib küsimus, kuidas üldse peaksime suhtuma vabaõhulavas-
tustesse? Kas siin on ka mingi oma spetsiifika, või mõõdame neid sama mõõduga
nagu teatrilaval ja -saalis toimuvaid etendusi? Teatrisaalis, kinnises ruumis, on
vaataja psühholoogiline vastuvõtumudel häälestatud hoopis teisiti kui vabaõhu-
etendusel, kus reeglina puudub kinnine ruum, etendusi antakse enamasti päe-
vavalges ning nn “neljandal seinal” on hoopis teine tähendus. Kuid on veel üks
oluline külg, mis eriti ilmekalt väljendus just Ugala selle lavastuse juures. Vaba-
õhulavastust on ka etendust ümbritseva atmosfääri suhtes võimalik korraldada
kardinaalselt teises keskkonnas. Seal võib publikule nii etenduse eel, ajal kui
pärast seda pakkuda väga erinevaid meelelahutuslikke võimalusi, mis iseenesest
ei pruugi etendusega otseselt seotudki olla, kuid ometi oluliselt mõjutada. eten-
duse üldist atmosfääri. Sellise võimaluse tabas Ugala ülihästi ära ning sellele
asjaolule juhtis tähelepanu ka kriitika.
     “Viljandi Ugala – Tiina Laanemi – Margus Prangli “Väikesed vanamehed”
Männiku metsatalus on eeskujulik näide, kuidas suviselt kerget ja pretensioonitut
teatrit teha nii, et haltuuramaiku man poleks. Eredad ja maitseka sordiini all esi-
tatud rollid, lavastaja ja kujundaja keskkonna- ja taktitundlikkus päädivad
veenva esteetilise tervikuga, millel oma kunstiline mõõdegi olemas” (Oidsalu
2010).

***
Pooleaastaselt distantsilt Ugala 2010. aasta käekäiku vaadeldes võib veendunult
öelda, et tänasel teatril ja tema noorel juhtkonnal on loomingulist jõudu ja po-
tentsiaali, et sellist pikkade traditsioonidega teatrit edukalt vedada. Paraku sea-
vad publikunappus ja tänased majanduslikud probleemid – rahapuudus
nii teatril endal kui potentsiaalsel publikul – teatri raskete valikute ette. Ugala
teatrimaja suure saali karmid tingimused raskendavad olukorda veelgi. Kuidas
sellest olukorrast edukalt ja järjepidevust kindlustades välja tulla? Igasuguste
etendusvormide ja kultuuriliste võimaluste paljusus seab teatri varem või hiljem
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vajaduse ette mõelda veel kord läbi ja sõnastada teatri koht ja missioon nii Vil-
jandis kui ka Eesti teatrimaastikul tervikuna.
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ÜKS JUTT, KAKS JUTLUST
MEELIS OIDSALU

A. H. Tammsaare “Põrgupõhja uue Vanapagana” puhul on võimalik välja tuua
mõned vältimatud küsimused, millele ükskõik millise “Põrgupõhja”-ainelise
lavastuse vaataja tahes-tahtmata vastust otsib. Tammsaare romaani võib vaadata
kui läbilõiget eestluse erinevatest ajaloolistest ladestuskihtidest: muistsest (müü-
tilisest), uusaegsest (kristlikust) ja modernsest (kapitalistlikust). Need kihistused
avanevad peategelaste – Põrgupõhja talu peremehe Jürka ja tema naabri Kaval-
Antsu – suhete eri sfäärides. Kord lubab Tammsaare Jürkat pidada (a) rahva-
muistenditest pärit Vanapaganaks, kellele Kaval-Ants koti silmini pähe tõmbab,
kord (b) kristlikuks deemoniks, põrguisandaks, Kuradiks, keda Antsul kristla-
sena karta tuleb, kord aga (c) lihtsameelseks talupojaks, kelle truudust talukul-
tuurile kapitalistliku mentaliteediga pragmaatiline Ants julmalt ära kasutab.
Lavastajal on (üheaegselt või eraldi) võimalik mängida kolme tähendustasan-
diga – müütilise, usulise ja sotsiaalsega – sõltuvalt sellest, millised peategelaste-
vahelistest suheteliinidest aktualiseeritakse. Tammsaare romaani mõtestamiseks
tuleks teadvustada ka konteksti, kuhu romaan ajaliselt paigutub. Tammsaare on
modernistlik kriisifilosoof, seda eriti “Põrgupõhjas...”, kus (isegi kui autor polnud
kõigi nimetatud isikute ideedega tuttav) on tuntavalt kohal kõik tänapäevase
maailmapildi olulisemad kujundajad, nii Karl Marx (Jürka kapitalistlik eksplua-
teerimine), Max Weber (Jürka usk sellesse, et töö teeb õndsaks, kui protestantliku
töökultuse ilming), Franz Kafka (Jürka on bürokraatliku absurdi objekt nagu
Josef K.), Oswald Spengler (tsiviliseerumismeeleolud) kui ka Søren Kierkegaard
(Jürka kui usurüütel, usklik olukorras, kus isegi kirik on uskumast lakanud).
Seega annab Tammsaare teos dramatiseerijaile ja lavastajaile rikkalikult võima-
lusi ja põhjusi mitte ainult Jürka kannatusloo emotsionaalseks jutlustamiseks,
vaid ka oma kaasaja intellektuaalseks ja kriitiliseks mõtestamiseks.
     Andres Dvinjaninovi ja Emajõe Suveteatri lavastuse peategelaste vahelistest
suhtesfääridest domineerivad Dvinjaninovi dramatiseeringus ja lavastuses sel-
gelt marksilikud ja kafkalikud noodid. Jürka (Uku Uusberg) ja Antsu (Raivo E.
Tamm) suhe on idealistliku talupoja ning teda ekspluateeriva kapitalisti suhe.
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Romaaniga võrreldes osutab dramatiseerija-lavastaja enam tähelepanu Jürka
võitlusele bürokraatide ja kapitalistidega, vähem Jürka suhetele naiste-lastega,
veel vähem religioossetele ja üldsegi mitte müütilistele küsimustele. Seda pro-
portsiooni suurendab lavastaja veelgi, tuues Kaval-Antsu kaaskonnana lavale
tervelt viis ametnikukuju (Rein Pakk, Aarne Soro, Leino Rei, Nero Urke, Janek
Joost), kelle operetilik grupiti ringitormamine lavastusele kafkaliku tõrvamaigu
lisab. Olgu kohe öeldud, et see kafkalikkus on pealispindne, visuaalne, väline
võõp, mis nähtub pigem ametnike kostüümides ja maneeris kui lavastuse kont-
septsioonis. Kafkat meenutab ka etenduse algus: Jumala (Ain Lutsepp) korraldus
Jürkale esitatakse helilindilt telefonikõne salvestusena, ülemuse ametliku korral-
dusena alluvale.
     Dvinjaninovi “Põrgupõhja...” kõige silmatorkavam komponent on ruumi-
metafoor, mis kahe üksteise suhtes pingestuva ruumimõõtme – rõhtsate põllu-
vagude ja katuseta katedraaliseinte kõrguse – lõikumisel tekib. Toomkiriku ka-
tedraali varemed toimivad usujärgsuse märgina. On ju ka romaanis tege-
vuspaigaks maailm, milles inimene ei usu Jumalasse ega ka Jumal inimesse mitte.
Teisalt kesklöövi põrandale kantud pinnasemass (ja sealt teises vaatuses võrsu-
vad taimed) annavad selles jumalatus maailmas võimu loodusliku, maalähedase
viljakuse printsiibile.
     Maalähedusele ja usujärgsusele sekundeerib veel kolmas – ürgsus, mis väl-
jendub katedraali avatud ustest paistvas võimsas roheluses. Jürka ja Lisete sise-
nemine Toomkiriku pilvekarva värvitud peaväravast, selja taga võimsate puu-
võrade rohelus, on lausa kisendavalt efektne. Oluline on, et vastasnõlvas juur-
dunud puude tüved vaatajale (kõrguste vahe tõttu) ei paista, mistõttu Jürka ük-
sildane lahkumine lavastuse lõpus jätab ebamaise mulje, nagu sammuks
vanapagan otse puuvõrade rohelusse, mitte konkreetsete puude vahele. Eten-
duse toimumise paik mängib lavastuses liigagi efektselt kaasa. Ruumimetafoor
annab jõulise teemapüstituse, millele Dvinjaninov alla jääb: pealispindne sot-
siaalkriitiline laad ammendab end sisuliselt juba esimese vaatuse jooksul.
     Kui lavastus millegagi intrigeerib, siis on see Jürka tegelaskuju. Uku Uusbergi
Jürka teeb huvitavaks näitleja tavatu noorus (tavatu Jürka seniste esituste taustal)
ja Uusbergi lavaolemisele eriomane positiivsus ja siirus. Nii vastandub see noor
krapsakas Jürka kivistunud kuvandile Põrgupõhja Jürkast kui habemesse kas-
vanud mehemürakast. Uusbergi Jürkas on ka tükike demiurgi – tema vana-
paganlikkusest annab aimu raugematu ramm, iginooruslikkus ja Uusbergile nii
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omane lapselikkus. Tema puhtsüdamlikkus ja lapsemeelsus on Vanapagana ürg-
siirus, mida rikutud inimene oma rumaluses lihtsameelsuseks peab. Jürka üht-
sust ürgse puhta algega toonitatakse lavastuse alguses ja lõpus: peategelane
siseneb lavale Toomkiriku peauksest, mille avanedes jääb ta selja taha puhas,
ürgne loodus, etenduse lõpus lahkub ta samas suunas, kust saabus. Nii ilus ja
intrigeeriv kui see ka pole, jääb Uusberg oma (uus)siira olekuga lavastuse argise
ja kergelt operetliku (ametnikuhärrad!) näitelaadi taustal üksinda.
     Raivo E. Tamme Kaval-Antsu rollijoonis on Jürka omast aredam ja jõulisem,
ent ühekülgsem. Tamme sigaretti pahviv, alati mõõdetud sammuga, kaalutud
pilgu ja sõnaga Kaval-Ants koorib Jürkat ideoloogi külmaverelisusega. “Mitte
Kaval-Ants, vaid Kaval-Ansip,” olevat keegi Tamme osatäitmise kohta ütelnud.
Pidevalt Antsu selja taha hoidev ametnikerühm võimaldab Antsus ja tema kaas-
konna toimetustes näha poliitilist allteksti, ka on Raive E. Tamme pilkumatus
ilmes ja vahanukulikus hoiakus äratuntav kogus teleri-Ansipit (muide, selliseks
muutub peaminister miskipärast ainult kaamera ees, päriselus on tegemist sooja
ja sõbraliku isikuga), ent mulle ei tundunud Antsu pragmaatilisus piirduvat
pelga poliitilise allegooriaga. Tamme Kaval-Antsus on tubli annus filosoofi, talle
on ligimese paljaksvarastamine oma eksistentsialistliku kreedo läbikatsumise,
elutunnetuse viis, ta teeb seda süsteemselt ja pühendumusega, mis kohati küll
küsima paneb, kas tegemist on üldse tõsiselt võetava tegelaskujuga või hoopis
utilitaristliku ja liberalistliku ideoloogia personifikatsiooniga. Nii nagu romaani
tegelases, on ka lavastuse Kaval-Antsus vähe inimlikku. Raivo E. Tammest õhkub
pragmaatilisust, mida ei pehmenda ega inimlikusta ka Kaval-Antsu väline
vananemine (näitleja tõmbab end teise vaatuse kestel üha enam küüru).
     Jürka ja Kaval-Antsu vahelisest formaalsest suhtest hoopis elusam on Jürka
armastus oma teise naise Juula (Sandra Üksküla-Uusberg) vastu. Jürka esimese
naise Lisete (Merle Palmiste) ja Jürka suhete tagamaad jäävad avamata: miks
keeldub Jürkaga koos Maale saabunud Lisete nii lapsi saamast kui ka õndsaks
saamast? Mis ajab ta samas Põrgupõhja sulaste embusesse? Neile küsimustele
vaataja vastust ei saa. Pigem pole Lisete mitte põrgueit, vaid lihtsalt kerglane
daam, kes ei taha oma roosaks lakitud varbaküüsi maamullaga määrida. Juula
puhul on aga selge, et Jürkaga seob neid ehe armastus. Uusbergide vahel on ürg-
set särtsu ja soojust ning kui miski ses lavastuses Jürkast üldse tõsiselt võetava
Põrgupõhja peremehe teeb, siis on see Põrgupõhja vägeva perenaise Juula
armastus Jürka ja talukoha vastu. Uusbergide ja Tamme kolmikule sekundeerib
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“Põrgupõhja uus Vanapagan”. 
Jürka – Uku Uusberg, 
Kaval-Ants – Raivo E. Tamm.
Foto: Peeter Paasmäe

“Porgupõhja uus Vanapagan”.
Juula – Sandra Üksküla-Uusberg,
Jürka – Uku Uusberg,
Kirikuõpetaja – Hannes Kaljujärv.
Foto: Peeter Paasmäe
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energiliselt Merilin Kirbits, Juula ja Jürka läbematu ja särtsakas tütar. Hannes
Kaljujärve mõtlik ja usust väsinud kirikuõpetaja, ametnikekvartett (Martin Mill,
Leino Rei, Janek Joost, Rein Pakk), Merle Palmiste Lisete ja Nero Urke Noore-
Antsuna jäävad sekundaarseiks etteasteiks.
     Sarnaselt Dvinjaninovi lavastusega paistab Peeter Tammearu dramatiseeritud
ja lavastatud ning Jaak Vausi kujundatud “Jürka” silma ruumimetafooriga. Et
tegemist pole välilavastusega, on lavakunstniku panus kujunduse loomisel suu-
rem ja olulisem (sellele viitas ka 2010. aasta teatri aastaauhinna nominatsioon
kunstniku kategoorias). Laval näeme (jällegi) avatud katusega hoonet (sarikad
on kõrgusesse suunduvalt poolenisti markeeritud), mida servamata laudadest
seinad lubavad pidada uhkeks taluhooneks või tagasihoidlikuks puukirikuks.
Hoone avatud katuse kohal ripub taevaredel, mille alumisest pulgast on hea taht-
mise korral võimalik lavalolijail kinni haarata (näiteks laua peale ronides). Dvin-
janinovi “Põrgupõhjas...” võrdub hingeharimine põlluharimisega. Taevas jääb
püüdmatult kõrgele ja vertikaalses (st vaimses) mõõtmes on inimhinge päralt
pelgalt vaosügavus (või vaokõrgus), ainus võimalus oma hinge harida on harida
põldu. Tammearu lavastuses kasutatakse aga vaimsete püüdluste markeerimi-
seks teist laadi tegelust – hoone ehitamist. Kui esimese vaatuse vältel eemaldavad
tegelased justkui muu suhtluse ja tegevuse käigus hoone seinu moodustavaid
laudu, siis teises vaatuses asetatakse need niisama muuseas seintesse tagasi. Hoo-
net, koda, on kristlikus traditsioonis kasutatud usu ja vaimsuse märgina (ära
ehita oma koda liivale jms). Dvinjaninovi lavastuse ruumimetafoori rõhud on
selgemad: see on ilmselgelt kriisiruum, Jumalast maha jäetud lagunenud hoone.
“Jürka” puhul on aga tegu elava ruumiga, mille pidev muutumine annab lavas-
tusele oma visuaalse hingamisrütmi, rõhtsa laudseina hõrenemine ja tihenemine
tekitab paralleeli inimese rinnakorviga, mis hingates kuju muudab. Tõsi, hoone
seinalaudadega askeldamise käigus mainitakse ka kirstu ehitamist ja sel hetkel
võis lavaseade morbiidsema hingelaadiga vaatajale tõepoolest meenutada
kirstukaant.
     Erinevalt Dvinjaninovi lavastusest on Ugala teatri Jürka (Peeter Jürgens) ka-
rune ja mehine vanamees, ent mõlemad lavastused annavad Jürka igavikulisust
ja muutumatust edasi tema vananematuse ja arenematuse kaudu. Nii nagu Uus-
bergi Jürka on iginoor, nii on Jürgens igivana ja mõlemad ühtaegu nii igilollid
(-naiivsed) kui ka ürgtargad. Teised “Jürka” tegelased vananevad ja nii Antsu
kui ka Juulat kehastavad suisa kolm eriealist näitlejat (vastavalt Martin Mill, Arvo
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“Jürka”. Kaval-Ants – Martin Mill, Jürka – Peeter Jürgens.
Foto: Jaanus Laagriküll

“Jürka”. Juula – Triinu Meriste, Jürka – Peeter Jürgens.
Foto: Jaanus Laagriküll
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Raimo ja Arvi Mägi ning Triinu Meriste, Vilma Luik ja Anne Valge). Osaliselt ehk
just nende kahe tegelaskuju erinevatest näitlejasooritustest tingitud fragmentee-
rituse tõttu kerkib Peeter Jürgensi vaoshoitud osatäitmise kõrval esile Antsu ja
Juula märgatav psühholoogiline dünaamika. Kahjuks puudub aga veenvate kol-
lektiivrollide tekkimiseks vajalik psühholoogiline sidusus eri näitlejate mängitud
tegelaskujude vahel.
     “Jürka” lavastuslaadi võib pidada liturgiliseks, see tähendab, et laval kantakse
ette kanoniseeritud teksti, ei elata sisse, ei otsita loomulikkust, usutavust, vaid
kanoniseeritud materjaliga hoitakse tinglikkust kasutades aupaklikku distantsi.
Lugu kerib end lavaruumi hingamise rütmis edasi, ilma et ükski Tammsaare
alusteksti tõlgendustasandeist end lavastuses kehtestaks või lavastaja ise Tamm-
saare püstitatud küsimusi edasi arendaks. Nende kahe lavastuse peamine häda
(Dvinjaninovi lavastuse puhul vähem, Tammearu lavastuse puhul rohkem) ongi
nende esitamine justkui piiblijutustusena – keskendutakse iseäraliku kannatusloo
veidi modifitseeritud ettekandmisele, Tammsaare romaanis kirjeldatud tingimus-
test tõukumise asemel piirdutakse pelgalt nende tingimuste ülekirjeldamisega.
     Miskipärast peetakse Tammsaaret “Põrgupõhja...” põhjal tänapäevalgi teo-
loogiks1 või evangelistiks. Ei ole “Põrgupõhja...” teoloogilisi, vaid sotsiaalpsüh-
holoogilisi ja intellektuaalseid puudeid, mitte usu-, vaid mentaliteedikriisi lahkav
teos, mille uuskäsitused ei tohiks piirduda pelgalt Tammsaare-sõnade “töö”,
“vaev”, “armastus” või “õndsus” kordamisega salapärasel ilmel. Ometi võime
ka 2010. aastal esietendunud Ugala “Jürka” ning Emajõe Suveteatri “Põrgupõhja
uue Vanapagana” retseptsioonist järeldada, et Tammsaare kriisifilosoofilise
esseistliku romaani põhjal valminud lavastustega õhutatakse just sedasama pas-
torlikku liturgitsemist, mille ületamise vajadust modernses maailmas Tammsaare
nii vaimukalt demonstreerib. Mitte et teatri rituaalset ja liturgilist juurt kuidagi
läbi oleks vaja närida. Küll aga igatsen Eesti teatrisse senisest rohkem lavastajaid,
kes oma lavastusis oleksid ennekõike avalikud intellektuaalid, mitte pelgalt
vilunud jutlustajad.

1 Riho Saard, Lunastuse teema A. H. Tammsaare romaanis “Põrgupõhja uus Vanapagan”. – Keel ja
Kirjandus, 2011, nr 4, lk 286.
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UNENÄOLINE VARGAMÄE
MARIS BALBAT

Milline enneolematu idee – panna Tammsaare “Tõe ja õiguse” tegelased pisut
teisenenud situatsioonidesse, veidi nihkunud suhetesse, muuta üksjagu karak-
tereid, anda neile uus dialoog, kuid säilitada sealjuures siiski olulisel määral loo
ja karakterite põhistruktuur, põhialus. Midagi selliselt segipaisatut võib ette tulla
unenäos. Ehk nägigi Urmas Lennuk oma “Vargamäe varjus” üle mõtiskledes,
seda luues lugu ennast ja selle kangelasi unes? Pisut sürrealistlik, ilmutuslik on
see lugu, mis vaatajate ette Vargamäe rehetoas kangastub. Moodsalt öeldes on
tegemist metateatriga.
     Urmas Lennuk pälvis lavastuse eest 2010. aasta parima lavastaja preemia.
     Lennuki pürgimus oma näidendi ja lavastuse osas on eelkõige olnud: kauge-
male, eemale olmelisest Vargamäest! Kogu lavastajaarsenal on selle teenistuses,
alates näitlejatöödest ja kostüümidest kuni kujunduseni. Nii kostüümikunstnik
Liisa Soolepp kui ka varalahkunud kunstnik Mihkel Ehala on Lennuki ideed
mõistmisega toetanud. Lavastuse visuaalne maailm on kogu sürreaalsevõitu loo
vääriline.
     Unenäolisus ulatub tegelaskujudeni. Eelkõige on unenäolik noor pikk vibalik,
kummalistes kollastes hõlstides leebe ja naeratav Pearu (lavastuses Andrese poolt
Peeruks hüütu), kes Velvo Väli kehastuses kannab ilu ja armastuse filosoofina
lavastuse üht põhiideed, armastuse olulisust. Mingi väike juuretis sellise Pearu
loomiseks Tammsaare hellahingelises Pearus ju on.
     Pearu kõrval on lavastuses kontrastina tuim iluvaenulik jõmmkärakas And-
res – ei mingeid mõtisklusi, ei mingeid kõhklusi, lausa unenäoliselt lamedaks
löödud kuju. Ja siiski laseb lavastaja temalegi langeda valguskiire varjuhoitud
armastuse näol oma naiste vastu. Tarvo Sõmer viib selle seninägematult ühe-
ülbalise Andrese kõikumatu järjekindlusega tervest lavastusest läbi.
     See Andrese ja Pearu traditsiooniliste tähenduste muutmine pole eesti laval
esmakordne. Pearu pehmust ja Andrese kurjust rõhutas oma “Tões ja õiguses”
ka Jaan Tooming. Poegade protest isade vastu? Lennuki lavastuse unenäolisus
muidugi võimendab ja ilmutab seda tõlgendust, muudab tegelased ühemärgi-
lisemaks.
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Mari – Ülle Lichtfeldt, 
Indrek – Indrek Saar.
Foto: Liisa Soolepp
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Pearu – Velvo Väli, 
Mari – Ülle Lichtfeldt.
Foto: Liisa Soolepp
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     Lavastuse noor ja ilus Juss, lausa üllahingelise mehelikkuse võrdkuju,
peaaegu pidev naeratus leebel näol, on Indrek Saare kujutatuna vägagi teisene-
nud variant romaani igerikust liipavast, alaväärsuse all kannatavast sulasest.
Tema ilmselges vaimsuses ja üleolekus oma vastasmängijaist oleks nagu midagi
Indrekust (nagu Jussi, nii mängib ka Indrekut Indrek Saar). Mõnd sellist ideaal-
kuju võib naine armastajana unes näha. Romaani-Mari haledus ja kaastunne Jussi
vastu ongi lavastuses teisenenud kirglikuks armastuseks, palavaks armastuse-
vajaduseks. Siit muidugi ka küsimus: kuidas võis Mari  s e l l i s e  Jussi juurest
minna  s e l l i s e  Andrese juurde? See küsimus jääb lavastuses vastuseta, kuid
unenäosündmused ei vajagi loogilist seletust. Ehk peitub siin etteheide oma
esmaarmastuse süüdimatult maha mänginud naistele? Sest tugevamini kui
romaanis, kus Mari kannatas peamiselt süütunde tõttu surma läinud Jussi ees,
lahvatab lavastuses Andreses pettunud Maris äratundmine, et Jussiga kaotas ta
oma tõelise ja ainsa armastuse. Mari armastus Jussi vastu puhkeb pärast Jussi
surma nagu uuesti.
     Kuid mitte ainult Mari ja Jussi suhted pole lavastuses saanud uue dimen-
siooni. Ka Mari ja Andrese vahekord lahvatab Andrese räiguse tõttu eeskätt Mari-
poolsesse lausa agressiivsesse raginasse, söakasse vastuhakku kurjale mehele.
Romaani-Mari enamasti vaikselt allaheitlik nukrus ja valu Andrese kaleduse
pärast prahvatab siin temperamentseks enese maksmapanekuks, lausa feminist-
likuks väljaastumiseks. Ning sellise Mari puhul, nagu ta Ülle Lichtfeldtil loodud,
polekski teisiti mõeldav.
     Mari on selles lavastuses kõige vähem unenäoline tegelane. Kui mehed Mari
ümber on küllalt ühedimensioonilised, peaaegu märgid (nagu unenäos tihti
ongi), siis Ülle Lichtfeldti Mari on elavaist elavam, psühholoogiliselt mitmeplaa-
niline ja huvitav, igati realistlik – ehk siis see, kes unenägu näeb. Romaani lahtise
ja rõõmsameelse talutüdruku asemel on siin kirglik, temperamentne, jõuline isik-
sus, veenev ja haarav kõigis oma ilminguis.
     Kui ka Tammsaare kujudest üksjagu erinevate meestegelaste vastuvõtmisel
ei teki tõrkeid – nad on siiski sedavõrd ootamatud ja üllatavad, aga vaikne võrd-
lusmoment siiski tiksub –, siis Ülle Lichtfeldti Mari puhul unustad võrdlusküsi-
mused sootuks: nii haarav, nii vastuvaidlematu on ta osaloome. Sellist osaga
ühtesulamist, sellist jäägitut pühendumist oma rollile, sellist psühholoogiliste
käikude vankumatut veenvust kohtab harva. See on see juhtum, kus ripud iga
sekund näitleja näo ja tema liikumiste küljes. On kiireid huvitavaid üleminekuid.
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Vihaselt põrandat küüriva Mari (see on ta stammtegevus lavastuses) käes moon-
dub põrandalapp äsjasündinud Indrekuks, keda Mari uskumatu hellusega hoiab;
järgneb sügav solvumine Andrese peale, kes poisi füüsilist kehvust põlastab
ja talle nimeks “Igerik” pakub; seejärel Mari rõõmus õitselepuhkemine Pearu
kaasatundva hoolimise ja tema pakutud nime “Indrek” pärast.
     On enam-vähem paratamatu, et Ülle Lichtfeldti loodud ülitemperamentne ja
jõuline Mari on huvitavam esimeses vaatuses, kus tema karakterile sobivaid
mänguvõimalusi pakub eeskätt plahvatuslik armulugu Jussiga ja temperament-
sed maadejagamised temaga. Teises vaatuses on Andrese kõrval vihaselt kibes-
tunud ning lõpus surmahaige ja segiläinud Mari (seda jälle erinevalt romaanist),
kes leiab vaikse lunastuse teda vaatama tulnud ja talle surmarohtu andvas Ind-
rekus, keda ta haigena Jussiks peab (nii Indrekut kui Jussi mängib Indrek Saar
peaaegu muutumatu välimusega). Lavastuse finaalis lahvatab Mari armastuses
Indreku–Jussi vastu veel kord lavastuse põhiidee armastuse olulisusest. Mari
äraminek teispoolsusse Indreku (või Jussi) kätel on mõjuv – ja pisut unenäoline.
     Maailm, mille lavastaja koos näitlejatega on loonud, on tavatu ja isepärane.
     Ma ei näe õieti eesti teatris malli, mida ta oleks võinud järgida. Kõigepealt
näidendi osas: söakus klassiku ainest kasutades siiski midagi nii algallikast eri-
nevat luua on vähemalt meil siin Eestis pretsedenditu. Meenub ehk ainult Kitz-
bergi “Enne kukke ja koitu” järgi tehtud Jaan Toominga lavastus “Laseb käele
suud anda”, aga seegi oli teistlaadi teisendus. Ka Mati Unt tegi klassikutega üht-
teist omakäelist (olgu siis “Hamleti” või “Kirsiaiaga”), aga siiski mitte omaenese
näidendit – kuigi tähendusi muutis ta ehk rohkemgi (Horatio nägemine reetu-
rina).
     Lennuk on kasutanud oma lavastuses nii metafooriteatri võtteid (suured
kalduksed mõlemal pool lava kukuvad kinni ning oma eluga ummikusse jõud-
nud Mari taob meeleheitlikult nende vastu) kui groteski (Andres ja Pearu kisuvad
kraageldes üksteise (kunst)vuntsid eest, millega lavastaja kogu kuulsat vimma-
meeste vastasseisu naeruvääristab).
     Mõningaid stseene, mis romaanis on tõsisena mõeldud, näeb Lennuk muiga-
misi või ainest üleolekuga. Samas vahelduvad koomilises võtmes stseenid oota-
matult hingekraapivatega. Küllap just selles vahelduvuses peitub üks lavastuse
köitvusi.
     Urmas Lennuk on öelnud, et ta õppis lavastust tehes näitlejatelt. Kindlasti
võis see nii olla, aga selge on ka see, et nii omapärases laadis mängiv, nii
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ootamatute tegelaskujudega näitlejaansambel poleks saanud kujuneda ilma
lavastaja kindla suunava käeta. Vastastikune mõistmine näitlejatega nii nagu ka
lavastuse teiste loojatega pidi olema tugev.
     Vargamäe rehealuses mängitud “Vargamäe varjus” kujunes juba teist suve
menulavastuseks, piletid olid välja müüdud, autodearmee üle Eesti kohal. Publik
võttis etendused soojalt ja avatult vastu, seda vaatamata väljakutsuvalegi Tamm-
saare-traditsioonist eemaldumisele ja teisenenud tegelaskarakteritele. Kindlasti
on tegemist sellega, et Vargamäe rehetoa laval oli väga elus lavastus, samuti
lavalise äratundmise segunemisega ootamatustega, üllatuslike ja veidrategi käi-
kudega tuttava süžee raames. Ning last not least meie teatripubliku avatuse ja
harjumatu laadiga kaasatulemisega.
     Ning siiski arvan, et lavastuse põhimagnetiks ja võib-olla mõnede vaatajate
jaoks harjumatuga leppimise põhjuseks oli Ülle Lichtfeldti Mari – karismaatiline,
haarav, ennast vaatama sundiv näitlejatöö.
     Ikka viivad kõik teed, ka kõige kummalisemates lavastustes, näitleja juurde.
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SÜNGETE PERESALADUSTE 
SÜVAPSÜHHOLOOGILINE SISEVAATLUS
TRIIN TRUUVERT

Võimalus näha ja hoomata teatrilavalt avanevat maailma, mis lummab tervikuna
oma salapärasuse ja põnevusega, mõjub mulle alati inspireerivalt ja meelieruta-
valt. Maailma, milles liigutakse harmoonilise mõjuvuse suunas, laskmata üksi-
kutel komponentidel teistega võrreldes liialt esile kerkida. Samas ei ole midagi
nüristavamat kui kunstiliselt vähepakkuv lavateos ilma igasuguse omapära ja
sügavuseta, mille üle mõtisklemiseks saalist lahkudes vaevalt oma aega kulutan.
     Soov tajuda tegijate juures loomisega seotud rõõme ja tahet, isiklikke vaate-
nurki või hoiakuid lavastatava materjali suhtes püsib minus kui vaatajas kogu
aeg. Ma ei pea oluliseks, kas ja kuivõrd hästi õnnestub lavastajal panna sõnadesse
seda, mida ta ühe või teise lavastusega konkreetselt öelda tahab. Milleks siis
üldse lavastada, kui kõiki mõtteid ja emotsioone võiks väljendada paari lausega?
Olla aga tunnistajaks järjekordsele lavastusele, mis on toodud lavale lihtsalt
tegemise pärast, ei paku ka mingit pinget.
     Mõeldes viimaste aastate uuslavastuste arvukusele ja kvaliteedile, mis kipub
vähegi nõudlikuma kunstimaitse jaoks kohati allapoole igasugust arvestust
jääma, juurdlen sageli endamisi: milleks niisugune vahetpidamatu lavastuste
vorpimine? Jah, inimestele on vaja tööd anda. See on nende leib. Aga kas sellisel
juhul ei peitu üks võimalikest probleemidest mitte näitlejate ja lavastajate üle-
tootmises konnatiigis, mis on niigi ülerahvastatud? Pidevas võitluses ellujäämise
nimel haaratakse kinni esimesest pakutavast töövõimalusest ning seda isegi hoo-
limata töö võimalikust kommertsimaigulisusest, mis vaevalt näitlejat arengus
hoiab. Tendentsi sattuda ohtlikule teele, kus valitseb pealiskaudsus ja tühisus,
on tugevasti tunda.
     Iga natukese aja tagant keskpärase lavastuse otsa komistamine tekitab taht-
mise saalist põgeneda. Sealsamas ei kao sisimas kuhugi lootus, et äkki on järg-
mine kord parem. Ja kui see “äkki” mulle juhuslikult ette satub, nagu see juhtus
alljärgnevalt käsitletavate lavastuste puhul, on rõõm suur.
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     2010. aastal esietendus Eesti teatrites viis USA psühholoogilis-realistlike näi-
dendite põhjal valminud lavastust: Edward Albee “Kes kardab Virginia Woolfi?”
Tallinna Linnateatris (lavastaja: Mladen Kiselov, esietendus 23. I 2010), Tracy
Lettsi “Augustikuu” Eesti Draamateatris (Priit Pedajas, 7. III 2010), Sam Shepardi
“Maetud laps” Vanemuises (Mladen Kiselov, 30. IV 2010), Eugene O’Neilli “Iha
jalakate all” MTÜ Kell Kümme lavastusena Kurgjal (Roman Baskin, 16. VII 2010)
ja Arthur Milleri “Hind” Kuressaare Linnateatris (Heiti Pakk, 3. X 2010).
     Käesolevas artiklis vaatlen lähemalt Kiselovi ja Pedajase töid mõningate kõr-
valepõigetega ka Merle Karusoo käe all välja tulnud Eesti Draamateatri suvela-
vastusse “Pikk päevatee kaob öösse” Keila-Joa mõisas (14. VI 2008).
     Karusoo, Kiselovi ja Pedajase taktitundeliselt psühholoogilis-realistlikus laa-
dis vormitud lavateosed on vabad kõigest ebamäärasest ja juhuslikust. Nad
on detailsed ja rõhutavad kaasamõtlemise olulisust, mida näiteks suurem osa
televisioonis ja filmimaailmas pakutavast järjest vähemtähtsaks peab. Erinevalt
teatrilavast, mille ruumiline piiratus sunnib vaatajat rohkem oma fantaasiat
rakendama, pakub kiireid pildivahetusi võimaldav ekraan kergekäeliselt välja
valmislahendusi, st ideaalse variandi mõttelaiskuse süvendamiseks, mis paneb
sageli nii mõnegi vaataja psühholoogilisel perekonnadraamal põhineva sisu-
tiheda lavastuse puhul küsima, milleks meile seda kõike vaja on.
     Inimestevahelised suhted võivad tõepoolest olla keerulised, inimestest endist
ja nende sisemuses toimuvast rääkimata. Detailitäpse ja psühholoogiliselt kõneka
mängustiiliga näitlejatööd, mis on kõnealuste lavastuste kandvaimaks jõuks, aga
just meelitavad süüvima siinsete tegelaste peidetud ja mõistatuslikesse maa-
ilmadesse. Rolli suurusest hoolimata lastakse aimata tagamaid, mis ei pruugi
tekstist nii hästi välja tulla. Ükski tegelaskuju ei avane näitleja kehastuses mo-
mentaanselt, see protsess kestab terve etenduse.
     Nende näidendite tegelased moodustavad erinevate saatuste ja tõekspidamis-
tega kireva seltskonna, paeludes eelkõige oma mitmekihilisusega. Nad soovivad
vahendeid valimata tegelikkuse eest põgeneda ning võimutseda, kuid peavad
seetõttu silmitsi seisma illusioonide purunemise, enesepettuse ning hirmuga
üksinda elamise ees.
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“Hind”. Gregory Solomon – Guido Kangur.
Foto: Kuressaare Linnateater
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***
Enne lavale jõudmist läbisid enamiku näidendite tõlked värskenduskuuri.
O’Neilli draamast “Pikk päevatee kaob öösse” (1941) valmis lavastaja soovil uus
tõlge Mati Soomrelt. Tallinna Linnateatris jõudis “Kes kardab Virginia Woolfi?”
(1962) lavale Lydia Möldri 1971. aasta tõlkes, mida oli Albee 2004. aastal ümber-
töötatud versiooni põhjal toimetanud Triin Sinissaar. Vanemuises esietendunud
“Maetud laps” (1978) lähtub autori poolt 1997. aastal uuendatud versioonist, Jaak
Rähesoo tegi vastavad parandused ka 1993. aastal valminud tõlkes. Äsjailmunud
“Augustikuu” (2007) redigeerimist ei vajanud.
     Eugene O’Neilli autobiograafiline draama “Pikk päevatee kaob öösse” kes-
kendub perekond Tyrone’itele, kes on isoleerinud end ümbritsevast ning vaev-
levad sõltuvuste, häbi ja süütunnete küüsis. Suutmata vabaneda aastakümneid
tagasi läbi elatud sündmuste painetest, kaevutakse ühe päeva jooksul üha roh-
kem tagasi minevikku, näidates, kui erakordselt tugevat mõju võib minevik ole-
viku ja tuleviku üle omada.
     Edward Albee absurdisugemetega draama “Kes kardab Virginia Woolfi?”
uurib keskealise abielupaari omapärase armastusest-vihkamiseni-suhte näitel,
mis juhtub inimestega siis, kui ei ole enam illusioone, mille taha peitu pugeda.
     Tracy Lettsi vormilt klassikaline ja psühholoogiline “Augustikuu” on erinevalt
teistest siin käsitletavatest perekonnadraamadest tragikoomiline näidend. Isa
kadumine toob Westonite perekonna üle hulga aja taas kokku lapsepõlvekoju
Oklahomasse, kuid ühes nendega pressivad uksest sisse ka kõikvõimalikud prob-
leemid ja pinged, muutes niigi sumbunud õhu veelgi lämmatavamaks.
     Sam Shepardi “Maetud laps” heidab pilgu ühele kesklääne perekonnale, kelle
kohal lasub sünge saladus. Lootuses, et see ei tule kunagi päevavalgele või unu-
neb sootuks, elatakse päevast päeva suhtumisega, nagu ei olekski midagi juhtu-
nud. Minevikus aset leidnud sündmus on aga jätnud igasse pereliikmesse oma
jälje, süükoorem on raske kanda ning piisab ainult ühest inimesest, kes ütleks, et
te elate valesti, kui kõik varisebki kokku.
     Tuttavate lugude ja müütidega läbi põimitud sisu (näiteks Oidipuse ja kadu-
nud poja motiivid) kerib end järk-järgult lahti sümbolite ja tegelaskujude kaudu,
kes on ühtaegu põnevad, šokeerivad ja eemaletõukavad. Ent terviklikkuse ase-
mel domineerib realistlikus, sümbolistlikus ja sürrealistlikus stiilis kirjutatud näi-
dendis fragmentaarsus, tegelaste ja nende mineviku kaugemad tagamaad jäävad
igaühe enda aimata või kogunisti selgusetuks.
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     Mida lähemale näitleja nendes lavastustes vaatajale tuuakse, seda huvitavam
on kogu protsessi jälgida. Lavastuse “Pikk päevatee kaob öösse” etendamiseks
kaasatud Keila-Joa mõisa väikeses ruumis ümbritseb publik näitlejaid kolmest
küljest. Distants osatäitjatega on kohati minimaalne. Tallinna Linnateatri Kam-
mersaalis mängitavas lavastuses “Kes kardab Virginia Woolfi?” on näitlejad aga
päris üksi ümberringi istuva publiku keskel. Mõlemad lavastused annavad või-
maluse minna tegelastele külla. Kadunud on tavapärane neljas sein, kuid samas
ei valitse ka oht, et publikuga hakatakse otsest kahekõnet pidama. Intiimsed
mängukohad annavad Karusoo ja Kiselovi lavastustele omapärase juuresoleku-
efekti. Seda võib öelda ka Draamateatri suures saalis ning Sadamateatri black box
tüüpi saalis etendatavate “Augustikuu” ja “Maetud lapse” kohta, kus justkui
piilutakse läbi pererahva aknakardinate. Näitlejatel on võimalus kaduda kulis-
side varju ja distants publikuga on siin-seal palju suurem, kuid sellest hoolimata
on vajalik kontakt lavaltoimuvaga olemas.
     Nende lavastuste üks läbiv teema, mida ka lavakujundused edasi annavad,
on unistuste poole püüdlemine, nende täitumine ja selle olulisus viletsusega
kokku puutunud tegelaste jaoks. Pille Jänese kujundatud kolmekordne maamaja
“Augustikuus” ning selle sisemuses paiknevad detailid võivad rääkida unistuste
saavutamisest oma loo. Pealtnäha korralik elamu osutub lähemal vaatlusel ripa-
kile jäetuks – seinalt kooruv tapeet, lagunev katus üksikute plankudega, tühjad
pudelid nurkades vedelemas. Raamatuvirnad nii maja sees trepimademetel ja
laudadel kui ka eeslaval moodustavad mõttelise piiri lava ja publiku vahel. Raa-
matutega kandub lavale ka luuletajast pereisa Beverly Westonile (Lembit Ulfsak)
omast boheemlaslikkust. Ulfsaki tegelane viibib laval küll ainult esimeses sisse-
juhatavas stseenis, kuid sellele vaatamata on tunda, kuidas tema kummitus teiste
pereliikmete hulgas vaikselt ringi kondab. Sooja valguse vaheldumine külme-
maga muudab hubased ruumid läbilõikavalt tühjaks ja kõledaks (valguskujun-
daja Kaido Mikk). Kontrasti tekitab ka Eric Claptoni kantrisugemetega bluusi
varieeriv David Darlingi kurvameelne helilooming, mis kooskõlas valgusefekti-
dega annab majale lõpuks tõelise tondilossi välimuse, mõjudes sama üksiku ja
mahajäetuna nagu lähedaste poolt hüljatud pereema Violet Weston (Ita Ever).
     Raamatud on olulisteks rekvisiitideks ka lavastuses “Pikk päevatee kaob
öösse” ja “Kes kardab Virginia Woolfi?”, lastes niisamuti aimata osa (mees!)te-
gelaste huvi kirjanduse vastu, kuhu nad aeg-ajalt põgeneda armastavad.
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     Lavastuses “Pikk päevatee kaob öösse” mängib näidendi atmosfääriga kaasa
unarusse jäetud Keila-Joa mõis ja selle ruumides valitsev lagunemise hõng. Jaa-
gup Roometi kujundatud ning peamiselt suvekodu mööbli ja klaveriga sisusta-
tud valgusküllase ruumi muudab õhulisemaks lakke kinnitatud ja seda tervenisti
hõlmav valge kangas. Sellega seostub perenaise Mary Tyrone’i (Ülle Kaljuste)
valgest pitsriidest pulmakleit kui mälestus pidulikust hetkest ja sellele eelnenud
helgetest aegadest, millest Mary nii kiivalt kinni hoiab.
     “Maetud lapses” Jeff Buckley meloodia taustal pilkasest pimedusest ähmaselt
silme ette kerkiv pilt on niisamuti täis unistuste hõngu, ent samal ajal ka trööstitu.
Lagunemise äärel majapidamist on kujutatud osaliselt plankudest kokkulöödud
seinaga (kunstnik Airi Eras). Ruum ei ole vaataja jaoks täiesti suletud, võimal-
dades omakorda näha ka väljaspool maja toimuvat. Kõige terviklikum on lava
keskele ehitatud kahekordne vahitorni meenutav majaosa. Seinte väliskülgedele
kinnitatud ja postidele toetuvate varikatuste all kulgeb kujuteldava maja ääri
mööda laudtee. Saali seintel jooksev fotogalerii viitab hiilgeaegu näinud farmile
ja inimestele, kes on nüüdseks üksildased ja täielikult üksteisest eraldunud. Rä-
situd ja määrdunud olemisega hämar tagahoovilik lava mõjub niisama alasti,
nagu seda on emotsionaalselt lõpuks ka tegelased, kelle sisemusse maetud sala-
dused sealt aeglaselt ja valuliselt välja kistakse.
     Eelnevalt kirjeldatud kujundustest eristub kõige rohkem Iir Hermeliini loodu
Tallinna Linnateatri Kammersaalis lavastuses “Kes kardab Virginia Woolfi?”,
mille eesmärgiks on tekitada vaatajas istekohast sõltumata vahetu kohalolu
tunne. Realistlikult kujundatud ruum vastandub täielikult illusioonide maa-
ilmale, milles George (Andrus Vaarik) ja Martha (Epp Eespäev) on elanud. Vii-
bides ühe elumaja soliidses ja maitsekalt sisustatud võõrastetoas, kustub äkitselt
valgus, uks keeratakse lukku ning taamal hakkab kostma Martha naeru, mis
jõuab tasapisi üha lähemale. Martha lõbus meeleolu on aga kiire asenduma tõsi-
sema pealetükkivusega, kui ta üritab iga hinna eest meenutada Bette Davisega
seotud filmi pealkirja. Veelgi rohkem aga ärritab Marthat George, kes näitab selle
kõige suhtes üles stoilist ükskõiksust. Vähe sellest, et Martha jahub mingist fil-
mist, mis George’i absoluutselt ei huvita ning millesse too lõpuks ka irooniliselt
suhtub, George’i olukorda ei muuda sugugi paremaks ka ootamatu teade saa-
buvatest külalistest. Martha silmad löövad aga uksekella helisedes põlema nagu
verejanulisel metskassil, suurest rõõmust käsi kokku lüües hõiskab ta: “Pidu!
Pidu! Pidu!”
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     Niisuguses sõltuvussuhtes, mille mõlemad osapooled toituvad teineteise lõ-
putust tögamisest saadud energiast, ongi midagi metslaslikku. Meenutagem
vaid, kuidas nad mööda maja ringi tuisates uluvad ja häälitsevad. Kuidas nad
provotseerides teineteist justkui armutult tükkideks rebivad, püüdes jõuda luu-
üdini. Süütult alanud pidu kujuneb üsna ruttu põrgulikuks mänguööks, totaal-
seks sõjaks, milles piire ei tunta ja vahendeid ei valita. Tõde või illusioon – nende
suhtes enam vahet ei tehta.
     Andrus Vaariku George on oma naist armastav torkava huumorimeelega
mees, kes püüab viimase nõudmiste ja tujudega toimetuleku kõrval ka ise vaim-
selt ellu jääda. Sarkasm on George’i jaoks päästerõngaks igas olukorras. See aitab
tal ühelt poolt tormilises kooselus Marthaga vee peale püsima jääda, koduse
enfant terrible’i kontrolli all hoidmisega hakkama saada. Teisalt ka lõbustada
ennast ootamatult kaela sadanud külaliste peal momendil, mil tahaks üksnes
rahu ja vaikust. 
     Olles loobunud oma isiklikest soovidest Martha kasuks, soovib George oma
naist igas mõttes õnnelikuks teha. Püüdes aga vastavalt naise ootustele olla keegi,
kes ta olla ei suuda, teeb ta lisaks Marthale ka iseenda õnnetuks. Sellest tulenev
kibestumine paneb George’i aeg-ajalt Marthat ründama, seda nii vaimselt kui ka
füüsiliselt, andes samas ka piisavalt põhjust ennast tülikal tunnil saabunud kü-
laliste peal välja elada. Lisaks sellele ajendab George’i õelutsema ka trots olukorra
vastu, kus ta on järjekordselt olnud sunnitud viibima auväärse äiapapa poolt kor-
raldatud peol, millele järgneb veelgi häirivam koosviibimine kodus võhivõõraste
inimeste seltsis. Nii Martha kui ka Honey (Kristiina-Hortensia Port) ja Nicki
(Argo Aadli) pihta suunatud terava irooniaga George justkui karistab neid kõiki
selle eest, et teda sellel varahommikusel koosviibimisel osalema sunnitakse. 
     Külaliste saabudes läheb George Martha soovi järgi olenguga kaasa, tundes
sisimas tegelikult aina süvenevat naudingut võimaluse üle kellegi kulul lõbusalt
nalja visata. Alates hetkest, mil Martha teeb algust tõelise mänguga, muutub ka
George’i mängimistaktika mitme kraadi võrra ründavamaks. Hoolimata Martha
jõulisusest ja tema näilisest üleolekust, kehtestab George mängureeglid, diktee-
rides kindlakäeliselt kogu õhtu kulgu. Martha võib George’i kohelda nagu toa-
poissi, lastes tal jooke serveerida, külalistele ust avada ja nende üleriietega
tegeleda. Martha võib lõputult maha teha George’i akadeemilisi saavutusi, mida
ta piisavaks ei pea. Kuid nagu tunnistab Martha Nickile kolmandas vaatu-
ses allaandnud toonil, on George tema jaoks ikkagi see ainus inimene, kes teda
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“Kes kardab Virginia Woolfi?” Honey – Kristiina-Hortensia Port, 
Nick – Argo Aadli.
Foto: Siim Vahur
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George – Andrus Vaarik.
Foto: Siim Vahur
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mõistab ja hoiab. Olles aga oma kõikvõimsa isa poolt nii tugeva surve all, tuu-
seldab Martha George’i kõigele vaatamata täie rauaga selle eest, et too oma töös
piisavalt edukas ja ambitsioonikas ei ole.
     Martha võib George’i üha kasvava agressiivsusega mõnitada ja halvustada,
kuni too seisab esimese vaatuse lõpus keset võõrastetuba, katki löödud klaas-
pudel vihaselt käes ning valmis naisele kallale minema. Martha võib George’i
alandada otse tema silme ees Nickiga ameledes, millest George pealtnäha välja
ei tee. Üksi jäädes on too muidugi maruvihane, vandudes Marthale selle eest
kättemaksu, kuid kõigele vaatamata jääb tagantjärele toimunu üle domineerima
ikkagi George.
     Epp Eespäeva Martha tulistab ja ründab nagu tank, ragistab jääkuubikuid
“nagu kokkerspanjel” ning selle kõige juures on ta nagu väike laps, kes on hal-
vasti käitunud ja ootab, et teda pidevalt korrale kutsutaks. George aga ei viitsi
teda kantseldada, ja mida tuimemalt ta Martha suhtes käitub, seda raevukamaks
viimane muutub. Teise vaatuse lõpus demonstreerib George jõuliselt oma vaim-
set üleolekut, ignoreerides Martha ilmseid vihjeid sellele, mis tal Nickiga plaanis on.
     Martha silmis on Nick ühtaegu kena välimusega noormees ja poisike, keda
ta mööda diivanit sõna otseses mõttes pintsakukraest kinni hoides kaasa lohistab
ja kellel ta enda süles istuda laseb. Meelas pilk ja lai naeratus näol, tegeleb Martha
kahe esimese vaatuse jooksul vahetpidamata Nicki võrgutamisega, lootes nii
George’i oma provokatsioonidele alluma panna. Oodatava armukadedusest ajen-
datud sekkumise asemel keerab George toimuvale demonstratiivselt selja ja iso-
leerib ennast kõrvaklappidega, andes nii mõista, et ümberringi toimuv ei muuda
tema jaoks enam midagi. Ehkki see ei takista Marthat Nickiga magamistuppa
minemast, hakkavad mängimisest saadud rõõm ja energilisus tasahaaval asen-
duma väsimuse ja kahetsusega. Kolmanda vaatuse alguses küünlavalgel pime-
das ruumis üksildaselt ringi kõndiv Martha ei ole enam sugugi too julmur, keda
mäletame eelnevatest stseenidest. 
     George’i strateegia ohvrite lõksupüüdmisel on täis ootamatuid käike. Tema
läbinisti provotseeriv hoiak vaheldub pidevalt inimlikuma ja avatumaga. Tera-
vate ja ettearvamatute rünnakutega varieeruv salalik ja rahustav inimlik suhtle-
mine peibutab vastaspoolt omakorda kaitsekilpi unustama. Seda paika-
panevamalt toob ta aga lagedale kõigi ebaõnnestumised, tundes sealjuures val-
juhäälsete naerupahvakutena väljenduvat kahjurõõmu, et ta pole ainsana oma
eluga rappa jooksnud.
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     Sõbralikule öisele visiidile saabunud Nick ja Honey kujunevad tõelisteks lü-
kata-tõmmata tegelasteks. Seda juba päris algusest peale, kui George naistele joo-
kide kohaletoimetamiseks Nicki nagu koera enda juurde vilistab. George
naeruvääristab Nicki mõnuga, hammustades üsna ruttu läbi tema abielu alusta-
lad ja olles isegi tegelikult sarnases olukorras. Louis Prima “Just a Gigolo” töötab
hästi, tõstmaks esile George’i ja Nicki ühiseid eesmärke end abielu kaudu selles
maailmas mõnevõrra paremini tunda. Tagantjärele mõeldes tundub, et oma
õelutsemisega osutab George Nickile tegelikult suure teene. Tajudes, et tolle elu
on veeremas samamoodi nagu ta enda omagi, näitab George Nickile täpselt kätte,
milliseks ta elu võib kujuneda. George teeb seda omal jõhkral viisil, kuid siiski
eesmärgiga juhatada Nick teisele rajale.
     Nicki olemus tuleb kõige paremini välja kolmanda vaatuse alguses, kui
George ja Martha tema kui toapoisi üle koos nalja viskavad. Olles teadlase kom-
bel kõneledes välise viisakuse ja fassaadi nimel harjunud palju alla neelama ja
kompromisse taluma, saab Nick tegelikult väga hästi aru, et teda alandatakse, ja
püüab seda vapralt taluda. Kui tema abikaasa Honey lihtsalt ei taipa sündmus-
kohalt lahkuda, siis hea mulje jätmise nimel kõigeks valmis Nickil pole selleks
piisavalt selgroogu, andes nii George’ile hea võimaluse ennast väga võimsalt
kehtestada vahetult enne “Lapse kasvatamise” mängu.
     Kristiina-Hortensia Port mängib Honey erakordselt ohmuks ja piiratud vai-
muannetega olevuseks. Ka Nick põeb ja häbeneb silmatorkavalt oma naise liht-
sameelsust, üritades seda pidevalt varjata ning manitsedes teda korralikkusele.
Päriselt meeldib Honey Nickile aga just sellisena, nagu ta on. Lihtsalt Nicki mõis-
tus ei aktsepteeri tema valikut, kuna maailmale näitamiseks sobiks intelligentsem
naine tunduvalt paremini. Kui Nick tunnistaks avalikult, et Honey on see õige,
näitaks ta kõigile oma primitiivset külge, mida ta nii väga varjata tahab. 
     Oma särava rumaluse ja naiivsusega võimendab Honey aga teisi tegelasi, ilma
milleta mõjuks ta selles lavastuses tapvalt igava kujuna. Siira tõepeegeldajana
ütleb ta välja kohatuid, aga tõeseid asju, mida mängureegleid tundvad isikud
kunagi ei ütleks. Kogu seltskonnast jätab just tema kõige elutervema mulje, kuna
ta lihtsalt elab oma väikest elukest, püüdmata kedagi ära kasutada ega kellelegi
väga meeldida.
     Samuti nagu Martha, on ka Honey loonud endale kujutlustes lapse, millest
aga eraldi liini välja ei arendata. Seega on Pordi mängida ennekõike lõbus
joomakaaslane, kelle igasugune taipamatus teeb temast aga George’ile tema
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mängudes suurepärase kaasosalise. Viimane naudib kogu täiega, et Honey mil-
lelegi pihta ei saa ja laseb end piinliku lõpuni rõõmsalt välja vedada. Arvestades
seda, kui uskumatult kergeusklikuks Port oma tegelase kolme vaatuse jooksul
mängib, tundub võimatuna, et Honey midagi aimata võiks. Vahetult enne illu-
sioonide “hukkamist” on aga just Honey see, kes tajub kõige esimesena lähenevat
katastroofi. Just nagu oleks ta kogu aeg olnud teadlik George’i mänguvõtetest.
Sellisel juhul on igati põhjendatud ka tema pidevad käesirutused brändiklaasi
järele – aimates ette, mis kohe-kohe juhtuma hakkab, on alkohol ainus võimalus,
mille abil nendes mängudes kuidagigi vastu pidada.
     Ootamatust küljest avanenud roll näitab, et pühas lihtsameelsuses võib teine-
kord näha tõde selgemaltki kui mõtte- ja käitumismudelite kammitsais olles.
Argo Aadli ja Kristiina-Hortensia Port loovad vaimuka paari – rollidele lisavad
värvi naeruvääristavad nüansid ning vaimses plaanis täiendavad need kaks
teineteist vägagi hästi.
     Lõplik illusioonide purunemine mängitakse emotsionaalselt võimsaks. Geor-
ge’i jaoks on viimane piisk see, kui toapoiss Nick osutub oma staatuselt millekski
enamaks. Jälgides mööda tuba närviliselt ringi liikuvat George’i, tajub Marthagi,
et on käitunud halvasti. 
     Martha ja Nicki vahel aset leidnu annab George’ile tugeva põhjuse vastulöö-
giks. “Lapse kasvatamise” mängust kujuneb George’i triumf. 
     Kuulates Marthat, kuidas ta räägib oma väikese poisi sündimisest, kasvami-
sest jne – see tuleb temast niivõrd siiralt ja veenvalt, et tundub uskumatuna, et
last ei olnudki. Kui vähe on tegelikult vaja selleks, et käiks ainult üks klõks, ja
me olemegi illusioonide maailma lummuses. 
     Mõlemad, nii Martha kui ka George, elavad sellesse mängumaailma täielikult
sisse, kuid igal asjal on oma piirid. George’i stoilise rahu ja vaoshoitud tunnete
kõrval muutub Martha etenduse kulgedes üha agressiivsemaks, kuni lõpuks
murdub mehe taktikepi all. George ja Martha on mõlemad ilma oma kujutlustest,
kuid seeläbi ka teineteisele lähedasemad. Selles illusioonidest tühjas elus, mida
Martha nii väga kardab, ei jää nad kumbki üksinda.
     Honey ja Nick lahkuvad sündmuskohalt šokeerituna. Mõeldes aga nende su-
hetele, millest ühes domineerib naine ja teises mees, ning isikute erinevale
dünaamikale, ei jää tunnet, et noorpaari elu võiks minna sama teed mööda nagu
Martha ja George’i oma.
     Pidev põgenemine minevikumälestustesse, tegelikkuse ignoreerimine ja ela-
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mine illusioonides kerkivad esile ka lavastustes “Pikk päevatee kaob öösse”,
“Augustikuu” ja “Maetud laps”.
     Ain Lutsepa James Tyrone on heasüdamlik alkoholi küüsi langenud mees, kes
müüs oma taotlused ja ideaalid vaesuse hirmule alla vandudes varakult maha.
Tema mõtteviis on lapsepõlvest saadik olnud halvatud hirmust lõpetada vaeste-
majas, ning suutmata mõista, et jõukus üksinda teda õnnelikuks ei tee, lõpetab
ta ahne koonrina. James Tyrone’i kõrval moodustavad olulise liini materiaalselt
süüdimatud luuseritest pojad James jr (Tiit Sukk) ja Edmund (Märt Avandi), kes
põgenevad hoopis teise äärmusse, vältimaks samme, mida nende poolt hukka-
mõistetud isa on oma elus teinud.
     Kui Tyrone’ite meespere on oma eluga lootusetult ummikusse jooksmisele
paljuski ise kaasa aidanud, siis ema Mary mõjub Ülle Kaljuste kehastuses nende
kõrval süütu ohvrina, kes ei osanud idealistliku noore neiuna ette näha, kui än-
gistavaks reaalsus tema jaoks kujuneb. Leides end kannatamas õnnetus abielus
varakult mandunud näitlejaga, ihkab ta tagasi noorpõlves kogetud elu. Naise
õnnetus teeb ka mehed õnnetuks, sest ema on ikka peetud selle perekonna selg-
rooks, kellelt oodatakse halvima ärahoidmist. Raskelt viga saanud naisel aga ei
jätku enam jõudu ennast ja teisi päästa.
     Kõige rohkem potentsiaali surnud ringist välja rabeleda näib olevat Edmun-
dil, kes ühel hetkel mõjub teiste tegelaste kõrval ainsa ankruna reaalsusse. Efekt-
sed on tema poeetilised tundepuhangud, mis annavad edasi looduses valitsevat
ilu ja poeesiat. Edmund usub leidvat lunastust looduse kaudu, mis Karusoo la-
vastuses osutub siiski võimatuks. Sarnaselt vanemale vennale ta lõpuks justkui
ei püüagi ennast kuidagi aidata, neelates endasse kõik halva, kuni viimaks selle
koorma all kokku vajub. Aasta-aastalt üha veenvama mänguga Märt Avandi
Edmundis on tunda tiisikusest ja süüdistustest vaevatud hinge, mis nii ehedal
kujul varasemalt saali ei kandunud.
     Mõlemad pojad mängitakse seesmiselt nõrkadeks tegelasteks, kuid oma küü-
nilisuses ja põikpäisuses mõjub James jr väliselt tugevamana kui Edmund. Tiit
Suka mäng annab edasi tõelist tunnete virvarri, milles kõige tugevamalt kerkivad
esile valu ja armukadedus. James jr on võimeline samaaegselt armastama ja vih-
kama, mis lööb kõige paremini välja suhetes Edmundiga. Niisamuti on Ain Lut-
sepal õnnestunud luua vastuolulistes tunnetes heitleva isa kuju. Tema James
Tyrone’i tunded varieeruvad heasüdamlikkusest äkilise raevuni, näidates, et mis
tahes paheline külg on üksnes ebaadekvaatne reaktsioon kogetud eluraskustele. 
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     Ägedad vastused süüdistustele toovad esile Jamesis peituva võitleja, kes oma
eksimusi tunnistades on valmis edasi minema, kuid James jr puhul need ainult
kasvatavad tema protestimeelsust perekonna vastu, kusjuures nii üks kui teine
on võimetu oma suhtumist muutma. Mõlema arusaamad ja tõekspidamised aval-
duvad lõplikult teises vaatuses, kus minevikus läbielatu kaudu tuuakse siiralt
päevavalgele oma taunitava käitumise tagamaad. Raske on Lutsepa James Tyro-
ne’it hukka mõista, milline ihnuskoi ta ka poleks. Vastandlikest tunnetest sega-
dusse sattunud James jr tõe kuulutamine Edmundile on samuti meeltliigutav,
kuid samas egotsentrilise varjundiga. Valus tõde murrab noorema venna, kuid
ei avalda nii suurt mõju südames pigem kergendust ja rahulolu tundvale James
juuniorile, kelle vaenulikkus Edmundi vastu ei kao sisimas kuhugi.
     Noorema poja Edmundi sündimise järel kergekäeliselt arstide ja abikaasa
poolt uimastite maailma tõugatud Mary etteheited on õigustatud mehele, kuid
ei ole seda pojale. Mary küll eitab seda, kuid säärane suhtumine on tajutav igas
tema liigutuses ja väljaöeldud sõnas. Vimm noorema poja vastu on vallutanud
ka ema alateadvuse. Tema teatraalsed püüded näidata üles hoolivust on kantud
soovist normaalse perekonnana edasi elada, millest tegelikult kumab läbi Mary
ükskõiksus nii teiste kui ka iseenda suhtes. Kõigele käega lüües hõljub ta mor-
fiinipilves edasi, vaadates kaklevat alkohoolikuteperekonda jõuetult kõrvalt.
Klaasistunud silmad, hirm ja igatsus tema näol väljendavad sisemuses valitsevat
kaost, aga see Mary ei ole kohe algusest peale kadunud. Teiste tegelaste tunne-
tega mängides hiilib ta selgete momentide vaheldudes vaikselt lõpp-punkti, kus
morfiini uimastav mõju saavutab oma haripunkti.
     Üha rohkem minevikusündmuste külge klammerduvate pereliikmete kõrval
on teenijanna Cathleen (Pille Lukin) ainuke, kes suudab reaalselt ajas edasi lii-
kuda. Soov viletsates tingimustes vastu pidada ja teistele head meelt teha paneb
teda nägema asjade naljakamat poolt. Cathleeni eluterve hoiak esimese vaatuse
lõpus muudab ka Mary reipamaks, tekitades korraks tunde, et viimane suudab
terve mõistuse säilitada. Taibates lõpuks, kuhu Mary on omadega välja jõudnud,
on Cathleen see, kes peab taganema.
     Korrapäraste vahedega kõlavad sireenid annavad märku üha tihenevast
udust, koos purjutades lükatakse allamäge veerevale vankrile ainult hoogu
juurde. Ruumis võtab järjest enam võimust rusuv hallus, millesse mattunud
tegelased tõmbuvad järk-järgult oma hämarasse maailma (valguskujundaja
Raivo Talvend). Teine vaatus on enamjaolt meeste kanda, kuid Mary kohalolek
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on sellest hoolimata igas hetkes tuntav. Ta ei ole reaalselt nähtav, aga tema vii-
rastus kangastub pidevalt silme ees. Õhtu lõpuks välja ilmudes haarab Mary vaa-
tajad momentaanselt, märkamatult tarduvad teda ümbritsevad abikaasa ja pojad.
Niisugune hetkeline kivistumine leiab aset ka varem, kui nad kõik kolmekesi lii-
kumatult akendest välja vaatavad. Mary haigus halvab neid igas mõttes, võttes
jõu edasi minna. Nende alistunud hinged mattuvad kurva saatuseloori alla, mille
Mary enda järel lõplikult peale tõmbab. Terve etenduse jooksul tundsin kiusatust
heita pilk maailma, millega Mary nii lootusetult kokku on kasvanud. Ülle Kal-
juste annab selle võimaluse finaalis.
     Igapäevase halluse eest sulgub minevikumaailma ka Külliki Saldre Halie
“Maetud lapses”, klammerdudes tugevalt nende väheste mälestuste külge, mis
talle on jäänud. Olles niisamuti pettunud oma meesperes, kes on oma eluga loo-
tusetult rappa jooksnud, ning suutmata leppida olukorraga, kuhu ta on sattunud,
ootab Halie lakkamatult, et temaga midagi juhtuks. Sisimas tunneb ta end hülja-
tuna, kuid omades piisavalt tahtejõudu ja selgroogu, suudab ta sellest üle olla,
kaotamata lootust paremale elule. 
     Mälestused, mis tegelikkuses ei pruugi olla nii imetlusväärsed, kutsuvad Ha-
lie’s sellest hoolimata esile häid emotsioone. Nii näiteks loob ta oma kadunud
pojast Anselist pildi kui kangelasest, kes seda tegelikult ei olnud, ja vuristab suu-
rustaval toonil ette kõik tema saavutused. Need on mälestused, mis muutuvad
rääkides aina ilusamaks ja muinasjutulisemaks ning sestap ignoreerib Halie
kõiki, kes püüavad neid temalt ära võtta või mingilgi määral halba valgusesse
heita. 
     Pidevalt kujutlusmaailma külge aheldatuna ei ole just kuigi palju neid mo-
mente, mil Halie viibiks reaalsuses. Kui see vähestel kordadel (vastu tema taht-
mist) ka juhtub, näiteks allkorrusel valitsevale kaosele otsa koperdades, asendub
tema   senine vankumatu ja kõiketeadev hoiak tunduvalt rahutumaga.
     Võimust teiste üle on Halie kogu aeg huvitatud, olles selle nimel kõigeks val-
mis. Sarnaselt Haliele on võimu omamisest huvitatud ka Bradley (Karol Kuntsel).
Vanematelt kõige vähem tähelepanu pälvinud ning rumala õnnetuse tõttu jalast
ilma jäänud poeg, kes terroriseerib kõiki talle teel ette jääjaid. Mida rohkem uusi
takistusi, seda enam ta end üles kütab. Erinevalt teistest mängib Kuntsel Bradley
kõige julmemaks ja eemaletõukavamaks kujuks, ent metalse väliskesta all peitub
tegelikult haiget saanud hing, kellel on omad põhjused olla vihane. Sealsamas
leidub ka momente, mil ta on neist kõigist kõige abitum – seda näiteks põrandal
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roomates või kaebleval häälel oma puujala järele kiunudes. Halie on ainuke, kelle
juuresolekul käitub ta nagu peksa saanud peni, mis näitab omakorda, kes on sel-
les majas peremees.
     Shepardi kirjelduse järgi ilmub Halie publiku ette alles näidendi esimese vaa-
tuse teises pooles (seni oleks võimalik kuulda ainult tema häält mõnest lavata-
gusest ruumist). Kiselovi lavastuses aga kohtub vaataja temaga juba esimestel
hetkedel ülakorruse kambris, võimu kantsis, kus ohjad enda kätte haaranud
perenaine end kõige turvalisemalt tunneb. 
     Valmistudes minema kohtumisele pastor Dewisega (Raivo Adlas), on Halie
hõivatud peamiselt iseendaga, väljaminekuks sobiva kostüümi valimise ja min-
kimisega. Allkorrusel hingitsev Dodge (Aivar Tommingas), kelle igapäevaseks
hobiks on diivanil vedeledes läbi teravmeelsuste tuua esile lootuste purunemist
kõige ja kõigi suhtes, Halie’le huvi ei paku. Dodge’i ellusuhtumine ja iseloom
avalduvad seda paremini, mida teravamalt ja iroonilisemalt näitleja oma repliike
lausub. Meeldejäävad on kiired üleminekud ühest olekust teise, erinevate tun-
nete varieerumine ja miimika, mis toovad endasse tõmbunud Dodge’is esile tema
koomilisema poole.
     Enamikule Dodge’i repliikidest reageerib Halie jooksujalu küsimusega:
“Mida?” ja kui ta vastabki midagi enamat ja teemakohast, siis on tunda, et ta on
ise oma mõtetega samal ajal hoopis kusagil mujal. Elades end peegli ees aasta-
kümnetetagusesse aega, ei väsi ta meelde tuletamast nooruspõlve, mil rohi oli
rohelisem ja taevas sinisem. Nii meenutab ta suurima helgusega koosveedetud
aega ühe džentelmenist parisnikuga Kalifornias või Floridas, lausudes neid sõnu
daamiliku uhkuse ja kavala naeratuse saatel. “Eskortis kohe sinnamaani välja?”
küsib Dodge, mille peale Halie sõnagi lausumata kiirel sammul tagaruumi kaob.
Igasugune meelehea on kiire asenduma pettumust ja põlgust väljendavate ilmete
ja sarkastilisema tooniga, kui allkorrusel laseb end ikka ja jälle meelde tuletada
selle kõige üle ironiseeriv Dodge, kellega kooselu vaevalt parimate mälestusteni
küünib. Vihjates siinkohal Halie’le kui prostituudile, on lavastuses kasutatud
sõna “eskortis” tekstis oleva sõna “saatis” asemel ning teisalt toetab antud staa-
tuse esiletõstmist ka näitleja grimm.
     Dodge’i ja Halie esimese dialoogi puhul mängib rolli repliikide täpne ajastus
ja sobiva rütmini jõudmine, mis tagab vajaliku tempo etenduse kulgemiseks.
Mida teravamad ja pingestatumad lausumised, seda parem. Õnnestunumatel
kordadel, mil oli tunda rohkem rütmimuutusi kõnelemise kiiruses, hääletooni
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“Maetud laps”. Halie – Külliki Saldre, 
Dodge – Aivar Tommingas.
Foto: Aldo Luud
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“Maetud laps”. Vince – Martin Kõiv, 
Shelly – Maarja Mitt, Tilden – Margus Jaanovits.
Foto: Aldo Luud
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kõrguse varieerumises või meeleolu muutuses, on seda ka saavutatud. Tempo
ülevalhoidmine on oluline kogu lavastuse seisukohast. Tunne, et näitlejaid piit-
sutaks nagu kogu aeg miski tagant ja repliike tulistatakse üksteisele nagu rakette.
Vastasel juhul meenutab laval toimuv lihtsalt sihitut uimerdamist, mis ei haara
kaasa.
     Abikaasade omavahelise tögamise ajal ilmub nähtavale vanim poeg Tilden
(Margus Jaanovits). Vanemate kunagine uhkus, ent nüüd vaimse ebastabiilsuse
all kannatav mees, kes toob valitsevasse atmosfääri müstilisust. Jaanovits mängib
Tildeni kõige salapärasemaks tegelaseks, tuues välja inimloomuse varjatud kül-
jed. Tildeni tagasitulek üle pika aja koju külvab rahulolematust, samuti tekitab
kõhedust tema kõnelemise viis ja omaette hoidmine. Rääkimata välimusest –
käed ja nägu mullaga koos, porised saapad ja vihmamantel, labidas alalõpmata
kaasas. Ka pelguri kombel kergelt küüru hoidmine – justkui kardaks, et keegi
saab tema tegemistele jälile. Niisamuti kammitseb teda hirm ähvarduste ees, et
ta kihutatakse kodust välja, mis väljendub hüsteerilises nutma hakkamises. 
     Nii Halie kui ka Dodge tunnevad, et Tildenil on midagi plaanis. Väljakaeva-
mistega läheb ta üha sügavamale, ilmudes meie ette algul maisiga, seejärel por-
ganditega ning lõpuks lapse surnukehaga. Reaalselt tundub absurdne, et sööti
läinud põllult midagi leida võiks. Kujundina illustreerib see aga Tildeni oskust
panna vili kasvama seal, kus see näib pea võimatuna.
     Saladuslikke küsimärke tekitatakse juurde ka Tildeni poja Vincenti (Martin
Kõiv) saabumisega oma lapsepõlvekoju ühes sõbratari Shellyga (Maarja Mitt).
Viimane saavutab majaelanikega silmanähtavalt parema klapi kui Dodge’ile ja
Tildenile oma olemasolu meeleheitlikult tõestada püüdev Vincent. Eesmärgi-
kindlus kumab läbi ka Shellyst, kes seab endale sihiks iga hinna eest perekonna
mahavaikitud minevikus selgusele jõuda ning taaselustada mälestus kadunud
sugulasest. Pettumuse osaliseks saanud noorte järkjärguline arusaamine reaalse
ja kujutlustemaailma erinevusest väljendub üha süvenevas agressiivsuses. Iga
eesseisev takistus paistab neid veelgi enam sütitavat. Näitlejate tegelaskujud kas-
vavad stseenist stseeni ning mõlema ülimalt intensiivne ja hoogne mäng on nau-
ditav. Seda muidugi juhul, kui sõnalõppe ära ei sööda ning kõrgemaid ja
vihasemaid noote võttes säilib hääletoonis samaväärne usutavus ja loomulikkus
nagu rahulikumatelgi hetkedel.
     Mitti Shellys on ühtaegu tunda nii trotslikkust kui ka leebust. Oma energi-
lisusega mõjub Kõivu Vincent esimeses pooles värskendavalt. Teises vaatuses
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üleskeritud pingete keskel lavale ilmudes on lapsemeelsus asendunud alkoholist
läbi imbunud sõjakusega, millel näib aga olevat ergutav mõju unustatud mäles-
tustele. 
     Külliki Saldre teatraalse mängulaadiga Halie’s peituvad mitmed inimtüübid,
kes eri aegadel välja hüppavad. Ettearvamatud reaktsioonid teevad temast üht-
aegu nii vooruse verstaposti kui ka halastamatu julmuri. Üleminekud ühest rol-
list teise tulevad kõige paremini esile kolmandas vaatuses, kui ta ühes pastoriga
järgmisel hommikul silmanähtavalt purjus ja lõbustatud olekus koju saabub,
seljas vagadusele manitseva musta kleidi asemel kollane, käes tohutu kimp päi-
kesekollaseid roose ja valged kindad.
     Raivo Adlas mängib pastori kohmakaks ja taktitundetuks variseriks, kes ei
täida talle määratud rolli. Kui ta koos Halie’iga järgmisel päeval viimase koju
saabub, ajendab teda sisemine hirm majas toimuvate sündmuste suhtes muutma
piinlikud momendid naljakaks, seejuures aga on ta täiesti abitu valitsevale kao-
sele lõppu tegema. Senikaua kui Adlase pastor teistega samas rütmis püsib ning
endale teenimatult tähelepanu ei tõmba – nõnda teiste tegelaste sõnade mõju vä-
hendades –, on hästi. 
     Ka ebakaines olekus on Halie võimeline säilitama oma juhtiva positsiooni.
Tema võimukus avaldub ennekõike jõulises hääletoonis ja üleolevas suhtumises,
mis põrmustab nii kõik ülejäänud enda ümber. Viskipudel käes, jätkuvad ka tema
moraliseerival toonil sõnavõtud teemal, kuivõrd hukas on tänapäeva noored
mehed, kes lubavad endale naisi ja narkootikume. “Õnnetuid, haledaid, kondi-
seid plikakesi”, samal ajal Shellyga silmsidet hoides ja tema käes olevasse alus-
tassi viskit kallates. Häid kombeid ja eluviise propageerides ebaõnnestub Halie
nende järgimises ise täielikult. Tema taaruv hoiak ja udune pilk on alkoholijoobes
inimesele omaselt ehedad, kuid oma eneseväärikust ei kaota ta seejuures het-
kekski. Ebastabiilne ja kõigutamatu ühtaegu.
     Järk-järgult on ta sunnitud loovutama mänguohjad Shellyle, kes on võtnud
endale eesmärgiks iga hinna eest mahavaikitud minevikus selgusele jõuda. Nii
teatab ta ülal trepil seistes, et neil kõigil on mingi saladus, mille peale kõik vaka-
tavad. 
     Kolmanda vaatuse viimases pildis on Halie endine uhkus ja võimukus asen-
dunud rahulikkuse ja tagasihoidlikkusega. Näost kahvatuvalge, räägib ta pehmel
ja malbel häälel imestavalt, kuidas ligi kolmkümmend aastat söötis ja viljatul
põllul on vili iseenesest jälle kasvama hakanud. Ühelt poolt ei ole muidugi
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välistatud, et see kõik ainult viirastub talle. Ometigi kumab Halie’st sel momendil
läbi midagi nii siirast ja lootusrikast, mis paneb uskuma, et õues on tõepoolest
juhtunud ime.
     Monoloogi lõppedes siseneb majja Tilden, süles lapse surnukeha ning taustaks
mängimas Jeff Buckley versioon Leonhard Coheni laulust “Hallelujah”. Aeglaselt
liigub ta surnukehaga üles Halie juurde ja asetab selle naise sülle. Halie võpatab
algul, kui poeg tema kõrvale ilmub, pöörab oma pilgu järsult Tildeni poole ning
muutub täiesti liikumisvõimetuks. Surnukeha Halie käte vahele asetanud, kal-
lutab Tilden seejärel naise pea võimalikult lapse koljuluuga lähestikku ning
lahkub alumisele korrusele, jäädes enda loodud kunstiteost eemalt vaatama.
     Momendil, kui Halie hoiab lapse surnukeha oma käte vahel, toimuks justkui
midagi katarsise sarnast. Halie jaoks on see kõik šokeeriv, ent tema väline rahu-
likkus laseb aimata, et ta tuleb sellega toime, olles viimaks võimeline oma eluga
edasi minema ja juhtunu unustama. Ühtlasi tuleb siit välja loo moraal, mis on
omane ka antiiktragöödiatele – mis tahes kuritöö ei jää kunagi karistamata ja sel-
leks, et juhtunut oma mälust kustutada, tuleb seda endale kõigepealt teadvus-
tada. Halie karistuseks on see väike surnukeha tema süles, mis sunnib teda
seisma silmitsi õudusega, millega ta on aastaid tagasi hakkama saanud.
     Ka “Augustikuu” Westonite perekonnas on toodud palju ohvreid lootuses, et
õnn saabub kunagi tulevikus. Selle asemel on neid aga tabanud suur pettumus,
mille all näib kõige rohkem kannatavat algusest lõpuni paugutav teravkeelne
Violet. Heites oma järglastele ette suutmatust elus kuhugi jõuda – see leiab oma
kõrgpunkti peielauas lühimonoloogi näol –, ei püüa ta oma pahameelt vähimalgi
määral tagasi hoida. Samalaadsed tunded valdavad ka Violeti õde Mattie Fayd
(Maria Klenskaja). Oma naist Mattie Fayd tingimusteta armastava Charlesi (Ain
Lutsepp) tolerantsus ja valmidus piinlikesse momentidesse vaheldust tuua annab
ilmselt paljudele silmad ette, seevastu Väikesel Charlesil (Taavi Teplenkov) nii
hästi läinud pole – ema vahetpidamatu nääksumine ja tänitamine oma võsukese
kallal ainult köndistab viimast. Väikest Charlesi vaadates on igatahes raske äpu-
mat meest ette kujutada.
     Oma õe kõrval mõjub Violet kohati ebainimlikult julmana, kuid seda mitte
kunagi põhjendamatult. Ta ei ründa ümbritsevaid lähedasi oma rõõmuks, vaid
eelkõige näitamaks, et tema eest pole mõtet tõde varjata. Ta ei ürita teiste õnne
hävitada, sest see õnn on juba purunenud. Ita Everi võimuses on Violet täiesti
omaette isiksus, kes ei kuulu just kõige sõbralikumate ja lahkemate inimeste
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hulka, kuid oma läbinägelikkuses mõjub ta äärmiselt elukogenud ja taibuka nai-
sena. Oleks küllaltki lihtne kujutada Violeti karikatuurses valguses, kuid Ever
on lähenenud rollile peenetundelisemalt, keskendudes oma tegelaskuju inimlike
joonte väljatoomisele. Everi kahvatuvalge jume, mustade silmaaluste ja käheda
häälega Violet on õelus ise, kuid südamepõhjas ta ikkagi armastab neid, keda
haavab.
     Samasugune tunne valdas mind ka Ülle Kaljuste Mary Tyrone’i, Epp Eespäeva
Martha ja Külliki Saldre Halie suhtes. Osatäitjad ei mängi oma tegelaskujusid
lõppkokkuvõttes nii eemaletõukavaks, kui nad esmapilgul tunduvad. Need te-
gelased on käitunud hoolimatult teiste pereliikmete suhtes ning nende vastu suu-
natud viha on mõistetav, kuid võttes arvesse perekondade tausta, on raske teha
vahet heal ja halval. Nad ei ole meeldivad kujud, aga me ei põlga neid ka ära.
     Mehed on ”Augustikuus” naistega võrreldes tunduvalt passiivsemad tegela-
sed, kellest enamik eelistab oma aega televiisori ees veeta. Kui naiste omavahe-
line arveteklaarimine poleks niivõrd tähelepanu keskpunktis, paistaksid meeste
eksimused ehk rohkemgi silma. Samas mängib rolli ka see, et meeste suuremaid
prohmakaid me laval otseselt ei näe (v.a. Steve’i ja Jeani öine marihuaanaseiklus),
mis toob sellevõrra rohkem esile naiste endi taunitava käitumise.
     Põhiteemana kerkib lavastuses üles Violeti ja tema vanima tütre Barbara (Ülle
Kaljuste) vaheline kassi ja hiire mäng võimu pärast. Kolmest õest kõige helgema
tulevikuga Barbara leiab end ühel hetkel silmitsi seismas raskustega, mida on
ühe naise jaoks selgelt liiga palju. Lisaks uimastisõltlasest emale peab ta toime
tulema (armukadeda!) abikaasa Billi (Tõnu Oja) kõrvalehüpete ning rohutõmba-
jast tütre Jeaniga (Marta Laan), kes sarnaselt Barbaraga on visa käbi ja kännu
teooria aegumatust kinnitama. Tunnetest pulbitsev Jean on sama protestimeelne
nagu ta emagi, kes omandab järk-järgult üha sarnasemaid jooni Violetiga. Oma
emaga kahekesi jäänud Barbara marsib lõpuks trepist üles täpselt sama vaevali-
selt, käed longus ja pisut ettepoole nõjatunult, nagu Violetki.
     Kaljuste Barbara on ühtaegu raevukas ning õrn ja haavatav. Tal on oma nõr-
kushetked, kuid ei lähe kaua, kuni enesevalitsuse kaotanud naine end kokku
võtab, et uuesti lahingusse söösta. Kaljuste hoogsa mängu kõrval mõjub Tõnu
Oja apaatsena, kuid nii nad jällegi tasakaalustavad teineteist ning Barbara ja Billi
vahelised jagelemised ei kisu täielikuks melodraamaks. Samas tuleb tunnistada,
et aja jooksul on Tõnu Oja Bill hakanud rohkem emotsiooni välja näitama, andes
nii märku, et ka tema kannatlikkusel on piirid.
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“Augustikuu”. Violet Weston – Ita Ever, Barbara Fordham – Ülle Kaljuste, 
Mattie Fay Aiken – Maria Klenskaja, Charlie Aiken – Ain Lutsepp, Ivy Weston – Kaie
Mihkelson, väike Charles Aiken – Taavi Teplenkov.
Foto: Teet Malsroos
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“Augustikuu”. Violet Weston – Ita Ever, Barbara Fordham – Ülle Kaljuste.
Foto: Teet Malsroos
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     Erinevalt Barbarast on Violeti kaks nooremat tütart valitseva olukorraga lep-
pinud. Suure osa oma elust vanemate lähedal püsinud Ivy (Kaie Mihkelson) on
ennastohverdav hall hiireke, kes kannatab kõige rohkem Violeti ahistamise all,
sest keegi ju peab seda tegema. Vanematekodu ängistavast meeleolust pääsenud
Karen (Hilje Murel) on ainuke, kes suudab olla õnnelik siin ja praegu. Temas on
piisavalt egoismi, mis laseb tal keskenduda eelkõige enda heaolule, kuid seal-
samas hoolib ta ka teistest. Ivy keelatud armastus Väikese Charlesi vastu ning
Kareni suhe paadunud naistemehest Steve’iga (Martin Veinmann) on juba eos
hukule määratud, kuid emotsionaalse toe nimel on mõlemad õed nõus kõigele
läbi sõrmede vaatama. 
     Kogu seltskonnast säilitavad kõige külmema närvi põlisameeriklasest maja-
pidaja Johnna Monevata (Viire Valdma) ja kohalik šerif Deon Gilbeau (Anti Rein-
thal). Pisut kahtlase huumorimeelega šerif põleb soovist kooliaegset suhet
Barbaraga üles soojendada, kuid sooviks see ka jääb. Enne isa lahkumist majja
asunud Johnna justkui aimaks kõiki järgnevaid sündmusi ette. Kandes endas tra-
ditsioonilisi pereväärtusi, paistavad teiste ebaõnnestumised tema kõrval seda
enam välja. Kui saladused hakkavad tasapisi välja kooruma, omandab Johnna
roll uue mõõtme – lisaks kodutöödele saab temast tugisammas nii mõnelegi
tegelasele. Ühtlasi on ta ainuke, keda Violet ei suuda minema ajada.

***
Karusoo, Pedajase ja Kiselovi lavastustes kujutatakse kõrvuti unistamist ja ärk-
velolekut, tõelisust ja fantaasiat. Põhiprobleemideks on võim, illusioonide loo-
mine ja tegelikkuse eest põgenemine meelemürkide abil, leevendamaks valedega
elamist. Inimloomuse sügavustesse kaevudes otsitakse põhjust, mis tegelased
sellisele teele tõukab. Kõlama jääb mõte, et vajame rohkem vastastikust mõist-
mist, inimlikku headust ja hingelist soojust. Üksnes nii suudame säilitada vaimse
ja sisemise tasakaalu meiega hävitavalt ümber käivas maailmas, kus kõigest
loomupärasest järjest kaugenedes on üha raskem lähisuhteid luua.
     Nende lavastuste käekäigust rääkides on pilt üsna erinev. Kui suure publiku-
huviga lavastused “Pikk päevatee kaob öösse”, “Augustikuu” ja “Kes kardab
Virginia Woolfi?” said võimaluse end korralikult sisse mängida, siis “Maetud
lapsel” nii hästi ei läinud. 
     Hooaja lõpus esietendunud lavastusele algas kolmele mängukorrale järgneva
pooleaastase pausi järel uus hooaeg justkui uue esietendusega. Väga ebaühtlaste
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mängukordade tagajärjeks oli aga see, et ainult paar etendust sujusid suuremate
äpardumisteta. Iga etendusega kaasaskäivatel tehnilistel probleemidel ei näinud
lõppu tulevat ning näitlejad tegelesid laval tihtipeale suure osa ajast teksti mee-
nutamisega. Kaugeks jäänud sisu ja eemalepeletav pealkiri tegid oma töö, mille
tulemusel mängiti sageli pooltühjadele saalidele. Vähesele, kuid samas heataht-
likule ja tänulikule publikule.
     Lootsin väga, et küpsemisjärgus lavastus saavutab vajaliku stabiilsuse. Iga
uuslavastus on ju nagu väike laps, kelle esimesed sammud arenguteel on kõige
olulisemad ja vajavad erilist tähelepanu. 14. aprilli etendus 2011. aastal jäi paraku
viimaseks. Kokku etendati Kiselovi lavastust seitseteist korda.
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KES EI KARTNUD EDWARD ALBEE’T?
BORIS TUCH

Mladen Kiselovi esimene lavastus Eestis, “Kes kardab Virginia Woolfi?” Tallinna Linna-
teatris, veenis selles, et meile on tulnud esmaklassiline lavastaja. Kiselov lõpetas 1968.
aastal Anatoli Efrose käe all GITISe. Bulgaariasse naasnuna töötas ta mitmes teatris, sh
Rahvusteatris, tegi filme ja õpetas. 1981. aastal kutsuti ta esmakordselt USAsse, 1984
lavastas Moskva Kunstiteatris Jordan Raditškovi “Lennukatse”. 1992–2008 õpetas ta
Pittsburghi Carnegie Melloni Ülikoolis. Ta on mitmete teatriauhindade laureaat Bulgaa-
rias, USAs, Venemaal ja Tšehhis.

Kahtlustan, et kui Albee kirjutas oma näidendit, keerles tal peas Virginia Woolfi
aforism: Meil kõigil on arvatavasti tunne, et välised märgid, mille järgi meid ära tun-
takse, on tähtsusetud. Nende all on aga põhjatu pimedus: üksnes aeg-ajalt ujume pinnale
ja siis meid natuke nähakse.
     Pealkiri sündis enam kui proosalistel asjaoludel. Kord baaris käies avastas ta,
et keegi oli seebitükiga  peegli peale kirjutanud: “Kes kardab Virginia Woolfi?”
     Mis seos on aga kolme põrsakese ja halli hundi lool varalahkunud kirjani-
kuga?
     Albee tegi oma näidendi peategelasteks ülikooli õppejõu George’i ja tema abi-
kaasa, rektori tütre Martha. Neile rafineeritud humanitaaridele võiks kirjaniku
tõdemus: “elu ei ole rida sümmeetriliselt paigutatud gaasilaternaid, vaid nimbus,
poolläbipaistev eesriie, mis ümbritseb meid teadvuse ärkamise esimesest hetkest
kuni surmani” olla samasuguseks meeldetuletuseks kõige maise: armastuse, kar-
jääri, rahu püsitusest, nagu oli põrsakestele nende alateadvuse pimedates urgas-
tes pidevalt luurava hundi kuju.
     Mladen Kiselovi lavastatud ja Iir Hermeliini stsenograafiaga “Kes kardab Vir-
ginia Woolfi?“ mängitakse Linnateatri kammersaalis, mis on muudetud ülimalt
elutruult USA provintsilinnakese professori koduks. Suur hulk asju, mida vaataja
ehk isegi ei märka, loovad mulje, et korter on ammu sisse seatud; publik istub
korteri eri nurkades, näitlejad käivad vaatajate vahel. On tunne, nagu oleksime
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Honey – Kristiina-Hortensia Port, Nick – Argo Aadli, Martha – Epp Eespäev.
Foto: Siim Vahur
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salamahti Martha ja George’i koju hiilinud, kutsumata külalistena sinna peitunud
ning vaatame nüüd pealt siin toimuvat peredraamat ja kuulame esmalt mitte just
kuigi arusaadavat dialoogi, nii nagu oleme kunagi lapsepõlves kuulanud paokil
ukse tagant täiskasvanute vestlusi, mis pole mõeldud meie kõrvadele: tunne on
haaravalt huvitav ja natuke piinlik!
     Selle materjali puhul ainumõeldavalt paljastatakse tegelaste omavahelisi suh-
teid kiht-kihilt hüperrealismi esteetikaga. Linnateatri näitlejad valdavad seda:
nad on karastunud Nüganeni loodud Tšehhovi-, Dostojevski- ja Tammsaare-
lavastustes, kus on olnud vaja maksimaalset psühholoogilist täpsust. Eriti käib
see George’i (Andrus Vaarik) ja Martha (Epp Eespäev) kohta. Viimane lõhub oma
tegelaskuju stambid, millega on Martha rollile lähenenud peaaegu kõik näitle-
jannad minu seninähtud lavastustes.
     Marthat on sageli mängitud õela tulehargina. Mõnikord ka tragikoomilise
keskealise naisena, kellel hormoonid möllavad. Muidugi nad möllavad, Martha
on seksuaalselt rahuldamata ja haarab kahe päästva retsepti järele: illusioonid ja
alkohol (mis on lõppude lõpuks samuti vahend illusioonide loomiseks). Kuid
veelgi tugevamalt on rahuldamata tema auahnus.
     Kujutlegem leedi Macbethi, kes kogu jõust sisendab mehele: “Sa oled väärt,
et olla kuningas”, veendununa oma sõnade õigsuses ja selle mehe andes ja tahtes,
kellesse ta kunagi meeletult armus, see aga annab talle mõista, et maailmas on
palju huvitavamaid ja olulisemaid asju kui karjäär. Martha pettumus on seda sü-
gavam, et George’il pole selleks, et pärida äialt rektoriamet, vaja mitte kedagi
tappa ega üleüldse teha rohkem räpaseid trikke, kui see on ühiskonnas tava-
pärane.
     Epp Eespäeva esituses ilmub Martha meie ette naiselikuna, kuid nii oma
mehes kui ka elus sügavat pettumust läbi elades. Kujutlusvõime julmad mängud
võimaldavad tal ajuti siirduda virtuaalsesse maailma.

GEORGE: Me kõik koorime silte maha, kullake; ja kui sa oled naha maha koorinud,
     kõik kolm kihti, lihasteni välja, organid kõrvale lükanud – need, mida 
     on veel võimalik kõrvale lükata – ja luuni välja jõudnud … kas sa tead,
     mis siis?
HONEY: Ei tea!
GEORGE: Kui sa luuni jõuad, ei ole sa ikka veel piisavalt sügavale tunginud. Sest
     luu sees on ka midagi … üdi … ja selle üdini pead sa jõudma.

202
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“Kes kardab Virginia Woolfi?” George – Andrus Vaarik, Martha – Epp Eespäev.
Foto: Siim Vahur
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     Just sellega – siltide koorimisega, katsega jõuda luuüdini – tegelevadki lavas-
tuse tegelased.
     Kõigi nähtud “Virginia Woolfi” lavastuste puhul tundus äkki esimest korda,
et Martha ja George’i poeg oli tõesti olemas ja hukkus autoõnnetuses: dialoogides
võis füüsiliselt tajuda tema kohalolekut. Näitlejad elasid kuni lõpuni igas hetkes,
igas episoodis; lõpplahendus ei seganud nende olevikulist kohalolu.
     Nende tragöödia seisneb selles, et nad pole senimaani teineteist mõistnud,
pole süüvinud oma kõige lähedasema inimese sisemaailma.
     Martha leiab, et: Pööbel ei talu neid, kes temast kõrgemal seisavad. Nõrkus ja ebatäius-
likkus võitleb jõu, headuse ja süütuse vastu. Ja oi, kuidas George püüdis!
     Naine on veendunud, et George on südamepõhjani solvunud, kuna Martha
on üritanud liiga palju tema habrastele õlgadele upitada, nii et ta vastu ei pida-
nud ja murdus ning tunneb end nüüd tühise inimesena, tajudes abikaasa igas
sõnas ja pilgus ülbet põlgust.
     Kuid George on tugev mees. Mõnikord on karjerismist loobumiseks vaja roh-
kem hingejõudu kui karjääri tegemiseks. Martha on kogu nende abielu jooksul
püüdnud George’i oma standardite kohaselt ümber vormida, mees tõrkus ja
leidis väljapääsu: eraldudes, tõmbudes endasse nagu tigu karpi. Kiselov on
loonud imelise misanstseeni: Martha vihase monoloogi ajal paneb George pähe
kõrvaklapid ja lülitab sisse plaadimängija, kaitstes muusikaga oma hinge suve-
räänset territooriumi sissetungi eest.
     Ja nad maksavad teineteisele kätte. Julmalt, peenelt, fantaasiaküllaselt, kaasa-
tes oma mängudesse ka külalised. Isegi väga noor (esietenduse ajal veel tudeng)
Kristiina-Hortensia Port on hapra alkohooliku Honey rollis veenev. Tema tege-
lases on tunda murdumist ja kerget patoloogiat. 
     Linnateatri üks juhtivaid noori näitlejaid Argo Aadli, kelles on ka eredat
negatiivset sarmi, mängib Nicki väga täpselt ja äratuntavalt. Mittemidagiütlev
välimus – hall ülikond, vaoshoitud maneerid, kõik näib selline luitunud, juuksed
värvita, kulmud pleekinud – on vaid jultunud, kuigi argpüksliku karjeristi
mimikri. Nick mõistab, et kui Martha alustab temaga sündsuse piirest väljuvat
flirti, kasutab ta põhimõttelagedat noormeest oma huvides ära – aga kui see aitab
karjäärile kaasa, miks ka mitte?
     Kuid lavastuses jääb see flirt sellessesamasse pealmisesse kihti, mis on vaja
maha koorida, et paljastada George’i ja Martha omavahelise suhte tõde. Neid ei
saa lahutada. Vihkav armastus ja armastav viha...
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Mladen, kas te olete ka varem Eestis käinud?
Jah, 1960ndatel. Ja Eestisse naasmine ei tähenda minu jaoks mitte ainult mälestusi
minevikust ja tudengisõprusest Ingo Normetiga, vaid ka mälestusi vene kultuu-
rist, mis on siin endiselt olemas. Ma olen palju töötanud USAs ja näen, et amee-
rika teatrikunst hoiab oma geneetilist sidet vene teatrikooliga. Seal on peamine
see, mida andis neile Mihhail Tšehhov. Ameeriklased kutsusid mind õpetama
sõna otseses mõttes kohe järgmisel päeval, kui said teada, et olen töötanud
Moskva Kunstiteatris. See oli mulle täiesti uskumatu, aga see on nii! Ja kui minu
tööandjad Carnegie Mellonist tegid immigratsiooniametis mulle elamisluba, oli
neil palju koopiaid artiklitest Moskva Kunstiteatri, Stanislavski süsteemi ja Mih-
hail Tšehhovi kohta. Mind kurvastab, et kõikjal Ida-Euroopas visatakse pärast
kommunismi kokkuvarisemist koos pesuveega välja ka laps. Lõigatakse ära sel-
line osa kultuurist, mille puudumist ei korva hiljem millegagi. Vaatan kurbusega
põlvkonda, kes on sellest pärandist ilma.

Kuidas te Ameerikasse sattusite?
See oli huvitav lugu. 1979. aastal lavastasin Bulgaaria Rahvusteatris Jordan
Raditškovi “Lennukatse”. Aga siis oli meil rahvaste teatrihooaeg; paljudest rii-
kidest tulid delegatsioonid. Ameeriklastele jättis lavastus sügava mulje. Ja Lloyd
Richards, kes oli nende delegatsiooni juht – särav isiksus, kes juhtis tollal Yale’i
repertuaariteatrit ja kooli ning samal ajal ka Eugene O’Neilli teatrit, kus valmistati
ette noori dramaturge – kutsus mind lavastama oma teatrisse ja õpetama ühe
semestri Yale’i ülikoolis.
     Kaks aastat käis kirjavahetus. Tollal lasus veel sotsialismileeri ja ülejäänud
maailma vahel kogu raskusega raudne eesriie, otse läbirääkimisi pidada ei olnud
mul õigust, kõik käis kultuuriministeeriumi kaudu, meie olime tema omand
nagu orjandusliku korra ajal ja 90% honorarist võttis riik ära. Mäletan, et kui ma
lahkusin, anti mulle väljaminekute tarbeks kakskümmend viis dollarit. Kõige
jaoks. Kuid nii või teisiti, ma läksin sinna ja lavastasin. Töötasin vene keeles, tõl-
kijaks vene emigrandi järeltulija, kes polnud veel emakeelt unustanud.
     Pärast, kui olin juba tagasi Bulgaarias, tuli Oleg Jefremov Sofiasse, kohtus
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minu ja Raditškoviga ning ütles, et oli lugenud “Lennukatset” ja see meeldib talle
väga. Ta ütles Jordanile: “Sa oled suur kirjanik!”, minu kutsus aga Moskva
Kunstiteatrisse “Lennukatset” lavastama. See oli 1984. aastal, aga 1986 sain uuesti
tööpakkumise USAs, sedapuhku Louisville’is.
     Ma mäletan, kuidas austasid Baltikumi Anatoli Efros ja Nataša Krõmova... Ja
mul tekkisid sidemed selle väikese maaga, kus näisid alati olevat väga andekad
inimesed – arvatavasti seepärast, et nad teadsid üht-teist inimväärikusest. Tõe-
näoliselt tuleneb see asjaolust, et intelligents – tõeline intelligents – kannab siin
tagasihoidlikult ja väärikalt oma risti.
     Kohtudes eri põlvkondade näitlejatega, olen veendunud, et tõetunne on neil
väga arenenud ja kindlal alusel, isegi kui pakkuda neile teravaid lavalisi ülesan-
deid. Sest nad kannavad endas orgaaniliselt väga tugevate näitlejate mõju, kes
lähtusid usust. Näitlejakutse, mis on üles ehitatud usule, teeb inimesest isiksuse.
Usklik inimene erineb kogu oma sisestruktuurilt uskmatust. Ma ei mõtle niivõrd
religiooni kui usku sellesse, mida sa laval teed. Stanislavski jaoks oli kõige hävi-
tavam hinnang: “Ei usu!” Olen veendunud, et vorm on teisejärguline. Sest milline
see ka poleks, kui me sellesse ei usu, siis laval toimuv ei haara meid. Usk on see,
mida on vaja saavutada, et olla edukas.
     Paljude tänapäevaste lavastuste puhul näen, et lavastajad hakkavad üles ehi-
tama vormi, mõtestamata, mida nad öelda tahavad. Kunstis on küsimused mis?
ja kuidas? ning noorte lavastajate töödes on näha teatrikirge, aga nad püüavad
kohe vastata kuidas-küsimusele. Sa võid sellega tegelda lõpmatuseni, aga kui
jätta mis-staadium ära, siis ei tule mitte midagi välja. Lõppude lõpuks selleks, et
midagi öelda, pead algul läbi mõtlema, mida tahad öelda, pärast aga selle, mis
vormis ütled.

Kuidas hindate oma Tallinna õpilasi?
Paljud on intelligentsed, mõtlevad noored. Kui ameeriklastega võrrelda, siis jääb
neil julgusest puudu. Ebaõnnestumine ei ole tragöödia, vaid oma vigade revi-
deerimine. Pead jälle püsti tõusma, oma tegevuse peas läbi kerima ja vead pa-
randama. Aga kus seda siis teha kui mitte koolis? Miks on ameerika jalgpalli ja
hokit nii huvitav vaadata? Sellepärast, et võitlus käib viimse sekundini ja tulemus
on ettearvamatu.
     Eisenhoweril on ilus lause: “pessimismiga pole kunagi ühtki sõda võidetud”.
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Eesti tudengite juures märkan aeg-ajalt toonuse langust ja maailmavalu hinges.
Ameeriklaste juures seda ei näe. “Ei tule välja!” On vaja aru saada, miks ei tule
välja, ja järgmisel korral teha õigesti.
     Iga inimene, kes tegeleb loominguga, mõistab, et tema loomulik seisund on
otsing. Aga otsingu puhul on alati võimalus, et su laboratooriumis ei valmi min-
gid kemikaalid nii nagu vaja ja lõhuvad su kolvid. Aga sa ei heida sellepärast
tööd kõrvale. Tuled aga jälle laborisse ja ütled: “Noh, poisid, alustame otsast
peale...”
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MES ON HECUBAST TÄI, VAI TÄST HECUBAL
IVIKA SILLAR

Ja kes on süüdi? Alati peab keegi süüdi olema. Niisama ei juhtu mitte midagi.
Eesti Päevalehe toimetaja Georg Eduard Luiga tellis kelleltki Fredrik Alanderilt
raamatuarvustuse. Oli tal vaja siis seda teha? Maailmasõda kestis kolmandat aas-
tat, kes veel üldse kirjutas ja veel vähem arvustas. Pärast tuli välja, et see oli Frie-
debert Tuglas, kelle Luiga sellisesse olukorda oli lükanud. Too elas poliitilistel
põhjustel hoopistükkis Soomes. Fredrik-Friedebert leidis olukorrast väljapääsu.
Ta arvustas olematu kirjaniku olematut teost. Noh, selline ühekordne nali. Aga
hiljem sai ta aru, et kui juba, siis juba, ning tuleb väljamõeldud kirjanikule elu
sisse puhuda. Alustas nekroloogist, hiljem lisandus ka biograafia ja terve rida
teoseid. Üliintrigeeriv persoon, uhkesti haritud, kes elas nii Eestis kui välismaal,
aga tegelikult elutses ainult paberil. Minu meelest kõige toredam on see, et hiljem
leidus terve rida seltskonnategelasi, kes puhtsüdamlikult kinnitasid, et nad mä-
letavad toda Arthur Valdest. Selline oli siis tolle müstilise väljamõeldud kirjaniku
nimi. Mingit mõtet pole seda süžeed pikemalt jätkata, kogu lugu on eesti ajakir-
janduses detailselt kirja pandud. Intriigi olid valmis jätkama mitte ainult Tuglas,
vaid ka Ants Laikmaa, Konrad Mägi, Aleksander Tassa, August Gailit, Hanno
Kompus, Nigol Andresen. Kuni Jaan Krossini välja. Pikemate ja lühemate vahe-
aegadega, kord tõsisemalt, kord humoorikamalt hüpitasid eesti haritlased seda
ideed kui palli käest kätte, lisades üha uusi detaile. Kui mängida, siis mängida.
Pooleli jätta ei või. Järjepidevus maksab ka midagi. Kui see mäng oli kestnud
vaat et pea terve sajandi, siis keegi lihtsalt pidi selle võlupalli uuesti üles korjama.
Kui senini olid mängijateks olnud ainult mehed, siis seekord tulid lavale naised.
Ning üldse ülepea tuli kirjandusel leppida väikese kaotusvaluga ning vahelduse
mõttes haaras Arthur Valdese oma loomingulisse embusse teater. Palli kinni-
püüdjaks osutus näitlejanna, lavakooli lavakõne õppejõud dotsent Anu Lamp,
tõmmates intriigi ka teatriajaloo õppejõu professor Lea Tormise. See fakt lisas
usutavust, tõesust. Katsu sa mitte uskuda, kui teatriajalugu ise võtab sõna. Alg-
selt oli idee lavastada lugu lavakoolis – üliõpilastega. Aga Linnateater peanäite-
juht Elmo Nüganeni isikus pakkus lavastajale, oma kolleegile, lava,
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professionaalsed näitlejad ning kõik sinna juurde kuuluva. Nii sündiski Linna-
teatri kaitsva tiiva all lavastus “Keskööpäike”, Anu Lambi esimene režissööritöö
selle teatri laval.
     Anu Lambi keeletundlikkus, kirjanduse mõistmine, tekstitaju ja maitse päri-
nevad Tartu Ülikoolist, kus ta tudeeris kaks aastat eesti filoloogiat. Ilma sellise
aluspõhjata poleks olnud võimalikud tema lavakõneeksamite säravad ja iselaad-
sed kirjanduslikud kompositisoonid. Nii mõnigi neist on jõudnud ka Kirjanike
Majja. “Keskööpäikese” kirjanduslike materjalide valik kuulub lavastajale endale.
Mida ja keda siin kõik ei ole. Õõvlummav kirjanduslik rosolje. Omavahelistes
keerulistes suhetes on selles lavastuses väärikalt esindatud kirjandus, teater, ku-
jutav kunst, emakeel, lavaline liikumine ja kaudselt isegi filmimaailm. Anu Lamp
mängis. Mängeldes asetas ta end enda poolt ette antud, ette kujutatud ajastu elu-
keskkonda. Läbi allakriipsutatud võõrandusefektiga suurendusklaasi avas ta
ajastu peajooned, arengutendentsid, inimese kujutamise ja kujundamise võtted.
Inimtüübid. Elutaju. Aja enda. Stiili. Kui kaunis on selles lavastuses eesti keel!
Mis te teete seal Ameerikas, tahaksin ma hüüda. Tulge tagasi! Siin te saate eesti
keelt rääkida. See on boonus. Ärge rohkem tahtkegi! Ma pole mingi eesti murrete
fänn. Ma lihtsalt ei tea ega tunne seda ala. Aga minu vanatädi Anna kasutas sõna
“kalidor”. Mulle see kohutavalt meeldis. Ja “õdangu”. Ning “kellu kaheteisküm-
ne aigu”. Kas see üldse on murre või mis see on, aga see oli ilus ja kõlas kaunilt.
Ning murdesse tõlgitud Shakespeare selles lavastuses on tõeliselt meeltülendav
trikk. Hinge kinni pidades kuulad seda teksti. Esivanemad nagu kuskilt kaugelt
lehvitaksid. Suure Williami enese kaudu. Arusaamatu, miks see nii võluv on.
     Kui me lavakooliga Londonit külastasime, oli vist aasta 1998, näidati meile
rekonstrueeritud Gloobuse teatris tohutut metallist väravat, mis eraldab siseõue
Thamesi lõunakalda tänavamelust. Värav koosneb metallplaatidest ja loo iva on
selles, et plaadid on kingitud riikide poolt, kus Shakespeare’i agaralt mängitud.
Plaadid olid erilaadsed, iga maa oli püüdnud edasi anda oma rahva jaoks midagi
ainuomast ja leida ka mingi ühenduslüli suure inglasega. Minu meelest ütles giid
kavala naeratusega, et mõned kohad on veel tühjad. Mul tekkis hull idee, et
organiseerin ühele neist tühjadest kohtadest Eesti plaadi. Meil on nii palju
metallikunstnikke ja ideedest ei tundu ka puudust olevat. Probleem loomu-
likult – money, money, money. Ja teiseks, eks see lõhna ka kuulsa tsitaadi järele:
Pustite Dunku v Evropu. Aga mis siis sellest. Ega’s me pole ainukesed. Hullu
mõttevälgatuse tasemele see kõik tookord jäigi.
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     Elmo Nüganeni veendumuse järgi peab näitlejal olema empaatiavõimet.
Oskust asetada end teise inimese olukorda. Eks see mängimise käivitusmehha-
nism ju ongi. Ja hingekosutust peab teater andma. Tõstma meid argielust tsipa
kõrgemale, ülespoole, et elu murepilved ei suruks nii maadligi. Selles lavastuses
mängivate näitlejate kaasamõtlemine ja mängutäpsus on Anu Lambi lavasta-
jaande tõestuseks ja kinnituseks. Mis jääb meelde? Rain Simmuli kooljanägu, mis
assotsieerub Eduard Viiralti visioonidega, tema hingehämu, mis kaetud välise
korrektsusega, see, kuidas Elisabet Tamm paneb tagalaval oma Kajaka tiivad
kokku, Veiko Tubina muheda naeratusega lihtsameelne Peetrus, kes kehastab
ebapädevaid võimuesindajaid, Andero Ermeli võitlus Jumalaga ning tema püüd-
lik lavakõneharjutus “rabarber, rabarber, rabarber”. Anne Reemanni sõrmeklõbin
kohvikulaual ning tema kadestamistvääriv naiselik oskus jagada end partnerite
vahel seltskonnavestluses. Kas Alo Kõrve oma kirglikus monoloogis on rohkem
kunstnik või August Bachmanni teisik-mälestus? Indrek Ojari heatujuline
peiarinaeratus ja eluga hakkamasaamise enesestmõistetavus. Külli Teetamme
tikksirge seljahoiak ning tema pidulik-ettekandjalik varvassamm. Kohvikuselts-
konna masinlik halav-küsiv refrään: “Kus ma olen. Milleks ma olen. Ma olen hil-
jaksjäänud unistus!” Helene Vannari on täiesti omaette teema. Ma võin eksida.
Jah, tekst on modernkirjanduse musternäide. Aga peale selle on see kohtumine
lugejaga. Lugejaga läbi aegade. Ja selle kohtumise alltekst on “Andke mulle nar-
ratiiv!”. Olge moodsad, tehke selle kirjanduse ja tema arendamisega, mida ise ta-
hate, aga mulle jätke narratiiv. Siis ma saan aru, siis ma haakun. Ja siis ma loen.
Ja ärge tulge mulle ütlema, et narratiiv on iganenud ja moest väljas. Ise te olete
moest väljas. Just selline tundus mulle Helene Vannari sisemonoloog. Kirglik kir-
janduse harrastaja. Lugupidav. Lugemisest õndsust saav. Läbi aegade. Sellisena
jäi ta mulle meelde ning tundub, et Helene Vannari haakus ideaalselt Linnateatri
publikuga. Vaheaplaus näitlejannale tundus olevat krooniline nähtus.
     Kõigis osatäitmistes oli rolli tuum ja elus närv välja pakutud mingi hetke
kaudu, mis oli jõuline, füüsiline, väljendusrikas. Mingil määral märk. Peaaegu
plakat. Ja samas ei puudunud psühholoogiline usutavus, tõesus, haakumine la-
vastustervikuga. Näitleja oli küll vormi surutud, aga samas elav organism, oma
isikliku lavahetke, omaenda loomingumeeleoluga. Näitekirjandusest oli Anu
Lamp valinud kaks autorit, tuntud kultuuritegelase, tundmatu dramaturgi Alek-
sander Tassa, kes sedakorda on näitelavale jõudnud vist ülepea esimest korda,
ja käesoleval aastal juubelit pidava Anton Tšehhovi. Tšehhovi tekst on siin kohati
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Andero Ermel, Rain Simmul,
Anne Reemann.
Foto: Siim Vahur

Külli Teetamm, Elisabet Tamm,
Andero Ermel, Rain Simmul,
Anne Reemann.
Foto: Siim Vahur
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Elisabet Tamm.
Foto: Siim Vahur
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konspektiks taandatud. Medvedenko monoloogist on järele jäänud näiteks neli
lausejupikest: “Ma teenin. Mul on. Mul pole. Ma käin.” Ja Tšehhoviga ei juhtu
mitte midagi. Mängi teda tagant ettepoole, tõsta ümber, lõika ära, haki ribadeks,
mitte midagi ei juhtu – külmhõõguv Tšehhov jääb alles. Kirjaniku sõnum, kir-
janiku valu. (Kui lavastajal pole pead otsas, siis ei tule ka täisteksti mängu pannes
muidugi midagi välja. Isemängiv autor ta nüüd küll ei ole.) Tassa näidend on
nähtavasti kärbeteta laval, ei kontrollinud. Ja lausimelik, et keegi varem seda näi-
dendit pole kasutanud. Elutaju ja kirjanduslike võtete poolest näivad kajavat/kõ-
lavat siin kaasa ajastu autoriteetidest karikaturist Gori ja Tammsaare lõikavad
eetilised tekstid. Tassa näidendi tekst on lausa jumalavallatu, ta närib ja salvab
oma aega. Põrgutegelased on valmis taevatükikest endale rentima ja ka põrgu
inventar on paradiisi jaoks kohaldatav. Tükati on autor lausa ettekuulutajalikult
küüniline, haarates terve sajandi ettepoole: “šovinism, see paneb rahvad jäära-
dena karglema…”
     Ja siis tuleb kiirendus. Kohvikuseltskonna tekst hakkab hullumeelses tempos
korduma, korduma, korduma. See pole sulle mingi 24 kaadrit sekundis või et
projektor läks rikki. See on orkaan, mis hävitab kõik oma teel. Selles hirmutavas
kiirkõnetempos kaob kõik – suur ja väike, isiklik ja ühiskondlik, suured sünd-
mused ja väikesed läbielamised. Kõik seguneb, hullub, keerab end tagurpidi,
muutub sujuvalt eimiskiks. Järele jääb häving. Paljas karkass. On see ajaloo-
poolne kohtumõistmine? Õuduste eelaimus?
     Muide, Friedebert Tuglast olen ma näinud. Kirjandusinimeste puhul poleks
see midagi üllatavat, aga mina seisin neist kõigist üpris kaugel. Meie TV-toimetus
tegi Tuglasest filmi. Mina selle filmiga kuidagi seotud polnud. Aga Tuglas astus
kord meie toimetuse toa uksest sisse. Ta oli imepisike. Ma lihtsalt ei suutnud usku-
da, et ta nii väike on. Nagu kõigil väikest kasvu inimestel oli ta selg kramplikult
sirge. Ülespoole kõrguv. Ta oli kõhn ja kuivetunud. Aga ta oli väärikas. Sõnul-
seletamatult väärikas. Aastal 1915 kirjutas Tuglas: “Kas peaks meid saja aasta pä-
rast veel keegi lugema? Siis on loodetavasti paremad ajad kui praegu. Meie rahvas
on siis tõesti nation, aga mitte see õnnetu, haiglane võsu, mis nüüd. Kuidas mõis-
tab too lugeja meie käristatud, virilat, haiglast hinge?” Mõistab küll. Isegi väga
mõistab. Ja loeb ka. Ja ehk loeb ka veel kord saja aasta pärast. Kui muidugi lugejaid
endid on. Ja näe, mitte ainult eestlased. Ka leedukad mõistavad. “Keskööpäike”
käis Leedus Balti teatri festivalil ja tõi ära peapreemia. Ja Helene Vannari sai ka
preemia. Nii et mõistavad küll. Ja lugu peavad kah. Vähemalt ümberkaudsed.
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Helene Vannari.
Foto: Siim Vahur

teatrielu2010_Layout 1  03.10.12  22:37  Page 214



215

     Ajastu mõtteviis on justkui mõõtühik. Nagu meeter, liiter, gramm või hektar.
Teda keegi ei näe, ta lendleb meie kõigi ümber, teda tajub ainult loovisik. Ja isegi
nendest üsna vähesed. Aga kui tajud ja ta läheb läbi sinu – on valus. Ja ainult
selle valu läbi saavad järgmised põlvkonnad teada möödunud aegade elamise
hinna. Algimpulsid tekivad elust enesest. Loovisiku kirgastumise läbi edasta-
takse ajastu moraal ja ideed rikastunult inimühiskonda tagasi. Anu Lamp on
olnud selles lavastuses kirjandusteadlane, lavastaja, ajaloolane, keelenaine,
aareteotsija ja filosoof. Kõike parajalt.
     Ja nüüd tuleb uitmõte. Luul. Mida ma kellegi peal kontrollinud pole. Ja mil-
leks ja millest see luul? Minu meelest “Keskööpäike” maksab meie võlga Eesti
Vabariigi iseseisvusaastatele. 1920.–30ndatele. Austusavaldus eellastele. Mingeid
otseseid seoseid nagu ei ole. See ühenduslülide ahel tekkis (tekitati) läbi mõtle-
mistasandi, läbi tekstirägastiku, läbi näitlejahoiakute, läbi võllanalja, sõnamängu
ja sõnatarvituse, läbi lavastuskujundite. Kui tegusad nood aastad olid. Kui kibe-
kähku organiseeruti. Käis meeletu siblimine. Iga ala lõi endale aluspõhja, alles
hiljem hakati otsima ja tekitama haridusvõimalusi. Loodi eeskujude järgi ja ilma
nendeta. Piimaühistutest Konservatooriumini, aktsiaseltsidest panganduseni,
kartulikasvatusest koolimajadeni. Kiiresti, kiiresti, kibekähku. Nagu teades, et
aega pole palju antud. Neljakümnendate teiseks pooleks oli sellest kõigest järele
jäänud müüt. Illusioon. Kaunistatud muinasjutt. Aga see müüt aitas meil püsti
seista. Sellest muinasjutust sündis eesmärk. “Me pillame maha ja samas korjame
üles. Nagu rändurid, kes kõike käe otsas peavad tassima. Ja selle, mis meie käest
pudeneb, korjavad taganttulijad üles. Rongkäik on väga pikk ja elu väga lühike.
Me sureme teel. Aga on vaid see üks ja ainus tee. Nii et midagi ei lähe kaotsi.”
     See on katke Tom Stoppardi näidendist “Arkaadia”, mille lavastas ning milles
ka ise kaasa mängis Jaanus Rohumaa. See lavastus oli lummav. Sama lummav
oli Anu Lambi osatäitmine selles lavastuses. See näidend ja lavastus olid sellised,
mille sisust minu arusaamist mööda jääb seemnekilluke kõigi kaasalööjate
hingesoppi idanema.
     Täiesti juhuslikult nägin hiljuti mingilt kanalilt Tom Stoppardit. Ta seisis tä-
naval ja vaidles. Oli hulga vanemaks jäänud. (Olen kunagi teda kohanud ühel
teatrietendusel Londonis.) Kühmus. Juustes palju halli või isegi juba päris hall.
Aga ta vaidles veendunult. See vaidlus oli poliitiline. Stoppard oli kõigutamatu
ja tema selja taga seisid õiglus ja vaimne puhtus. Vastane püüdis säilitada vääri-
kust, aga see tal ei õnnestunud. Kas Anu Lamp mingilgi moel oma praeguse
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lavastusega vaidleb Stoppardiga? Vastupidi, ta lisab oma kivikese. Mitte millestki
võib midagi sündida. Midagi ei ole, aga ometi on. Mingi tühipaljas kribuke idee
võib kaduviku ajaheitlustes end kerida ja kerida, oskuslikult libistada end läbi
mitme põlvkonna teadvuse ja ühel päeval temast saab midagi. “…midagi ei lähe
kaotsi.” Stoppardi aksioom seisab püsti ja ei kõigu. Sel korral professionaalne
teater näitas, mida ta suudab. Ma kriipsutan alla sõna professionaalne.
     Lugupeetav härra Georg Eduard Luiga! Teie panus eesti kultuuri on hindamatu.

KASUTATUD KIRJANDUS:
Mõisnik, Mihkel 2005. Arthur Valdes. Kadunud kunstniku lugu. – Vikerkaar, 1/2.
Tuglas, Friedebert 1966. Marginaalia. Tallinn: Eesti Raamat.
Elmo Nüganen 2011. Ohtlik on mõtteviis, et äkki on meil liiga palju kultuuri (intervjuu Tambet Kauge-
male). – Sirp, 12. II.
Trenjov, Konstantin. Ljubov Jarovaja (näidend).

***

Hää Anu!

Kui mul oleks aega olnud, siis ma oleksin oma ettekandele teistsuguse vormi
leidnud. Ma poleks siis otsustanud kirjutada Teile kirja, mida ma Teile kunagi ei
näita, vaid ma oleksin soovinud Teid intervjueerida või kui sellest midagi välja
poleks tulnud, siis oleksin ma ühendust võtnud nendega, kes Teid tunnevad. Ma
oleksin soovinud rääkida Teie lavapartneritega, eeskätt Vaariku, Lutsepa ja
Elmoga (kui ma oleksin julgenud, aga ma arvan, et ma oleksin julgenud) ja Aarne
Üksküla, Teie kursuse juhendajaga, kui ta minuga rääkida oleks tahtnud, aga ma
usun, et oleks tahtnud, sest mul on kogemus, et inimesed tegelikult tahavad rää-
kida, kui neil on rääkida head, aga et eespoolmainitud oleksid Teist rääkinud
head. Ja mu ettekanne oleks tulnud enneolematu, tulvil väärt mälestusi ning
muljeid.
     Kuid siin ma istun, selles “oleksite” sajus, täiesti intervjuutult ja kaalun, mida
teha. Kuni ma saan aru, et olen leidnud vormi Teile lähenemiseks ning see on
kirja vorm. Ma lihtsalt räägin Teiega Teist, ootamata mingit vastust. See on
minupoolne suvealguse kummardus Anu Lambile.
     Ahjaa, ma unustasin lisada, et see siin on avalik kiri, kuulmiseks lavakooli
25. lennu õpilastele ja teatriloo õppejõududele, kes soovivad rohkem teada saada
Anu Lambist.
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Anu Lamp.
Foto: Siim Vahur
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     Te sündisite kahekümne üheksandal märtsil 1958. aastal Tallinnas. Teie isa oli
arhitektuuriajaloolane Olev Prints ja ema õpetaja. Lõpetasite Tallinna 7. Kesk-
kooli, tänase Inglise Kolledži, õppisite kaks aastat Tartu Ülikoolis eesti filoloogiat,
võttes paralleelselt osa Pärnu teatri õppestuudio tööst, ja lõpetasite 1982. aastal
Lavakunstikateedri. Aastast 1982 olete töötanud Noorsooteatris, 1994. aastast
olete ühtlasi olnud Lavakunstikooli õppejõud. Nii et – 7. Keskkool, kaks kursust
Tartu Ülikooli eesti filoloogiat, Pärnu teatri õppestuudio, lavaka 10. lend, 28 aas-
tat Linnateatrit ja 18 aastat Lavakooli õppejõu staaži.
     Lavakas oli Teie kursuse juhendajaks Aarne Üksküla. Üksküla oli tollal ka esi-
mest aastat Lavakooli juhataja. Aastal enne Teie Lavakooli astumist oli surnud
Panso, kes oli kooli juhataja olnud eelnevad 20 aastat. Teie kursusel käisid veel
näiteks Jaak Johanson, Laine Mägi, Katrin Nielsen, Mare Peterson, Jaan Rekkor,
Sulev Teppart, Andrus Vaarik ja Viire Valdma.
     Lavakooli olite juba varem korra astuda püüdnud, kuid polnud saanud eel-
voorust edasi. Tartu Ülikooli eesti filoloogia oli teatrikoolile hea põhi. Keeled on
Teid alati huvitanud. Kui kolmandas klassis olite, hakkas ema Teile saksa keelt
õpetama. Käisite inglise keele kallakuga keskkoolis ning võtsite gümnaasiumiga
paralleelselt Leesi juures prantsuse keele tunde. Olete ikka muretsenud lavakooli
õpilaste pärast: kas nad saavad keeled suhu? Siin koolis ei jagu ju selleks mahti,
aga ainult inglise ja eestiga jääme vaeseks.
     Lavakunstikooli kutsus Teid 1990ndate keskel lavakõne õppejõuks Ingo Nor-
met. Normetiga olite kohtunud Pärnu näitestuudios, Teie ja Katrin Nielsen. Seal-
samas stuudios puutusite kokku ka Aarne Ükskülaga, kellest sai hiljem Teie
erialaõppejõud. Väike vahemärkus – Pärnu näitestuudios ja ka Lavakunstikooli
alguses oli Teil olnud probleem sõnalõppude ärasöömisega. Nii et praegune dikt-
sioon on kõva töö tulemus.
     Nojah, aga kui Normet kutsus Teid kooli õppejõuks, kõhklesite kaua. Kahtle-
site selles, kas teate ise piisavalt, selleks et teisi õpetada. Siis meenusid Teile Te
enda õpetajad ja Te saite korraga aru, et peate edasi kandma seda, mida nemad
Teile andsid. Ilmselt välgatas Teile esimesena või ühena esimestest Aarne Üks-
küla, keda peate tõeliseks persona grata’ks. Seda on ta Teie jaoks olnud nii Pärnu
stuudios, õpetajana teatrikoolis, näitleja kui ka isiksusena.
     Niisama oluline on Teie jaoks, et inimene kõneleks puhast keelt. Olete paljusid
õpilasi parasiitsõnadest üle aidanud. Teie õpilaste hulka kuulus vahepeal ka
president Toomas Hendrik Ilves, kellele andsite kaheksa kõnetehnilist tundi. Ku-
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jutan ette Toomas Hendrikut seismas Teie vastas, püüdlikult “ei-ole-olulisi” dikt-
sioneerimas. Kõnelemise tunnid võivad aeg-ajalt üsna piinlikud olla, kui vaid
häbeneda suvatsetakse. Siin peitub aga üks oluline teema: Teie võime inimestega
lähedane kontakt luua, nii et nad Teid usaldama hakkavad, Teile anduvad ning
Teid enam ei karda.
     Olen sellele palju mõelnud. Sellele, kuidas Te inimestele mõjute. Muudate nad
lugupidavaks nii enda kui teiste suhtes. Õpilased teietavad Teid. Teie lähedus
teeb seda. Olete ise ühes intervjuus öelnud, et kõigest kõige tähtsamaks peate
elus inimest ja inimsuhteid. Teid lihtsalt huvitab inimene.
     Oskate õpilastes ka meelehärmi tekitada. Teie ees häbenetakse oma laiskust
ja lohakust, tuntakse end laisema ja lohakamana kui tavaliselt, muututakse enese
suhtes kriitilisemaks. Sest Te ise olete nii jõuline ja töökas, nii süvenemisvõime-
line, et selle tasemega on raske võistelda.
     Kui palju olen kuulnud siin koolis õpilasi appi hüüdvat: Anu! Kui kõik on
sulle selja pööranud, ükski õppejõud sind enam toetada ei oska, siis helistad
Anule, et ta tuleks ja omati aitaks töös olevat katkendit parandada. Ja Anu tuleb,
tuleb kas või keset ööd ning annab näpunäiteid. Olete enda kohta öeldnud, et
hindate väheste vahenditega maksimaalse tulemuse tekitamist, nii elus kui teat-
ris. Teile on võõras priiskamine, detailidega liialdamine.
     Nüüd tõlkimisest. Olete öelnud, et ülikoolis omandatud filoloogioskused ja
lavakast saadud teadmised näitlejatööst ühendatult juhtisid Teid tõlkimise
juurde. Olete tõlkinud kirjandust inglise ja prantsuse keelest. Kaasa arvatud näi-
teks Shakespeare’i ja Claudeli. Üks Teie kindel lemmik on olnud Tom Stoppard.
Selle mehega olete korra ka kohtunud. Kord jagasite meiega seda lugu. Pidite
Venemaal mingi ürituse raames Stoppardit esmakordselt oma ihusilmaga nä-
gema. Sellal olite teda juba palju eesti keelde tõlkinud. Stoppardil kätt surudes
Te laususite: Milline au on kohtuda mehega, kellega ma nii palju öid koos olen
veetnud.
     Üheks Teie võluvaimaks jooneks on tagasihoidlikkus, looduslähedus. Olete
ambitsioonikas, aga mitte edev. Mul on meeles, mida sageli kordate: et oma eri-
alal tuleb olla julge, katsetada mitmesuguseid töökohti, oma oskusi värvikalt
rakendada ja mitte piirata ennast liiga varakult liiga kindlalt välja kujunenud
nõudmistega. Soovitate noorel näitlejal proovida nii raadio- kui ka teletööd, isegi
meelelahutust. Te ise olete neid kõiki proovinud ja teate, millest jutt.
     Veel ütlesite kord: Olen oma elu jooksul aru saanud sellest, et kui sind kutsu-
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takse, tuleb minna. Sest võib-olla saab sellest alguse midagi, mida ei ennusta ette.
Ja võib-olla ei kutsuta sind, kui sa ei lähe, enam kunagi. Te ei pea selle all silmas
enese müümist, närtsutada laskmist, vaid avatust ja väljakutsetele reageerimist.
     Teie lavarollide hulgas on nii dramaatilisi kangelannasid kui õhevil plikatirtse.
Olete näitlejanna, kes oskab nalja visata. Lapsena olite veendunud, et kord saab
Teist elukutseline kloun. Teist sai midagi muud, ehkki Te pole minetanud ka oma
koomikuannet. Näiteks õhutate tudengeid oma õppejõude parodeerima. Te ei
karda näida laval lollina ja tunnete end seetõttu nalja tehes vabalt. Keegi ei kaht-
leks iialgi Teie intellektis. Nii et vigureid võite enesele nabani lubada.
     Teie hääl ja välimus on segiajamatud. Teid iseloomustab rolli põhjalik läbitöö-
tatus, emotsionaalsus, sõnatundlikkus ja enesekriitika. Unustamatu rolli tegite
Tšehhovi kangelannana Elmo Nüganeni lavastuses “Pianoola ehk Mehhaaniline
klaver” (1995). Minu meelest võiksite Te mängida korraga kõiki Tšehhovi nais-
liine, nii palju on Teis tšehhovlikkust. Mida Teis veel küllaga leidub – on sen-
suaalsus. Oskate luua ja ära tunda erootilisi kujundeid nii kirjanduses kui teatris.
Teie argipäevase vaoshoitud pealispinna all leegitseb tõeline Underi sonett.
     Kõnelgem nüüd millestki, mida ei tohi kunagi-kunagi unustada: Teie kui ema.
Sest nii tihti peetakse seda rolli, seda suurt osa naisest (mõne puhul suurimat) –
oma laste ilmale toomist, üles kasvatamist ja ellu saatmist – millekski liiga ele-
mentaarseks. Ka lapsed ise unustavad selle, kuna ema seda neile ju pidevalt
meelde ei tuleta. Aga Teie puhul me ei või seda unustada, sest Teie pole unusta-
nud oma ema. Ema ja pojad on Teie südames ikka kõige olulisemal kohal olnud.
     Natuke tunnen ma kõiki Teie kolme poissi, aga midagi saab juba selle vähese
abil öelda. Inimest aimab ju ka näost. Ning häälest.
     Jaak on kinnisem, enesega suuremas pahuksis, kuid süveneb inimestesse, kel-
lega suhtleb, ilmselt väga sügavalt. Temas on tõredust ja protestivaimu, mis
püüavad varjutada tema hella külge. Õnneks mitte väga tulemusrikkalt. Palju
kumab läbi ja see teebki Jaagust hea näitleja.
     Tõnni naeru tunneb igaüks, kes seda korra on kuulnud, ja seni ei tea ma
ainsatki, kellele see vastu oleks hakanud. Välja arvatud mõnikord ehk Ingo
Normetile, kes end siis tagasi ei hoia ja sõrme huulile surudes susiseb: “Vaikust,
see pole mitte tsirkus ja kui sa seda trallitamist ei lõpeta, pead sa siit ruumist
otsekohe välja lendama!” Nimelt nõnda või natuke teisiti ütles ta Tõnnile ühel
hilisõhtul kahe tuhande kümnenda aasta lavakooli eelkatsete ajal. Mis sest,
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et Tõnni naer katsetajaid innustas. Muidugi, võib-olla tegi see nad isegi liiga
eneseteadlikuks. Igal juhul on jäänud mulle mulje, et Tõnn armastab inimesi, loo-
mulikult mitte iga isendit inimkonnast, kuid paljusid. Ta armastab seltskonda ja
tähelepanu, see tema vahetu kontakt maailmaga ongi tema väljund, tema talent,
mis kannab teda ka näitlejana.
     Kolmas poiss, Juhan, näib ülirahulik. Kohati lausa flegmaatiline. Aga tegeli-
kult on ta ääretult tähelepanelik, olen seda tunda saanud. Ta märkab kõike, mis
ümberringi toimub, ning siis, harvadel silmapilkudel, annab miski sellest korraga
teada.
     Miks ma pidin siin kirjas Teie poegadest rääkima hakkama? Sest Teis on tun-
tavalt igaüht neist kolmest. Teis on Jaagu mõtlikku traagikat, Tõnni lakkamatut
elurõõmu ja Juhani absoluutset tähelepanelikkust. Te rõõmustate totaalselt ja pet-
tute totaalselt ja mingi mure puhul Te muretsete totaalselt ning midagi jälgides
Te jälgite totaalselt. Ja see kõik teeb Teid ümberolijate silmis lausa täiuslikuks.
Nad ei saa aru, kuidas saab keegi olla samaaegu nii töökas ja spontaanne, vai-
mukas ja reserveeritud, avatud ja põikpäine, lapselik ja elukogenud, traagiline
ja vapper. Ma arvan, et ei ole kerge nii täiuslik olla, et palju lihtsam oleks elu ühe-
külgsemalt mööda saata, kuid et just tänu sellele Teie nurgataguste-rikkusele
olete Te suutnud end meile meeldejäävaks muuta. Mida oligi tarvis tõestada.
     Siinkohal lõpeb minu tänane kummardus Anu Lambile, kiri saab loetud,
ettekanne peetud ja suvevaheaeg võib alata.

Aidaa!
Ingel Undusk
16. juuni 2010
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***

Lavakunstikoolis õpetatakse eesti teatri ajalugu. Kus siis veel, eks ju? Kirjutatakse
töid näitlejatest ja lavastajatest, suulised vastused vahelduvad aruandega näi-
dendilugemusest ja aasta lõpuks teeb igaüks suulise ettekande enda poolt välja-
valitud teatriinimesest. Kogu kursuse juuresolekul, et ka nemad saaksid asjast
osa. Aegade jooksul on seda õppeainet vedanud Karin Kask, Lea Tormis, praegu
Piret Kruuspere ja Eva-Liisa Linder. Ka Lea Tormis lööb kaasa, kusjuures ilmtin-
gimata võtab osa eksamitest. Aastakümnete jooksul on kirjalikke töid kirjutatud
sadade kaupa. Võib tekkida küsimus, et miks just see, tollal veel teise kursuse
üliõpilase töö, kuulub trükis avaldamisele? Esiteks sellepärast, et ta on hästi kir-
jutatud. Sellest üksi on vähe ja lugeja võib ju ka vastu vaielda. Teiseks. On see
hetke impulss, aga meie praeguses elus tajun ma teravalt headuse defitsiiti. Kõik-
jal ja kõiges. Kui erimeelsuste lahendamise ainsaks argumendiks on lõhkekeha,
kui inimelu on väärtust kaotamas, kui agressiivsus ja kõigelubatavus võtavad
üha enam maad, kui valskus ja valetamine on mõne jaoks kujunenud elustiiliks,
siis mul on tunne, et ainsad, kes suudaksid seda protsessi vähegi aeglustada, on
õpetajad ja emad. Ühesõnaga perekond ja haridus. Meil küll räägitakse õpetami-
sest ja õpetajatest, aga tegelikult on õpetaja autoriteet järjekindlalt kahanevas sei-
sus. Ühes hiljutises koolisaates, kus arutati koolikaaslaste poolt filmitud
noorukese klassiõe peksmise ja õela alandamise stseeni, kõlas saatejuhi karjatus:
“Kaua me ootame, seni, kuni nad revolvritega kooli tulevad?” Ja lõppotsus oli,
ilma igasuguse huumorivarjundita, et klassiekskursioon tuleb suunata mitte
kunstimuuseumisse, vaid vanglasse.
     Teise kursuse dramaturgi Ingel Unduski kirjatöö oma õpetajast, näitlejanna
Anu Lambist, on sügava lugupidamise ja armastuse märk. Inimesest, kelle ees-
märk pole autoriteedi saavutamine, see tekib iseeneslikult. Tegude ja hoolivuse
läbi. Selles kirjatükis pole pugejalikke elemente. Ta on loomulik. Olgu need paar
lehekülge teksti lootustandvaks tõestuseks sellest, et õppeprotsessis on võimalik
luua suhtlusaldis, soe, inimvaimu arengut soosiv atmosfäär.

Ivika Sillar
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THEODOR ALTERMANN 125
2010. aastal möödus 125 aastat Theodor Altermanni (1885–1915) sünnist ja 95 aas-
tat tema lahkumisest. Altermanni nimi tähistab muu hulgas ühe nukra teatriloo-
lise nimederea algust, millest meenuvad teisedki eesti lavale ülekohtuselt vara
kaotsi läinud talendid, nagu Aggio Bachmann, Rudolf Engelberg, Jaan Saul,
Urmas Kibuspuu.
     “Teatrimälu” rubriik pakub alljärgnevalt valiku eesti kutselisele teatrile
alusepanija Karl Menningu (1874–1941) arvustustest, milles Menning – olles 1914.
aastal Vanemuisest lahkunud ja asunud Tallinnas Päevalehe teatriarvustajana
leiba teenima – vaatleb Theodor Altermanni lavastusi Estonias aastatel 1914 ja
1915. Need jäidki paraku Altermanni viimasteks lavatöödeks ja üht osa neist
juhatas-juhendas ta juba haigevoodist.
     Karl Menning on oma arvamistes küllaltki kriitiline, kohati isegi terav. Taas-
publitseeritavad tekstid näitavad samas tema arvustajapilgu laiemat haaret – nii
puudutab ta näiteks Eduard Vilde “Pisuhänna” kontekstis teatrikriitika üldise-
maid printsiipe, lahkab seoses Rita Johnson-Youngi komöödiaga ameerika- ja
eestipärase huumori kokkupuutepunkte, pakub “Bunbury” puhul sissevaate
Oscar Wilde’i loomeloolisse tausta. Ja vaatamata tema paiguti ehk ootamatult
mõjuvale karmusele konkreetsete lavastuste aadressil, rõõmustab Menning siiralt
selle üle, et eesti vaatajaskond ilmutab teatrikunsti ja selle kandjate suhtes “osa-
võtmist” ja “elavat kaastundmust”.
     Menningu järelehüüe Altermannile annab omakorda tunnistust ülimalt lugu-
pidavast suhtumisest viimase elutöösse, samuti Theodor Altermanni teatriloolise
tähenduse ja panuse äratundmisest juba vahetus kaasajas.
     Ajaloolisele publikatsioonile lisaks olgu siin ära toodud veel üks tekstikat-
kend, mis on kirja pandud Menningu järelehüüdest 95 aastat hiljem – tegemist
on lõiguga EMTA lavakunstikooli XXV lennu näitlejatudengi Henrik Kalmeti
kirjatööst, mis valmis kevadel 2010 eesti teatriloo kursuse raames ja annab
loodetavasti aimu Theodor Altermanni nime hääbumatusest meie tänaseski
kultuuriruumis.
Piret Kruuspere

P.S. Karl Menningu arvustustes on põhiliselt säilitatud autori kirjaviis. Tänan teatri-
loolast Vilma Paalmat, siinse publikatsiooni missioonitundlikku ärgitajat.
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Karl Menningu arvustusi Theodor Altermanni viimaste lavastuste kohta
(1914–1915)

Päevaleht, 9. IX 1914
Teater: “Pisuhänd”

Eduard Vilde “Pisuhänd” leidis oma ilmumisel meie arvustuse poolt nii ühehää-
lelist kiitvat tervitust, nagu seda ükski teine senine Eesti algupäraline näitemäng
enese kohta ei või ütelda. Sellest peaks loomulikult järeldama, et tükk siis parem
on kui kõik teised, ehk vähemaste väga hea. Aga ka arvustuste juures ei loeta,
vaid kaalutakse ja sellel kaalumisel tuleb ilmsiks, et arvustused just “Pisuhända”
võõrastavalt pealiskaudselt kõne alla võtsid. Mis muidu näidendi hindamisel
peaasi, nagu aine sisemine tõde, kujude jumekus ja elutruudus, keele kohasus, –
see jäi kaunis kõrvale ja pearõhk pandi lõbususe ja hea tehnika peale. Nüüd peab
ju tunnistama, et me kaunis vaesed lustmängude poolest oleme ja alles veel lõ-
busate lustmängude poolest, ja et meie näitemängude igavene haigus nende puu-
dulik tehnika on, nõnda et rõõm neid kahte omadust koos leida silma mõne muu
puuduse kohta laskis kinni pigistada. Kuid ei tohi aga ka ära unustada, et arvus-
tus meie kirjanduslistele töödele õiged kohad peab ära määrama, et publikumi
maitset juhtida ja edendada. Sellepärast ei tohi möödamineva kiitva sõnaga lep-
pida, vaid peab natuke “südant ja neerusid” katsuma. “Pisuhänna” juures ka-
handab nüüd see katsumine kiitust kaunikeste.
     Tüki nõrgem koht on tema aine. Naine nõuab edevuse pärast, et mees luule-
tajaks hakkaks ja mees päästab enese selle läbi, et sõbra raamatu oma nime all
ilmuda laseb – see on ometi ainult jandis võimalik, aga mitte lustmängus. Sellest
algpatust järgnevad aga teised: raamat leiab muidugi ajakirjanduses suurt kiitust
(seda illustrerivad “Tallinna Teataja” ja “Päevaleht” näitelaval! Kus oli näitejuht?)
ja saab Eesti Kirjanduse Seltsi poolt esimese auhinna, kuna sõbra ennem oma
enese nime all avaldatud tööd läbi kukkusid! See kõik peab pilge meie olude
kohta olema (iseäranis harutused, missugune töö peab olema, mis Eestis kiitust
võib loota), ja ei ole ometi midagi muud, kui võitlus tuuletiibade vastu. Tükk ei
ole aastatki vana ja juba mõjub see kõik luitunult ja tolmunult. Naisuke aga on
õnnis ja lõõritab “mu luuletaja! mu poeta laureatus, ” toob mehele konjakit ja ko-
guni kompvekkisid, mida ta enne iial poleks teinud ja äiapapa on ka kõditatud,
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Theodor Altermann 1906. aasta paiku.
Foto: ETMM
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kui ta ka välispidi uriseb, ühe sõnaga asi on tops! Kuid nüüd ilmub sõber ja tahab
tasuks uue luuletaja kälimeheks saada, ning jandi-saatus läheb nüüd oma teed.
Lüüakse vana äi abinõudega, mis kaelakohtuseaduse raamatut riivavad, üle,
sõber näitab ennast oma “ilmaplaanita” abinõude ettevalmistamises kui mees,
kes igast aumehelikkusest kõrgemal seisab, aga lõpuks on kõik kõigega rahul ja
langevad üksteisele kaenlasse ja tükk, mis nähtavaste meie seltskonna olude pil-
keks oli kavatsetud, lõpeb täielise jandina.
     Aine jandilikkus värvib ka kujusid oma värviga. Vana rikas äi ja koi Vestmann
Vestmanni uulitsast ei ole mitte Tallinna uuema sahkerdamise ja hangeldamise
aja esitaja, nagu ta vist küll kirjanikul silmi ees seisis, vaid on kahjuks õige palju
Saksa lustmängu “koomilisest isast” omandanud. Tütar ja väimees on shabloni-
lised ja elavad liialdusest, noorema tütre muidu kena kuju kannab ilmaaegu
hariliku “Naivse” märkisid. Võrdlemisi kõige parem on Piibelehe kuju, kuid ka
siin ei saa kirjanik ilma nii pealiskaudsete karakteriserimise abinõudeta läbi, kui
päevalille seemnete söömine ja kahte värvi sukkade kandmine. Et kujud elusel-
gelt nähtud pole, mõjub ka nende keele peale, mis kohati õige paberine ja vähe
iseloomulik kujule.
     Kõik need puudused on suured ja neid ei tohi silmast lasta, kui tükki arvus-
tada. Selle juures võib ikkagi veel rõõmu tunda tema heast tujust, ja kõige pealt
tema ladusast tehnikast. Just viimane on see, mis tükile meie näitelaval kindla
koha tõotab, sest ta on, kui juba nimetatud sisemised agad maha arvame, otse
eeskujulik ja valge varblane meie kirjanduses.
     Mis nüüd etendamisesse puutub, siis pani meie seltskond rõhu rohkem jan-
dilise külje, kui iseloomulise pilke pildi peale. Herra Altermann seadis oma Pii-
belehe alguses õige sihi peale, ainult kohmetust ei oleks ta totruseni tohtinud
viia, kuid kaldus pärast sellest hoopis kõrvale. Kui Piibelehe tegusid kudagi va-
bandada, siis on see ainult sellest seisukohast võimalik, et tema jaoks kõik ainult
abinõud on mõrsjat kätte saada ja et neid teatava naivsusega ja humoriga tarvi-
tab. Just sellepoolest patustas hr. Altermann tüki jooksul ikka enam ja enam ja
temast sai mõnes kohas otse sihikindel – tallinlastel on päris oma sõna selleks:
“shoh”. Kirjanik ei ole aga Piibelehe ja Laura vahekorda nõnda kujutanud, et
näitleja oma kujule niisugust värvi tohib anda. Herra Altermann ei teinud seda,
ka nähtavaste meelega, vaid, nagu öeldud, ta laskis ennast jandist kaasa kiskuda
ja ohverdas üleüldise karakteristika üksikute laiema publikumi juures naerukõdi
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“Pisuhänd”. 
Piibeleht – Theodor Altermann, 
Laura – Erna Villmer, Sander – Karl Jungholz.
Foto: ETMM

“Pisuhänd”, esietendus 25. II 1914. 
Laura – Erna Villmer, 
Piibeleht – Theodor Altermann, 
Vestmann – Paul Pinna, 
Sander – Karl Jungholz, 
Mathilde – Netty Pinna.
Foto: ETMM
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sünnitavate joonte heaks. Selle läbi ei olnud suggestion kuju poolest mõjuv, kui
ka näitleja mõistuse tööle osa kallal au peab andma. Väga sümpatlik oli Laura
pr. Villmer Luiga1 kujutusel, kuid kahjuks tarvitas ta esimeses vaatuses abinõusid
rahvusvahelise naivsuse kujutamise raudvarast (nõnda oma jutustuses kokku-
puutumisest Piibelehega). Tal pole seda sugugi tarvis, sest tema kujutus on
muidu väga meeldiv ja tõstab ühtlasi kuju algupäralised jooned väga kenaste
välja. Abielupaar Sander ja Mathilde2 ei saanud dilettantismusest üle ja mis ku-
jutamise poolest puudu jäi, seda ei täitnud välised abinõud, ei toolidele lange-
mised, ei käetõstmised. Siin peab näitejuht veel tubliste appi tulema ja iseäranis
shablone eest nii liikumises kui rääkimises hoiatama. Mõlematel näitlejatel on
aga häid välispidiseid omadusi näitelava jaoks ja kui põhjalik sisemine läbitöö-
tamine juurde tuleb, siis tohiks neist meie näitelaval ikka midagi loota. Võõras-
tavalt nõrgaks jäi minu peale hr. Kurnimi3 Vestmanni mõju. Ma ei leidnud
midagi, mis sellest kujust Eesti kavala ja äritarga kuju oleks teinud, vaid kõik
näitleja abinõud olid võõralt – Saksa – näitelavalt pärit ja sihtisid jandilise mõju
peale. Võib olla, et näitleja täie rõõmuga osa kallal ei olnud – teda olla ennem
keegi teine mänginud4 – sest ei taha uskuda, et hr. Kurnimil iseseisvad värvid
selle kuju jaoks puuduvad.
     Näitejuhatusele peab väike tähendus tegema, et ta mitte pea kõik kahekõned
sohva peal mängida ei lase.
     Rahvast oli palju ja ta oli heas tujus.
K. M.
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1 Erna Villmer (1889–1965) – aastail 1910–1937 Estonia näitleja, oli 1913–1923 abielus arsti, publitsisti ja
kultuuritegelase Juhan Luigaga ning hiljem kolleegi Ants Lauteriga.
2 Algkoosseisus oli Sander Karl Jungholz (1878–1925) – aastail 1909–1914 ja 1915–1925 Estonia näitleja ja
näitejuht. Alates 1914. aasta kevadisest ringreisist mängis Sanderi osa Ants Lauter (1894–1973) – aastast
1913 Estonia inspitsient ja näitleja, hiljem draamajuht. Menning peab tõenäoliselt silmas Lauteri osatäit-
mist. Matilde osas oli Netty Pinna ( 1883–1937) – Estonia näitleja aastail 1906–1936.
3 Eduard Kurnim (1883–1933) – Estonia näitleja aastail 1906–1933.
4 Algkoosseisus mängis Vestmanni Paul Pinna (1884–1949) – Estonia kauaaegne näitleja ja lavastaja.
Lavastuse kaasaegses vastuvõtus hinnatigi kõige köitvamateks Altermanni Piibelehe ja Pinna Vestmanni
dialooge-duelle, samuti Villmeri Laura ja Altermanni Piibelehe vahelisi stseene.
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Päevaleht, 3. II 1915
Teater: “Kudas meest saab”

Reede õhtul esitas ennast vist küll esimest korda ”Estonia” näitelaval Amerika
näitekirjandus ja, et rõõmsal külalisel uksed laiemalt lahti lähevad, siis tuli ta
naljahambana. ”Kudas meest saab” ei ole ei tea kui tähtis kirjandusline vägitükk
ja ei anna oma meistri nimele kindlaste mitte surematust. Aga seda ta ei tahagi,
ta tuleb nagu kevadine liblik, ilma küsimata, kauaks teda tahetakse, kiigub ja
keerleb ja rõõmustab pilku, mis silmapilguks tema peal peatab. Meile on aga tükk
veel teisiti huvitav, nimelt selle poolest, et meie esimest korda oma näitelaval
Amerika nalja saame näha, mida ju jutustavast kirjandusest juba tunneme.
     Kui Amerika nalja nimetada, siis kerkib kohe see mees silmi ette, kelle juures
ta ennast kõige värvirikkamalt avaldab ja kes tema kuulsuse kandjaks Europas
sai. See mees on Samuel Clemens, kirjaniku varjunimega Mark Twain. Tema lood
ja jutustused peegeldavad Amerika nalja iseloomu kõige heledamalt ja neist saab
kõige paremine tema omapäraseid algolluseid kätte.
     Kui kokku võtta, mis Amerika naljale tema isevärvi annab, siis leiame kõige
pealt vankumata tõsiduse, millega ta ennast avaldab. Ameriklane ei naera ise
kaasa, kui ta nalja teeb, vaid on tõsine kui surnumatja, ta kannab oma kelmusi
niisuguse kuivusega ette, nagu oleksid nad turuhinnad või laadapäevad. Naljade
iseloom on aga sellepoolest iseäraline, et nad naljad polegi. Neis pole vaimukust,
teravat mõtlemist, ka mitte kujude seestpidist humori, vaid nende peaomadus
seisab selles, et nad kõiksugu looduse- ja kõlbluseseadused pea peale seavad, et
nad kuulmata asju südamerahuga ette kannavad, nagu oleks need kõige igapäe-
vasemad ja enesestmõistetavamad lood. See nali ei too iial humoristlist ilmapilti,
vaid ta tüssab tähelepanemata pealtkuulajat, kes ennast tema pealtnäha tõsisest
asjalikkusest ja kainusest petta laseb.
     Meie tunneme seda isesugust Amerika nalja ka tsirkusest, kus ta täieste uue
tolade tüüpuse lõi. Need pistavad üksteisele määratud raudnaelad kõhust läbi,
nii et otsad eest ja tagast välja paistavad, löövad teineteisele kirved pea sisse,
nõnda, et pooleni nagu paku sisse seisma jäävad jne., ilma et see vähematki viga
teeks. Arusaadav on, et niisugune nali kujusid ei loo, inimesi, kelle olemist meie
usume, kellel kõige narruste peale vaatamata ikka oma inimlikkus on. Ei leia
meie Amerika kirjandusest niisuguseid kujusid, nagu neid teiste rahvaste suured
humoristid loonud. Ameriklaste juures seisab ikka naljaheitja kirjanik oma
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kujude taga ja õieti on alles naljakas, mis ta nendega ette võtab ja mis ta neile
suhu paneb, ilma selle järele pärimata, kas see loomulik või põhjendatud.
     Kõik see, mis ma praegu ütlesin, käib ka Youngi5 lustmängu “Kudas meest
saab” kohta. Ei murra kirjanik pead, kas lugu võimalik. Ta on hull ja sellest küll.
Kujud pannakse selle keeru sisse ja meie näeme ainult nii palju nende iseloomust,
kui selle keeru käimashoidmiseks tarvis. Peakujud on kirjaniku naljade kandjad,
teised on ainult möllu toetamiseks. Muidugi teada ei leidu see nali mitte ainult
praegu kirjeldatud lahutusteadliselt puhtal kujul, vaid on ka võõraste ollustega
segatud, kuid peaiseloomu saab ikkagi temast.
     Meile eestlastele ei ole seesugune kuiv, pühalikult tõsise näoga ette kantud
nali, sugugi võõras, vaid meil leidub õige palju sellesarnast ja ma olen ise maal
elades toredaid tüüpusi näinud, kes ise päris auväärt ja lugupeetud teiste seas,
esimesed hambamehed on.
     Kui nüüd niisugust nalja näitelaval ette kanda, siis on arusaadav, et näitlejad
tema iseloomu peavad katsuma alles hoida. Nad ei tohi mitte näovigurdustega
iga silmapilk publikumile märku anda, vaid peavad asja juures olema, nagu oleks
neil kangeste tõsi taga. Muidugi ei tohi aga siiski tõsiselt mõjuda, vaid välispidine
tõsidus peab ainult nalja mõju veel tõstma. See ülesanne ei ole sugugi kerge, sest
ta sunnib näitlejaid välispidiseid abinõusid tarvitamata jätma, ja tervet mõju si-
semise nalja peale seadma. Seda omast nalja ei jatku aga igaühele ja need katsu-
vad hädas siis ometi oma harjunud abinõusid tarvitada ja tagajärg on mäng, mis
head maitset ei rahusta ja halva jaoks ikkagi veel tugev küllalt pole.
     Selle kahepaiksuse all kannatas meie etendus õige tuntavalt, vist küll ka selle-
pärast, et herra Altermanni haigus teda vaevalt peale tüki teoretikalise läbitööta-
mise, veel praktikalise ettevalmistuse tööd laskis teha. See juhatuse puudus avaldas
ennast õige silmapaistvalt, niihästi näitlejate töös kui ka näitelavale seadmises.
     Peaosa etendajal herra Sällikul6 on vist küll omadusi oma osa jaoks, kuid tal
polnud läbiviimises ühtegi järjekindlust. Kenade kohtade kõrval, kus varjus
humor sõna sai, seisid pahad välispidised vigurdamise peale toetavad etteasted.
Siis veel nähtus, mis nii mõnigi kord herra Sälliku mängus leidub, et ta meeleolu
põhjustoonist kinni ei pea, vaid selle üksiku, teist värvi tähenduse mõju ära kao-

5 Rida Johnson Young (1875–1926), ameerika näitekirjanik, laululooja ja libretist. Tema näidend The Lottery
Man (eesti keeles “Kuidas meest saab”) esietendus Ameerikas 1909 ja sellest valmis hiljem ka tummfilm
(1916).
6 Alfred Sällik (1890–1943) – Estonia näitleja, laulja ja lavastaja aastail 1910–1928 ja 1935–1940.
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tab, et alles pärastpoole jälle endisesse meeleolusse tagasi sattuda. Selle läbi läks
teises ja kolmandas vaatuses lõbusast võllanaljast nii mõndagi kaotsi, kuna ma
aga enesele ette kujutada võin, et herra Sällik seda osa täieste mängida saab.
     Pahem oli juba lugu nende kahe kujuga, kes Jackiga (hr. Sällikuga) koos tükis
rõõmsat ja elutervet ollust esitavad: Jacki ema ja armsamaga. Esimene osa, mille
põhjustooni tükis tähendus ära määrab, et poeg ja ema nii ühesarnased, oli “Es-
tonias” koguni värvita, aga ma ei julge sellepärast näitlejat süüdistada, sest näh-
tavaste ei ole pr. Pinna7 veel niisuguste osade sisse vananenud ja ta peaks siis
kunstlikkude välispidiste abinõudega töötama, mida temalt nõuda ei või. Teine
osa, mille iseloomu poja sõna ära tähendab, et neiu tema ema sarnane, oli pr. Vill-
meri8 mängus minu jaoks terve õhtu kõige pahem üllatus. Värske, rõõmsa, naljast
arusaaja, ise kaasategija, terve, loomuliku neiu asemel pakkus näitleja meile vään-
leva, liugleva, loogleva, koketteeriva “salon-mao”, igavese magusa naeratusega,
nagu ma teda teatavates Prantsuse tükkides mõtelda võiksin, aga iial selles mah-
lakas, viimasest seltskonna politurist puutumata ilmas. Ja kudas on see võimalik,
et talle ta peegel ei ütelnud, et ta iial ja ilmas niisugust parukat omale pähe ei to-
hiks panna, mis temale poolilma väljanägemise andis, kuna ta ometi vastand
“transformationi” kandva pr. Peytonile peab olema. Pr. Kuuskmann9 nimetatud
osas oli esimeses vaatuses väga kena, kuid laskis ennast teises vähe jämedale al-
lakriipsutamisele avateleda. (Väike tähendus: tema näomäng peale poja suudle-
mise oli vale, nõnda häbeneb naine mehe musu, aga mitte ema poja musu). Foxy
läks herra Tondul10 kahjuks täieste luhta, nõnda et just tema mängu läbi peaas-
jalikult esimene vaatus nõnda igavaks muutus, et tüki saatust ähvardas. Vist ei
ole niisugused osad sugugi tema kohased. Prl. Peetson11kui Lizzie (tükis Inglise
gouvernantide pilkekuju) oli õieti nähtud, kuid kaldus läbiviimisel liialduste
tõttu kahjuks labasusesse. Lõpulausete humor läks täitsa kaotsi. Pr. Timm12 oleks
tüsedam tuju poolest võinud olla.

7 Netty Pinna – proua Wright.
8 Erna Villmer – Helen(e) Heyer.
9 Betti Kuuskmann (hiljem Kuuskemaa; 1879–1966) – Estonia näitleja aastail 1898–1949; 
kunstiteadlase Jüri Kuuskemaa vanaema.
10 Toomas Tondu (1888–1928) – Estonia näitleja aastail 1912–1927. Tema siinmainitud tegelase 
nimekujuks annavad ingliskeelsed allikad ka Foxey.
11 Salme Peetson (1885–1967) – Estonia näitleja aastail 1909–1937 ja hiljem ka 1940ndatel.
12 Grete Timm (hiljem Sällik, 1890–1985) – Estonia näitleja ja laulja aastail 1911–1932. 
Nimetatud lavastuses Hedwig Jenseni rollis.
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     Nagu juba tähendatud, oli näitejuhatuses viimse läbitöötamise puudust õige
tubliste märgata. Teenrite mängus puudus see tagasihoidlik viisakus, mis just
Inglise seltskonnas nii tingimata nõudmine. Teises vaatuses ei olnud tõusu ja
tempo kiirendust. Kui enam inimesi näitelaval oli, siis seisid nad kaunis abitult.
Esimeses vaatuses ei jätnud Helene käeandmisega pr. Wrightiga jumalaga, nagu
seda hea seltskonna komme noorelt tütarlapselt nõuab. Foxy välimus oli liiga
triikimata. Jacki mäng teises vaatuses palliga oli valesti kätte õpetatud, sest ta ei
tohi mitte kogemata palli pilduda, vaid tõuked, mis ta oma sisemises kimbatuses
teeb, peavad sõnadega koos käima, et tema meeleolust õiget pilti anda ja nalja
teha, jne.
     Kõik see ei eksitanud aga, et õhtul kõige parem tuju valitses, sai ometi naerda
naljade üle, mis kord värsked ja omalaadi ja mitte juba kümnest teisest tükist tut-
tavad. Meeleolu tõstis veel tundmus, et kokkukogunud täis saal tunnistust andis
meie publikumi osavõtmisest teatri vastu, oli ju õhtu tema juhataja, herra Alter-
manni auõhtu. Kahjuks ei saanud haige kunstnik tänuliku publikumi kiiduaval-
dusi ja paljuütlevaid ümbrikka ise vastu võtta, sest et haigus teda sängi külge
köitis. Loodan aga, et publikumi elav kaastundmus tema jaoks parema mõjuga
on kui ükski arstirohi.
K. M.

Päevaleht, 13. II 1915
Teater: “Kaotatud õigused”

Palvepäeval nägime teatris Läti kirjaniku Aspasia13 draamat: “Kaotatud õigu-
sed”. Et ma kahjuks Läti kirjanduse ja tema ajalooga tuttav pole, siis ei tea ma
ütelda, kas see tükk teatava, praegu juba äraelatud ajajärgu esitaja on, või ana-
chronistline erand meie ajast. Sellepärast ei saa ma ka kindlaks teha, mis tähendus
tal Läti kirjanduse jaoks on, küll aga võin rahuliselt ütelda, et tükil meile midagi
pole anda. See polnud õnnelik silmapilk, mis meie – küll vist ajutisele – näite-
juhatusele selle kirbu kõrva pistis. Võiks veel aru saada, kui seda tükki Ruhnu
või Kihnu saarel mängitakse, aga meil –? Tükil on selle õnnetu ajajärgu mood ja
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13 Aspazija (pseudonüüm), Elza Pliekšāne (1865–1943) – läti näitekirjanik ja luuletaja.
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nägu, kus kaduva armsa ja haleda kirjanduse viis uueste tärkava naturalismuse
sisse ulatas ja isesuguse väärlapse sünnitas, mis elutundmuse katte all ometi elu
sentimentalselt ära võltsis. On ainult tarvis vähegi lähemalt kirjeldatud olusid
vaadelda, et petliku katte all vana tuttavat kaupa leida. Eesti näitekirjanikkude
seas arvan ma Karlsonis14 sedasama iseloomu leidvat, mis tegevuse konstruerib
teatavas sihis ja mis oma kujud siis selle tegevuse sisse paigutab ja nendelt nõuab,
et nad sõnakuulelikult kirjaniku nõudmisi täidavad, ka siis, kui see nende ise-
loomu või oludega kokku ei käi. Ilus nähtus on kohe esimeses vaatuses, kus tut-
tavale joodikule, kes viina eest juba näppabki, naine raha annab linnamaksusid
maksta. Elus oleks muidugi naine ise maksma läinud, aga tükis oleks siis terve
ilus ehitus vaaruma hakanud. Ja nõnda võis terves tükis elutõe peapealeseadmisi
leida.
     Mis ainesse puutub, siis on ta langenud naisterahva saatuse kujutus, kes
õigused ausa õnne peale oma teoga kaotab. Pealkiri on kibedusega öeldud, sest
langenud naisterahvas langeb kõrgemeelsusest ja teiste pärast, ja tükk tahab
nüüd näidata, kudas ilm ülekohtune ja langenud naisterahvas see on, kes loos
puhas ja süüta. Taevas teab, kust kirjanikud kõik need kõrgemeelsed langenud
naisterahvad kätte püüavad, elus ei jookse nad just mitte nõnda ümber. Kirjanik
on nõnda lapselik või jõuetu, et heast sihist tüki päästmiseks küll arvab olevat ja
iga vähegi elutõelise ja kunstilise läbitöötamise ülearuseks peab. Mis kätte juhtub,
võetakse ja tarvitatakse, olgu see romantika (Dr. Jaan Oja), sentimentaliteet (lap-
sed, jõulupuu), naturalismus (I pilt), jant (IV pilt), kõmukirjandus (Bormann) jne.
Folomejevi “Kuristik”15, mis aine poolest “Kaotatud õiguste” sarnane kui üks
muna teisele, on viimati päris kõrgelseisav kunstitöö selle kirjanduslise viletsuse
kõrval.
     Näitlejate jaoks on ülesanne selge: kõigi abinõudega peavad nad katsuma liht-
sat, elutruud pilti luua. Nad peavad kõigest eemale hoidma, mis tüki ebaloomu-
likkust kudagi välja tõstab ja peavad iga tüki vähegi õigemat joonekest oma poolt
veel kõvendama. Seda alust ära määrata ja näitlejaid selles sihis hoida on näite-
juhatuse asi, kuid just juhatus oli selle etenduse kõige nõrgem külg. Ta jäi juba

14 Karl Ferdinand Karlson (1875–1941 [?]) – eesti näitekirjanik ja kriitik; tema lavateoseid: “Vale”, “Pihid”,
“Kui õitselind hõiskab” jt.
15 Vene kirjaniku K. Folomejevi kurbmäng “Kuristik” esietendus Estonias Theodor Altermanni lavastuses
8. novembril 1914.
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välimise pildi poolest niihästi kui kõik meile võlga, mis tükki meie elu kujutuseks
oleks teinud (ümberpanek on tüki selleks muutnud; ma ei või ütelda, kui palju
selle juures algkujust kaotsi on läinud). Ta ei olnud näitlejatelegi abinõusid kätte
juhatanud, mis neid – iseäranis noori – oleks toetanud. Nõnda siblis esimeses pil-
dis ema edasi-tagasi ja ei teadnud, mis ta [õieti] rääkimise ajal peab tegema, lap-
sed olid hädas sellega, kus seista, käidi vale ustest (IV pilt), pilkelised osad
muudeti hulluks jandiks ja muud sellesarnast. Aga see polnud veel kõige pahem.
Noortest jõududest mängis kõige tähtsamas osas hr. Kramberg16 kaasa. Et noorele
katsujale see õnnetu piimasupis keedetud idealist mängida anti, oli kardetav asi,
veel pahem aga, et tema mitte juhatust polnud saanud oma osa seestpidiselt läbi
töötada, vaid kõiksuguste viguritega. Kudas ta sisse astus, kõndis, teretas, näoga
mängis, tema rusikalöögid – see kõik oli kunstlik, kättetuubitud ja need vähesed
sõnad, kus natukene tundmus oleks pidanud rääkima, olid puised ja tühjad. Kui
niiviisi noort näitlejat õpetatakse oma teekonda algama, kus ta siis seda lõpetab!
     Teine iseäranis silmapaistev süü oli, et juhatus peaosa etendajat pr. Villmerit17

valeste laskis mängida. Mis ma senini pr. Villmerist näitelaval olen näinud, annab
mulle põhjust uskuda, et tema õige intelligent on oma osadest arusaamises, ei
oleks siis vististe raske olnud temaga kujutamise põhjusjoonte üle kokku leppida.
Nagu nimetatud, tahab tükk realse elu pilt olla ja sellepärast peab teda ka, kui
teda üleüldse mängitakse, niiviisi mängima, et meile oma elu vastu paistab.
Nüüd katsugu omale keegi niisugust õmblejat ette kujutada, nagu pr. Villmer
teda kujutas: see laulmine rääkimises, see pea-püstiajamine, kuna silmalaud
poolte minutite kaupa ei tõstetud, see pühalikkus algusest kuni lõpuni, nagu esi-
taks ta terve naistesoo traagikat eneses, see suurus ja kõrgus kokkupuutumises
Martaga, nagu oleks ta varjuriides printsess. Kus Jumala laia taeva all on siis liht
õmblejad niisugused? Pr. Villmer vastab ehk mulle, et ta elu koperida ei tahagi,
et see kunsti ülesanne ei ole. Õige, aga ma ei nõua elutõe koopiat vaid kunsti-
tõde. Seda, et kujutus niiviisi mõjub, et teda usun: ja, seda inimest ma tunnen,
kui ma teda elu sees pole näinud. Toon õige jämeda näituse. Kui keegi Napoleoni
tema traagika kõrgemal tipul Beresina ääres tahab kujutada ja teda sõrmedega
selle juures laseb nina nuusata, siis ei usuks meie seda, ehk küll sõjas sarnane
juhus ka Napoleonil 1000 korda võis ette tulla ja sellega elutruu oleks. Ei, meie

234

16 [?] Kramberg – lavastuses Jaan Oja, loodusteaduste doktori rollis.
17 Erna Villmer – Maimu, õmbleja.
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ettekujutus Napoleonist ja tema suurest saatusest on nõnda tugev, et teatavatele
väikestele elujuhustele piiri paneb. Teiselt poolt aga võib kirjanik Napoleoni asju
teha lasta, mida ta iial pole teinud, ja meie usume seda, kui see tema pildiga
kokku käib.
     Selles mõttes oli pr. Villmeri kuju vale, seda enam, et ma temas ettetükkivalt
tehtud mängu leidsin ja juba kivinema hakkavaid jooni. Kudas võin ma näituseks
tema silmade mahalöömises hingepiina uskuda, kui ma alles nädala eest just se-
dasama silmademängu hulluks jandimõjuks ametis nägin “Kosjades”18! Kudas
võin ma ära unustada, et need küünarnukkides vinklis hoitud käed, mille juures
sõrmed allapoole ripuvad, mõne päeva eest meheleminemise himulise kana kuju
naljakuse jaoks abinõud olid! Siin on suur hädaoht pr. Villmeri ilusale andele,
mõelgu ta õigel ajal ette.
     Noortest hakkajatest paistis mulle ainult prl. *** silma selle läbi, kudas ta elu-
salt ja elavalt oma väikses osas ka vaikides kaasa mängis. Vanadest oli nõnda
kahju, et selles tükis ennast vaevama pidid, et seekord tasuks nende väiksed
patud – suuri just ei olnud – nimetamata jätan. Kui mõni kiitus ka ühes laua alla
pudeneb, siis katsun seda mõni teine kord tasa teha.
K. M.

Päevaleht, 10. III 1915
Teater: “Bunbury”

Vist küll esimest korda ilmub Inglise kirjanik Oskar Wilde meie näitelaval, mis
temaga peale hakata, missugust seisukohta tema vastu võtta?
     Wilde on kuulus kirjanik, tema mõju oma hiilgeajal oli suur ja, võib olla, veel
suurem pärastpoole, kui raske saatus temale märtrikrooni iseäranis nooruse sil-
mis punus. Ikka oli aga Wilde midagi muud kui ainult kuulus, ta oli moedus.
Hea ja hädaohtlik asi ühel ajal: hea laia mõju jaoks, hädaohtlik sügava mõju jaoks.
Wilde läks moodu oma vaimukuse läbi, millega ta kõige igapäevasemaid asju
vaatles ja nendele kirjandusliselt üllatava ja äraharjunud mõisteid pea peale

18 Nikolai Gogoli “Kosjad” (“Naisevõtt”) esietendus Estonias Theodor Altermanni lavastuses 24. jaanuaril
1915; Erna Villmer astus seal üles Agafja rollis.
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Estoonlased ringreisil 1914. aasta kevadel.
Foto: ETMM
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seadva formeli leidis. Iseäranis Inglismaal, kus kombed ja viisid palju pühamad
ja mõjuvamad on kui kuskil mujal, mõjus kirjaniku viis, pistete ja pilgetega kõike
seda nöögata, juba nagu mõni vägitöö ja andis Wildele kuulmata julguse aupais-
tuse. Tema oli Londoni kõrgema seltskonna kirjandusline, feuilletonistline ja
seltskondline isevalitseja, sest see paenutas ennast hea meelega tema alla, seda
enam, et tema ise sellesama seltskonna liige ja tema elustiili esitaja oli, keda ta
ise pilkas. See asjaolu andis siis Wilde pilkele maitsva kõditava maigu ja ei lask-
nud teda iial haavava või kohutmõistva paista. Ja kui inglased oma ajaloos temale
ka eeskuju leidsid, nagu nad seda armastavad, kaheksateistkümnenda aastasaja
kirjanikus Sheridanis, siis oli Wilde seisukoht kindlustatud.
     Aga seesama seltskond pööras enese äkki Wilde vastu, kui ta mitte vaimu-
rikkusega, vaid teoga oma seltskonna vaadete ja kõlbluse vastu patustas. Inglise
kuulus cant, nende ajalooliselt väljakujunenud iseloomuline silmakirjateenistus
saatis kirjaniku vangimajasse, kust ta murtud inimesena välja tuli. Nüüd aga võt-
tis kirjandusline noorus, kes ju ikka vastasrinnas harjunud voolude vastu seisab,
õnnetu kirjaniku oma lipukandjaks. Nad leidsid tema töödes selle voolu kirjan-
duslise usutunnistuse, mis neid endid kaasa kiskus ja mille iseloomu esteticis-
muse nimetusega ära tähendatakse. Ta oli kõrvalepööramine naturalismusest ja
igapäevase elu kujutamisest, ilu maitsemine, ilus elamine, ilus suremine. Wilde
roman „Dorian Gray pilt”19 sai nende noorte piibliks ja alles hiljuti seadis keegi
kõnetpidaja daam Petrogradis teda kõige suuremate luuletustega ilmakirjandu-
ses, nagu Goethe “Faustiga”, ühele astmele.
     Meie väiksesse kirjandusesse ei ulatanud omal ajal need lained, ehk kui ula-
tasid, siis mõne väikse eemalepaisatud tilgana. Alles viimastel aastatel jõudis see
vool ka meie poole, kuid nüüd oli ajalugu oma käiku läinud ja esteticismus ei
olnud Õhtu-Europas ammu enam kõige uuem mood. Ja mis veel tähtsam: meie
olime vahepeal ühte teist kirjanikku tundma õppinud, kelle vaimukus mitte
vähem polnud, kelle pilge aga palju sügavamale ulatas, palju suuremaid märgi-
laudu omale valis, kes meie aja sotsialse vaimuga oli ristitud ja mis peaasi, kelle
loov võim palju suurem oli. See oli Shaw. Ja kui nüüd Wilde meie poole tuleb,
siis on tema ümber juba üle-eile lehk, tema vaimurikkus ei viska meid ümber,
meie vaatame teda nagu tsirkuses meest, kes tosin taldrekuid õhku pillub ja kätte

19 The Picture of Dorian Gray ilmus 1891, eesti keeles – “Dorian Gray portree” – A. H. Tammsaare tõlkes
1929.

teatrielu2010_Layout 1  03.10.12  22:37  Page 237



238

püüab, ilma et meie endid selle juures suurt äritame. Ja tema teravused ei ehmata
meid alles ammu mitte, meie tunneme, et nad muud pole kui erkude erutamise
ja tuju tõstmise abinõud, et siis pärast peene diner ja schampanjer seda paremine
maitseksid. Tema praegused austajad tunnevad ka oma jumaldatud meistri kuul-
suse kahanemist ja nõnda näeme neid seda kõigi abinõudega päästmas. Hiljuti
sai neist keegi sellegagi valmis, et Wildelt – realistlise ja sotsialistlise kirjaniku tegi.
     Tükk, millega “Estonia” meile Wildet esitas – “Bunbury”20, näitab meile teda
ainult ühest küljest, kui vaimurikast moodukirjanikku, kes teab, et iga sõna tema
suust ära neelatakse, ja kes siis suurt vaeva ei hakka nägema, vaid oma kiirgavaid
mõtteid pillub, nagu nad talle just pähe sattuvad. Aine – kirjanik ütleb: see on
mulle täieste üks puhas, kas ma elusa või vahast kuju ümber säravad siidiehted
riputan, paremgi ehk veel, kui ta eluta on, siis ei tõmba ta tähelepanemist ära.
Tegevus – minu sõnade hiilgav mäng on isegi tegevus, muud pole mul vaja. Ise-
loomud – need võiksid mind ainult takistada ja minu vaimu lendlevaid liblikaid
nagu niitidega kinni hoida, neid pole mul tarvis. Elu – ma annan paremat: peeg-
lipildi enesest igas valguses. Ja nõnda sündis tükk, seestpidine jant, peenikese
lustmängu abinõudega läbi viidud. Mis ime siis, kui meie publikum tükiga palju
peale ei mõistnud hakata. Ta märkas jandilist iseloomu ja ootas nüüd päris õieti
sellekohast kujunemist, selle asemel aga sulisesid sõnad, sulisesid ja sulisesid.
Meie vaeses paendumata emakeeles ei olnud vaimurikkused kiirgavad paradi-
silinnud, vaid poolkatkutud kanad, ja kõik moderniserimine ei suutnud asja
muuta. Päris huvitav oli näha, kudas publikum kergendatult hinge tõmbas, kui
mõni aus jandinali – Wilde ei põlga ka neid – talle jälle julgust andis, et ega see
asi seal nii kõrgel pilvis ei olegi.
     Selle tüki mängimine nõuab kõige pealt väga kõrget välist näitelava kulturat.
Rääkimise ja häälega varjundamise tehnika peab täielik olema, liikumine ja selts-
kondline läbikäimine luus ja lihas olema. Alles see annab selle vabaduse, milleta
sellele jandilikkuse ja vaimurikkuse segule ligi ei pääse. Seda tükki võivad head
komikerid mängida, kuid temast saab lihtne jant, kui kõige peenemad seltskond-
lised kombed nende mängus puuduvad. Ja tükist saab igavus, kui kõige paremad
salonmängijad tema kallale lähevad, ilma et nad komikerid on.

20 Eesti teatris on Wilde’i näidendit The Importance of Being Earnest mängitud ka originaalpealkirja otse-
tõlkes “Kui tähtis on olla tõsine”.
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     Meie näitlejad ei ole nüüd ei ühte ega teist tarvilisel mõõdul. Kujutatud selts-
kondline ilm seisab neist liig kaugel ja oma komikaliste annete mõjuvas tarvita-
mises takistas neid teadmatus Angelsaksi naljast. Nad olid nagu võõras
harjumata ülikonnas, ja otse märgata oli see vaev, mis nad nägid, et midagi ise-
loomulist luua, mis neile enestele aga oma algollustes täieste arusaamata oli. Ei
või aga nimetamata jätta, et “Estonia” teater siin suureks takistuseks oli. Tema
iseloom, et ta kõik kergelt ja poole häälega räägitud kohad ära neelab, teeb näit-
lejatele õige raskeks niisugust tooni leida, mis ühtlasi arusaadav – ja selles tükis
peab kõik väga kergeste aru saada olema! – ja tüki loomu kohane kerge küllalt
on. Etendusel läks selle läbi pool kuulajatele täieste kaotsi, kuna teine pool üle-
liigse allakriipsutamise läbi pealetikkuvalt mõjus.
     Benefiziandid prouad Kuuskmann, Pinna ja Villmer21 ei olnud siis mitte õn-
nelikult valinud. Kõigist kolmest olen ma paremat ja iseloomulisemat näitelaval
näinud. Kõige ennem võis veel pr. Villmeriga leppida, ehk küll lapselikkuse joo-
ned liig tugevaste olid tõmmatud. Pr. Kuuskmann jäi meile komika võlgu ja pr.
Pinna töötas rikkalikumalt kui iial enne moodulehtede poosetega. Kõige lähemal
seisis oma osale veel pr. Peetson22. Meestest oli iseäranis selguseta herra Sälliku23

rääkimine, kes esimeses vaatuses pobises ja pobises, kord tühja suuga, kord täie
suuga (see õnnetu söömine! Kus oli näitejuht?), aga kellest vaevalt kümnendik
aru saadi. Taevas teab, kes talle ka nõu oli andnud “peensust” mahalöödud sil-
malaugudega ja kange kaelaga mängida, nagu oleks tal “mums”. Pärastpoole,
kus ta selle õnnetu eeskirja nähtavaste mõnikord ära unustas, õnnestas tal üks
või teine koht, ilma et aga kogumõju oleks suutnud päästa. Hr. Kurnim24 oli just
ümberpöördud esimeses vaatuses vähem hr. Kurnim ise kui muidu, arvas aga
paremaks pärastpoole oma enese naha sisse pugeda ja iseennast mängida: see-
sama käik, seesama kätehoidmine, seesama kogelemine nagu ikka ja ikka. Ei ole
ju ka ime see, et mõlemad näitlejad pole noorte salonosade mängijad, vaid pea-
vad hädaga neid oma peale võtma. Kõik kokku: mitteõnnestanud õhtu. Aga peab
seda väga kahetsema? Ma arvan, ei, sest meie teatri ülesanded ei seisa selle tüki

21 Benefiss – tuluõhtu; benefitsiant – tuluõhtu saaja. Betti Kuuskmann (Kuuskemaa) – leedi Bracknell,
Netty Pinna – Gwendolen Fairfax, Erna Villmer – Cecily Cardew.
22 Salme Peetson – miss Prism.
23 Alfred Sällik – Algernon Moncrieff.
24 Eduard Kurnim – John Worthing.
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sihis ja meil võib väga hea teater olla, kui ta ka Wildet mängida ei saa. Prouadele,
kelle tuluõhtu etendus oli, annetati lillesid, kuid rahvast oleks rohkem tahtnud
näha õhtu otstarbe pärast.
K. M.

Päevaleht, 21. III 1915
Theodor Altermann †

Suurel neljapäeval suri kurgutiisikusesse “Estonia” kauaaegne näitejuht ja näit-
leja Theodor Altermann.
     Kadunu sündis Hageri kihelkonnas taluperemehe pojana, lõpetas hiljem Tal-
linna neljaklassilise linnakooli ja käis pärast seda kaubanduslistel kursustel. Juba
koolipoisi põlves laskis ta oma näitlejaannet kooli aastapidudel välja paista, ja
kui “Estonias” esimest korda M. Gorki “Põhjas” mängiti ja T. Altermann oma
paruniga üleüldist tähelepanu äratas – võib juba ütelda, et tema karjer näitelaval
kindel on.
     Hiljem sai ta “Estoniasse” teiseks näitejuhiks, elas siis paar aastat väljamaal
ja tuli uue teatri avamisel jällegi Eesti tagasi, kus ta mõneaastalise vaheaja järele
“Hamleti” osa meie näitelavale tõi.25

     12. novembril sai Altermann 30 aastat vanaks ja kõige paremas mehe-eas viis
surm ta maamulda.
*
Kevade, mis kõigile uut elu toob, tõi temale surma.
     Nendest vähestest Eesti näitlejatest, kes teiste vahelt kõrgemale ulatavad, nen-
dest vähestestki ei hooli surm, vaid võtab oma halastamata õigusega, keda tahab.
Altermanniga läheb üks neist näitelava tegelastest ära, kes kõige esiti oma andest
ja võimisest elukutse tegid ja selles elukutses siis võimalikult kõrgele ja täiuse
poole püüdsid. Asjaarmastajate ajaviitest kasvas meie teater üle öö iseseisvaks
ja tähtsaks kunstiharuks, ilma et neil, kes teda oma andega kandsid, võimalust
oleks olnud ennast oma ülesande jaoks eriteadliselt ette valmistada. See töö jäi
teise igapäevase näitelavatöö kõrval teha, ja meie teame, et igaüks teda ei teinud.
Altermann aga ei leppinud sellega, vaid seadis oma kunstisihid kaugemale,

25 Theodor Altermanni rollid: Maksim Gorki “Põhjas” Parun (1903), William Shakespeare’i Hamlet (1913).
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Theodor Altermann “Hamleti” nimiosas. Esietendus 24. VIII 1913 Estonias.
Foto: ETMM
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temal oli kunstniku auahnust ja arusaamist küllalt, et mitte meie juhuslise teatri
kitsa ringiga leppida, vaid et omale oma kunsti igakülgselt ja põhjalikku läbi-
harimist otsida. Aga kui ta nüüd kodumaale tagasi pööras, et Eesti teatris seda
teoks teha, mis ta õppinud ja milles ta ise suuremaks kasvanud, seal kandis ta
juba surmamärki salaja enese küljes ja nüüd, kus kunstnik seal seisis, kus tal va-
badus oli oma võimist igakülgselt näidata ja sellele, mis ta eneses kandis, kuns-
tilist kuju anda oma tahtmise järele, nüüd tuli surm ja nõudis oma karmi õigust:
noort tulevikurikast elu.
     Pilt, mis Altermannist meie mälestustes elama jääb, on pilt noorusest. Niisu-
gusest noorusest, mis meile enam igatsus ja unenägu on, kui elusünnitus. Noorus
täis naeru ja rõõmu, täis hoolimatust ja ülemeelikust, täis tuld ja kirge, mis nagu
kevadene torm kaasa kisub. Kui Altermann näitelavale astus välkuvate silma-
dega, võidurõõmsa naeratusega, oma vastupandamata nooruse kindlusega, siis
oli ennem juba võitja, kui lahing veel alganud. Kohe olid algusest peale need nä-
gemata sidemed näitelava ja pealtvaatajate vahel olemas, mis näitlejale nii väga
tähtsad ja mis tihti hulga võimisi üles kaaluvad. Igaüks, kes Altermanni näinud,
on seda mõju tunda saanud, sellele ei saanud ka vastu panna, kui arvustamine
üles kerkis ja kõigega rahul ei suutnud olla.
     Altermanni headusi ja puudusi ära kaaluda, tema kunsti üksikasjaliselt haru-
tada ja arvustada, selleks ei ole tema lahtise kirstu ääres õige koht. Praegu äratab
vaikne magaja pildi elujõulisest noorusest üles, kelle kehastus meie jaoks Eesti
näitelaval Altermann niisugusel mõõdul oli, et tema kõrval veel kedagi teist pole
leida, kelles tema elurõõm lähedaltki nii võitvalt räägiks.
     Kui enesele vastust otsida küsimise peale, mis meie teatri tulevik Altermannis
kaotab, siis laskis kadunu tähtis karakteriserimise and nüüd alles, kus kunstnik
täiesse mehe-easse oleks astunud, ennast oma piiride laiuses oleks avaldada saa-
nud, kõige paremat oodata. Ei ole küll enesepettus, kui ütelda, et Altermanni
mõju näitelavalt veel tugevamaks ja sügavamaks oleks läinud, kui oma nooruse
peale toetamise asemele läbi kaalutud ja seestpidi ära elatud ilma kujutamine
oleks astunud.
     Nii lähevad Altermanniga täideminekud ja lootused ühtlasi hauda, ja Eesti
teater ja kunst seisavad leinas tema puusärgi ääres, seda leinates, mis ta meile
oli, ja seda leinates, mis ta meile oleks olnud.
K. M.

242
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Theodor Altermanni matused 24. III 1915. Pärga kannavad Toomas Tondu ja Eduard Kurnim.
Foto: ETMM
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“Hamlet”. Laertes – Alfred Sällik ja Hamlet – Theodor Altermann.
Foto: ETMM
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Päevaleht, 1. IV 1915
Altermanni mälestuse õhtu

“Estonias” nägi nii suurt rahvakogu, nagu teatriruumid vaevalt varemine. Sa-
danded ja sadanded olid tulnud oma kopikate ja rubladega surnud kunstnikule
mälestust ehitama, ja vist pidid veel sadanded õhtust eemale jääma, sest et ruumi
ja istmeid ei jatkunud. Lihtne, aga maitserikas eeskava tuletas kohe algusest peale
meelde, et õhtu erakorraline, ja nõnda valitses ka teatris teatav vaikne tõsidus.
     Vist nii mõnelgi kuulajal libisesid mängu juurest mõtted värske haua juurde,
mis öösisel, tumedal kirikaial seda meest katab, kelle mälestus teatrit täitis. Võõ-
ras oleks, kui arvustus etendust, mis niisugustel iseäralistel tingimistel on toime
pandud ja niisuguses teatrist kaugemaleviivas meeleolus mööda libises, hariliku
mõõdupuuga hakkaks mõõtma. Sel õhtul ei olnud ettekantud töö peaasi, ei ka
mängu headus või halbtus, vaid mõte, mis näitlejaid pealtvaatajatega ühendas.
Kadunu lähemad sõbrad ja seltsimehed olid andjad, tema kaugemad sõbrad ja
uskujad vastuvõtjad, üks kui teine aga sündis tema nimel ja tema mälestuste aus-
tamiseks. Ja et õhtu harmoniline oli, näitelaval armastusega tehtud töö poolest
ja saalis selle töö sooja vastuvõtmise poolest, siis oleks ülekohus üksikasjaliste
kaalumistega seda meeleolu, mis küll igaüks teatrist koju viis, vähendada ja kil-
lustada. Jääb tükk teatri eeskavasse, siis on järgmisel etendusel võimalus teda
teiste reas ja teiste mõõdupuuga mõõta.
     Seekord tänu kutsujatele ja tänu tulijatele, sest see õhtu paneb loodetavaste
põhja Altermanni nimelisele abiasutusele ja kindlustab surnu mälestust pare-
mine, kui tuhanded kiitvad sõnad.
K. M.
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95 aastat hiljem, kevadel 2010

Theodor Altermann – nimi, mis ei jäta külmaks. Jah, siinkohal pean silmas just
nime ennast, mitte inimest, kes end selle taga peidab, sest veel hiljuti polnud mul
inimene Altermannist mingisugust selget aimu ega teadmist, aga nimi Altermann
tõi minus esile mingi emotsiooni ja lõi silme ette mingi ähmase kuju. Altermann –
noor, ilus, üliandekas, kelmikas ja hästi riides noormees – just sellised olidki seo-
sed, mis tekkisid minu peas, kuuldes või lugedes kuskilt nime Altermann.
     Olles nüüd teemaga ehk siis näitleja Altermanniga rohkem tuttav, võin tõ-
deda, et minu esmamulje polnud sugugi vale ja kõik eespool mainitu ka paika
peab, aga mitte see ei üllatanud mind ega pannud mõtlema. Minus tekitas hoopis
huvi küsimus, kust pärinevad need, küll õiged, aga pealiskaudsed teadmiste
killud? Kust on see nimi mulle tuttavaks saanud ja nii iseenesest mõistetavalt
tuttav?
     Mõtlesin ja mõtlesin, aga vastata ei osanud. Polnud kuidagi võimalik kindlaks
määrata konkreetset kohta või aega, kus ma seda nime esimest korda kuulsin.
[---] Kindlasti pidin ma seda nime kuskilt kuulma mingil kindlal hetkel, selles
pole kahtlustki.
     Ma tahan lihtsalt öelda, et teadmine tuli salaja, imbus minusse ümbritsevast,
see pole midagi õpitut, pähe tuubitut kuskilt klassiruumist või mingi suvaline
tüüp kuskilt hallide ajalooliste tegelaste nimistust. Altermann kuulub pigem
nimekirja Koidula, Tammsaare, Ernesaks, Ots, Palusalu jne, jne – inimesed, kes
moodustavad meie kultuuriruumi. Sambad, millel Eesti kultuur ja kogu rahvus
püsib. Altermanni vaim hõljub meie kultuuriruumis ja imbub sealt vaikselt, järk-
järgult ning märkamatult meisse, tekitades suhte ja jättes endast sügava märgi –
nimi, mis ei ole tühi, vaid heliseb vastu.

Henrik Kalmet, lavakunstikooli 25. lennu tudeng
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“Hamlet”. Claudius – Paul Pinna, Hamlet – Theodor Altermann.
Foto: ETMM
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HANNO KOMPUS — VISIOONIGA 
WAGNERI-LAVASTAJA
Hanno Kompus 120
MAARJA KINDEL

Aastatel 1925–1935 tegi Hanno Kompus Estonias viis Wagneri-lavastust ning võib
öelda, et Eestis oli tänu sellele tekkimas teatud Wagneri-traditsioon. Mõeldes
Eesti Vabariigi tollasele kultuuripoliitikale ning majanduslikult keerulisele olu-
korrale, aga ka Estonia ooperilauljatele, kellel tegelikult puudusid vajalikud ko-
gemused ja spetsiaalne ettevalmistus, ning professionaalsete pillimängijate
nappusele, tuleb nentida, et tegemist oli omamoodi imega eesti (muusika)teatri
ajaloos. Wagneri ooperid olid ja on ka tänapäeval väärikas väljakutse mis tahes
muusikateatri trupile. Juba oma eluajal saatis Wagnerit uuendusliku ja kohati
utoopiliste lavastusideedega ooperihelilooja kuulsus. Õige sageli põrkusid Wag-
neri püüdlused vastu vanu lavastustraditsioone ja teatripraktikat. Wagneri nõud-
mised lavastajale ja lauljatele, ettekujutus lavastusest kui lahutamatust osast
ooperi tervik-kontseptsioonis mõjusid uudsena ka Kompuse ajal. Üsna radikaal-
sena tundus ka Wagneri hiliste ooperite ülimalt pingestatud ja kromatiseeritud
helikeel. Kuidas siis ikkagi juhtus, et Estonias hakati sedavõrd tõsiselt ja järje-
kindlalt Wagnerit esitama? Relevantne roll selles oli Hanno Kompuse isikul, tema
nägemusel lavastamisest ja ooperiteatri repertuaari kujundamisest.
     Hanno Kompus (1890–1974) oli suure eruditsiooniga isiksus, kelle teadmised,
tegutsemistahe ja kirjasõna jätsid Eesti kuultuurilukku sügava jälje. Ta oli
draama- ja ooperilavastaja, kunstiarvustaja, arhitekt, kirjamees, näitleja, muusik
ja raamatuillustraator. Kompus oli esimene eesti professionaalne ooperilavastaja.
Kõige tihedamalt oli tema teatritegevus seotud Estoniaga, kus ta töötas lavasta-
jana aastatel 1923–1936 ja direktorina aastatel 1925–1929. Selle aja jooksul tõi
Kompus lavale rohkem kui nelikümmend ooperit, sealhulgas viis Wagneri teost.
Kompuse lähenemine ooperile oli selle aja kontekstis võrdlemisi uudne. Ta
arvestas ooperižanri spetsiifikat ning suhtus lavastajatöösse loominguliselt.
Arvestades tollast eesti muusikateatri olukorda ja traditsioonide puudumist tekib
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siinkohal küsimus, milliselt pinnalt ja kuidas kujunes Kompusest selliste vaade-
tega lavastaja.

Arhitektuuriõpingud ja kujunemine professionaalseks ooperilavastajaks
Ooperilavastaja amet eeldab avaraid teadmisi erinevatest kunstiliikidest ja oskusi
nende ühendamisel. Nagu eespool öeldud, oli Kompus laia silmaringiga ja mit-
mekülgselt andekas. Muusikaga puutus ta kokku juba lapsepõlves, kui isa Jaan
andis innukale ja ärksa vaimuga poisile muu alghariduse kõrvale ka õpetust
viiuli- ja klaverimängus. Gümnaasiumihariduse sai Kompus Tartu Reaalkoolis.
Samaaegselt arendas ta edasi oma viiulimänguoskust, nii et pärast koolitunde
mängis Kompus koguni Vanemuise orkestris. Muusikalavastused olid sel perioo-
dil Vanemuises teisejärgulised, ent orkestrimuusika kõlas draamalavastustes ja
selle vaheaegadel. Tänu tööle Vanemuises puutus Kompus teatriga lähemalt
kokku: orkestrandid võisid tasuta külastada kontserte ja etendusi, samuti lubati
neil proove vaadata. See oli Kompuse esimene tõsisem kokkupuude teatriga
“seestpoolt” ning kindlasti mõjutas võimalus jälgida tollase peanäitejuhi Karl
Menningu proove ja lavastusi noore Kompuse vaateid teatrist ja lavastajatööst.
Nii tekkis tal teatud ettekujutus teatri funktsioneerimisest: milline on ühe eten-
duse valmimisprotsess, kuidas kujuneb näitleja roll ning millised on lavastaja
ülesanded teatris. Edaspidi oskas ta vaadata lavastusi põhjalikumalt ning ana-
lüütilisemalt, n-ö teatriinimese pilguga.
     Kompuse teatrihuvi ei piirdunud Vanemuisega. Suvel oli Tartus võimalik kü-
lastada Saksa Teatri suveetendusi. Lisaks sellele käis Kompus ühe Tartus esine-
nud vene ooperitrupi etendusi vaatamas. Mängiti Gounoud’ “Fausti” ja Bizet’
“Carmenit” (Kolle 1999a: 11). See oli Kompusele oluline kogemus, sest Vane-
muise etendusi külastades ta muusikateatriga kokku ei puutunud.
     Kompuse teatri- ja muusikahuvi kõrval paistab silma kiindumus kujutavasse
kunsti. 1908. aasta suve veetis Kompus Soomes ning külastas sealseid kunstinäi-
tusi. Erilist vaimustust tekitasid temas soome maalikunstniku Akseli Gallen-Kal-
lela teosed. Gallen-Kallela stiliseeritud maalid panid noore Kompuse arutlema
stiili ja stiliseerimise üle: “Mul ei olegi veel stiili, oma stiili – ma otsin alles.
Sellepärast on pea iga minu joonistus teistsugune. Minu stiil muutub nädalas
seitse korda…” (EAM f 7, n 6, s 5. 12. juuli 1908, lk 12). Siit sai ilmselt alguse Kom-
puse erakordne tundlikkus stiili ja stiliseerimise suhtes. Kompuse kunsti-, arhi-
tektuuri- ja ka teatrikirjutistes kerkivad pidevalt esile mõisted “stiil” ja “stiililine
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ühtsus”, millest võib järeldada, et stiil oli Kompuse jaoks oluline kriteerium.1

     1909. aasta sügisel asus Kompus Riia Polütehnilisse Instituuti arhitektuuri õp-
pima. See oli kõrge mainega õppeasutus, kust oli tulnud palju nimekaid arhitekte
ja insenere.2 Koolis oli mitmeid eredaid ja omanäolisi õppejõude, kes mõjutasid
Kompuse vaateid kunstile.3 Kompust huvitasid peamiselt n-ö abiained, näiteks
vabajoonistus või kunstiajalugu, kus võrreldi diapositiividelt erinevate kunstnike
stiile (Kolle 1999a: 14). Kuidas võisid arhitektuuriõpingud mõjutada Kompust
kui tulevast lavastajat? Kui mõelda, et lavastaja on teatud mõttes nii füüsilise kui
ka vaimse ruumi kujundaja või komponeerija, siis tulid arhitektuuriõpingud
Kompusele kindlasti suureks kasuks. Eelkõige pärines sealt just oskus tunnetada
ruumi, näha üksikute komponentide mõju ja omada samal ajal ettekujutust suu-
remast tervikust. Kompus tegi koostööd oma lavakujundajatega, olles oma vaja-
dustes selge ja konkreetne, samal ajal alati abivalmis parima lahenduse
leidmiseks. Eriti suureks kasuks tuli ruumiline mõtlemine algusaastatel (alates
1923), kui teatri lavakujundajad olid pigem kahemõõtmeliste dekoratsioonide
maalijad kui kogu lavaruumi vormijad ja struktureerijad. “Tosca” lavakujunduse
hooajal 1924/25 mõtles suures osas välja Kompus, kuigi dekoratsioonide autoriks
on kavalehel märgitud Albert Vahtramäe (Kompus 1931b: 43). Partituuris kirjel-
datud lavakujundusse tõi Kompus mitmeid muudatusi: esimese vaatuse kiri-
kuinterjööri, mille kujutamist partituur nõuab otsevaates, nägi Kompus ette
külgvaates, n-ö nurga alt. Ta põhjendas muudatust nõnda: “Oleks ju tavaline ot-
sevaade, pilguga altarile, kiriku kohta loomulik, sümmeetria tagaks pühalikkuse.
[---] Ometi pidasin õigemaks sellest minna mööda. Sümmeetriline kirik pakuks
soodsat efekti vaid eesriide avanemisel ja napilt enne selle sulgumist. See oleks
vaid puhtväline, vaid dekoratiivne efekt. Kõik aga, mis moodustab esimese
vaatuse tõelise dramaatilise sisu, Cavaradossi kohtumine kirikumehega ja

1 Kirjades lähedastele avaldas Kompus korduvalt nördimust Riia ja Moskva arhitektuuri ühtse stiili puu-
dumise üle.
2 Näiteks baltisaksa arhitekt Otto Pius Hippius (1826–1883), kes projekteeris Kaarli kiriku (1870), Sangaste
lossi (1874), Narva Aleksandri kiriku (1884). Tollane kuulsaim eesti insener Theodor Kalep (1866–1913)
sai samuti hariduse Riia Polütehnilises Instituudis.
3 Wilhelm von Stryck luges arhitektuuri ajalugu ja juhendas projekteerimist. Elumajade projekteerimist
õpetas Eduard Kupffer. Arhitektuuri vormide teooriat luges Eižens Laube. Tema kursus seisnes kreeka ja
rooma klassikalise arhitektuuri detailivormide analüüsivas vaatluses. Lisaks erialaainetele oli tunniplaanis
palju tehnilisi aineid (kõrgem matemaatika, kujutav geomeetria ja füüsika).
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Angelottidega, eriti aga Toscaga, Tosca kahekõne Scarpiaga, on täiesti intiimsed,
mis paraadses ümbruses, suures tühjas kirikuruumis, paratamatult peavad tun-
duma ebakohase privaatsusena” (samas). See on hea näide, kuidas Kompus tajus
ruumi, selle mõju teose sisu edasiandmisele ja vaatajale. Aastatega olukord muu-
tus ning ta pidi ilmselt üha vähem lavakujunduse valmimisse sekkuma, sest järk-
järgult said dekoratsioonimaalijatest tõelised ruumikujundajad ja lavaarhitektid.
Nii on Kompus võtnud kokku eesti lavakujunduse arengu: “Siin pole enam mi-
dagi ainult silmaga nähtavat, siin on kõik käega kombatav, kämblaga haaratav.
Mitte petliku perspektiiviga kahemõõtmeline taust, millest näitleja hoidugu
eemale, vaid tõeline ruumiline keskus, kus ta võib liikuda ja oleskella nagu omas
kodus” (Kompus 1996: 206). Nagu näha, ei pooldanud Kompus kahemõõtmelisi
maalitud pindu, vaid eelistas läbikomponeeritud kolmemõõtmelist ruumi, mille
keskel saaks näitleja/laulja tunda end kindlalt ning loomulikult .
     Riia arhitektuuristuudium oli antiigi ja klassitsistliku stiili suunitlusega. On
tõenäoline, et see mõjutas Kompuse kunstimaitset ja vaateid. Kompus orientee-
rus vabalt kõikides arhitektuuristiilides, kuid kõige südamelähedasem oli talle
antiik, iseäranis kreeka arhitektuur: “Tõepoolest, kõige loomulikum arhitektuur
on kreeka oma. [---] Kreeka teeb inimlikuks, rõõmsaks, vabaks oma avarusega”
(EAM f 7, n 6, s 5. 26. juuni 1923, lk 85). Üldiselt kuuluski Kompuse sümpaatia
pigem tasakaalustatud, harmoonilistele ja esteetiliselt nauditavatele vormidele
kui moondunud ekstravagantsusele.
     Riia pakkus mitmekülgsete huvidega Kompusele rikkalikku kultuurielu,
mida ta ka viimseni ära kasutas. Kui vähegi võimalik, külastas ta kunstinäitusi
ja sümfooniaorkestri kontserte. Ka muusikaõpinguid ei jätnud ta unarusse: ta
harjutas klaverimängu ja võttis eraõpetajatelt laulutunde. Võrreldes Tartuga olid
Riias võimalused end teatrimaailmaga kursis hoida palju paremad. Kompus kü-
lastas sageli Riia Saksa Linnateatrit, millel oli suurepärane ooperitrupp nii solis-
tide kui ka orkestri ja dirigendi mõttes. Pidades silmas Kompuse Wag-
neri-lavastusi, on oluline tõik, et tolleaegsest Riiast võib rääkida kui Wagneri-lin-
nast. Igal hooajal leidus Riia Saksa Linnateatri repertuaaris ka Wagneri oopereid.
Helilooja 100. sünniaastapäeva tähistamiseks mängis Saksa Linnateatri trupp
hooajal 1913/1914 kõiki Wagneri oopereid “Lendavast hollandlasest” kuni tet-
raloogia “Nibelungi sõrmuse” viimase osa “Jumalate hukuni”. Võimalik, et just
neist muljeist sai Kompus esimese tõuke oma Wagneri-interpretatsiooniks. Pida-
des silmas Kompuse tulevast ametit, oli väga oluline kaasalöömine Riia Eesti
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Seltsi näiteringis. Kompus sai kätt proovida nii näitleja kui ka näitejuhina. Ta võt-
tis näitlejatööd äärmiselt tõsiselt, nii et mõnigi kord jäi õppimine tagaplaanile
(Hallas 2000: 15). Seltsi näiteringist sai Kompus oma esimesed praktilised koge-
mused, mis võisid hiljem olla ajendiks professionaalsele teatritööle asumiseks.
1915. aastal siirdus Kompus Moskvasse, kuna Riia Polütehniline Instituut oli sõ-
jaolukorra tõttu sinna ümber kolitud. Õppetöö käivitus Moskvas pikkamööda ja
töötingimused olid kehvemad kui Riias. Kompus kasutas võimalust, et end põh-
jalikult harida, tutvudes Moskva raamatukogude, muuseumide ning teatritega
(EAM f 7, n 6, s 5. 17. oktoober 1915, lk 50). Moskva muuseumidest jättis talle
eriti sügava mulje Štšukini galerii,4 kus eksponeeriti tollaseid Lääne kunsti tipp-
teoseid Monet’st Picassoni. Kompus oli kunstikogust vaimustatud, eriti meeldi-
sid talle Vlaminck, Derain ning Gauguin. Galerii külastamine võimaldas
Kompusel end Lääne moodsate kunstivooludega kurssi viia.
     Moskvas külastas Kompus ka sealseid teatreid. Ta on tunnistanud, et kõige
tugevamad teatrielamused sai ta Moskva Kammerteatrist, mida juhtis Aleksandr
Tairov. Lugedes Kompuse kirjutisi teatrist ja tutvudes tema töömeetoditega, tun-
dub, et just Tairovi lavastusi nähes said Kompuse teatrimaitse ja -visioon konk-
reetse kuju. Kompusele sümpatiseeris Tairovi stiliseeritud ja antirealistlik, samas
maitsekas ja visuaalselt rikas lähenemine. Suurimaks elamuseks kujunes Kom-
pusele Kammerteatris vene sümbolisti Innokenti Annenski bakhantliku draama
“Kitaramängija Thamyras” lavastus 1916. aastal. Suure kunstihuvilisena pälvis
Kompuse tähelepanu kõigepealt lavakujundus. Aleksandra Eksteri kubistlikus
stiilis lavapilt avaldas oma lapidaarses lihtsuses suurt mõju. Kindlasti ei jäänud
Kompusele märkamatuks lavakujunduse ruumilisus ja rütm. Eri kõrgusega plat-
vormid külgedel olid seotud rahutute ja mitmekesiste rütmivõngetega, viidates
näidendi bakhantlikule ja saatürlikule olemusele. Sellele vastukaaluks oli lava
keskmine osa tasakaalukas ja rahulik, vihjega Apolloni kultusele. Nii oli juba
lavakujunduses olemas kahe vastandliku poole konflikt (Tairov 1999: 273). Kom-
pus imetles ka Aleksander von Salzmanni uudset prožektorvalgustuse süsteemi,
mis senist rambi- ja prostseeniumivalgustust asendades oli ühtlasi ka lavakujun-
duslik element. Ta kiitis nii Thamyrast kehastanud näitleja Nikolai Tseretelli vä-
list kuju (“nagu Apollo ise kithara-mängija pidulikus riides”), tema näitlemist,

4 Praegu Aleksandr Puškini nimelise Kujutava Kunsti Muuseumi osa.
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kuidas ta andis laval edasi “erutust ja uhkust, ärevust ja tõrkust”, kui ka näitleja
puhast ja musikaalset kõnet (EKM f 8, n 3, s 4 Hanno Kompuse kirjad Konrad
Mäele, 13. veebruar 1917). Nagu näha, haaras lavastus Kompust sügavalt.
     Moskvas tekkis Kompusel võimalus süvendada oma teadmisi rütmikast. Juba
1915. aasta suvel tutvustas Kompus tantsijanna Ella Ilbakule Émile Jaques-Dalc-
roze’i rütmikasüsteemi. Arvatavasti oli ta sel ajal Jaques-Dalcroze’i süsteemiga
tuttav vaid kirjasõna kaudu.5 Moskvas õnnestus Kompusel osaleda rütmilise
gümnastika kursustel. Jaques-Dalcroze’i meetod on mõeldud eelkõige muusika
õppimise toetamiseks, aga ka üldise kehatunnetuse ja -väljenduse arendamiseks,
lähenedes muusika õppimisele ja kogemisele läbi kehalise liikumise. Jaques-Dalc-
roze’i õpetus põhineb veendumusel, et inimese keha on kõikide muusikaliste
ideede aluseks, seega tuleks abstraktsete muusikaliste elementide õppimist alus-
tada füüsilise läbitunnetamise ehk konkreetsete tegevuste kaudu.6 Rütmiliste
harjutuste kõrval olid olulised ka füüsiline eneseväljendus ja improviseerimine
muusika saatel (Sadler 1917: 42). Tänu kursustele levisid Jaques-Dalcroze’i ideed
kiiresti üle maailma ning peagi võis meetodi mõjutusi näha erinevates kunstides.
Jaques-Dalcroze’i ja lavakujundaja Adolphe Appia koostöö viljana sündis 1912.
ja 1913. aastal Dresdeni eeslinnas Helleraus Eurütmia Instituudis7 uudse lähene-
misega lavastus Glucki ooperist “Orpheus ja Eurydike”. Selles lavastuses sulasid
kokku Jaques-Dalcroze’i ja Appia parimad ideed ja püüdlused. Tänu rütmika-
harjutustele suutsid lauljad nüüd väljendada žestides ja liikumises muusika tõe-
list olemust. Antiikteatri eeskujul pidid solistid ja koor nii laulma kui ka tantsima
(Carnegy 2006: 185). Mitmel korral nimetas Kompus Jaques-Dalcroze’i lähene-
mist ning “Orpheust ja Eurydiket” oma kunstiliseks ideaaliks. Jaques-Dalcroze’i
süsteemil oli Kompusele ka laiem mõju: mõiste “rütm” esineb Kompuse kirju-
tistes sageli ning ilmselgelt oli see tema jaoks oluline element nii kunstis, muusi-
kateatris kui ka sõnateatris.

5 Võimalik, et Kompus külastas soome vabatantsu pioneeri Maggie Gripenbergi (1881–1976) tantsueten-
dust Eestis 1913. aastal. Gripenberg oli Helleraus õppinud Émile Jaques-Dalcroze’i improvisatsioonilist
rütmikat (Haan 2006: 36).
6 Jaques-Dalcroze’i meetodi mõjutusi võib näha Carl Orffi pedagoogikas.
7 1910. aastal asutas Dalcroze Hellerausse Eurütmia Instituudi. Selle sama kooli õpilastega lavastati ka
“Orpheus ja Eurydike”.
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     Sõjaolukorra tõttu pidi Kompus õpingud katkestama. Pärast lühiajalist rin-
delolekut asus ta 1. juulil 1919 tööle Haridusministeeriumi juurde loodud kuns-
tide osakonna juhatajana. Sellel ametipostil tegeles ta intensiivselt eesti kunsti-
ja teatrielu probleemidega. Samal ajal töötas ta Tallinna Teatajas teatriarvustajana.
Nii puutus Kompus teatrieluga kokku kahest erinevast küljest: ühelt poolt oli ta
seotud teatrielu ülesehitamise ja korraldamisega, teiselt poolt teatrielu lõpptule-
muse hindamise ning analüüsimisega.
     1919. aastal kutsuti Kompus kunstiliseks nõuandjaks Draamateatrisse seoses
Oscar Wilde’i “Salomé” lavastamisega.8 Miks kutsuti Draamateatrisse just Kom-
pus, kes töötas tollal Haridusministeeriumi kunstiosakonnas? Kui seni oli Draa-
mateatris valitsenud psühholoogiline ja realistlik suund, siis “Saloméga” püüti
teatrisse tuua moodsat näitekirjandust, mis aga nõudis teistmoodi lähenemist ja
teadmisi. Kaasaegseid kunstivoole tundva Kompuse abi kulus siinkohal väga
ära. See oli esimene kord pärast Moskva-perioodi, kui Kompus sai ise teatris
kaasa teha ja oma selleks ajaks juba väljakujunenud vaateid praktikas rakendada.
Tutvudes kirjeldustega Kompuse tööst “Salomé” kallal, paistavad silma sarna-
sused Aleksandr Tairovi vaadetega ja mõjutused Jaques-Dalcroze’i rütmikaõpe-
tusest. “Salomé” prooviperioodi alguses pidas Kompus näitlejatele kõne, milles
analüüsis näidendi stiili ja tegi ettepanekuid mängulaadi osas. Ta leidis, et “Sa-
lomé” stiilivõtmeks on dramaturgiasse ülekantud muusikaline kompositsioon.
Lavastuse ülesandeks on Wilde’i draama “latentne” muusika kõlama panna
(TMM, f 28, n 1, s 13). Kuidas seda saavutada? Selleks tuleb leida näidendi ja
stseenide tempo, rütm, tsesuurid ja dünaamika. Kõik see peab omakorda väljen-
duma lavakujunduses, valgustuses, näitleja kõnes, žestis ja plastikas. Vaid nii on
võimalik tagada teose olemusele vastav stiililine ja kunstiline tervik. “Salomé”
kujunes erakordselt edukaks. Kuigi see polnud täiesti stiiliühtne ja kindlasti ei
õnnestunud Kompusel kõiki oma ideid rakendada,9 sai ta positiivsest vastukajast
kinnitust oma vaadetele.
     See oli ajajärk, mil Estonia ooperitrupp oli saavutanud teatud stabiilsuse ja ta-
seme ning ka publik näitas ooperi vastu üles suurt huvi. 1922. aasta kevadel leidis
Estonia juhtkond, et ooperitrupil on vaja vastava hariduse ja ettevalmistusega

8 “Salomé” lavastaja oli Paul Pinna.
9 Siinkohal ei tohiks unustada, et Kompus polnud lavastaja, vaid kunstiline nõustaja. Samas oli tema töö
mõju lavastuse tervikus tuntav.
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lavastajat.10 Valik langes mitmekülgsete huvide ja teadmistega Hanno Kompuse
kasuks, kellel aga puudusid ooperi jaoks vajalikud kogemused. Selleks võimal-
dati Kompusel juba sama aasta sügisel sõita Saksamaale Dresdenisse, et end tu-
levaseks ametiks ette valmistada. Dresdenisse oli Kompusel kaasa võtta
muusikaline haridus, klaverimänguoskus ja Moskvas õpitud rütmika ning sel-
lega kaasuv osaline muusikateooria, partituuri tundmine ja peaasi – musikaalsus
(Olbrei 1976: 10).
     Dresdeni ooperiteater oli sel ajal kõrge kunstilise ja muusikalise tasemega.
Endise õukonnateatrina esindati pigem traditsioonilist muusikateatrit. Hooajal
mängiti rohkem kui viitkümmend teost, mille enamik kuulub tänaseni muusi-
kateatrite püsirepertuaari. Seal võis näha mitmeid Wagneri oopereid, Verdi ja
Mozarti tuntumaid teoseid, Bizet’ “Carmenit”, Offenbachi “Hoffmanni lugusid”,
Straussi “Roosikavaleri” ja paljusid teisi oopereid (Kolle 2010: 99–100). Kompus
sõitis Dresdenisse eesmärgiga end lavastaja ametiks ette valmistada, kuid kind-
lasti ei läinud linna üldine kultuurielu temast mööda. Dresden oli tähtis kunsti-
keskus: seal asus pikkade traditsioonidega Dresdeni Kunstiakadeemia ja palju
olulisi kunstikogusid ning galeriisid. Kuni Hitleri võimuletulekuni 1933. aastal
oli Dresden üks moodsa kunsti keskusi. Lisaks sellele võis Dresdenit pidada ka
vabatantsu keskuseks. Dresdeni eeslinnas Helleraus tegutses Jaques-Dalcroze’i
rütmikakool, 1920. aastal asutas Dresdenisse oma tantsukooli Rudolf von Labani
ja Jaques-Dalcroze’i õpilane Mary Wigman, keda peetakse ekspressiivse vaba-
plastika rajajaks. Dresdenil oli Kompusele väga palju pakkuda. Mida Kompus
aga Dresdeni kultuurielust arvas ning kui palju mõjutas Dresdenis kogetu tema
kujunemist?
     Hooajal 1922/23 oli Kompus Dresdeni Riigiooperis lavastaja assistent. Töö
eest ta palka ei saanud, eesmärk oli omandada kogemusi. Kui palju sai Kompus
ise teatritöös praktiliselt kaasa lüüa või kui suur oli tema panus lavastuste ette-
valmistamisse? Assistendi koht võimaldas tal jälgida tööprotsessi (st külastada
proove), teha märkmeid ja esitada küsimusi. Arvatavasti võis ta juhendada proo-
vides lauljaid, lähtudes muidugi lavastaja ettekirjutustest. Seega oli Kompus
pigem vaatleja kui tegija rollis. Kas see, mida Kompus nägi, teda ka vaimselt ins-
pireeris? Kui mõelda sellele, et Dresdeni Riigiooperi lavastused olid küll väga

10 Tollal lavastasid operetti ja oopereid draamalavastajad, näiteks Paul Pinna, Alfred Sällik ja Karl Jung-
holz.
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hea kvaliteediga, aga lähenemiselt pigem traditsioonilised (võrreldes näiteks
Kompuse ideaallavastusega “Orpheus ja Eurydike”), siis midagi uut kunstilises
mõttes ta enda jaoks ilmselt ei avastanud. Seda kinnitab ka asjaolu, et Kompus
pole Dresdeni-perioodi üheski kirjutises põhjalikumalt käsitlenud ega seal nähtut
avalikult analüüsinud.
     See, et Dresdeni ooperiteater Kompust loominguliselt ei sütitanud, võis olla
tema üleüldise vähese aktiivsuse põhjustajaks. Nii kommenteeris Kompus sõber
Edgar Kuusikule oma tegemisi: “olen olnud kaunis passiivne. [---] olen püüdnud,
s.t. siin ei saa olla teadlikku püüdmist – olen lasknud endal kasvada kui taimel,
hoolitsedes vaid tarvilise toidu, vee ja õhu eest. Lühidalt: olen laiselnud ja pean
seda isegi enda jaoks teenuseks: et sügisel kartulaid saada peab paratamatult oo-
tama, kuni taim suve jooksul niisama aeleb päikese käes ja imeb soolasid ja kõike
muud maa seest. Ka mina olen oodanud. Kuidas aga lugu saagiga, seda peab
näitama töö. Aga vahetevahel kardan, et kogu see “filosoofia” pole muud, kui
vabanduskatse mu laiskuselle ja tegevusvõimetusele… Et lihtsalt hea on olnud
niisama aeleda ja olla…” (EAM f 7, n 6, s 5. 23. märts 1923, lk 80). 
     Kompuse passiivsus võis tõesti olla tingitud vajadusest “vaikselt” küpseda ja
koguda end algavaks hooajaks. Samas tekkis kirju lugedes tunne, et põhjuseid
võis teisigi olla. Algul huvitavana tundunud Saksamaa muutus Kompusele õige
pea igavaks ega paelunud teda kuigi kaua. Sõjajärgne Euroopa tundus kurb ja
katki, maailm kunstivaenulik. Ideelise humanistina ei istunud Kompusele saksa
sõjajärgne ekspressionism (Hallas 2000: 24), millele ta heitis ette masinlikkust ja
vormikesksust: “Nojaa, see ekspressionism. Kõik häda tuleb üldse sellest, kui ta-
hetakse luua ei millestki või kui tahetakse väljendada/vormida küpsematut, või
kui mässatakse abstraktselt vormi probleemi kallal. Õieti peaks looma “gedan-
kenlos“” (samas). Kompusele ei meeldinud abstraktse ekspressionismi vormi-
kesksus, ekspressionistide moondunud ja sünge kujutamisstiil. Kuna Kompus
pooldas kunstniku harmoonilist ja vaba eneseväljendust, oli ta kriitiline tööstus-
likkust ja pinnapealsust soodustava surve suhtes kunstnikele: “Tänased ekspres-
sionistid: keegi tegi hea asja – kirjutas või maalis või skulpeeris või tantsis,
ükstäis – teda kiideti, ja juba varsti peab ta, peab11 uue asjaga esinema, muidu ta
unustatakse, heidetakse ette talle ebaproduktiivsust, lõppude lõpuks, ta läheb

11 Siin ja edaspidi Kompuse enda rõhutus.
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moest välja – ta looming industrialiseeritakse, amerikaniseerutakse, kuna ometi
ta inimlik siin ei saa nii mitte areneda, kasvada. [---] Kuidas võikski huvitada
masinaid inimene? Ja masinad oleme me kõik, sest masinlik-kiires tempos me
“areneme” ja “täieneme”. Inimene vajab kahjuks rohkem aega” (samas). Paar
kuud hiljem väljendas Kompus juba tõelist koduigatsust ja rahuolematust: “Igat-
sen juba kodumaale, kuigi, nagu kirjutad, seal on külm ja inetu. Siingi on külm,
lõõtsub tuul ja sajab vihma, päikest õieti ei mäletagi. Nüüd heinateo ajal! Pea
põhjus: ei taha enam Saksas olla” (EAM f 7, n 6, s 5. 26. juuni 1923, lk 84). Sellest
kirjast tuleb välja veel üks oluline põhjus, miks Kompus nõnda morn oli: “Lõpp-
ude lõpuks, on see ikkagi võõras maa ja võõras rahvas. Võib-olla oleme sattunud
ka kesk kõige vastikumat Saksa tõugu siin Dresdenis ja Saksis, mis varju heidab
kõigi sakslaste peale. Usun siiski, et Reinimail on teistsugused inimesed. Hoopis
erinevad küll viinlased: käisime nimelt enne suviste pühi korra Viinis ja Buda-
pestis. [---] Viinlased, üldse Austria sakslased on hoopis sõbralikumana, inimli-
kuna paista päris sakslasist” (samas). Väita, et Kompus Dresdenist midagi omaks
ei võtnud ja sealt vähe arenguimpulsse sai, pole kindlasti päris õige.12 Kuigi ta ei
avastanud Dresdeni ooperiteatrist kunstilises mõttes midagi uut, andis seal prak-
tiseerimine talle ettekujutuse teatri funktsioneerimisest ja argipäevast. Pealegi
sai ta kuulata erinevaid oopereid väga heas muusikalises ettekandes. Hiljem mõ-
jutas Dresdeni repertuaar ja sellega tutvumine Kompuse eelistusi ja põhimõtteid
Estonia repertuaari koostamisel. Teiseks avaldasid talle – vähemalt kaudselt –
mõju abikaasa Rahel Olbrei vabatantsuõpingud Mary Wigmani juures. Vastupi-
diselt Kompusele kirjeldas Olbrei Dresdeni-aega väga õpetliku ja tihedana. Kül-
lap alustas ka Kompus õpinguid õhinaga, külastades raamatukogusid,
muuseume ja teatreid, nagu tegi seda Olbrei, kuid ilmselt ammendas see ennast
tema jaoks õige pea.
     Kompuse arenemisloo silmapaistvamaks jooneks on teatri- ja kunstiteadmiste
paralleelne areng. “Hellase inimeseideaali” viljeldes tegeles ta arhitektuuriõpin-
gute kõrvalt muusika- ja kunstiõpingutega, külastas võimaluse korral teatreid ja
osales Jaques-Dalcroze’i rütmikakursustel.

12 Siinkohal tuleks arvestada, et Kompuse kirjad Edgar Kuusikule on kirjutatud kevadel, mõningase
tüdimuse ja koduigatsuse ajel.
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Kompuse ooperi-ideaal
Kompuse ideaal kujunes välja Moskva-perioodil, kui ta külastas Kammerteatrit
ning tutvus Jaques-Dalcroze’i rütmikasüsteemiga. Muusikateatris oli Kompusele
eeskujuks Jaques-Dalcroze’i–Appia “Orpheuse ja Eurydike” lavastus. Nii
Moskva Kammerteatri kui ka Jaques-Dalcroze’i ideed olid sel ajal uudsed ja teat-
rites võrdlemisi vähe levinud. Ka Kompuse ooperi-ideaal oli selle aja teatritra-
ditsioone ja praktikat arvestades küllaltki uuenduslik ning omanäoline. Eestis
polnud tollal lootustki sellist teatrit näha – puudusid asjatundlikud lavastajad,
järjepidevus ja võimalused –, mis tähendas, et sageli paiskusid Kompuse ideaal
ja ettekujutus vastu tegelikke võimalusi ning teatriolukorda. Siiski püüdis Kom-
pus alati vaadata tulevikku ning nii teatrikriitikuna kui ka hiljem lavastajana lu-
gejaid harida, selgitades oma kirjatöödes ooperižanri spetsiifikat ja olemust.13

     Esimene kirjutis, kus Kompus oma vaateid põhjalikumalt käsitles, on pärit
1920. aastast. Kompuse nägemus ooperist ei vastanud selleaegsele Estonia oope-
rilavastamise tasemele ja praktikale. “Jevgeni Onegini” arvustuses toob Kompus
välja Estonia lavastuse suuremad puudujäägid, viidates ühtlasi oma nägemusele
ooperirežissuurist.
     Põhiline probleemide allikas, millest kasvavad välja ka lavastuse teised puu-
dused, oli Kompuse arvates käsitlusviis, mis võtab ooperit kui näidendit, kus
kõne asemel orkestri saatel lauldakse – muidu jääb sisuliselt ja stiililiselt kõik sa-
maks kui kõnedraamas. Kompus aga nägi ooperit draamana, “kus kõik on seotud
muusika vaimus, mõõdus ja rütmis: kus kõne saab lauluks, argipäeva väljendav
žest suureks puhtväljendavaks plastiliseks kehaliigutuseks, samm paljast paigalt
liikumise vahendist ilmekaks rütmiliseks tantsuks, dekoratsioon väiklasest, žan-
rilisest miljööväljendajast ruumilis-vormilis-värviliseks kaasmänguks, valgus ve-
sisest tõelikkuse illusiooni taotlejast muusikalis-dramaatilise voogava dünaamika
vägevaks nähtavaks resonaatoriks omas kasvavas ja kahanevas tugevuses” (Tal-
linna Teataja, 23. II 1920). Kompuse vaatenurk seab ooperirežii aluseks muusika,
millest omakorda kasvab välja lavastuse visuaalne külg, draama ja liikumine.

13 Järgnev osa toetub Kompuse kirjutistele. Oma ooperi-ideaali kirjeldas Kompus Estonia lavastuse “Jev-
geni Onegin” arvustuses Tallinna Teatajas (23. II 1920), põhimõtteid lavastajana peegeldavad mitmed hili-
semad kirjatööd: “Vastuolu muusika- ja näitejuhi vahel ooperis” (1931, TMM f 28, n 1, s 10), “Stiil
ja lavastus. Ooperilavastaja ülesandeist” (Kompus 1931b: 41–47) ning “Kas vajame ooperit?” (Kunst ja
Kirjandus 30. V 1932).

teatrielu2010_Layout 1  03.10.12  22:42  Page 258



259

Kuigi tänapäeval tundub selline lähenemisviis enesestmõistetavana, ei olnud see
tollal sugugi üldlevinud, eriti Eestis, kus puudusid eestikeelse muusikateatri tra-
ditsioonid ning põhjalikum arusaam ooperižanri spetsiifikast. Suurt vastumeel-
sust tekitas Kompuses Estonia lavastuse üldine laad, mis ei vastanud üldse tema
ettekujutusele ooperilavastuse stiilist. Kompus ei pooldanud olustikulist, argielu
käitumist ja liikumist jäljendavat maneeri. Ta leidis, et ooperilavastus peab olema
stiliseeritud ja kunstipärane. “Ei ole vaja, et oleks loomulik, reaalsust matkiv”
(samas), sest kunsti eesmärgiks pole nähtava maailma tõetruu jäljendamine, vaid
selle tõlgendamine ja kontsentreerimine. Seetõttu ei tohi ka lauljate mäng olla
realistlik: ooperis olgu mäng lihtsam, suurejoonelisem, detailivaesem kui kõne-
draamas, sest muusika ja orkester juhivad draamat. Lauljate liikumine peab
olema kooskõlas muusikaga. Mitte mingil juhul ei tohi laval teha liigutusi, mis
esialgu näivad realistlikena ning seega oleksid justkui põhjendatud, aga tegeli-
kult on muusikast täiesti lahusolevad: “Kui te teaks, kui valus see on, selle kõige
ekstaatilisema kunsti, muusika, “rikastamine” omavoliliste, juhuslikkude, argi-
päev-labaste lisandustega!” Liikumine kasvagu välja muusikast (samas). Kom-
puse ooperi-ideaalis on olulisel kohal mõiste “rütm”. Ta leidis, et rütm on sild
aja ja ruumi vahel: “see on ainus aja ja ruumi jagaja, mõõtja ning seega ühendaja”.
Muusika rütmist sündigu valguse rütm ja laad, ning olgu see “teiseks nähtavaks
orkestriks”, nii et aeg ja heli leiaks kordaja ruumis ja valgustuses (samas). Selline
ettekujutus rütmiseeritud, “musikaalsest” valgustusest on mõjutatud Adolphe
Appia ning Edward Gordon Craigi ideedest. Teada on, et Kompus tundis väga
hästi nende vaateid.
     See oli kokkuvõte Kompuse ooperi-ideaalist 1920. aastal. Nagu öeldud, oli
Kompuse nägemus uudne ja erinev nii Eestis kui ka mujal levinud traditsiooni-
dest. Kompuse ideaal eeldas väga kõrget ja mitmekülgset ettevalmistust kogu
trupilt, kõigepealt muidugi vastava haridusega lavastajat. Raske öelda, kas ta ku-
jutas end sel ajal juba ooperilavastajana ette, kuid arvustuse laad – “mina teeksin
nii” – näitab, et ta oli selle võimaluse peale mõelnud. Kompuse ooperi-ideaalis
torkab silma ka selle suhteliselt tugev “kehalisus”. Kompus leidis, et keha on
hinge peegel ning et kunstis avaldub näiteks figuuris kõige selgemalt, kõige otse-
kohesemalt inimese ilma- ja elukäsitlus (Kompus 1996: 238). Tema ooperi-ideaal
eeldas nii muusikaliselt kui ka rütmiplastiliselt haritud lauljaid, st lauljaid, kes
oleksid võimelised muusikat kehaliselt tõlgendama. Kompus oli juba varasema-
tes kirjutistes plastika ja füüsilise eneseväljenduse teemat käsitlenud. Ta nentis,
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et “inimene on oma kehast võõrdunud ega oska end kehaliselt väljendada”
(samas). Seetõttu on ta unustanud ka kehaliigutuste ja žestide keele. Põhjuseks
peab ta žestikuleerimise halba tooni seltskonnas. “Isegi teatris peetakse žestiku-
leerimist ebasoovitatavaks ning nõutakse, et näitlejad jäljendaksid igapäevast ar-
metut vaesust” (samas). Kompus ise järgis Hellase inimeseideaali ning püüdles
keha ja vaimu harmoonilise ühendamise poole. Sedasama taotles ta ka ooperis.
     Arvestades, et eesti teatri lava- ja valguskujundus oli sel ajal lapsekingades,
oli Kompuse lavakujunduse, valgustuse ja muusika ühendamise kontseptsioon
uudne ja isegi ootamatu. Loomulikult andis Kompus endale aru, et selline val-
gusrežii nõuaks palju vägevamat tehnikat, kui Estonial sel ajal pakkuda oli, lisaks
veel vastava haridusega valgusspetsialisti: “Ent niisugune etendus, ütlete, eeldab
suurt ja kulukat valgustusaparaati ühes spetsiaalselt harit personaaliga; ja sootu
teistsugustel alustel loovat teatrimaalijat, nii Gordon Craigi vaimus” (samas).
Kompuse ideaali juures on kõige huvitavam ja märkimisväärsem püüdlus kõiki
kunste hõlmava tervikliku elamuse suunas. Selline arusaam ja siht oli tollal kül-
laltki haruldane.
     Ilmselt alustas Kompus selliste ettekujutuste ja püüdlustega 1923. aastal la-
vastamist. Kas ja kui palju õnnestus tal seda reaalselt teoks teha, selgub edaspidi.
Siinkohal tuleks arvestada seda, et niisugune oli Kompuse ettekujutus ooperist –
ta polnud 1920. aastal veel ühtegi ooperit ise lavastanud.

Visioon Wagneri ooperite stiilist
“Jevgeni Onegini” arvustusest üle kümne aasta hiljem ilmus kaks olulist artiklit:
“Vastuolu muusika- ja näitejuhi vahel ooperis” (1931a) ning “Stiil ja lavastus.
Ooperilavastaja ülesandeist” (1931b). Need kirjutised annavad ettekujutuse Kom-
puse põhimõtetest, kui ta oli juba kogenud lavastaja. Artiklite laad on analüüsiv,
selgitav ja põhjendav. Neid lugedes kumas üldisest sõbralikust ja õpetlikust hoia-
kust läbi teatud enesekaitse toon,14 mille põhjal võib oletada, et Kompuse põhi-
mõtted ja töö lavastajana polnud alati vaatajatele ja arvustajatele mõistetavad.
Arvestades eesti professionaalse muusikateatri tollast noort iga ja publiku
küllaltki õhukesi teadmisi ooperižanrist, oli see osalt mõistetav. Oma kirjutistes

14 Näiteks nendib Kompus, et lavastaja püüdlused ei pruugi realiseeruda, kuna alati tuleb leppida komp-
romissiga juhi kavatsuste ja juhitavate võimete vahel. Publik otsustab kompromissid alati näitleja kasuks:
mängib hästi, on see tema teene, mängib halvasti, on see näitejuhi süü (Kompus 1931b: 47).
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püüdis Kompus selgitada, millised on ooperilavastaja ülesanded ja millest lähtub
lavastaja ooperirežiis. Mõlemas kirjutises tõi ta rohkelt näiteid Wagneri ooperi-
test. Tänu sellele teame, milline oli Kompuse ettekujutus Wagneri ooperite lavas-
tustest.15

     Kõigepealt rõhutas Kompus, et iga lavastaja teejuhiks on partituur, mis oma-
korda määrab ära teose stiili: “Partituur on ainus diktaator ja lähtekoht etenduse,
s.o. lavastuse ja ettekande, sisemisele ehitusele, tempole, rütmile, stiilile, siduv
nii muusika- kui näitejuhile” (Vastuolust muusika- ja näitejuhi vahel ooperis;
TMM T 28, n 1, s 10). Lavastus peab vastama ooperi ja muusika stiilile, ning kõik,
mis on sellega vastuolus või sellest lahus, on üleliigne: “Lavastaja lavastus-
kavatis täiel määral ripub teosest; selle vaimust […]; mida partituuris (tekst +
muusika) ei ole, seda lavastuseski olla ei saa, ei tohi. Kõik lisandid “omast käest”
on edevus” (Kompus 1931b: 47). Kompuse põhimõtetes avaldub sellele ajale tüü-
piline arusaam – lavastus pole iseseisev kunstiteos, vaid helilooja ideede reali-
seerimine. Ka Kompus seadis lavastaja pigem tagaplaanile. Ta arvas koguni, et
hea lavastajatöö jääb teatris märkamatuks. Kes ennast aga nähtavaks soovib teha,
see eiraku teose stiili: “Muidugi, stiilist langemisega, vastu partituuri, vastu muu-
sikat tegemisega saab end kõige hõlpsamini teha märgatavaks, juhtida endale tä-
helepanu, panna endast kõnelema; kuid ma ei söandaks seda kiita” (samas).
Siinkohal tahaksin rõhutada, et kuna stiil on siiski subjektiivselt tajutav, võimal-
dab see teatud interpretatsioonilist vabadust. Samuti ei olnud Kompus klammer-
dunud autori remarkide külge ja leidis, et kui vaja, tuleb neid koguni eirata:
“Ooper peab olema vaba igasugusest iganevast välisest kujust. Kui teose vaim
nõuab autori märkuste kõrvaleheitmist, siis tuleb seda teha” (Vastuolust muu-
sika- ja näitejuhi vahel ooperis; TMM T 28, n 1, s 10). Veel vähem kiitis ta heaks
“traditsiooniliste lavastuste” ehk mudellavastuste eeskuju järgimist.
     Wagneri ooperite stiili võrdles Kompus monumentaalse seinamaaliga: “Suu-
rekontuuriline peab see olema, nagu müürimaal. Wagneri stiil on freskostiil”
(Kompus 1931b: 45). Ilmselt pidas ta silmas seda, et Wagneri ooperid mõjuvad
suursuguste ja pidulikena. Wagneri ooperite laad oli Kompuse tõlgenduse järgi
abstraktne, ebarealistlik ja paatoslik, vastandudes veristlikule ooperile: “Oleks
täiesti väär ja võlts siin lavastuses käsitada verismi meetodeid. Igasugu “elavus”

15 Selleks ajaks oli Kompus lavastanud kolm Wagneri ooperit.
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ja “liikuvus” laval oleks just vastupidine sellele, mis vaja, oleks argipäevane, la-
bane, mage, pateetikalage ja sellega Wagneri teose, jah, kogu ta loomingu vaimu
võltsiv” (Kompus 1931a; TMM f 28, n 1, s 10). Ta leidis, et Wagneri ooperid on
sümfoonilised draamad, mistõttu ei pruugi tegelased laval näiliselt mitte midagi
teha: muusika juhib draamat. Ta võrdles Wagneri ooperite tegelasi monumentide
ja stiliseeritud hiigelkujudega: “Lavastaja teeks vea, kui ta ei märkaks Wagneri
ooperi kujude statuaarsust, vaid laseks neid pidulikke pronksihiiglasi, neid ma-
sendavaid monumente laval ringi siblida, askeldada ja sentimentaalitseda […]
iga nende hingetõmme tahab põrutada, iga samm, iga viibe vallutada, iga poos
(ja enamasti nad püsivad poosis) on statuaarne” (samas). Kui esialgu tundub, et
Kompus on varasemast “kehalisuse” lähenemisest loobunud, siis see mulje on
petlik. Vastupidi – ta peab ikka väga oluliseks muusika ja laulja plastilise enese-
väljenduse seost, kuid Wagneri ooperite puhul on see suhe teistsugune. Wagneri
muusika on äärmiselt tihe, täis sümboleid ja tähendusi. Selleks et muusika saaks
mõjule pääseda ja ooperit “juhtida”, tuleb taandada liigne ja asendada see kuns-
tipärase ja väljendusrikka poosiga: “sümfooniliste vahenditega väljendavad laval
seisvate tegelaste põues vallanduvaid torme. Ainult liikumatus, õigemini püsi,
tardumine poosi võib saada vastaval määral pateetiliseks, eeldusel, et asend on
küllalt ilmekas, poos küllalt võimas” (samas). Wagneri ooperites ei pooldanud
Kompus kooriliikmete individualiseeritud ja realistlikku kujutamist, vaid käsitles
koori kui ulatuslikku ja vähedünaamilist massi: “Täiesti väär oleks neid veristlike
teoste eeskujul katsuda individualiseerida, rühmaks jagada. See tähendaks vaid
kogumõju killustamist. Kompaktse massina nad n-ö ümbritsevad pjedestaali, mil
seisab solist, või müürina moodustavad selle arhitektoonse fooni, piirdudes vaid
väheste, lakooniliste žestidega” (samas).
     Olgu see kunstis või teatris, Kompus oli alati tundlik uute stiilide ja voolude
suhtes, aimates neid enne, kui need veel kuskil konkreetse kuju jõudsid võtta.
Kompuse lavastusideed olid samm ees üldlevinud mõtlemisest ja suhtumisest
ooperižanrisse. Tema ruumiline mõtlemine, nägemus lava- ja valguskujundusest
olid lähedased Appia ja Craigi ideedele. Kuigi nii Appia kui Craigi vaated on
pärit 19. sajandi lõpust, mõjusid need ka 1920ndatel uudselt, sest teatrites raken-
dati neid suhteliselt vähe. Kompus pooldas kunstipärast ja mitterealistlikku la-
vastuslaadi, mis lähtuks siiski teose partituurist ja stiilist.16 Ta soovis laval näha

16 Hiljem, 1930ndate lõpus, kaugenes Kompus stiliseerimisest, eelistades realismi ja elulähedust.
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sümbolistlikku ja mitmetasandilist teatriruumi, laskumata stiliseerimises äär-
mustesse või eksperimentaalsustesse. Kõige sarnasem oli Kompuse lähenemisele
see, mida tegid Emil Preetorius17 ja Heinz Tietjen18 veidi hiljem Bayreuthis. Bay-
reuth19 seisis sel ajal kahe tule vahel: ühest küljest püüti säilitada traditsioone ja
järgida konventsionaalselt realistlikku lavastussuunda (mida ootas ka 1933. aastal
võimule tulnud natsionaalsotsialistlik partei); teisest küljest saadi aru, et viis-
kümmend aastat pärast Wagneri surma peab Bayreuth edasi liikuma – Wagneri
teosed tuli uuele elule äratada, loobudes koormavast ajaloolisest ja realistlikust
kontekstist, ja lähtuda üksnes muusikalisest draamast.20 Lavakujundaja Preeto-
riusel õnnestus ühendada traditsioonid vabama, Appiast lähtuva sümbolistliku
ja ruumilise lavakujundusega. Appia uudset treppide ja astmetega lähenemist
“pehmendas” Preetorius realistlike joontega (Carnegy 2006: 272). Laval ei olnud
enam maalitud kaljud, vaid kolmemõõtmelised konstruktsioonid, mis meenuta-
sid välise ilme poolest kaljusid, samas võimaldades lauljatel nende peal seista ja
liikuda. Samuti nagu Kompus, tajusid ka Preetorius ja Tietjen Wagneri ooperite
sümbolistlikku tähendusruumi. Nad leidsid, et Wagneri ooperid on nagu mõis-
tujutud, metafoorid, kosmilise tõe kujud (Carnegy 2006: 273), mida ei tohiks näit-
lemise või liigse lavakujundusega üle koormata. Ühiseid jooni oli Kompusel ja
Tietjenil–Preetoriusel ka koorikasutuses. Tietjen suhtus koori justkui kujundus-
elementi: individualiseerimata massist moodustas ta visuaalselt efektseid plokke.
Tietjeni tugevus oli orkestri, lauljate ja lavastuse üheks tervikuks kujundamine.
Ka Kompus püüdles lavastuses erinevate kunstide ühendamise ja sünteesimise
poole.
     Omanäoline oli Kompuse vaadetes ka kehalise eneseväljenduse ja rütmi täht-
sustamine. Kahtlemata oli teatri “kehalist” aspekti juba varem esile toodud. Sõna-

17 Emil Preetorius (1883–1973) oli saksa kunstnik, raamatuillustraator ja lavakujundaja. Alustas teatrite-
gevust 1920datel. Oli edukas Dresdenis, Münchenis ja Berliinis. Bayreuthis debüteeris 1933. aastal “Nibe-
lungi sõrmuse” kujundusega.
18 Heinz Tietjen (1881–1967) oli saksa dirigent ja lavastaja. Aastatel 1931–1944 oli Tietjen Bayreuthis kuns-
tiline juht.
19 1930. aastast, peale Siegfried Wagneri surma, juhtis Bayreuthi festivali tema naine Winifred Wagner, kes
kutsus Bayreuthi väga tugeva meeskonna: dirigendina asus tööle Wilhelm Furtwängler, tehniline juht oli
Paul Eberhart, lisaks eelpool tutvustatud Preetorius ja Tietjen.
20 Vahel nimetataksegi seda ajavahemikku üleminekuperioodiks vana (teatrit juhtisid siis Cosima ja Sieg-
fried Wagner) ning uue (Wieland Wagner) Bayreuthi vahel.

teatrielu2010_Layout 1  03.10.12  22:42  Page 263



teatris pidas Stanislavski näitleja kehalist väljendusrikkust oluliseks, kuna meis-
terlik lavaline stimulatsioon võib vaatajas esile kutsuda mälestuse oma kehalisest
kogemusest, mis omakorda võimaldab tal tegelasega paremini samastuda. Ka
Craig ja Meierhold pidasid näitleja kehatehnikat oluliseks. Meierholdi ideaal oli
treenitud näitleja, kelles on ühendatud bioloogiline keha ja mehaanika seadused.
Kompuse lähenemine oli aga teistsugune. Tema vaated olid seotud antiikteatri
eeskujuga, kus plastiline liikumine oli loomulik osa teatrietendusest. Sarnaselt
Stanislavskile pidas Kompus plastikat oluliseks selle väljendusvõimaluste pärast,
kuid ta ei pooldanud realistlikke, elu jäljendavaid liigutusi, vaid stiliseeritud,
muusikat ning emotsioone tõlgendavaid žeste, poose, samme. Kahtlemata oli
Kompuse “kehaline” lähenemine ooperile väga uudne. Veel tänapäevalgi mõjub
kehalisus muusikateatris värske ja huvitavana. Kompus polnud küll professio-
naalne tantsija, aga ta oli tegelenud tantsimise, vehklemise ja rütmikaga ning tun-
dis vabatantsu põhimõtteid. Sellest ka tema eriline tähelepanu kehalisele
väljendusele.
     Laiemas plaanis näitab Kompuse põhimõtteid lavastajana ka see, millised
ooperid ta repertuaari valis. Juba 1922. aasta detsembriks töötas Kompus välja
Estonia ooperirepertuaari valiku põhimõtted. Üsna suure tõenäosusega võttis ta
eeskuju Dresdeni ooperiteatri repertuaarist, samas lähtus ta programmi koosta-
misel Estonia võimalustest: ühe hooaja jooksul suudeti välja tuua maksimaalselt
viis uut ooperilavastust. Kuna Kompus oli veendunud, et ooperi arengu kaks
suurt verstaposti on Gluck ja Wagner, võttis ta nemad programmi koostamisel
lähtekohaks. Nii moodustusid järgmised viis gruppi: 1. ajalooline: Gluckist Wag-
nerini, 2. Wagner ja Verdi, 3. moodne: pärast Wagnerit, 4. rahvuslik: slaavi, soome,
ungari, läti ja eesti ooperid, 5. rühm: kerge ja koomiline ooper (Kompus 1996:
161). Nagu näha, oli Wagneri ooperitel Kompuse repertuaariprogrammis keskne,
kaalukas koht.

Kompuse Wagneri-interpretatsioon: “Lendav hollandlane” ning 
“Tristan ja Isolde” Estonias
Aastatel 1925–1935 tegi Hanno Kompus Estonias viis Wagneri-lavastust. Need
olid “Lendav hollandlane” (hooajal 1925/26), “Lohengrin” (1927/28), “Tannhäu-
ser” (1930/31), “Tristan ja Isolde” (1933/34) ja taas “Lohengrin” (1935/36). Sel-
leks ajaks, kui Hanno Kompus alustas Estonias Wagneri ooperite lavastamist, oli
Wagneri tõlgendamisel kujunenud välja rahvusvaheline lavastamistraditsioon.

264
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Ühest küljest tekkis see tänu Wagneri enda tegevusele ja kirjutistele, teisalt oli
see tingitud tollasest teatripraktikast: oli täiesti loomulik, et lavastus püsis teatri
repertuaaris aastaid muutumatuna ning seetõttu oli selle mõju pikaajaline. Üldi-
selt domineeris rahvusvahelises traditsioonis partituuri remarke ja Wagneri
nõudmisi järgiv lähenemine. Uudse vaatenurga pakkumine oli pigem erandlik.
Peavoolust erinevaid suundi võis täheldada 20. sajandi esimestel kümnenditel.
Kõige kauem püsis muutumatuna “Lendava hollandlase” (ka “Tannhäuseri”)
lavastamistraditsioon – veel 20. sajandi keskelgi lähtuti nimetatud oopereid
lavastades Wagneri partituurist ja võeti eeskuju mudellavastustest.
     Esimeseks “Lendava hollandlase”21 mudellavastuseks kujunes 1864. aastal
valminud lavastus Münchenis. Sellest võeti mitu aastakümmet paljudes teatrites
eeskuju, eriti puudutas see lavakujundust. Näiteks sai traditsiooniks kujutada
kapten Dalandi ruumi kui kaminaga keskklassi elutuba, kus on palju merega
seotud esemeid (gloobus, kalavõrgud, maa- ja merekaardid). Lavastamistradit-
siooni kujunemisel oli üsna sageli kaalukas roll Bayreuthi lavastustel (ent mitte
alati). “Lendav hollandlane” jõudis Bayreuthis lavale alles 1901. aastal. Cosima
Wagner, kes juhtis Bayreuthi festivali pärast Wagneri surma, pani “Lendava hol-
landlase” lavastuses rõhku lokaalkoloriidile, tuues esile norralikkust nii hoonete
kui riiete puhul. Dalandi tuba muutus Bayreuthi lavastuses lihtsaks palkidest
elutoaks. Samas olid Bayreuthi lavastuses olulised mitmesugused laevandusega
seotud esemed ja detailid. Dalandi toas rippusid kalavõrgud ja laevamudelid.
Märke uuendustest “Lendava hollandlase” lavastamistraditsioonis võis tähel-
dada 1920ndatel, kui mitmed noored lavastajad ei soovinud mudellavastuste
traditsiooni järgida. Paraku polnud novaatorlike lavastuse mõju kuigi suur või
avaldus see alles aastate pärast.
     Esimene Wagneri teos Estonia laval oli romantiline ooper “Lendav holland-
lane”. Nii muusikaliselt kui ka sisuliselt oli see ootuspärane valik, sest erinevalt
Wagneri hilisematest ooperitest ei nõua “Lendav hollandlane” suurt (kolmest
või neljast) orkestrikoosseisu, teiseks on selles veel n-ö vana ooperistiili jooni,
mis segunevad alles kujuneva muusikadraama tunnustega. Kahtlemata oli selle

21 “Lendava hollandlase” esietendus toimus Dresdeni õukonnateatris 2. jaanuaril 1843. aastal. Wagner ei
jäänud lavastusega rahule. Dresdeni lavastus oli dekoratsioonide poolest uhke, kuid muidu kohmakas ja
elutu – see polnud lähedalgi sellele, mida Wagner oli vaimusilmas ette kujutanud. Wagneri sõnul oleks
õhtu kujunenud täielikuks läbikukkumiseks, kui poleks olnud Wilhelmine Schröder-Devrienti Senta osa-
täitjana (Carnegy 2006: 29).
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teose esitamine siiski suur väljakutse kogu trupile. See hooaeg oli muusikaliste
jõudude poolest Wagneri ooperi lavastamist soosiv. Võrreldes orkestrikoosseisu
teose parituuriga, selgus, et see vastas nõuetele. Enamik solistidest oli laulmist
õppinud eraõpetajate juures ning käinud end hiljem Itaalias täiendamas, ent
Wagneri rollidega polnud nad varem kokku puutunud. Vastavalt tolleaegsetele
tavadele kanti ooperit ette eesti keeles, tõlke autor oli Hanno Kompus.
     Ajaloolist lavastust analüüsides on paratamatu, et kõige enam tähelepanu
saab visuaalne külg. See on lavastuse püsivamaid komponente, mida on allikate
põhjal võimalik uurida.22 “Lendava hollandlase” dekoratsioonide autor oli Albert
Vahtramäe, lavakujundus järgis üldjoontes 19. sajandi traditsiooni. Valdavalt ka-
sutati stsenograafias kahemõõtmelisi maalitud dekoratsioone, mis pidid looma
illusiooni kujutatud esemest või kohast. Samas oli lavakujunduses näha ka uuen-
duslikke jooni: näiteks erinevate tasapindade kasutamine (trepiastmed, kaldteed
ja poodiumid). Arvestades seda, et Kompus tegi algusaastatel kunstnikega tihe-
dalt koostööd, võis erinevate tasandite kasutamise idee pärineda just temalt. See-
sugune kujundus võimaldas kooriliikmete (meremeeste) mitmekesist paigutust
ja “hajutamist”, mille tulemusena mõjusid stseenid üsna tõepäraselt.
     Oskuslikult kasutati Estonias valgustusvõimalusi – sageli lahendati mõni
lavatehnilistest või lavamõõtmetest tingitud kitsaskoht leidliku valguskujundu-
sega. Näiteks esimeses vaatuses ei olnud Estonia väikesemõõdulise lava tõttu
võimalik näidata Hollandlase laeva järkjärgulist lähenemist kaugusest. Mõjuv
müstiline ilmumine ja tormiefekt saavutati tänu valguskujundusele ja pilvede
liikumisele. Teise vaatuse lavapildis (Dalandi elutoas) on üsna vähe märgata me-
reteemalisi esemeid. See-eest on rohkem tähelepanu pööratud folkloorile: näiteks
lilleõie ornamentika ja puulõiked ümber uste, akende ja kamina. Lavakujunduse
puhul paistis silma selle tihe seos partituuri ja Wagneri remarkidega, samuti jär-
gis see üldjoontes Müncheni ja Bayreuthi traditsioone. Ehkki Estonia lavakujun-
dus oli märksa tagasihoidlikum ning ruumipuuduse tõttu oli loobutud mitmetest
efektsetest lahendustest, oli olemas kõik vajalik, et luua muusikaga kooskõlas
olev illusoorne ruum.
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22 Lavastuste käsitlemisel toetusin lavastustest tehtud fotodele ja päevalehtedes ilmunud arvustustele.
Fotosid säilitatakse Teatri- ja Muusikamuuseumis, fotode autor on Peeter Parikas.
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“Lendav hollandlane”. Vasakul: Hollandlane – Karl Viitol, keskel: Daland – Benno Hansen.
Foto: ETMM

“Lendav hollandlane”. Keskel: Senta – Helmi Einer, voki taga: Mary – Valentine Veem.
Foto: ETMM
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     Kuidas said oma osadega hakkama solistid? “Lendavas hollandlases” laulsid
Estonia trupi tugevaimad solistid. Enamikul neist oli “taskus” mitmeid opereti-
rolle, ka mõned kaalukamad ooperiosad, ent Wagneri ooperitega neil kokkupuu-
ted puudusid. Lugedes erinevate kriitikute arvustusi, selgub, et laulmine oli
peaaegu kõikidel peategelastel märksa tugevam külg kui näitlemine ja draama
edasiandmine: “Tugevam osa ettekandest oli hääleline võime: siin võis kuulda
kauneimaid laule, ilusamaid helilugusid, Wagneri surematust muusikast. Nõr-
gem näis aga olevat meremeeste elu omapärasuste esiletoomine” (TMM f T 28,
n 1, s 2). Peaaegu kõikide osatäitjate juures tekkis konflikt vokaalse ja lavalise
tõlgenduse vahel. Näiteks esitas Sentat kehastanud Helmi Einer oma osa vokaal-
selt kaasahaaravalt, aga lavaolek ja näitlemine ei soodustanud terviku kujune-
mist – mõndagi jäi väliseks, kätteõpituks ja jäigaks.
     Võrreldes Kompuse põhimõtteid ja “Lendava hollandlase” lavastust, näeme,
et tema ideedest realiseerusid laval üsna vähesed. “Jevgeni Onegini” arvustuses
kritiseeris Kompus realistlikku lähenemist muusikateatris ning sellest tulenevat
“üle lavastamist”. “Lendavas hollandlases” oli aga päris palju realistlikule lähe-
nemisele iseloomulikke jooni. Millega seda seletada? Mõjutajaks võis olla ooperi
enda küllaltki olustikukeskne materjal. Lisaks sellele oleks stiliseeritud näitle-
misviis sattunud teravasse vastuollu realistlikus laadis lavakujundusega ja, nagu
me teame, oli tervikstiili taotlemine Kompusele väga oluline. Loomulikult tuleb
arvestada ka seda, et lauljatel oli näitlemisega suuri raskusi, mistõttu ei saanud
Kompus mänguliselt veel midagi erilist ja uudset kavandada. Mida ta oleks aga
võinud režiis rohkem esile tuua, on “Lendava hollandlase” dramaatiline ja tume
süžee ning ballaadilisus. Lavastuse fotosid vaadates võib aga öelda, et Kompusel
oli suurepärane anne luua maalilisi misanstseene ning maksimaalselt kasutada
lavakujunduse võimalusi ruumi organiseerimisel.
     Seitse hooaega pärast “Lendavat hollandlast” võeti Estonia kavva Wagneri
muusikadraama “Tristan ja Isolde” (1833/34). Vahepeal oli Kompus lavastanud
“Lohengrini” ning “Tannhäuseri”, nii et Estonia trupi ning Kompuse jaoks oli
“Tristan ja Isolde” juba neljas Wagneri-lavastus.
     Wagneri esimene muusikadraama “Tristan ja Isolde” valmis 1859. aastal.23
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23 Ooperi esietendus toimus kuus aastat pärast selle valmimist, 1865. aastal Münchenis. “Tristanit ja Isol-
det” püüti varemgi erinevates teatrites lavale tuua, näiteks Viini Õukonnaooperis, kuid see osutus liiga
raskeks ülesandeks. Wagner jäi esietendusega rahule, eriti imetles ta peaosatäitjaid ja orkestrit. Publik võt-
tis ooperi hästi vastu, kuid oli ka neid, kellele tundus Wagneri esimene muusikadraama võõras.
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Ooperi lavastamistraditsioonis on küllaltki eripalgelisi lähenemisi. 19. sajandi
teisel poolel mõjutas lavastamistraditsiooni Wagneri enda lavastus Münchenis,
millest sai peamine eeskuju teistele teatritele. Pärast Wagneri surma oli “Tristan
ja Isolde” esimene ooper, mida Cosima Bayreuthis lavastas. Cosima 1886. aastal
valminud lavastusel polnud kuigi suurt mõju, sest midagi uut see traditsiooni ei
toonud. Küll aga mõjutas see šveitsi valgus- ja lavakunstnikku Adolphe Appiat.
Bayreuthi lavastuses oli ta väga pettunud, eriti lavakujunduses, kus kasutati
kahemõõtmelisi maalitud dekoratsioone. Ka tugeva rambivalguse pidev kasu-
tamine ei tundunud talle õigena. Reaktsioonina Bayreuthi lavastusele ilmus
Appia sulest artikkel “Muusika ja lavastus” (Die Musik und die Inscenierung
von Adolphe Appia, 1899), kus avalduvad tema uudsed ideed “Tristani ja Isolde”
lavastamiseks. Ta leidis, et “Tristanis ja Isoldes” tuleks rohkem tähelepanu pöö-
rata tegelaste hingemaailmale ja selle nähtavaks tegemisele. Oluline oli värvi-
sümboolika, valguse ja varju dünaamika. Appia ideede mõju võis märgata
Gustav Mahleri ja Alfred Rolleri koostöös valminud “Tristani ja Isolde” lavastu-
ses 1903. aastal, mis oli lahendatud sümbolirikka valgusdraamana. Teise vaatuse
alguses paistis leegitseva tõrviku punane valgus, armudueti ajal kasutati sinist
ja violetset värvi, pärast Meloti reetmist kattus lava tuhmi ja nõrga päikeseval-
gusega. Krestomaatiliseks kujunes ka Vsevolod Meierholdi stiliseeritud lavastus
1909. aastal Maria teatris. Selle kõige uudsemaks jooneks oli lähenemine lauljate
liikumisele ja žestidele. Lauljad võtsid väljendusrikkaid poose, mis pidid kuju-
tama muusikalisi fraase. Kokkuvõttes mõjusid tegelased justkui kujud postamen-
dil. Lavastus sai karmi kriitika osaliseks, kuna paljude arvates ei olnud lauljate
staatilisus kooskõlas Tristani ja Isolde sisemise dünaamilisusega. Siinkohal juhin
tähelepanu sellele, et ka Kompus kujutas Wagneri ooperite tegelasi ette kui
“pidulikke ja staatilisi pronksihiiglasi” (Kompus 1931a; TMM f 28, n 1, s 10).
     Enne veel kui asume lavastuse juurde, tuleb hetkeks peatuda Estonia orkestril
ja solistidel, sest “Tristanis ja Isoldes” on muusikal kanda ülimalt oluline roll.
Muusikaliste jõudude poolest ei olnud see hooaeg just kuigi soodne “Tristani ja
Isolde” ettekandmiseks. Estonia orkestrisse kuulus kõigest 31 mängijat(!). “Tris-
tani ja Isolde” partituur eeldab kolmest orkestrikoosseisu, ent Estonia koosseis
oli vaid kahene, mis tähendab, et põhikoosseis oli olemas, puudusid kolmandad
mängijad, ka keelpille oli liiga vähe. Kõlatihedusest jäi esituses vajaka, ent see ei
takistanud muusika emotsionaalset esitust. Vastupidi, kui kuskil jäi helitugevu-
sest ja kompaktsusest puudu, püüdis dirigent Raimund Kull seda muusikaliselt
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korvata: “Orkestri juht Raimund Kull viis ooperi keerulise partituuri läbi suure
hoolega, ilmutades neis kohis, kus oleks olnud vaja suuremat orkestrikogu, kül-
laldast temperamenti ja hoogu, sundides kuulajat unustama neid puudusi” (Päe-
valeht, 17. X 1933). Et “Tristanit ja Isoldet” oleks üldse võimalik esitada, tegi Kull
sellest Estonia võimalustele vastava seade. Tehti ka mitmeid kärpeid, nii et kok-
kuvõttes kestis ooper koos vaheaegadega ligi kolm ja pool tundi tavapärase viie
asemel. Solistide mõttes oli see hooaeg aga vägagi soodne. Nimiosades laulsid
kogenud Karl Ots ja Olga Torokoff-Tiedeberg, kes olid kaasa teinud mitmes eel-
mises Wagneri-lavastuses.
     Lavakujunduse autor oli Aleksander Tuurand, kes oli varem teinud silma-
paistvalt stiilsed kujundused Estonia lavastustele “Lohengrin” ja “Tannhäuser”.
Mõlemas lavastuses kasutas Tuurand oskuslikult valguskujundust. Nõnda kir-
jeldas Hanno Kompus kolleegi tööd: “Prožektor – see ongi Tuurandi nõiavits ja
luulelink. Tuurand liigitab valgusega, ehitab valgusega, maalib valgusega, nii
või teisiti juhitud, nii või teisiti värvitud valgusega. [---] Kõige õnnestunum on
ta töö, ja vist ka ise kõige õnnelikum on ta siis, kui talle võimaldub asetada mõnd
head plastilist eset parajasse valgusse” (Kompus 1996: 210).
     “Tristani ja Isolde” lavakujundus on tagasihoidlik: taandatud on kõik üle-
liigne, et jääks ruumi tähendusrikkale muusikale ja valguskujundusele. Näiteks
ei näe me Estonia kujunduses palju laevanduslikke või mereteemalisi detaile: te-
gevuspaigale osutavad vaid suur triibuline puri, paar köit ja laeva tüür ahtris.
Esimeses vaatuses jagab ruumi vertikaalselt jäme mastipost: ühele poole jääb
Isolde kitsuke kamber, teisele poole Tristani ja tüürimeeste “territoorium”. Lisaks
mastile eraldab Isolde tuba ülejäänud laevast triibuline kangas, mida sai liigu-
tada. Teise vaatuse kujundus on tagasihoidlik ja küllaltki napp. Armudueti jaoks
sobiva atmosfääri lõi Tuurand just tähendusrikka valguse ja sobiliku värvivali-
kuga: “Marke kuningalossi aed Kornwallis, oma varjurikka hämarusega ja taga-
põhjal sillerdava veega oli kauniks fooniks tollele kuulsale armastusduetile”
(Tartu Postimees, 18. X 1933).
     Kolmandas vaatuses õnnestus Tuurandil tabada muusika ja süžee kurblik
meeleolu. Nagu Tuurandile üldiselt omane, järgis ta ka siin partituurinõudmisi:
vasakul on näha Tristani lossi külge, paremal aga põõsaid ja kivist astanguid.
Tuurand loobus igasugusest ornamendist ja dekoratiivsusest ning eelistas puh-
taid pindu, sirgeid ja selgeid vorme. Tühi horisont lõi mulje lõputust avarusest
ja tühjusest. Selline kujundus harmoneerus vaatuse sisuga suurepäraselt. 
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“Tristan ja Isolde”.
Ees: Tristan – 
Karl Ots, 
keskel: Isolde –
Olga Torokoff-
Tiedeberg.
Foto: ETMM

“Tristan ja Isolde”.
Isolde – Olga
Torokoff-Tiedeberg.
Tristan – Karl Ots.
Foto: ETMM
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“Tristan ja Isolde”. Tristan – Karl Ots, Isolde – Olga Torokoff-Tiedeberg.
Foto: ETMM
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“Tristan ja Isolde”. Isolde – Olga Torokoff-Tiedeberg, keskel: Brangäne – Helle Teder, 
Melot – Jaan Johanson.
Foto: ETMM

“Tristan ja Isolde”. Marke – Benno Hansen, Melot – Jaan Johanson, Tristan – Karl Ots, 
Kurwenal – Karl Viitol, Isolde – Olga Torokoff-Tiedeberg.
Foto: ETMM
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Kõrvutades “Tristanit ja Isoldet” Kompuse varasemate Wagneri-lavastustega,
võib öelda, et see oli tunduvalt stiliseeritum. Siinkohal on hea meelde tuletada
Kompuse nägemust muusika mõjust ja laulja liikumisest, mis “sümfooniliste va-
henditega väljendavad laval seisvate tegelaste põues vallanduvaid torme. Ainult
liikumatus, õigemini püsi, tardumine poosi võib saada vastaval määral pateeti-
liseks, eeldusel, et asend on küllalt ilmekas, poos küllalt võimas” (Kompus 1931a;
TMM f 28, n 1, s 10). “Tristanis ja Isoldes” oli Kompus ilmselgelt taotlenud lauljate
liikumises monumentaalsust ja suursugusust. Fotodel paistavad lauljate poosid
ja žestid majesteetlikud ning ülevad, jättes tegelaskujudest kohati lausa ebainim-
liku mulje, justkui olekski tegemist suurejooneliste skulptuuridega, pidulike
komponeeritud monumentidega, kelle iga “hingetõmme tahab põrutada, iga
samm, iga viibe vallutada” (Kompus 1931b: 45).
     Lavastuse monumentaal-skulpturaalse laadi peale mõeldes tekib kindlasti kü-
simus: kuidas olid lood näitlemisega ja draama edasi andmisega? Mäletatavasti
oli “Lendavas hollandlases” (ka “Lohengrinis” ja “Tannhäuseris”) Kompuse režii
nõrgimaks komponendiks lauljate ebaveenev näitlemine. Fotode, eriti aga arvus-
tuste põhjal võib öelda, et seekord õnnestus lauljatel tegelaste tundeid, nende si-
semisi impulsse kaasahaaravalt ja veenvalt edasi anda. Arvustustes kiideti
peaosatäitjaid Olga Torokoff-Tiedebergi ning Karl Otsa suurepärase esituse eest
nii muusikaliselt kui ka mänguliselt: “Mõlemad olid oma osasse sisseelanud ja
viisid selle läbi tugeva elamuspingega. Eriti naudingurikkaks kujunes II vaatuse
suur armastusduett, mis helluse, kirglikkuse ja ootamatu seesmise soojusega esile
toodi. Võib mõlemaile näitlejale tõsiselt õnne soovida seoses sellise vastutusrikka
ülesande kordaläinud toimetulekuga” (Postimees, 18. X 1933). Torokoff-Tiede-
berg näitas Estonia laval ootamatult kõrget taset. Päevalehe kriitik Theodor
Lemba leidis koguni, et Tiedebergi Isolde “võiks olla kaunistuseks igale suurlinna
lavale”. Vaatajaid võlus Tiedebergi Isolde kaunis ja hingestatud interpretatsioon.
Samas suutis ta näidata erinevaid tundevarjundeid, näiteks I vaatuses otsusekin-
del ja tõrjuv suhtumine Tristanisse.
     Tundub, et Kompus oli lavastajana edasi arenenud ning ilmselt suutis ta laul-
jaid paremini juhendada. Loomulikult oli selles oma osa ka osatäitjate kogemuste
suurenemisel.
     Mõeldes Kompuse viie Wagneri-tõlgenduse peale, on üsna selge, et “Tristanis
ja Isoldes” õnnestus Kompusel kõige edukamalt oma põhimõtteid ja stiilinäge-
must ellu viia. Ehkki ta lähtus alati Wagneri partituurist, oli Estonia lavastusel
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mitmeid ühisjooni uuenduslike tõlgendustega mujal maailmas. Näiteks Mahleri
ja Rolleri 1903. aasta lavastusega Viinis: valgus- ja lavakujunduse määrav roll
stseeni sisule vastava psühholoogilise atmosfääri tekitamisel (II ja III vaatuses).
Sarnaseid jooni leiab ka Meierholdi 1909. aasta lavastusega: lauljate liikumises ja
võimsates poosides.
     Kompuse Wagneri-lavastustega tutvudes, nende arvustusi lugedes ja fotosid
vaadates tundub, et ta tegutses lavastajana kui arhitekt. Nagu arhitekt, on ka la-
vastaja ruumi organiseerija, kujundaja ja rütmiseerija. Kompus oskas suurepä-
raselt luua maalilisi, läbikomponeeritud misanstseene ning maksimaalselt
kasutada lavakujunduse võimalusi ruumi organiseerimisel. Nii nagu arhitekt
peab projekteerimisel silmas pidama hoone funktsiooni, arvestas Kompus teose
sisu ja stiili ning lõi sellele vastava tõlgenduse. Võib öelda, et tema Wagneri-la-
vastused esindasid üldjoontes sel ajal Euroopas, eeskätt Saksamaal valitsenud
partituurist lähtuvat lavastamistraditsiooni. Loomulikult püüdis ta midagi lisada
ka omalt poolt. Õhku jääb aga küsimus: millised oleksid võinud Kompuse lavas-
tused olla siis, kui vahendid ja materjal oleksid olnud paindlikumad ning mit-
mekülgsemad.
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HELMI TOHVELMANI LIIKUMISÕPETUS TALLINNA
KONSERVATOORIUMI LAVAKUNSTIKATEEDRIS
Helmi Tohvelman 110

MINNAMARI MUREL

Muidugi Helmi Tohvelman, tema oli niisugune… meie emme, tuli ikka oma sinilille-
kestega ja tegi kõiki oma tantsuharjutusi või liikumisetüüde läbi teatri, sest ega tema tun-
nid ei meenutanud ju mingit treeningut või drilli, et “teeme nüüd selliseid samme”.
     Ta ikka jutustas sinna juurde loo, andis meile mingi olukorra või kujutluspildid või
atmosfääri, ja siis me pidime tegema neid vastavaid liikumisi ja liigutusi. Me mängisime
tema tundides, ainult et füüsiliste, plastiliste vahenditega. See oli nagu teine erialatund
(Meeli Sööt, tsit. Orro 2007: 63).

Sissejuhatus
Artikli aluseks on autori bakalaureusetöö Tallinna Ülikooli koreograafia osakon-
nas. Töö eesmärk lähtus tõsiasjast, et Helmi Tohvelman oli teatrikooli esimene
liikumisõpetaja, kes tegutses selles ametis kakskümmend viis aastat ning on see-
tõttu tugevalt mõjutanud eesti teatrit ning näitlejaid. Paraku Tohvelman ise oma
metoodikat ei süstematiseerinud ning seetõttu pole sellest õpetusest kuigi palju
kirjalikke allikaid säilinud. Töö püüdis seda pärandit veidi struktureerida ning
huvilistele lähemale tuua, otsides vastuseid küsimustele, kuidas ja mida Tohvel-
man õpetas. Peamisteks allikateks olid intervjuud tema endiste õpilaste ja kol-
leegidega, kuid palju infot pärineb ka Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi Helmi
Tohvelmani kogust. Suur roll oli ka juhendajatel Ülle Tomingal ja Jüri Naelal.
     Käesolev artikkel peegeldab rohkem teemat, kuidas Helmi Tohvelman lava-
koolis õpetas – õpetuse aluseid, põhimõtteid, metoodikat, süsteemsust ning suh-
tumist õpilastesse. Artiklist jäi välja see pool, mida ta õpetas – konkreetne har-
jutusvara alustades soojendusest kuni liikumisetüüdideni. Selle osaga materjalist
on huvilisel võimalik tutvuda otse kõnealuse bakalaureusetöö vahendusel.
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Helmi Tohvelmani pedagoogiline pagas
Helmi Tohvelman (13. X 1900 – 21. X 1983) hakkas tantsuga tegelema suhteliselt
hilja. Ta alustas nn vabatantsuga, mida oli võimalik ka juba täiskasvanuna
õppida. Tohvelman astus Saksamaal Rudolf Labani trupis tantsinud ja 1926. aas-
tal Eestis oma stuudio avanud Gerd Neggo stuudiosse 1920-ndate aastate lõpul
ning lõpetas selle 1930. aastal. Neggo stuudio paistis silma hea kehakooli ja eriti
vaimsuse poolest, mõjutades Tohvelmani arusaamu tantsu sisemisest väljendus-
jõust. Tohvelman on Neggo stuudio kohta öelnud, et “Neggo koolist sain kogu
leiva, leivakõrvast olen pidanud elu jooksul ise juurde otsima” (Tormis 2006: 266).
“Leivaks” saab selles kontekstis nimetada tehnilist baasi, mis põhines Labani süs-
teemil, klassikalisel tantsul, improvisatsioonil. Gerd Neggo õpetamismeetodeid –
improviseerimist, klassikalist balletti ja õpilaste omaloomingut – andis Helmi
Tohvelman edasi ka oma õpilastele (Einasto 2000: 49). Samuti viisi, kuidas kõike
seda õpetati ning milline oli kooli suhtumine. “Leivakõrvaseks” võib nimetada
täiendavaid koolitusi ja Tohvelmani mõjutanud inimesi – tema tantsutee kujun-
dajaid ja suunajaid, millega ja kellega ta puutus kokku pärast Gerd Neggo kooli
lõpetamist.
     Helmi Tohvelmani kogus Andres Särevi kortermuuseumis on säilitatud tema
enda kogutud materjale tantsu ning liikumise kohta. Seal leidub ajaleheväljalõi-
keid Gerd Neggo stuudiost ja tema õpetamise alustest, samuti mahukaid kons-
pekte jooga ning klassikalise balleti kohta. Veel on Tohvelman säilitanud
materjale Rudolf Labani ja Martha Grahami õpetuse kohta. 
     1937. aastal täiendas Tohvelman ennast tantsu ja lavastamise alal Berliinis Eu-
genia Eduardova ja Dresdenis Mary Wigmani tantsustuudios, õppides seal nii
klassikalist tantsu, stepptantsu kui ka akrobaatikat (Aassalu 2000: 10). Niisiis oli
ta väga huvitatud erinevatest liikumisvõimalustest ja tegeles pidevalt eneseha-
rimisega. Kindlasti mõjutas see kõik ka tema metoodikat näitlejate õpetamisel.
     Lavakunstikateedris pidi Helmi Tohvelman järgima Nõukogude Liidu juhi-
seid õppekavade koostamisel ning andma liikumistunde vastavalt ettekirjutus-
tele. Siiski oli see vaid formaalne. Tolleaegne kooli juht Voldemar Panso rõhutas
vabaduse tähtsust õpetamisel, mistõttu oli nii Tohvelmanil kui ka teistel õppe-
jõududel võimalus Nõukogude Liidu aineprogramme üsna individuaalselt täien-
dada ning muuta. Lea Tormis (2009) on toonitanud, et Tohvelman oli Nõukogude
Liidu ettekirjutatud programmi raamides lihtsalt väga loominguline. Lisaks olid
ta suhted Pansoga head ning ka seetõttu ei nõutud talt täpset õppekava järgi töö-
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tamist. Endise õpilase Jüri Aarma sõnul oskas Tohvelman ettekirjutusi eirata.
Ühtlasi on ta iseloomustanud Tohvelmani ja Panso suhet väga tabavalt: Panso
omamoodi jumaldas ja armastas teda. Aga omamoodi. Juubelikõneski põrutas: Tohvi – sa
ei ole ingel, sa oled känd1 [---]. Tohvi ei allunud reeglitele. Need ei olnudki tantsu- või lii-
kumistunnid. Need olid Tohvi tunnid (Visnap 2000: 23).
     Siiski leidub kooli koosolekute protokollides aastatest 1961–1963 mitmeid soo-
vitusi teistelt õppejõududelt liikumisainete arendamiseks ja täiendamiseks. Olu-
line näpunäide oli näiteks jätkata tegelemist nii klassikalise balleti, eri rahvaste
tantsude kui ka etüüdivormiga. Suurt tähelepanu pöörati ka rühma- ja rütmi-
tunnetusele, mis tuleb tulevastele näitlejatele kasuks nii oma rolli loomisel kui
ka püüdlusel lavastuse kui terviku poole. Vahel viidi tunde ja arvestusi läbi kos-
tüümides, mis andis õpilastele võimaluse elada rolli sisse ning tunda end seetõttu
juba sammu võrra lavale lähemal.
     Nii nagu teised õppejõud täiendasid Helmi Tohvelmani õpetust, oli ka tema
enda süsteem suunatud teiste õppejõudude töö toetamisele. Lea Tormis on pan-
nud kirja Tohvelmani mõtte, mis võtab kokku tema suhtumise näitlejakoolitusse
ning mida Tormis on nimetanud ka “Tohvi koolkonna lähtekohaks”: Lavaliiku-
mine on üks osa näitlejakoolitusest, muudest lavakunsti elementidest lahutamatu. Mitte
pelgalt kehatreening või ajastutantsude äraõppimine, vaid näitlejatarkuse ABC. Mis mul
öelda on, miks öelda tahan ja milleks. Kuidas, lähtub sellest (Tormis 2006: 266).

Helmi Tohvelmani liikumistunnid
Helmi Tohvelmani tund algas soojendusega, järgnes balletitreening toe ääres ja
keskpõrandal, kehatehnika harjutused, improvisatsioonid ja rühmatöö ning tant-
sude õppimine. Tundide ülesehitus läbi aastate oluliselt ei muutunud, ometi sõl-
tus tund paljus õpetaja ja õpilaste meeleolust, improvisatsioonide kujunemisest
ja arengust. Tiina Kukli (2010) meenutab, et tema õppimise ajal lõppes Tohvel-
mani tund alati hüpetega.
     Oma tundides nõudis Tohvelman esimesest hetkest alates keskendumist, tä-
helepanu, pingsat kaasaelamist ja kõige segava kõrvalejätmist (Tamm 1969: 244).
Kuna ta ise arvestas õpilaste individuaalset eripära, püüdis ta ka õpilasi suunata
oma keha jälgima ja keskenduma. Läbi keskendumise hakkavad õpilased tajuma,
mida liikumine nende kehas muudab. Sellesse aina rohkem süvenedes suudavad
nad mõista, kuidas mõjutavad keha erinevad liikumised, kiirus, pinge. Nii õpi-
takse keha tajuma ja optimaalselt kasutama. Selleks et õpilastele oleks see prot-
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sess huvitav ja nende tähelepanu säiliks, kasutas Tohvelman erinevaid ja vahel-
duvaid liikumisi. Tõnu Tamm on seda kirjeldanud järgnevalt: Kiirelt vahelduvad
harjutused ning rütmid — aina aktiivsemad ja teravamad, samas äkki sujuvad, vaevu-
märgatavad hingused. Järgmisel hetkel hoopis pinget nõudvad tormilised tõusud, painu-
tused. Siis peatas ta hetkeks rühma, näitas mõne harjutuse ning nõudis kohe järele
tegemist. Nii kontrollis Tohvelman õpilaste tähelepanu, peamise tabamist. Tihti peatas ta
harjutuse selleks, et selgitada liigutuse iseloomu – et õpitaks aru saama ja tunnetama
endas seda, mida ta nõuab (samas: 244).
     Need erinevad liikumised ja tunni ülesehitus pidid näitlejatele õpetama kiiret
reageerimist, tegelaskuju muutumist ja sellega seonduvaid muutusi kehas või
ümberkehastumist, millega laval hakkama tuleb saada. Lisaks füüsilisele ja teh-
nilisele poolele saab keskendumise kaudu töötada ka emotsioonidega. Erineva
tugevuse ja pingega liikumised väljendavad mitmesuguseid tundeid. Kui näitleja
suudab ise piisavalt keskendunult liikuda, hakkab tööle ka tema tundemaailm
ja liigutus ei ole enam ainult füüsiline. Mida rohkem suudab näitleja keskenduda
ja tegevusse süveneda, seda reaalsem on liikumine ja emotsioon ka publiku jaoks.
     Tohvelmani tundides oli suur rõhk nii klassikalisel balletil põhinevatel kui ka
tema enda välja töötatud kehatehnika harjutustel. Meeli Viikholmi sõnul oli teh-
nika oluline, et õpilased suudaksid hoida kehaasendit ning kontrollida ja estee-
tiliselt edasi anda liikumisi. Tähtsad olid pöörded, hüpped, samuti plastika.
Kindlasti tuleb rõhutada kujutluspildi olulisust Tohvelmani tundides. Viikholm
meenutab, kuidas Tohvelman õpetas hüppeid üle saali – üks meessoost õpilane
oli just saanud teate talle sündinud lapse kohta ning hüppeid tehes pidi ta
kujutlema, et tormab haiglasse last vaatama. Sellised kujutluspildid läbisid
peaaegu kõiki tehnilisi harjutusi (Viikholm 2010).

Improvisatsioonid ja etüüdid
Tunnid olid läbivalt seotud näitlemisega ning tunni üheks olulisemaks osaks oli
liikumisetüüdide loomine ja näitamine, mistõttu kujunesid liikumistunnid lausa
teiseks erialatunniks. Nende peamine eesmärk oli õpetada näitlejatele kontsent-
reerumist, kuid ka valmisolekut uuteks olukordadeks ning ruumis liikumist ja
omavahel suhtlemist (Visnap 2000: 27); samuti arendada fantaasiat ja panna õpi-
lane mõtlema, kuidas mingi olukord võiks füüsiliselt väljenduda. Kuigi etüüdi-
des oli tähtis liikumine, olid Tohvelmani etüüdid väga dramaturgilised, võib isegi
öelda dramaatilised (Kalju Komissarov, tsit. Orro 2007: 123–125).

teatrielu2010_Layout 1  03.10.12  22:42  Page 281



     Etüüdide harjutusvarast kõneldes kirjeldab Jüri Aarma etüüdi, mis VI lennu
üliõpilastel meenub tihti esimese mälestusena Helmi Tohvelmanist: Nüüd hakkate
aeglaselt kõndima, hoiate sõrmede vahel kujuteldavat õit ja loitsite kuuldavalt: Ma lähen
ja laulan ja lill on mul peos, ma lähen ja laulan… Ja kõik läksid ja laulsid… ja oligi lill
peos (Visnap 2000: 22).

Klassikaline ballett
Klassikaline ballett oli Tohvelmani tunni ainus osa, mis põhines kindlatel üld-
tuntud harjutustel ja mida sooritati nii toe ääres kui ka saali keskel ja üle saali
diagonaalides. Kuigi Tohvelman ise klassikalist tantsu väga ei armastanud, pidas
ta seda siiski oluliseks. Olles balletti varem õppinud, suutis ta seda näitlejatele
ka vajalikul määral õpetada. Hiljem jäid aga nii harjutused stange ääres kui ka
tantsud saali keskel tema assistendi, balletikooli haridusega Meeli Viikholmi üles-
andeks – Tohvelman ise tegeles tunni “plastilise” poolega (Viikholm 2010).
     Õpilaste ja kolleegide meenutuste kohaselt ei muutnud Tohvelman ega ka
Viikholm klassikalist balletti näitlejatele kehaomasemaks ja seda viidi läbi vene
klassika süsteemi järgi. Klassikaline ballett oli Nõukogude Liidu teatrikoolide
õppekavades ette nähtud ning seda oli oma treeningutes kasutanud ka Tohvel-
mani õpetaja Gerd Neggo – ilmselt seetõttu õpetas balletti ka Tohvelman ise. Lea
Tormise (2009) sõnul on selle kõige peamine ja lihtsam põhjus see, et klassikalise
treeningu abil saavutada õige kehahoiak ning sirge selg. Meeli Viikholm arvab,
et Tohvelman püüdis balletitreeningu abil panna eraldi liikuma keha, käed ja
jalad ning suunata õpilasi tunnetama nii keha osi eraldi kui ka keha tervikuna.
Meeli Viikholm ja Maret Mursa Tormis rõhutavad, et näitlejatel on erinevalt tant-
sijatest raskem viia kehatunnetust, sirutust ja teravust jalgadesse – kui kätt suu-
davad noored näitlejad ilmekaks muuta, siis sirutuse varbaotsa jõudmiseks peab
tegema palju tööd ning klassikaline ballett on selleks hea meetod. Tiina Kukli
arvates oli klassika tunni osana Tohvelmani jaoks oluline hoopis selleks, et tekiks
austus ja lugupidamine, süsteemsus ja reeglipärasus vastukaaluks improvisat-
sioonile ja etüüdidele, mis olid tunnis muidu esmasel kohal (Viikholm 2010,
Mursa Tormis 2010, Kukli 2010).
     Klassikaosa koormus sõltus suuresti just õpilasest endast – kes ja kui palju
sellest võtta oskas, pingutas ja keskendus. Kui varasema liikumiskogemuseta
õpilaste puhul oli keeruline saavutada õiget hoiakut ja koordinatsiooni, siis klas-
sikataustaga õpilastele tundus raske pigem “vaba” liikumine, sest kehakool oli
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teine ning liikumistundides on eesmärgiks saavutada näitleja jaoks vajalik loo-
mulikkus laval (Mellov 2010). Tolle aja balletiinimesed teadsid vaid “vene kooli”
ning seetõttu oli Helmi Tohvelmani erinev liikumiskeel neile vägagi innovatiivne
ja arendav (Viikholm 2010).
     Helmi Tohvelman esitas õpilastele ka erinevaid nõudmisi – klassikalise tant-
sukooliga õpilastelt eeldati kõrgemat jalatõstet või hüpet. Varem balletikooli lõ-
petanud Ago-Endrik Kerge viis õpilasena koguni ise läbi kursusekaaslaste
balletitunde ning seadis neile ka liikumisi. Tema kirjeldab Tohvelmani klassika-
lise balleti treeningut järgnevalt: Ja need pidevad harjutused, mida tema klassikalise
tantsu najal tegi, noh see, kõik see stange ääres, see on ja sisuline trenn. See on ka üks
asi, mis aitab näitlejal lihtsalt leida oma kehale vastava vormi. Et hakata seda vormi
valitsema. Ja olla mitte lõtv ja lodev. Tähendab, et see keha ei ole tal laialivalguv. See oli
üks terve niisugune süsteem, mida tema tegelikult ellu rakendas. Ta oli selle läbi töötanud.
Enda jaoks läbi töötanud (Kerge 1983).
     Tohvelman leidis aga ka eelneva tantsulise kogemuseta õpilastele mugava
viisi klassikalist balletti omandada. Ta juhtis väga osavalt õpilase tähelepanu pin-
gutuselt kõrvale. Näiteks andes soovitusi jalga stange ääres sirutajale – nüüd
tõmba kõht sisse, lase kõht välja, nüüd lase õlad alla, nüüd liiguta varbaid –, et õpilane
ise leiaks, milline on õige viis harjutuse sooritamiseks ning selle kaudu hakkaks
oma keha kuulama ja liikumist tunnetama. Nii võib öelda, et Tohvelman otsis
väljendusviisi ja arendava tegevuse igaühele vastavalt õpilase võimetele ja soo-
videle (Kukli 2010).

Rudolf Labani süsteem
Kuigi Helmi Tohvelman ise kunagi ei öelnud, et ta Labani metoodika järgi õpe-
tab, ja õpilased, kes on tantsuga hiljem kokku puutunud, alles täna seda tagant-
järele analüüsivad, võib mitmetes tema harjutustes näha Labani mõjutusi. Seda
kinnitavad näiteks Tiina Kukli sõnad Tohvelmani harjutuse kirjeldamisel: Kui sa
kummardad ja pea allapoole lased, siis tuleb üks kilo veel raskust juurde ja sa saadki
ennast allapoole. Ja kui natukene aega niimoodi pea alaspidi ripud, siis näed, et nõksakuga
saad veel allapoole ja siis saad veel allapoole... Ja lõpuks saadki küünarnukid põrandale
— ainult tänu sellele, et sa lasid pea niimoodi rippuma (Kukli 2010).
     Ka Neggo stuudio, mille Tohvelman oli lõpetanud, tugines Rudolf Labani
põhimõttele, mis rõhutas, et tants lähtub inimkeha loomuliku liikumise ilust,
tema pingetest (mitte krambist!), lõdvestustest (mitte lõtvusest!), hoogudest
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Helmi Tohvelmani kuuekümnenda juubeli tähistamine Konservatooriumis.
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(mitte rabelemisest!) ja sööstudest (mitte agressiivsusest!). Lisaks rõhutati, et tants
pole sisutu kunst ja tantsija peab olema valmis ise looma, improviseerima, muu-
sikat endast läbi laskma ja avama. Gerd Neggo pidas treeningprotsessis vajali-
kuks ka klassikalist balletti, mistõttu töötas stuudios ka balletitreener, et õpilased
saaksid mitmekülgse kehakooli (Tormis 2006: 265–266).
     Üheks olulisemaks osaks Tohvelmani tundide juures olid ka erineva pinge ja
tugevusega sooritatud liikumised, koordinatsiooniharjutused ning suunad ja ta-
sandid. Eelnevast lähtudes võib paralleele tõmmata Rudolf Labani liigutusana-
lüüsi komponentidega. Tohvelmani tunnis muutus liikumiste pinge ja tugevus,
kasutati erinevaid suundi. Oluline oli saada liikuma selg ning selleks tehti erine-
vaid plastilisi läbi keha liikumisi ja harjutusi – lained läbi keha, “kassi küür” jne
(Viikholm 2010). Tohvelman oli kokku puutunud ka Ernst Idla harjutusvaraga
ning tundis selle metoodika vastu suurt huvi. Sellesse kuulusid paljud koordi-
natsiooniharjutused füüsiliste võimete arendamiseks, liikumised põrandal, har-
jutused kätele. Ka kõnni-, hüplemis- ja hüpetekool, mida Tohvelman oma
treeningutes kasutas, oli kindlasti mõjutatud Idla-rühmade tööpraktikast (Naima
Kasak, tsit. Aassalu 2000: 64). Nii saab järeldada, et kuigi Helmi Tohvelman ei
õpetanud otseselt Labani tehnikat, olid selle mõjud tema tundides väga tugevad.

Helmi Tohvelmani õpetamispõhimõtted
Helmi Tohvelmani peamine põhimõte näitlejatele liikumise õpetamisel oli see,
et liikumisõpetus ja eriala on tihedalt seotud ja täiendavad teineteist. Seda olulist
printsiipi saab vaadata mitme eri külje pealt – liikumise õpetamine eriala kaudu:
1) täiendab erialaoskusi, 2) tundub laval loomulikum ning 3) on näitlejaks õppi-
jale paremini omandatav.
     1) Kalju Komissarov on nimetanud Helmi Tohvelmani metoodikat näitleja-
meisterlikkuse pedagoogikas oma sisult ja eesmärkidelt maailmatasemel olevaks.
Eelnevas tuleb märgata olulist sõnadevalikut – Komissarov räägib Tohvelmanist
kui näitlejameisterlikkuse pedagoogist, mitte ainult kui tantsuõpetajast. Liiku-
misõpetus lavakunstikateedris polnud üksnes tantsulise tehnika saavutamiseks.
See oli üks osa psühhofüüsilisest treeningust, mis aitas kaasa tulevaste näitlejate
individuaalsuse avamisele ja juba nende endi isikliku väljendusvahendite arse-
nali väljatöötamisele (Kalju Komissarov, tsit. Aassalu 2000: 75). Tohvelmani üks
olulisemaid põhimõtteid oli, et tants sõnateatris pole ainult tants, tegemist on
lavastaja ja koreograafi ühistööga. Ka oma aine õpetamisel lähtus ta sellest põhi-
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mõttest (Aassalu 2000: 5). Samuti leidis Tohvelman, et teatrikooli liikumisõpetaja
peab toetama erialaaineid ning andma oma panuse näitleja mitmekügsele aren-
gule liikumisõpetuse kaudu.
     2) Helmi Tohvelmani sõnade järgi tuleb näitleja keha nii kaugele treenida, et
see kunagi ei jääks jalgu tema mõttele ja kavatsusele (Kalmet 1982: 242). Selle põ-
himõtte järgi töötati ka lavakunstikateedris – liikumisõpetus ja -õpetaja toetasid
näitlejaks õppimist, mitte ei olnud õppeplaanis eraldi eesmärgi nimel. Tohvel-
mani jaoks oli oluline, et liigutusel oleks sisemine vajadus ning see sünniks näit-
leja seest, sest näitlejal on kergem näidata laval õigesti ja siiralt emotsiooni, mida
ta on varem tundnud. Arvatavasti seetõttu oligi etüüdidel liikumistundides nii
oluline roll – katsetada, kutsuda esile ja tunda erinevaid emotsioone. Seda illust-
reerib Mikk Mikiveri mõte, kirjeldamaks Tohvelmani suhtumist liikumise täht-
susse näitlejatöös: Jah, lille noppima või nuusutama, kellelegi kummardama, pead
painutama või püsti ajama, käega lööma või kaasa kutsuma – ikka mitte ainult tehniliselt
(plastiliselt) korrektselt ja võimalikult kaunilt, vaid k o g u  o l e m u s e g a (Visnap
2000: 19).
     3) Paljud endised õpilased peavad väga oluliseks Tohvelmani oskust teha lii-
kumine näitlejale kehaomasemaks ja arusaadavamaks. Ta lähenes õpilastele
nende eriala kaudu, sidudes liikumisülesanded alati kujutluspildi ning näitleja-
tööga. Tunni osadest ja harjutusvarast saab järeldada, et lisaks etüüdidele, mis
olid tema tundides väga olulised, on ka paljud kehatehnilised harjutused seotud
kujutluspildiga. Just see tegi nende sooritamise näitlejale lihtsamaks, loomuliku-
maks ning paremini mõistetavaks. Kujutlus keha kasvamisest pikemaks või pak-
semaks paneb ilmselt tööle seesmised lihased, mida näitleja ehk muidu ei
tunnetaks. Nii suudab ta väikeste liikumiste toel ja praktiliselt paigal olles oma
kehaga väga intensiivselt töötada. Samuti aitavad erinevad liikumised kätega –
“ahned” käed, “sulgpehmed” käed – anda edasi karakterit, ent samas läbi töö-
tada ja tunnnetada väikeseid lihaseid. Nii on võimalik tekitada ka isolatsioone,
arendada teravust ja plastilisust.
     Oluline oli atmosfääri loomine tantsu ja liikumise mõistmiseks, liikumise eri-
pära tuli leida läbi kujutluspildi. Nii püüdis ta eesti tantsu õpetades anda edasi
talurahva olemust teatud karakteri kaudu. Just seetõttu hakkasid õpilased te-
gema vahet, mis eripära on sellel liikumisel võrdluses balletiga, mis erinevus on
jala liikumisel, selle tugevusel või kehahoiakul. Kujutluspildi toel pani Tohvel-
man näitlejad tegema ka selliseid asju, mis ainult tehniliselt lähenedes ei oleks
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õnnestunud. Samuti jälgis ta iga õpilast individuaalselt ning suunas väga deli-
kaatselt, teistele märkamatult ka neid, kes end kohmakana tundsid (Mursa
Tormis 2010).
     Lisaks näitlejameisterlikkuse arendamisele olid Tohvelmani tunnid suunatud
ka füüsise arendamisele. Priit Pedajas võrdleb treeningukoormust liikumistun-
dides lausa tippsportlaste koormusega, kuna pärast tundi keha tihti valutas. Toh-
velmanil oli alati kõige juurde väike jutt, kuid ometi võttis liikumine kõik
lihasgrupid kõvasti läbi, kuigi ei pandud üldse tähele, et see oli füüsiline harjutus.
Nii andiski ta füüsilist koormust märkamatult ning õpilased said alles tunnist
lahkudes aru, et on trenni teinud (Visnap 2000: 25–27).
     Harjutused olid lihtsad, kuid intensiivsed ning lisaks füüsisele treenis Toh-
velman nende ülesannete kaudu ka näitlejate häält ning vastupidavust. Nii li-
sandus tema treeningutesse taas näitlejakutseks vajaliku arendamine (Mellov
2010). Ka Ago-Endrik Kerge (1983) on kirjeldanud, kuidas Tohvelmani tunnis
treeniti korraga nii füüsist kui ka häält: Suured koormused – hüpata sada korda. Sada
korda, sada viiskümmend korda, kakssada korda. Sinna lisandus hiljem juurde ka sõna.
Kas või ainult loendamine, mitu korda hüppame. Üks, kaks, kolm, neli. Et me näitleks…
et me ka õigesti hingaksime, et selle suure koormuse juures saaksime edasi anda ka kor-
ralikult kuuldavat teksti. Selliste harjutuste kaudu ühendas Tohvelman taas liiku-
mistunnid erialaga ning lisas tantsutundidesse näitleja igapäevatööks tarvilikku
harjutusvara.
     Samal ajal olid Tohvelmani tunnid hea meeleoluga ega eeldanud õpilastelt
kunagi võimatut – ei “jala kaela taha väänamist” ega spagaati (Visnap 2000: 22).
Nii säilis õpilastel tema tundides positiivne emotsioon ja tahe õppida. Laine Mägi
on rääkinud erinevustest balletikooli ning “Tohvelmani-metoodika” vahel: Olin
ju varem õppinud balletikoolis, kus oli valdav vene taustaga õpetus: sa pead endast vii-
mase välja andma, nii et oled tunni lõpul nagu narts, see oli nagu mingi näitaja. Aga
Tohvi tunnid ei eeldanud seda, et oled lõpuks täiesti läbi ja lohised tunnist välja. Vastu-
pidi, seal tekkis tunne, et läksid tunnist läbi nagu lennates, olid väsinud, aga väga rahul.
Ta õpetas rahulikku ellusuhtumist, mitte seda, et p e a b (samas: 27).
     Füüsilisi ülesandeid oli Tohvelmani tunnis lihtsam sooritada kujutluspildi
abiga, samas ei olnud tund hetkekski niisama “ilutsemine”, niisama võimlemine
või formaalne tantsuõpetus. Õpilane pidi saama ka ettekujutuse sellest, mida
tema keha on võimeline tegema ja milleks ta on suuteline, samuti kuidas ennast
juhtida ning kuidas oma keha valitseda (Kalju Komissarov, tsit. Orro 2007: 125).
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Maksim Gorki “Ema” proov Noorsooteatris 1967. aastal. 
Peep Seppik, Heino Mandri, Mikk Mikiver, Helmi Tohvelman.
Foto: Kalju Orro arhiiv
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Tunni intensiivsust hoidis üleval ka pidev muutumine ja harjutuste vaheldumine
ja areng. Ühte harjutust tehti kolm-neli korda ning liikumiste emotsioon vaheldus
pidevalt – nii oli tunnis alati huvitav (Kukli 2010).

Muusika tähtsus
Tohvelmani tundidest meenutavad õpilased ka muusika olulist rolli. Muusika
dikteeris improvisatsioone ja andis selleks ideid, lähtudes Tohvelmani antud ju-
histest. Rääkides liikumistundidest lavakunstikateedris, ei saa jätta mainimata
Viive Ernesaksa, kes treeningtunde klaveril saatis ja tihti improviseeris. Zoja Mel-
lovi (2010) mälestustes oli tunni soojendus “positiivne segadus” – õpilaste jalgade
vudin, klaverimäng ja väike Helmi Tohvelman seal kaasa liikumas ja seletamas.
Ernesaks ise on Tohvelmani tunnis klaverisaatmist kirjeldanud järgmiselt: mida
ma siin taustadeks tegema pean: kraabin klaverikeeli, mängin pedaalidega — teen igasugu
rumalusi kokku (Ernesaks 2006: 88). Tohvelmani, Ernesaksa ja ka õpilaste impro-
visatsioonid lähtusid üksteise ideedest. Meeli Viikholm (2010) meenutab, kuidas
Tohvelman Ernesaksa suunas: “Mängi atmosfääri!” – ning täpselt seda Ernesaks
lähtuvalt oma fantaasiast tegigi. Õpilasedki räägivad Viive Ernesaksast kui era-
kordse improvisatsioonivõimega klaverisaatjast.
     Vahel mängis Helmi Tohvelman tundides hoopis ise trummi (Naima Kasak,
tsit. Aassalu 2000: 64). Samuti kasutas ta hilisematel perioodidel ka lintmakki –
näiteks on Meeli Viikholmil (2010) meeles, kuidas Tohvelman lõi tunnis liikumise
Tom Jonesi laulule “Delilah”.

Süsteemsus ja metoodika
Kuna Helmi Tohvelman ise oma tunde ja metoodikat ei süstematiseerinud, siis
ei ole säilinud ka üles kirjutatud põhimõtteid. Meeli Viikholm on fikseerinud
palju lavakunstikateedri liikumistunde ning neis kasutatud harjutusvara. Sellega
tutvudes saab aimu Tohvelmani pidepunktidest ja põhimõtetest, millest lähtuvalt
ta õpetas.
     Lea Tormis on öelnud, et Helmi Tohvelmani metoodikat on küllalt raske fik-
seerida, sest see on loominguline, elav ja muutuv (Tormis 1969: 251). Isegi tema
õpilased on väitnud, et Tohvelmanilt tema metoodika või plaani kohta vastust
saada oli keeruline, näiteks tunnistavad Tõnu Tamm ning Ago-Endrik Kerge, et
Tohvelman ei vastanud isegi nende otsesele küsimusele tema süsteemi ja metoo-
dika kohta. Tõnu Tamm: Kui ma ta käest küsisin, kas tal oli mingi plaan, mille järgi ta
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Konsevatooriumi 1967. aasta vastuvõtueksami vaheaeg. 
Helmi Tohvelman ja Viive Ernesaks.
Foto: Kalju Orro arhiiv
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töötab, siis naeratas ta kavalalt, muutus järsku mõtlikuks ja ütles, et täpselt iga minut
pole tal kunagi paberil. Paberil on üksikud mõtteäratused, üldine suund, et sinnani tuleb
jõuda. See taigen, millest voolin. On muidugi konkreetne taotlus, et pean seda ja seda
läbi võtma, aga paber aheldab. Kõik oleneb mu lastest. See “kuidas” sünnib kohapeal
(Tamm 1969: 245). Ago-Endrik Kerge sõnul oli Tohvelmanil enda jaoks välja töö-
tatud süsteem olemas, kuid ta ei soovinud seda tunnistada: Mulle tundub, et Helmi
oli selle veel kuskil aastate jooksul enda jaoks välja töötanud. Selle süsteemi. Ta ei armas-
tanud sellest isegi rääkida. Ja ei tunnistanudki seda, nii-öelda avalikkuse ees. Aga tegeli-
kult tal olid… reeglid, mida ta järgis (Kerge 1983). Maret Mursa Tormis (2010)
meenutab, et dramaturgiline ülesanne Helmi Tohvelmani tundides kursuse
arenedes aastate jooksul täpsustus, tänu millele arenesid ka õpilased. Samuti
muutusid ka õpetatavad ajaloolised ning karaktertantsud.

Helmi Tohvelman ja õpilased
Lugedes meenutusi Helmi Tohvelmanist ning rääkides temast teatritegelaste ja
endiste õpilastega, jäävad kõlama iseloomustavad sõnad: elujõud, headus ja huu-
morimeel. Näitlejad räägivad temast tagantjärele kui emast ja vanaemast, ääretult
hoolivast ning mõistvast inimesest. Kõige olulisemaks peetakse aga Tohvelmani
erilist oskust oma õpilastega suhelda.
     Tohvelman lähenes igale õpilasele individuaalselt. Endised õpilased meenu-
tavad, et individuaalne lähenemine algas esimesest tunnist – sisseastumiseksa-
mite ajal oli Tohvelman vastuvõtukomisjonis ja jättis õpilased meelde. Ta kirjutas
iga õpilase iseloomulikud jooned üles ja ei eksinud seetõttu suhtlemisel kunagi
(Visnap 2000: 22). Kodus õppis ta ära kõikide uute õpilaste ees- ja perekonnani-
med ning teadis nii kõiki juba esimesel tunnil (Viive Ernesaks, tsit. Aassalu 2000:
53). Juba sellest hetkest tekkis õpilastel tema vastu austus ning edaspidine respekt
kujunes tema isikuomadustest, võimest kõrgest east hoolimata ise tundides kaasa
teha ning kindlasti ka tehnilistest oskustest. Tohvelmanile meeldis liikuda noor-
tega koos, näidates ise liikumisi ja suunates improvisatsioone. Sedasi teritas ta
rühma tähelepanuoskust ja reageerimiserksust, et saavutada ühtne koostöö.
     Tohvelman oskas jälgida indiviidi ning nägi isiksuse sees sügavamat plaani
ning potentsiaali. Tihti tegeles ta just nõrgemate õpilastega ning püüdis neid näitle-
mise kaudu aidata, leides harjutuses mõttelist kergust ja kohandades seda näitleja
jaoks (Mursa Tormis 2010). Maria Klenskaja on eelnevat selgitanud kui igaühele
võimaluse andmist: Helmi Tohvelmani puhul oli noortel näitlejatel võimalik end
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avada ning läheneda liikumisele enda valitud viisil (Visnap 2000: 23). Oluline on
siinkohal märkida erinevust näitlejate liikumisõpetuse ja erialaõpetuse vahel.
Tiina Kukli (2010) näeb seda nii: kui erialatunnis on näitleja “vaba”, siis liikumistun-
nis võib tekkida pinge, sest õpilane tunneb, et ta ei saa hakkama. Seetõttu on väga oluline
siin noori näitlejaid õigesti suunata. Tohvelmani lähenemist õpilastele saab nimetada
näitleja jaoks turvaliseks – alustada kujutluspildist ning kui keha tuleb kujutluspildiga
kaasa, saab näitlejad panna sooritama liikumisi, mis eelnevalt oleksid tundunud võima-
tud. Täna ise näitlejate liikumisõppejõuna tegutsev Maret Mursa Tormis oskab
tagantjärele analüüsida, et läbi kujutluspildi liikudes tekib teine lihastoonus ning
seetõttu on õpilased võimelised vabamalt liikuma (Mursa Tormis 2010).
     Tohvelmani tunnis sai seetõttu hakkama igaüks – mitte et tunnid oleksid
olnud lihtsad, vaid tal oli eriline oskus nõuda lõpuni pingutamist vastavalt iga
õpilase võimetele. Ta ei nõudnud, et kõigi jalad grand battement’e sooritades tõu-
seksid ühekõrgusele, kuid soovis näha, et õpilane pingutab ning annab endast
maksimumi. Samuti suunas ta õpilasi nii varjatult ning positiivselt, et nood ei
saanudki aru, kui väga nad tegelikult pingutavad. Õpilane võis olla täiesti vales
asendis, kuid Tohvelman ei öelnud talle seda kunagi. Ta kiitis õpilast, kuid soo-
vitas tal natukene sirutada selga, pöörata välja puusa, painutada põlve – ning
õpilasele endalegi märkamata oli ta tegelikult lõpuks muutnud kogu keha asen-
dit (Kukli 2010). Parandamist alustas ta kõige lihtsamatest suunamistest: Kõik käi-
vad koos ringis. Tema seisab kõrval. Kõik on ju tema silma all. Ja tema seisab kõrval ja
kas siis kellelegi koputab sõrmega õlale. Teisele natuke abaluude alla, kolmandale näitab,
et on vaja siit midagi võtta ja kuskilt siit… muusika saatel ringis käimises me hakkame
nüüd järsku tunnetama, mida ta taotleb… (Kerge 1983).
     Helmi Tohvelmanile oli tähtis, et õpilased ise tunnetaksid, mis nende liiku-
mises peaks muutuma või kuidas keha optimaalselt kasutada. Kui õpilase asen-
ditaju on kehv, siis ei pruugi õpetaja märkused talle arusaadavadki olla. Nii juhtis
Tohvelman tähelepanu õpilaste mõtlemisele, olles sealjuures delikaatne ja sõb-
ralik (Mursa Tormis 2010). Ka paljude teiste endiste õpilaste jaoks on Tohvelmani
õpetuse puhul olnud väga oluline just see, et ta ei kritiseerinud kunagi kedagi.
See võiks olla väga oluline soovitus ka tänastele tantsuõpetajatele – õpilasi peaks
suunama sõnadega “tee nii”, mitte “ära tee nii”.
     Helmi Tohvelmani suhtumist õpilastesse näitab ka liikumistundide üks olu-
lisemaid eesmärke – õpilaste avamine. Improvisatsiooni kasutatakse liikumis-
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tundides peamiselt õpilaste vabastamiseks ja avamiseks. Nii õpib noor näitleja
end laval teatud olukordadega samastama ja suudab anda edasi erinevaid rolle.
Nagu juba eespool öeldud, emotsioone on kergem laval leida ja publikule edasi
anda, kui oled samalaadset kogenud. Seda arvestas oma õpilastele lähenedes ka
Helmi Tohvelman. Ta aitas õpilastel leida ja taastada erinevaid hetki elus, mida
nad kunagi on läbi elanud – õnne, kurbust – ning neid liikumises tabada (Kerge
1983). Liikumine laval pidi Tohvelmani meelest näima sama loomulik kui elus.
Samuti rõhutas ta, et oma keha, õpetajat või publikut ei tohi häbeneda (Kukli
2010). Aarne Üksküla nimetab eneseavamist üheks olulisemaks osaks teatrikoo-
lis: Minu jaoks üks põhilisi õppejõude üldse, kellelt, ma tunnen, olen saanud kõige roh-
kem, oli Tohvi. Sest ma olin küllaltki kohmakas kuju. Ja üldse see, kuidas ta oma tööd tegi
ja mismoodi ta hinge sellesse sisse pani, jah, ma arvan, et Tohvi oli üks mu põhiõppejõude.
Sest kõik muu, mis puutub nüüd näitlejatehnikasse või sellistesse oskustesse, siis Tohvi
kaudu tuli ka see õpetus palju rohkem kätte, sest ta andis inimestele eneseavamisvabadust,
tunnetust, julgust… kui ei oleks Tohvit olnud, ega siis oleks see erialatunni-kogemus ka
pärale jõudnud (Aarne Üksküla, tsit. Orro 2007: 28).
     Lisaks individuaalsusele oli Helmi Tohvelmani jaoks oluline, et grupp hak-
kaks tööle ühtse energiaga. Teatrikooli asub korraga õppima kuni kakskümmend
erinevat – nii taustalt kui füüsiselt – inimest. Tohvelmani silm haaras alati tervi-
kut ja selle iga osa. Kursus oli tervik ning nii lähenes sellele ka tema (Kerge 1983).
Tohvelmani soov oli luua grupitunnet, mis avalduks nii treeningus ja lavalises
liikumises kui ka hingelises ühtsuses. Väga oluliseks peavad õpilased ka just tun-
dides tekkinud ühist hingamist (Mellov 2010, Viikholm 2010). Grupis liikumisi
ja improvisatsioone luues loobusid ühel hetkel kõik oma isikupärastest liikumis-
test, väljusid piiratud liikumismallidest ning olid ühes kujutluspildis – hingates
terve rühmaga koos. See arendas nii rühma kui ka õpilasi individuaalselt – rüh-
mas liikumist, taju, koordinatsiooni, kohanemist ja teistega arvestamist (Mursa
Tormis 2010). Tugev grupp suudab selle üksikuid liikmeid toetada, sest erineval
tasemel inimesed arenevad grupiga koos ning muutuvad läbi selle tugevamaks.
Eriti märgatavalt avaldub grupi tähtsus liikumistundides, näiteks olles ühiselt
laval või luues kontaktimprovisatsioonil põhinevat koreograafiat. Jõud, üksteise
toetamine ning energia, mis tekib ühtse grupi töötamisel, mõjub ka õpetajale ins-
pireerivalt. Selle mõtte väljendumist Tohvelmani tundide kaudu selgitab ka Tõnu
Tepandi: See ühtselt mängiva ja funktsioneeriva grupi tunne, mis mõnikord tema
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TRK lavakunstikateedri VIII lennu lavakõne eksam. Kevad 1975.
Voldemar Panso, Karl Ader, Kaarin Raid ja Helmi Tohvelman.
Foto: Kalju Orro
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Lavakunstikooli 20. aastapäev 1977. aastal. Kuulatakse Voldemar Panso kirja haiglast.
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tundides tekkis, on vist kõige olulisem, mida teatrikool anda suudab või andmata jätab,
olenevalt juba olukordadest ja inimestest (Tõnu Tepandi, tsit. Orro 2000: 73).
     Eelnev tsitaat kordab ka eespool kõlanud mõtet, et Helmi Tohvelmani tunnid
sõltusid improvisatsioonidest ning ei võinud kunagi teada, kuhu need välja vii-
vad. Nii saab öelda, et tema tundides oli kõige suurem roll õpilastel, õpetaja andis
õpilastele mingi impulsi ning õpilased arendasid tema mõtet edasi.
     Kalju Komissarov (2005) on iseloomustanud Helmi Tohvelmani kui ääretult
pühendunud õpetajat, kes võttis väga tõsiselt nii teatrit, elukutset kui ka kunsti.
Samuti oli ta iseenda ja oma aine suhtes nõudlik. Viive Ernesaksa sõnade järgi ei
lubanud Tohvelman hilinemist ega puudumist ning nõudis nende puhul õpilas-
telt seletuskirju (Visnap 2000: 21). Ta meenutab, et ka Tohvelmani kodune ette-
valmistus oli alati väga põhjalik. Külastades tihti erialatunde ja arvestusi, jälgis
ta noori näitlejaid tähelepanelikult. Hiljem, oma tundides, püüdis ta parandada
silma puutunud vigu: halba kehahoiakut, kõrgele tõstetud õlgu, liikumisoskuse
puudulikkust, lohakaid käsi (Viive Ernesaks, tsit. Aassalu 2000: 53). Nii lõi Toh-
velman seosed erialatundide ja liikumistundide vahel – viibides pidevalt teistes
tundides ning arvestustel jäi tal liikumistundides rohkem aega juba nähtu pa-
randamisele.
     Tohvelmani nõudlikkust näitab ka 13. märtsil 1958 lavakunstikateedri koos-
oleku protokolli kirja pandud reegel: Otsustati, et õpilased, kes on rebestanud lihase
või muude väiksemate vigastuste puhul peavad võtma osa lavalise liikumise tundidest
passiivselt (ERA.R-2018.1.121). Nimetatud passiivne osavõtt tähendab passiivsust
vaid füüsiliselt – ka rebestunud lihase puhul töötab mõte siiski kaasa. Tunde
jälgides ning teisi õpilasi vaadeldes õpib tulevane näitleja oma eriala teise nurga
alt ning leiab detaile, mis ise aktiivselt treeningus osaledes võivad jääda märka-
mata.
     Mõned näitlejad meenutavad, et tegelikult ei saanud nad õppeperioodil tihti
aru kõigi ülesannete otstarbest. Kindlasti oli see kursuseti erinev – Maret Mursa
Tormis (2010) meenutab, et ülesande püstitamine oli alati väga täpne ning Toh-
velman kutsus aeg-ajalt õpilased enda ümber istuma ning tehtut analüüsiti ja
arutleti. Zoja Mellovi (2010) sõnul jäi aga nende kursusele vahel arusaamatuks,
milleks teatud psühhofüüsilisi harjutusi tehti ja mis oli nende eesmärk. Tohvel-
man suhtus küll oma õpilastesse hästi, kuid ei tajunud aeg-ajalt, et nende mõte
ei liigu sama kõrgel tasemel kui temal endal.
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Helmi Tohvelman.
Foto: Kalju Orro arhiiv
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     Tema positiivset tagasisidet ja kiitust mäletavad aga kõik õpilased – tihti kiitis
ta just kõige nõrgemaid, kes ennast ületasid. Helmi Tohvelman sosistas õpilastele
märkusi kõrva sisse ning ei öelnud neid kunagi teiste ees. Samuti on nii tele-
intervjuudest kui ka isiklikest vestlustest esile tõusnud korduv mõte – kõik
arvasid, et nad on Tohvi lemmikud. Meenutatakse nii õpetaja tehtud kingitusi
endiste õpilaste lastele, ühiseid baarikülastusi kui ka lihtsalt siiraid vestlusi
(Kukli 2010). Õpilased suunasid tundides ise improvisatsioone, viisid läbi soo-
jendust ning võisid lavastada ka liikumisi. Nii on ka raske leida vastust küsimu-
sele, mille alusel valis Helmi Tohvelman endale õpilaste seast assistente —
nimetama peaks Kalju Komissarovit, Tõnu Tamme, Paul Laasikut, Ago-Endrik
Kerget jt. Ilmselt mängisid siin rolli nii oskus ja anne kui ka Helmi Tohvelmani
soov õpilasi motiveerida. Samuti on Kalju Komissarov (2005) ja Zoja Mellov
(2010) avaldanud, et Tohvelman andis neile edasi talle pakutud töid, mis näitab
nii suurt usaldust õpilaste vastu kui ka soovi, et nad areneksid järgmisele tase-
mele.
     Helmi Tohvelmani tähtsuse lavakooli ajaloos võiks võtta kokku Leo Kalmeti
sõnadega: Lavakunsti kateedris ei ole kehaline kasvatus enam isoleeritud aine, vaid kuu-
lub orgaaniliselt näitlejameisterlikkuse juurde. Tundsin Helmi Tohvelmani juba enne
tema tööleasumist lavakunsti kateedrisse juba aastakümneid, kuid niisuguseid edusamme
kui seal polnud ta kunagi varem teinud. Siin polnud tegemist mitte ainult meetodi täius-
tamisega kogemuste alusel, vaid hoopis uue kvaliteediga (Kalmet 1982: 242).
     Lõpetuseks jäägu aga kõlama Maria Klenskaja mõte: Minu jaoks oli üks suure-
maid saladusi, millest ma alles hiljem aru sain, et see on Tohvist: kõige kaunim teater on
see, kui seda vaatab võõramaalane ja saab kõigest aru. See oli Tohvi taotlus, arvan ma.
Nägime Sulev Luigega Poolas sellist teatrit, Mrożeki “Emigrandid”. Mäletan, sõitsime
pärast tühjas trammis etenduse lummuses ja Sulev pöördus äkki minu poole: “See oli ju
kõik poola keeles!” Ometi jäi meile mulje, et saime kõigest aru. Minu meelest oli see
Tohvelmani teater (Visnap 2000: 24).
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UUSLAVASTUSED 2010

RIIGI- JA LINNATEATRID

RAHVUSOOPER ESTONIA

ARMASTUS KOLME APELSINI VASTU
Sergei Prokofjevi ooper, mis põhineb Carlo Gozzi komöödial. Sergei Prokofjevi libreto.
Lavastaja: Dmitri Bertman (Helikon-Opera, Venemaa). Muusikaline juht ja dirigent: Arvo Vol-
mer. Dirigendid: Mihhail Gerts, Risto Joost. Lavastaja assistendid: Ellen Maiste, Helgi Sallo,
Garmen Tabor. Lavakujundus: Igor Nežnõi (Helikon-Opera). Kostüümikunstnik: Tatjana Tu-
lubjeva (Helikon-Opera). Valguskunstnik: Neeme Jõe. Koreograaf: Edvald Smirnov (Venemaa).
Koreograafi assistendid: Tatjana Järvi, Marina Kesler. Koormeistrid: Risto Joost, Heli Jürgenson.
Kontsertmeistrid: Ralf Taal, Tarmo Eespere, Ivo Sillamaa, Riina Pikani. Etenduse juhid: Peeter
Karell, Rein Taidla. Vastutav lavatehnik: Karl Mikk.
      Osades: Kuningas, väljamõeldud kuningriigi valitseja – Mart Laur, Priit Volmer. Prints,
tema poeg – Andres Köster, Mart Madiste. Clarice, printsess, kuninga vennatütar – Teele Jõks,
Helen Lokuta. Leandro, peaminister – Atlan Karp (Vanemuine), Jassi Zahharov. Truffaldino,
kojanarr – Aleksander Arder, Urmas Põldma. Pantalone, õukondlane, kuninga usaldusalune
– Rauno Elp, René Soom. Celio, maag, kes soosib kuningat – Märt Jakobson, Väino Puura. Fata
Morgana, nõid, kes soosib Leandrot – Pille Lill, Heli Veskus. Kokatar – Rauno Elp, Mart Laur.
Printsessid apelsinide sees: Linetta – Maire Haava, Meeli Lass. Nicoletta – Maris Liloson,
Valentīna Tāluma. Linetta – Angelika Mikk, Kristina Vähi. Farfarello, saatan – Aare Saal, René
Soom. Smeraldina, mauritar, Fata Morgana ori – Riina Airenne, Juuli Lill. Tseremooniameister
– Aivar Kaseste, Aare Kodasma. Mimansiartistid – Toomas Hark, Einar Hillep, Andres Kask,
Vootele Vaher. Clarice koerake – Lilly, Juki-Pedro. Rahvusooper Estonia koor ja orkester.
      Esietendus 28. jaanuaril 2010 suures saalis.

PHAIDRA
Ballett Euripidese “Hippolytuse” põhjal Benjamin Britteni ja Iannis Xenakise muusikale.
Koreograaf-lavastaja ja kunstnik: Mai Murdmaa. Valguskunstnik: Airi Eras.
      Osades: Phaidra – Kaie Kõrb. Hippolytos – Aleksandr Prigorovski. Theseus – Anatoli Ar-
hangelski. Laulja ja amm – Juuli Lill. Repetiitor – Viesturs Jansons. Tekste lugesid Anu Lamp
ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia üliõpilased.
      Esietendus 5. veebruaril 2010 KUMU auditooriumis.

COPPÉLIA
Léo Delibes’ ballett Ernst Theodor Amadeus Hoffmanni jutustuse “Uneliivamees” ainetel.
Koreograaf-lavastaja: Ronald Hynd (Suurbritannia). Muusikaline juht ja dirigent: Mihhail
Gerts. Dirigent: Risto Joost. Kunstnik: Roberta Guidi di Bagno (Itaalia). Valguskunstnik: Tiit
Urvik. Koreograafi assistent: Marilyn Vella-Gatt (Suurbritannia). Repetiitorid: Elita Erkina,
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Viktor Fedortšenko, Tatjana Laid. Kontsertmeistrid: Milena Borissevitš, Larissa Beresneva, Vla-
dima Jeremjan, Anneli Tohver. Etenduse juhid: Jüri Kruus, Anton Osul. Tehniline assistent:
Mario Madiste.
      Osades: Swanilda, linnapea tütar – Eve Andre, Luana Georg, Olga Malinovskaja, Marika
Muiste. Franz, Swanilda kihlatu – Anatoli Arhangelski, Artjom Maksakov, Aleksandr Prigo-
rovski, Sergei Upkin. Doktor Coppelius, mänguasjameister ja alkeemik – Sergei Fedossejev,
Viktor Jelissejev, Vitali Nikolajev. Nukk-Coppélia – Oksana Krasnopjorova, Ksenia Bespalova.
Linnapea – Sergei Fedossejev, Andrei Mihnevitš. Kõrtsmik – Juri Mihhejev, Vladimir Klepinin.
Kõrtsmiku naine – Maigret Peetson, Hedi Pundonen, Helen Veidebaum. Kõrtsmiku lapsed –
Sandra Põlismäe või Anastassia Terehhova, Rudolf Bauman või Aleksei Kurõljov (Tallinna Bal-
letikool). Swanilda sõbrannad – Heidi Kopti, Marika Muiste, Tiina Ojanen (variatsioon „Koit“),
Svetlana Danilova, Galina Lauš, Nanae Maruyama (variatsioon „Palve“), Svetlana Danilova,
Ingrid Gilden, Maia Gontšarenko, Darja Günter, Heidi Kopti, Kaja Kreitzberg, Seili Loorits-
Kämbre, Galina Lauš, Nanae Maruyama, Marika Muiste, Tiina Ojanen, Victoria Paterson,
Maigret Peetson, Anastassia Savela, Oksana Titova, Urve-Ly Voogand. Kavalerid – Jegor Zdor,
Andrei Mihnevitš, Aleksandr Prigorovski, Aleksandr Kanapljov, Jonathan Hanks, William
Moore, Daniel Kirspuu või Martin Lagos Kuusk. Nukud Coppeliuse töötoas: Hiina nukk,
Pinocchio, Sõdur, Tähetark – Tallinna Balletikooli õpilased. Rahvusooper Estonia ballett ja
orkester.
      Esietendus 4. märtsil 2010 suures saalis.

NAHKHIIR
Johann Straussi operett. Henri Meilhaci ja Ludovic Halévy’ vodevillil “Le Réveillon” põhinev
Karl Haffneri ja Richard Genée libreto. Dialoogide mugandus: Bettina Bartz, Michiel Dijkema,
tõlge eesti keelde: Neeme Kuningas.
Lavastaja ja kunstnik: Michiel Dijkema (Holland). Muusikaline juht ja dirigent: Jüri Alperten.
Dirigendid: Mihhail Gerts, Erki Pehk. Lavastaja assistendid: Ellen Maiste, Garmen Tabor. Kos-
tüümikunstnik: Claudia Damm (Saksamaa). Valguskunstnik: Bas Berensen (Holland). Koreo-
graaf: Marina Kesler. Koreograafi assistent: Tatjana Järvi. Kontsertmeistrid: Ülla Millistfer,
Riina Pikani, Tarmo Eespere. Koormeistrid: Risto Joost, Heli Jürgenson. Inspitsient: Rein Taidla.
      Osades: Gabriel von Eisenstein – Mati Kõrts, Urmas Põldma. Rosalinde, tema naine – Aile
Asszonyi, Heli Veskus. Frank, vangla direktor – Mart Laur, Väino Puura. Prints Orlofsky –
Rauno Elp, Taavi Tampuu (külalisena), Mati Turi (külalisena). Alfred, tenor – Oliver Kuusik,
Andres Köster. Dr. Falke, notar – René Soom, Taimo Toomast (külalisena). Dr. Blind, advokaat
– Aleksander Arder, Mart Madiste. Adele, Eisensteinide teenija – Marion Melnik (külalisena),
Angelika Mikk, Kristina Vähi. Ida, tema õde – Kädi Kosenkranius, Garmen Tabor. Ivan, printsi
kammerteener – Tiiu Laur, Valentīna Tāluma. Frosch, vangivalvur – Tõnu Kark (Eesti Draa-
mateater), Raivo E. Tamm (külalisena). Rahvusooper Estonia koor ja orkester ning Eesti
Rahvusballett.
      Esietendus 13. mail 2010 suures saalis. 
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KÄSIKIVI KOSMOSEST
Olav Ehala lastemuusikal Leelo Tungla libretole. Koostöös Georg Otsa nimelise Tallinna Muu-
sikakooliga.
Lavastaja: Garmen Tabor. Helilooja ja muusikaline juht: Olav Ehala. Muusikalise juhi assistent:
Tarmo Eespere. Kunstnik: Liina Unt. Valguskunstnik: Airi Eras. Valguskunstniku assistent:
Malle Valli. Koreograaf: Oksana Titova. Heli: Kalev Timuska. Assistent heli alal: Lehar Lepler
(Tallinna Muusikakool). Grimm: Anita Porila. Rekvisiitor-kostümeerija: Laura Kogermann.
Lavameister: Karl Mikk. Etenduse juht: Peeter Karell.
      Osades: Siiri – Anneliis Kits, Tuuli Rand. Priidu – Kristo Ukanis, Ilja Massalov. Piret – Kadri-
Liis Kukk, Marta Paklar. Laura – Maarja Aarma, Ingrid Rabi. Peeter – Kaarel Kukk, Ivo
Rosenberg. Vaeslaps – Mirjam Mesak, Lili Kirikal. Tige mutt; kuri Perenaine – Anna Kutšins-
kaja, Annely Leinberg. Isa hääl – Jassi Zahharov. Ansambel koosseisus Olav Ehala (klahvpillid),
Andrus Avarand (löökpillid), Kusti Lemba (kitarr), Hanna Parman (bass).
      Esietendused 23. juulil 2010 Saaremaa ooperipäevade raames Kuressaare Linnateatris,
28. novembril 2010 Estonia Kammersaalis.

SILVA
Imre Kálmáni operett kolmes vaatuses Leo Steini ja Béla Jenbachi libretole. Libreto tõlge: Mart
Sander.
Lavastaja ja kunstnik: Mart Sander. Muusikaline juht ja dirigent: Jüri Alperten. Dirigent: Erki
Pehk. Lavastaja assistent: Silva Valdt. Näitejuht: Helgi Sallo. Koreograaf: Marina Kesler. Lava-
võitluskoreograaf: Hellar Bergmann (külalisena). Valguskunstnik: Anton Kulagin. Koormeis-
ter: Risto Joost, Heli Jürgenson, Peeter Perens. Kontsertmeistrid: Tarmo Eespere, Ülla Millistfer,
Riina Pikani, Ülle Rebane. Etenduse juhid: Mati Kõrts, Rein Taidla.
      Osades: Silva Varescu, varietee Orpheum laulja – Teele Jõks, Helen Lokuta, Janne Ševt-
šenko. Vürst – Tõnu Kilgas (külalisena), Raivo E. Tamm (külalisena). Anhilte, tema abikaasa –
Riina Airenne, Pirjo Levandi (külalisena). Edwin Ronald, nende poeg – Aleksander Arder,
Andres Köster, Aare Saal. Krahvitar Anastasia von Eggenberg, ehk Stasi – Maris Liloson, Pirjo
Püvi (külalisena). Krahv Bonifazius Kánsciánu ehk Boni – Urmas Põldma, Mart Sander, René
Soom. Parun Ferencz Kerekes von Felsö-Mezötur-Kirishaza, ehk Feri – Väino Puura, Jassi Zah-
harov. Parun Eugen von Rohnsdorff – Jaak Jõekallas, Sven Tarlap. Miksa, ülemkelner – Allan
Kress (külalisena), Tõnu Tamm. Kish, notar – Aare Kodasma, Vahur-Paul Põldma (Uus Vana
Teater). MacGrave, USA suursaadik – Robbie Bird, William Moore, Sir Richard Rowlands
(Suurbritannia), Mart Sander. Juliska, Aranka, Cleo, Rizzi, Selma, Mia, Vally, Daisy, Orpheumi
tantsijad – Nadežda Antipenko, Ksenia Bespalova, Ingrid Gilden, Darja Günter, Kati Jaanimäe,
Kaire Kasetalu, Greete Kivisild, Airike Kolk, Kädi Kosenkranius, Triinu Leppik, Maris Liloson,
Kristiina Mikk, Külli Ormisson, Svetlana Pavlova, Hedi Pundonen, Anastassia Savela, Airi
Sepp, Anna Zadorožnjuk, Helen Veidebaum, Urve-Ly Voogand, Kätlin Värton. Orpheumi
viiuldaja – Anu Laas, Liliana Maaten. Mustlaste ansambel – Jaan Normak, Madis Saarmets,
Henno Soode. Orpheumi koristajad – Karin Andrekson, Maire Haava, Susan Kiison (küla-
lisena), Triin Kuriks (külalisena), Kai Parmas, Lydia Roos, Valentīna Tāluma, Ülle Tundla.
Metropoli teenindaja – Kai Parmas, Valentīna Tāluma. Vana daam Metropolis – Maie Sommer,
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Maire Haava. Džentelmenide kaklusklubi liikmed – Hellar Bergmann (külalisena), Karl Kena
(külalisena), Mart Laos (külalisena), Taavi Lepik (külalisena), Armin Pajula (külalisena).
Rahvusooper Estonia koor, orkester ja Eesti Rahvusballett.
      Esietendus 16. septembril 2010 suures saalis.

BOHEEM
Giacomo Puccini ooper neljas vaatuses. Luigi Illica ja Giuseppe Giacosa libreto Henri Murgeri
romaani “Scènes de la vie de bohème” ainetel.
Lavastaja: Ran Arthur Braun (Iisrael). Muusikaline juht ja dirigent: Arvo Volmer. Dirigendid:
Risto Joost, Mihhail Gerts. Lavastaja assistent: Ellen Maiste. Näitejuht: Helgi Sallo. Lavaku-
jundus: Ran Arthur Braun ja Riccardo Gallino (Itaalia). Kostüümikunstnik: Elo Soode. Valgus-
kunstnik: Neeme Jõe. Videooperaatorid: Paavo Piiparinen, Kalev Timuska. Koormeistrid: Risto
Joost, Peeter Perens. Poistekoori dirigendid: Andres Lemba, Maarja Soone, Hirvo Surva. Poiste-
koori hääleseadja: Zoja Hertz. Kontsertmeistrid: Tarmo Eespere, Riina Pikani, Ivo Sillamaa.
Etenduse juhid: Mati Kõrts, Rein Taidla.
      Osades: Mimì – Aile Asszonyi, Liisi Kasenõmm, Heli Veskus. Musetta – Helen Lokuta,
Janne Ševtšenko. Rodolfo – Oliver Kuusik, Mart Madiste, Gregory Warren (Berliini Deutsche
Oper). Marcello – Rauno Elp, Aare Saal. Colline – Mart Laur, Priit Volmer. Schaunard – René
Soom, Roman Chervinko. Benoit; Alcindoro – Väino Puura, Taimo Toomast. Parpignol – Jan
Oja, Aivar Kaseste. Rahvusooper Estonia orkester, koor ja poistekoor.
      Esietendus 29. oktoobril 2010 suures saalis.

MÕMMI JÕULUAABITS
Tõnis Kõrvitsa ja Heljo Männi jõulumuusikal mudilastele.
Lavastaja: Ivo Eensalu. Kunstnik: Gunta Randla. Heli ja valgus: Chris Männik. Kontsertmeister:
Ülla Millistfer. Etenduse juht: Peeter Karell.
      Osades: Mõmmi-Beebi – Ivo Eensalu. Mõmmi-Mai – Kristiina Under. Mõmmi-Mari – Triin
Ella. Leelo Leevike – Kati Jaanimäe. Rebase-Riho – Jaak Jõekallas.
      Esietendus 1. detsembril 2010 Talveaias.

PÄHKLIPUREJA
Pjotr Tšaikovski ballett kahes vaatuses Marius Petipa libretole Ernst Theodor Amadeus Hoff-
manni ja Alexandre Dumas’ (sen.) muinasjutu järgi.
Lavastaja: Timothy O’Keefe (USA). Koreograaf: Ben Stevenson (Texas Ballet Theatre, USA).
Muusikaline juht ja dirigent: Jüri Alperten. Dirigendid: Arvo Volmer, Risto Joost. Kunstnik:
Thomas Boyd (Houston Ballet, USA). Valguskunstnik: Tiit Urvik. Repetiitorid: Toomas Edur,
Elita Erkina, Viktor Fedortšenko, Tatjana Laid, Marina Kesler, Katrin Kivimägi, Age Oks. Kont-
sertmeistrid: Larissa Berežneva, Milena Borissevitš, Vladima Jeremjan, Anneli Tohver. Poiste-
koori dirigendid: Hirvo Surva, Andres Lemba, Maarja Soone. Etenduse juhid: Jüri Kruus,
Anton Osul.
      Osades: Dražeehaldjas – Eve Andre, Luana Georg, Olga Malinovskaja, Alena Shkatula.
Pähklipureja-prints – Artjom Maksakov, Maksim Tšukarjov, Sergei Upkin. Lumekuninganna
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– Luana Georg, Galina Lauš, Marika Muiste, Olga Rjabikova. Klara – Eve Andre, Svetlana Da-
nilova, Tiina Ojanen. Fritz – Ryan Goscinski, Jonathan Hanks, Michele Pellegrini. Ema – Reet
Albre, Kaja Kreitzberg, Svetlana Pavlova. Isa – Sergei Fedossejev, Andrei Mihnevitš, Anton
Ržanov. Vanaema – Maigret Peetson, Hedi Pundonen, Helen Veidebaum. Vanaisa – Daniel
Kirspuu, Vitali Nikolajev. Vanatädi – Ingrid Gilden, Sanna Kondas, Hedi Pundonen. Drossel-
meier – Viktor Jelissejev, Daniel Kirspuu, Vitali Nikolajev. Peo külalised ja lapsed – Eesti Rah-
vusballeti trupp ja Tallinna Balletikooli õpilased. Nukk-sõdurid – Jevgeni Grib, Aleksandr
Prigorovski, Egor Zdor, Heidi Kopti, Seili Loorits-Kämbre, Anastassia Savela. Pähklipureja-
nukk – Jonathan Hanks, Michele Pellegrini, Aleksandr Prigorovski, Egor Zdor. Rotikuningas
– Aleksandr Kanapljov, Daniel Kirspuu, Vadim Mjagkov. Rotid – Tallinna Balletikooli õpilased.
Sõdurid – Eesti Rahvusballeti trupi meestantsijad. Lumehelbed – Eesti Rahvusballeti trupi
naistantsijad. Kokad – Tallinna Balletikooli õpilased. Hispaania tants – Ingrid Gilden, Maia
Gontšarenko, Seili Loorits-Kämbre, Sam Brown, Mihhail Jekimov, Viktor Jelissejev, Andrei
Mihnevitš, William Moore, Henry Perkins. Araabia tants: Svetlana Danilova, Heidi Kopti, Olga
Rjabikova, Anatoli Arhangelski, Aleksandr Kanapljov, Aleksandr Prigorovski. Hiina tants –
Ryan Goscinski, Jevgeni Grib, Aleksandr Kanapljov, Daniel Kirspuu, Michele Pellegrini, Alek-
sandr Prigorovski. Martsipanide tants – Daniel Clarke, Jonathan Hanks, Egor Zdor, Hannah
Carter, Svetlana Danilova, Darja Günter, Heidi Kopti, Seili Loorits-Kämbre, Nanae Maruyama,
Tiina Ojanen, Anastassia Savela. Trepakk – Artjom Maksakov, Aleksandr Prigorovski, Egor
Zdor, Sergei Upkin. Mme Bonbonaire ja tema lapsed – Sergei Fedosejev, Vitali Nikolajev. Lillede
valss – Anatoli Arhangelski, Aleksandr Prigorovski, Maksim Tšukarjov, Heidi Kopti, Galina
Lauš, Nanae Maruyama, Marika Muiste, Eesti Rahvusballeti trupi naistantsijad.
      Esietendus 3. detsembril 2010 suures saalis.

PÄRLIPÜÜDJAD
Georges Bizet’ ooperi kontsertettekanne.
Dirigent: Arvo Volmer. Koormeistrid: Risto Joost, Heli Jürgenson. Kontsertmeistrid: Ivo Silla-
maa, Ralf Taal, Tarmo Eespere, Riina Pikani. Inspitsient: Jüri Kruus. Prantsuse keele konsultant:
Ave Sikk.
      Solistid: Léïla, preestrinna – Virginia Wagner (Hispaania). Nadir, pärlipüüdja – Ray M.
Wade (USA). Zurga, pärlipüüdjate pealik – Rauno Elp. Nourabad, ülempreester – Mart Laur.
      Esietendus 15. aprillil 2010 kontserdisaalis.

I CAPULETI E I MONTECCHI
Vincenzo Bellini ooperi kontsertettekanne. Felice Romani libreto erinevate itaalia kirjandus-
teoste põhjal.
Dirigent: Risto Joost. Koormeistrid: Risto Joost, Peeter Perens. Kontsertmeistrid: Riina Pikani,
Ralf Taal.
      Osades: Capellio, Capuletide juht, Giulietta isa – Priit Volmer. Giulietta, Capellio tütar,
Romeo armastatu – Irina Dubrovskaja (Venemaa). Romeo, Montecchide juht, Giulietta armas-
tatu – Annely Peebo (Viini Volksoper). Tebaldo, Giulietta kihlatu – Oliver Kuusik. Lorenzo,
Romeo sõber – Mart Laur. Rahvusooper Estonia orkester ja koor.
      Esietendus 11. novembril 2010 kontserdisaalis.
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VANEMUINE

VANAMEES JA MERI
Tantsulavastus Ernest Hemingway teose põhjal.
Lavastaja, koreograaf ja videokunstnik: Janek Savolainen. Kunstnik: Liina Unt. Muusika autor:
Johnny Greenwood (lindilt). Muusikaline kujundaja: Janek Savolainen. Valguskujundus: Janek
Savolainen, Liina Unt. Operaator: Kalju Nugin.
      Osades: Vanamees – Aivar Kallaste. Poiss – Silas Stubbs.
      Esietendus 16. jaanuaril 2010 Sadamateatris.

NINASARVIK OTTO
Viljo Saldre dramatiseering Ole Lund Kirkegaardi lasteraamatu põhjal. Taani keelest tõlkinud
Arvo Alas.
Lavastaja: Ott Sepp. Kunstnik: Nele Sooväli. Muusika autor: Toomas Lunge, Indrek Kalda.
Muusikaline kujundaja: Ott Sepp. Videokunstnik: Reimo Õun. Kontsertmeister: Ele Sonn.
      Osades: Topper – Anatoli Tafitšuk. Viggo – Veljo Reinik. Sille – Merilin Kirbits. Proua Flora
– Kais Adlas. Majahoidja Holm – Kristo Toots. Kohvikupidaja Löwi – Rein Pakk. Politseimeis-
ter – Martin Kõiv. Talumees Kaer – Hannes Kaljujärv. Loomaaia direktor – Aivar Tommingas.
      Esietendus 12. veebruaril 2010 väikeses majas.

HUNTLUTS
Mati Undi näidend Oskar Lutsu teoste “Kevade“, “Suvi”, “Tootsi pulm” ja “Argipäev” aine-
tel.
Lavastaja ja muusikaline kujundaja: Ingo Normet. Kunstnik: Liina Unt. Valguskujundaja: And-
res Sarv.
      Osades: Arnu – Robert Annus. Toots – Hannes Kaljujärv. Kiir – Aivar Tommingas. Luts –
Jüri Lumiste. Imesson – Tanel Jonas või Riho Kütsar. Lible – Janek Joost. Kuslap – Markus Luik.
Julk-Jüri – Raivo Adlas. Laur – Margus Jaanovits. Teele – Ragne Pekarev. Virve – Eva Püssa.
Juuli – Marika Barabanštšikova. Maali – Maarja Mitt. Vanaema – Virve Meerits.
      Esietendus 20. veebruaril 2010 suures majas.

NUKITSAMEES
Olav Ehala lastemuusikal Oskar Lutsu teose põhjal. Laulusõnad: Juhan Viiding, Leelo Tungal.
Lavastaja: Eva Klemets. Kunstnik: Iir Hermeliin. Kontsertmeistrid: Made Sõlg, Ele Sonn. Koor-
meister: Piret Talts. Valguskunstnik: Airi Eras. Koreograaf: Janek Savolainen.
      Osades: Nukitsamees – Marilyn Jurman. Iti – Laura Peterson või Marvi Vallaste. Kusti –
Sten Karpov. Metsamoor – Merle Jääger. Mõhk – Meelis Hansing. Tölpa – Jaan Willem Sibul.
Ätt – Ao Peep. Vanaisa – Tõnu Kattai või Taisto Noor. Ema – Karmen Puis. Haldjas – Merle Ja-
lakas. Lapsed – Siiri Koodres, Helen Hansberg, Tarmo Teekivi, Uku-Markus Simmermann.
      Esietendus 6. märtsil 2010 väikeses majas.
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PAANIKA
Mika Myllyaho tragikomöödia. Soome keelest tõlkinud Maimu Berg.
Lavastaja: Taago Tubin. Kunstnik: Jaanus Laagriküll. Muusikaline kujundaja: Taago Tubin.
Valguskujundaja: Jaanus Moor. Videograafika ja -montaaž: Martti Poom.
      Osades: Max – Riho Kütsar. Leo – Raivo E. Tamm. Joni – Ain Mäeots.
      Esietendus 6. märtsil 2010 Sadamateatris.

PETRUŠKA PÄRASTLÕUNA
Ballett Maurice Raveli “Šeherezade”, Claude Debussy “Fauni pärastlõuna”, Igor Stravinski
“Petruška” ainetel.
Lavastaja ja koreograaf: Pontus Lidberg (Rootsi). Muusikajuht ja dirigent: Aivo Välja. Lava-
kunstnik: Patrik Bogardh (Rootsi). Kostüümikunstnik: Triinu Pungits. Lavastaja assistent: Ola
Beccau (Rootsi). Valguskunstnik: Petrick Bogardh (Rootsi). Repetiitorid: Fabrice Gibert, Saori
Nagata.
      Osades: I vaatus 1. pilt Maurice Ravel “Šeherezade”: Karmen Puis ja Aivar Kallaste. 2. pilt
Claude Debussy “Fauni pärastlõuna”: Faun – Takuya Sumitomo, Ilja Mironov ja Silas Stubbs.
Solistid – Saori Nagata, Nashua Mironova, Hayley Blackburn, Mai Kageyama või Raminta
Rudžionyte, Colin Maggs, Elias Girod, Takuya Sumitomo.
II vaatus Igor Stravinski “Petruška”: Petruška – Takuya Sumitomo. Baleriin – Saori Nagata või
Mai Kageyama. Maur – Ilja Mironov või Colin Maggs. Nukumeister – Vladimir Latišonoks ja
Jonathan Ammerlaan. Neli baleriini – Raminta Rudžionyte, Anna Shircliff, Julia Litvinenko,
Kristina Markeviciute, Janika Suurmets, Emily Hughes, Valentine Legat, Marta Marcelli, Re-
becca Peters, Laura Quin. Neli Petruškat – Takuya Sumitomo, Alens Piskunovs, Sergi Terns
Goma, Elias Girod. 4 mauri – Colin Maggs või Ilja Mironov, Silas Stubbs, Daniel Szybkowski,
Anthony Maloney. Kaks fantaasiaolendit – Nashua Mironova ja Hayley Blackburn või Mai
Kageyama ja Saori Nagata. Fantaasiaolendid – Julia Kaškovskaja, Milena Tuominen, Rita Dol-
gihh, Janika Suurmets, Rosamund Ford, Emily Hughes, Fenella Cook, Ruslan Stepanov, Matt-
hew Jordan, Aivar Kallaste, Jonathan Ammerlaan ja Vladimirs Latišonoks, Janek Savolainen,
Vjatšeslav Ladoškin.
      Esietendus 20. märtsil 2010 suures majas.

KÜLALINE
David Pharao komöödia. Prantsuse keelest tõlkinud Triin Sinissaar.
Lavastaja: Jüri Lumiste. Kunstnik: Marge Martin. Valguskujundaja: Andres Sarv.
      Osades: Colette Morel – Ragne Pekarev. Gerard Morel – Markus Luik. Alexandre Charde-
noux – Ott Sepp. Claude Pontignac – Riho Kütsar või Rein Pakk.
      Esietendus 17. aprillil 2010 suures majas.

FIGARO PULM
Wolfgang Amadeus Mozarti ooper Lorenzo da Ponte libretole Pierre Augustin Beaumarchais’
järgi. Itaalia keelest tõlkinud Mall Sarv.
Lavastaja: Indra Roga (Läti). Muusikajuht ja dirigent: Mihkel Kütson. Dirigent: Lauri Sirp.
Kunstnik: Martinš Vilkarsis (Läti). Kostüümikunstnik: Anna Heinrihsone (Läti). Koreograaf:
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Inga Raudinga (Läti). Valguskujundaja: Martin Meelandi. Kontsertmeistrid: Jaanika Rand-Sirp,
Irina Oja. Koormeister: Piret Talts. Koori kontsertmeister: Katrin Nuume.
      Osades: Krahv Almaviva – Taimo Toomast. Krahvinna Rosina – Alla Popova või Karmen
Puis. Figaro – Atlan Karp. Susanna – Pirjo Püvi. Cherubino – Maria Kallaste. Marcellina –
Valentina Kremen. Bartolo – Märt Jakobson või Taisto Noor. Don Basilio – Mati Kõrts. Don
Curzio – Tõnu Kattai. Antonio – Jaan Willem Sibul. Barbarina – Merle Jalakas või Siiri Koodres.
      Esietendus 24. aprillil 2010 väikeses majas.

MAETUD LAPS
Sam Shepardi draama. Inglise keelest tõlkinud Jaak Rähesoo.
Lavastaja: Mladen Kiselov. Kunstnik ja valguskunstnik: Airi Eras. Lavastaja assistent: Tanel Jonas.
      Osades: Dodge – Aivar Tommingas. Halie – Külliki Saldre. Tilden – Margus Jaanovits. Brad-
ley – Karol Kuntsel. Vince – Martin Kõiv. Shelly – Maarja Mitt. Reverend Dewis – Raivo Adlas.
      Esietendus 30. aprillil 2010 Sadamateatris.

KAOS
Mika Myllyaho tragikomöödia. Soome keelest tõlkinud Jan Kaus.
Lavastaja: Rein Pakk. Kunstnikud: Annika Pakk, Rein Pakk. Kostüümid: Annika Pakk. Graa-
filine disain: Annika Pakk, Kätlin Ölluk, Heiki Kähr. Muusikaline kujundaja: Toomas Lunge.
Valguskujundaja: Andres Sarv. Liikumine: Janek Savolainen.
      Osades: Sofia – Liina Tennosaar. Julia – Merle Palmiste. Emmi – Eva Püssa.
      Esietendus 27. augustil 2010 Eesti Draamateatris, 12. septembril 2010 Vanemuise suures
majas.

GORGO KINGITUS
Peter Shafferi draama. Inglise keelest tõlkinud Anu Lamp.
Lavastaja: Peeter Raudsepp. Kunstnik: Silver Vahtre. Muusikalised kujundajad: Loore Martma
ja Silver Vahtre. Valguskujundaja: Andres Sarve. Koreograaf: Rene Nõmmik.
      Osades: Edward Damson – Martin Veinmann. Helen Damson – Külliki Saldre. Philip –
Tanel Jonas. Daminski; Oliver Cromwell – Ao Peep. Jarvis – Raivo Adlas. Katina; Keisrinna
Irene – Kais Adlas. Else; Jo-Beth – Mairi Jõgi. Mary; Athena – Kati Ong. Tantsijad – Kairi Kilgi,
Janek Savolainen, Rauno Kaibiainen, Aivar Kallaste.
      Esietendus 3. septembril 2010 suures majas.

QUEVEDO EHK ARMASTUS JA TUHK
Jaan Unduski draama.
Lavastaja: Margus Kasterpalu. Kunstnik: Kristiina Põllu. Muusikaline kujundaja: Jaan Sööt.
Valguskunstnik: Priidu Adlas. Koreograaf: Marika Aidla.
      Osades: Francisco de Quevedo – Hannes Kaljujärv. Krahvhertsog Olivares – Üllar Saare-
mäe. Krahvinna Inez de Zuniga – Liina Olmaru. Fernando de Roja – Aivar Tommingas. Esme-
ralda – Marika Barabanštšikova. Velasquez – Jüri Lumiste. Teenrid – Martin Kõiv, Markus Luik,
Kristo Toots. Muusik – Jaan Sööt.
      Esietendus 11. septembril 2010 Sadamateatris.
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PUHASTUS
Sofi Oksaneni draama. Soome keelest tõlkinud Kalju Kruusa.
Lavastaja: Liisa Smith. Kunstnik: Marge Martin. Muusikaline kujundaja: Sakarias J. Leppik.
Valguskujundaja: Imbi Mälk.
      Osades: Aliide Truu – Marje Metsur. Aliide Truu noorena – Maarja Mitt. Zara – Liisa Pulk.
Hans Pekk – Karol Kuntsel. Martin Truu – Margus Jaanovits. Paša – Maarius Pärn. Lavrenti –
Tarmo Tagamets.
      Esietendus 18. septembril 2010 väikeses majas.

ORPHEUS PÕRGUS
Jacques Offenbachi operett Ludovic Halévy’ ja Hector-Jonathan Crémieux’ libretole. Prantsuse
keelest tõlkinud Marko Matvere ja Priit Aimla.
Lavastaja: Marko Matvere. Kunstnik: Liina Keevallik. Valguskujundaja: Tõnu Eimra. Koreo-
graaf: Marika Aidla. Kontsertmeistrid: Jaanika Rand-Sirp, Irina Oja, Made Sõlg. Koormeister:
Piret Talts. Koori kontsertmeister: Katrin Nuume.
      Osades: Eurydike – Alla Popova. Orpheus – Urmas Põldma või Andres Dvinjaninov. Aris-
taios; Pluto – Mati Kõrts. Avalik Arvamus – Maria Kallaste. Jupiter – Atlan Karp. Juno – Va-
lentina Kremen. Mercurius – Tõnu Kattai. Hans – Jaan Willem Sibul. Venus – Merle Jalakas.
Cupido – Pirjo Püvi. Diana – Karmen Puis. Minerva – Siiri Koodres. Meediakooli õpilased –
Marika Villemson, Tiina Tikk, Helen Hansberg, Katrin Kapinus, Silja Lani, Eve Kivisaar, Uku-
Markus Zimmermann, Rainer Aarsalu, Mehis Tiits, Risto Orav, Janari Jorro. Viiuliõpilased –
Tatevik Mkrtoumian või Laura Quin, Julia Kaškovskaja, Maria Engel, Laura Miilius või Maria
Kesvatera. Vanemuise balletitrupp: Gianna Yefremova, Matthew Jordan, Tatevik Mkrtoumian,
Laura Quin, Vjatšeslav Ladoškin, Alicia Nelson, Vladimir Saveljev, Julia Kaškovskaja, George
Wille-Williams, Maria Engel, Alens Piskunovs, Rita Dolgihh, Jonathan Ammerlaan, Anthony
Maloney.
      Esietendus 25. septembril 2010 suures majas. 

MOWGLI
Tauno Aintsi tantsulavastus Rudyard Kiplingi “Džungliraamatu” ainetel.
Koreograaf-lavastaja, kostüümikunstnik: Mare Tommingas. Muusikajuht ja dirigent: Aivo
Välja. Koreograaf: Jenny MacNamara, I vaatuse 5. ja 6. pilt. Lavakujundus: Vladimir Anšon.
Valguskujundus: Margus Vaigur. Videokujundus: Ott Evestus. Repetiitorid: Fabrice Gibert,
Ruslan Stepanov, Elena Poznjak-Kõlar, Jaan Ulst.
      Osades: Mowgli – Takuya Sumitomo, Colin Thomas Maggs. Bagheera – Nashua Mironova,
Kristina Markevičiute. Baloo; Ahvide boss; Ja-Maika-Meez; külavanem – Aivar Kallaste. Shere
Khan/Raja (tsirkuse boss); kütt Buldeo – Ilja Mironov, Jonathan Ammerlaan. Kolm šaakalit –
Jaan Ulst, Janek Savolainen, Matthew Jordan. Kaljumadu Kaa – Silas Stubbs või Daniel Szyb-
kowski. Bajadeer; Tüdruk külas; Valge Kobra – Mai Kageyama, Hayley Blackburn. Šiva – Alens
Piskunovs või Anthony Maloney. Neli leopardi – Daniel Szybkowski, Silas Stubbs, Anthony
Maloney, Alens Piskunovs, Jonathan Ammerlaan, George Willé-Williams, Vjatšeslav Ladoškin.
Neli templitantsijat – Raminta Rudžionyte, Marta Marcelli, Laura Quin, Kristina Markevičiute,
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Tatevik Mkrtoumian, Maria Engel, Gianna Yefremova, Alicia Nelson. Kolm paradiisilindu –
Julia Litvinenko, Rosamund Ford, Julia Kaškovskaja, Tatevik Mkrtoumian, Maria Engel,
Gianna Yefremova. Kümme kobrat – Kristina Markevičiute, Nashua Mironova, Laura Quin,
Raminta Rudžionyte, Marta Marcelli, Milena Tuominen, Julia Litvinenko, Rosamund Ford,
Julia Kaškovskaja, Janika Suurmets, Gianna Yefremova, Alicia Nelson, Tatevik Mkrtoumian,
Maria Engel. Hundid – Rita Dolgihh, Laura Quin, Raminta Rudžionyte, Marta Marcelli, Milena
Tuominen, Julia Litvinenko, Rosamund Ford, Julia Kaškovskaja, Janika Suurmets, Kristina
Markevičiute, Gianna Yefremova, Alicia Nelson, Tatevik Mkrtoumian, Maria Engel, Daniel
Szybkowski, Silas Stubbs, Anthony Maloney, Jonathan Ammerlaan, Georg Willé-Williams,
Alens Piskunovs, Vjatšeslav Ladoškin. Ahvid – Alens Piskunovs, Daniel Szybkowski, Silas
Stubbs, Anthony Maloney, Vjatšeslav Ladoškin, Jonathan Ammerlaan, Ilja Mironov, Georg
Willé-Williams, Rita Dolgihh, Rosamund Ford, Julia Kaškovskaja, Laura Quin, Gianna Yefre-
mova, Julia Litvinenko, Alicia Nelson, Tatevik Mkrtoumian, Maria Engel. Šaakalid – Janek Sa-
volainen, Matthew Jordan, Vladimir Saveljev, Daniel Szybkowski, Silas Stubbs, Anthony
Maloney, Jonathan Ammerlaan, Georg Willé-Williams, Alens Piskunovs, Vjatšeslav Ladoškin,
Rita Dolgihh, Janika Suurmets, Maria Engel, Rosamund Ford, Tatevik Mkrtoumian. Raja õu-
kond, külarahvas – Vanemuise ooperikoor koosseisus: Helen Hansberg, Silja Lani, Laili Jõgiaas,
Katrin Kapinus, Siiri Koodres, Maire Saar, Merle Aunpuu, Inge Õunapuu, Janari Jorro, Risto
Orav, Endel Kroon, Uku-Markus Simmermann, Tarmo Teekivi, Mehis Tiits, Rainer Aarsalu.
Pärdikud – Vanemuise Tantsu- ja Balletikooli õpilased Lisann Luha, Diana Lanevskaja, Anette
Jaani, Katriin Käärik, Marianne Piirmets, Katrina Külm, Helen Värno, Triinu Tõrs, Hanna-Liis
Sootla, Annabel Raudsepp, Gertrud Tomson, Eliise Oras, Viktoria Soodla.
      Esietendus 30. oktoobril 2010 suures majas.

RUMM JA VIIN
Conor McPhersoni monodraama. Inglise keelest tõlkinud Martin Algus.
Lavastaja: Tanel Jonas. Kunstnik: Liina Unt. Muusikaline kujundaja: Mario Pulver. Valgus-
kujundaja: Siim Allas.
      Osades: Mees, kelle nimi ei ole Michael – Ott Sepp.
      Esietendus 3. novembril 2010 Sadamateatris. 

VIHMAMEES
Dan Gordoni draama. Inglise keelest tõlkinud Peeter Sauter.
Lavastaja: Georg Malvius. Kunstnik: Ellen Cairns. Muusika autor: Siim Randla. Valguskujun-
daja: Andres Sarv.
      Osades: Charlie Babbitt – Riho Kütsar. Raymond Babbitt – Aivar Tommingas. Susan – Ma-
rika Barabanštšikova. Dr Bruener – Margus Jaanovits. Lucy; Ettekandja; Iris – Ragne Pekarev.
Hr Mooney; Politseinik; Baarmen; Dr Marston – Robert Annus. Hääled – Maarja Mitt, Karol
Kuntsel.
      Esietendus 20. novembril 2010 väikeses majas.
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HELISEV MUUSIKA
Richard Rodgersi muusikal Howard Lindsay ja Russell Crouse’i libretole. Inglise keelest tõl-
kinud Leelo Tungal, Hannes Villemson ja Heino Kaljuste.
      Lavastaja: Ain Mäeots. Dirigent ja muusikaline juht: Tarmo Leinatamm. Lavakunstnik:
Riina Degtjarenko. Kostüümikunstnik: Gerly Tinn. Muusika autor: Richard Rodgers. Valgus-
kunstnik: Palle Palme. Koreograaf: Antton Laine. Helirežissöör: Andres Tirmaste. Kontsert-
meistrid: Katrin Nuume, Made Sõlg. Koormeister: Piret Talts. Koori kontsertmeister: Katrin
Nuume. Lavastaja assistendid: Merle Jalakas, Krista Kotselainen. Koreograafi assistent: Krista
Kotselainen. Repetiitor: Marika Aidla. Näitlejate vokaalkonsultant: Karmen Puis.
      Osades: Maria Rainer – Hanna-Liina Võsa, Birgit Õigemeel. Abtiss – Karmen Puis, Silvi
Vrait. Õde Berthe – Eve Kivisaar. Õde Margaretta – Milvi Luik. Õde Sophia – Katrin Kapinus.
Kapten Georg von Trapp – Raivo E. Tamm, Jüri Lumiste. Franz, ülemteener – Raivo Adlas.
Proua Schmidt, majapidajanna – Külliki Saldre, Kais Adlas. Kapten von Trapi lapsed: Liesl –
Maarja Mitt, Liisa Pulk. Friedrich – Robert Sasorin, Lõmaš Kama, Kristjan Põldmaa. Louisa –
Kristina Nukka, Indra-Mirell Zeinet, Eliseta Talviste, Säde Mai Krusberg. Kurt – Henrik Tamm,
Mihkel Känd, Karl-Markus Kaiv. Brigitta – Laura Danilas, Hanna Brigita Jaanovits, Kai-Ly
Remmelkoor. Marta – Linda Lukas, Karoliine Pärlin, Susi Ann Kaljas. Gretl – Kristiina Raahel
Uiga, Katariina Renate Parksepp, Sirelin Timmermann. Rolf – Gruber Karol Kuntsel, Rasmus
Kull. Elsa Schraeder – Eva Püssa, Maria Kallaste. Max Detweiler – Jaan Willem Sibul, Ain Mäe-
ots. Härra Zeller – Tõnu Kattai, Märt Jakobson, Rein Pakk. Proua Zeller – Katrin Kapinus.
Parun Elberfeld – Elmar Pool. Paruness Elberfeld – Eve Kivisaar. Admiral von Schreiber – Vik-
tor Mägi. Postulandid – Krista Kotselainen, Julia Kaškovskaja. Kapten von Trappi naabrid,
nunnad, noviitsid, postulandid, festivali kontserdil esinejad – Rita Dolgihh, Julia Kaškovskaja,
Krista Kotselainen, Merle Aunpuu, Helen Hansberg, Kaja Ilmjärv, Laili Jõgiaas, Elin Kaiv, Kat-
rin Kapinus, Eve Kivisaar, Siiri Koodres, Silja Lani, Milvi Luik, Vaike Lätt, Aime Roosileht,
Maire Saar, Tiina Tikk, Liina Tordik, Luule Veziko, Marika Villemson, Anne Vilt, Inge Õunapuu,
Janari Jorro, Endel Kroon, Risto Orav, Ivar Saks, Uku-Markus Simmermann, Tarmo Teekivi,
Edgar Mikkel.
      Esietendus 27. novembril suures majas.

EESTI DRAAMATEATER

KIRSIAED
Anton Tšehhovi komöödia, kasutatud Ernst Raudsepa ja Mati Undi tõlkeid vene keelest.
Lavastaja ja valguse kujundaja: Hendrik Toompere jr. Kunstnik: Ervin Õunapuu (külalisena).
Muusikaline kujundaja: Andrus Laansalu (külalisena). Illusioonid: mustkunstnik Meelis Kubo,
Karin Tetsmann ja Harriet Toompere.
      Osades: Ljubov Andrejevna Ranevskaja, mõisaproua – Merle Palmiste. Anja, tema tütar,
17-aastane – Mari-Liis Lill. Varja, tema kasutütar, 24-aastane – Kersti Heinloo. Leonid Andre-
jevitš Gajev, Ranevskaja vend – Margus Prangel. Jermolai Aleksejevitš Lopahhin, kaupmees –
Mait Malmsten. Pjotr Sergejevitš Trofimov, üliõpilane – Kristo Viiding või Roland Laos. Boriss
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Borissovitš Simeonov-Pištšik, mõisnik – Raimo Pass. Šarlotta Ivanovna, guvernant – Harriet
Toompere. Semjon Pantelejevitš Jepihhodov, raamatupidaja – Jan Uuspõld või Ivo Uukkivi.
Dunjaša, toatüdruk – Britta Vahur. Firss, toapoiss, 87-aastane vanamees – Lembit Ulfsak. Jaša,
noor toapoiss – Hendrik Toompere jr jr. Teekäija – Raimo Pass.
      Esietendus 7. veebruaril 2010 suures saalis.

AUGUSTIKUU
Tracy Lettsi draama. Inglise keelest tõlkinud Krista Kaer, T. S. Elioti värsikatked on Paul-Eerik
Rummo tõlkes, kogumikust “Ahermaa ja teisi luuletusi”.
Lavastaja: Priit Pedajas. Kunstnik: Pille Jänes (külalisena). Valguskujundaja: Kaido Mikk (kü-
lalisena).
      Osades: Beverly Weston – Lembit Ulfsak. Violet Weston, Bevi naine – Ita Ever. Barbara
Fordham, Bevi ja Violeti tütar – Ülle Kaljuste. Bill Fordham, tema mees – Tõnu Oja. Jean Ford-
ham, nende tütar – Marta Laan. Ivy Weston, Bevi ja Violeti tütar – Kaie Mihkelson. Karen Wes-
ton, Bevi ja Violeti tütar – Hilje Murel või Kersti Heinloo. Mattie Fay Aiken, Violeti õde – Maria
Klenskaja. Charlie Aiken, Mattie Fay mees – Ain Lutsepp. Väike Charles Aiken, nende poeg –
Taavi Teplenkov. Johanna Monevata, majapidajanna – Viire Valdma. Steve Heidebrecht, Kareni
peigmees – Martin Veinmann. Šerif Deon Gilbeau – Anti Reinthal.
      Esietendus 7. märtsil 2010 suures saalis.

JOHN GABRIEL BORKMAN
Henrik Ibseni draama. Norra keelest tõlkinud Henrik Sepamaa.
Lavastaja, kunstnik ja muusikaline kujundaja: Ingomar Vihmar. Kostüümikunstnik: Jaanus
Vahtra (külalisena). Valguskujundaja: Luise Leesment (TÜ VKA üliõpilane).
      Osades: John Gabriel Borkman, endine pangadirektor – Jaan Rekkor. Proua Gunhild Bork-
man, tema naine – Kersti Kreismann. Erhart Borkman, nende poeg – Uku Uusberg. Preili Ella
Rentheim, proua Borkmani õde – Maria Avdjuško. Proua Fanny Wilton – Kleer Maibaum (kü-
lalisena). Vilhelm Foldal – Tõnu Kark. Frida Foldal, tema tütar – Elizabeth Berthel (külalisena)
või Ulrike Brett Uukkivi (külalisena).
      Esietendus 19. märtsil 2010 väikeses saalis.

KAS MA OLEN NÜÜD ELUS
Siim Nurkliku näidend.
Lavastaja: Lauri Lagle. Kunstnik: Liisi Eelmaa (külalisena). Muusikalised kujundajad: Lauri
Lagle ja Tauno Makke. Valguskujundaja: Airi Eras (külalisena). Animatsioon: Ivar Veermäe
(külalisena).
      Osades: Mari-Liis Lill, Jan Uuspõld, Margus Prangel, Kristo Viiding või Sten Karpov
(Endla).
      Esietendus 11. aprillil 2010 väikeses saalis.
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VASSILJEV JA BUBÕR TA TEGID SIIA...
Andrus Kivirähki komöödia.
Lavastaja: Merle Karusoo. Kunstnik: Pille Jänes (külalisena). Muusika autor: Urmas Lattikas
(külalisena). Valguskunstnik: Priidu Adlas (Tallinna Linnateater). Videokunstnik: Taavi Varm
(külalisena).
      Osades: Nikolai Vassiljevitš Vassiljev – Tiit Sukk. Aleksei Fjodorovitš Bubõr – Ivo Uukkivi.
Julia Andrejevna, Bubõri naine – Kersti Heinloo. Ivanov, kinnisvaraomanik – Märt Avandi.
Olja, Maša, Irina – Merle Palmiste. Friedrich von Bock – Guido Kangur. Margareta, tema õe-
tütar – Kersti Heinloo. Wilhelm Müller – Mait Malmsten. Siegfried, tema poeg – Märt Avandi.
Enn – Raimo Pass. Ene – Elina Reinold (külalisena).
      Esietendus 25. aprillil 2010 suures saalis.

KAEVURITEST KUNSTNIKUD
Lee Halli draama. Inglise keelest tõlkinud Krista Kaer.
Lavastaja: Priit Pedajas. Kunstnik: Riina Degtjarenko. Videokunstnik: Taavi Varm (külalisena).
Videokunstniku assistent: Kadri Hallik. Valguskujundaja: Triin Suvi.
      Osades: George Brown – Guido Kangur. Oliver Kilbourn – Taavi Teplenkov. Jimmy Floyd
– Raimo Pass. Noor poiss – Mihkel Kabel. Harry Wilson – Ivo Uukkivi. Robert Lyon – Tõnu
Oja. Susan Parks – Britta Vahur. Helen Sutherland – Laine Mägi.
      Esietendus 12. juunil 2010 Viinistu kunstimuuseumi katlamajas.

NEEGRI VABASTAMINE KÕRGEL KUNSTILISEL TASEMEL
Andrus Kivirähki komöödia Mark Twaini teoste ainetel.
Lavastaja, kunstnik ja muusikaline kujundaja: Hendrik Toompere jr.
      Osades: Tom Sawyer – Hendrik Toompere jr jr. Huckleberry Finn – Roland Laos. Neeger
Jim – Jüri Tiidus (külalisena). Tädi Sally – Marta Laan. Onu Silas – Anti Reinthal. Nat, nende
teener – Anti Reinthal.
      Esietendus 10. oktoobril 2010 väikeses saalis.

SAMMUMISI. KRAPPI VIIMANE LINT
Samuel Becketti näidendid. Inglise keelest tõlkinud Doris Kareva (Footfalls) ja Valdek Kruus-
pere (Krapp’s Last Tape).
Lavastaja ja kujundaja: Rein Oja.
      Osades: May – Kaie Mihkelson. Ema – Ester Pajusoo. Krapp – Ain Lutsepp.
      Esietendus 7. novembril 2010 Maalisaalis. 

PANSO
Paavo Piigi näidend Voldemar Panso kartoteegikaartide ja tunnikonspektide abil.
Lavastaja: Merle Karusoo. Kunstnik: Ursula Vanamölder (Goldstein). Muusikaline kujundaja:
Tauno Makke. Valguskujundaja: Triin Suvi.
      Osades: Panso – iseendana ja Taavet Aniluigena – Mait Malmsten. Esimene – Maria Avd-
juško. Kolmas – Tiit Sukk. Neljas – Raimo Pass.
      Esietendus 28. novembril 2010 väikeses saalis.
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VARASTATUD ORANŽ JALGRATAS
Mika Keräneni lastekrimka. Dramatiseerinud Ingomar Vihmar.
Lavastaja: Ingomar Vihmar. Kunstnik: Liina Unt (külalisena). Muusika autor: Ardo Ran Varres.
Valguskujundaja: Kaido Mikk (külalisena). Liikumisjuht: Oksana Titova (külalisena). Fotode
autor: Tarvo Hanno Varres (külalisena).
      Osades: Mari – Harriet Toompere. Reilika – Marta Laan. Sadu – Mari-Liis Lill. Olav – Jüri
Tiidus (külalisena). Anton – Roland Laos. Tädi Ira – Britta Vahur. Politseinik Kuul – Anti Rein-
thal või Tõnu Aav. Politseinik Lippus – Hendrik Toompere jr jr. Professor Angelo – Mihkel
Kabel. Sass – Hendrik Toompere jr jr. Viki – Anti Reinthal või Tõnu Aav. Silver – Mihkel Kabel.
Autojuht Rein – Villu Jõgi. 
      Esietendus 5. detsembril 2010 suures saalis. 

EESTI DRAAMATEATRI SARJAS “ESIMENE LUGEMINE”:

VARJUTANTS
Lauri Vahtre värsstragöödia.
Lavastaja: Merle Karusoo.
      Lugesid: Helju-Lia Rand – Kersti Heinloo. Roomet Saar – Märt Avandi. Aleksander Jaago
– Mait Malmsten. Nikolai Karotamm – Raimo Pass. Arnold Veimer – Rein Oja. Nigol Andresen
– Taavi Teplenkov. Leo Aisenstadt – Johannes Tammsalu. Ivan (Johannes) Käbin – Ivo Uukkivi.
Max Laosson – Priit Pedajas. Aleksei Müürisepp – Mihkel Kabel. Aleksander Kelberg – Johan-
nes Tammsalu. Arnold Raud (hääl) – Johannes Tammsalu. Ohvitser – Mihkel Kabel. Dekla-
maator – Lauri Vahtre. Remarke luges Lauri Vahtre.
      Esitati 24. märtsil 2010 Maalisaalis.

MARI JA RUUT
Mart Laari dokumentaalmaterjalidel põhinev näidend. Dramatiseerijad Diana Leesalu ja Paavo
Piik, abistanud Kristiina Jalasto ja Ingel Undusk, juhendanud Anu Lamp.
Lavastaja: Merle Karusoo.
      Lugesid: Mari – Anu Lamp (Tallinna Linnateater). Ruut – Elmo Nüganen (Tallinna Linna-
teater). Naisvalvur; Näitlejanna 1 – Viire Valdma. Näitlejanna 2; Ly – Kersti Heinloo. Poliitik;
Endel Pärn; Johannes Palm; Rudolf Sarap – Rein Oja. Ajakirjanik; Saksa ohvitser; Vene ohvitser;
Kohtunik – Jaan Rekkor. Elgas; Mees 1; Mees 2; Õhtujuht; Teadustaja – Johannes Tammsalu.
Remarke luges Ingel Undusk (EMTA lavakunstikooli dramaturgiaüliõpilane).
      Esitati 26. mail 2010 Maalisaalis.

ARMASTATUD
Birk Rohelendi näidend.
Lavastaja: Mari-Liis Lill.
      Lugesid: Sarah – Britta Vahur. Lucy – Marta Laan. Martin – Hendrik Toompere jr jr. Frank
– Roland Laos. 
      Esitati 15. oktoobril 2010 Maalisaalis.
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KAFKAMÄNG
Peeter Helme näidend.
Lavastaja: Margus Prangel.
      Lugesid: Gregor Samsa vaim; Kohtuteener – Priit Pedajas. Gregor Kaa – Mihkel Kabel. Sek-
retär Elsa; Näitsik nr 3; Kohtuametnik nr 4; Grete – Britta Vahur. Direktor Plokk; Kojamees ja
kohtumaaler Tiito Relli – Rein Oja. Näitsik nr 1; Näitsik nr 4; Vasakpoolne hakk – Mari-Liis
Lill. Näitsik nr 2; Kohtuametnik nr 5; Kohtuteenri naine – Maria Klenskaja. Näitsik nr 5; Koh-
tuametnik nr 1; Leeni – Maria Avdjuško. Valvur nr 1; Parempoolne hakk; Postiljon; Üliõpilane;
Transamees nr 1; Kirikuõpetaja; Pintsaklipslane – Uku Uusberg. Valvur nr 2; Kohtuametnik
nr 3; Advokaat Huld; Gregor K vaim – Tõnu Aav. Kohtuametnik nr 2; Ronk; Transamees nr 2
– Tõnu Oja.
      Esitati 8. detsembril 2010 Maalisaalis.

TASANDIKKUDE HELINAD
Jaan Kruusvalli näidend.
Lavastaja: Aleksander Eelmaa (Tallinna Linnateater).
      Lugesid: Virginia, umbes 40-aastane vallaline vanapiiga, kirikuõpetaja tütar – Garmen
Tabor (Estonia). Franz, umbes 25-aastane, naabripoiss – Pääru Oja (EMTA lavakunstikool).
Klava, Virginia tädi, umbes 70-aastane – Kaie Mihkelson. Vambola, majuline kirikuõpetaja pe-
rekonnas, umbes 64–65-aastane – Tõnu Oja. Helen, noor ajakirjanik – Marta Laan.
      Esitati 12. detsembril 2010 Maalisaalis.

PIDUKAVA EESTI DRAAMATEATER 90
Stsenaariumi autorid: Mari-Liis Lill, Ene Paaver, Riina Oruaas. Alusmaterjaliks tsitaadid
lavastustest: Hugo Raudsepp “Mikumärdi”, Eduard Vilde “Pisuhänd”, Madis Kõiv “Tagasi-
tulek isa juurde”, Oskar Luts “Kevade”, Anton Hansen-Tammsaare “Inimene ja jumal”, Jaan
Kruusvall “Pilvede värvid”; katkendid mitmete autorite mälestustest ja intervjuudest.
Lavastaja: Priit Pedajas. Kunstnik: Riina Degtjarenko.
      Õhtujuhid: Mari-Liis Lill, Mait Malmsten. Laval: Taavi Teplenkov, Märt Avandi, Jan Uus-
põld, Ivo Uukkivi, Jaan Rekkor, Marta Laan, Guido Kangur, Margus Prangel, Tõnu Kark, Tõnu
Aav, Anti Reinthal, Tiit Sukk, Maria Klenskaja, Kaie Mihkelson, Lembit Ulfsak, Mihkel Kabel,
Hendrik Toompere jr jr, Martin Veinmann, Raimo Pass, Kersti Heinloo, Taavi Teplenkov, Maria
Avdjuško, Uku Uusberg. Katkendites esinesid: “Mikumärdi”: Ants – Roland Laos. Maie – Britta
Vahur. “Der Schrat” (“Pisuhänd” saksa keeles): Laura – Merle Palmiste. Piibeleht – Raimo Pass.
“Tagasitulek isa juurde”: Isa – Ain Lutsepp. Ema – Kersti Kreismann. Klaudi – Ülle Kaljuste.
Meeskvartett: Tiit Sukk, Taavi Teplenkov, Märt Avandi, Jan Uuspõld. 
      Ardo Ran Varrese kantaat “Vastsest templist”.
      Alusmaterjalid: Juhan Viiding “See kaunis maja”, Priit Põldroos “Vastsest templist” (essee
Draamastuudio katseetenduse “Kilk koldel” 1924 kavalehelt). Dirigent: Risto Joost. Orkester:
Tallinn Sinfonietta. Elektrikitarr: Tauno Makke. Klaver: Ardo Ran Varres.
Solistid: Ain Lutsepp, Anti Reinthal, Märt Avandi, Marta Laan, Hilje Murel. Eesti Draamateatri
oratooriumikoor: näitlejad Tõnu Aav, Märt Avandi, Maria Avdjuško, Ita Ever, Kersti Heinloo,
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Mihkel Kabel, Ülle Kaljuste, Guido Kangur, Tõnu Kark, Maria Klenskaja, Kersti Kreismann,
Marta Laan, Lauri Lagle, Roland Laos, Mari Lill, Mari-Liis Lill, Ain Lutsepp, Mait Malmsten,
Kaie Mihkelson, Hilje Murel, Laine Mägi, Tõnu Oja, Ester Pajusoo, Raimo Pass, Merle Palmiste,
Margus Prangel, Anti Reinthal, Jaan Rekkor, Tiit Sukk, Taavi Teplenkov, Harriet Toompere,
Hendrik Toompere jr jr, Lembit Ulfsak, Ivo Uukkivi, Uku Uusberg, Jan Uuspõld, Britta Vahur,
Viire Valdma, Martin Veinmann, peakunstnik Riina Degtjarenko, dramaturg Ene Paaver,
lavastajad Merle Karusoo, Ingomar Vihmar, Hendrik Toompere jr, peanäitejuht Priit Pedajas,
teatrijuht Rein Oja.
      Esitati 16. oktoobril 2010 suures saalis. 

EESTI NUKU- JA NOORSOOTEATER

HIGH SCHOOL MUSICAL 
Disney Channeli filmil põhinev muusikal. Autor Peter Barsocchini, libreto autor David Sim-
patico, laulude autorid Matthew Gerrard ja Robbie Nevil; Ray Cham, Grag Cham ja Andrew
Seeley; Randy Petersen ja Kevin Quinn; Andy Dodd ja Adam Watts; Bryan Louiselle; David
N. Lawrence ja Faye Greenberg; Jamie Houston. Inglise keelest tõlkinud Andres Roosileht
(libreto) ja Kelli Uustani (laulusõnad).
Lavastaja: Andres Dvinjaninov. Kunstnik: Riina Degtjarenko. Muusikajuht ja dirigent: Kaire
Vilgats. Koreograafid: Jelena Bubon, Eva-Lena Raenok, Madli Teller, Mihkel Ernits.
      Osades: Troy Bolton – Ott Lepland või Kristjan Kasearu (külalistena). Gabriella Montez –
Mari Ronimois (külalisena). Preili Darbus – Ingrid Isotamm või Liivika Hanstin. Treener Bolton
– Andres Roosileht. Vinnie Ichikawa – Tarmo Männard. Chad Danforth – Silver Laas (külali-
sena). Zeke Baylor – Karel Tallermaa (külalisena). Jason – Kristo Ukanis (külalisena). Sharpay
Evans – Getter Jaani või Jekaterina Nikolajeva (külalistena). Ryan Evans – Taavi Tõnisson.
Kelsi Nelson – Agnes Aaliste või Lee Trei. James ja Jack Scott – Norman Salumäe (külalisena).
Susan – Kristiina-Sandra Saumann (külalisena). William – Kristiin Räägel (külalisena Eesti
Nuku- ja Noorsooteatri noortestuudiost). Cathy – Kerttu Veske (külalisena). Alan – Rainer-
Verner Samolberg (külalisena). Cyndra – Kairi Kivirähk (külalisena Eesti Nuku- ja Noorsoo-
teatri noortestuudiost). Taylor McKessie – Marilyn Jurman või Teele Viira (külalistena). Martha
Cox – Carine Jessica Kostla. Kratnoff – Siim Kornel. Ripper – Oliver Timmusk (külalisena).
Mongo – Sandra Mirka (külalisena). Teistes osades – Tuuli Rand, Marie Trei, Janeli Truus, Eve-
lin Veermets, Keit Triisa (kõik külalistena). Tantsijad: Tallinna Ülikooli koreograafiatudengid.
Orkester: Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli õpilased.
      Esietendus 26. märtsil 2010 suures saalis.

VURR-VURR-VURRKANN
Helle Laasi lastenäidend.
Lavastaja: Helle Laas. Kunstnik: Luule Kangur.
      Osades: Liivika Hanstin ja Anti Kobin.
      Esietendus 1. aprillil 2010 vahesaalis.
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KLAABU
Avo Paistiku lastenäidend.
Lavastaja: Andres Roosileht. Kunstnik: Britt Urbla Keller. Muusika autorid: Tiit Kikas, Jaagup
Kreem.
      Osades: Riho Rosberg, Anti Kobin, Jevgeni Moissejenko.
      Esietendus 21. aprillil 2010 ovaalsaalis. 

KALLE BLOMKVIST JA RASMUS
Vahur Kelleri dramatiseering Astrid Lindgreni lasteraamatust. Rootsi keelest tõlkinud Vladi-
mir Beekman. 
Lavastaja: Vahur Keller. Kunstnik: Britt Urbla Keller. Muusikaline kujundaja: Kaire Vilgats.
Valguskujundajad: Raoul Nagelman, Rainer Fogel. Lavavõitluse seadja: Laura Nõlvak.
      Osades: Rasmus – Martin Linna või Henri Kivi (külalistena). Professor – Anti Kobin. Kalle
– Kaidar Kivistik või Mart Müürisepp (külalistena Eesti Nuku- ja Noorsooteatri noortestuu-
diost). Anders – Mattias Jürgens või Joosep Uus (külalistena Eesti Nuku- ja Noorsooteatri noor-
testuudiost). Eva-Lotta – Karin Rask. Peters – Taavi Tõnisson. Nicke – Andres Roosileht. Blom
– Mihkel Tikerpalu. Konstaabel Björk – Riho Rosberg. Politseinikud – Georg-Sander Männik
ja Arno Erin.
      Esietendus 5. septembril 2010 suures saalis. 

AHNE HAMSTER JA VÄRVILISED JÄÄLILLED
Miloš Macoureki “Muinasjuttudel” põhinev lastenäidend. Tšehhi keelest tõlkinud Leo Metsar.
Lavastaja: Virko Annus. Kunstnik: Maret Kukkur. Muusikaline kujundaja: Virko Annus. Val-
guskujundaja: Georg Oldekop. Lavastaja assistent: Alice Kirsipuu. Mustkunstikonsultant:
Charlekas.
      Esitab: Tarmo Männard.
      Esietendus 21. novembril 2010 Köismäe tornis.

12 KINKI JÕULUVANALE
Urmas Lennuki dramatiseering Mauri ja Tarja Kunnase lasteraamatutest “Jõuluvana” ja “12
kinki jõuluvanale”. Soome keelest tõlkinud Anne Karu.
Lavastaja: Taavi Tõnisson. Kunstnik: Kalju Kivi. Muusika autor: Kaire Vilgats. Valguskujun-
daja: Raoul Nagelman.
      Osades: Ville – Mirko Rajas. Reku – Anti Kobin. Jõulutaat – Andres Roosileht. Jõulumemm
– Tiina Tõnis. Härra Kell – Mihkel Tikerpalu. Biti-Berta – Ingrid Isotamm. Suhkru-Sakari –
Venno Loosaar või Are Uder. Taku-Tara – Liivika Hanstin. Vineeri-Juho – Riho Rosberg. Vrik-
Liisa – Ave Kaing-Kaabel või Reet Loderaud. Voolu-Viktori – Jevgeni Moissejenko. Ehte-Eino
– Pavel Šnjagin. Põhjapõder, loomad, linnud – Jevgeni Moissejenko ja Pavel Šnjagin.
      Esietendus 5. detsembril 2010 suures saalis.
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ENDLA TEATER

MIS VALEMIGA?
Triinu Ojalo ja Katrin Maimiku komöödia.
Lavastaja: Enn Keerd. Kunstnik: Liisa Soolepp. Muusikalised kujundajad: Triinu Ojalo ja Katrin
Maimik. Valguskujundaja: Kalle Kuningas.
      Osades: Joonas – Karl Verlin. Laura – Eliis Vaiksaar. Susanna – Piia Puronen. Robert – Karl
Paju. Maarit – Mari-Liis Pärn. Linda – Egne Õispuu. Anett – Ester Lohk. Õpetaja hääl – Tambet
Seling.
      Esietendus 13. veebruaril 2010 Küünis.

ALGUS
Andres Noormetsa kontsertdraama.
Lavastaja: Andres Noormets. Kunstnik: Maarja Noormets. Muusikaline lavastaja: Feliks Kütt.
Valguskujundaja: Karmen Tellisaar.
      Osades: Leo – Lauri Kink. Mai – Piret Laurimaa. Hugo – Ago Anderson. Urve – Ireen Ken-
nik. Merleke – Kaili Viidas. Bänd: Sepp (vokaal, kitarr) – Sepo Seeman, Mehis (bass) – Jaanus
Mehikas, Kütt (klahvpillid, kitarr) – Feliks Kütt, Kivi (soolokitarr) – Janek Kivi.
      Esietendus 5. märtsil 2010 Küünis.

ÄRA MURETSE, KALLIS!
Tiit Palu komöödia.
Lavastaja: Tiit Palu. Kunstnik: Silver Vahtre. Valguskujundaja: Kalle Kuningas.
      Osades: Tiina – Liis Laigna. Andres – Priit Loog. Ferdinand – Indrek Taalmaa. Peeter – Ahti
Puudersell. Helgi – Carmen Mikiver. Ülo – Jüri Vlassov.
      Esietendus 13. märtsil 2010 suures saalis.

KOLM PÕRSAKEST JA HEA HUNT
Mati Undi näidend lastele.
Lavastaja: Enn Keerd. Kunstnik: Liisa Soolepp. Muusika autor: Feliks Kütt. Valguskujundaja:
Jaan Laur. Koreograaf: Renate Valme.
      Osades: Niff-Niff – Lauri Kink. Naff-Naff – Ireen Kennik. Nuff-Nuff – Karin Tammaru.
Hunt – Tambet Seling.
      Esietendus 27. märtsil 2010 suures saalis.

RÖÖVLITÜTAR RONJA
Annina Enckelli dramatiseering Astrid Lindgreni lasteraamatust. Rootsi keelest tõlkinud Ülev
Aaloe.
Lavastaja ja laulutekstide autor: Kalju Komissarov. Kunstnik: Krista Tool. Muusika autor ja
muusikaline lavastaja: Peeter Konovalov. Valguskujundaja: Margus Vaigur. Liikumisjuht: Mall
Noormets.
      Osades: Ronja – Kaili Viidas. Mattis – Sepo Seeman. Loviis – Carmen Mikiver. Kolu-Per –
Jaan Rekkor. Birk – Priit Loog. Borka – Indrek Taalmaa. Undiis – Triin Lepik. Jutis – Jüri Vlassov.
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Knotas – Ahti Puudersell. Sturkas – Sten Karpov. Väikejõmm – Jaanus Mehikas. Metsmardus
– Liis Laigna. Borka röövlid – Lauri Allikas, Ando Tammsaar, Ott Artel. Hallvanakesed ja töts-
kääbused – Johannes Seeman, Leonhard Sass Taalmaa, Erik Viik, Eric Nieman.
      Esietendus 23. aprillil 2010 suures saalis.

MADAME BOVARY
Tiit Palu dramatiseering Gustave Flaubert’i romaanist. Prantsuse keelest tõlkinud Henno
Rajandi.
Lavastaja: Tiit Palu. Kunstnik: Andrus Jõhvik. Kostüümikunstnik: Reet Aus. Valguskunstnik:
Margus Vaigur. Liikumisjuht: Impeerium Onassis.
      Osades: Emma Bovary – Piret Laurimaa. Charles Bovary – Jaan Rekkor. Rodolphe Boulan-
ger – Sepo Seeman. Leon Dupuis – Sten Karpov. Homais – Ago Anderson. Lheureux – Lauri
Kink. Bournisien – Jüri Vlassov. Felicite – Kaili Viidas. Hippolyte – Tambet Seling. Justin – Jaa-
nus Mehikas. Canivet – Priit Loog. Üks naine – Karin Tammaru. Kirikuvalvur – Tambet Seling.
Linnapea – Jaanus Mehikas. Sulane – Priit Loog. Sant – Tambet Seling.
      Esietendus 8. juulil 2010 suures saalis.

PÕLETUS
Wajdi Mouawadi draama. Prantsuse keelest tõlkinud Tõnu Õnnepalu.
Lavastaja: Tiit Palu. Kunstnik: Silver Vahtre. Muusikaline kujundaja: Janek Kivi. Valguskunst-
nik: Rene Liivamägi. Laulu autor: Feliks Kütt.
      Osades: Nawal – Carmen Mikiver. Jeanne – Kaili Viidas. Simon; omakaitsemees – Sten Kar-
pov. Hermile – Jaan Rekkor. Sawda; Jihane; Nazira – Karin Tammaru. Antoine; Wahab; giid;
Malak; sõjafotograaf; Chamseddine – Tambet Seling. Nihad; treener; arst; Abdessamad; maja-
hoidja – Priit Loog.
      Esietendus 21. oktoobril 2010 Küünis.

KÜLMALE MAALE
Leea Klemola ja Klaus Klemola absurdikomöödia. Soome keelest tõlkinud Maimu Berg.
Lavastaja: Ingomar Vihmar. Kunstnik: Maret Kukkur. Kostüümikunstnik: Jaanus Vahtra. Muu-
sikalised kujundajad: Leea Klemola, Klaus Klemola ja Ingomar Vihmar. Valguskunstnik: Mar-
gus Vaigur.
      Osades: Marja-Terttu Zeppelin – Andrus Vaarik (Tallinna Linnateater). Martti Piano Lars-
son – Sepo Seeman. Arijoutsi Prittinen – Ago Anderson. Nancy Larsson – Piret Laurimaa.
Knuut Christiansen – Lauri Kink. Saija Kunttu – Ireen Kennik. Eva Needendahl – Triin Lepik.
Vuokko Needendahl – Kleer Maibaum (külalisena). Rainer Needendahl – Indrek Taalmaa.
Saku – Jaanus Mehikas. Vili – Jüri Vlassov. Minna – Liis Laigna.
      Esietendus 23. oktoobril 2010 suures saalis.

TIMBULIMBU JA TALV
Andres Noormetsa dramatiseering Kalju Kanguri lasteraamatu “Timbu-Limbu ja lumemöld-
rid” põhjal.

322

teatrielu2010kroonika_Layout 1  03.10.12  23:17  Page 322



Lavastaja: Andres Noormets. Kunstnik: Kaspar Jancis. Laulude autor ja muusikaline kujundaja:
Feliks Kütt. Valguskunstnik: Karmen Tellisaar. Videolahendused: Argo Valdmaa. 
      Osades: Timbulimbu – Triin Lepik. Toruloru – Liis Laigna. Pimpelsang – Jaanus Mehikas.
Trebla – Sten Karpov. Pambu – Priit Loog.
      Esietendus 14. detsembril 2010 suures saalis.

TEATRIKOMÖÖDIA
Bengt Ahlforsi komöödia. Rootsi keelest tõlkinud Ülev Aaloe.
Lavastaja: Enn Keerd. Kunstnik: Ervin Õunapuu. Muusikaline kujundaja: Feliks Kütt. Valgus-
kunstnik: Margus Vaigur.
      Osades: Matilda – Karin Tammaru. Oscar – Jüri Vlassov. Per – Indrek Taalmaa. Harry –
Lauri Kink. Lotta – Kaili Viidas. Linda – Carmen Mikiver. Bengt – Tambet Seling. Jansson –
Ireen Kennik.
      Esietendus 18. detsembril 2010 suures saalis.

KURESSAARE LINNATEATER

KARTULIMOOS EHK CHELSEA WIN
Tim Jansoni näidend.
Lavastaja: Jaak Allik. Kunstnik: Jaak Vaus. Muusikaline kujundaja: Imre Sooäär. Lavameister:
Ahto Matt. Valgustaja: Grete Saluste. Kostümeerija: Laivi Koppel. Helitehnik: Elen Pärtel.
      Osades: Alli – Piret Rauk. Martin – Sulev Teppart (külalisena). Tom – Tanel Ting (külalisena).
      Esietendus 9. märtsil 2010 suures saalis.

TÄNAV
Grupitöö koostöös Politseiametiga.
Lavastaja: Aarne Mägi. Kunstnik: Grete Saluste. Muusikaline kujundaja: Aarne Mägi. Valgus-
taja: Grete Saluste. Kostümeerija: Laivi Koppel. Helimeister: Aarne Mägi.
      Osades: Peeter – Rauno Kaibiainen (külalisena). Pille – Liisa Saaremäel (külalisena). Isa;
Bussijuht; Politseinik – Hannes Prikk (külalisena). Ema; Sebra; Helkurhaldjas; Vanaema – Piret
Rauk.
      Esietendus 4. mail 2010 suures saalis.

RÄÄKIVAD KIVID
Silvia Soro näidend.
Lavastaja: Tiit Palu (Endla). Kunstnik: Silver Vahtre (Endla). Muusikaline kujundaja: Peeter
Konovalov (Ugala). Valgustaja: Grete Saluste. Kostümeerija: Laivi Koppel. Lava tehniline teos-
tus: Ahto Matt.
      Osades: Riste (Irina) – Piret Rauk. Ruudu (Raissa) – Viire Valdma (Eesti Draamateater).
Kostja (Konstantin) – Hannes Prikk (külalisena). Juhan (Ivan) – Janek Sarapson (külalisena).
Vetevana (Lembit) – Andres Raag (Tallinna Linnateater).
      Esietendus 30. juulil 2010 Veski tänava Sadamaaidas.
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HIND
Arthur Milleri näidend. Inglise keelest tõlkinud Valdek Kruuspere.
Lavastaja: Heiti Pakk. Kunstnik: Rein Nettan. Valgustajad: Grete Saluste, Allan Kallaste. Kos-
tümeerija: Laivi Koppel. Lavameister: Ahto Matt. Inspitsient, helitehnik: Elen Pärtel.
      Osades: Gregory Solomon – Guido Kangur (Eesti Draamateater). Victor Franz – Riho Küt-
sar (Vanemuine). Esther Franz – Elina Reinold (külalisena). Walter Franz – Aarne Mägi.
      Esietendus 3. oktoobril 2010 suures saalis.

SOOVILAEGAS
Aarne Mägi lastenäidend.
Lavastaja: Aarne Mägi. Kostüümikunstnik: Laivi Koppel. Valgustaja: Allan Kallaste. Lavameis-
ter: Ahto Matt.
      Osades: Asjalik – Piret Rauk. Unimoos – Liisa Saaremäel (külalisena). Tulitakus – Argo
Sannik (külalisena).
      Esietendus 7. detsembril 2010 suures saalis.

TEATER NO99

NO77 PRAHT, LINN JA SURM
Rainer Werner Fassbinderi draama. Saksa keelest tõlkinud Krista Räni.
Lavastaja: Veiko Õunpuu. Kunstnik: Laura Pählapuu. Muusikaline kujundaja: Veiko Õunpuu.
      Osades: Roma B. – Mirtel Pohla. Franz B. – Gert Raudsep. A., hüüdnimega Rikas Juut –
Tambet Tuisk. Prl. Emma von Waldenstein; Marie Antoinette – Inga Salurand. Prl Tau; Väike
Prints – Risto Kübar. Kraus; Peter; Hans von Gluck; Jim – Andres Mähar. Asbach-Lilly; Miss
Violet; Proua Üllar – Marika Vaarik. Üllar II, Härra Üllar – Sergo Vares. Oscar von Leiden –
Jaak Prints. Kääbus – Rasmus Kaljujärv.
      Esietendus 12. veebruaril 2010 Kammersaalis.

NO76 TALLINN – MEIE LINN
Eero Epneri tekst. 
Lavastaja: Tiit Ojasoo. Kostüümikunstnik: Ene-Liis Semper.
      Esitaja: Eva Klemets.
      Esietendus 29. aprillil 2010 Tallinna vanalinnas.

NO75 ÜHTSE EESTI SUURKOGU
Eero Epneri, Allar Jõksi, Tiit Ojasoo, Ene-Liis Semperi, Inga Saluranna, Liina Vahtriku, Markus
Lippuse, Rein Einasto tekst.
Lavastajad ja kunstnikud: Ene-Liis Semper, Tiit Ojasoo.
      Osades: Rasmus Kaljujärv, Eva Klemets, Risto Kübar, Kristel Leesmend (külalisena), And-
res Mähar, Jaak Prints, Gert Raudsep, Inga Salurand, Tambet Tuisk, Marika Vaarik, Liina Vaht-
rik (külalisena), Sergo Vares, Markus Lippus (noortekogu), Rein Einasto, Allar Jõks. Samuti
Marian Heinat, Sophie Semjonova, Miina Saarna, Triin Härms, Erle Kivilo, Luukas Epner, Silvia
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Saks, Deniss Urõvski, Anna Liisa Ernitz, Gunnar Jaanovits, Artur Rauhiainen, Nadja Haugas,
Helen Kask, Galina Tikerpuu, Kadri Tikerpuu. Solist: Lenna Kuurmaa. Koor: Meribel Müür-
sepp, Katre Pukk, Riin Kont-Kontson, Laidi Surva, Tuuri Viik, Helena Hiiesalu, Mihkel Uue-
küla, Andres Sahkur, Reio Blond, Andreas Lenk, Kauri Kont-Kontson, Taavi Kendra, Maris
Takk, Sander Laasik, Marin Ploomipuu, Kaisa Surva, Mairi Peetersoo, Taivo Linnamägi, Saale
Konsap (dirigent), Rahel Aasrand. Saatebänd Toomas Lunge juhtimisel: Tiit Kevad, Marti Tärn,
Virgo Sillamaa. Trummarid: Tanel Ruben, Aleksandra Anstal, Madis Metsamart. Puhkpillior-
kester “Popsid” Enno Tubli juhtimisel. 
Lenna Kuurmaa esitatud laulu “Eesti (õu mai gaad)” viis Juice Leskinen, sõnad Mihkel Raud.
“Ühtse Eesti” hümn: viis Anton Berg, sõnad Anton Pruuk.
Tantsutüdrukud korvpalliklubi “TÜ/Rock” juurest: Evelin Juhanson, Grete Reimand, Kadri
Jukk, Kristiina Noor, Merili Sööt, Elina Lõhmus, Margot Võsokov, Helina Kasvandik, Marion
Sahtel.
Trikiinimesed: Margus Terasmees, Eero Druus, Andres Mirme, Sulev Süld, Kristin Made, Kädi
Metsoja, Tiina Gross, Kristin Sõgel, Peeter Gross, Martin Mäggi, Roman Neso-Laupmaa.
      Esitati 7. mail 2010 Saku Suurhallis.

NO74 (UNTITLED)
Eero Epneri tekst.
Lavastaja: Lauri Lagle. Kunstnik: Liisi Eelmaa. Muusikaline kujundaja: Hendrik Kaljujärv. Val-
guskunstnikud: Ants Kurist, Siim Reispass.
      Osades: Risto Kübar, Inga Salurand või Mirtel Pohla, Eva Klemets, Marika Vaarik, Rasmus
Kaljujärv, Andres Mähar, Tambet Tuisk, Gert Raudsep, Jaak Prints.
      Esietendus: 23. oktoobril 2010 teatrisaalis.

NO73 VÕTAME UUESTI!
Michael Frayni komöödia. Inglise keelest tõlkinud Jaak Rähesoo ja Ann Must.
Lavastajad ja kunstnikud: Ene-Liis Semper, Tiit Ojasoo.
      Osades: Lloyd Dallas – Sergo Vares. Brooke Ashton/Vicki – Mirtel Pohla. Garry
Lejeune/Roger Tramplemain – Jaak Prints. Dotty Otley/Mrs Clackett – Tiina Tauraite (Von
Krahli Teater). Belinda Blair/Flavia Brent – Eva Klemets. Poppy Norton-Taylor – Risto Kübar.
Frederick Fellowes/Philip Brent/sheik – Tambet Tuisk. Selsdon Mowbray – Gert Raudsep.
Tim Allgood – Rasmus Kaljujärv.
      Esietendus 4. detsembril 2010 teatrisaalis.

Teater NO99 AKTSIOONID

NO76,9 PECHA KUCHA JA POTLATCH
Ühekordne aktsioon, mille käigus erinevad esinejad pidasid kontseptuaalseid ettekandeid,
millele omakorda järgnes tulerituaal lauluga. Lavastaja: Tiit Ojasoo.
      Ettekande pidasid: Risto Kübar, Eva Klemets, Kaido Ole, Rein Raud, Toomas Kiho, Anne
Türnpu, Peeter Laurits, Tiit Ojasoo, Sergo Vares, Jaak Prints.
      Esietendus 19. veebruaril Teatris NO99.
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NO76,8 200st TEHAKSE 6500
Ühekordne aktsioon. Lavastaja: Tiit Ojasoo.
      Osades: Rasmus Kaljujärv, Eva Klemets, Risto Kübar, Andres Mähar, Jaak Prints, Gert
Raudsep, Inga Salurand, Tambet Tuisk, Marika Vaarik, Liina Vahtrik, Sergo Vares.
      Esietendus 25. märtsil Teatris NO99.

NO76,6 LAHEDAM ON KAASA TEHA KUI VAADATA
Ühekordne aktsioon, nn flash-mob.
Lavastaja: Tiit Ojasoo.
      Osades: Rasmus Kaljujärv, Eva Klemets, Risto Kübar, Andres Mähar, Jaak Prints, Gert
Raudsep, Inga Salurand, Tambet Tuisk, Marika Vaarik, Liina Vahtrik, Sergo Vares. Ja veel
mitusada osalejat.
      Esietendus 13. aprillil 2010 Vabaduse väljakul.

VALIMISKOOL
Eero Epneri ja Kaarel Oja teatraliseeritud kuueosaline videoloeng, mille osad riputati Internetti.
Lavastaja: Tiit Ojasoo.
      Esitaja: Jaak Prints.
      Videoklipid valmisid 2010. aasta aprillis.

RAKVERE TEATER

KAELKIRJAK
Marion Unduski dramatiseering Andrus Kivirähki lasteraamatu põhjal.
Lavastaja, kunstnik ja muusikaline kujundaja: Marion Undusk (TÜ VKA). Animatsioon:
Magnus Vulp.
      Osades: Kai – Natali Lohk. Tõnis – Erni Kask. Ema – Anneli Rahkema. Isa – Tarvo Sõmer.
Barbie – Anneli Rahkema. Onu Robert – Erni Kask.
      Esietendus 24. märtsil 2010 väikeses saalis.

39 ASTET
Patrick Barlow’ näidend John Buchani romaani ja Alfred Hitchcocki filmi ainetel Simon
Corble’i ja Nobby Dimoni algidee alusel. Inglise keelest tõlkinud Külli Seppa ja Anne-Ly Sova.
Lavastaja: Kati Kivitar. Kunstnik: Rosita Raud. Muusikaline kujundaja: Tarmo Kesküll. Val-
guskunstnik: Eve Teras.
      Osades: Richard Hannay – Velvo Väli. Annabella Schmidt; Pamela; Margaret – Liisa Aibel.
Näitleja – Peeter Rästas. Näitleja – Üllar Saaremäe.
      Esietendus 26. märtsil 2010 suures saalis.
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EIKELLEGIMAA
Harold Pinteri draama. Inglise keelest tõlkinud Martin Algus.
Lavastaja: Peeter Raudsepp. Kunstnik: Maret Kukkur.
      Osades: Hirst – Toomas Suuman. Spooner – Volli Käro. Briggs – Eduard Salmistu. Foster –
Margus Grosnõi või Johannes Veski (Cabaret Rhizome).
      Esietendus 9. aprillil 2010 väikeses saalis.

KADUNUD TSIRKUS
Urmas Lennuki näidend.
Lavastaja: Üllar Saaremäe. Kunstnik: Erki Kasemets. Kostüümikunstnik: Kristi Leppik.
Muusikajuht: Alari Piispea. Liikumisjuht: Kati Kivitar.
      Osades: Saks – Tõnis Mägi. Bändzo – Bonzo. Tsirkusedirektor – Peeter Tammearu. Baleriin
– Kärt Johanson. Karu – Mait Trink. Sebra – Alo Kurvits. Mustkunstnik – Heigo Teder. Habe-
mega Naine – Liisa Aibel. Klarnet, klahvpillid, basskitarr – Alari Piispea. Tšello – Kaia Tambi.
Kitarr, bandžo, basskitarr, tenorsaksofon – Peep Pihlak. Trompet – Heiko Lippasaar. Tromboon
– Tarmo Põlluste. Akordion – Jüri Takjas. Tuuba, trummid – Vallo Vildak.
      Esietendus 17. juunil 2010 Rakvere Spordikirikus.

TORM
William Shakespeare’i draama. Inglise keelest tõlkinud Peeter Volkonski.
Lavastaja: Hendrik Toompere jr (Eesti Draamateater). Kunstnik: Riina Degtjarenko (Eesti Draa-
mateater). Helikujundus ja laulud: Lauri Kaldoja.
      Osades: Prospero, Milano seaduslik hertsog – Tarvo Sõmer. Miranda, Prospero tütar – Liis
Haab. Antonio, Prospero vend, Milaano usurpaatorist hertsog – Velvo Väli. Alonso, Naapoli
kuningas – Erni Kask. Sebastian, Alonso vend – Marko Leht. Ferdinand, Alonso poeg – Mait
Joorits. Gonzalo, vana aus nõunik – Toomas Suuman. Caliban, metsik ja koletu ori – Peeter
Rästas. Trinculo, narr – Kertu Moppel. Stephano, purjus teener – Eduard Salmistu. Ariel, õhu-
vaim – Lauri Kaldoja. Nümfid – Natali Lohk ja Maarika Mesipuu.
      Esietendus 26. juunil 2010 väikeses saalis.

TUULTE PÖÖRISES
August Kitzbergi näidend Andres Noormetsa ümberkirjutuses.
Lavastaja ja kunstnik: Andres Noormets (Endla). Muusikaline ja helikujundus: Andres Noor-
mets, Peeter Pilv ja Tarmo Kesküll. Valguskujundus: Eve Teras.
Osades: Jaak, Mäe-Soosaare peremees – Toomas Suuman. Leena, Jaagu tütar – Anneli Rah-
kema. Jaan, Jaagu sulane – Peeter Rästas. Kaarel, Ala-Soosaare peremees – Erni Kask. Anu,
Jaani ema – Tiina Mälberg.
      Esietendus 24. septembril 2010 väikeses saalis.

PAPAGOIDE PÄEVAD
Andrus Kivirähki komöödia.
Lavastaja: Sulev Teppart. Kunstnik ja valguskunstnik: Airi Eras. Kostüümikunstnik: Reet Aus.
Muusikaline kujundaja: Roald Jürlau. Film: Oliver Matkur.

327

teatrielu2010kroonika_Layout 1  03.10.12  23:17  Page 327



      Osades: Arlekiin – Tarvo Sõmer. Colombina – Ülle Lichtfeldt. Pierrot – Margus Grosnõi.
Sülfiid – Natali Lohk ja Maarika Mesipuu. Onu Hans – Eduard Salmistu. Lota – Liisa Aibel.
Robert – Velvo Väli. Kutsar – Arvo Kukumägi. Sohver – Erik Ruus. Pulmalised ja Habaraba
rahvas – kogu trupp.
      Esietendus 8. oktoobril 2010 suures saalis.

KUNSTVERI JA -PISARAD
Komöödia, tekst valmis trupi ühistööna.
Lavastaja: Kertu Moppel. Kunstnik: Arthur Arula (Eesti Kunstiakadeemia). Muusikaline
kujundaja: Lauri Kaldoja. Valguskujundaja: Arne Maasi.
      Osades: Veronica – Liis Haab (külalisena). Luis-Alberto – Marko Leht (külalisena). Don
Alberto – Mait Joorits. Donja Elena – Tiina Mälberg. Diego – Lauri Kaldoja.
      Esietendus 22. oktoobril 2010 väikeses saalis.

UNENÄOKOHVIK
Luulelavastus muusikaga, teksti autorid: Doris Kareva ja Jaanika Juhanson.
Lavastaja: Jaanika Juhanson (TÜ VKA). Kunstnik: Erki Kasemets. Muusika autor: Tarmo Kes-
küll. Valguskunstnik: Priidu Adlas (Tallinna Linnateater). Liikumine: Jaanika Juhanson, Hellar
Bergmann (TÜ VKA), Henri Hütt.
      Osades: Naine – Ülle Lichtfeldt. Tüdruk – Natali Lohk. Vana Naine; Ema – Helgi Annast.
Vana Mees; Isa – Volli Käro. Unenäomees – Margus Grosnõi, Lauri Kaldoja ja Tarmo Kesküll.
      Esietendus 10. detsembril 2010 Rakvere Pangamajas.

VÄIKE MUKK
Toomas Suumani dramatiseering Wilhelm Hauffi teose põhjal.
Lavastaja: Toomas Suuman. Kunstnik: Kristi Leppik. Muusikaline kujundaja: Peeter Rästas. 
      Osades: Väike Mukk – Alo Kurvits. Liisa Aibel, Mait Joorits, Kertu Moppel, Anneli
Rahkema, Eduard Salmistu, Velvo Väli, Kairi Kreek, Kristina Kreek, Katrin Kalamets, Imre
Toomeoks ja Hendrik Vilde.
      Esietendus 11. detsembril 2010 suures saalis.

TALLINNA LINNATEATER

KES KARDAB VIRGINIA WOOLFI?
Edward Albee’ draama. Inglise keelest tõlkinud Lydia Mölder ja Triin Sinissaar.
Lavastaja: Mladen Kiselov. Kunstnik: Iir Hermeliin.
      Osades: Martha – Epp Eespäev. George – Andrus Vaarik. Honey – Kristiina-Hortensia Port
(EMTA lavakunstikool). Nick – Argo Aadli.
      Esietendus 23. jaanuaril 2010 Kammersaalis.

328

teatrielu2010kroonika_Layout 1  03.10.12  23:17  Page 328



HOMME NÄEME
Komöödia. Teksti autorid: Priit Võigemast, Maria Lee Liivak, Piret Kalda, Allan Noormets,
Andres Raag, Kalju Orro, Margus Tabor ja Mart Toome.
Lavastaja: Priit Võigemast. Kunstnik: Mihkel Ehala.
      Osades: Piret Kalda, Allan Noormets, Andres Raag, Kalju Orro, Margus Tabor ja Mart
Toome.
      Esietendus 26. märtsil 2010 Taevalaval.

KESKÖÖPÄIKE
Arthur Valdese ja Anu Lambi draama.
Lavastaja: Anu Lamp. Kunstnik: Ene-Liis Semper (Teater NO99). Muusikaline kujundaja: Riina
Roose. Video idee ja teostus: Anu Lamp ja Veiko Tubin.
      Osades: Anne Reemann, Elisabet Tamm, Külli Teetamm, Helene Vannari, Andero Ermel,
Alo Kõrve, Indrek Ojari, Rain Simmul ja Veiko Tubin.
      Esietendus 10. aprillil 2010 Põrgulaval.

ÜSNA MAAILMA LÕPUS
Jean-Luc Lagarce’i näidend. Prantsuse keelest tõlkinud Anu Lamp.
Lavastaja: Uku Uusberg (Eesti Draamateater). Kunstnik: Iir Hermeliin. Muusika autor: Pärt
Uusberg. Valguskunstnik: Priidu Adlas.
      Osades: Louis – Priit Võigemast. Antoine – Indrek Ojari. Catherine – Külli Teetamm.
Suzanne – Sandra Uusberg. Ema – Anu Lamp.
      Esietendus 18. septembril 2010 väikeses saalis.

SUUR MEES JUBA
Kaarel B. Väljamäe ja Diana Leesalu näidend.
Lavastaja: Diana Leesalu (EMTA lavakunstikooli üliõpilane).
      Esitaja: Priit Pius (EMTA lavakunstikooli üliõpilane).
      Esietendus 6. oktoobril 2010 väikeses saalis.

HÄRRA BIEDERMANN JA TULESÜÜTAJAD
Max Frischi draama. Saksa keelest tõlkinud Aleksander Kurtna.
Lavastaja: Kristjan Üksküla. Kunstnik: Aime Unt. Muusikaline kujundaja: Kristjan Üksküla.
Valguskunstnik: Priidu Adlas.
      Osades: Autor – Veiko Tubin. Härra Biedermann – Argo Aadli. Proua Biedermann – Piret
Kalda. Schmitz – Allan Noormets. Wilhelm Maria Eisenring – Rain Simmul. Anna – Helene
Vannari.
      Esietendus 6. novembril 2010 Hobuveskis.

JUMALA NARRIDE VENNASKOND
Peter Barnes’i näidend ”Red Noses“. Inglise keelest tõlkinud Anu Lamp.
Lavastaja: Elmo Nüganen. Kunstnik: Elmo Nüganen. Kostüümikunstnik: Reet Aus. Muusika
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autor: Jaak Jürisson. Muusikaline kujundaja: Riina Roose ja Jaak Jürisson. EMTA Lavakunsti-
kooli XXV lennu bakalaureuselavastus.
      Osades: Viennet; Brodin – Priit Pius*. Moncriff; Pellico – Andres Raag. Evaline; Marie –
Jane Kruus*. Bonville; Lefranc – Margus Tabor. Madame Bonville; Ema Metz – Epp Eespäev.
Dr. Antrechau; Paavst Clemens VI – Aleksander Eelmaa. Flote – Henrik Kalmet*. Grez – Kaspar
Velberg*. Flagellandid – Allan Noormets ja Argo Aadli. Scarron – Liis Lass*. Druce; Paavsti
heerold – Alo Kõrve. Kelluke – Maiken Schmidt*. Peapiiskop Monselet – Kalju Orro. Isa Toulon
– Pääru Oja*. Esimene teener; Frapper – Märt Pius*. Mistral; Patris – Tõnn Lamp. Rochfort –
Karl-Andreas Kalmet*. Marguerite – Piret Krumm*. Camille – Katariina Kabel*. Le Grue – Priit
Strandberg*. Bembo – Kristiina-Hortensia Port*. Vennad Boutros’d – Paavo Piik* ja Sander
Pukk*. Sabine – Auri Jürna*. Nunnad, pidalitõbised, külaelanikud – Ingel Undusk*, Diana Lee-
salu*, Kristiina Jalasto*, Jane Kruus* ja Katariina Kabel*. Vahid – Jaak Kaljurand, Jaan Kalju-
rand, Joonas-Tanel Kessel.
* EMTA lavakunstikooli üliõpilased.
      Esietendus 4. detsembril 2010 Põrgulaval.

UGALA

MAJANDUSTÕUS EHK KOHE KÄIB PAUK
Edward Taylori komöödia. Inglise keelest tõlkinud Ülev Aaloe.
Lavastaja: Oleg Titov. Kunstnik: Marge Martin. Muusikaline kujundaja: Peeter Konovalov.
Valgusmeister: Liila Väli.
      Osades: Söör Clive Partridge, Briti Euroopa Komisjoni liige – Arvi Mägi. Proua Gillian Part-
ridge, tema abikaasa – Vilma Luik. Simon Prout, Inglismaa Pariisi Suursaatkonna ametnik –
Aarne Soro. Ernest Kibble, saatkonna kantseleiametnik – Peeter Jürgens. Astrid, Euroopa Liidu
Ühisturu Komisjoni tõlk Brüsselis – Carita Vaikjärv. Louise Muller, Prantsuse ärimehe abikaasa,
päritolult ameeriklanna – Triinu Meriste. Jacques Berri, EL Ühisturu Komisjoni president, belg-
lane – Margus Vaher.
      Esietendus 26. veebruaril 2010 suures saalis.

ARKAADIA
Tom Stoppardi draama. Inglise keelest tõlkinud Anu Lamp. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
lavakunstikooli XXIV lennu bakalaureuselavastus.
Lavastaja: Hendrik Toompere jr. Kunstnik: Jaanus Laagriküll. Muusikaline kujundaja: Andreas
W. Valguskunstnik: Martin Makarevitš. Helimeister: Üllo Kaur.
      Osades: Thomasina Coverly – Liis Haab või Liisa Pulk. Septimus Hodge, tema koduõpetaja
– Mait Joorits või Jüri Tiidus. Jellaby, ülemteener – Mikk Jürjens. Ezra Chater, poeet – Kristjan
Üksküla. Richard Noakes, maastikuarhitekt – Roland Laos või Marko Leht. Leedi Croom –
Sandra Üksküla Uusberg või Kertu Moppel. Kapten Brice – Lauri Kaldoja. Hannah Jarvis, kir-
janik – Kertu Moppel või Marta Laan. Chloë Coverly – Jekaterina Nikolajeva või Liis Haab või
Liisa Pulk. Bernard Nightingale, õppejõud – Marko Leht või Roland Laos. Valentine Coverly
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– Mihkel Tikerpalu või Hendrik Toompere jr jr. Gus Coverly – Artur Tedremägi. Augustus
Coverly – Mait Joorits või Jüri Tiidus.
      Esietendus 20. märtsil 2010 suures saalis.

PILOOT
Andri Luubi näidend.
Lavastaja: Andri Luup (Theatrum). Kunstnik: Laura Pählapuu. Muusikaline kujundaja: Üllar
Priks. Valguskunstnik: Tiina Barbo.
      Osades: Pereisa Toivo – Tanel Ingi. Pereema Barbara – Maria Peterson (Theatrum) või Liina
Olmaru (Vanemuine). Peretütar Lotta – Keir Tetsmann (Ugala Noortestuudio). Norman – Mee-
lis Rämmeld. Peep – Indrek Sammul. Herta – Kadri Lepp. Toivo ema – Luule Komissarov. Uku
– Martin Mill. Peint – Janek Vadi. Tambet – Arvo Raimo. Naisajakirjanik – Liina Olmaru
(Vanemuine) või Maria Peterson (Theatrum). Maaler – Anne Valge. Vaikiv Poeg – Vallo Kirs
(TÜ VKA üliõpilane).
      Esietendus 17. aprillil 2010 väikeses saalis.

STOCKMANNID
Henrik Ibseni draama. Norra keelest tõlkinud Ülev Aaloe.
Lavastaja ja muusikaline kujundaja: Andres Noormets (Endla). Kunstnik: Silver Vahtre (Endla).
Valguskunstnik: Margus Vaigur (Endla). Valgusmeister: Liila Väli.
      Osades: Dr. Thomas Stockmann – Aarne Soro. Proua Stockmann – Vilma Luik. Petra –
Carita Vaikjärv. Peter Stockmann – Arvi Mägi. Morten Kiil – Peeter Jürgens. Hovstad – Tarvo
Vridolin. Billing – Andres Oja. Laevakapten Horster – Andres Tabun. Trükkal Aslaksen – Mar-
gus Vaher. Elif – Hans Osvald Noormets või Kristjan Luik. Morten – Kalvin Kase või Artis
Loho. Inimesed koosolekul – Varje Koppel, Agu Lall, Tiiu Norden, Helena Välba, Mari Lember,
Jaak Oras, Maret Iila, Kersti Kobi, Kait Aidnik, Eha Sõda, Piret Parrest, Voldemar Nikolajev,
Anne Mikson, Valdeko Jaanson, Marna Krabbi, Aino Tuuksam, Erna Kukk, Reet Raudsepp,
Demo Lees, Annika Kiis, Marika Poolakese, Reio Sõmer, Kristiina Selter, Kersti Sillaots (Viljandi
rahvateatri näitlejad), Jaanus Laagriküll, Oleg Titov.
      Esietendus 8. mail 2010 suures saalis.

PARIMAD PALAD
Kohvikuõhtu, lavakollaaž lauludega. Trupi dramatiseering Robert Coheni, Oskar Lutsu, Mati
Undi, Eugenio Barba, Juri Ljubimovi, Konstantin Stanislavski, Madis Kõivu, Luule Epneri,
Anneli Saro, Jacques Breli, Aleksandr Vertinski jpt teoste põhjal.
Lavastusmeeskond: Indrek Sammul, Taago Tubin, Peeter Konovalov, Oleg Titov, Jaanus Laagri-
küll. Kunstnik: Jaanus Laagriküll. Muusikaline kujundaja: Peeter Konovalov. Video: Tarvo
Vridolin.
      Osades: Aarne Soro, Andres Oja, Andres Tabun, Anne Valge, Arvi Mägi, Arvo Raimo,
Carita Vaikjärv, Janek Vadi, Kadri Lepp, Kata-Riina Luide, Luule Komissarov, Martin Mill,
Meelis Rämmeld, Peeter Jürgens, Tanel Ingi, Tarvo Vridolin, Triinu Meriste, Vilma Luik.
      Esietendus 4. juunil 2010 Ugala teatri suures saalis ja fuajees.
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VÄIKESED VANAMEHED
Tiina Laanemi näidend.
Lavastaja: Margus Prangel. Kunstnik: Jaanus Laagriküll. Muusikaline kujundaja: Peeter
Konovalov.
      Osades: Aleks – Tarvo Vridolin. Eva – Triinu Meriste. Mark – Tanel Ingi. Ly – Kadri Lepp.
Olaf –Aarne Soro. Kei – Kata-Riina Luide. David – Janek Vadi. Johann – Arvo Raimo. Sten ja
Sander, lapsed – Norman Reinberg või Kalev Välk, Kristjan Luik või Tobias Tammearu.
      Esietendus 6. augustil 2010 Männiku Metsatalus.

MAAKAD
Maria Blomi tragikomöödia.
Lavastaja: Taago Tubin. Kunstnik: Mihkel Ehala. Muusika autor: Ruslan Troschinskyi. Muusi-
kalised kujundajad: Ruslan Troschinskyi ja Taago Tubin. Kostüümikunstnik: Liisa Soolepp.
      Osades: Eerika – Terje Pennie (külalisena). Karina – Carita Vaikjärv. Gunilla – Vilma Luik.
Ingvar – Andres Tabun. Maarika – Luule Komissarov. Jaan-Olev – Meelis Rämmeld. Pillimees
– Ruslan Trochynskyi (külalisena).
      Esietendus 18. septembril 2010 suures saalis.

KARLSSON KATUSELT
Sofia Aminoffi dramatiseering Astrid Lindgreni lasteraamatu põhjal.
Lavastaja: Kalju Komissarov. Kunstnik: Krista Tool. Muusikaline kujundaja: Peeter Konovalov.
Valgusmeister: Liila Väli. Koreograaf: Mall Noormets.
      Osades: Karlsson – Alo Kurvits (külalisena). Väikevend Svantesson – Haldi Välimäe (kü-
lalisena), Richard Särk (külalisena). Bosse Svantesson – Kristian Põldma (TÜ VKA üliõpilane).
Bettan Svantesson – Klaudia Tiitsmaa (TÜ VKA üliõpilane). Ema Svantesson – Carita Vaikjärv.
Isa Svantesson – Janek Vadi. Krister – Sander Pettai (külalisena), Erki Laanemäe (külalisena).
Gunilla – Liisa-Maria Komissarov (külalisena), Grete Rahnel (külalisena). Pelle – Artur Linnus
(TÜ VKA üliõpilane). Hildur Sokk – Aarne Soro. Fille – Tanel Ingi. Rulle – Andres Tabun.
      Esietendus 21. oktoobril 2010 suures saalis.

GRACE JA GLORIE
Tom Ziegleri näidend. Inglise keelest tõlkinud: Maarja Aaloe-Laur.
Lavastaja: Indrek Sammul. Kunstnik: Jaanus Laagriküll. Muusikaline kujundaja: Peeter Kono-
valov.
      Osades: Grace Stiles – Leila Säälik. Gloria Whitmore – Kadri Lepp.
      Esietendus 30. oktoobril 2010 väikeses saalis.

JÜRKA
Peeter Tammearu dramatiseering A. H. Tammsaare teose “Põrgupõhja uus Vanapagan” põhjal.

Lavastaja: Peeter Tammearu. Kunstnik: Jaak Vaus. Muusika autor: Üllar Priks. Muusikaline
kujundaja: Üllar Priks. Valguskunstnik: Liila Väli.
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      Osades: Jürka – Peeter Jürgens. Kaval-Ants – Martin Mill, Arvi Mägi, Arvo Raimo. Lisette
– Vilma Luik, Anne Valge. Juula – Triinu Meriste, Vilma Luik, Anne Valge. Õpetajahärra – Mar-
gus Vaher. Kohtunik – Arvo Raimo. Antsu Volinik – Martin Mill. Ametnik – Andres Oja. Amet-
nikud – Arvo Raimo, Arvi Mägi. Maia – Triinu Meriste. Rentnik – Martin Mill. Kusta – Andres
Oja. Riia – Triinu Meriste, Vilma Luik, Anne Valge.
      Esietendus 20. novembril 2010 suures saalis.

ISA TALVEUNI
Anna Krogeruse lastenäidend. Soome keelest tõlkinud Maarja Aaloe-Laur.
Lavastaja: Taago Tubin. Kunstnik: Jaanus Laagriküll. Muusika autor ja muusikaline kujundaja:
Peeter Konovalov.
      Osades: Saara – Saara Kadak. Isa – Tarvo Vridolin. Ema – Kata-Riina Luide. Hr. Halvasti –
Aarne Soro.
      Esietendus 10. detsembril 2010 väikeses saalis.

VENE TEATER

HÕBEDANE SAJAND
Natalia Lapina dramatiseering vene luuletajate Anna Ahmatova, Nikolai Gumiljovi, Aleksandr
Bloki, Andrei Belõi kirjade ja 20. sajandi alguse vene poeesiast.
Lavastaja: Natalia Lapina. Muusikaline kujundaja: Aleksandr Žedeljov.
      Osades: Dmitri Kosjakov, Sergei Furmanjuk, Aleksandr Sinjakovitš.
      Esietendus 23. veebruaril 2010 väikeses saalis. 

EQUUS
Peter Shafferi näidend. Inglise keelest vene keelde tõlkinud Dmitri Rekatševski.
Lavastaja: Natalia Lapina. Kunstnik: Jekaterina Sedova (külalisena). Muusikaline kujundaja:
Aleksandr Žedeljov. Valguskunstnik: Igor Kapustin. Koreograaf: Olga Privis. Video: Alan Pill,
Jaroslav Ziko (ArtFactory).
      Osades: Alan Strang – Aleksandr Sinjakovitš. Martin Dysart – Sergei Tšerkassov. Frank
Strang – Oleg Rogatšov. Jill Mason – Tatjana Jegoruškina. Hesther Salomon – Jelena Tarassenko.
Dora Strang – Tatjana Manevskaja. Harry Dalton – Vladimir Antipp.
      Esietendus 16. aprillil 2010 väikeses saalis. 

BESAME MUCHO
Adolf Käisi dramatiseering Eduardo de Filippo näidendi El Cilindro põhjal. Itaalia keelest vene
keelde tõlkinud Jevgeni Solonovitš.
Lavastaja ja muusikaline kujundaja: Adolf Käis. Kunstnik: Rosita Raud. Valguskunstnik: Sergei
Mironov. Koreograaf: Marina Kesler (Estonia). Helirežissöör: Irina Batšerikova.
      Osades: Rita – Natalja Murina-Puustusmaa. Rudolf – Nikolai Bentsler. August – Stanislav
Varrki (teater “Kuninglik kaelkirjak”). Berta – Larissa Lebedeva (teater “Kuninglik kaelkirjak”).
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Anton – Sergei Furmanjuk. Robert – Vladimir Antipp. Neiud – Anna Varkki, Anna Dmitrijeva
(teater “Kuninglik kaelkirjak”). “Alehadro unenägu” – Kaja Kreitzberg, Anatoli Arhangelski
(Estonia).
      Esietendus 10. juunil 2010 suures saalis. 

KAJAKAS
Anton Tšehhovi näidend.
Lavastaja: Artjom Nasõbulin (Moskva). Kunstnik: Jevgenia Demidenko (külalisena). Muusi-
kaline kujundus: Aleksandr Žedeljov. Valguskunstnik: Sergei Mironov. Helirežissöör: Valeri
Kazakov.
      Osades: Irina Nikolajevna Arkadina – Tatjana Manevskaja. Konstantin Gavrilovitš Treplev
– Aleksandr Sinjakovitš. Pjotr Nikolajevitš Sorin – Sergei Tšerkassov. Niina Mihhailovna
Zaretšnaja – Anastassia Tšubina või Anastassia Djatšuk (näitestuudio õpilased). Ilja Afanasje-
vitš Šamrajev – Juri Žilin. Polina Andrejevna, tema abikaasa – Jelena Tarassenko. Maša – Na-
talja Dõmtšenko. Boriss Aleksejevitš Trigorin – Dmitri Kosjakov. Jevgeni Sergejevitš Dorn –
Oleg Rogatšov. Semjon Semjonovitš Medvedenko – Vadim Malõškin. Jakov – Aleksandr Kutš-
mezov. Toatüdruk – Anastassia Tšubina või Anastassia Djatšuk (näitestuudio õpilased).
      Esietendus 19. septembril 2010 väikeses saalis.

FRÉDÉRICK ehk KURITÖÖ BULVAR
Éric-Emmanuel Schmitti komöödia. Prantsuse keelest vene keelde tõlkinud Irina Mjagkova.
Lavastaja: Sergei Morozov (Peterburi). Kunstnik: Rosita Raud. Muusikaline kujundus: Alek-
sandr Žedeljov. Valguskunstnik: Igor Kapustin. Koreograaf: Olga Privis. Helirežissöör: Valeri
Kazakov.
      Osades: Frédérick Lemaître, näitleja – Aleksandr Ivaškevitš. Mademoiselle George – Larissa
Savankova. Kaunitar – Alina Karmazina (külalisena). Harel – Eduard Toman. Parisot – Ilja
Nartov. La Cressonnet – Aleksandr Okunev. Firmin – Nikolai Bentsler. Antoine – Dmitri Reit-
man. Maximillian – Anton Kiseljus (näitestuudio). Mu de Ping – Oleg Štšigorets. Berenice –
Natalja Dõmtšenko. Parun de Remusat – Jevgeni Gaitšuk (külalisena). Krahv de Pillement –
Sergei Tšerkassov. Yorki hertsog – Vadim Malõškin. Julgeolekuteenistuse ülem – Aleksandr
Okunev. Frédéricki ema – Tatjana Manevskaja.
      Esietendus 6. novembril 2010 suures saalis.

VANALINNA SALADUSED 
Liidia Golovataja dramatiseering Dagmar Normeti lasteraamatu “Une-Mati, Päris-Mati ja
Tups” ainetel. Eesti keelest vene keelde tõlkinud Vitali Belobrovtsev.
Lavastaja: Jevgeni Gaitšuk (külalisena). Kunstnik: Alina Korsmik (külalisena). Laulusõnad:
Liidia Golovataja, Svetlana Dorošenko. Muusikaline kujundus: Aleksandr Žedeljov. Koreo-
graaf: Olga Privis. Helirežissöör: Nikolai Batšerikov.
      Osades: Eduard Toman, Aleksandr Ivaškevits, Ilja Nartov, Aleksander Kutšmezov, Oleg
Rogatšov, Sergei Tšerkassov, Natalja Dõmtšenko, Liidia Golovataja, Jelena Jakovleva, Svetlana
Dorošenko, Lilia Šinkarjova, Ljubov Agapova, Tatjana Manevskaja, Ksenia Agarkova, Natalja
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Murina-Puustusmaa. Salongtrio: Meelis Vahar (viiul), Enno Leppnurm (tšello), Jelena Anstal
(klaver), Aleksandrs Anstal (löökpillid).
      Esietendus 12. detsembril 2010 väikeses saalis.

VÕRU LINNATEATER

MISANSTSEENID IHULE JA HINGELE
Luulepõimik Hasso Krulli “Neli korda neli“ põhjal.
Lavastaja, muusikaline kujundaja ja valguskunstnik: Tarmo Tagamets. Kunstnikud: Anne
Kabel ja Tarmo Tagamets. Koreograafia: trupp.
      Osades: Helen Parker, Maili Sikk, Lauli Otsar, Gertrud Kinna.
      Esietendus 7. märtsil Võru kultuurimaja Kannel III korrusel.

BIBIGON, PUNAMÜTSIKE JA NALJAKAS ARGPÜKS
Nukulavastus Kornei Tšukovski “Imepuu” põhjal. Vene keelest tõlkinud Ellen Niit ja Jaan
Kross.
Lavastaja ja muusikaline kujundaja: Tarmo Tagamets. Kunstnik: Mihkel Ehala. Valguskunstnik:
Maris Tomba.
      Osades: Pardipoeg Tutu – Agu Trolla. Bibigon – Maive Käos. Kalkun Torulott – Mart Parind.
Hiired – Anne Kabel.
      Esietendus 23. märtsil Võru kultuurimaja Kannel black-boxis.

LÕPPMÄNG
Samuel Becketti absurdidraama. Inglise keelest tõlkinud Mati Unt.
Lavastaja ja muusikaline kujundaja: Tarmo Tagamets. Kunstnik: Anne Kabel. Muusika autor:
Arvo Pärt. Valguskunstnik: Rene Liivamägi.
      Osades: Namm – Janek Joost. Clov – Marianne Kütt. Nagg – Mart Kampus. Nell – Silvi
Jansons.
      Esietendus 30. septembril 2010 Võru kultuurimaja Kannel teatrisaalis.

VAIBAALUSED JA JÕULUMEMM
Trupi ühistööna valminud nukulavastus lastele.
Lavastaja: Tarmo Tagamets. Kunstnikud: Anne Kabel, Tarmo Tagamets. Muusika autor ja muu-
sikaline kujundaja: trupp. Valguskunstnikud: Andres Jukk, Tarmo Tagamets.
      Osades: Hopp – Agu Trolla. Hipp – Helgur Rosental. Jõulumemm – Maive Käos.
      Esietendus 1. detsembril Võru kultuurimaja Kannel väikeses saalis.
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ERA- JA TANTSUTEATRID, TANTSUAGENTUURID JA TEATRIPROJEKTID

ALBU VALLA PROJEKT

VARGAMÄE VARJUS
Urmas Lennuki draama A. H. Tammsaare “Tõe ja õiguse” ainetel.
Lavastaja: Urmas Lennuk. Dramaturg: Siret Paju. Lavakunstnik: Mihkel Ehala. Kostüümid:
Liisa Soolepp. Muusikaline kujundus: Tarmo Kesküll. Tantsujuht: Tanja Mihhailova.
      Osades: Mari – Ülle Lichtfeldt (Rakvere teater). Juss ja Indrek – Indrek Saar. Andres – Tarvo
Sõmer (Rakvere teater). Pearu – Velvo Väli (Rakvere teater). Juku – Ülar Kütismaa. Kata –
Maria Kraav. Anni – Agatha-Dooni Murro.
      Esietendus 30. juulil 2010 Vargamäe rehetares.

CABARET RHIZOME

ÜRGNE KUTSE
Lavastaja: Päär Pärenson. Valguskunstnik: Kristjan Suits.
      Osades: Anatoli Tafitšuk, Johannes Veski, Joonas Parve, Ajjar Ausma, Fred-Erik Johanson.
      Esietendus 12. märtsil 2010 Cabaret Rhizome’i teatrisaalis.

MAHHINAARIUM
Lavastaja: Johannes Veski. Valguskunstnik: Kristjan Suits.
      Osades: Anatoli Tafitšuk, Joonas Parve, Päär Pärenson, Karl Eelmaa, Meelis Kubo.
      Esietendus 2. juunil 2010 Cabaret Rhizome’i teatrisaalis.

ORAATORID
Lavastaja: Peeter Rästas (Rakvere teater).
      Osades: Anatoli Tafitšuk, Päär Pärenson, Joonas Parve, Ajjar Ausma.
      Esietendus 27. novembril 2010 Cabaret Rhizome’i teatrisaalis.

AVANGARDIST
Lavastaja: Johannes Veski.
      Osades: Anatoli Tafitšuk ja Ajjar Ausma.
      Esietendus 27. novembril 2010 Cabaret Rhizome’i teatrisaalis.

EESTI KONTSERT

LEVITATIIVSE AJA VALEM
Monika Mattieseni ja Küberstuudio elektroakustiline performance-ooper.
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Muusika, stsenaarium ja lavastuslikud ideed: Monika Mattiesen. Elektroonika ja helidisain:
Margo Kõlar, Tammo Sumera. Süntesaator: Martti Raide. Löökpillid: Anto Õnnis. Video:
Veronika Valk. Installatsioon: Terje Ojaver. Koreograaf-lavastaja ja tantsija: Mari Mägi.
      Esietendus 10. juunil 2010 Kanuti Gildi SAALis.

BASTIEN JA BASTIENNE
Laulumäng. Saksa keelest tõlkinud Linnar Priimägi.
Lavastaja: Üllar Saaremäe (Rakvere Teater). Kunstnik: Riina Vanhanen. Arvutigraafika ja video:
Taavi Varm.
      Osades: Bastienne – Eeva-Liisa Hartemaa (Soome). Bastien – Mikk Dede. Colas – Uku Joller.
Tallinna Kammerorkester ja dirigent Mikk Murdvee.
      Esietendus 1. oktoobril 2010 Estonia Kontserdisaalis.

STRAVINSKI. SÕDURI LUGU
Igor Stravinski muusikaline teos.
Dirigent: Jaan Ots. Koreograafia Tiina Ollesk ja René Nõmmik (Fine 5). Repetiitorid: Evelin
Lagle, Valeria Jefimenko, Tiina Mölder.
      Esitavad: Jutustaja: Ago Soots. Tantsijad: Külli Roosna, Irina Krotova, Siim Tõniste, Kristjan
Rohioja, Helena Pihel. Ansambel: Ivi Ots, Heimo Hodanjonok, Mari Kalmet, Neeme Ots,
Toomas Vana, Madis Jürgens, Aleksandra Anstal.
      Esietendus 16. novembril 2010 Estonia Kontserdisaalis.

EESTI PÄRIMUSMUUSIKA KESKUS

SEITSE AASTAT JA SEITSE ÖÖD
Tantsulavastus lastele ja noortele.
Lavastuse loojad: Liis Niller ning Rene Liivamägi. Muusikalised kujundajad: Tanel Kadalipp
ja Taavet Niller. Video: Laura Romanova ja Pille Kannimäe (kõik TÜ Viljandi Kultuuriakadee-
mia tudengid).
      Esitajad: Paula Salurand ja Raho Aadla.
      Esietendus 10. mail 2010 Pärimusmuusika Aida väikeses saalis.

EESTI TEATRI FESTIVAL

KRISTJAN-JAAK LASKUB MAA PEALE
Andres Keili lavastus.
Tekst ja lavastus: Andres Keil. Kunstnik Tõnu Lensment.
      Osades: Jim Ashilevi, Jekaterina Novosjolova, Elina Pähklimägi, Jaanus Johanson (Valmiera
Linnateater), Kristjan Sarv. Kaastegev The Peeter Volkonski Band.
      Esietendus 5. augustil 2010 Raadi mõisa pargis.
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HANSAHOOVI TEATER

PUUT/LAAT
Aapo Ilvese komöödia.
Lavastaja: Ain Mäeots. Kunstnik: Kadri Kuht. Laulu- ja muusikajuht: Toomas Lunge. Liiku-
misjuht: Marika Aidla.
      Osades: Marje Metsur, Indrek Taalmaa, Margus Jaanovits, Egon Nuter, Liina Tennosaar,
Inga Allik, Merle Jääger, Meelis Hansing, Marje Metsur, Irina Võsaste, Ain Mäeots jt.
      Esietendus 15. juulil 2010 Hansahoovis.

SINISED KILESUSSID JALAS
Andrus Kivirähki “Kuus monoloogi raha asjus”.
Grimeerija: Irina Võsaste. Valguskujundus: Argo Lepik.
      Lavastaja ja esitaja: Indrek Taalmaa.
      Esietendus 26. oktoobril 2010 Hansahoovis.

EMAJÕE SUVETEATER

LOLLA
Helen Rekkori näidend Lydia Koidula elu põhjal.
Lavastaja: Helen Rekkor. Kunstnik: Lea Ojam.
      Osades: Lolla – Mairi Jõgi. Eugenie – Kati Ong. Poiss – Rauno Kaibiainen.
      Esietendus 25. mail 2010 Laulupeomuuseumi pargis.

MASK
Kleer Maibaumi dramatiseering Helmut Krausseri teose põhjal.
Lavastaja: Kristel Leesmend. Kunstnik: Nele Sooväli.
      Osades: Mees – Nero Urke. Naine – Marika Barabanštšikova.
      Esietendus 11. juunil 2010 Laulupeomuuseumi saalis.

PÕRGUPÕHJA UUS VANAPAGAN
Andres Dvinjaninovi dramatiseering A. H. Tammsaare romaani põhjal.
Lavastaja: Andres Dvinjaninov. Kunstnik: Iir Hermeliin. Muusikaline kujundaja: Andreas W.
      Osades: Jürka – Uku Uusberg. Kaval-Ants – Raivo E. Tamm. Juula – Sandra Üksküla-Uus-
berg. Lisette, Mall – Merle Palmiste. Kirikuõpetaja – Hannes Kaljujärv. Pankur – Leino Rei.
Ametnik – Janek Joost. Kohtunik – Rein Pakk. Noor-Ants – Nero Urke. Politsei – Aarne Soro.
Kusta – Martin Mill. Maie – Merilin Kirbits. Riia – Gerda ja Mirtel Laul.
      Esietendus 2. juulil 2010 Tartu Toomkiriku varemetes. 

HULKUR RASMUS
Urmas Lennuki dramatiseering Astrid Lindgreni teose põhjal.
Lavastaja ja valguskunstnik: Andres Dvinjaninov. Kunstnik: Marion Undusk, Sirly Oder, Iir
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Hermeliin. Muusikaline kujundaja: Tauno Aints.
      Osades: Oskar – Egon Nuter. Rasmus – Martin Mill. Preili Kull – Anne Paluver. Gunnar –
Juss Haasma. Grete – Agnes Aaliste. Anna – Merilin Kirbits. Klaus – Marko Leht. Emil – Taavi
Lepik. Karl – Rauno Kaibiainen.
      Esietendus 4. augustil 2010 Rannarahva Muuseumis.

ILMARINE

VÕLU PAJUPILL
Talvemuinasjutt lastele, trupi ühislooming.
Lavastaja: Juri Mihhaljov. Muusikaline kujundaja: Vassili Jakovlev. Helikujundaja: Juri Vassil-
jev. Koreograaf: Tamara Matjanina.
      Osades: Lell – Boriss Bogdanov. Kupava – Tatjana Vlassenko. Karu – Mihhail Rumjantšev.
Kevad – Tamara Matjanina. Suur Lumememm – Jegor Jakovlev. Väike Lumememm – Sergei
Põmar.
      Esietendus 9. veebruaril 2010 Narva lasteaias Sipsik.

HEA SÕBER
P. Rimski lastenäidend.
Lavastaja ja kunstnik: Juri Mihhaljov. Muusikaline kujundaja: Vassili Jakovlev. Helikujundaja:
Juri Vassiljev. Koreograaf: Tamara Matjanina.
      Osades: Ants – Boriss Bogdanov. Liisi – Tatjana Vlassenko. Vend – Mihhail Rumjantšev.
Tema abikaasa – Tamara Matjanina. Sõber – Sergei Põmar.
      Esietendus 25. juunil 2010 Kreenholmi pargis. 

TOTU LÄKS ÕPPIMA
Muinasjutt lastele, trupi ühislooming. 
Lavastaja: Juri Mihhaljov. Muusikaline kujundaja: Vassili Jakovlev. Helikujundaja: Juri Vassil-
jev. Koreograaf: Tamara Matjanina.
      Osades: Totu – Sergei Põmar. Nuppu – Elena Soenen. Õpetaja – Mihhail Rumjantšev. Kadja
– Boris Bogdanov. Sõõrik – Jegor Jakovlev.
      Esietendus 1. septembril 2010 Narva lasteaias Tuluke.

KANGEKAELNE TARASS
P. Rimski muinasjutt lastele.
Lavastaja ja kunstnik: Juri Mihhaljov. Nukukunstnik: Tamara Matjanina. Muusikaline kujun-
daja: Vassili Jakovlev. Helikujundaja: Juri Vassiljev. Koreograaf: Tamara Matjanina.
      Osades: Tarass – Jegor Jakovlev. Oksana – Elena Soenen. Näitleja 1 – Vassili Jakovlev. Näit-
leja 2 – Tamara Matjanina.
      Esietendus 4. septembril 2010 Kreenholmi pargis.
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JÕULUVANA JA RÖÖVEL-ÖÖBIK
Talvemuinasjutt lastele, trupi ühislooming. 
Lavastaja: Juri Mihhaljov. Muusikaline kujundaja: Vassili Jakovlev. Helikujundaja: Juri Vassil-
jev. Koreograaf: Tamara Matjanina. 
      Osades: Ülitark Vassilisa – Tamara Matjanina. Ivan – Boriss Bogdanov. Ööbikukene – Elena
Soenen. Röövel-Ööbik – Sergei Põmar. Jõuluvana – Jegor Jakovlev. Lumivalgeke – Olga
Vassiljeva.
      Esietendus 17. detsembril 2010 Narva Humanitaargümnaasiumis.

IMPROTEATER

IMPROgress
      Mängijad: Rednar Annus, Virko Annus, Erki Aule, Mairi Jõgi, Rauno Kaibiainen, Merilin
Kirbits, Tiina Klooster, Natali Lohk, Maarika Mesipuu, Kati Ong, Maarius Pärn. Lavamuusik:
Tarvo Krall, Reet Kõiv või Indrek Tamm.
      Esietendus: 28. märtsil 2010 Genialistide Klubis.

JÄÄ HÜVASTI, EESTI KROON…
      Mängijad: Virko Annus, Rednar Annus, Erki Aule, Mairi Jõgi, Rauno Kaibiainen, Merilin
Kirbits, Natali Lohk, Maarika Mesipuu, Kati Ong, Maarius Pärn, Tarvo Krall, Indrek Tamm,
Viljar Tölp.
      Esietendus 20. oktoobril 2010 Genialistide Klubis.

IN TEATER MTÜ KIKRIJÄRVE

KALEVIPOEG KUNINGAKS!?
Suvelavastus F. R. Kreutzwaldi ennemuistsete juttude ning Andrus Kivirähki “Kalevipoja”
põhjal.
Lavastaja: Priit Valkna. Kunstnik: Iir Hermeliin (Tallinna Linnateater). Muusikaline kujundus:
Urmas Sisask. Muusikajuht: Rasmus Puur (Reaalmažoor orkester). Produtsent Marek Demja-
nov (Tallinna Linnateater).
      Osades: Linda, põrguneitsi – Katrin Valkna. Kalevipoeg – Jaanus Mehikas. Siil, Soome sepa
poeg – Lauri Kink. Tuuslar, Soome sepp – Sepo Seeman. Olevipoeg, Sarviktaat – Johannes
Veski. Sulevipoeg, sorts – Päär Pärenson. Alevipoeg, sorts – Joonas Parve ja ansambel The Blin-
king Lights laiendatud koosseisus: Aleksander Seeman, Jan-Cristopher Soovik, Rasmus Puur,
Karl-Erik Valkna, Taavi Tõnisson ja Kristjan Järvan.
      Esietendus 13. augustil 2010 Suurel Munamäel.
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MTÜ KAKS MUSKETÄRI

KIVIST KÜLALISED
Mart Kivastiku komöödia.
Lavastaja: Aare Toikka (VAT Teater). Kunstnik: Silver Vahtre (Endla). Muusikaline kujundaja:
Mart Soo. Produtsent: Mari Sepp.
      Osades: Eedi V – Tiit Sukk. Proua skulptor, Leeni, Linda – Helena Merzin. Toni, naisminis-
ter, Rahel – Hilje Murel. Luuletaja, Jüri, Kõnemees, Minister I – Tõnu Oja. Mõisnik, Bornhöhe,
Lehetoimetaja, Härra Hermann, Teatridirektor, Arst, Palusalu – Sulev Teppart. Wilde, Õpetaja
Schmidt, Juss, Minister 2 – Markus Luik.
      Esietendus 16. juulil 2010 Viinistu Kunstimuuseumi Katlamajas.

KANUTI GILDI SAAL

KEHANÄPPAJAD
Nüüdistantsulavastus. 
Idee: Mihkel Ernits. Lavastajad: Mihkel Ernits, Külli Roosna. Kunstnik: Maarja Mõtus. Muu-
sikaline kujundaja: Shawn Pinchbeck. Valguskunstnik: Revo Koplus. Grimm: Kaia Pihlak.
      Osades: Rain Saukas, Laura Kvelstein, Jörgen Kapp, Külli Roosna.
      Esietendus 21. jaanuaril 2010 Kanuti Gildi SAALis.

WAITING FOR...
Tantsulavastus, kasutatud tekstikatkendeid Samuel Becketti näidendist “Rockaby”, loeb Robin
Hooper. Lavastajad: Jüri Nael, Lorna Marshall (Inglismaa). Kunstnik: Iir Hermeliin.
Idee, koreograafia, esitus: Jüri Nael.
      Esietendus 3. märtsil 2010 stuudios.

THE READER
Nüüdistantsulavastus.
Idee ja lavastus: Henri Hütt. Heli: Roland Karlson. Kunstnik: Mihkel Ilus. Valgus: Villu Konrad.
Lavastuslik tugi: Raido Mägi. Tehnoloogiline tugi ja kostüüm: Kaie Olmre-Hütt.
      Laval: Mihkel Ilus, Henri Hütt.
      Esietendus 12. märtsil 2010 Kanuti Gildi SAALis.

ÄLIS MNIMEDEMAAL
Nüüdistantsulavastus.
Koreograafia: Liis Ilula. Valgus ja animatsioon: Luise Leesment. Muusika: Massive Attack, Too-
mas Savi. Dramaturgiline abi: Raido Mägi. 
      Osades: Arolin Raudva, Liis Vares, Jaanus Tepomees, Tõnis Niinemets.
      Esietendus 12. märtsil 2010 Kanuti Gildi SAALis.
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SAIME KOKKU SOLENZARAS
Tantsulavastus mehe, naise ja nukuga.
      Esinevad: Grigori Švets, nukk Alice, Ülle Toming ja ansambel Pihlamari.
      Esietendus 7. juunil 2010 Kanuti Gildi SAALis.

NEON NAILS AND PLASTIC HAIR
Nüüdistantsulavastus. 
Muusikaline kujundaja: Renzo van Steenbergen. Valguskunstnik: Revo Koplus. Dramaturgi-
line abi: Anders Härm.
Idee, esitus: Alissa Šnaider.
      Esietendus 27. oktoobril 2010 Kanuti Gildi SAALis.

KODU(TUS)IGATSUS
Nüüdistantsulavastus.
Muusikaline kujundaja, kunstiline abi, fotod ja lava: Florent Hamon. Assistent: Madli Teller.
Kunstiline juhendaja: Latifa Laâbissi.
Idee, esitus: Nele Suisalu.
      Esietendus 16. juunil 2010 festivalil Uzes danse, salle de l’ancien Eveche (Prantsusmaa).

KOHE NÄHA, ET VANAD SÕBRAD
Nüüdistantsulavastus. 
Kunstnik: Liina Keevallik. Muusika autor, muusikaline kujundaja ja valguskunstnik: Kalle
Tikas.
Idee ja teostus: Tiina Mölder, Kaja Kann, Helen Reitsnik, Jarmo Karing, Kalle Tikas.
      Esietendus 15. novembril 2010 Kanuti Gildi SAALis.

FÜR WALDO 2
Nüüdistantsulavastus.
Autor: Silver Elvest. Muusika autor: Tõnu Tubli. Valguskunstnik: Revo Koplus.
      Esitajad: Silver Elvest, Tõnu Tubli.
      Esietendus 8. detsembril 2010 Kanuti Gildi SAALis.

AUTISTID/ARTISTID
Muusikalavastus.
Valguskunstnik: Revo Koplus.
Autor, libreto, esitaja: Sandra Z.
      Esietendus 8. detsembril 2010 Kanuti Gildi SAALis.

PIRAADID
Nüüdistantsulavastus lastele. Lavastajad ja tehniline teostus: Margus Terasmees ja Kaja Kann.
      Osades: Kiige piraadid – Heidi Kann, Kert Ridaste, Johanna Terasmees, Maria Netti Nü-
ganen. Õhuakrobaadid ja žonglöörid piraadid – Kädi Metsoja ja Kristin Made. Tasakaalu hoid-
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jad ehk printsessid – Anni Veskimäe, Lee Kelomees, Tea Teearu, Johanna Sooba, Ella Lin Raat.
Diabolo poisid – Kaur Kivilo ja Taniel Kuntu.
      Esietendus 20. detsembril 2010 Kanuti Gildi SAALis.

Sari HYPEKAS

JUHE-JUHE-JUH-JUH-JUH
Eelvorm lavastusele “Eituse ilu”.
Laval: Laur Kaunissaare.
      Esietendus 5. veebruaril 2010 Kanuti Gildi SAALis.

WORK PROGRESSES
Nüüdistantsulavastus.
Kasutatud Jacques Offenbachi muusikat.
Idee ja teostus: Silver Soorsk.
      Esietendus 19. veebruaril 2010 Kanuti Gildi SAALis.

3XRISTMIK
Nüüdistantsulavastus.
Idee ja lavastus: Taavi Eilat.
Laval toimetavad: Rea Lest, Saale Kreen, Üüve-Lydia Toompere, Teele Uustani.
      Esietendus 19. veebruaril 2010 Kanuti Gildi SAALis.

PARLEVU LÖ FRANTSE?
Nüüdistantsulavastus.
Idee ja koreograafia: Kristina-Maria Heinsalu. Fotod: Liis Nõupuu. Muusika: Flight of the
Choncords, Argo Vals, Kilowatts, Virmalised.
Liiguvad: Kristina-Maria Heinsalu, Ave Lääne, Mari Lääne, Joosep Jürgenson.
      Esietendus 19. veebruaril 2010 Kanuti Gildi SAALis.

KARAMAZOV WORK IN PROGRESS
TÜ VKA 8. lend & Kristian Smeds.
      Esietendus 20. aprillil 2010 Kanuti Gildi SAALis.

SURUTIS
Lavastaja-koreograaf: Evelyn Uisk. Konsultant: Mairi Grossfeldt. Muusika: Kosmikud, Vaiko
Eplik.
Laval: Siim Maivel, Kaspar Kaabel, Alari Truuver, Reino Aedmäe.
      Esietendus 30. septembril 2010 Kanuti Gildi SAALis.

PRINTSI JAHT
Autorid: Anti Rannus, Jarmo Karing ja osalised. Lavale seadsid: Anti Rannus, Mairi Grossfeldt,
Jarmo Karing. Muusika: ABBA, Lee Morgan. Video: Anti Rannus.

343

teatrielu2010kroonika_Layout 1  03.10.12  23:17  Page 343



      Osades: Laura Niils, Keity Pook, Silvia Urgas, Heli Esko, Veronika Romantšuk, Maria Hein,
Kati Kadakas, Aile Ostra.
      Esietendus 30. septembril 2010 Kanuti Gildi SAALis.

MINU ARMAS KÕRB
Lavastaja: Triin Jugapuu. Autor: Reino Aedmäe.
      Osades: Reino Aedmäe, Jörgen Läänerand, Krete Päeske.
      Esietendus 30. septembril 2010 Kanuti Gildi SAALis. 

PÕIKA INIMTÜHJAL TÄNAVAL!
Põikajad: Rait Rosin, Anu Vask, Mari-Liis Eskusson.
      Esietendus 30. septembril 2010 Kanuti Gildi SAALis.

BOLERO TÖÖTLUSES
Lavastaja: Krista Köster. Muusika: Maurice Ravel, töötlus Aleksandr Žedeljov ja Valentin
Siltsenko.
      Tants: Maria Goltsman, Krista Köster.
      Esietendus 30. novembril 2010 Kanuti Gildi SAALis.

TÄIUSLIK NAINE?
Lavastajad: Rene Köster ja Carmel Köster. Muusika: Robyn, Santogold, Maluca, M. I. A.
      Tantsijad: Madleen Teetsov, Helina Reinjärv, Kristel Jänes, Kreete Tumm.
      Esietendus 30. novembril 2010 Kanuti Gildi SAALis.

ENIGMA
Koreograafia ja esitus: Kaspar Aus.
      Esietendus 30. novembril 2010 Kanuti Gildi SAALis.

MTÜ KELL KÜMME

IHA JALAKATE ALL
Eugene O’Neilli draama. Inglise keelest tõlkinud Jaak Rähesoo.
Lavastaja: Roman Baskin. Kunstnik: Ervin Õunapuu. Kostüümid: Ann Lumiste.
      Osades: Ephraim Cabot – Felix Kark. Simeon – Kristo Toots. Peter – Allan Kress. Eben –
Rasmus Kaljujärv. Abbie Putnam – Katariina Unt. Naabertalude rahvas – Vändra isetegevus-
lased.
      Esietendus 16. juulil 2010 Kurgjal.
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KOMÖÖDIATEATER

ARMASTAB, EI ARMASTA
Neil Simoni komöödia. Inglise keelest tõlkinud Hannes Villemson.
Lavastaja: Egon Nuter. Kunstnik: Silver Vahtre.
      Osades: Egon Nuter, Liina Tennosaar, Janek Sarapson, Kaia Skoblov.
      Esietendus 15. aprillil 2010 Rakvere Teatris.

AVAMEELSELT ABIELUST
Peep Pedmansoni sketšiõhtu lauludega.
Lavastaja: Peeter Volkonski.
      Esitavad: Merle Jääger, Madis Milling, Toomas Lunge ja Jaan Willem Sibul.
      Esietendus 18. juunil 2010 Tartu Püssirohukeldris

KOOLON D

ARMASTUSE EDETABEL
Norm Fosteri komöödia. Inglise keelest tõlkinud Vello Janson.
Lavastaja: Vello Janson.
      Osades: Marika Korolev, Vello Janson ja Raivo Rüütel.
      Esietendus 26. märtsil 2010 Rävala 8 saalis.

MTÜ KULTUURITSEHH

RÖÖV
Põnevuslugu Anthony Shafferi ja Harold Pinteri ainetel.
Lavastaja: Andres Lepik (külalisena). Lavaruum: Tõnu Särki. Valgus: Rene Liivamägi. Projek-
tijuht: Rein Soesoo.
      Osades: Janek Vadi (Ugala) ja Andres Lepik.
      Esietendus 2. juulil 2010 Õisu mõisas.

PÄRIMUSTEATER LOOMINE

KEISRINNA HULL EHK MEES KES RÄÄKIS TÕTT
Loone Otsa näidend.
Lavastaja: Anne Velt. Kunstnik: Killu Mägi. Muusikaline kujundaja: Valeri Patrov. Valguskunst-
nik: Teet Orupõld.
      Osades: Püha Arseni (Maciejewicz) Rostovist ja Jaroslavlist, metropoliit – Enn Lillemets.
Katariina II, keisrinna – Katrin Valkna. Krahv Grigori Grigorjevitš Orlov – Anti Kobin. Tridrich
Wilhelm von Buxhoeveden, Orlovi adjutant – Jüri Aarma. Metropoliit Gideor Krutitskist –
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Tarvo Krall. Metropoliit Dimitri Novgorodist – Nikolai Bentsler. Metropoliit Ambrosi Pihkvast
– Mart Aas. Mats, soldat Revali garnisonist – Tarvo Krall. Ivask, soldat Revali garnisonist –
Nikolai Bentsler. Poolakene, soldat Revali garnisonist – Mart Aas. Püha Nikolai – Valeri Petrov.
Ansambel Orthodox Singers koosseisus: Tatjana Samsonova, Maria Sugailo, Jelena Savtšuk,
Anton Medvedev, Edgar Tron, Ants Vahter, Genri Tron, Aleksandr Peljovin ja Valeri Petrov.
      Esietendus 27. veebruaril 2010 Kiek in de Kökis.

REVAL KOHTUB TALLINNAGA
Loone Otsa ja Anne Velti tekst.
Lavastaja: Anne Velt. Kunstnik: Jana Volke. Muusikaline kujundaja: Polina Tšerkassova ja Eva-
Maria Eller.
      Osades: Vana Toomas – Tarvo Krall. Tallinna Vaim – Erika Kaljusaar. Keskaja linnakodani-
kud – Jana Volke, Pirge Sildmaa, Meelis Sekk, Jüri Antsmaa, Indrek Sildam, Kristo Toots, Ilona
Sillamaa, Hellar Bergman, Ilme Pedak.
      Esietendus 15. mail 2010. Etendus algab Raekoja platsil, liigutakse mööda Harju tänavat
Vabaduse platsile.

LUKE MÕIS SA

VIINA VANNE
August Kitzbergi rahvatüki “Punga Mart ja Uba Kaarel” on tänapäevastanud Tiia Porss.
Lavastaja: Meelis Hansing.
      Osades: Mart Pung – Ao Peep või Marek Kõbu. Kaarel Pärn – Evald Aavik. Eeva – Annika
Rosenthal. Maali – Helen Prants. Ants – Karl-Ander Mei. Peeter – Andri Viinalass. Ivan – Ing-
mar Laasimer. Hendrik (Ints) – Karl Bussov. Mann – Sheila Kõivsaar. Sekretär – Vaike Tiits.
Kohtutäitur – Kai Toom. Reporter – Mailis Pütsep jt.
      Esietendus 2. juulil 2010 Luke mõisa pargis.

MTÜ MIKSTEATER

SUWITUSROMANSID
Suvelavastus Anton Tšehhovi juttude põhjal.
Lavastaja: Kaido Rannik. Kunstnik: Jana Volke. Muusikaline kujundus: Toomas Lunge.
      Osades: Maarja Mitt (Vanemuine), Aita Vaher, Kristo Toots, Taavi Tõnisson (Nuku- ja Noor-
sooteater), Kaido Rannik, Arno Suislep, Anna Regina Kalk ja Jörgen Läänerand.
      Esietendus 1. juulil 2010 Haapsalu Kuursaalis.
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MONOTEATER

ISA
Bjarni Haukur Thorssoni komöödia. Inglise keelest tõlkinud Kadre Vaik.
Lavastaja: Andrus Vaarik. Muusika: Jarek Kasar.
      Esitab Jan Uuspold või Alo Kõrve.
      Esietendus 16. märtsil 2010 Vene Kultuurikeskuses.

MUSICAL PRODUCTIONS OÜ

VÕLUR OZ
Harold Arleni ja E. Y. Harburgi muusikal L. Frank Baumi jutustuse järgi. Inglise keelest tõlki-
nud Leelo Tungal ja Anna-Magdaleena Kangro.
Lavastaja: Ivo Eensalu. Kunstnik: Marianne Kuurme. Kontsertmeister: Zoja Hertz. 
      Osades: Dorothy – Marilyn Jurman. Lõvi – Tõnu Kilgas. Plekkmees – Madis Milling. Her-
nehirmutis – Kristo Ukanis. Koer Toto – Soler Pro Amina Ivon Rikesa Rai ja Meero Muusiku
laululapsed õpetajate Anu Lõhmuse ja Kristi Kiilu juhendamisel.
      Esietendus 18. detsembril 2010 Nokia kontserdisaalis.

MTÜ MÕISATEATER

GERTRUDE STEIN SAATJAGA
Win Wellsi draama. Inglise keelest tõlkinud Mikk Purre.
Lavastaja: Vilja Nyholm-Palm. Kunstnik: Ann Lumiste.
      Osades: Gertrud Stein – Kersti Kreismann. Alice B. Toklas – Anne Veesaar.
      Esietendus 8. augustil 2010 Palmse mõisas.

NARGEN OPERA

LENDAJAD
Jaan Tätte näidend.
Lavastaja: Tõnu Kaljuste. Kunstnik: Maret Tamme, Maarja Naan, Piia-Berta Piir (EKA stseno-
graafiatudengid). Muusika autor: Jaan Tätte. Muusikaline kujundaja: Tõnu Kaljuste.
Koreograaf: Kristina Paškevicius. Etenduse tehniline korraldus: Joosep Tormis ja Ahto Vaher
(Teater NO99). Lava ehitus: Eero Ehala (Teater NO99). Lavastuse assistent: Maret Mikk.
      Osades: Pääsu – Piret Kalda (Tallinna Linnateater). Vambu – Lauri Nebel. Sander – Väino
Laes. Avu – Teet Hanschmidt. Lapsed – Amanda Künnapas, Aurora Künnapas.
      Esietendus 27. juunil 2010 Omari küünis.
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ALGUSES OLI...
Muusikalavastus. Vt Von Krahli Teater.

NU.UNIOON

KOLEIDOSKOOP
Peeter Rästa ja Erni Kase advendilavastus.
      Esietendus 17. detsembril 2010 Kära Kantsis, Rakvere.

TMM77581
Rahvusvahelise teatrifestivali Baltoscandal 2010 avamine.
      Teostus ja osalejad: Peeter Rästas, Erni Kask, Anne-Ly Sova, Taavi “Miisu” Varm, Anni
Varm, Revo Koplus, Arvi ja Emmeli Kask, Herta Velner, Hugo Velner, Rakvere linna kodani-
kud.
      Etendus 7. juulil 2010 Rakvere linna keskväljakul.

LOOMINGULINE ÜHENDUS MTÜ OMA LAVA

EESTI RAHVARÕIVAS
Loeng-etendus.
Idee autor, stsenarist ja lavastaja: Liia Kanemägi. Stsenaariumi konsultant: Igor Tõnurist. Tant-
suseaded: Karmen Ong (MTÜ Tee Kuubis).
      Osades: Erki Aule, Külli Reinumägi, Liia Kanemägi, Rauno Zubko ja Karmen Ong. 
Esietendus 10. veebruaril 2010 Nõmme Kultuurikeskuses.

POLYGONTEATER

KAS MA OLEN NÜÜD ELUS? 
Siim Nurkliku tekst.
Lavastaja ja kunstnik: Tamur Tohver. Muusikaline kujundus: Päär Pärenson. Vokaalseade: Raul
Talmar. Liikumine: Siim Tõniste. Jumestus: Aune Aasoja.
      Osades stuudiolased: Stinne Loo, Liina Koitla, Liisa Piiparinen, Liina Joonas, Jarmo Lõh-
musaar, Martin Rebane, Martin Urve, Sophie Semjonova, Katre Porss.
      Esietendus 15. märtsil 2010 Solarise keskuse parkimismajas. 

VÕÕRAS
Erki Aule ja Enn Vetemaa dramatiseering Albert Camus’ lühiromaani põhjal. Prantsuse keelest
tõlkinud Henno Rajandi.
Lavastaja: Erki Aule. Kunstnik: Tamur Tohver. Muusika autorid: Peeter Rebane ja Lauri Saat-
palu. Helikujundaja: Peeter Rebane. Valguskunstnik: Petri Parrik.
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      Osades: Mersault – Janek Joost. Raymond – Lauri Saatpalu. Salamano – Ago-Endrik Kerge.
Kohtu-uurija; Kokk – Rain Simmul. Juhataja; Vangivalvur – Raivo Trass. Kojamees; Vangla-
vaimulik – Egon Nuter. Marie; Prokurör – Elina Pähklimägi.
      Esietendus 5. mail 2010 Hobuveskis.

LAHKUMISED
Performance.
Autor, lavastaja ja kunstnik: Tamur Tohver. Kostüümikunstnik: Maarja Naan. Muusika autor
ja helikujundaja: Peeter Rebane. Valguskunstnik: Triin Hook. Koreograaf: Dmitri Harchenko.
      Osades: Neiu, kes ei tea, kus ta elab – Natali Lohk. Neiu, kes tunneb ennast hästi – Jekate-
rina Nikolajeva. Neiu, kes tahab lahkuda – Elina Pähklimägi. Noormees, kes tahab lahkuda –
Dmitri Harchenko. Noormees, kes ei mõtle kuhugi minna – Aleksander Kutšmezov. Noormees,
kes ei saa üldse millestki aru – Meelis Rämmeld.
      Esietendus 5. novembril 2010 Kanuti Gildi SAALis.

Ühendus R.A.A.A.M.

JÕUD
Uku Uusbergi muusikaline müsteerium.
Lavastaja: Uku Uusberg. Kunstnik: Pille Jänes. Muusika autor: Pärt Uusberg. Muusikaline
kujundaja: Pärt Uusberg, Uku Uusberg. Valguskunstnik: Priidu Adlas.
Osades: Herbert Aab – Ivo Uukkivi. Teistes osades ilmumise järjekorras: Louie Digman, Mikk
Dede, Mait Joorits, Lauri Kaldoja, Mikk Jürjens, Ott Kartau, Argo Aadli, Alo Kõrve, Aare
Külama, Henry Pukk, Pärt Uusberg, Andreas Lenk, Kristen Müürsepp, Sander Sepp, Andres
Sahkur, Sander Jürjens, Marten Altrov, Raigo Saariste, Joonas Kendra, Madis Enson, Taavi
Kendra, Jaanus Väljaots, Mihkel Uueküla, Tenno Toomistu, Jaanis Juhanson, Kristjan Mazur-
tchak, Kauri Kont-Kontson, Reio Blond.
Esietendus 8. augustil 2010 Jäneda Pulli tallis

ANTIGONE
Homayun Ghanizadehi absurdidraama Sophoklese ainetel.
Lavastaja ja muusikaline kujundaja: Homayun Ghanizadeh. Kunstnik: Inga Vares. Valgus-
kunstnik: Priidu Adlas.
Osades: Antigone – Elina Reinold. Eurydike – Ragne Pekarev. Kreon – Andrus Vaarik. Haimon
– Ago Anderson. Ismene – Külli Reinumägi. Tereisias – Raimo Pass.
Esietendus 11. augustil 2010 Püha Katariina kirikus. 

KUUES MAITSE
Ervin Õunapuu draama.
Lavastaja, kunstnik ja muusikaline kujundaja: Ervin Õunapuu. Valguskunstnik: Priidu Adlas.
Osades: Mees, anonüümne kunstikoguja, harrastuskokk – Indrek Taalmaa. Pascal, teadmata
kadunud toidukriitik – Indrek Taalmaa hääl.
      Esietendus 12. novembril 2010 Kanuti Gildi SAALis.
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RAKVERE KOLMAINU KIRIK

SUUR MAAILMATEATER
Pedro Calderon de la Barca autosakramentaal.
Lavastaja Tiit Alte. Helilooja ja muusikaline kujundaja: Toomas Rannu. Kunstnik: Jule Käen.
      Osades: Autor – Tauno Toompuu. Maailm – Margus Grosnõi. Kuningas – Indrek Saar. Ka-
sinus – Kadri Mägi. Armu Seadus – Märt Jakobson. Ilu – Maarika Mesipuu. Rikas – Kaido
Veski. Põllumees – Heini Reiman. Vaene – Uno Trumm. Hääl – Marju Metsman.
      Esietendus 10. juunil 2010 Rakvere Kolmainu kirikus.

TEATER RANDLANE

VALGE DAAM
Johanna Enni von zur Mühleni jutustuse “Valge Daam” (1938) ainetel dramatiseerinud Margo
Teder ja Katariina Lauk.
Lavastaja: Margo Teder. Muusika: Rivo Laasi. Kujundus: Arthur Arula, Ellen-Alice Hasselbach,
Henrik Hürden, Keili Retter ja Illimar Vihmar (Eesti Kunstiakadeemia stsenograafiatudengid).
      Osades: Katariina Kabel (EMTA Lavakunstikool), Meelis Põdersoo (VAT Teater), Teater
Randlase trupp ja sõbrad.
      Esietendus 20. augustil 2010 Haapsalu Piiskopilinnuses.

SÕLTUMATU TANTSU ÜHENDUS

TŠUUD
Nüüdistantsulavastus.
Lavastaja, koreograaf: Karl Saks. Muusika autorid: Karl Saks, Henrik Kaljujärv. Valguskunst-
nik: Revo Koplus.
      Esitaja: Karl Saks.
      Esietendus 11. veebruaril 2010 Kanuti Gildi SAALis.

RUDI
Nüüdistantsulavastus.
Lavastaja, koreograaf: Helena Pihel. Muusika autor: Ando Naulainen. Valguskunstnik: Revo
Koplus.
      Esitajad: Ajjar Ausma, Einar Lints.
      Esietendus 11. veebruaril 2010 Kanuti Gildi SAALis.

CIRCLE THROUGH
Nüüdistantsulavastus.
Lavastaja, koreograaf: Külli Roosna. Muusika autor: Märt-Matis Lill. Valguskunstnik: Triin
Hook. Dramaturg: Siret Paju. Kostüümi- ja lavakunstnik: Ursula Vanamölder.
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      Esitaja: Külli Roosna.
      Esietendus 8. aprillil 2010 Kanuti Gildi SAALis.

TANTSUTEATER ZICK

BALLROOM FOR BEGINNERS
Nüüdistantsulavastus. 
Lavastaja, koreograaf: Jenni Kivelä (Soome). Muusika autor: Pauli Riikonen (Soome). Valgus-
kunstnik: William Iles (Soome). 
      Esitajad: Kaja Lindal, Jaan Ulst, Rain Saukas, Tiina Mölder. 
      Esietendus 7. mail 2010 KUMU auditooriumis. 

SINA JA MINA JA KÕIK, KEDA TEAME
Nüüdistantsulavastus.
Lavastaja, koreograaf: Ina Stockem (Holland). Muusika autor: Coordt Linke (Holland).
      Esitajad: Kaja Lindal, Jaan Ulst või Raido Bergstein.
      Esietendus 19. juunil 2010 Miia-Milla-Manda Muuseumis.

INSIGHTOUT COMPANY

KAKS NAIST KÖÖGIS, BANAANIST RÄÄKIMATA
Nüüdistantsulavastus.
Lavastaja, koreograaf: Kaja Lindal, Mari Mägi. Muusika autor: Pauli Riikonen. Valguskunstnik:
Tobias Stal (Rootsi). Videokunstnik: Kay Kastner (Saksamaa). Kostüüm ja lavakujundus: Sofie
Salfelt (Taani). Dramaturg: Siret Paju.
      Esitajad: Kaja Lindal ja Mari Mägi.
      Esietendus 14. oktoobril 2010 Kanuti Gildi SAALis.

KÜBERSTUUDIO

LOOMISE MÕNU
Monika Mattiseni multimeediumooper. Libreto autor: Hasso Krull.
Lavastaja, koreograaf: Mari Mägi. Valguskunstnik: Madis Kirkmann. Helidisain ja live-elekt-
roonika: Margo Kõlar ja Tammo Sumera. Kostüüm: Reet Aus. Tehnilised lahendused: Vello
Vaher.
      Esitajad: Iris Oja ja Mait Malmsten, Tallinna Ülikooli koreograafiaosakonna üliõpilased.
      Esietendus 1. märtsil 2010 Kumu auditooriumis.
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EESTI MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIA

NELI VAADET
Nüüdistantsulavastus.
Lavastaja: Maret Mursa. Koreograafid: Tiina Ollesk, Rene Nõmmik. Muusika autorid: Anne
Türnpu, Citra Krista Joonas, Edward Krimm, Jaagup Tormis. Valguskunstnik: Airi Eras. Kos-
tüüm: Reet Aus.
      Esitajad: tantsijad Tiina Ollesk ja Rene Nõmmik ning muusikud Anne Türnpu, Citra Krista
Joonas, Edward Krimm, Jaagup Tormis.
      Esietendus 15. oktoobril 2010 Teater NO99 saalis.

FINE 5 TANTSUTEATER

MALEmäng
Nüüdistantsulavastus.
Lavastaja-koreograafid-muusikalised kujundajad: Tiina Ollesk, Rene Nõmmik. Valgus-
kunstnikud: Tiina Ollesk, Rene Nõmmik. Kostüüm: Kristina Viirpalu.
      Esitajad: Helen Reitsnik, Eneli Raud, Rain Saukas, Silver Soorsk, Dmitri Kruus, Gert
Preegel.
      Esietendus 26. veebruaril 2010 Iida Galeriis.

SLOW RUN AND RUSH
Nüüdistantsulavastus. 
Lavastaja-koreograafid-valgus- ja kostüümikunstnikud: Tiina Ollesk, Rene Nõmmik. Muusika
autor: Peeter Vähi. 
      Esitajad: Helen Reitsnik, Eneli Raud, Tiina Ollesk, Külli Roosna, Rain Saukas, Silver Soorsk,
Dmitri Kruus, Endro Roosimäe.
      Esietendus 4. juunil 2010 Busani rahvusvahelisel tantsufestivalil Lõuna-Koreas.

TALLINNA FILHARMOONIA

KUTSE DUELLILE: JAAPAN
Tantsuetendus.
Laval muusikud: Ichitaro, Neeme Punder ja Hele-Riin Urb.
      Lavastaja ja tantsija: Dmitri Harchenko.
      Esietendus 11. mail 2010 KUMU saalis.
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TALLINNA TANTSUTEATER

VESTLUS LUIGEGA
Dmitri Harchenko neoklassikaline tantsulavastus.
Lavastaja, koreograaf, kunstnik ja muusikaline kujundaja: Dmitri Harchenko. Valguskujundaja:
Triin Hook. Videokujundaja: Einar Lints. Intervjueerija: Priit Põiklik. Kostüümide teostus: Moo-
nika Lausvee, Ülle Kogermann. Soengud, grimm: Silva Valdt.
      Esitajad: Helmi Puur (külalisena), Kaie Kõrb (külalisena), Galina Lauš (Estonia), Jevgeni
Grib (Tallinna Balletikool).
      Esietendus 29. aprillil 2010 KUMU auditooriumis.

RAAMAT TANTSIB ÖÖS
Nüüdistantsulavastuste sari lastele.
Lavastajad ja koreograafid: Dmitri Harchenko, Heili Lindepuu. Kunstnik ja muusikaline
kujundaja: Dmitri Harchenko.
      Esitajad: Dmitri Harchenko, Heili Lindepuu.
      Esietendus 1. novembril 2010 Eesti Lastekirjanduse Keskuses.

FOTOLABOR. TÖÖTAB REAALAJAS
Nüüdistantsulavastus.
Lavastaja, koreograaf, kunstnik ja muusikaline kujundaja: Dmitri Harchenko. Valguskujundaja:
Triin Hook. Videokujundaja: Einar Lints.
      Osades: Endro Roosimäe (külalisena), Einar Lints, Stassi Šois (külalisena), Heili Lindepuu.
      Esietendus 11. detsembril 2010 Tallinna Kunstihoones.

TARTU UUS TEATER

KAPTEN COOKI KEETMINE
Toomas Saarepera näidend.
Lavastaja: Toomas Saarepera ja trupp. Kunstnikud: Raoul Kurvits ja Kristiina Põllu. Muusika
autor ja muusikaline kujundaja: Rainer Jancis. Valguskunstnik: Taavi Toom. Visuaalikujundus:
Alexander Shelepin.
      Osades: Kapten Cook – Ago Anderson. Kuningas Kalaniopu’u – Indrek Taalmaa. Kala-
niopu’u naine – Kristel Leesmend.
      Esietendus 11. veebruaril 2010 Genialistide Klubi saalis.

IRD, K.
Ivar Põllu näidend.
Lavastaja ja muusikaline kujundaja: Ivar Põllu. Kunstnik: Kristiina Põllu. Valguskunstnik:
Taavi Toom.
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      Osades: Ird, K. – Nero Urke. Härra Vanemuine; Matteus, A.; Inspitsient; Vana kommunist
– Evald Aavik. Kaidu, E.; Raivo, O.; Memm; Koristaja – Katrin Pärn. Säre, M.; Koristaja; Parker,
I.; Loo, R.; Tütarlaps – Maarja Jakobson või Kersti Heinloo. Tehnik; Rafael; Kommunist; Unt,
M.; Hermaküla, E.; Ott, U. – Robert Annus. Tehnik; Bob; Tööline; Saul, J.; Tooming, J. – Juss
Haasma.
      Esietendus 18. märtsil 2010 Genialistide Klubi saalis.

PEETER VOLKONSKI VIIMANE SUUDLUS
Urmas Vadi näidend.
Lavastaja: Urmas Vadi. Kunstnik: Kristiina Põllu. Valguskunstnik: Taavi Toom.
      Osades: Peeter Volkonski – Peeter Volkonski. Tüdruk – Laura Peterson.
      Esietendus 15. aprillil 2010 Genialistide Klubi saalis.

KOLM VÄRVI. EESTI 2010. MUST
3-faasilise poliitilise teatri projekti II faasi raames toimunud film-etendused.
Stsenaarium ja lavastus: Andres Keil. Lühifilmide režii: Jüri-Illimar Reinberg-Šestakov (Revol-
ver Film). Filmikunstnik: Anu Jääts. Linastus-etenduste kunstnik: Kristiina Põllu.
Mängivad: Maarja Jakobson, Elina Pähklimägi, Raimo Pass, Rain Tolk, Andres Keil. Laval:
Helen Rekkor, Andres Keil.
      Esietendus 11. juunil 2011 Kanuti Gildi SAALis.

PÄRMI JAAGU UNENÄGU
Juss Haasma uusversioon Johann Woldemar Jannseni näidendist.
Lavastaja ja muusikaline kujundaja: Juss Haasma. Kunstnik: Kristiina Põllu. Valguskunstnik:
Taavi Toom.
      Osades: Pärmi Jaak – Robert Annus. Pärmi Liisu – Laura Peterson. Mariken – Kersti Hein-
loo. Hans – Markus Luik. Lämmu Mats – Ain Mäeots.
     Esietendus 30. oktoobril 2010 Genialistide Klubi saalis.

SISALIKU TEE
Ivar Põllu näidend.
Lavastaja ja muusikaline kujundaja: Ivar Põllu. Kunstnik: Kristiina Põllu. Valguskunstnik:
Taavi Toom.
      Osades: Katrin Pärn, Kristel Leesmend, Nero Urke.
      Esietendus 11. novembril 2010 Genialistide Klubi saalis.

TEATRI KODU (TARTU MÄNGUASJAMUUSEUM)

SIPSIK
Lastelavastus Eno Raua teose ainetel.
Dramatiseering ja lavastus: Leino Rei. Kujundus: Rosita Raud. Muusikaline kujundaja: Mari
Amor. Heli ja valgus: Martin Meelandi (Vanemuine).
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      Mängivad: Maarja Jakobson või Kärt Johanson ja Leino Rei.
      Esietendus 28. mail 2010 Tartu Mänguasjamuuseumi Teatri Kodus.

ÖÖ MÄNGUASJAMUUSEUMIS
Lastelavastus Tiia Toometi lasteraamatu “Karu Lillekäpa töö-ööd” ainetel. Dramatiseerinud
Leino Rei ja Tiia Toomet.
Lavastaja: Leino Rei. Kunstnik: Mare Hunt. Muusikaline kujundaja: Taisto Uuslail ja Ivi Rausi.
Valguskunstnik: Martin Meelandi.
      Esitavad: Janek Joost või Kristo Toots.
      Esietendus 1. detsembril 2010 Tartu Mänguasjamuuseumi Teatri Kodus.

THEATRUM

FÖÖNIKS
Andri Luubi näidend.
Lavastaja ja kunstnik: Andri Luup. Muusikaline kujundaja: Kaspar Uljas. Valguskunstnik: Hel-
vin Kaljula. Koreograafid: Eve Andre ja Elita Erkina.
      Osades: Ott Aardam, Eve Andre või Jelena Bajandina, Kaspar Uljas.
      Esietendus 25. jaanuaril 2010 Theatrumi saalis.

PLANEET
Jevgeni Griškovetsi näidend. Vene keelest tõlkinud Tiit Alte.
Lavastaja: Lembit Peterson. Kunstnik: Kaarel Eelma. Muusikaline kujundaja: Marius Peterson.
Valguskunstnik: Helvin Kaljula.
      Osades: Mees – Helvin Kaljula. Naine – Laura Peterson.
      Esietendus 17. märtsil 2010 Theatrumi saalis.

LÕÕMAV PIMEDUS
Antonio Buero Vallejo näidend. Hispaania keelest tõlkinud Tatjana Hallap.
Lavastaja: Lembit Peterson. Kunstnik: Eve Ormisson.
      Osades VHK Teatrikooli abituriendid: Elisa – Ann Mirjam Vaikla või Engeli Vennik. Andres
– Markus Dvinjaninov või Holger Sundja. Pedro – Silver Palumaa või Johan Huimerind. Lolita
– Helena Leif. Alberto – Jarmo Reha või Markus Robam. Carlos – Holger Sundja või Markus
Dvinjaninov. Juana – Doris Tääker või Helena Pruuli. Miguelin – Johan Huimerind või Silver
Palumaa. Esperanza – Maret Mikk. Ignacio – Markus Robam või Erich Konrad Pihel. Don
Pablo – Marius Peterson või Jarmo Reha. Donja Pepita – Ann Alice Ehala või Mia Susanna
Sauter. Isa – Tarmo Song.
      Esietendus 13. mail 2010 Theatrumi saalis.
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TUULESAARED
Marcel Pagnoli draama. Tõlgitud prantsuse keelest, tundmatu tõlkija.
Lavastaja: Maria Peterson. Kunstnik: Andri Luup. Kostüümikunstnik: Laura Pählapuu. Muu-
sikaline kujundaja: Marius Peterson. Valguskunstnik: Helvin Kaljula.
      Osades: Marius – Ott Aardam. Cesar – Lembit Peterson. Panisse – Margus Tabor. Escarte-
figue – Aleksander Eelmaa. Fanny – Laura Peterson. Honorine – Garmen Tabor. Piquoiseau –
Helvin Kaljula. Härra Brun – Tarmo Song. Parvlaeva ahjukütja – Ott Raidmets. Le Goelec –
Andri Luup.
      Esietendus 12. juulil 2010 Hiiumaal Tahkuna tuletorni all. 

TUULEVESKI

PÖIAL-LIISI
Irina Artsimovitšene dramatiseering Hans Christian Anderseni muinasjutu põhjal. Taani kee-
lest vene keelde tõlkinud Anna ja Peter Ganzen.
Lavastaja ja kunstnik: Irina Artsimovichene. Muusika autor ja muusikaline kujundaja: Valeri
Sõrtšenko. Valguskunstnik: Lev Vorošnin. Koreograaf: Ljubov Bogdanova.
      Osades: Pöial-Liisi; haldjad – Irina Artsimovitšene. Jutuvestja; konn-poeg; liblikad; hiir;
haldjad – Vassili Alferov. Mardikas; mutt; haldjad – Boriss Vatin. Konn-ema; Pääsuke; liblikad;
haldjad – Veera Gavrilova.
      Esietendus 13. märtsil 2010 Ahtme Klubis.

TUUL LAS TULLA ...
Eili Neuhausi dramatiseering Nikolai Nekrassovi luuletuste ainetel. Vene keelest tõlkinud
August Sang.
Lavastaja: Eili Neuhaus. Kunstnik: Reili Evart. Muusikalised kujundajad: Valeri Sõrtšenko,
Boriss Vatin. Valguskunstnik: Lev Vorošnin. Koreograaf: Ljubov Bogdanova. 
      Osades: Erinevas vanuses naised – Ines Aru, Ülle Lichtfeld, Valentina Fursova, Irina Art-
simovitšene. Väike tüdruk – Anastassia Nikolajeva. Mehed – Valeri Sõrtšenko, Boriss Vatin.
      Esietendus 15. mail 2010 Jõhvi kontserdimajas.

SALADUSLIK TALV MUUMIORUS
Irina Artsimovitšene dramatiseering Tove Janssoni muinasjutu “Võlutalv“ põhjal. Tõlkinud
Ludmila Braude.
Lavastaja ja kunstnik: Irina Artsimovichene. Muusika autor ja muusikaline kujundaja: Valeri
Sõrtšenko. Valguskunstnik: Lev Vorošnin. Koreograaf: Ljubov Bogdanova.
      Osades: Muumi – Irina Artsimovitšene. Hemulen – Boriss Vatin. Tuu-tiki – Sofia Bulanova.
Junk – Dmitri Slinko. Lumetorm – Veera Gavrilova. Külmutatud Naine – Valeri Sõrtšenko.
      Esietendus 12. detsembril 2010 Tallinnas.
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UUS VANA TEATER

SIMO-KARLI PEAASI ON PEA ASI
Vahur-Paul Põldma monolavastus.
Lavastaja: Peeter Volkonski. Kunstnik: Vahur-Paul Põldma. Teostajad: Reet Nurmsalu-Arna ja
Alina Korsmik.
      Osades: Simo-Karl ja Naabrivanamees – Vahur-Paul Põldma.
      Esietendus 6. veebruaril 2010 Eesti Tervishoiumuuseumis.

KLOUN KOHUPIIMU SÜGISJUTUD
Lastelavastus Marik Põldma valitud ja tõlgitud muinaslugudest.
Lavastaja: Vahur-Paul Põldma. Kunstnik: Vahur-Paul Põldma. Kostüümikunstnik: Reet Nurm-
salu-Arna.
      Osades: Jutustav kloun – Vahur-Paul Põldma. Vaikiv kloun – Nele Aunap.
      Esietendus 29. septembril 2010 Teatri Kodus, Tartus.

VANA BASKINI TEATER

HILINENUD PULMAÖÖ 
Mika Waltari komöödia. Soome keelest tõlkinud Ülev Aaloe.
Lavastaja: Lasse Lindeman (Soome).
      Osades: Meelis Sarv, Kadri Adamson, Guido Kangur, Ene Järvis.
      Esietendus 15. jaanuaril 2010 Salme Kultuurikeskuses. 

PÜHA MÜRISTUS
Noel Cowardi komöödia. Inglise keelest tõlkinud Ülev Aaloe.
Lavastaja: Roman Baskin. Kunstnik: Reet Aus. Muusikaline kujundus: Tõnu Naissoo.
      Osades: Charles Condomine – Roman Baskin. Ruth Condomine – Epp Eespäev (Tallinna
Linnateater). Elvira Condomine – Ülle Lichtfeldt (Rakvere Teater). Madame Arcati – Ita Ever
(Eesti Draamateater). Dr Bradman – Väino Laes. Proua Bradman – Ene Järvis või Anne Paluver.
Edith – Pirjo Levandi.
      Esietendus 23. märtsil 2010 Nokia Kontserdimajas.

ÜLLATUSKÜLALINE
Richard Harrise monokomöödia. Inglise keelest tõlkinud Jüri Karindi.
Lavastaja: Ivo Eensalu. Kunstnik: Jaak Vaus.
      Osades: Michael Smethurst – Tõnu Kilgas. Roma Smethurst – Terje Pennie-Kolberg. Mrs.
Hinson – Helgi Sallo. David Hinson – Väino Laes. Jennifer Hinson – Pille Lukin (Eesti Draa-
mateater). Toby Hancock – Raivo Mets. Sandra Wales-Meredith – Natali Lohk (Rakvere Teater)
või Merilin Kirbits. 
      Esietendus 21. juulil 2010 Lohusalu sadamas.
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ÄÄRMISELT PIINLIK
Derek Benfieldi komöödia. Inglise keelest tõlkinud Jüri Karindi.
Lavastaja: Eero Spriit. Kunstnik: Jaak Vaus. Muusikaline kujundus: Jaan Elgula.
      Osades: Jane – Liina Tennosaar. Andrew – Raivo Rüütel. Geoff – Janek Sarapson. Sally –
Alice Kirsipuu. Sarah – Anne Paluver või Kaia Skoblov. Vikaar – Väino Laes. Audrey – Ene
Järvis. Edgar – Jüri Karindi.
      Esietendus 14. novembril 2010 Salme Kultuurikeskuses.

VALEDETEKTOR
Vassili Sigarevi komöödia. Vene keelest tõlkinud Jaak Allik.
Lavastaja: Jaak Allik. Kunstnik: Jaak Vaus. Muusikaline kujundaja: Olav Ehala.
      Osades: Boris – Egon Nuter. Nadežda – Merle Jääger. Hüpnotisöör – Andres Lepik.
      Esietendus 29. novembril 2010 Salme Kultuurikeskuses. 

TEATER VARIUS

ANANASSID ŠAMPANJAS
Muusikalavastus Igor Severjanini elust Eestis.
Autor ja lavastaja: Heidi Sarapuu. Kunstnik: Karmo Mende. Muusika- ja helikujundus: Timur
Ilikajev, Valeri Sõrtšenko, Peeter Kaljumäe, Külliki Valdma. Kostüümid: Jaana Wolke. Grimm:
Anita Porila.
      Osades: Igor – Timur Ilikajev. Felissa – Ele Raik. Vera – Lii Tedre. Boriss – Valeri Sõrtšenko.
Alle – Peeter Kaljumäe. Visnapuu – Allan Kress.
      Esietendus 23. novembril 2010 Eesti Rahvusraamatukogu teatrisaalis.

ÜKSI JA VABA
Arvo Mägi, Arno Vihalemma ja Nils Ferlini kohtumine kohvikus.
Autor ja lavastaja: Heidi Sarapuu. Kunstnik-kostümeerija: Annely Pahman. Muusik: Hain
Hõlpus.
      Osades: Arvo Mägi – René Soom (Rahvusooper Estonia). Arno Vihalemm – Indrek Sara-
puu. Nils Ferlin – Priit Volmer (Rahvusooper Estonia).
      Esietendus 13. aprillil Eesti Rahvusraamatukogu kohvikus.

VAT TEATER

KIRJAKLAMBRITEST VÖÖ
Rein Aguri dramatiseering Mare Sabolotny “Kirjaklambritest vöö” põhjal.
Lavastaja: Rein Agur. Kunstnik: Inga Vares. Muusika autor ja muusikaline kujundaja: Rivo
Laasi. Valguskunstnik: Luise Leesment. Koreograaf: Olga Privis (Vene Teater). Laulusõnad:
Ago Soots, Katariina Kabel.
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      Osades: Kati – Katariina Kabel (EMTA lavakunstikool). Teistes osades – Meelis Põdersoo,
Ago Soots, Margo Teder. Muusik – Rivo Laasi.
      Esietendus 8. aprillil 2010 Rahvusraamatukogu Teatrisaalis.

...VIIMANE LINT / SAARE ESIMENE LINT
Rühmatöö Samuel Becketti ainetel.
Näitejuhid, konsultandid: Aare Toikka, Rait Avestik. Valguskunstnik: Triin Hook.
      Osades: Tanel Saar, Hanna Allsaar.
      Esietendus 8. septembril 2010 Tartu Athena Keskuse pööningusaalis.

HIKIKOMORI
Schober Holgeri noortenäidend. Saksa keelest tõlkinud Vahur Aabrams.
Lavastaja, muusikaline kujundaja ja videokujunduse autor: Margo Teder. Kunstnik: Kaspar
Jancis. Valguskunstnik: Triin Hook. Koreograaf: Heili Lindepuu.
Osades: H. – Meelis Põdersoo. Ema – Anne Veesaar. Õde – Kadri Adamson. Live-kaamerad –
Inga Sermann, Hanna Allsaar.
      Esietendus 8. oktoobril 2010 Rahvusraamatukogu Tornisaalis.

***
SINU ELU KÄSIRAAMAT
Eesti, inglise, slovaki, tšehhi autorite rühmatöö.
Juhendajad-lavastajad: Siret Paju, Arjunan Manuelpillai (London). Muusikaline kujundaja: Ar-
junan Manuelpillai (London). Valguskunstnik: Triin Hook.
      Osades: 32 noort Slovakkiast, Tšehhist, Suurbritanniast ja Eestist.
      Etendus 29. oktoobril 2010 Rahvusraamatukogu fuajees.

MTÜ VELJO TORMISE KULTUURISELTS

KÜLAVAHELAULUD EHK PARIISI LINNAS LONDONIS
Kontsertlavastus Veljo Tormise muusikale. Libreto: Enn Vaigur.
Lavastajad: Anne Türnpu ja Eva Klemets. Valguskunstnik: Airi Eras. Hääleseadja: Triin Ella.
Dirigent: Janne Fridolin.
      Esitajad: Noorte segakoor Vox Populi ja Sandra Üksküla-Uusberg, Marta Laan, Jekaterina
Nikolajeva, Mikk Jürjens, Kristjan Üksküla, Lauri Kaldoja, Kaspar Velberg, Reigo Tamm, Ma-
riana Silm, Janeli Puusaag.
      Esietendus 4. augustil 2010 Kõrveaia talus Kuusalu valla Aru külas.
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SA VIRUMAA MUUSEUMID

TAGASI KODUS
Teet Veispaki draama Alice Sagritsa päevikute põhjal.
Lavastaja: Üllar Saaremäe.
      Alice Sagritsa rollis Liisa Aibel.
      Esietendus 12. detsembril 2010 SA Virumaa Muuseumid Rakvere näitustemajas.

VON KRAHLI TEATER

KUNINGAS LEAR
William Shakespeare’i draama. Kasutatud Hannes Villemsoni ja Peeter Volkonski tõlget ning
lõike Ants Orase ja Georg Meri tõlgetest.
Lavastaja: Peeter Jalakas. Muusika autor: TÜ VKA teatrikunsti 8. lennu Von Krahli kursus. Val-
guskunstnik: Oliver Kulpsoo. Koreograaf: Kristina Paskevicius. Lavastaja assistent: Loore
Martma. Kostüümid: TÜ VKA teatrikunsti 8. lennu üliõpilased, juhendajad Anne-Mai Hei-
mola, Marion Undusk. Graafika ja videoabi: Emer Värk. Tehnilised lahendused: Enar Tarmo.
Lavaline võitlus: Hellar Bergmann. Grimm: Grimmsisters.
      Osades: Lear – Peeter Raudsepp. Goneril – Liis Lindmaa, Maili Metssalu. Regan – Mari
Pokinen. Cordelia – Ragne Veensalu, Katre Kaseleht. Albany hertsog – Siim Sups. Cornwalli
hertsog – Madis Mäeorg. Prantsusmaa kuningas – Jim Ashilevi. Burgundia hertsog – Ott Kar-
tau. Gloucesteri krahv – Tõnis Niinemets. Edgar – Ott Kartau. Edmund – Ivo Reinok. Kenti
krahv – Kait Kall. Narr – Jim Ashilevi. Oswald – Kirsti Villard. Curan – Tõnis Niinemets. Vana
naine – Maili Metssalu, Liis Lindmaa.
      Esietendus 31. jaanuaril 2010 teatrisaalis.

THE END
Teksti autorid Mari Abel, Tiina Tauraite, Riina Maidre, Taavi Eelmaa, Erki Laur, Juhan Ulfsak.
Lavastajad: Mari Abel, Tiina Tauraite, Riina Maidre, Taavi Eelmaa, Erki Laur, Juhan Ulfsak.
Kostüüm: Liisi Eesmaa. Muusika autor: Mauno Meesit. Visuaal: Peeter Laurits, Taavet Jansen.
Valguskunstnik: Oliver Kulpsoo. Tehnilised lahendused: Enar Tarmo. Rekvisiitor: Anne-Mai
Heimola. Graafiline kujundus: Arbo Tammiksaar.
      Osades: Mari Abel, Tiina Tauraite, Riina Maidre, Taavi Eelmaa, Erki Laur, Juhan Ulfsak.
Hääl – Liina Vahtrik.
      Esietendus 19. märtsil 2010 teatrisaalis.

MEHED LUMES 
Sõnadeta lavastus, kontseptsiooni autorid Mart Koldits, Kristjan Sarv, Emer Värk.
Lavastajad: Mart Koldits, Kristjan Sarv. Video- ja valguskunstnik: Emer Värk. Muusika autor:
Renzo van Steenbergen. Rekvisiitor: Anne-Mai Heimola.
      Osades: Mart Koldits, Kristjan Sarv.
      Esietendus 17. aprillil 2010 proovisaalis.
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VANAEIT
Tantsulavastus noortele.
Lavastaja ja muusikaline kujundaja: Saša Pepeljajev. Kunstnik: Liisi Eelmaa. Valguskunstnik:
Oliver Kulpsoo. Koreograaf: Saša Pepeljajev. Lindi hopi konsultandid: Julia Dolgihh, Sergei
Aslanov.
      Osades: Stas Šmelin, Tatjana Gordejeva, Ilja Šaburov, Olga Tsvetkova, Saša Pepeljajev.
      Esietendus 5. mail 2010 proovisaalis.

ALGUSES OLI…
Muusikalavastus. Lavastus valmis koostöös Nargen Operaga.
Muusikaline juht: Tõnu Kaljuste. Lavastaja: Peeter Jalakas. Muusika autor: Arvo Pärt. Video-
kunstnikud: Emer Värk, Peeter Jalakas, Ville Hyvönen. Valguskunstnik: Oliver Kulpsoo. Teh-
nilised lahendused: Enar Tarmo. Graafiline kujundus: Arbo Tammiksaar.
      Osades: ERSO, The Hilliard Ensemble, Andrea Brown, Marianne Pärna, Tiit Kogerman,
Raul Mikson, Uku Joller, segakoor Noorus, segakoor Cantus, Nargen festivali koor, Riina
Maidre, Mart Koldits.
      Esietendus 17. augustil 2010 Noblessneri Valukojas.

IDIOODID
Teksti autor Lars von Trier. Taani keelest tõlkinud Ülev Aaloe. Dramatiseerijad: Juhan Ulfsak
ja Anni Ojanen.
Lavastaja ja kunstnik: Juhan Ulfsak. Kunstniku assistent: Marion Undusk. Valguskunstnik:
Oliver Kulpsoo. Tehnilised lahendused: Enar Tarmo. Graafiline kujundus: Arbo Tammiksaar.
      Osades: Jim Ashilevi, Kait Kall, Ott Kartau, Katre Kaseleht, Liis Lindmaa, Loore Martma,
Maili Metssalu, Madis Mäeorg, Tõnis Niinemets, Mari Pokinen, Ivo Reinok, Siim Sups, Ragne
Veensalu, Kirsti Villard.
      Esietendus 13. novembril 2010 teatrisaalis.

AASTA HILJEM – KING KONG JA TEISED PISIASJAD
Teksti autorid: Maike Lond, Riina Maidre.
Lavastajad, kunstnikud, muusika autorid ja valguskunstnikud: Maike Lond, Riina Maidre.
      Osades: Maike Lond, Riina Maidre.
      Esietendus 9. detsembril 2010 proovisaalis.

AJAKESKUS WITTENSTEIN

LAULUVÄE RAHVAS
Jürgen Rooste folklooriaineline lugu.
Lavastaja: Reeda Toots. Kunstnik: Vadim Fomitšev. Helilooja: Siim Aimla. Koreograaf: Märt
Agu.
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      Osades: Esiema – Kaire Vilgats (Eesti Nukuteater). Tema tütar – Sandra Üksküla-Uusberg
(Tallinna Linnateater). Esiisa – Margus Prangel. Tema vend – Jaan Pehk. Võõras mees – Karol
Kuntsel (Vanemuine) jt. Kaastegevad Suisapäisa ja Nukuteatri koorid ning Järvamaa rahva-
tantsijad ning ansambel Siim Aimla juhatusel: Raun Juurikas, Ahto Abner, Mingo Rajandi ja
Virgo Sillamaa.
      Esietendus 25. septembril 2010 Paide Vallimäel.

TEATRIKOOLIDE LAVASTUSED

EESTI MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIA OOPERISTUUDIO

LAPS JA NÕIDUS
Maurice Raveli ooper. EMTA ooperistuudio ja EKA stsenograafiaüliõpilaste ühistöö.
Lavastaja: Liis Kolle. Muusikalised juhid: Ene Rindesalu, Ave Sikk. Lavakujundus ja kostüü-
mid: Pille Kose, Eve Ormisson (EKA 3. kursuse stsenograafiaüliõpilased). Juhendaja-õppejõud:
Inga Vares. Liikumisjuht: Anu Ruusmaa.
      Osades: Laps – Kristine Muldma (magistriõpe) või Greesi Langovits (4. kursus). Ema –
Tuuri-Elo Viik (2. kursus). Tugitool – Grigori-Kazimir Seliverstov (3. kursus). Leentool – Olga
Zaitseva (3. kursus) või Sarah Nagel (Erasmuse üliõpilane). Seinakell – Aleksander Arder
(4. kursus) või Thomas Harring Boll (Erasmuse üliõpilane). Teekann – Zou Jinzhi (4. kursus).
Hiina teetass – Ke Feng (3. kursus). Tuli – Kadri Kipper (3. kursus). Printsess – Elizabeth Paavel
(3. kursus). Väike Vanake – Elizabeth Paavel. Numbrid – Olga Zaitseva (3. kursus), Sarah
Nagel, Zou Jinzhi, Ke Feng, Liu Ziyao (3. kursus). Kassid – Maria Kondratjeva (3. kursus) ja
Thomas Harring Boll. Konnad – Elizabeth Paavel, Tatjana Moltšanova, Zou, Jinzhi; Ke Feng,
Sarah Nagel, Olga Zaitseva. Kiil – Jana Kuprijanova (3. kursus). Ööbik – Kadri Kipper. Nahk-
hiir – Irmeli Kannel (4. kursus). Väike uudishimulik konn – Tatjana Moltšanova (3. kursus).
Oravad – Irmeli Kannel ja Grigori-Kazimir Seliverstov; Ene Rindesalu, Kaili Eerma (klaver);
Liina Kruglova (flööt).

VANATÜDRUK JA VARAS
Gian Carlo Menotti ooper. EMTA ooperistuudio ja EKA stsenograafiaüliõpilaste ühistöö.
Lavastaja: Ingo Normet. Muusikaline juht: Ene Rindesalu. Lavakujundus ja kostüümid: Illimar
Vihmar, Arthur Arula, Henrik Hürden, Ellen-Alice Hasselbach, Keili Retter (EKA 2. kursuse
stsenograafiaüliõpilased). Juhendaja-õppejõud: Inga Vares.
      Osades: Miss Todd – Anne Prommik-Laiapea (4. kursus) või Evelin Ester (4. kursus). Miss
Pinkerton – Kristel Kurik (4. kursus) või Jelena Gerdiga-Kumm (4. kursus). Laetitia – Darja Se-
livanova (4. kursus) või Kristi Veeber (4. kursus). Bob – Ivo Onton (magistriõpe) või Aleksandr
Peljovin (4. kursus); Ene Rindesalu (klaver).
      Esietendus 27. aprillil 2010 Kanuti Gildi SAALis.
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EESTI MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIA LAVAKOOL

ARKAADIA
Vt Ugala.

SUUR MEES JUBA
Vt Tallinna Linnateater.

JUMALA NARRIDE VENNASKOND
Vt Tallinna Linnateater.

GEORG OTSA NIMELINE MUUSIKAKOOL

KÄSIKIVI KOSMOSEST
Vt Rahvusooper Estonia.

HIGH SCHOOL MUSICAL
Vt Eesti Nuku- ja Noorsooteater.

TALLINNA BALLETIKOOL

TALLINNA BALLETIKOOLI GALA
Lavastajad: Enn Suve ja Olga Tšitšerova. Kunstnik: Kustav-Agu Püüman. Lavameister: Mario
Madiste. Valgus: Tiit Urvik. Heli: Martin Mehine. Etenduse juht: Jüri Kruus.
Kavas tantsud Jane Raidma, Marina Kesleri, Marius Petipa ja Stephen Wynne’i koreograafiale.
Esitajad: Tallinna Balletikooli lõpetajad ja õpilased.

BERNARDA ALBA MAJA
Marina Kesleri lühiballett Federico Garcia Lorca näidendi motiividel.
Muusika: Philip Glass, Yann Tiersen, Shigeru Umebayashi, Ernesto Lecuona/Theodora Morse,
Philippe Rombi. Libreto, lavastus ja koreograafia: Marina Kesler. Lavastaja assistent: Ervin
Green. Kunstnik: Irina Riisma:
      Osades: Bernarda – Jane Raidma (Tallinna Balletikooli pedagoog). Bernarda tütred: Au-
gustias, vanim tütardest – Ksenia Chamova. Magdalena – Varvara Litvinova. Amelia – Anas-
tasia Pankova. Martirio – Ksenia Seletskaja. Adele, noorim tütardest – Aleksandra Rebmann.
Pepe – Jevgeni Grib.
      Etendused 11. ja 12. juunil 2010 Rahvusooper Estonias.

363

teatrielu2010kroonika_Layout 1  03.10.12  23:18  Page 363



VÕLU AASTA-AJAD 
Balletilavastus Pjotr Tšaikovski muusika ainetel.
Lavastaja: Mai-Ester Murdmaa. Kunstnik: Kaspar Jancis.
      Esitajad: Tallinna Balletikooli, tantsukooli “Noor Ballett”, tantsustuudio ENTREE ja Teater
ABC tantsijad.
      Esietendus 16. detsembril Tallinna Vene Kultuurikeskuses.

TALLINNA ÜLIKOOLI KOREOGRAAFIA OSAKOND

STRAVINSKI. SÕDURI LUGU
Vt Eesti Kontsert.

LOOMISE MÕNU
Vt Sõltumatu Tantsu Ühendus.

TÜ VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA

KUNINGAS LEAR
Vt Von Krahli Teater.

IDIOODID
Vt Von Krahli Teater.

M.P.T.T. EHK MIDA POLNUDKI TARVIS TÕESTADA
Lavastus eneseabiõpikute põhjal.
Dramaturg: Kaur Riismaa. Lavastajad: Marika Palm, Adeele Sepp. Valguskujundaja: Kristian
Suits. Helikujundaja: Kaur Kenk. Koreograaf: Helena Krinal. Dekoratsioonid: Lea Ojam, Kelli
Mark. Korraldajad: Madli Ulp, Pärtel Soosalu.
      Osades: Jaanus Tepomees, Maarja Hallik ja Imre Õunapuu.
      Esietendus 19. novembril 2010 Kanuti Gildi SAALis.

TARTU ÜLIÕPILASTEATER

ÜÜDETULT ULBIB / LAIA JÕE LAISAL VOOLUL / ROHELINE KONN
Jaapani lühinäidendid. Vene keelest tõlkinud Aare Pilv ja Kalev Kudu.
Lavastaja: Kalev Kudu. Kunstnik: Kadri Kõiv. Muusika: aitas Raho Langsepp, sünnib kohapeal,
eriti Anu Sildniku flöödist.
      Osades: Preester, kes almust ei andnud; Kallisvara ihkav isand; Tumm sant; Teener – Enor
Niinemägi. Isake-eestseisja; Pimedate MTÜ esimees – Martin Liira. Preester, kes almust ei
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andnud; Mees, kes teeb metsas harakiri; Naaber (Puu); Mees, kelle naine on joodik; Pealinnas
käinud teener; Pimedate MTÜ esimees – Karl Laumets. Isake-eestseisja; Tušipotiga teener;
Kikuiti – Jürgen Gansen. Sirbiga naine; Joodik-naine; Kuradi maski isand – Anneli Ojaste. Joo-
dik-naine; Sirbiga naine; Pealinnas käinud teener; Kauge isanda teener – Sigrid Salutee. Mees,
kes teeb metsas harakiri; Naaber (Puu); Mees, kelle naine on joodik; Jamaoka; Erak-yamabushi
– Christopher Rajaveer. Sirbiga naine; Naine, kes määris end tušiga; Vanaisa teener – Liisu
Krass. Joodik-naine; Teenijanna; Kuradi maski isand; Pealinna kelm; Teener – Deivi Tuppits.
Isand kaugetest provintsidest; Pime sant; Teener – Jari Matsi. Isand kaugetest provintsidest;
Kuradi maskiga teener – Karl-Joosep Ilves. Naine, kes määris end tušiga; Teener Teenijanna –
Kaija M Kalvet. Pealinnas käinud teener – Peeter Piiri. Kuradi maski isand; Kelm; Vanaisa –
Jaanika Tammaru. Kuradi maskiga teener – Asko Külmsaar. Santide isand; flöödimängija –
Anu Sildnik. Santide isand – Kadri Kõiv. Lombakas sant; Chatto; Erak-yamabushi – Ott Nool.
Jamaoka; Vanaisa – Hella Jansons.
      Esietendus 4. mail 2010 Tampere Maja keldrisaalis.

PIIRIVÖÖND
Bernard Kangro, Piret Bristoli ja Kalev Kudu kompositsioon Bernard Kangro Tartu-romaanide
ainetel.
Lavastus ja muusikaline kujundus: Kalev Kudu. Kunstnik: Jaanika Kolk. Valgus ja heli: Enor
Niinemägi või Peeter Piiri.
      Osades: Asse Jairus – Deivi Tuppits või Merilin Männiste. Benno Maran – Jari Matsi. Justus
Pernambuk – Kaarel Targo või Sven Paulus. Georg Villibald Oona – Karl-Joosep Ilves. Meedi;
Tõive Pärdijaak; Viilep Mekk; Hull naine – Jaanika Tammaru. Ally Brikker; Sirje Järvis; August
September; Kojanaine – Kaija M Kalvet või Liisu Krass. Verner Taklaja; Ursus Asser; Dr. Sau-
mets; kelner – Christopher Rajaveer. Voorimees; kohtu-uurija C. H. Malm; kelner – Karl Lau-
mets. Naatan Üirike; Hamilkar Lulu; Max Simonlatser; sanitar; pätt – Ott Nool. Juku Leebram;
Paul Sammet; sanitar; pätt – Jürgen Gansen.
      Esietendus 10. novembril 2010 Tartu Kirjanduse Maja krüptis.

NOORTE TEATRITEHAS

ÜHEL MEHEL OLI NII MADAL LAGI, ET TA SAI AINULT LESTA SÜÜA
Teatrimänguline lavastus viitab tuntud kirjanikule Oskar Lutsule.
Teksti autorid: Lennart Peep, Martin Tikk. Lavastajad: Lennart Peep, Kaija Maarit Kalvet. Kos-
tüümid: Helen Tammemäe. Valgus: Taavi Toom. Heli: Erki Ani. 
      Osades – Anu-Liis Laar, Karl Jakob Marken, Jari Matsi, Peeter Piiri, Oliver Taul, Martin
Tikk.
      Esietendus 24. märtsil 2010 Tartus Genialistide Klubis.
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HEA JUMAL
Lavastus põhineb Ingeborg Bachmanni kuuldemängul “Manhattani hea jumal”.
Lavastaja: Hella Jansons. Liikumine: Helen Solovjev. Kunstnik: Liisu Krass.
      Osades: Asko Külmsaar, Karl Jakob Marken, Merilin Männiste, Richard Naar, Tõnis Park-
sepp, Lennart Peep.
      Esietendus 3. mail 2010 Tartus Genialistide Klubis.

NARKISSOS
Kerli Adovi, August Gailiti ja Vallo Kirsi tekstidel põhinev lavastus. 
Lavastaja: Vallo Kirs. Liikumine: Katre Aab. Valgus: Sander Põllu. Heli: Henri Hütt.
      Osades: Saara Kadak, Vallo Kirs, Kristian Põldma, Adeele Sepp.
      Esietendus 22. mail 2010 Ugala spordisaalis Viljandis.

MAAILM. JA MÕNDA.
Trupi loodud noortelavastus reisimisest ja tundmatutest maailmadest.
Lavastaja: Jaanika Tammaru. Liikumine: Teele Uustani.
      Osades: Karl August Kaljuste, Toomas Krips, Semele Kari, Peeter Piiri, Mai Raet, Minni
Saapar, Martin Teder, Annike Tolmats.
      Esietendus 29. augustil 2010 Genialistide Klubi hoovis.

MINU ELU ILMA MINUTA
Noortelavastus Karl Karbi, Emil Sinclairi ja Doris Tormaja tekstile.
Lavastaja: Tormi Torop. Valgus: Taavi Toom. Heli: Markus Pau.
      Osades: Robert Hussar, Semele Kari, Anu-Liis Laar, Indrek Lillemägi, Annika Oona, Peeter
Piiri, Martin Teder, Martin Tikk.
      Esietendus 17. oktoobril 2010 Genialistide Klubis.

Noorte Teatritehase sarja “Sahtlist välja!” esimesed lugemised:
– Mehis Pihla “Kas jõulud vajavad mind?” (24. jaanuaril 2010);
– Martin Vaher “Järelhüüe” (28. veebruaril 2010);
– Drakadeemia eri! Teine lend: Janika Liiv, Mari-Liis Mägi, Jan Rahman, Birk Rohelend, Eva
Samolberg ja Mihkel Seeder (25. aprillil 2010);
– Taavi Remmel “Kadunud muusa” (23. mail 2010);
– Kerli Adov “Doktor Dracula” 2. novembril 2010);
– Mari-Liis Mägi lühinäidendid (14. detsembril 2010).
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SERIAALID

ÕNNE 13
Stsenarist: Teet Kallas. Režissöörid: Ain Prosa, Kadri Kilp. Operaator: Taavi Kongi. Helirežis-
söör: Priit Perend. Monteerijad: Ain Prosa, Rainer Kask. Kunstnikud: Annely Pahman, Liivi
Olvik. Helilooja: Ardo Ran Varres. Tegevprodutsent: Kädi Rammula. Produtsent: Raivo
Suviste. Tootja: Balti Video OÜ.
      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. Aleksander – Eino Baskin. Jaanus Peterson – Ott Aardam. Jane Peterson – Maarja
Jakobson. Uku Palm – Lembit Ulfsak. Ursula Amaranta Malone – Evelin Pang. Priit Torim –
Tarvo Sõmer. Tiina Püvi – Viire Valdma. Laur Põder – Andres Dvinjaninov. Pille Põder – Külli
Teetamm. Jaak Pallo – Aarne Üksküla. Helle Pallo – Anne Margiste. Are Prillop – Ülle Licht-
feldt. Raim Raidver – Indrek Saar. Anne-Mai Kattai – Garmen Tabor. Richard Kattai – Hannes
Kaljujärv. Ülo Ümera – Aleksander Eelmaa. Jüri Kerges – Egon Nuter. Harry Ahven – Tõnu
Kilgas. Felix Viss – Tõnu Aav. Raivo Tiik – Veikko Täär. Oliver-Sten Karjus – Taavi Teplenkov.
Cäthryn Uusmaa – Carita Vaikjärv. Henry-Fabian Kaljumaa – Anti Kobin. Merilin Kadak –
Hele Kõrve. Marko Reikvere – Priit Võigemast. Raul-Silver Ollene – Tiit Palu. Ints – Mihkel
Tikerpalu. Saara – Maarja Mitt. Einar Karmik – Ago-Endrik Kerge. Erna Sumberg – Silvia
Laidla. Andris – Vello Vilms. Vaapo Väluste – Leino Rei. Thor-Björn Margna – Eero Spriit. Leili
– Marje Metsur. Sonja – Triin Tenso. Annabel – Annabel Korolev. Martin – Remi-Andrias Õis-
man. Pilli-Olev – Taavi Tõnisson. Tom Malone – Jayden Ron Lenear jt.
      Esimene osa eetris 30. oktoobril 1993. aastal, ETV eetris laupäevaõhtuti.

EESTLANE JA VENELANE
Stsenarist: Peep Pedmanson, Olavi Ruitlane. Režissöör-lavastaja: Vilja Nyholm Palm, Margus
Jõemägi. Režissööri assistent: Hanna Kannelmäe. 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 – Alek-
sander Ots. Friidamutt – Anne Paluver. Inga – Hilje Murel. Olja – Tatjana Jegoruškina. Heiki –
Martin Mill.
      Esimene osa eetris 15. mail 2008, eetris neljapäevaõhtuti Kanal 2s.

ENSV
Stsenaristid: Villu Kangur, Gert Kiiler. Lavastaja: Ain Mäeots. Režissöör: Marko Piirsoo. Ope-
raator: Ants Martin Vahur. Kunstnik-rekvisiitor: Jaana Nõu. Kunstnik-kostümeerija – Helen
Sirp. Kujunduskunstnik – Mare Raidma. Grimmikunstnik: Kairit Nieländer. Produtsendid:
Maarek Toompere, Tarmo Kiviväli (Thors Production), Gerda Kordemets (ERR). Tootjad: Thors
Production ja ETV.
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      Osades: Sirje Kadak – Laine Mägi. Ats Aavik – Mait Malmsten. Villem Kadak – Indrek Taal-
maa. Pille Kadak – Liisa Pulk. Paavo Kadak – Tiit Sukk. Aadu Tuts – Felix Kark. Aino Kessner
– Helene Vannari. Jüri Kessner – Argo Aadli. Seltsimees Võsa – Paul Laasik. Rein Karnats –
Rein Pakk. Õppealajuhataja – Raivo E. Tamm.
      Esimest korda eetris 5. septembril 2010, ETV eetris pühapäevaõhtuti.

KELGUKOERAD 
Stsenarist: Eleonora Berg (pseudonüüm). Režissöör: Raivo Maripuu. Produtsent: Toomas Kirss.
Tootja: Duubel 3.
Osades: Post – Taavi Eelmaa. Kõsta – Juhan Ulfsak. Komissar Kelk – Kalju Komissarov. Mart
– Madis Milling. Pulk – Priit Võigemast. Elviira – Ita Ever. Malle – Ada Lundver. Liisbet – Kaie
Mihkelson jpt.
      Esmakordselt eetris 14. aprillil 2006, eetris laupäevaõhtuti Kanal 2s.

KLASS ELU PÄRAST
Stsenaristid: Margit Keerdo, Gerda Kordemets, Lauri Lippmaa, Ilmar Raag. Režissöörid: Ilmar
Raag, Gerda Kordemets, Liina Paakspuu, Priit Valkna, Marek Miil. Operaatorid: Kristjan-Jaak
Nuudi, Christian-Johannes Kask, Jarkko T. Laine. Kunstnikud: Mari-Ann Mardo, Tiiu-Ann
Pello, Armin Kohlman. Helilooja: Timo Steiner. Tegevprodutsendid: Andres Arro, Mart Saar.
Produtsent: Gerda Kordemets. Tootja: ETV.
      Osades: Kerli – Triin Tenso. Õpetaja Laine – Laine Mägi. Kriisinõustaja Anti – Anti Kobin.
Kriisinõustaja Salme – Salme Rannu. Koolipsühholoog Kristjan – Taavi Tõnisson. Kati – Kadi
Metsla. Jass – Robin Pajuste. Marilin – Mirjam Mesak. Kersti – Liina Joonas. Liisa – Saara
Kadak. Tanel – Kaarel Sööt. Meelis – Imre Paabo. Kerttu – Brita Kikas. Uku – Sten-Robert Pul-
lerits. Aleksandra – Petra Sauemägi. Klassiõde – Liisa Ambur. Meesmüüja turul – Aleksander
Kheyfets. Poemüüja – Ülle Tamm. Külapolitseinik – Jüri Karindi. Kerli vanaema – Anne Tuu-
ling. Uurija Neeme – Märt Meos. Kirjandusõpetaja – Marje Metsur. Thea – Paula Solvak. Tiit –
Virgo Ernits. Tiidu ema Merle – Kiiri Tamm. Kerli vend Raimo – Kaspar Pikk. Kerli ema Sirje
– Rita Rätsepp. Direktor Urve – Kaie Mihkelson. Direktor Kalev Riives – Ingomar Vihmar. Mar-
gus – Margus Prangel. Liina – Tiina Rebane. Ingmar – Markus Robam. Olav – Hannes Prikk.
Mare – Kersti Tombak. Keiu – Doris Tisler. Gunnar, Riina isa – Andrus Rootsmäe. Katariina,
Andersi ema – Kärt Tomingas. Üllar, Andersi isa – Aivar Simmermann. Ahto – Andersi vend
– Villem-Oskar Ossip. Väino, Pauli isa – Erik Ruus. Julia, Olavi ema – Anu Lamp. Tuletõrjeülem
– Vahur-Paul Põldma. Jaan – Guido Kangur. Malle – Tiiu Uibo. Noored õpetajad – Kristiine
Truu, Ketlin Kaljas. Näitlejad etenduses: Eeva – Elina Pähklimägi. Aadam – Kristjan Sarv. Madu
– Päär Pärenson. Noortekamp rannas – Joosep Uus, Ronet Tänav, Andreas Saulus, Iiris Jaska,
Gerda Lukkonen. Thea isa – Indrek Sammul. Thea ema – Katrin Valkna. Robin – Roland Laos.
Vanaema Liidia – Leila Säälik. Karmen – Carmen Mikiver. Meelis – Tanel Saar. Prokurör – Gar-
men Tabor. Ireen – Liina Olmaru. Johannes – Hannes Kaljujärv. Julia isa – Lembit Eelmäe.
Uurija – Tiit Sukk. Ralf – Maarius Pärn. Ester – Tiina Vilu. Loomaarsti abiline – Stina Korde-
mets. Rektor – Aarne Mägi. Väino kolleeg – Üllar Saaremäe. Tudeng – Andres Jakovlev.
Tudengineiu – Liis Lindmaa. Toomas – Joonas Paas. Saara – Piret Kalda. Ants – Andres Raag.
Kairi – Kristiin Räägel. Klassijuhataja Kuulberg – Hannes Hermaküla. Afganistani veteran –
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Riho Kurisoo. Pealtnägija saatejuht – Mihkel Kärmas. Direktor – Jaanus Kulli. Härra tänaval –
Timo Steiner. Kohtunik – Tiina Kaalep. Kohtusekretär – Siret Pukk. Prokurör – Jaana Volke.
Ingrid – Laura Peterson. Kaspar – Vallo Kirs. Andres – Raivo Adlas. Rasmus – Tambet Seling.
Ajakirjanik Kalle Uus – Erni Kask. Kohtunik Tuisk – Katrin Nielsen. Ester – Maria Peterson.
Kaisa – Rebeca Kirsipuu. Grete – Eva Eensaar. Rivo – Maario Masing. Jüri Paikse – Janek
Sarapson. Andrese kihlatu – Laura-Liisa Veiler. Raadiodiktor – Ilmar Raag. Raadiokuulaja –
Paul Laasik. Raadiodiskorid – Mart Normet, Erik Moora. Telereporter – Roald Johannson.
      Esimene osa eetris 6. novembril 2010 aastal, 7 osa ETV eetris reedeõhtuti.

KODU KESET LINNA
Stsenarist: Kerttu Rakke, Mihkel Ulman, Livia Ulman ja Andris Feldmanis. Režissöör-lavastaja:
Martin Korjus. Režissööri assistent: Mirle Veisner. Kunstnik: Tiina Alver. Helirežissöör: Indrek
Ulst. Produtsent: Raivo Suviste. Tegevprodutsendid: Jüri Jaanus, Mirle Veisner. Tootja: BEC.
      Osades: Hannes – Martin Veinmann. Helen – Kleer Maibaum. Sten – Indrek Ojari. Liis –
Kadri Adamson. Marina – Alina Karmazina. Karola – Arina Milišnikova. Henri – Sergo Vares.
Berit – Mirtel Pohla. Betti – Marta Laan. Krista – Diana Klas. Renee – Tiit Sukk. Veronika –
Kersti Kreismann. Annika – Tiina Tauraite. Sirje – Liina Vahtrik. Dora – Liis Laigna. Mati –
Uku Uusberg. Lembit – Guido Kangur. Kris – Erki Laur. Tom – Andres Raag. Felix – Jüri
Aarma. Müügijuht – Laine Mägi. Reelika – Liis Proode. Lenka – Külli Teetamm. Anni – Agnes
Aaliste. Paul – Kaido Veermäe. Rasmus – Üllar Saaremäe. Juhan – Andero Ermel. Raul – Krist-
jan Sarv jt.
      Esimest korda eetris 11. septembril 2003, 2010. aastal oli sari kevadel ja sügisel eetris 5 korda
nädalas, esmaspäevast reedeni, argiõhtuti pärast uudiseid.

KÄLIMEHED
Stsenarist: Peep Pedmanson. Režissöör: Rando Pettai. Operaatorid: Tauno Sirel, Margus Malm.
Tegevprodutsent: Anneli Lepp. Produtsent: Olavi Paide. Tootja: Ruut.
      Osades: Urmas – Sepo Seeman. Riina – Hilje Murel. Rebekka – Merle Palmiste. Raivo –
Peeter Oja. Ämm – Ene Järvis jt.
      Esimene osa TV3 eetris 1. oktoobril 2010, eetris reedeõhtuti TV3s.

KÄTTEMAKSUKONTOR
Stsenarist: Mihkel Ulman. Režisöör: Ain Prosa. Operaator-lavastaja: Kristjan-Jaak Nuudi. Te-
gevprodutsent: Kädi Rammula. Produtsent: Raivo Suviste. Tootja: BEC.
      Osades: Frida Arrak – Marika Vaarik. Marion Pärn – Kadri Adamson. Kaspar Tuvi – Ott
Sepp. Gerth Maango – Märt Avandi. Martin Arrak – Sepo Seeman. Häidi – Elina Pähklimägi jpt.
      Esimest korda eetris 5. septembril 2010, TV3 eetris neljapäevaõhtuti.

PEHMED JA KARVASED
Stsenaristid: Toomas Kall, Gert Kiiler. Kunstnik ja lavastaja: Hardi Volmer. Režissöör: Karin
Nurm. Operaatorid: Raul Priks, Janno Hans Arro. Helirežissöör: Maarika Lass. Rekvisiitor:
Signe Kaljulaid. Tegevprodutsent: Jüri Jaanus. Produtsent Raivo Suviste. Tootja: Balti Video OÜ.
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      Osades: Anu Lamp, Piret Kalda, Tõnu Oja, Indrek Sammul, Tiit Sukk, Taavi Teplenkov.
      Esmakordselt eetris 31. detsembril 2001, Kanal 2 eetris laupäevaõhtuti.

PILVEDE ALL
Stsenarist: Eleonora Berg. Režissöör: Indrek Simm. Produtsent: Toomas Kirss. Tootja: Duubel 3.
      Osades: Piret – Inga Allik. Mari – Elisabet Tamm. Kertu – Liis Haab. Sirje – Rita Rätsepp.
Robert – Rein Oja. Peeter – Juss Haasma. Erik – Indrek Sammul Albert – Ain Lutsepp. Diana
– Liia Kanemägi. Paul – Priit Loog jt.
      Esimene osa eetris 8. septembril 2010, Kanal 2 eetris esmaspäevaõhtuti.

RIIGIMEHED
Stsenaristid: Ott Sepp ja Õ-Fraktsioon. Režissöör: Kaaren Kaer. Operaatorid: Christian Johan-
nes Kask, Indrek Šeiko, Peeter Semjonov. Kunstnik: Helen Ehandi. Grimm: Maarja Sild. Mon-
teerija: Margo Siimon. Produtsendid: Tõnis Leht, Gerli Veermäe. Tootja: Catapult Films.
      Osades: Minister – Taavi Teplenkov. Nõunik – Jaak Prints. Kantsler – Külliki Saldre. Pea-
sekretär – Gert Raudsep. Turvamees – Ott Sepp. Peaministri büroo juhataja – Allan Noormets.
Peaministri sekretär – Ursula Ratasepp. Ajakirjanik – Merilin Kirbits jt.
      Esimest korda eetris 31. oktoobril 2010, ETV eetris pühapäevaõhtuti.

SAAME KOKKU TOMI JUURES
Stsenaristid: Wimberg, Jaanus Vaiksoo, Kristiina Kass ja Elo Selirand. Režissöör-lavastajad: Elo
Selirand, Salme-Riine Uibo. Kunstnik: Kaie Kal. Rekvisiitor: Signe Kaljulaid. Helilooja: Tauno
Aints. Toimetaja-produtsent: Margus Saar.
      Osades: Tom – Robert Annus. Anni – Maria Soomets. Endel, Tuustid – Margus Tabor. Vana-
ema Ellen – Marika Vaarik. Postiljon Eedi – Kalju Orro. Onu Ööbik – Argo Aadli. Päti-Pärt –
Margus Tammets jpt.
      Eetris alates 1. septembrist 2006 igal argipäevaõhtul Eesti Televisioonis.

SALADUSED
Stsenarist: Aidi Vallik. Režissöörid: Arbo Tammiksaar, Ergo Kuld, Marianne Kõrver, Ragne
Mandri. Operaatorid: Ergo Kuld, Oliver Matkur, Marianne Kõrver. Toimetajad: Liisi Rohumäe,
Grete Lõbu. Tegevprodutsent: Katrin Meier. Produtsent: Tuuli Roosma. Tootja: Reede OÜ.
      Osades: “Miks sa mind rahule ei jäta?”: Loone – Klaudia Tiitsmaa. Ragnar – Kait Kall. Kati
– Kertu Raja. Ema – Kaili Närep. Naabrinaine – Anne Margiste. Ettekandja – Liis Treiel. “Les-
biskandaal”: Piret – Piret Simson. Katrin – Katrin Meie. Ilona – Ilona Mihkelsoo. Jaana – Jaana
Nõu. Siiri – Siiri Lauri. Tuuli – Tuuli Roosma. Marili – Marili Rooba. Homo-ingel 1 – Arbo Tam-
miksaar. Homo-ingel 2 – Ergo Kuld. Paadunud poissmees – Tarmo Tederov. Jaana mees – Arbo
Tammiksaar. “Sõbrad ja raha”: Siim – Jaan Hansson. Ema – Mari Torga. Vanaema – Malle Pärn.
Kaur – Taavet Borovkov. Urmas – Andri Suga. Hannes – Indrek Espenberg. Kambajõmm –
Marten Aun. Klassijuhataja – Eda Laurits. Kauri isa – Jaanus Ruumet. “Aus mees, petis naine”:
Tõnis – Tarmo Prangel. Katriin – Liisa Aibel. Kristjan – Tambet Seling. Ando – Rednar Annus.
Juku – Lauri Kink. Carolin – Eliise Rebane. Margit – Jaana Kukk. “Buliimik”: Tea – Ragne
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Pekarev. Oliver – Rene Riismaa. Treener – Piret Lill. Kaja – Juta Fridel. Loore – Piia Kenapea.
Psühhiaater – Kristin Kalamees. Arst – Kaia Unas. “Kadunud lapselaps”: Luule – Iivi Lepik.
Kai – Helgi Annast. Eneken – Marika Korolev. Marina – Marina Riisalu. Eduard – Gregor Naa-
tan Soone. Kaidi – Marika Aidla. Keiti – Helle Villmann. “Noor armuke”: Signe – Katrin Valkna.
Urho – Kaarel Targo. Karel – Hardi Kalder. Mairi – Liivika Hanstin. Volli – Tiit Tammesson.
Ülemus – Andres Karumaa. Uus pruut – Maija-Britta Laast. “Armukadedus haua kohal”: Roosi
– Eili Sild. Noor Roosi – Anneli Rahkema. Vilma – Viive Aamisepp. Märt – Heiki Kübar. Ruudi
– Rene Riismaa. “Rikas vend, vaene vend”: Erik – Paul Oskar Soe. Eerika – Karin Tammaru.
Valdo – Margus Jaanovits. Egon – Christopher Merila. Vanaema Maivi – Tamara Abel. Vana-
ema Kadri – Tiia Kriisa. Vanaisa Mihkel – Ago Roo. “Esoteerik”: Kirke – Kersti Heinloo. Ingli-
mees – Jüri Aarma. Tõnu – Janek Joost. Kerttu – Mia-Alexandra Aidla. Kaarel – Julius Markus
Rahuoja. Tiina – Katrin Allika. Liina – Veinika Lemsalu. “Pudel viina”: Jarmo – Silver Viira.
Jarmo ema – Janika Sillamaa. Jarmo isa – Väino Rast. Remo – Erik Luts. Kaarel – Kevin Kolo-
mainen. Martin – Alan Läheb. “Kahe kodu vahel”: Annika – Delis Isabel Reiner. Merike – Mari
Abel. Arvet – Margus Grosnõi. Kadri – Maarja Jakobson. Väino – Aarne Soro. “Ahne Mirjam”:
Mirjam – Maarja Mitt. Madis – Erni Kask. Arlis – Velvo Väli. Kuulus laulja – Mikk Saar. Mart
– Taivo Aasorg. Liina – Kaili Kasetalu. Stilist – Maarja Tali. Ema Aino – Lii Tedre. Isa Helmut
– Peeter Tedre. “Ülbitseja”: Rainer – Kaspar Kotter. Sten – Taniel Tsopp. Taavi – Rasmus Kuber.
Ema – Katrin Pärn. Isa – Tamur Tohver. “Kiidukukk”: Aksel – Siim Maaten. Kaido – Otto Kosk.
Moonika – Maaja Hallik. Rivo – Rait Õunapuu. Maiko – Imre Õunapuu. Jan – Artur Kerge.
Koit – Siim Sups. Turvamees – Hanno Reintam. “Uus, hoolitsev mees”: Leelo – Liia Kanemägi.
Tiit – Riho Rosberg. Sigrid – Kaia Skoblov. Krõõt – Diana Klas. Vardo – Rivo Saarna. Maimu –
Mai Einamaa. Marta – Elisa Maria Hansmann. Miina – Viktoria Torga. Vardo uus naine – Kris-
tiina Ago. “Kohutavad naabrid”: Anna – Kärt Reemann. Velda – Vilma Luik. Valdo – Helgur
Rosenthal. Maria – Leida Rammo. Maakler – Salmen Šois. Politseinik – Andrus Muuga. Jaana
– Maria Taimre. Urmo – Taavi Tõnisson. “Ahistav kekaõps”: Õpetaja Tarvet – Rene Abner.
Rahel – Kairi Kivirähk. Karola – Linda Vaher. Liina – Rea Lest. Natalia – Iiris Laaneoks. Õpetaja
Siimust – Reeda Toots. Direktor – Meelis Vill. Sõber – Ergo Kuld. “Lapsevihkaja”: Jane – Agnes
Aaliste. Tiia – Elina Pähklimägi. Julia – Alina Karmazina. Margot – Maria Lee Liivak. Eeva –
Jana Volke. Maimu – Maret Oomer. “Elu ämmaga”: Elisabet – Ursula Ratasepp. Alma – Lii
Tedre. Rainer – Janek Vadi. Tädi Aino – Merle Talvik. Eevald – Ain Jürisson. Valve – Galina Ti-
kerpuu. “Perekonnaasjad”: Ele – Külli Reinumägi. Silver – Karol Kuntsel. Jaan – Tõnu Tamm.
Piibe – Mari Lill. Jaagup – Mikk Tuisk. Helve – Anne Margiste. Natalja – Laura Baumverk.
“Kasuemad”: Vivian – Kristin Varba. Aivo – Martin Algus. Jane – Ragne Pekarev. Kristel – He-
lena Merzin. Riin – Maarja Mitt. Sõbranna Liisu – Miina Adermann. “Naise seksimure”: Margit
– Maarika Mesipuu. Kaspar – Andres Mähar. Sõbranna kohvikus – Merilin Kirbits. Remondi-
mees – Armin Kohlmann. “Meesteõgija”: Iris – Aveli Jänes. Indrek – Tanel Jonas. Erik – Kalle
Kõiv. Kevin – Jüri Arrak. Keiju – Kati-Miia Püve. Jarmo – Tõnu Kruusimäe. Toivo – Jürjo Või-
sula. Koit – Oliver Kilk. Neeme – Janek Alliksaar. Pärt – Andres Nõmmküla. Andrei – Kerdo
Mölder. Mart – Oliver Meindok. Jaanus – Sten Kukk. “Internetikallim”: Mia – Iiris Laaneoks.
Kaspar – Allan Kress. Ema Eda – Liivika Hanstin. Kolleeg 1 – Elvi Väina. Kolleeg 2 – Lise
Väina. “Elu alkohoolikust emaga”: Sille – Kirke Algma. Märt – Risto Vaidla. Elo, Sille ema –

371

teatrielu2010kroonika_Layout 1  03.10.12  23:18  Page 371



Kaili Närep. Rein – Ago Anderson. Krissu – Elenora Riiel. Lissu – Linda Rooba. Õpetaja – Kris-
tiina Ago. Joomaseltskond – Jüri Pino, Indrek Kuus, Lauri Lõhmus, Margot Sepp, Margit Adorf.
      Esmakordselt eetris 31. märtsil 2008, Kanal 2 eetris esmaspäeviti.

UNISTUSTE AGENTUUR
Stsenarist: Raoul Suvi. Režissöörid: Liina Paakspuu, Raoul Suvi. Produtsent: Jaanus Saar.
Tootja: Teletalu Stuudio OÜ.
      Osades: Anne Kõrvits – Harriet Toompere. Kristi – Külli Reinumägi. Ilmar – Andrus Vaarik.
Silvia – Ester Pajusoo. Carmen – Eliise Paula Roosa. Toivo – Ivo Uukkivi jt.
      Esimene osa TV3 eetris 5. oktoobril 2010, eetris teisipäevaõhtuti TV3s.

VILDE TEE
Näitejuht: Tiit Palu. Operaatorid: Kalev Hiller, CJ Kask, Margus Malm, Tauno Sirel, Marianne
Kõrver. Kunstnik: Silver Vahtre. Toimetaja: Peep Pedmanson. Monteerija: Kaarel Kalberg. Te-
gevprodutsent: Triin Luhats. Produtsendid: Olavi Paide, Kaupo Karelson. Tootja: Ruut.
      Osades: Piret Laurimaa, Triin Lepik, Priit Loog, Madis Milling, Sepo Seeman, Peeter Oja jt.
Mängu juhib Artur Talvik. 
      Esimene osa eetris 19. septembril 2009 TV3 ekraanil, eetris laupäevaõhtuti.

ÜHIKAROTID
Stsenarist: Martin Algus. Režissöör ja operaator: Ergo Kuld. Produtsent: Tuuli Roosma. Tootja:
Reede.
      Osades: Andri – Ivo Reinok. Kustav – Lauri Pedaja. Pauli – Roger Stahlman. Neeme – Rag-
nar Uustal. Virgo – Kevin Väljaots. Viktoria – Liina Vahter. Iiris – Kirsti Villard. Marion –
Johanna-Maria Parv. Ühikamutt – Salme Poopuu jt.
      Esimene osa Kanal 2 eetris 8. märtsil 2010, eetris esmaspäevaõhtuti Kanal 2s.
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FILMID

LÜHIFILMID

KALLIS SÕBER, SIND AUSTAN
Stsenarist: Veera Marjamaa. Režissöör: Ove Musting. Operaator: Mihkel Soe. Heli: Arian Levin.
Kunstnik: Katrin Trumm. Heliloojad: Arian Levin, Jaan Pehk. Monteerija: Jaan Laugamõts.
Produtsent: Ove Musting. Tootja: Downtown Pictures.
      Osades: Jaan Pehk, Tarmo Tagamets, Maive Käos, Eleri Jürisaar, Agu Trolla, Urve Järg jt.
      Kestus 19 minutit. Esilinastus 21. jaanuaril 2010.

RÄNDAJA 
Stsenaristid: Maria Kivirand, Robi Uppin. Režissöör: Robi Uppin. Operaator: Janis Jurkovskis.
Heli: Sten Roosvald. Kunstnik: Eleriin Velling. Monteerija: Maria Kivirand. Produtsendid: Berit
Piho, Maria Kivirand. Tootja: Black Plastic Productions.
      Osades: Sandra – Carita Vaikjärv. Albert – Lauri Nebel.
      Kestus 31 minutit. Esilinastus 24. aprillil 2010.

KUTSAR KOPUTAB KOLM KORDA
Stsenaristid: Elo Selirand, Mihkel Robam. Režissöör: Elo Selirand. Operaator: Elen Lotman.
Heli: Mart Kessel-Otsa. Kunstnik: Jaana Jüris. Helilooja: Rein Rannap Kostüümikunstnik:
Kenneth Bärlin. Monteerija: Jaak Ollino. Produtsent: Anneli Ahven. Tootja: Exitfilm.
      Osades: Maarika Vaarik, Erik Ruus, Meelis Hainsoo jt.
      Kestus 49 minutit. Esilinastus 3. mail 2010.

NÄKILUGU
Stsenaristid: Heleri Saarik, Andero Uusberg. Režissöör: Heleri Saarik. Operaator: Meelis
Veeremets E.S.C. Heli: Horret Kuus. Kunstnikud: Ronald Kolmann, Pille-Maris Arro, Jaagup
Roomet. Helilooja: Tiit Kikas. Monteerija: Jaak Ollino JR. Produtsendid: Esko Rips, Evar Anvelt.
Tootja: Nafta. BFM.
      Osades: Kaisa Mallene, Anne Türnpu, Leida Rammo, Kaie Mihkelson.
      Kestus 24 minutit. Esilinastus 30. septembril 2010.

VAHETUS
Stsenarist ja režissöör: Anu Aun. Operaator: Mart Taniel. Heli: Horret Kuus. Kunstnik: Jaagup
Roomet. Helilooja: Erki Pärnoja. Kostüümikunstnik: Piret Sootla. Monteerija: Margo Siimon.
Produtsendid: Margo Siimon, Laura Talvet. Tootja: Luxfilm.
      Osades Mari Abel, Katariina Lauk, Mait Malmsten, Aleksander Eelmaa, Indrek Sammul,
Helena Merzin, Andres Puustusmaa, Hilje Murel, Juhan Ulfsak ja Mona Pääsuke.
      Kestus 15 minutit. Esilinastus 2. oktoobril 2010 Thessaloniki filmifestivalil, 16. oktoobril
2010 Tallinnas.
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OLEG
Stsenarist ja režissöör: Jaan Toomik. Operaator: Mait Mäekivi. Heli: Ivo Felt. Kunstnikud: Maiu
Rõõmus, Jaan Toomik. Helilooja: Mihkel Kleis. Kostüümikunstnik: Maiu Rõõmus. Monteerija:
Jaak Ollino. Produtsent: Ivo Felt. Tootja: Allfilm.
      Osades: Pärt Uusberg, Valter Uusberg, Dmitri Sobolevski, Sulev Teppart jt.
      Kestus 20 minutit. Esilinastus 19. oktoobril 2010.

KÜLM ON
Stsenaristid: Martti Helde, Triin Sinissaar. Režissöör: Martti Helde. Operaator: Alvar Kõue.
Heli: Tarvo Schmeimann. Kunstnik: Reet Brandt. Helilooja: Argo Vals. Kostüümikunstnik:
Anna-Liisa Liiver. Monteerija: Jaak Ollino. Produtsent: Ivo Felt. Tootja: Allfilm.
      Osatäitjad: Aggivald – Mikk Jürjens. Isa Ike – Gert Raudsep. Ema – Anne Reemann. Vend
Nuut – Madis Mäeorg. Vanaisa – Aarne Üksküla.
      Kestus 25 minutit. Esilinastus 21. oktoobril 2010.

TAEVAVÕTI
Stsenarist, režissöör ja kunstnik: Ervin Õunapuu. Operaator ja monteerija: Rein Kotov. Heli:
Tarvo Schmeimann. Helilooja: Rivo Laasi. Produtsent: Margus Õunapuu. Tootja: Film Tower
Kuubis.
      Osades: Roman Baskin, Mattias Jürgens, Kaido Veermäe, Hendrik Toompere jr, Tuuliki
Poom, Väino Laes, Mait Malmsten, Ivo Uukkivi, Ants Ander jt.
      Kestus 20 minutit. Esilinastus 4. novembril 2011.

MÄNGUFILMID

POLLI PÄEVIKUD (POLL)
Stsenarist ja režissöör: Chris Kraus. Operaator: Daniela Knapp. Heli: Heinz Ebner. Kunstnik:
Silke Buhr. Helilooja: Anette Focks. Monteerija: Uta Schmidt. Produtsendid:Alexandra Kordes,
Meike Kordes, Riina Sildos, Danny Krausz, Kurt Stocker ja Chris Kraus. Tootjad: Amrion, Kor-
des&Kordes Film, DOR Film.
      Osades: Oda von Siering – Paula Beer. Ebbo von Siering – Edgar Selge. Schnaps – Tambet
Tuisk. Milla von Siering – Jeanette Hain. Mechmershausen – Richy Müller. Paul von Siering –
Enno Trebs. Hauptmann Karpow – Yevgeni Sitokhin. Gudrun Koskull – Susi Stach. Professor
Plötz – Erwin Steinhauer. Professor Hasenreich – Michael Kreihsl. Oda Schaefer – Gudrun
Ritter. Gigola – Uma Fritze. Karin – Paula Fritze. Lisbeth – Valentina Väli jt.
      Kestus 129 minutit. Esilinastus 16. septembril 2010 Toronto filmifestivalil ja 17. detsembril
2010 Eestis.

LUMEKUNINGANNA
Stsenarist ja režissöör: Marko Raat. Operaator: Marius Matzow Gulbrandsen. Heli: Olger Ber-
nadt, Horret Kuus. Kunstnikud: Jack van Domburg (NOR), Eva Maria Gramakovski. Helilooja:
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Sten Sheripov. Kostüümikunstnik: Aldo Järvsoo. Monteerija: Kaie-Ene Rääk. Produtsendid:
Kaie-Ene Rääk, Knut Skoglund. Tootjad: F-Seitse, Pomor Film ANS.
      Osades: Naine – Helena Merzin. Poiss – Artur Tedremägi. Lapi Nõid – Toomas Suuman.
Ehitusmeister – Egon Nuter. Tüdruk – Kertu Raja. Koristaja – Anni Kreem. Õde – Liisa Ratas-
sepp. Treener – Peeter Raudsepp. Politseinik – Janek Sarapson. Töökaaslane – Kristo Viiding
jt.
      Kestus 95 minutit. Esilinastus 25. veebruaril 2010.

PUNANE ELAVHÕBE
Stsenarist: Andres Anvelt. Režissöör: Andres Puustusmaa. Operaator: Mait Mäekivi. Heli: Ants
Andreas, Tiina Andreas. Kunstnik: Ervin Seppel. Kostüümikunstnik: Eugen Tamberg. Mon-
teerija: Tambet Tasuja. Produtsent: Kristian Taska. Tootjad: Taska Productions, Arnold & Gregor
Productions.
      Osades: Reps – Juhan Ulfsak. Sander – Märt Avandi. Buldooser – Peeter Oja. Marju – Inga
Salurand. Kirst – Aleksandr Bashirov. Holts – Mait Malmsten jt.
      Kestus 90 minutit. Esilinastus 9. aprillil 2010.

ETV PORTREESAATED

14. mail “APELSINI SEES. AGO ANDERSON”.
Autor ja režissöör Gerda Kordemets.

1. juunil “LENNUD XXIV LEND. TULEMINE”.
Režissöör Maarja Pärsim, toimetaja Joonas Hellerma.

5. juulil “SÜNDINUD TANTSULE. KAI LEETE”. Käsikiri Ruti Murusalu ja Marje Murusalu,
režissöör Ruti Murusalu, produtsendid Ruti Murusalu ning Ruth Alaküla.

Portreesaate “TÄHELAEV” 2010. aasta peaosalisi:
7. veebruaril – Neeme Kuningas; 21. märtsil – Allan Noormets; 4. aprillil – Raivo Trass; 11.
aprillil – Helle Laas; 9. mail – Toomas Edur, Age Oks; 16. mail – Peeter Jalakas; 19. septembril
– Mart Sander; 12. detsembril – Leida Rammo.

ETV TEATRILAVASTUSTE SALVESTUSED 2010. AASTAL

VAHEPEATUS
R.A.A.A.M.-i lavastus (2008).
Režissöör: Marek Miil.
Salvestatud 20. veebruaril 2010.
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INGEL, INGEL, VII MIND TAEVA
VAT Teatri lavastus (2009).
Režissöör: Marek Miil.
Salvestatud 15. aprillil 2010.

EESTI ASI
R.A.A.A.M.-i lavastus (2007).
Režissöör: Marek Miil.
Salvestatud 11. juulil 2010.

REVIDENT
Endla lavastus (2008).
Režissöör: Marek Miil.
Salvestatud 8. augustil 2010.

JANU
Endla lavastus (2008).
Režissöör: Marek Miil.
Salvestatud 28. oktoobril 2010.
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TEATRILAVASTUSTE ESMAESITLUSED EESTI TELEVISIOONIS

KANGELANE
Endla lavastus (2007).
Režissöör: Marek Miil.
12. veebruaril 2010.

CYRANO DE BERGERAC 
Rakvere Teatri lavastus (2007).
Režissöör: Marek Miil.
30. aprillil 2010.

REVIDENT
Endla lavastus (2008).
Režissöör: Marek Miil.
15. oktoobril 2010.

PEA VAHETUS
Teater NO99 lavastus (2009).
Režissöör: Marek Miil.
10. detsembril 2010.

VOLDEMAR
Eesti Draamateatri lavastus (2007).
Režissöör: Marek Miil.
24. detsembril 2010.

INGEL, INGEL, VII MIND TAEVA...
VAT Teatri lavastus (2009).
Režissöör: Marek Miil.
5. novembril 2010.

RAADIOTEATRI ESIETENDUSED

VAIKUS JA KARJED 
Autor, režissöör ja esitaja: Andres Noormets.
Helirežissöör: Külli Tüli. 
Episoodides tuttavad ja sugulased.
      Esietendus 30. jaanuaril 2010.
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LAVIIN
Autor: Martin Algus.
Režissöör: Toomas Lõhmuste. Helirežissöör: Külliki Valdma.
      Osades: Mees – Tõnu Oja. Naine – Hilje Murel. Hääl automaatvastajas – Kadri Ollino.
      Esietendus 3. juulil 2010. 

MINAKASSETT
Autor: Jim Ashilevi.
Režissöör: Andres Noormets. Helirežissöör: Külli Tüli. 
      Osades: Joonas Laurits, kasseti autor – Kristian Põldma. Liise, Joonase parim sõber ja klas-
siõde – Marika Palm. Theodor Laurits, Joonase vanaisa – Andres Lepik. Jaanika Laurits, Joo-
nase õde – Maaja Hallik. Õpetaja Raud – Tiina Sombri. Priidu – Artur Linnus. Episoodides
Viljandi Maagümnaasiumi 10b klassi õpilased ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilased.
      Esiettekanne Ugala väikeses saalis 20. septembril 2010.
      Esietendus raadios 26. septembril 2010.

KIHLVEDU
Autor: Kaido Liiva.
Režissöör: Kalju Orro. Helirežissöör: Külliki Valdma.
      Osades: Volli – Allan Noormets. Väinu – Margus Tabor. Meeta – Piret Kalda. Raimu –
Andres Raag. Siirus – Andero Ermel. Koer Muri – koer Erik.
      Esietendus 20. novembril 2010.
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UUSI OSATÄITJAID VANADES LAVASTUSTES

ESTONIA

Cyrano de Bergerac (2005): Kaputsiin – Aleksander Arder.
La traviata (1997/2006/2009): Komissionäär – Roman Chervinko. Violetta – Aile Asszonyi.
Maskiball (2009): Amelia teener – Roman Chervinko, Gints Sterinovics. Oscar – Kristina Vähi.
Horn – Pavlo Balakin.
Padaemand (2004): Surin – Märt Jakobson.
Rigoletto (2007): Borsa – Aleksander Arder. Ceprano – Pavlo Balakin.
Viini veri (2004): Balletisolist – Aleksandr Kanapljov.
Kolm musketäri (2009): Marie de Hautebois – Heidi Kopti. D’Artagnani ema – Kaire Kasetalu.
D’Artagnani isa – Sam Brown. Cinq-Marsi markii – Jonathan Hanks. Porthos – Anatoli Arhan-
gelski.
Luikede järv (2002): Benno – Jegor Zdor. Kaks õuepreilit – Nanae Maruyama ja Tiina Ojanen.
Kuninganna – Kaire Kasetalu.
Lumivalgeke ja 7 pöialpoissi (2008): Võõrasema – Galina Lauš. Ninatark – Jonathan Hanks.
Õnneseen – Vitali Nikolajev. Häbelik – Michele Pellegrini.
Metshaldjas/ La Sylphide (2007): Anna – Helen Veidebaum. Madge – Tatjana Laid. 
Teine sümfoonia (2009): Alena Shkatula, Maksim Tšukarjov, Marika Muiste, Anatoli Arhan-
gelski. 

EESTI DRAAMATEATER

Metspart (2007): Teenija – Mari Lill.
Mängud tagahoovis (2009): Gidi Betser – Roland Laos.

EESTI RIIKLIK NUKU- JA NOORSOOTEATER

Nukumängu ABC (2008): Konferansjee ja erinevad rollid – Taavi Tõnissoni dublandiks õppis
Anti Kobin.

NO99

Kuidas seletada pilte surnud jänesele (2009): Inga Saluranda asendab Eva Klemets.
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RAKVERE TEATER

Pipi Pikksukk (1998): Klang – Lauri Kaldoja. Larsson – Mait Joorits. Larsson – Heigo Teder.
Elu ja kuidas sellega toime tulla (2009): Natali – Natali Lohk. Maarika – Maarika Mesipuu.
Täismäng (2003): Jana Tõnnema – Liisa Aibel.
Kui Harry kohtas Sallyt (2009): Jack – Üllar Saaremäe.

UGALA

Väike Tjorven Soolavareselt (2006): Vanaproua Sjöblom – Anne Valge. Bernhardiin Pootsman
– Meelis Rämmeld.
Arturi laulud ja aastad (2009): Daam – Anne Valge.Veronika – Jaana Kukk.
Nii nagu taevas (2009): Gabriella ja Conny lapsed – Härold Välba või Jaak-Erik Pihlak ja Anna
Marie Priks või Mariann Mägi. Uued kooriliikmed – Jaana Kukk, Merle Liinsoo, Karoliina
Kreintaal, Peeter Jürgens, Peeter Konovalov.
Börs ja Börsitar (2007): Baarman Guits, Roy, kutt, Rolf, Mikk – Andres Oja.

VANEMUINE

Kuningas Richard Kolmas (2009): Rivers – Karol Kuntsel.
Don Juan (2009): Anna – Helena Merzin-Tamm.
Madama Butterfly (2004): Cho-cho-san – Irina Vaštšenko. Goro – Guntars Rungis.

VENE TEATER

Aarete saar (2008): Lõbus Dick – Anton Paderin.
Jõuluvaimud (2009): Vaim – Anton Paderin.
Vanem poeg (2008): Sõbranna – Maria Feklistova (näitestuudio õpilane).
Pöörane raha (2001): Bill – Aleksandr Kutšmezov.
Ohtlikud suhted (2007): Mme de Rosemonde – Liidia Golovataja. Chevalier Danceney –
Aleksandr Sinjakovitš.
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AUHINNAD, PREEMIAD, STIPENDIUMID

Briti impeeriumi teeneteordeni (Commander of the Order of the British Empire) pälvisid
TOOMAS EDUR ja AGE OKS.

Venemaa Sõpruse Ordeni pälvis ERI KLAS.

Valgetähe V klassi teenetemärgi sai baleriin ja balletirepetiitor JELENA POZNJAK-KÕLAR.

TIIT OJASOO sai välisministeeriumi kultuuristipendiumi Eesti loomeinimesele.

2010. aastal määratud riigi kultuuripreemia pikaajalise väljapaistva loomingulise tegevuse
eest sai LEA TORMIS.

Eesti Kultuurkapitali aastapreemia sai pikaajalise tulemusliku tegevuse eest ÜHENDUS
R.A.A.A.M.

Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemia näitekirjanduse valdkonnas
pälvis URMAS VADI “Peeter Volkonski viimane suudlus”.

Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia pälvis särava ja mitmekülgse
loomingulise tegevuse eest interpreedi ja koolitajana ANNE-LIIS POLL.

Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemia sai RIINA ROOSE missiooni-
tundliku tegevuse eest Eesti muusikapärandi tutvustamisel.

Eesti Teatrikriitikute Ühenduse Hea Teatri Auhinna sai RAIMO PASS.

ASSITEJ Eesti Keskuse Tähelepanuteatri preemia sai HEINO SELJAMAA.

Ajakirja Teater. Muusika. Kino aastapreemia parima teatrialase kirjutise eest sai OTT
KARULIN (“Avignon – sama struktuur, samad nimed”, TMK 1/2010, “EMTA lavakunstikooli
XXIV lend”, TMK 6-7/2010, “Kunstnik tagumises vasakus nurgas”, TMK 10/2010, “Kriitiku
ja (keele)toimetajate mugavusabielu”, TMK 11/2010, “Kuus naervat last nutmas” TMK
12/2010).

Eesti Näitlejate Liidu aastapreemia (auraha) sai KAIS ADLAS.

Raadioteatri näitlejaauhinna pälvis TÕNU OJA Mehe rolli eest Martin Alguse kuuldemängus
“Laviin”.
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Eesti sõltumatu tantsu auhindade laureaadid on Sandra Z “AUTISTID / ARTISTID” – žanri-
otsingud ühes kompromissitu ühiskonnakriitikaga (lavastus, mis laiendab tantsukunsti piire
– vormiliselt, žanriliselt, ruumiliselt, sotsiaalselt või muul viisil); KARL SAKS – pingestatud
lavalise kohalolu eest (esitaja, kes kannab liigutuse publikuni) ning Aasta Läbilööja 2010 –
HENRI HÜTT (eripreemia).

ERGO tantsupreemiad kahele rahvusballeti tantsijale said naistantsijaist EVE ANDRE ja mees-
tantsijaist SERGEI UPKIN.

Oskar Lutsu nimelise huumoripreemia pälvis TÕNU AAV.

Harju maakonna teatripreemia sai teatrimees, lavastaja ning ooperijuht ARNE MIKK.

Harjumaa aukodanikuks valiti dirigent ERI KLAS.

Tartu aasta kultuurikandjad 2010. aastal on EESTI TEATRI FESTIVALI MEESKOND kutselise
kooslusena ning IVAR PÕLLU loojana.

Tartu linna medali sai lavastaja ja harrastusteatri juht RAIVO ADLAS.

RIINA ROOSE pälvis Tallinna Kultuuriteo preemia.

Viljandi linna teatripreemia laureaat on AARNE SORO, isikupärane ja särav doktor Tomas
Stockmann lavastuses “Stockmannid”, Inglismaa Pariisi suursaatkonna ametnik Simon Prout
lavastuses “Majandustõus ehk Kohe käib pauk”, Olaf lavastuses “Väikesed vanamehed”, Hil-
dur Sokk lavastuses “Karlsson katuselt”, Härra Halvasti lavastuses “Isa talveuni”.

Võru kultuurimaja Kannel teatriauhinna pälvis ANDRES JUKK.

Kaarel Saha preemia laureaadid on MALLE LAINEVOOL ja AIVAR MÄE.

Lavastuse “Sinul on meretäis hirmu” ajaleht, mille kujundas UKU-KRISTJAN KÜTTIS võitis
ADC Estonia disainiauhinna trükiste kategoorias ning graafilise disaini Hõbemuna rek-
laamikonkursil Kuldmuna 2010.

***

Andres Noormetsa “VAIKUS JA KARJED” võitis Berliinis rahvusvahelisel festivalil Prix Eu-
ropa 2010 peaauhinna kui Euroopa parim kuuldemäng.

ERR telesari “KLASS: ELU PÄRAST” võitis Roomas RomaFictionFesti võistlusprogrammis
kaks auhinda – parima draamaprojekti auhind ja parima meesnäitleja auhind Margus
Prangelile.
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Marimaal Joškar-Olas VII rahvusvahelisel soome-ugri teatrite festivalil “Majatul” pälvis TÕNU
OJA lavastuses “Aabitsa kukk” eripreemia parimale meesnäitlejale.

Ajakirja Dance Europe tantsukriitikute küsitluse järgi kuuluvad parimate tantsijate hulka
OLGA MALINOVSKAJA ja ARTJOM MAKSAKOV.

Balti riigi omadramaturgiat tutvustaval Balti teatri festivalil võitis parima lavastuse auhinna
Tallinna Linnateatri lavastus “KESKÖÖPÄIKE” (lavastaja ANU LAMP). Lisaks pälvis sama
lavastuse kujundus parima lavakujunduse auhinna, kunstnik ENE-LIIS SEMPER (Teater
NO99), ning parima naiskõrvalosa auhinna HELENE VANNARI.

Vitebski 23. rahvusvahelisel nüüdistantsu konkursil pälvis tantsukriitikute eripreemia
“kõrge professionaalsuse ja meisterlikkuse” eest Fine 5 Tantsuteater lühiteosega “SLOW RUN
AND RUSH” (koreograaf Tiina Ollesk). “Points on the Line” (koreograaf Dmitri Kruus) jõudis
2. vooru ning Külli Roosna tantsulavastus “Circle Through” võitis 1. preemia ühevaatuseliste
tantsuteoste seas.

STIPENDIUMID

Eesti Kultuurkapitali stipendiumi “Ela ja sära” pälvis IVAR PÕLLU.

Mait Agu nimelise stipendiumi pälvis TLÜ koreograafia eriala bakalaureuseastme üliõpilane
MARIA UPPIN.

Hotelli London preemia-stipendiumi Vanemuise teatri näitlejale sai OTT SEPP.

Eesti Rahvuskultuuri Fondi Adelaide’i eesti muinsuskaitse seltsi fondi stipendiumi sai
RAHVUSOOPER ESTONIA Alan Herdmani Pilatese meistrikursuste läbiviimiseks.

Eesti Rahvuskultuuri Fondi Alexander Kofkini fondi stipendiumid pälvisid ALO KÕRVE,
AIN MÄEOTS ja PRIIT VÕIGEMAST.

Eesti Rahvuskultuuri Fondi Estonia Seltsi Klaudia Maldutise stipendiumi sai ALEKSANDR
PRIGOROVSKI.

Eesti Rahvuskultuuri Fondi Kristi ja Siim Kallase fondi stipendiumi, toetamaks Eesti ajaloo
mõtestamist teatris, said Tartu Uue Teatri lavastuse “Ird. K” dramaturg ja lavastaja Ivar Põllu
ning peaosatäitja Nero Urke.

Eesti Rahvuskultuuri Fondi Mari-Liis Küla fondi stipendiumi pälvis MAARJA NAAN.
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Eesti Rahvuskultuuri Fondi Mati Palmi fondi stipendiumi pälvis KRISTEL PÄRTNA.

Eesti Rahvuskultuuri Fondi Mati Lehtineni fondi stipendiumi pälvis ANNIKA LUMI.

Eesti Rahvuskultuuri Fondi Rahvusooperi fondi stipendiumi sai ALEKSANDER ARDER.

Eesti Rahvuskultuuri Fondi Voldemar Panso fondi stipendiumi said MARION JÕEPERA ja
MARIA LEE LIIVAK.

KOLLEEGIPREEMIAD

EESTI DRAAMATEATER
Käsu-Ants (lavastajapreemia) – Merle Karusoo (lavastused “Vassiljev ja Bubõr ta tegid siia...”
ja “Panso”);
Suur Ants (naispeaosa auhind) – Ita Ever (Violeti roll lavastuses “Augustikuu”);
Suur Ants (meespeaosa auhind) – Mait Malmsten (Panso roll lavastuses “Panso” ja Lopahhini
osatäitmine lavastuses “Kirsiaed”);
Väike Ants (naiskõrvalosa auhind) – Kersti Heinloo (Bubõri naise ja Margareta roll lavastuses
“Vassiljev ja Bubõr ta tegid siia...” ning Varja roll lavastuses “Kirsiaed”);
Väike Ants (meeskõrvalosa auhind) – Raimo Pass (Ennu roll lavastuses “Vassiljev ja Bubõr ta
tegid siia...”, Simeonov-Pištšiku roll lavastuses “Kirsiaed” ja Neljanda osatäitmine lavastuses
“Panso”);
Ilu-Ants (kunstnikupreemia) – Pille Jänes (külalisena, kunstnikutööd lavastustele “Vassiljev
ja Bubõr ta tegid siia...” ning “Augustikuu”);
Asi-Ants (parim tehniline töötaja) – jumestuskunstnik Küllikki Pert;
Abi-Ants (parim teenindav töötaja) – tehnik Jüri Antsmaa;
Kaval-Ants (preemia teatri juhatuselt) – muusikaala juhataja Ardo Ran Varres (teatri 90. juu-
beliks loodud “Draamateatri kantaat”).
Eesti Draamateatri juhatus tunnustas aasta jooksul enim hõivatud meesnäitlejat Raimo Passi
(mängis 136 etendust) ja naisnäitlejat Britta Vahurit (100 etendust) preemiareisiga.

EESTI NUKU- JA NOORSOOTEATER
Lipulaev ehk parim lavastus – “Väike nõid” (lavastaja Jevgeni Ibragimov);
Pärl ehk parim naisnäitleja – Ingrid Isotamm;
Ladvaõun ehk parim meesnäitleja – Taavi Tõnisson;
Rusikas silmaauku ehk parim kõrvalosatäitja – Tarmo Männard;
Puhas võit ehk parim külaline – “Väikese nõia” kunstnik Irena Marečkova Tšehhist;
Töömesilane ehk parim administratiivtöötaja – müügiadministraator Birgit Škerin;
Osavnäpp ehk parim tehniline töötaja – lavameister Georg-Sander Männik;
Suurim üllataja – NUKU muuseum.
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ENDLA
Parim naisnäitleja – Carmen Mikiver (Nawal “Põletuses”);
parim meesnäitleja – Ago Anderson (Arijoutsi lavastuses “Külmale maale”) ja Priit Loog (Birk
“Röövlitütar Ronjas” ja Nihad “Põletuses”);
parim lavastaja – Kalju Komissarov (külalisena, “Röövlitütar Ronja”);
parim kunstnik-kujundaja – Krista Tool (külalisena, “Röövlitütar Ronja”);
etendust ettevalmistav ja teenindav tehniline töötaja – Kaido Päästel;
administratsioon – Heli Kaskla ja Ain Roost;
kogu maja teenindav töötaja – Lilian Tammiksaar;
kohvikutöötaja – Riina Saks.

ESTONIA
Orkestripreemia – Jüri Alperten;
balletipreemia – Eve Andre;
kooripreemia – Heilin-Helina Kuuskme;
solistipreemia – Mart Laur;
etendust teenindava personali preemia – Taimi Lume;
administratsioonipreemia – Kadri Pukk;
etendust ettevalmistava personali preemia – Helgi Sallo.

RAKVERE TEATER
Parim lavastaja – Andres Noormets (“Tuulte pöörises”);
parim kunstnik – Rosita Raud (“39 astet”);
parim naisnäitleja – Anneli Rahkema (Ema ja Barbie “Kaelkirjakus”; Leena “Tuulte pöörises”;
Emand Ahavzi ja teised “Väike Mukis”);
parim meesnäitleja – Toomas Suuman (Hirst “Eikellegimaas”; Gonzalo “Tormis”; Jaak “Tuulte
pöörises”);
muidu imeline – Tarmo Kesküll (“39 astet” muusikaline kujundus; “Unenäokohviku” origi-
naalmuusika ja muusikaline kujundus);
parim etendust teenindav töötaja – lavatehnik Ailar Kullamägi;
parim lavastust ettevalmistav töötaja – lavastusala juhataja Tiit Kalm;
parim teenindaja – (läks seekord jagamisele) kohvikuteenindajad Katrin Kalamets ja Janek
Kupp;
parim korraldaja – projektijuht Heigo Teder.

TALLINNA LINNATEATER
Parim lavastus – Elmo Nüganen, “Meie, kangelased”;
parim kujundus – Vladimir Anšon, “Meie, kangelased”;
parim meesosatäitja – Andrus Vaarik (George lavastuses “Kes kardab Virginia Woolfi?” ja härra
Tšissik lavastuses “Meie, kangelased”);
parim naisosatäitja – Külli Teetamm (Erica lavastuses “Ma armastasin sakslast”);
parim meeskõrvalosatäitja – Veiko Tubin (rollid lavastuses “Hecuba pärast”);
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parim naiskõrvalosatäitja – Anu Lamp (proua Tšissik lavastuses “Meie, kangelased”);
parim lavastusala töötaja – Tarvo Elblaus;
parim maja töötaja – Enel Markus;
eripreemia – Lauristini kolhoosi näitetrupp.
Juhtkonna preemiad: enim etendusi andnud naisnäitleja – Piret Kalda (120), enim etendusi
andnud meesnäitleja – Mart Toome (148), naistöötaja preemia – Mari Ellik, meestöötaja preemia
– Siim Vahur.
Toetajate preemiad: AS ESPAK näitlejapreemia – Külli Teetamm, AS Nordecon International
(endine Eesti Ehitus) tehnilise töötaja preemia – Heidi Tammiste, Eesti Päevalehe preemia –
Veiko Tubin.

UGALA
Parim lavastaja – Taago Tubin (lavastused “Maakad” ja “Isa talveuni”);
parim kujundaja – Jaanus Laagriküll (kujundused lavastustele “Arkaadia”, “Grace ja Glorie”,
“Isa talveuni” ja “Väikesed vanamehed”);
parim näitlejanna – Carita Vaikjärv (lavastused “Maakad”, “Stockmannid”, “Majandustõus”,
“Karlsson katuselt”) ja Kadri Lepp (lavastused “Grace ja Glorie”, “Piloot”, “Väikesed vana-
mehed”);
parim näitleja – Aarne Soro (lavastused “Stockmannid”, “Majandustõus”, “Isa talveuni”,
“Karlsson katuselt” ja suvelavastus “Väikesed vanamehed”);
parim lavastust teenindav ja ettevalmistav töötaja – kunstnik-dekoraator Taimi Põlme;
parim maja ja publikut teenindav töötaja – teenindusjuht Kelly Eensoo;
südamega tehtud töö preemia – Indrek Sammul.
Enim etendusi mänginud näitlejate preemia pälvisid Arvi Mägi ja Kata-Riina Luide.

VANEMUINE
Parim naispeaosa – Külliki Saldre (rollid lavastustes “Gorgo kingitus” ja “Maetud laps”);
parim meespeaosa – Aivar Tommingas (rollid lavastustes “Vihmamees”, “Maetud laps” ja
“Huntluts”;
parim naiskõrvalosa – Maarja Mitt (rollid lavastustes “Puhastus”, “Huntluts”, “Maetud laps”
ja “Helisev muusika”);
parim meeskõrvalosa – Margus Jaanovits (rollid lavastustes “Maetud laps”, “Vihmamees”,
“Huntluts” ja “Puhastus”);
parim draamalavastus – Ingo Normeti “Huntluts”.
Vanemuise loomenõukogu tunnustused: Autospiriti-nimelise draama aastaauhinna pälvis
Maarja Mitt, Torrese-nimelise balleti aastaauhinna sai balletisolist Colin Thomas Maggs, EMT-
nimelise muusika aastaauhinna pälvis tromboonimängija ning orkestri intendant Aivo Kod-
danipork. Kinema-nimelise tehnilise töötaja aastaauhinna sai vaneminsener Jaan Koiduaru,
administratsiooni töötaja preemia pälvis müügiassistent Žanna Pindma. Loomenõukogu eri-
preemia pälvis Vanemuise trupijuht Eda Hinno. Aasta vanemuislasteks valiti teatripäeval
Lauri Sirp ja Erik Makarov.

386

teatrielu2010kroonika_Layout 1  03.10.12  23:18  Page 386



EESTI KUTSELISTE TANTSIJATE LOOMELIIDU KOLLEEGIPREEMIAD
Repetiitori, pedagoogi ja lavastaja preemia – Elita Erkina;
tantsija preemia – Sergei Upkin.

PUBLIKUPREEMIAD

ENDLA
Parim naisnäitleja – Piret Laurimaa (rollide eest lavastustes “Esimesed suudlused”, “Tiramisu”
ja “Hingede öö”);
parim meesnäitleja – Ago Anderson (rollide eest lavastustes “Ballettmeister”, “Algus” ja
“Hingede öö”);
parim lavastus – “Ballettmeister” (lavastaja Andres Noormets).

RAKVERE TEATER
Parim meesnäitleja – Üllar Saaremäe;
parim naisnäitleja – Ülle Lichtfeldt;
parim lavastus – “Tuulte pöörises” (lavastaja Andres Noormets).

TALLINNA LINNATEATRI PUBLIKU LEMMIK – Priit Võigemast.

UGALA “Kuldõunad”
Parim lavastaja – Ingo Normet (lavastus “Nii nagu taevas”);
muusikajuht Peeter Konovalov (muusikaline kujundus lavastusele “Nii nagu taevas”);
parim näitlejanna – Kadri Lepp (Herta lavastuses “Piloot”);
parim näitleja – Indrek Sammul (Daniel Dareus lavastuses “Nii nagu taevas”).
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VARIA

2. märtsil loodi Rahvusooper Estonia balletitrupist Eesti Rahvusballett. Rahvusballeti kunsti-
line juht on Toomas Edur.

7. märtsil avati Eesti Nuku- ja Noorsooteatri suures saalis Nukukunsti keskus ja muuseum.
Koostöös Muuseumiehituse Sihtasutuse ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega valminud
muuseum hõlmab renoveeritud Nunne tn 8 hoonet, teatrihoonet Lai tn 1 ja neid ühendavat
sisehoovi alla rajatud tunnelit.

Tartu Mänguasjamuuseumi juurde kuuluv teatrimaja Teatri Kodu avas oma uksed 30. mail
lavastusega “Sipsik”.

2010. aastal taasloodi Eesti Teatri Agentuuri, Eesti Teatriliidu ja Eesti Etendusasutuste Liidu
koostööleppe alusel Rahvusvahelise Teatriinstituudi (ITI) Eesti keskus. Rahvusvaheline Teatri-
instituut koondab ja vahendab professionaalset etenduskunstide-alast infot kogu maailmast.

***

6. jaanuaril tähistas Ugala teater oma 90. sünnipäeva. Sel puhul etendas Seasaare Näitemängu
Selts oma esimest lavastust “Kui onu tegi teatri” Ugala asutamisest (lavastaja Margus Vaher).

8.–16. jaanuarini toimusid Vanemuise muusikalikontserdid “Memory 2010” Eesti-eri. Esinesid
solistid Gerli Padar, Hanna-Liina Võsa, Maarja Mitt, Merle Jalakas, Koit Toome, Lauri Liiv,
Jaan Willem Sibul, Hannes Kaljujärv, Tanel Jonas, Märt Jakobson, Vanemuise Sümfooniaorkes-
ter ja bänd (dirigent Tarmo Leinatamm).

Krõõt Juuraku ja Fahim Amiri performance “Autodomestication” toimus 16. jaanuaril Tallinna
Kunstihoones.

18. jaanuaril toimus Rahvusooper Estonia kammersaalis rahvusvaheline noorte ooperilauljate
konkurss, millest võttis osa üle 50 laulja Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Norrast, Austriast ja
Saksamaalt.

Kanuti Gildi SAALi vestlussarja “SUUD PUHTAKS! Ehk kuidas ma vaatan tantsu?” raames
rääkisid 26. jaanuaril Kairi Prints ja Tiiu Laks, 16. veebruaril Rein Sikk ja Kaia Jäppinen,
8. märtsil Lea Tormis ja Leenu Nigu. Vestlusi juhtis Laur Kaunissaare.

28. jaanuaril kandsid ETV ja ETV2 üle Rahvusooper Estonia ooperi “Armastus kolme apelsini
vastu” esietendust – ETVst näidati vaadet lavale, ETV2st lavatagust elu.

30. jaanuaril toimus Tallinna Linnateatri juures tegutsevas Teatrisõprade Klubis üritus
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“Anton+Anton=282”, millega tähistati Anton Tšehhovi 150. ja Anton Hansen Tammsaare
132. sünniaastapäeva. Külas oli teatriajaloolane Lea Tormis, Tšehhovi jutustusi lugesid EMTA
lavakunstikooli üliõpilased ja Tammsaare kirjatöid Linnateatri näitlejad. Ürituse korraldasid
Riina Roose ja Veiko Tubin. 19. veebruaril toimus reisipärastlõuna, kus Raivo Põldmaa, Iir Her-
meliin ja Märt Meos jagasid muljeid Fadjri teatrifestivalist Teheranis, Elmo Nüganen, Kristiina
Garancis ja Anne Reemann aga rääkisid elamustest Tel Avivi teatrifestivalil “The International
Exposure of Iisraeli Theatre”. 20. veebruaril pidas Ott Sandrak loengu “Eesti kuningad”.
17. mail esitles Prantsuse Teaduslik Instituut Tanel Lepsoo eestvedamisel Jean-Luc Lagarce’i
eestikeelset näidendite kogumikku. 6. septembril esitles Konrad Adenaueri Fond saksa kir-
janiku Karsten Rümmeli raamatu “Roberti toimik” eestikeelset tõlget. Raamatust lugesid lõike
Karsten Rümmel saksa keeles ja Sandra Uusberg eesti keeles. 3. novembril toimus avalik koh-
tumine Diana Leesalu, Priit Piusi ja Kaarel B. Väljamäega. Vestlusringi juhtis Kristiina Garancis.
30. novembril esitlesid Kalju Orro ja Kustav-Agu Püüman Kaminasaalis Voldemar Panso
90. sünniaastapäevale pühendatud fotonäitust “Panso portreed”. Näitus koosnes Gunnar
Vaidla, Kalju Suure ja Kalju Orro tehtud fotodest. 8. detsembril esitles Eesti Keele Sihtasutus
Viivi Luige raamatut “Varjuteater”.

12.–14. veebruarini toimusid TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias 8. TUDENGITE TEATRIPÄE-
VAD 2010. Üliõpilasteatrid osalesid töötubades, vestlusringides, festivali klubides ja esitasid
oma lavastusi.

26. veebruaril tähistas Rakvere Teater 70. juubelit. Selle raames andis teater välja Pille-Riin
Purje lavastusmonograafia “Johannese passioon” ja toimus piduõhtu, kus külla kutsutud
teised eesti teatrid kandsid ette lõike Rakvere Teatri repertuaarist.

12. märtsil toimus Vanemuises ooperigala “Endel Nõgene 60”, esinesid solistid Alla Popova,
Annely Peebo, Karmen Puis, Oliver Kuusik, Jassi Zahharov, Atlan Karp, Taisto Noor ja Vane-
muise Sümfooniaorkeste, dirigent Endel Nõgene.

17.– 31. märtsini Klassikaraadios “Teatrikuu lood”. Kavas: Reet Kudu “Prožektoril istuja” (esi-
tas Hele Kõrve), Andrus Kivirähk “Liblikas” (Mari-Liis Lill), Valmar Adams “Teater ja kino”
(Eero Spriit), Jaan Lattik “Teater ja muud lõbustused. Pidu” (Rudolf Allabert), Riho Lahi “Koh-
tumised. Paul Pinna” (Meelis Hansing), Silvia Airik-Priuhka “Pöördlava” (Katrin Karisma),
Liina Reiman “Mu ema” (Ireen Kennik), Heljo Mänd “Esimene teatriskäik” (Tiina Vilu), Peeter
Mudist “Ratsukäik” (Raine Loo), Romulus Tiitus “Miks minust ei saanud näitlejat” (Mait
Malmsten), Ilmar Jaks “José, kätelkäija” (Märt Avandi).

19. märtsil tähistas ASSITEJ Eesti Keskus koostöös VAT Teatriga rahvusvahelist ASSITEJ päeva
Rahvusraamatukogu Teatrisaalis. ASSITEJ Eesti Keskuse preemia sai Heino Seljamaa.

21. märtsil tähistas RO Estonia Georg Otsa 90. sünniaastapäeva kontserdiga Georg Otsa reper-
tuaarist. Esinejad Rauno Elp, Samsons Izumovs (Läti), Mart Laur, Sergei Leiferkus, (Venemaa),
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Helen Lokuta, Mart Madiste, Angelika Mikk, Urmas Põldma, Aare Saal, Gabriel Suovanen
(Soome), Janne Ševtšenko, Jassi Zahharov, Heli Veskus, Priit Volmer, Rahvusooper Estonia
koor ja orkester. Lavastaja: Arne Mikk. Dirigendid: Eri Klas, Jüri Alperten. 

27. märtsil 2010 toimus Vanemuise suures majas teatripäeva pidu ja Eesti Teatriliidu aasta-
auhindade üleandmine, lavastaja Ain Mäeots.

23.–25. aprillini oli Vabaduse väljakul kunstnike rühmituse MIMproject interaktiivse linna-
ruumi installatsioon “Self Sustainable Party Container”. Projektiga “MIM goes sustainable”
otsiti kõige säästlikumat teatrivormi.

29. aprillil toimus rahvusvahelise tantsupäeva raames balletigala Rahvusooperis Estonia (tant-
sisid Tallinna Balletikoolis õppinud balletisolistid, Julianne Kepley, Takuya Sumitomo ning
Maksim Zjuzin ja Oksana Skorik) ja balletigala Vanemuises (esinesid Vanemuise balletitrupp
ning külalised Rahvusooperist Estonia, Boris Eifmani balletitrupi solistid ja David Sonnen-
blucki trupp).

4. mail andis teatriloolane Lea Tormis Tallinna Linnateatri näitlejale Külli Teetammele üle näit-
lejanna Ly Lasneri kõrvarõngad. Ehteid kandis Ly Lasner laval 1938. aasta “Kameeliadaamis“.

7. mail toimus Goethe Instituudi koostöös VAT Teatri ja Assitej Eesti Keskusega saksa noorte-
näidendite avalik lugemine VAT Teatris. Ette loeti 5 näidendit: Tina Mülleri “Bikiinid”
(“Bikini”), tlk Kristel Vetemäe, lavastaja Elina Pähklimägi, näitlejad Ursula Ratasepp, Natali
Lohk, Agnes Aaliste; Juliane Kanni “Seitseteist” (“Siebzehn”), tlk Eili Heinmets, lavastaja Aare
Toikka, näitlejad Katariina Lauk, Tiina Rebane, Elina Pähklimägi, Ago Soots ja Meelis Põder-
soo; Lutz Hübneri “Winner & Loser”, tlk Eili Heinmets, lavastaja Uku Uusberg, näitlejad
Lavakunstikooli tudengid; Holger Schoberi “Hikikomori”, tlk Vahur Aabrams, lavastaja Margo
Teder, näitlejad Katariina Lauk, Tiina Rebane, Meelis Põdersoo; Katrin Lange “Kõrge taeva all:
Parzival” (“Unterm hohen Himmel: Parzival”), tlk Maarja Jakobson, lavastaja Ago Soots, näit-
lejad Tanel Saar ja Lavakunstikooli tudengid.

8. mail 2010 toimus Vanemuise Sümfooniaorkestri hooaja lõppkontsert. Esitati Richard Wag-
neri sissejuhatus ooperile “Parsifal” ja Urmas Sisaski “Missa nr 1”. Esinesid Alla Popova (sop-
ran), Karmen Puis (metsosopran), Mati Turi, Märt Jakobson (bass) ja Vanemuise
Sümfooniaorkester ja ooperikoor, Tartu Noortekoor (dirigent Lauri Sirp).

10. mail tähistas Eesti Kutseliste Tantsijate Loomeliit KUMUs rahvusvahelist tantsupäeva tant-
sugalaga, mille käigus anti välja EKTLi kolleegipreemiad. 

18. mail andis Ugala teater koostöös MTÜ-ga Kakora Eestis esimese kirjeldustõlkega etenduse
nägemispuudega inimestele “Kolm meest paadis”. 4. oktoobril toimus kirjeldustõlkega eten-
dus “Tarbetud inimesed” VAT Teatris. Kirjeldustõlke tegi näitleja Mart Aas.
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5. maist 12. juunini toimusid Londoni Giant Olive Theatre’is Jaan Tätte näidendi “Palju õnne
argipäevaks!” (inglise keeles “Happy Everyday”) põhjal valminud lavastuse etendused.
Lavastaja Liisa Smith.

25.–27. maini toimunud Moskva kultuuripäevade raames toimusid Moskva muusikateatri
Helikon-Opera ja Rahvusooper Estonia koostöös galakontsert ja kontsert “Kahe linna duett”.

29. mail toimus Rahvusooper Estonia korraldatud Voldemar Kuslapi toetuskontsert.

8. juunil osales Tallinna Linnateater oma programmiga Tallinna vanalinna päevade raames
toimuval teatrite päeval üritusega “8. juuni – 20 aastat hiljem”, sest 8. juunil 1990 pandi nur-
gakivi Noorsooteatri uuele hoonele, mis jäi ehitamata, ning 8. juunil 2010 oleks viimaste plaa-
nide järgi pidanud toimuma Linnateatri uue maja avamine, mis jäi samuti olemata. Raivo
Põldmaa ja Kalju Orro näitasid kokkukogutud videomaterjale ning rääkisid, mis kahe aasta-
kümne jooksul teatris juhtunud on. Samuti võis vaadata projekte, mille alusel Lavaauk tänu
kultuuriministeeriumi toetusele rekonstrueeritakse.

12. juunil avati Kohila vallas Pahkla vana koolimaja ees Theodor Altermanni mälestuskivi.

22. juunil toimus juubelipidu “Vanemuine 140” Tartu Laulupeomuuseumi õuel.

14. augustil toimus Tartu Sadamateatris esimene teatribändide festival. Festivali eestvedajateks
oli Vanemuise lavameistrid Oliver Pärna ja Ott Kilusk. Festivalil astusid üles: Nukuteatri bänd,
ansambel Kantriansambel (Endla), Varuväljapääs (Eesti Draamateater), Merca projekt (Vane-
muine), Doorbells Orchestra (Rakvere Teater), Õõvastus (Vanemuine).

22. augustil tähistati Vanemuises Helend Peebu 100. sünniaastapäeva. Esinesid Urmas Põldma,
Merle Jalakas, Kai Visnapuu ja Made Sõlg. Katkendeid Helend Peebu monograafiast esitas
Tanel Jonas.

4. septembril 2010 toimus Eri Klasi meistrikursuste lõppkontsert. Dirigeerimiskursustel osa-
lejate juhtimisel esitas Vanemuise Sümfooniaorkester Ludwig van Beethoveni Sümfoonia nr 7
A-duur op. 92 ja Sergei Prokofjev Sümfoonia nr 7 cis-moll op. 131.

17. septembril toimus Paide kultuurikeskuses Eesti Rahvusballeti ja Paide tantsijate ühislavas-
tus “Dance by Pärt”. Esitati ballette Arvo Pärdi muusikale. Programmi kunstiline juht oli Too-
mas Edur.

18. septembril 2010 tähistati Eesti Draamateatri maja 100. juubelit avatud uste päevaga, näit-
lejad juhtisid ringkäike lavatagustesse ruumidesse, kus teatri töötajad tutvustasid igaüks oma
osa teatritegemise protsessis. Avati Peeter Lauritsa näitus “Pahempidi”, õhtul toimus teatri-
juhtide vastuvõtt maja kunagistele töötajatele ja etendus “Vassiljev ja Bubõr ta tegid siia…”
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Pärast etendust näidati teatri fassaadil Taavi Varmi, Taavet Janseni ja Andres Tenusaare
videoinstallatsiooni teatri minevikust ja tänapäevast.

24. septembril toimus Rakvere Teatris August Kitzbergi “Tuulte pöörises” esietenduse Inter-
neti-otseülekanne lavastaja Andres Noormetsa kommentaaride, selgituste, kirjelduste ja hin-
nangutega reaalajas.

Raadioteatri koostöös Ugalaga toimusid Ugala teatris kord kuus kuuldemängude kuulamise
õhtud. 26. septembril kuulati Jim Ashilevi kuuldemängu “Minakassett”, 14. oktoobril Jussi
Kylätasku kuuldemängu “Ahi”. Publikuga kohtusid režissöör Taago Tubin ja näitleja Arvo
Kukumägi. 8. novembril kuulati Andrus Kivirähki kuuldemängu “Üks udune päev”, kus pea-
tegelaseks Salme Reek. Publikuga kohtusid režissöör Astrid Relve ja näitleja Ülle Kaljuste, kes
oli kuuldemängus Salme rollis. 20. detsembril kuulati Andres Noormetsa kuuldemängu “Vai-
kus ja karjed”. Publikuga kohtusid Andres Noormets ja Raadioteatri toimetaja Virko Annus.

1. oktoobril korraldas TLÜ koreograafia osakond Kanuti Gildi SAALis Mait Agu mälestuseks
etendusõhtu, kus anti välja iga-aastane Mait Agu nimeline stipendium, esitleti Mait Agu
raamatut ning kuulutati alanuks Mait Agu aasta.

Rahvusooper Estonia tähistas 1. ja 2. oktoobril rahvusvahelist muusikapäeva ooperigalaga
“Generatsioon XXXL”. Esinesid Kadri Kipper, Ivo Posti ja Koit Soasepp (Soome Rahvusooper),
Annely Peebo (Viini Volksoper) ja Monika-Evelin Liiv (London) ning Estonia solistid Aile Ass-
zonyi, Rauno Elp, Oliver Kuusik, Helen Lokuta, Mart Madiste, Aare Saal, Janne Ševtšenko,
Heli Veskus ja Priit Volmer. Dirigent Carlos Spierer (Saksamaa), õhtujuht Chalice.

4.–11. oktoobrini 2010 toimus Eesti Draamateatris Andrus Kivirähki nädal. Nädala raames näi-
dati seitset Kivirähki näidendi põhjal tehtud lavastust Eesti Draamateatri ja Ugala repertuaa-
rist, lisaks toimus kohtumine kirjanikuga.

Tallinna Linnateater alustas programmi “Kümme teatristarti” – lavastuste sarja, mis annab
noortele või muidu algajatele lavastajatele võimaluse tuua publikuni oma esimene töö profes-
sionaalses teatris. “Kümmet teatristarti” alustas 6. oktoobril EMTA lavakunstikooli kolmanda
kursuse dramaturgiatudengi Diana Leesalu lavastus “Suur mees juba”, mis põhineb Kaarel B.
Väljamäe tekstidel.

9. oktoobril 2010 toimus Vanemuise Sümfooniaorkestri hooaja avakontsert. Esitati Antonin
Dvořáki Sümfooniline poeem “Metstuvi” op. 110, Eino Tambergi Viiulikontsert op. 64 ja
Antonin Dvořáki Sümfoonia nr 7 d-moll op. 70. Esinesid Anna-Liisa Bezrodny (viiul) ja Vane-
muise Sümfooniaorkester (dirigent Mihkel Kütson).

11. oktoobril 2010 tähistas Eesti Draamateater sünnipäeva, avati näitus “Eesti Draamateatri
suurkujud kunstis” ning Riina Degtjarenko esitles Draamateatri uut graafilist lehte. 16.
oktoobril näidati Eesti Draamateatri 90. juubeli pidukava. Pidukava lavastas Priit Pedajas,
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kujundas Riina Degtjarenko. Teksti koostajad Mari-Liis Lill, Ene Paaver ja Riina Oruaas. Pidu-
kavas näidati nii videopildis kui uuesti lavastatuna katkendeid mitmetest lavastusest: Hugo
Raudsepa “Mikumärdi”, Eduard Vilde “Pisuhänd”; Madis Kõivu “Tagasitulek isa juurde”,
Oskar Lutsu “Kevade”, Anton Hansen Tammsaare “Inimene ja jumal”, Jaan Kruusvalli “Pil-
vede värvid”, esitati katkendeid Draamateatriga seotud olnud inimeste mälestustest ja interv-
juudest. Etenduse lõpus anti Ita Everile ja Kaie Mihkelsonile üle uued reliikviaehted (autor
Krista Lehari).

25. oktoobril loeti Euroopa teatrivõrgustiku Platform11+ Tallinna noortekogunemise raames
Rahvusraamatukogu teatrisaalis ette katkendeid uutest Argentiina, Slovakkia, Tšehhi, Briti ja
Eesti-Ungari noortenäidenditest. Katkendeid lugesid Meelis Põdersoo ja Agnes Aaliste ning
Tallinna 32. keskkooli teatriklassi noored, lavastas Ago Soots.

Kanuti Gildi SAALis Laur Kaunissaare “Järgmisel õhtul...” (ühe etenduse kriitika lavalises
vormis): 30. oktoobril Alissa Šnaideri “Neon nails and plastic hair”, 15. detsembril Sandra Z
“Autistid/Artistid”.

1. novembril 2010 alustas Tallinna Tantsuteater koostöös Eesti Lastekirjanduse Keskusega la-
vastuste sarja “Raamat tantsib”, mille eesmärgiks on tuua tantsu kaudu publiku ette Eesti
laste- ja noortekirjandus. Lavastajad on Dmitri Harchenko ja Heili Lindepuu.

4. novembril tähistas Rahvusooper Estonia Giuseppe Verdi “La traviataga” Anu Kaalu 70. ja
Urve Tautsi 75. juubelit.

14. ja 21. novembril 2010 toimusid Tartus ja Tallinnas heategevuskontserdid “Kuula, palun!”,
kus Maarja küla toetuseks laulsid eesti näitlejad.

Vanemuise teatrikohtumiste sarja kohtumised: 17. novembril rääkis Aleksei Turovski hunti-
dest, inimestest, loomadest, loodusest mütoloogias ja Kiplingi loomemaailmas, 2. detsembril
Jaanus Kangur ooperist kui müüdi ja rituaali stiliseeritud vormist.

Tallinna Filharmoonia ja Tallinna Linnateatri koostöös toimusid 24.–27. novembrini üle Eesti
kontserdid “Tallinna Linnateater laulab. Õnnelik õhtu”. Olav Ehala, Valter Ojakääru ja Uno
Naissoo laule esitasid Tallinna Kammerorkester ja Tallinna Linnateatri solistid: Allan Noor-
mets, Veiko Tubin, Anu Lamp, Hele Kõrve, Evelin Pang, Andero Ermel, Andrus Vaarik, Anne
Reeman, Argo Aadli, Elisabet Tamm, Helene Vannari, Indrek Ojari, Külli Teetamm, Mart
Toome, Piret Kalda, Rain Simmul, Tõnn Lamp, Ursula Ratasepp, Mikk Jürjens, Sandra Uus-
berg, Kristjan Üksküla. Muusikajuht Riina Roose.

27. novembril toimus Tartu Jaani kirikus Rahvusooper Estonia a capella koorikontsert Felix
Mendelssohn Bartholdy, Peter Corneliuse, Gustav Mahleri, Max Regeri, Richard Straussi teos-
test “Deutsche Motette”. Esinesid Meeli Lass, Kristiina Under, Maris Liloson, Triin Ella, Hanno
Mölderkivi, Pavlo Balakin ja RO Estonia koor (dirigent Risto Joost).
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5. detsembril 2010 toimus Vanemuise Sümfooniaorkestri advendikontsert. Esitati Joseph
Haydni Oboekontsert C-duur ja missa B-duur “Theresienmesse”. Esitajad Riivo Kallasmaa,
Alla Popova, Karmen Puis, Mati Turi, Märt Jakobson ning Vanemuise Sümfooniaorkester ja
Tartu Noortekoor (dirigent Lauri Sirp).

30. detsembril 2010 toimus Eesti Draamateatris 12. Antsude pidu. Galaõhtu lavastas Hendrik
Toompere jr, teksti autor Samuel Beckett – lavastati “Oodates Godot’d”. Mängisid Jan Uuspõld
(Estragon), Uku Uusberg (Vladimir), Roland Laos (Poiss/konferansjee), Hendrik Toompere
jr jr (Pozzo), Marta Laan (Lucky).

London National Theatre Live programmi otseülekanded Forum Cinemas kinodes Tallinnas,
Tartus ja Narvas. 2010. aastal kanti üle etendused: “Rahvus” (Nation), “Kunstisõltuvus” (The
Habit of Art), London Assurance, “Phèdre”, A Disappearing Number (teater Complicitè),
“Hamlet”.

MET LIVE in HD Ooperiprogrammis näitas Forum Cinemas Metropolitan Opera esituses
oopereid: Straussi “Roosikavaler”, Bizet’ “Carmen”, Verdi “Simon Boccanegra”, Thomas’
“Hamlet”, Rossini “Armida”, Wagneri “Reini kuld”, Mussorgski “Boriss Godunov”, Donizetti
“Don Pasquale”, Verdi “Don Carlo”.

MET LIVE suveprogrammi raames näidati Coca-Cola Plazas Metropolitan Opera möödunud
hooaegade tippteoseid: Puccini “Madama Butterfly”, Rossini “Sevilla habemeajaja”, Donizetti
“Rügemendi tütar”, Puccini “La Bohème”, Tšaikovski “Jevgeni Onegin”, Mozarti “Võluflööt”,
Bellini “I Puritani”.

NÄITUSED

Viinistu hotelli konverentsisaalis oli juulis ja augustis näitus “Plakat teatrile 1984–2009. Silver
Vahtre”.

Endla teatri näitused:
Laura Petersoni, Eneli Raua, Ott Aardami ja Karol Kuntseli fotonäitust maailma eri paigus
saadud teatrikogemustest “Maailm arlekiini kuues” eksponeeriti Pärnu Endla Teatrigaleriis,
Kuressaare Linnateatris, Ugala teatris, Vanemuise teatris ja Theatrumis.
23. oktoobrist 20. novembrini oli Endla teatri Sammassaalis juubelinäitus “Endla 100”, mis
heitis kahekümne kahe lavastuse kaudu pilgu kutselise Endla teatri sajale tegutsemisaastale.
23. novembrist 12. detsembrini oli Endla Teatrigalerii Sammassaalis avatud Kaarel Irdi 100.
sünniaastapäevale pühendatud näitus “Vana Müristaja”, näituse koostaja Mari Ird.

Vanemuise teatri näitused:
31. august, suur maja – Priit Pajose õlimaalid.
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2. november, väike maja – Reet Kalamehe õlimaalid.
Mai, väike maja – Vanemuise Selts 145.
August, väike maja – “Helend Peep 100”.
Jaanuarist märtsi lõpuni, suur maja – “Vanemuine 140” (Riputis + kostüüm).
2. märts, suur maja – “Nägin teatrit”, laste joonistused.
30. märts, suur maja – Underwater Photo Ballet – Sergei Kondrašin (Läti).
6. aprill, suur maja – Triinu Pungits, kostüümid.
27. aprill, suur maja – “Minu lemmikauto”, laste joonistuste võistlus.
5. jaanuar, väike maja – Kaie Šestakova õlimaalid.
29. jaanuar, väike maja – mälestusnäitus “Kaarel Sahk 90”.
27. oktoober 2009, väike maja – Väino Kõrtsi õlimaalid.
27. august, suure maja fuajee – “Ird 100”.
1. september, väike maja – Helle Lõhmus, “Retked kunstimaailmas”.

Eesti Draamateatri näitused:
11. jaanuar – Tiiu Pallo-Vaik, maalide näitus, avamine 20. jaanuaril.
1. märts – Andrus Joonase näituse “Aledoia ehk Armastus võidab hirmu” avamine jalutussaa-
lides, väljas on kunstniku tööd aastatest 2004–2009.

Rakvere Teatri näitused:
Näitused suure maja fuajees:
– EKA 3. kursuse maalitudengite näitus [feisbuk].
– Erki Kasemets “Rakvere Teatri tööfailid – teatritöötajate portreed”.
– Kaarin Subbi fotonäitus “Maine igavik”.
– Mats Õuna fotonäitus “Best of Bestbefore”.
Näitused väikese maja fuajees ja kohvikus:
– Rakvere Teatri töötajate objektid – näitus “PURK”.
– Rahvusvahelise kartulitrükifestivali tööd “Potatoprint”.
– Tarrvi Laamanni graafika “Pikad varjud. Täie kultuuriga”.
Näitused Teatrikohvikus ja Rakvere linnaruumis:
– Alan Proosa fotolavastused Rakvere linnaruumis “Teater on lähedal” – Teatrikohvik ja eri-
nevad paigad Rakvere linnas.
– Anne-Ly Sova “Tekstiraamatud” – Teatrikohvik.
– Õpilastööde näitus “Parim koolirahusiil” – Teatrikohvik.
– Anne-Ly Sova/Erki Kasemets “Katrin Reimuse töölaud” – Teatrikohvik;
“Rakvere Teater 70” – eralasteaed “Kaur”.
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ESINEMINE VÄLISFESTIVALIDEL JA 
OSALEMINE RAHVUSVAHELISTES PROJEKTIDES

14. veebruaril esitasid Kaja Kann ja Juhani Valkeapää lavastuse “Lokaalis täna: Kann/ Valkea-
pää” Side Step festivalil Helsingis.

20. veebruaril toimus Kaja Kanni ja Juhani Valkeapää lavastuse “Lokaalis täna: Kann/ Valkea-
pää” etendus Berliinis.

25. veebruaril etendasid Mari Mägi ja Kaja Lindal Helsingis Savoy teatris tantsu- ja muusika-
lavastust “Opus Tempus”, millega tähistati Eesti iseseisvuspäeva Soomes.

2010. aasta märtsis toimusid New Yorgi Eesti kultuuripäevade raames Ühendus R.A.A.A.M.-i
lavastuse “Vahepeatus” külalisetendused New Yorgis ja Chicagos.

18.–21. märtsini osales Eesti Nuku- ja Noorsooteater festivalil Giboulées de la Marionnette
Strasbourgis lavastusega “Nukumängu ABC” (lavastaja Jevgeni Ibragimov).

18.–24. märtsini toimunud Eesti kultuuri nädalal Ungaris etendas Ugala lavastust “Helesinine
vagun”, millele järgnes vestlusring lavastaja Taago Tubinaga.

10. ja 11. aprillil osales Von Krahli Teater lavastusega “Võluflööt. Remiks ja selgitus” Berliinis
OpenOp festivalil.

21. aprillil osales Krõõt Juurak lavastusega “Once Upon” festivalil Festival internazionale sullo
Spettacolo Contemporaneo – 10th edition, spazio Carbonesi Bolognas.

1.–5. maini etendas Eesti Nuku- ja Noorsooteater Helle Laasi lastelavastust “Tsuhh, tsuhh,
tsuhh…” rahvusvahelisel lasteteatrite festivalil Big Break Permis.

2.–16. maini toimunud Euroopa ülikoolide teatrifestivalil 2010. aasta Euroopa kultuuripealin-
nas Istanbulis esitasid EMTA Lavakunstikooli üliõpilased Teater NO99 lavastust “Runolaulud”
ja Von Krahli Teatri lavastust “Kummitus kummutis”.

Eesti Nuku- ja Noorsooteatri lavastus “Nukumängu ABC” võttis osa 3.–8. maini toimunud
Tampere nukuteatrite festivalist Mukamas Soomes.

7. mail etendus Andres Noormetsa lavastus “Vaterland” festivalil EuropeMania 2010. aasta
kultuuripealinnas Pécsis.

Rahvusvahelisel teatrifestivalil “Vikerkaar” Peterburis esinesid Tallinna Linnateater lavastu-
sega “Meie, kangelased” ning Ühendus R.A.A.A.M. lavastusega “Vahepeatus”.
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18. ja 19. mail esitas Teater NO99 lavastust “Kuidas seletada pilte surnud jänesele” auawirlebeni
festivalil Bernis.

22.–26. maini esitas Eesti Nuku- ja Noorsooteatri näitleja Tarmo Männard oma monolavastust
“Lutsukomm ja 200 vanaisa” Eesti suursaatkonnas Kopenhaagenis.

22.–27. maini osalesid Eesti Nuku- ja Noorsooteatri nukulavastused “Nukumängu ABC” ja
“Mängurid” rahvusvahelisel etenduskunstide festivalil “Bitei 2010” Kišinjovis.

4.–5. juunini osales Fine 5 Tantsuteater VI Busani rahvusvahelisel tantsufestivalil Lõuna-
Koreas, kus esietendusid kaks lühitööd Peeter Vähi muusikale – “Slow Run and Rush” ja
“Whitelight”.

Miskolci rahvusvahelisel ooperifestivalil Ungaris esitas Rahvusooper Estonia 11.–12. juunil
Giuseppe Verdi ooperi “La traviata” ja Erkki-Sven Tüüri ooperi “Wallenberg”.

12. ja 13. juunil osalesid Eesti Nuku- ja Noorsooteatri lavastus „Nukumängu ABC“ ja nuku-
meisterdamise õpituba kultuuripealinna Tallinn 2011 reklaamüritusel Senaatintoril Helsingis
(Soome).

12.–14. juunini toimusid Teater NO99 külalisetendused lavastusega “Kuidas seletada pilte
surnud jänesele” festivalil Wiener Festwochen Viinis. Ühtlasi esitles Teater NO99 11. juunil pro-
jekti “Ühtse Eesti suurkogu”.

16. juunil esines Nele Suisalu lavastusega “Home(lessness)Sickness” festivalil Uzes danse Prant-
susmaal.

27. juulist 1. augustini andis Eesti Nuku- ja Noorsooteater lavastusega “Nukumängu ABC”
külalisetendusi Ruhri piirkonnas (Oberhausen, Mülheim) kultuuripealinna Essen 2010 projekti
“TWINS: Playing with our Twin Towns” raames Saksamaal.

3.–4. augustini andis Teater NO99 Tampere (Soome) Teatterikesä festivalil kaks etendust
lavastusega “Kuidas seletada pilte surnud jänesele”.

31. augustil esines Nele Suisalu lavastusega “Home(lessness)Sickness” festivalil Tanz im
August Berliinis.

Panevežyses toimunud Balti teatri festivalil esindasid Eestit Tallinna Linnateatri “Kesköö-
päike” ja Endla “Mässajad”.

16. septembril esinesid Taavet Jansen ja Taavi Eelmaa lavastusega “Viimased korraldused neile,
keda ma kunagi olen armastanud” Riias festivalil Dirty Drama.
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17.–18. septembrini andis Nele Suisalu lavastusega “Home(lessness)Sickness” etendusi resi-
dentuuris Blackbox e Convento da Saudacao, Montemor-o-Novo.

17.–23. septembrini toimus Rahvusooper Estonia poistekoori kontsertreis Kreekasse. Tuur
lõppes kontserdiga 45. Dimitria festivalil Thessalonikis.

19.–24. septembrini toimusid Eesti Nuku- ja Noorsooteatri külalisetendused Fääri saarte pea-
linnas Tórshavnis, kus esitati lavastust “Jussikese seitse sõpra” fääri keeles ja viidi läbi töö-
tubasid.

23.–24. septembrini osales Von Krahli Teater lavastusega “PostUganda” Trondheimis toimunud
rahvusvahelisel lavakunstifestivalil Bastard.

26. septembril esines Nele Suisalu koos Florent Hamoniga lavastusega “Ball” festivalil
Contemporary Dance Duets Festival DIVERSIA’10 Kostromas.

1. ja 2. oktoobril andis Ugala lavastusega “Kogujad” külalisetendusi New Yorgi Eesti Majas.

7. oktoobril osales Endla lavastusega “Janu” Thbilisi rahvusvahelisel teatrifestivalil.

15. oktoobril esines Vilniuses Sirenose teatrifestivali raames Teater NO99 lavastusega “Kuidas
seletada pilte surnud jänesele”.

19. oktoobrist 1. novembrini osales Eesti Nuku- ja Noorsooteatri lavastus “Tsuhh, tsuhh,
tsuhh…” rahvusvahelisel nukuteatrite festivalil Kovtšeg Venemaal. 25. oktoobril toimus eten-
dus Tšeljabinski Nukuteatris ja 27. oktoobril Magnitogorski Draamateatris.

24. oktoobril etendas Pärimusteater Loomine lavastust “Keisrinna hull ehk Mees, kes rääkis
tõtt” Roerichi muuseumis Peterburis.

27.–29. oktoobrini toimusid Pärimusteater Loomise lavastuse “Carmen Alexandrinum” küla-
lisetendused Eesti saatkonnas Brüsselis, Göttingeni Ülikoolis ja Auberge Thillsmillenis.

29. oktoobril osales MIMproject “Self Sustainable Party Container” kultuuripealinna Tallinn
2011 tutvustusüritusel Peterburis.

17.–21. novembrini toimus Helsingis teatrifestival Baltic Circle, kus eesti teatrit esindas Von
Krahli Teater lavastustega “Võluflööt” ja “PostUganda”.

26. ja 27. novembril toimusid Viinis festivali Best from the East raames Volkstheater Hundstur-
mis Teater NO99 “Onu Tomi onnikese” etendused. Samas loeti ette Andrus Kivirähki näidend
“Aabitsa kukk”.
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5. detsembril osales Mart Kangro lavastusega “Can’t Get No / Satisfaction” festivalil December
Dance 10 Brügges.

XXIII Eesti päevade raames toimusid Ühenduse R.A.A.A.M. lavastuse “Meri ja Orav” külalis-
etendused Austraalias: 18. detsembril Perthis ja 28. detsembril Adelaides.

***

11.–14. veebruarini osalesid Eesti Nuku- ja Noorsooteatri esindajad Hanna-Leana Kuus ja
Anna-Liisa Õispuu nukukunsti seminaril Turus.

17.–20. veebruarini osalesid Meelis Pai, Anna-Liisa Õispuu, Hanna-Leana Kuus, Andres Kivi
ja Sven Mänd Eesti Nuku- ja Noorsooteatrist Ungaris Budapestis rahvusvahelise koostööpro-
jekti “Kultuur tänavatele” partnerite kohtumisel.

5. juunil toimus Balti riikide nukuteatrite projekti “Kaasaegne muuseum murrab kultuuride
piire” aknanäituse avamine. Projekti esimeses etapis toimusid nukumeistrite ja -tehnikute eri-
alased koolitused ning teises etapis koostati näitus, mille tarbeks valmistasid Eesti Nuku- ja
Noorsooteater, Läti Riiklik Nukuteater ja Kaunase Riiklik Nukuteater (Leedu) oma rahvus-
eeposel põhineva nukuekspositsiooni. Näitus jäi avatuks maikuuni 2011.

6.–9. maini olid Vahur Keller ja Britt Urbla-Keller tutvustamas Tallinn Treff festivali Istanbuli
sümpoosionil “Istanbul 2010 International Encounters on Theatre Education” European
Universities Theatre Festivali raames Türgis.
23.–27. veebruarini osalesid Tiina Rebane ja Aare Toikka rahvusvahelise teatrite võrgustiku
Platform 11+ kogunemisel ja rahvusvahelisel teatrifestivalil Oulus.
Tiina Rebane osales 26.–28. märtsini rahvusvahelise teatrite võrgustiku Platform 11+ kogune-
misel Londonis.
19.–26. maini viibis Mari-Liis Velberg Yorkis tutvumas projekti Platform 11+ kaudu projekti
partneri Pilot Theatre (www.pilot-theatre.com) juures haridustegevustega.
23.–28. juunini osales VAT Teater rahvusvahelise teatrite võrgustiku Platform 11+ suurkogu-
nemisel Pamelas lavastusega “Kirjaklambritest vöö”.
22.–27. juulini osales Aare Toikka koostööprojekti Teater Kolibriga näidendi “Help!” kirju-
tamisel Budapestis.
23.–31. oktoobrini korraldas VAT Teater Platform 11+ raames rahvusvahelise noorte suur-
kogunemise Rahvusraamatukogus, mis lõppes lavastusega “Sinu elu käsiraamat” (lavastajad
Siret Paju ja Arjunan Manuelpillai). Osales 40 noort Eestist, Inglismaalt, Slovakkiast ja Tšeh-
hist.
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FESTIVALID EESTIS

III Jõhvi balletifestival
11.–15. märtsini Jõhvi kontserdimajas. Korraldaja: Jõhvi Kontserdimaja.
Etendused: Rahvusooper Estonia, Delibes’i ballett “Coppelia”; Läti Rahvusooper, Adami bal-
lett “Korsaar”; Kersti Adamsoni Balletistuudio koos Pärnu Linnaorkestriga, “Loomade kar-
neval” ja balletigala.

Made in Estonia maraton 2010
20. märtsil Kanuti Gildi SAALis. Korraldaja: Kanuti Gildi SAAL.
Etendused: Rühmitus 10x10meetrit: Epp Kubu, Hans-Gunter Lock, Allan Tõnissoo, Eva La-
botkin, “2x10meetrit”; Julia Bukovshina, “Kolonnid”; Alissa Šnaider, “mõned tipid”; Maria
Aua, “Parafraas”; Joel Kotsjuba, “Pikk tn 38”; Niina, “Oled olemas”; Barthol Lo Mejor & Henri
Hütt, “Otseülekanne”; SEE TEATER, “Armastus”; Margus Toomla & Kristjan Rohioja, “no,
oota sa!”; Teisi Tubin, “---”; Rait Rosin, “woodoo eesti moodi”; Eksperimentaalrühmitus Pool
Kaks, “Hariduse 4 ilmakaart”; Ivar Murd, “Untitled 1”; Hannes Aasamets & Jorma Helenurm,
“Ebapoliitilised”; Kaie Olmre-Hütt, “Lendav klišee”; Anna Aua & Mirjam Varik, “Armulein”;
Triin Lilleorg, Liis Plato, Tõnu Tunnel, Jaak Sapas, “valged kodumasinad“; Jaan Ulst, “Kroon
eksimisele“; Siim Tõniste, “Täna õhtul Kate Bush”; Kristiina Kapper, “Made in Estonia – Cur-
riculum Vitae”; Eleonora Kampe, “Päeval kükitab pimedas, öösel näeb unenägusid”; Helena
Ehrenbusch, “Hääled”; Mihkel Ilus, “Kingitus kõige nõrgemale”: Katrin Essenson & Tarvo
Kaspar Toome, “Tule kui leebe tuul…”; Sandra Z, “Amrastus”; Laura Kvelstein & Mihkel
Ernits, “Eneseabi”; Maike Lond & Taavet Jansen, “Sigaretid ja viinad ja kirglised naised”;
Renzo van Steenbergen, “Cabine Feeling”.

ArtFreak: avastamata talent
16. aprillil Tallinnas. Korraldajad: Vene Teater ja ArtFactory.
Kaasaegse audiovisuaalse kunsti festivalil esinesid: Vene Teater, “Equus”; Monoton Teater
(Venemaa), “Teised“; performance’itega astusid üles: Muradyan & VJ Nep Tong (Armeenia),
Renzo Van Steenbergen, Triophonix, Дождями, Liza, VJ Pintamimic & Tapecut, Queennaive,
Kristina-Maria Heinsalu, Sequoia, Henry Hütt, Põikajad, HECK & Leitmotiv Limbo, t66, Silent
Substance of the Single Sandwich, Dancetheater ja Remei. Festivali kavas oli veel live-muusika
esitajad, dj-d, vj-d ja filmiprogramm.

Rahvusvaheline teatrifestival Temps d’Images
20. aprillist – 13. maini Tallinnas. Korraldaja: Von Krahli Teater.
Etendused: Kristian Smeds (Soome), Ville Hyvönen (Soome) ja Viljandi Kultuuriakadeemia
teatritudengid, “Karamazovite klann”; Von Krahli Teater, “The End”; Saša Pepeljajev ja Kinee-
tiline Teater (Venemaa), “Vanaeit”; samuti Taavet Janseni ja Pastaca kontsert ning Peeter Maria
Lauritsa näitus.
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KorFest
12.–26. maini Tallinnas. Korraldaja: Tallinna Ülikooli koreograafia osakond.
III TLÜ koreograafia osakonna festivalil esinesid: 12. mai BA Diplom 2010 raames Aneta Gu-
zaite, Kadri Noormets, Kristiina Kapper, Sandra Palm, Kristina Raja, Siim Tõniste ja Oksana
Titova + II kursus ja Liisi Taniroo. 13.–15. maini toimus sümpoosion “Kujuteldavad kehad:
maastik, mälu, kogukond”, lisaks toimusid Cid Pearlmani etendusõhtud.

IV interdistsiplinaarse kunsti festival Maikellukese Päevad
27.–29. maini Tallinnas. Korraldaja: MTÜ Kirbutsirkus.
Festivali teemaks oli press/meedia. Programm: Silja Saarepuu ja Katrin Essensoni film ja per-
formance “Kontroll!!!”, Ene Rämmeldi lühietendus Valgre ainetel, Liina Keevalliku ja Ene Räm-
meldi dokumentaalfilm “Wiiralti unenägu” (2010), ansambli ASK (Andres Noormets, Mart
Soo, Taavi Kerikmäe) kontsert-etendus, Erkki Otsmani “Kabaree Marcelle”, ansambli Lippajad
kontsert, Mart Kangro ja Taavi Kerikmäe installatsioon-etendus “License To Kill”, Taavi
“Miisu” Varmi ja Märt Matis Lille audiovisuaalne lühietendus “White Noise vol. II”, Hello
Upani lühietendus “Purukumi”, Marek Tammetsi ja Aita Vaheri lühietendus “Klaver, kloun
ja Harri”, Nora Säraki, Anna-Liisa Rajamardi, Ats Nukki häppening “Kaevurid” ja Estonian
Bad Dream Big Bandi kontsert, Vormsi Ennu installatsioon “Püha Õhtusöömaaeg”, Kanuti
Gildi SAALi tiimi häppening “VIP-tsoon”, LokaalRaadio “Raadioballett”, Rait Rosina, Anu
Vase, Mari-Liis Eskussoni, Kaia Beilmanni performance “Põikajad!”, luuleklubi ja ümarlaud
“Saame sõpradeks: press ja kunst ühes toas“.

II foorumteatrite festival Unistuskutse
4.–6. juunini 2010 Tartus. Korraldajad: VAT Teater ja Lille Maja.
Toimusid töötoad nii tänavateatri kui foorumteatri vallas, mida juhendasid Jouni Piekkari ja
Micke Renlund. Lisaks töötubadele toimus tänavateatri etendus ning kaks avalikku foorum-
teatri etendust Lille Majas.

Tallinn Treff festival
5.–8. juunini Tallinnas. Korraldaja: Eesti Nuku- ja Noorsooteater. Peakorraldajad: Meelis Pai,
festivali direktor; Jaanus Kukk, tegevjuht; Vahur Keller, kunstiline juht; Toomas Kreen, tehni-
line juht; Reeda Toots, programmi “Noor Vaim” juht; Mari Nurk, festivali koordinaator; Annika
Land-Reisser, välisosalejate koordinaator.
      Põhiprogrammi lavastused: Białystoki Nukuteater (Poola), “Lõunapoolus” (etendused 10.
mail); Duda Paiva Company (Holland), “Needus”; Stuffed Puppet Theatre (Holland), “Punch
ja Judy Afganistanis”; Sahhalini Nukuteater (Venemaa), “Armastuse küüsis” ja “Saatuse joo-
ned”.
      Programmi “Noor Vaim” osalejad: Visuaalse Teatri Kool (Iisrael), “Kettõnnetus”; Leedu
Muusika- ja Teatriakadeemia, “Mesilase lood kuuendale meelele”; Ernst Buschi nimeline Ber-
liini lavakunstikõrgkool, “Legend Lendavast Hollandlasest” ja “Miks mitte”; Turu Kunstiaka-
deemia, “Pesupäev” ja “Gloster”; Londoni Ülikooli Kõne- ja Draamakool, “Siiami
psühhiaatrid”; Jaroslavli Riiklik Teatriinstituut, “Rõõmsad kutsud” ja “1/3 minust”; Peterburi
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Riiklik Teatriakadeemia, “Kerad”; Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ooperistuudio, “Laps ja
nõidus” ning “Vanatüdruk ja varas”; Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikool “Mar-
garita ja Meister”; TÜ Viljandi kultuuriakadeemia teatrikunstiosakond, “Kuningas Lear”,
“Muusa”, “Naene ja Dreuf”, “Hinged rändavad kevadeti”, “Narkissos”, “Et kõnelda sinuga”,
“Lasanjerakett”, “MTPP” ja “Tosin loomamuinasjuttu”; Vanalinna Hariduskolleegiumi teatri-
kool, “Lõõmav pimedus” ja “Julgustus”; Vene teatrikool, “smraH”; Võru draamastuudio, “Mi-
sanstseenid ihule ja hingele”; Tartu Üliõpilasteater, “Püüdetult hulbib laia jõe laisas voolus
roheline konn”; Taavi Eilat & Co, “Mina”; Eesti Nuku- ja Noorsooteatri noortestuudio, “Või-
malus”; TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukunstiosakond, “Älis mnimedemaal”, “The
Reader”, “Tehnilise elukooli natuur”, “Fantastiline kolmik”, “Seitse aastat, seitse ööd” ja “Sün-
dinud Eestis”; Tallinna Ülikooli koreograafiaosakond, “Kohaspetsiifiline töö”, “Ahv”, “Silm
ja laba”, “21:11”, “Kõik” ning “I kursus ja Cid Pearlman (USA)”; Dreek Stuudio, “Caravano”
ja “Sulest viidud”; Eve Stuudio, “Põrsatrio”; Eesti Tantsuagentuuri tantsukool, “Sina ja mina”,
“Sõltuvus” ja “Inimese sees”; Carolina tantsustuudio, “Kuulsuse narrid”; ProDance stuudio,
Free Flow stuudio, Tsirkusekool, “Klaver, kloun ja Harri”; tsirkusestuudio Folie, mustkunstni-
kud Mikk Pärg ja Taimar Müller, Eesti Nuku- ja Noorsooteatri segakoor, vokaalansambel Kii-
vad Armastajad; ansamblid Nolens Volens, Estonian Voices, Trumm-It, The Tomahawck
Brothers, X-Panda, Animal Drama, Vootele Ruusmaa Projekt, Stevie Wonder 60, Anneliis Kits
& Under Construction Sound System, Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilased ja Direktori Bänd.
Lisaks Eesti Kunstiakadeemia stsenograafiaosakonna näitus ja üliõpilaste performance’id.
      Rahvusvahelise nukuteatrite ühenduse UNIMA programm: Gahhi Riiklik Nukuteater
(Aserbaidžaan), “Kakuke”; Daniel Renwick (Austraalia), “Dan le Man”; Les Contes D’asphaldt
/ Stef Wetters (Belgia), “Tema kõrgeausus Ottfriedti tundmatu maailm”; Teater Koom-Koom
(Iisrael), “Ratsanik”; Pereteater Mikropódium, “Stopp”; Harry Gustavsoni pereteater, “Need
imelised nukud”; harrastusteater Kehra Nukk, “Oli ilus suvepäev”; teater Marionett, “Laane-
moor” ja “Väike prints”; Rauf Avšarovi nukuteater, “Nukkude show”; Vene nukuteater, “Mui-
nasjutt imeliste kõrvadega jänesest”; Viljandi nukuteater, “Nif-Naf-Nufi lugu”; Maile Hiiet ja
Vanalinna lasteaed, “Värvilised õpipoisid”; Eesti Nuku- ja Noorsooteater, “Võlurätik”, “Vurr-
vurr vurrkann” ja näitlejate tänavalavastused “Lèche Vitrine”, “Perekond”, “Mängurid”,
“Pikse pill” ja “Nukupidu”.
      Rahvusvahelise koostööprogrammi “Kultuur tänavatele” etendused: Eesti Nuku- ja Noor-
sooteater, “Karjapoiste mängud”; Vilniuse teater Lėlė, “Printsess ja seakarjus”; Teater Mukamas
(Soome), “Kilplased”; Yvette Bozsik Company (Ungari), “Tango Pikk 39”.
      Loengud: Rene Baker Suurbritanniast, Joan Baixas Hispaaniast.
      Avaetendus: “Uku ja Vanemuine” Raekoja platsil (koos Tallinna Vanalinna Päevadega).
Autorid Karl August Hermann ja Raimo Kangro, dirigent Risto Joost, lavastaja Reeda Toots,
kunstnik Vadim Fomitšev, koreograafid Liina Karina Mikkor ja Rauno Zubko, kontsertmeister
Siim Selis. Tallinn Sinfonietta orkester, kammerkoor Voces Musicales. Solistid Uku Joller, Rene
Soom, Oliver Kuusik, Priit Volmer, Pirjo Püvi, Andero Ermel, Hanna-Liina Võsa, Jaanus Tepo-
mees.
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Rahvusvaheline tantsufestival Dünamo
6.–12. juunini Tallinnas. Korraldaja: Sõltumatu Tantsu Ühendus.
Etendused: T. P. O. (Itaalia), “Japanese Garden”; Jattanssi Dance Company. Jattamaria Rauha-
luotto (Soome), “FEST“; Tantsuteater Zick, “Sina ja mina ja kõik keda teame” (Tööprotsess);
Jozsef Trefeli & Sum Of It’s Parts Dance Company (Šveits), “StarStruck”; X Act. Kitt Johnson
(Taani), “Mellemrum”; Fine 5, “Korduvad mustrid linnaruumis”.

Baltoscandal
7.–10. juulini Rakveres. Korraldajad: Rakvere Teater koostöös Kanuti Gildi SAALi ja Von Krahli
Teatriga.
Etendused: Rakvere Teater, “Toatüdrukud”; Romeo Castellucci & Societas Raffaello Sanzio
(Itaalia), “Hey, Girl”; Production Campo (Belgia/Canada), Pieter de Buysser ja Jacob Wren
“An Anthology of Optimism”; Von Krahli Teater, “The End”; Chabaret Rhizome, “Muki
Munad”; Mart Kangro, “Can’t Get No Satisfaction”; Ursula Martinez (Suurbritannia), “My
Stories Your e-mails”; Erik Alalooga/Hans Gunter Lock, “Kinemaatiline müsteerium”; Mette
Invartseni trupp (Belgia/Taani), “Giant City” ja “Evaporated Landscapes”; Vivarium Studio
(Prantsusmaa), “Big Bang”; AKHE Engineering Theatre (Venemaa), “Faust. 2360 sõna”; Maike
Lond & Riina Maidre & Von Krahli Teater, “PostUganda”; Dood Paard (Holland), “Answer
me”; Gerald Kurdian (Prantsusmaa), “This Is The Hello Monster!”.

Rahvusvahelised Pärnu Ooperipäevad
9.–10. juulini Pärnus. Korraldaja: Eesti Kontsert.
Etendused: Valgevene Riiklik Akadeemiline Suur Ooperi- ja Balletiteater, Aleksander Borodini
ooper “Vürst Igor” ja ooperigala.

XVIII Noore Tantsu Festival NoTaFe
12.–17. juulini Viljandis. Korraldaja: MTÜ Evestuudio.
Etendused: Theatre Rio Rose (Taani), “Battlefield #1”; Andrew Morrish (Austraalia), “Lying,
stealing and cheating”; Sabine van der Tann (Saksamaa), “Emptiness revisited”; Kimmy Ligt-
voet (Holland), Christina Flick (Saksamaa), “Meeting Alice”; Henri Hütt, “The Reader”; Cid
Pearlman (USA), “Catch-as-Catch-can” ja “This Is What We Do in Winter”; Parnab Mukherjee
(India), “This Room Is Not My Room” ja “Parable of the Post Office”; Andres Noormets,
“Vaterland”; Ülevain, Sapas & Meresmaa, “Estonia meets Africa ehk vaade eemalt”.
      Mõtte- ja vestlusringis “Tegija räägib” esinesid Kimmy Ligtvoet, Christina Flick, Parnab
Mukherjee, Kauko Uusoksa, Marco Bonisimo, Cid Pearlman, Fornier Ortiz, Sabine von der
Tann, Elke Luyten, David King. 
      Toimunud õpikojad: Elke Luyten (kehamiimi õpituba), Andrew Morrish (improvisatsiooni
õpituba), Kauko Uusoksa (qi gong ja võitluskunstid), Sanna Myllylahti (tantsutehnika), Eve
Noormets (lastetants), Cid Pearlman (kompositsioon), Marco Bonisimo (žongleerimine ja
akrobaatika), Sabine von der Tann (action-teater), Fornier Ortiz (tantsutehnika), David King
(tantsutehnika).
      Kaasaegse tantsu laval: Võru Linnateater, “anonüümne MEES/anonüümne NAINE”.
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      Tants ekraanil: Islandi tantsija-koreograafi Helena Jonsdotti tantsu lühifilmid, Mats Ek,
“Apartement”, Loyd Newsoni füüsilise tantsuteatri DV8, “Enter Achilles”.

Saaremaa Ooperipäevad
19.–24. juulini Kuressaares. Korraldaja: Eesti Kontsert.
Kavas: Moskva Stanislavski ja Nemirovitš-Dantšenko nimeline Akadeemiline Muusikateater,
Verdi ooper “La traviata” ja Puccini ooper “Madama Butterfly” (dirigent Feliks Korobov); Rah-
vusooper Estonia, Verdi ooper “Maskiball” (Jüri Alperten), Olav Ehala – Leelo Tungla muusi-
kaline lastelavastus “Käsikivi kosmosest”; Vanemuise Teater, Mozarti ooper “Figaro pulm”
(Mihkel Kütson). Toimus Eino Tambergi juubeliõhtu, Hortus Musicuse “Vooruslike naiste
litaania”; Rahvusooper Estonia Brassi kontsert. Sooloõhtutega esinesid Annely Peebo, Ain
Anger, Lauri Vasar ja Juhan Tralla.

Birgitta festival
12.–21. augustini Tallinnas. Korraldaja: Tallinna Filharmoonia. Kunstiline juht: Eri Klas.
Kavas: festivalilavastused – Christoph Willibald Glucki ooper “Orpheus ja Eurydike” (lavastaja
Georg Rootering (Saksamaa), solistid Helen Lokuta, Mikael Bellini (Rootsi), Heldur Harry
Põlda ning Saksamaa füüsilise teatri Pan-Optikum Theater liikmed, kaastegevad kammerkoor
Voces Musicales ja Tallinna Kammerorkester Andres Mustoneni juhatusel) ja Eino Tambergi
ballett “Joanna tentata” (lavastaja-koreograaf Teet Kask) ning Carl Orffi “Carmina burana”
(solistid Marion Melnik ja Mati Turi, kaastegevad Moskva Novaja Opera orkester ja koor, Tal-
linna Poistekoor ning tantsuteater Fine 5, dirigent Eri Klas). Kiievi Modernse Balleti Teater,
balletid “Bolero”, “Underground”, “Palat 6” ja “Carmen. TV” Georges Bizet’ muusikale;
Moskva Novaja Opera, Richard Wagneri ooper “Lohengrin” ja Gioachino Rossini ooper
“Sevilla habemeajaja” ja kontsert “Opera@pop-jazz”.

AUGUST
13.–15. augustini Pärnus. Korraldaja: Reiser Events.
Pühapäevani kestnud festivalil osales kokku üheksa kollektiivi, kelle etteasteid läbinud märk-
sõnaks oli improvisatsioon. Improvisatsioonilise teatri festival toimus tänavafestivali “Augus-
tiunetus” raames.
Esinesid: Pärimusteater Loomine, “Carmen Alexandrinum”; Improtrupp Jaa!, mustkunstnik
Mikk Pärg, Tõrva noorte Improtrupp, Tartu Spontaansusteater, Attic tantsustuudio (Norra),
Flameous, “Tantsud tulega”; Obrenovaci noorteteater (Serbia), “Mother and Child”.

11. rahvusvaheline kaasaegse tantsu festival Augusti TantsuFestival
14.–28. augustini Tallinnas. Korraldaja: Kanuti Gildi SAAL.
Etendused: Impure Company (Norra) Hooman Sharifi, “Lingering of an earlier event”; Mihkel
Ernits, “Kehanäppajad”; P.A.R.T.S. (Belgia) / Anne Teresa de Keersmaeker, “RE: Drumming”;
Jonathan Pranlas & Petra van Gompel “It’s not what but how…”; Anne Pajunen (Soome), “The
Man”; Veli Lehtovaara (Soome) & Stav Yeini (Iisrael), “A standing man behind a seated
woman”; Steven Michel (Prantsusmaa), “The desert of milestones”; Cecilia Lisa Eliceche

404

teatrielu2010kroonika_Layout 1  03.10.12  23:18  Page 404



(Argentiina) & Elisa Yvelin (Prantsusmaa), “The Time Lapse Opera”; Liis Ilula, “älis imede-
maal”; Ele Viskus, “Taidlusrühm Rähn”; Henri Hütt, “The Reader”; ansambel U: Mart Kangro
& Taavi Kerikmäe, “Harmoonia”; La Macana (Hispaania): Alexis Fernandes & Caterina Varela,
“VEN”: Vava Stefanescu (Rumeenia), “Quartet for a microphone”: Oleg Sulimenko & Andrei
Andrianov (Venemaa-Austria), “Made in Russia”.

DRAAMA 2010
6.–12. septembrini Tartus. Korraldaja: SA Eesti Teatri Festival. Programmi kuraator: Madis
Kolk.
Põhiprogramm: “Mööndusteta teater”: Tallinna Linnateater, “Meie, kangelased”; Rakvere Tea-
ter, “Toatüdrukud”; Teater NO99, “Kes kardab Virginia Woolfi?”; Eesti Draamateater, “Kirsi-
aed”; Endla, “Mässajad”; Von Krahli Teater, Nargen Opera videosalvestus, “Eesti meeste
laulud”; Teater NO99, “Pea vahetus”; Vanemuine, “Kevade”.
      Autoriteatri programmi etendused: Renzo van Steenbergen, Alissa Šnaider, Päär Pärenson,
“Tavaj”; Tallinna Linnateater, “Hecuba pärast”; VAT Teater “... viimane lint/Saare esimene
lint” ja “Robinson & Crusoe”; Tartu Uus Teater, “Peeter Volkonski viimane suudlus”, “IDen-
titeet” ja “Ird, K.”; Theatrum, “Fööniks”; Von Krahli Teater, “The End” ja “Kuningas Lear”;
Teater NO99 videosalvestus, “Ühtse Eesti Suurkogu”; ZUGA Ühendatud Tantsijad, “Zuga
zuug zuh-zuh-zuh”; Cabaret Rhizome, “Harry 2”, “Mahhinaarium” ja “Fanny ja Faggot”; Võru
Linnateater, Kanuti Gildi SAAL, “Umbes”;
     Ugala Teater/MTÜ Kultuuritsehh, “Kogujad”, Endla, “Algus”, Eesti Pärimusmuusika

Keskus, “Pidulik lugu”, STÜ: Külli Roosna, “Circle Through”, Karl Saks, “Tšuud”, Mihkel
Ernits, “Kehanäppajad”.
      Kõrvalprogramm: Andres Keil/Tartu Uus Teater, “Kolm Värvi. Eesti 2010. Must.”, Raadio-
teater, Andres Noormetsa kuuldemängud: “Päev”, “Öö”, “Vaikus ja karjed”, Tallinna Linna-
teater, “Ma armastasin sakslast”, Teatri Kodu, “Sipsik” ja Mungu Theatre Grupp (Iraan),
“Caligula”.

Kuldne Mask Eestis
1.–8. oktoobrini Tallinnas ja Jõhvis. Korraldaja: MTÜ ART-Forum.
Etendused: Sergei Makovetski loominguõhtu; Jevgeni Vahtangovi nimeline Teater (Moskva),
“Onu Vanja”; Teater-stuudio KUB (Sankt-Peterburg), “Leningradlanna”; Suur Nukuteater
(Sankt-Peterburg), “Väike prints”; Boris Eifmani Balletiteater (Sankt-Peterburg), “Karamazo-
vid”; Joseph Beuysi nimeline Teater ja Dokumentaalmaja Esimene Kino (Moskva), “Pavlik –
minu jumal”; Teater Vassili saarel (Sankt-Peterburg), “Vene keedis”.

Novembri tantsufestival
11.–12. novembrini Pärnus. Korraldaja: MTÜ Pärnu Kaasaegse Tantsu Ühing.
Esinejad: Dreek stuudio, “Sulest viidud”; Mari-Liis Eskusson, “Kohtumine Mulik, Looga”;
Helena Krinal, “Rahole”; Dreek stuudio, “Caravano”; Kalli Pikas, Liina Luik, “KALLI(I)NA”;
Annika Viibus ja Kardo Ojassalu, “Ütle “REDEL” ...”; Alissa Šnaider, “Neon nails and plastic
hair”; Cabaret Rhizome, “Ürgne Kutse”; T-Stuudio, “Surutis”.
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Talveöö unenägu
27.–31. detsembrini Tallinnas. Korraldaja: Tallinna Linnateater.
Festival oli pühendatud Dmitri Krõmovi loomingule.
Etendati Teater Draamakunsti kooli/Dmitri Krõmovi Loomelaboratooriumi lavastusi: “Söör
Vantes. Donki Hot”, “Kaelkirjaku surm”, “Katerina uned”, “Oksjon” ja “Oopus nr 7”. Lisaks
toimus kohtumine Dmitri Krõmovi, Anatoli Smeljanski ja Elmo Nüganeniga ning Natalja Krõ-
mova artiklikogumiku esitlus.

KÜLALISTEATRID JA -ESINEJAD EESTIS 

Programmi “Eesti Vene Teater esitleb parimaid piiritaguseid lavastusi” raames andis märtsis
Eestis lastelavastustega etendusi Karjala Nukuteater ning 29. ja 30. aprillil külalisetendusi Pe-
terburi teater Na Liteinom. Kavas olid Aleksei Tolstoi “Buratino”, David Mamet’ “Elu teatris”
ja Aleksandr Puškini “Preili-talutüdruk”.

3. mail esines Jo Strømgren Kompani lavastusega “The Experiment” Rakvere Teatris.

10. mail esitas Białystoki Nukuteatrer (Poola) Eesti Nuku- ja Noorsooteatri väikeses saalis la-
vastust “Lõunapoolus” (lavastaja Ewa Piotrowska).

25.–27. maini aset leidnud Moskva kultuuripäevade raames toimusid Moskva muusikateatri
Helikon-Opera ja Rahvusooper Estonia koostöös galakontsert ja kontsert “Kahe linna duett”.

28. mail etendus Eesti Draamateatris Gruusia kultuurinädala raames Thbilisi Vaso Abashidze
Riikliku Muusika- ja Draamateatri lavastus “Macbeth” (lavastaja David Doiashvili).

19. juunil toimus Tallinnas Nokia Kontserdimajas Moskva Akadeemilise Mossoveti-nimelise
teatri külalisetendus “Isa ja poja tsaaririik” (lavastaja Juri Jerjomin).

9. septembril ja 12. septembril esitas Eesti Teatri Festivali DRAAMA 2010 väliskülalisena
Mungu Theatre Group (Iraan) Albert Camus’ tekstil põhineva “Caligula” (lavastaja Homayun
Ghanizadeh).

31. oktoobril ja 1. novembril etendas Lõuna-Böömimaa Riiklik Teater (Tšehhi) festivali “Tria-
logos” raames Theatrumi saalis lavastust “Juudas Iskariot – reetur” (lavastaja Jevgeni Ibragi-
mov).

Väliskülalised Vanemuise muusikalavastustes:
Irina Vaštšenko (Cho-cho-san – Puccini “Madama Butterfly”);
Guntars Rungis (Goro – Puccini “Madama Butterfly”).
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Külalised Estonia ooperi- ja balletietendustes: 
Aleksandrs Antonenko laulis ooperis “Padaemand” Hermanni 17. ja 19. veebruaril.
Irina Dubrovskaja laulis ooperis “La traviata” Violettat 11. märtsil ning ooperi „I Capuleti e 
i Montecchi” kontsertettekandel 11. novembril.
Inessa Galante laulis ooperis “Padaemand” Liisat 17. ja 19. veebruaril.
Irina Golub Maria Teatrist tantsis rahvusvahelise tantsupäeva balletigalal 29. ja 30 aprillil.
Tiit Helimets San Francisco Balletist tantsis rahvusvahelise tantsupäeva balletigalal 29. ja 
30. aprillil.
Samsons Izjumovs laulis ooperigalal “Georg Ots 90” 21. ja 22. märtsil.
Viesturs Jansons laulis ooperis “Così fan tutte” Ferrandot 12. novembril.
Stanislav Jermakov Zürichi Balletist tantsis rahvusvahelise tantsupäeva balletigalal 29. ja 
30. aprillil.
Alfia Kamalova laulis ooperis “Cyrano de Bergerac” Roxane’i 27. ja 29. mail.
Julianne Kepley San Francisco Balletist tantsis rahvusvahelise tantsupäeva balletigalal 29. ja
30. aprillil.
Kadri Kipper laulis rahvusvahelise muusikapäeva galal 1. ja 2. oktoobril.
Sirkka Lampimäki laulis ooperis “La traviata” Violettat 7. ja 21. jaanuaril ning 23. veebruaril.
Sergei Leiferkus laulis ooperis “Tosca” Scarpiat 19. märtsil ning ooperigalal “Georg Ots 90”
21. ja 22. märtsil.
Monika-Evelin Liiv laulis ooperis “La traviata” Florat 11. märtsil ning rahvusvahelise 
muusikapäeva galal 1. ja 2. oktoobril.
Linnar Looris Houstoni Balletist tantsis rahvusvahelise tantsupäeva balletigalal 29. ja 30. aprillil.
Annely Peebo Viini Volksoperist laulis ooperis “Tuhkatriinu” nimirolli 13. märsil, rahvus-
vahelise muusikapäeva galal 1. ja 2. oktoobril ning ooperi “I Capuleti e i Montecchi” kontsert-
ettekandel 11. novembril.
Kädy Plaas laulis ooperis “La traviata” Violettat 24. novembril.
Dmytro Popov laulis ooperis “Tosca” Cavaradossit 17. ja 19. märtsil.
Ivo Posti laulis rahvusvahelise muusikapäeva galal 1. ja 2. oktoobril.
Vello Pähn dirigeeris ooperit “Cyrano de Bergerac” 27. ja 29. mail.
Rosanna Savoia laulis ooperis “Rigoletto” Gildat 7. ja 9. aprillil.
Maria Seletskaja Zürichi Balletist tantsis rahvusvahelise tantsupäeva balletigalal 29. ja 30 april-
lil ning balletis “Luikede järv” Odette’i/Ottiliet 13. novembril.
Koit Soasepp laulis ooperis “Tosca” vangivalvurit 21. ja 23. aprillil ning rahvusvahelise muu-
sikapäeva galal 1. ja 2. oktoobril.
Carlos Spierer dirigeeris rahvusvahelise muusikapäeva galat 1. ja 2. oktoobril. 
Takuya Sumitomo teatrist Vanemuine tantsis rahvusvahelise tantsupäeva balletigalal 29. ja
30. aprillil.
Gabriel Suovanen laulis ooperigalal “Georg Ots 90” 21. ja 22. märtsil.
Ray M. Wade laulis ooperi “Pärlipüüdjad” kontsertettekandel 15. aprillil.
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Virginia Wagner laulis ooperi “Pärlipüüdjad” kontsertettekandel 15. aprillil.
Gregory Warren Berliini Deutsche Operist laulis ooperis “Boheem” Rodolfot 29. oktoobril ja
6. novembril.
Maksim Zjuzin Maria Teatrist tantsis rahvusvahelise tantsupäeva balletigalal 29. ja 30 aprillil.

KONVERENTSID, SEMINARID

Seminar “Kohvijoomised ja jalutuskäigud. Madis Kõiv ja eesti kultuurilugu“
14.–15. jaanuaril Tallinnas. Korraldajad: Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus ning Eesti
Teatriuurijate Ühendus.
      Ettekannetega esinesid: Jaan Kaplinski, “Kontrapunktilisi meenutusi Tartu ja Elva vahelt“;
Tiia Allas, “Mis diagnuus taa sääne om — kotussõvaimust vaivatu? Madis Kõiv kui võru kul-
tuuriloo talletaja”; Anti Saar, “Kadunud Kõtu”; Jan Kaus, “Kaos ja mälu”; Leena Kurvet-Käo-
saar, “Madis Kõivu mälutopograafiaid”; Rein Veidemann, “Madis Kõiv: 1979, 1999, 2009.
aastad kui kohad”; Madis Kolk, “Madis Kõiv kui teatrikriitik”; David Vseviov, “Milleks
“Lõputus kohvijoomises” ajalugu?”; toimus näidendi ja Eesti Draamateatri lavastuse “Lõputu
kohvijoomine” arutelu (Piret Kruuspere ja Luule Epner). Esitleti Madis Kõivu raamatut “Poisid
ja tüdrukud. Studia memoriae V”.

Rakendusteatrialane konverents “Teater kogukonna hüvanguks”
26. märtsil Viljandis. Korraldaja: TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia.
      Konverentsil esinesid: Anzori Barkalaja, Helle Aunap, Allan Owens, “Mida osalejad ja
praktiseerijad õieti teevad osalusdraamas? Protsessidraama peamised eesmärgid, elemendid
ja omadused”; Pekka Korhonen, “Töötervise edendamine kunstiläheste meetoditega Taika-
hanke näitel”; Margus Kasterpalu, “Teatrikunsti võimalikkusest pärapõrgus Saueaugu teatri-
talu näitel”; Kaja Komissarov, “Protsessidraama rakendamise võimalikkusest 5. klassi ajaloo
tunnis”; Aivar Simmermann, “Luguteatri avalikud etendused 2007–2009: lavastajakogemus
ja õppetunnid”; Mari-Liis Velberg, “Foorumteatri arengud Eestis VAT Teatri Foorumgrupi ko-
gemuste valguses”. Konverentsi raames toimusid ka Allan Owensi protsessidraama-alane töö-
tuba “Oma mõtteid jälitades”, eesti praktikute töötoad ja etendused. Konverentsile järgnes
Viljandi Kultuuriakadeemias ühepäevane protsessdraama kursus (õppejõud Allan Owens).

Vanemuise juubelikonverents “Rahvusliku teatri algus. Eesti teater kuni 1906”
17. aprillil Tartu Ülikooli Ajaloo Muuseumis. Korraldajad: Teater Vanemuine, Tartu Ülikooli
teatriteaduse õppetool ja Eesti Teatriuurijate Ühendus.
      Konverentsil esinesid: Sven Karja (avasõnad); Jaak Rähesoo, “Algusjärk: võrdluste vaja-
dus”; Tiina Kirss, “Koidulaulik kultuuriloolises kaleidoskoobis”; Liina Lukas, “Baltisaksa teat-
rist ja draamast 19. ja 20. sajandi vahetusel”; Piret Kruuspere, “Eesti teatrimõtte algus”; Kristel
Pappel, “Eesti muusikateatri algus”; Anne Türnpu, “Eesti teatri juured”; Ingo Normet “Esi-
mesed eestikeelsed teatrialased raamatud” ja Luule Epner (lõpusõnad).
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Eesti Teatri Agentuuri jagatud mõtete sarja 5. üritus “teater | paus”
23. aprillil Patarei vanglamuuseumis.
      Mõtteid jagasid: Andrus Vaarik, “Näitleja ja paus”; Luule Epner, “Pidevus ja pausid: vaa-
teid teatrilukku”; Liina Unt, “Aja käärid ja liim” ning Liis Kolle, “Generaalpaus”.

Seminar “Tänases kriisis on homne teater?”
8. mail Tartus. Korraldajad: Tartu Ülikooli teatriteaduse õppetool, Eesti Teatriuurijate Ühen-
dus.
      Ettekannetega esinesid: Joonas Hellerma, “Teater ja kriis”; Jaanika Juhanson, “Struktuuri
pihustumine: vabandus, vabastus, vabadus”; Keiu Virro, “Poliitilise teatri projektid Eestis: tea-
ter vs teatri metafoor”; Tiina Saluvere, “Mõnest kriisist Vanemuise ajaloos”; Ireene Viktor, “Krii-
sist kriisini ehk Tartu Lasteteatri lõpust Tartu Teatrilabori lõpuni”; Joonas Tartu ja Kristiina
Reidolv, “Teatrijuhtimisest kriisisituatsioonis”.

Sümpoosion “Kujuteldavad kehad: maastik, mälu, kogukond”
13.–15. maini Tallinnas. Korraldaja: Tallinna Ülikooli Kunstide Instituudi koreograafia
osakond.
      Sümpoosionil uuriti suhteid kehade ja kogukondade vahel, vaadeldes seda, kuidas tants
ja kehal põhinevad toimingud lõikuvad rahvuse ja identiteediga pidevalt muutuval üleilmsel
maastikul ja majandusväljal. Esinesid kunstnikud ja teadurid Eestist, Soomest, Rootsist, Sak-
samaalt, Hollandist, Armeeniast, Slovakkiast, Indiast, Lõuna-Aafrikast, Austraaliast, Brasiiliast,
Kanadast, Ameerika Ühendriikidest ja Ühendkuningriigist. Ettekandjad: Rebecca Alson-Milk-
man, Sveta Bogomolova, Sarahleigh Castelyn, Sandra Chattergee, Daniel Bear Davis, Heili
Einasto, Christopher Engdahl, Fine 5, Ana Flecha, Mita Ghosal, Kate Hunter, Pujita K. Jyoti,
Kai Kaljo, Kevin Kane, Sille Kapper, Philippa Kaye, Michelle Kennedy, David King, Isabelle
Kirouac, Hana van der Kolk, Evelin Lagle, Gerhard Lock, Paula Meijerink, Vahram Muradyan,
Misha Myers, Leenu Nigu, Kristina Paabus, Rebecca Pappas, Cid Pearlman, Lazlo Pearlman,
Helena Saarikoski, Candice Salyers, Gretchen Schiller, Silver Sepp, Maira Spanghero, Alexis
Steeves, Ernest Truly, Kadi Tudre, Stephanie Tuley, Robert Wechsler.

Konverents “Terve tantsija. Terve tantsuõpetaja”
14.–16. juunini Tartus. Korraldajad: TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia lavakunstide osakond,
Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskond, TLÜ Kunstide Instituudi koreograafia osakond.
      Konverentsi ettekanded: Inna Sulg, “Hea laps, kes hästi tantsib, parem veel, kes paigal sei-
sab”; Ülle Toming, “Klassikalise balleti õpetamise ja õppimise pahupoolest – Eestis veel käsit-
lemata valupunkt”; Fay Nenander, “Terve tantsija vajab tervet tantsuõpetajat”; Ashley McGill,
“Propriotseptsiooni testimine tantsijatel”; Annemari Autere, “Energia vertikaalsed ja horison-
taalsed kulgemisjooned väljapoolsusel”; Rodney Grahame, “Liigeste hüpermobiilsus on võti
Etenduskunstide Meditsiini mõistmiseks”; Mary Kate Connolly, “Tantsu mõõtmine: noorte
tantsu ja tervise projektide tutvustus”; Edel Quin, “LABANi tantsija vaatlemise ja profileeri-
mise programm”; Fay Nenander, “Tagasivaade professionaalse tantsija treeningu täieliku
ümberkorralduse protsessile”; Derrick D. Brown, “Etenduskunstnik ja toitumine”; Tatjana
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Kums, “Lülisamba kumerused ja kerelihaste toonus iluvõimlejatel ja mittetreenitud tütarlas-
tel”; Elsa Bradley, “Positiivne tantsimine: võti optimaalseks kogemiseks”; Ragnar Viir, “Tants
troojahobu ümber”.
      Praktilised töötoad: Ashley McGill, “Propriotseptiivne treening tantsutunnis”; Annemari
Autere, “Pingevaba balletitehnika ja keha joondumise saladus peitub gravitatsioonist äratõu-
kamises”, “Vaba ruum liigestes”; Edel Quin, “Tantsuspetsiifiline fitnesstund”; Eva Powers,
“Gyrokinesis kui Vaimu ja Keha tugevuse & mobiilsuse parendamise võimalus”; Maret Mursa
Tormis, “Alexanderi tehnika”; Eva Powers, “Pilatese põhimõtete rakendamine nimmepiir-
konna stabilisatsiooniks ja tantsutehnika parendamiseks”; Tatjana Kums, “Lõdvestus, vajalik
komponent kehalises tervises”.

Teatriteaduse Üliõpilaste Looži 13. kevadkool
19.–20. juunini Rätsepa turismitalus.
Ettekannetega esinesid: Mari-Liis Velberg ja Nikolai Kunitsõn, “Foorumteatri liikumised Eestis
VAT Foorumgrupi tegevuse näitel”; Johannes Veski, “Sõnadeta teatrist ning Cabaret Rhizome’i
esimesest aastast”; Grete Nellis, “21. sajandi metakriitilisi suundumusi eesti teatris ja kirjan-
duses”; Kristel Vimberg, “Näidendivõistluse võidutööd 1995–2009”; Siret Paju ja Marite But-
kaite, “Uuema näitekirjanduse hetkeseisust ning Drakadeemia rollist eesti näitekirjanduse
rikastamisel”; Eva-Liisa Linder, “Witold Gombrowicz ja tema sõbrad”; Riina Oruaas, “Eesti
pärimusteater 21. sajandi alguses”; Ott Karulini sissejuhatus seminarile “teater | väärtus”.

Vestlusring “Eesti teater autorit otsimas”
7. septembril Tartus. Korraldajad: Eesti Teatriuurijate Ühendus ja Eesti Teatri Festival.
      Ettekanded: Luule Epner, “Autoriteatrist: kommentaari kommentaare”; Anders Härm,
“Autoripositsiooni eripäradest loeng-performance’ites ehk mõningaid tähelepanekuid
formaadi kohta“; Maria Lee Liivak, “Tööpealkiri”; Ott Karulin, “Protsessidramaturgia karid”.

“teater | väärtus” – Eesti Teatri Agentuuri kõnekoosolek ja töötoad
29.–30. oktoobrini Vanalinna Hariduskolleegiumis.
Esimese päeva kõnekoosolekul jagasid mõtteid: Nelli Jung, “Väärtused ja ühiskond”; Anneli
Saro, “Teatri potentsiaalsed väärtused”; Luule Epner, “Omadramaturgia kui väärtus ja väär-
tused omadramaturgias: pilk teatrilukku”, Egge Kulbok, “Eesti kultuuripoliitika – Pätsist Pal-
maruni”; Jorma Sarv, “Väärtustest ja hoiakutest kultuurivaldkonna arengukavade
koostamisel”; Jaak Allik, “Eesti riigi teatripoliitika: kuidas ta tekkis ja mis temast on saanud”;
Ott Karulin, “Eesti riigi ootused teatritele: kust need leiab, mis need on ja miks neid vaja on”;
Ingo Normet, “Teater ja Põhiseadus”. Teisel päeval toimusid töötoad: “Inimsus kui väärtus”
(vestluse suunaja Andres Noormets), “Identiteet kui väärtus” (vestluse suunaja Tiit Palu),
“Avatus kui väärtus” (vestluse suunaja Joonas Tartu), “Areng kui väärtus” (vestluse suunaja
Katri Aaslav-Tepandi) ja “Mitmekesisus kui väärtus” (vestluse suunaja Kaarel Oja).
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Konverents “Eesti Draamateater – 90”
26. novembril Eesti Draamateatris.
Kõnelesid: Toomas Kiho, “Ikka seesama – Eesti asi”; Piret Kruuspere, “Draamateatri lugu eesti
teatrikirjutuse üldtaustal”; Peeter Raudsepp, “Lihtsustavast rahvusromantismist ja traditsioo-
nist üldisemalt”; Madis Kolk, “Eestipärasest modernismist”; Riina Oruaas, “Kas identiteeti
lavastada on võimalik?”; Ene Paaver, “Eesti nõukogude rahvusteater”; Hedi-Liis Toome, “Tea-
ter jäägu oma liistude juurde?”; Madli Pesti, “Ühiskondlikust debatist teatris Eesti Draama-
teatri näitel”; Pirkko Koski, “Justification as national throughout changing times: The Finnish
National Theatre”.

Baltimaade ühine kaasaegse tantsu seminar “Taking Matters Into Your Own Hands. From an
Idea to a Project“.
26.–28. novembrini Tallinnas. Korraldajad: Eesti Tantsukunstnike Liit, Põhja- ja Baltimaade
Tantsuisikute võrgustik Keðja.
Seminari viis läbi Ása Richardsdóttir. Osalesid nii iseseisvad tantsukunstnikud kui ka organi-
satsioonid Eestist, Lätist ja Leedust: Eesti Tantsukunstnike Liit, Sõltumatu Tantsu Ühendus, 2.
tants, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, Gertrude Street Theatre United Intimacy,
Läti Kultuuriakadeemia, Leedu Rahvusooperi- ja Balletiteater, Rahvusvaheline Kaasaegse
Kunsti Festival “Platforma“, Leedu Tantsuinfokeskus jt. Seminari käigus tutvustati Keðja ideed
ja arenguplaane, kaardistati kaasaegse tantsu hetkeseis kõigis Baltimaades ja vaadeldakse saa-
dud tulemit rahvusvahelisel taustal.

VÕISTLUSED

Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti korraldatud Jaan Poska 90. surma-aastapäevale pühenda-
tud näidendikonkursi võitis Loone Otsa “Jaan Poska saaga”.

Laste- ja noortenäidendite võistlus
Korraldaja: Eesti Teatri Agentuur.
Võistlusele laekus 49 näidendit. 
Žürii: Doris Kareva (esimees), Ülev Aaloe, Katariina Lauk, Silvia Soro ja Tarmo Tagamets.

Noortenäidendid:
I preemia – Mihkel Seeder, “Väga vihane mees”.
II preemia– Anu Piirisild, “Tõde või tegu”.
III preemia – Mari-Liis Pärn, “Issi, tule vii mind kõrtsust kodu”.

Lastenäidendid:
I preemia – Hiri Müüripeal, “Pegasus, sõpradele Paul”.
II preemia – Mari-Liis Bassovskaja, “Ole siin minuga!”.
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Eripreemiad:
Mari-Liis Mägi, “Need, kel pole trakse”.
Katrina Karu, “Kes otsib, kes leiab”.

Rahvusvaheline näidendivõistlus New Baltic Drama 2011 – “Mereäärsed lood”
Eesti-poolsed korraldajad: SA Tallinn 2011, Eesti Teatri Agentuur ja Tallinna Linnateater. Võist-
lust toetas SA Tallinn 2011.
      New Baltic Drama 2011 – “Mereäärsed lood” toimus paralleelselt neljas Läänemere-äärses
riigis Eesti, Soome, Rootsi ja Venemaa koostööna. 
      Eesti eelvooru saabus 36 näidendiideed, millest teise vooru pääsesid viis: Martin Alguse
“Kontakt”, Christian Auna ja Mariann Tihase “Kastis!”, Urmas Lennuki “Minu tänav”, Katrin
Maimiku “Metspart” ja Mario Pulveri “Fluidum” (preemia à 5000 EEK). Saabunud töid hindas
žürii koosseisus: Elmo Nüganen (esimees), Anu Lamp, Imbi Paju, Andrei Hvostov ja Eero
Epner.
      Rahvusvahelise teise vooru žüriisse kuulusid Jukka-Pekka Pajunen (Soome), Satu Rasila
(Soome), Dag Thelander (Rootsi), Emma Broström (Rootsi), Elmo Nüganen (Eesti), Eero Epner
(Eesti), Aleksei Platunov (Venemaa) ja Pavel Rudnev (Venemaa), kes valisid kahekümne idee
hulgast välja neli parimat. Võistluse tulemusena valmis nende alusel neli uut näidendit, millest
igaüks tuuakse lavale ühel osalejamaal:
      Martin Algus “Kontakt” (Eesti) – esietendus Turu Linnateatris (lav Hilkka-Liisa Iivanai-
nen), Pipsa Lonkka „These Little Town Blues Are Melting Away” (“Väikelinna mured sulavad
siin”, Soome), Johanna Emanuelssoni “Älfsborgsbron” (“Älfsborgi sild”, Rootsi) – esietendus
Tallinna Linnateatris (lavastaja Diana Leesalu) ja Semjon Kirovi “Ильин день“ (“Ilja päev“,
Venemaa).
      Eesti võidutöö sai auhinnaks 25 000 krooni.

TÄIENDÕPE

15. veebruaril ja 1., 15. ja 29. märtsil ning 12. aprillil toimus Teatrisõprade Klubis lavatöötajate
ja lavameistrite koolitus, mille korraldas Eesti Teatriliit. Koolitajaks oli Jaan Mikkel.

EMTA Lavakunstikoolis pidas kahepäevase õpikoja 27.–28. veebruaril ning andis loengu
1. märtsil rahvusvaheliselt tuntud teatriõppejõud Lorna Marshall.

9.–13. veebruarini toimus Eesti Tantsukunstnike Liidu korraldatud Fornier Ortiz Bedoya füü-
silise ja dünaamilise põrandatehnika meistriklass.

Eesti Kutseliste Tantsijate Loomeliidu metoodikaseminarid: “Klassikalise tantsu õpetamine
algajatele” Ljudmila Kirši juhtimisel Tallinna Balletikoolis 15. märtsil, 2. oktoobril seminar
“Martha Grahami moderntantsu tehnika põhimõtted”, lektor Tallinna Balletikooli õppejõud
Jane Raidma, ning Tamara Kõrreveski seminar “Klassikaline tants algajatele. Liigutuse soori-
tamine”.
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7.–9. maini toimusid Kristian Tirsgaardi vabastustehnika ja improvisatsiooni meistriklassid
algajatele ja edasijõudnutele.

15.–19. maini toimus Venemaa Föderatsiooni kultuuriministeeriumi projekti “Vene keel SRÜ
ja Balti riikide teatrites” raames Vene Teatris lavakõne seminar, mille viis läbi Moskva Kunsti-
teatri kool-stuudio lavakõne professor Anna Petrova.

16. mail toimusid nüüdistantsu õpitoad: Ana Flecha (USA) liikumise õpituba Axis Syllabuse
universaalsetel liikumispõhimõtetel ja Hana van der Kolki (USA) nüüdistantsu tehnikatund.

21.–23. maini toimus Prodance Tantsukeskuse ja Eesti Tantsukunstnike Liidu korraldatud
kursus A weekend with Contact Improvisation and Axis Syllabus.

Vanemuise teatri korraldatud Kollase Kassi Suvekool 13–16 aastastele noortele toimus 7.–16.
juunini Vanemuise teatris. Suvekooli tulemusena sündinud lavastus “Saaremaa onupojad”
etendus 16. juunil Sadamateatris.

1.–4. septembrini toimusid Vanemuises Eri Klasi meistrikursused. Vanemuise Sümfoonia-
orkestrit juhatasid Justus Thorau, Joongbae Jee, Antonio Méndez, Taavi Nachtigall ja Kaspar
Mänd. Kavas olid Ludwig van Beethoveni Sümfoonia nr 7 A-duur op. 92 ning Sergei Prokofjevi
Sümfoonia nr 7 cis-moll op. 131.

Helsingi Tantsu- ja Teatrikõrgkooli lektor Satu Palokangas pidas 31. oktoobril tantsualase
täiendkoolituse “Labani / Bartenieffi liikumise analüüs, liikumise keel”.

Tartu Ülikooli Teatriteaduse Üliõpilaste Looži korraldatud teatriteaduse üliõpilaste enesetäien-
dusprojekti “Teatrimosaiik 2” raames pidasid 14. oktoobrist kuni 9. detsembrini 2010 loenguid
Liina Jääts Bertolt Brechtist, Madis Kolk Jerzy Grotowskist, Ardo Ran Varres muusikalisest ku-
jundusest, Peeter Raudsepp Stanislavskist, Kadi Tudre Eugenio Barbast, Priidu Adlas valgus-
kujundusest, Anu Lamp dramaturgide õpetamisest, Ott Karulin teatrikriitikast ja Iir Hermeliin
lavakujundusest.

15.–29. novembrini toimus TÜ VKA etenduskunstide osakonnas Jyväskylä Ammattikorkea-
koulu meediakultuuriosakonna lektori Ilari Miikkulaineni meistriklass “No Future”, milles
osalesid Soome üliõpilased ning etenduskunstide osakonna teatrikunsti II kursuse ja teatri-
kunsti visuaaltehnoloogia I kursuse tudengid.

10.–12. detsembrini toimus Eesti Tantsukunstnike Liidu korraldatud kaasaegse tantsutehnika
õpituba, mida juhendasid Külli Roosna ja Kenneth Flak (Norra/Eesti).

Rahvusooper Estonia juures alustas tööd noorte ooperilauljate akadeemia. Selle esimesed sti-
pendiaadid on Kadri Kipper, Simo Breede, Kristel Pärtna ja Elizabeth Paavel.
Merle Jalakas viibis lavastaja assistendi koolitusel Schleswig-Holsteini Landestheateris Sak-
samaal.
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EESTI TEATRI- JA MUUSIKAMUUSEUMI TEATRIOSAKOND

Trükised

ELAVIKu sarja 11. raamat “Üks naine kurbade silmadega”. Marie Heibergi kirjad Friedebert
Tuglasele. Koostajad Iivi Lepik ja Kirsten Simmo, kunstnik Kadi Pajupuu.

“Muusikarüütel Georg Ots”. Postkaardikomplekt Georg Otsa rollidest. Koostajad Kirsten
Simmo ja Kalju Haan, kunstnik Kadi Pajupuu.

“Rendez-vous Nataga. Kostüümikunstnik Natalie Mei 1900–1975”. Postkaardikomplekt.
Koostajad Kustav-Agu Püüman, Seidi Raid, tõlge inglise keelde Madis Järv, kujundus Kadi
Pajupuu,

Näitused

“Klassikud”. Eino Tamberg, Veljo Tormis, Arvo Pärt. Näitus avati muuseumi trepihallis
26. mail.

“11 PANSOT”. Näitus Voldemar Panso 90. sünniaastapäevaks. Koostajad Kirsten Simmo,
Annely Voitka, Simmo Priks. Kunstnik Virge Loo. Näituse lisamaterjalid: postkaardid, näituse
tegelasi tutvustavad voldikud koos Panso-teemalise ristsõnaga. Pedagoogiline programm Pan-
sost koos “Kuldvillaku” stiilis mänguga. Esemete vitriinid. Näitus avati muuseumi trepihallis
1. detsembril 2010.

Esemete väljapanek Estonia teatris “Muuseumi aarded”. Koostöönäituste sari muuseumi ja
Estonia teatri vahel. Koostajad Marika Palu, Seidi Raid. Kujundaja Kadi Pajupuu. 22.01.–18.03.
Kaarel Karmi, Paul Pinna, Meta Kodaniporki ja Milvi Laidi esemed. 19.03.–9.05. Georg Otsa
esemed ja kostüümid. 11.05.–10.09. operetiteemaline väljapanek Benno Hanseni, Alfred Sälliku,
Olga Mikk-Krulli ja Raimund Kulli esemetest.

Üritused

Uuenenud Särevi teatritoa avamine 31. märtsil TLÜ üliõpilasteatri ÜLLAR etendusega “Arve
nr 2046219”. Uue iseseisva kodulehe esitlus: http://teatrituba.tmm.ee/. Ürituse läbiviijad: An-
nely Voitka ja Kirsten Simmo.

16. aprillil Särevi teatritoas Raadioteatri näitlejaauhinna 2009 üleandmine Andrus Vaarikule.

10 etendust “Piip ja Tuut Muuseumis” 24.08. (2 et.), 03.11., 04.11., 10.11., 11.11., 12.11., 02.12.,
03.12. ja 04.12.2011. aastal koostöös Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitaliga. Klounid Piip ja
Tuut (Haide Männamäe ja Toomas Tross) tegid ringkäigu muuseumis, tutvustasid pille ning
klouni- ja tsirkusekultuuri ajalugu Eestis.
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Panso Päevad. 1. detsembril oli näituse “11 PANSOT” avamine muuseumi trepihallis ning
kohtumisõhtu Panso õpilastega Lavakunstikooli 5. lennust. Kohal viibisid: Kersti Kreismann,
Martin Veinmann, Ivo Eensalu, Tõnu Saar, Raul Tammet, Rein Kotkas, Paul Laasik ja Tõnis
Rätsep, üritust juhtis Kirsten Simmo. 2. detsembril andis VAT Teater eesotsas Tanel Saare ja
Rait Avestikuga muuseumile hoiule lavastuse “…viimane lint / Saare esimene lint” helisal-
vestuse, mida kolmekümne aasta pärast kasutatakse uues lavastuses “Krappi viimane lint”.
1.–4. detsembrini oli muuseumi salongis võimalik vaadata filme Voldemar Pansost ning Raul
Tammeti lühifilme.

Muuseumikogu täiendamine ja korrastamine
Teatriosakonda on kogutud teatrite 2009. aasta lavastuste kavalehed ja plakatid. Suuremate
kogudena on vastu võetud Miralda ja Ernst Kitkase materjalid T364, Valentina Vassiljeva ma-
terjalid T637, Endel Aimre materjalid T636, Lia Tarmo materjalid T563, juurde tuli ka Laine
Mesikäpa materjale. Kogusse lisandusid Urmas Kibuspuu dokumendid, raamatud ja karus-
nahkne kasukas ning Linnalehe fotokogu. Ugala teatri esemete kogusse lisandus klaver lavas-
tusest “Keisri hull”.

Annely Voitka ja Kalju Haani poolt on salvestatud Vanemuise ooperiteatri intervjuud Ülo
Vilimaa, Endel Nõgene, Kaljo Johannsoni, Olga Punderi, Valli Heina, Taisto Noore, Linda Köö-
gardi, Teo Maiste ja Helja Valleriga. Lisaks salvestused teatriveteranide koosolekutelt ja Milvi
Koidu mälestusõhtult Vanemuises (30.01.2010). 29. septembril salvestati intervjuu Inna Taar-
naga.

Koostöölepingud teatritega kavalehtede, fotode ja lavastusvideote järjepidevaks kogumiseks.
Lepingud on allkirjastatud Ugala teatri, Vanemuise, Draamateatri, Tallinna Linnateatri, Endla
teatri ja Nuku- ja Noorsooteatriga.

NUKU MUUSEUM

Üritused 

31. oktoobril Halloweeni eriprogramm “NUKU kummitab”. Õudus-ekskursioonid temaatili-
selt kujundatud muuseumis. Projektijuht Mari Nurk, lavastaja Vahur Keller, osades Eesti
Nuku- ja Noorsooteatri näitlejad ning noortestuudio õpilased.

Näitused Külaliste Varakambris

10. märts – 17. september rahvusvahelisse nukuteatrite ühendusse UNIMA kuuluvate Eesti
väikenukuteatrite nukkude näitus. Näitusel osalesid Viljandi nukuteatri, Kärdla nukuteatri,
Kehra Nuku, Jõhvi nukuteatri Lepatriinu, Rauf Avšarovi nukuteatri, Harry Gustavsoni pere-
teatri ja nukuteater Marionett nukud. Koostajad Gunta Randla, Mari Nurk.
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1. oktoober – 21. november Nuku- ja Noorsooteatri näitleja Are Uderi 60. juubeli näitus tema
monolavastuste nukkudest, erinevatest looduslikest materjalidest isevalmistatud nukkudest,
mitmesugustest helitekitamise riistadest, rollifotodest jm-st. Koostajad Are Uder, Riho Tam-
mert, Kati Kuusemets.

25. november – 6. veebruar 2011 Eesti Riikliku Nukuteatri lavastaja ja peanäitejuhi Rein Aguri
puuskulptuuride näitus, millega tähistati tema 75. juubelit. Näitusel olid eksponeeritud
aastatel 1969–2005 mitmesugustest puuliikidest voolitud ja nikerdatud puuskulptuurid ning
mitmed Rein Aguri loometeed tutvustavad arhiivimaterjalid. Koostaja Kati Kuusemets.

Trükised

Detsembris valmis “Eesti vanimate teatrinukkude kalender” aastaks 2011. Koostaja Kati Kuu-
semets, kujundaja Britt Urbla Keller, fotograaf Jaana Juur. Trükikoda Folger.

EESTI TEATRILIIT

Eesti Teatriliidu liikmeid 1515.
Juhatus: Ain Lutsepp (esimees), Rein Oja (aseesimees), Priit Aimla, Jaak Allik, Dmitri
Hartchenko, Anu Lamp, Tõnu Lensment, Peeter Raudsepp, Gert Raudsep, Ene-Liis Semper,
Heli Veskus, Malle Viirma.
      Toimus 10 juhatuse koosolekut ja 2 volikogu koosolekut.
      1. 2010. aasta kevadel toimusid kutseeksamid valgustajatele, dekoraatoritele ja lavatöö-
tajatele/lavameistritele. Eksamitele eelnes Estonia kauaaegse tehnikadirektori Jaan Mikkeli
poolt läbi-viidud seminar/koolitus lavatöötajatele ja lavameistritele, millest võtsid osa ka
butafoorid ja teatrikunstnikud. Seminar lõppes eksamitega Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuri-
akadeemia teatritehnilise eriala lõpetanutele ning meie teatrite tehnilistele töötajatele. Eksa-
mikomisjoni kuulusid: Jaan Mikkel, Aime Unt, Lilja Luhse-Blumenfeld, Airi Eras, Kaido Mikk,
Rosita Raud, Silver Simmer, Rein Neimar, Ain Jürisson. Kõik eksamitegijad said riiklikult
registreeritud kutsetunnistuse.
      2. Kutsekomisjoni (Rein Neimar (esimees), Sirli Bergström, Külli Root, Rain Raabel, Ain
Jürisson, Liina Laigu, Lilja Luhse-Blumenfeld, Kersti Rattus, Riina Viiding) algatusena on val-
minud juhend “Lavalise ohutuse tagamine esituspaikades” (koostaja Jaan Mikkel). Põhilised
ohuallikad teatrilaval on teada, kuid üldregulatsioon puudus viimased 20 aastat. Juhendi nõu-
ded viidi kooskõlla Euroopa Liidu liikmesmaades kehtivate üldnõuetega. Ohutusjuhendi kiitis
heaks Sotsiaalministeerium, Tööinspektsioon lisas dokumendi kohustuslike juhendite nime-
kirja. Jaan Mikkel tutvustas juhendit Tallinna Linnateatris teatrite tehnilise ala juhtidele, töö-
tajatele, teatrikunstnikele ja teatrijuhtidele.
      3.Teatriliit (olles kultuuri kutsenõukogu liige ja tehnilistele ametitele kvalifikatsiooni mää-
ramise ülesannetes) koos Kutsekojaga (kes riikliku asutusena reguleerib kõike kutsetega seon-
duvat) 
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•   alustas teatrivaldkonna klassifikaatori koostamist, st teatriametite nimetamist, kirjelda-
mist ning vastastikuse asendi määramist (sh eristades tegutsemist etendusasutuste seaduse ja
autoriõiguse seaduse alusel). Töörühm: Rein Oja, Jaan Mikkel, Rein Neimar ning Kutsekoja
esindajad.
•   vajadusest lähtuvalt alustas koos Kutsekojaga butafoori II kutsestandardi koostamist,
mis on mõeldud äsja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia lõpetanud butafooride oskuste
hindamiseks. Ühtlasi viiakse butafooride kutsestandard vastavusse Euroopas kasutusel oleva
kutsestandardi süsteemi nõudmistega. Töörühm: Sirli Bergström, Külli Root, Rein Neimar,
Evelin Vassar, Liina Laigu, Külliki Falkenberg, Jaan Mikkel, Riina Viiding.
      4. Teatriliidu liikmete nõustamine nii üksikisikuti kui ka üldloengute vormis. 2010. aastal
toimus 4 tööõigusealast loengut, on tutvustatud uut töölepingu seadust, erialast töötamist FIE
ja OÜna ning vabakutselise teatritöötaja sotsiaalse kindlustamise võimalusi ja erisusi. 
      5. Et tagada Teatriliidu liikmeks olevate vabakutseliste teatritöötajate sotsiaalsete tagatiste
püsivus ja majanduslike huvide kaitstus, on Lavastuskunstnike Liidu esimehe Maret Kukkuri
initsiatiivil välja töötatud ühistegevusliku MTÜ Teatritöötajate Gildi projekt. Projekti auto-
riks on Guido Viik.
      6. Toimusid NL-i ja ETL-i esimeeste kokkusaamised Vene Teatri juhtidega, arutelu all on
olnud teatri majanduslik olukord, riigivõlg, maja lagunemine, teatritöötajate palgad ja nende
pikaaegne tööalane alahõivatus; koos direktoriga on arutatud Nukuteatri tehniliste töötajate
poolt tõstatatud küsimusi töölepingu tõlgendamisel. 
      7. Eesti Teatriliidu eestvedamisel käivitus 2009. aastal tantsuhariduse-teemaline ümarlaud,
kus arutati eesti tantsuhariduse probleeme. 
      Peamised probleemid tantsuhariduses: olemasolev haridussüsteem ei loo piisavaid aluseid
mitmekülgseks arenguks tulevikus – kui tantsust huvituv noor eriala õppima tuleb, ei pea
temast hiljem tingimata saama tantsija. Paljudel tantsijakarjäärist loobujatel või balletikoolist
väljalangenutel võib olla pedagoogi, koreograafi või tantsuteoreetiku anne, mis paraku jääb
õpingute protsessis piisava tähelepanu ja arenguta. Praegune tantsuõpetuse süsteem koolis ei
loo piisavaid aluseid jätkamaks edaspidi kõrghariduse tasandil eelnimetatud suundadel;
      Ümarlaua ettepanekud:
•   peame looma alused tantsuharidusele, mis on kaasaegsel tasemel nii õpikeskkonna kui ka
sisu poolest, avatud erinevatele traditsioonilistele ja uuenduslikele suundadele ja mis õppe-
jõudude ja juhendajate näol koondab parimad olemasolevad oskused ja teadmised Eesti tant-
sukultuurist ja ka välismaalt;
•   soovides suurendada õppijate huvi ja lastevanemate usaldust õpingute vastu Tallinna Bal-
letikoolis, on lisaks olemasolevale klassikalisele balleti õppekavale vaja reaalselt välja töötada
ja rakendada ka kaasaegse tantsu õppekava, mis avardaks balletikoolis õppijate arusaamu
tantsukunstist laiemalt, looks paremad eeldused kõrgkooli astumisel ja konkureerimisel töö-
turul. Vajadus balletihariduse täiendamiseks ja kaasajastamiseks on olnud mitme Mai Murd-
maa artikli teema.
      2010. aasta alguses kinnitas Haridus- ja Teadusministeerium tantsuerialade õppekavade
töörühma koosseisus: Marina Kesler – tantsija, repetiitor, koreograaf, lavastaja, RO Estonia;
Dmitri Harchenko – koreograaf, õppejõud Tallinna Balletikoolis, Kutseliste Tantsijate Liidu
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esimees; Anu Ruusmaa – tantsija, koreograaf, õppejõud Viljandi Kultuuriakadeemias; Enn
Suve – balletipedagoog, koreograaf, lavastaja, Tallinna Balletikooli direktor; Ago Herkül – bal-
letipedagoog, tantsuteoreetik ja -kriitik, Tallinna Balletikooli kunstiline juht 1966 – 1999; René
Nõmmik – Fine 5 asutaja, tantsija, koreograaf, pedagoog, Tallinna Ülikooli dotsent; Tiina Ollesk
– Fine 5 asutaja, tantsija, koreograaf, pedagoog, Tallinna Ülikooli dotsent; Mai Murdmaa –
koreograaf, pedagoog, balletijuht Estonias aastatel 1974 – 2001; Riina Viiding – Eesti Teatriliidu
vastutav sekretär; töörühma juht Anu Tuuksam – Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse
kutsehariduse osakonna peaspetsialist.
      8. Palgaläbirääkimisi ei toimunud. Riigieelarve oli palgatõusu jaoks suletud.
      9. Osalemine teatrifestivalide (DRAAMA ja Balti teatri festival) korraldamises festivali
otsuste kinnitamise ja hilisema kokkuvõtete ja soovituste esitamisega festivali juhtidele. Teat-
riliidu juhatuse otsusega on DRAAMA alates 2010. aastast kuraatorifestival – st festivali
programmi paneb kokku igal aastal vahetuv kuraator. 2010. aastal oli festivali kuraatoriks aja-
kirja Teater. Muusika. Kino peatoimetaja ja teatrikriitik Madis Kolk.
      10. Teatri aastaauhindade 14 žürii (68 inimese) töö organiseerimine, selle lõpuleviimine
27. märtsiks, auhindade kätteandmiseks Vanemuise teatris. Auhindade tellimine, vormis-
tamine, žüriide töö tasustamine.
      11. Teatriseenioride ühenduse abistamine, suurkokkutulekute korraldamine kaks korda
aastas.
      12. Infovahetus Teatriliidu 1600 liikmega kodulehe ja listi kaudu, teatriliidu liikmete re-
gistri pidamine.

      13. Kirjastamine
2010. aastal ilmus:
“Lavakooliraamat 2. 12 intervjuud Lavakunstikooli õpetajatega” (toimetajad Reet Neimar ja
Piret Kruuspere); 
Ülo Tonts, “Liiga palju head teatrit. Teatrikirjutisi aastast 1964 – 2005”;
Inna Taarna, “Draamateatri kuus tippnäitlejannat”;
Natalja Krõmova, “Kas te armastate teatrit?” (koostaja Lea Tormis, toimetaja Piret Kruuspere).
      14. Alustati Eesti Teatri Biograafilise Leksikoni teise, täiendatud, 4000 märksõnaga välja-
ande koostamist. Projekti lõppvariandiks 2014. aastal on leksikoni väljaandmine nii raamatuna
kui ka materjali esitamine elektroonilise andmebaasina veebikeskkonnas iseseisva teatripor-
taalina.
      15. Eesti Teatri Agentuuri nõukogu liikme tööst võtavad osa juhatuse liikmed Jaak Allik ja
Ain Lutsepp, Estonia nõukogu ja TALO juhatuse töö eest vastutav sekretär Riina Viiding.
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ERIALALIITUDE JA ÜHENDUSTE TEGEVUSEST

EESTI JUMESTAJATE JA GRIMEERIJATE ÜHENDUS
Liikmete arv: 50 liiget ja 4 auliiget.
Juhatus: Artur Pakkas (esimees), Taimi Lume, Anu Konze, Margit Müürisepp, Kaire Hendrikson.
Informaator: Merlit Veldi.
Eesti Jumestajate ja Grimeerijate Ühenduse üldkoosolek toimus 15. novembril 2010.
Viidi läbi atesteerimiseksamid jumestajatele ja grimeerijatele.

EESTI KUTSELISTE TANTSIJATE LOOMELIIT
Liikmete arv: 150.
Juhatus: Dmitri Harchenko (juhatuse esimees), Kalju Saareke, Ernst Raiste, Janika Suurmets,
Triinu Leppik.
Võeti vastu loomeliidu uus põhikiri. Liit korraldas erialaseid üritusi (sh metoodiliste semina-
ride sarja), arendas koostööd Eesti analoogsete ühendustega (Eesti Tantsukunstnike Liit, Eesti
Tantsupedagoogide Liit), võttis osa Tallinna Balletikooli uue õppekava loomisest ja Eesti Tant-
sunõukogu asutamisega seotud tööst. Liit korraldas ka kultuuriürituste ühiskülastusi ning
toetas liikmete loomingulisi ettevõtmisi ja täiendõpet ning jagas loomestipendiume. Lisaks
kompenseeris Liit liikmete ravikulusid ning toetas liikmete juubelite ja matuste korraldamist.

EESTI LAVASTAJATE LIIT
Liikmete arv: 85.
Juhatus: Peeter Raudsepp (esimees), Toomas Lõhmuste, Merle Karusoo, Taago Tubin, Margus
Kasterpalu, Tiit Palu, Eduard Toman. 
Revisjonikomisjon: Eero Spriit ja Mart Koldits.
Vastutav sekretär: Eneken Aksel.
Aruandeperioodil toimus 10 juhatuse koosolekut, sealhulgas ka väljasõiduistungeid.
      ELL andis Kultuuriministeeriumi “Loovisikute ja loomeliitude seaduse” alusel kahel korral
loovisikute toetust, enesetäiendamise stipendiume anti sõiduks festivalile Theatertreffen ja
Moskva Tšehhovi festivalile, külalisetenduste läbiviimiseks Austraalias ja Gruusias. Samuti
anti tervisetoetusi ja maksti teatripiletite kompensatsioone, ELL-i auliikmetele telliti kultuuri-
alast ajakirjandust.
      ELL-i juhatus esitas omapoolseid kandidaate Eesti Vabariigi riiklikele preemiatele ja Teatri-
liidu aastapreemiatele ja Presidendi kultuurirahastu noore kultuuritegelase preemiale.
Sõlmiti koostööleping Soome Lavastajate Liiduga.
      Kultuurkapitali Näitekunsti Sihtkapitali töös osales Merle Karusoo, Teatriliidu aastapree-
miate žürii töös Raivo Trass.
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EESTI LAVASTUSKUNSTNIKE LIIT
Liikmete arv: 56 (neist 5 auliiget).
Juhatus: Maret Kukkur (esimees), Ene-Liis Semper, Hille Ermel (Iir Hermeliin), Rosita Raud,
Liina Tepand, Kersti Varrak, Andrus Jõhvik. Revisjonikomisjon: Riina Vanhanen, Marge
Martin. 
Eesti Lavastuskunstnike Liidu vastutav sekretär on Eneken Aksel.
Eesti Lavastuskunstnike Liidu üldkoosolek toimus 3. märtsil 2011. aastal Eesti Teatriliidus.
      Kultuurkapitali tegevustoetusega on liit andnud oma liikmetele tervisetoetusi, teatripiletite
kompensatsiooni 50% ulatuses ja tellinud auliikmetele teatrialast ajakirjandust. Juhatuse liik-
med kohtusid Helsingis Soome Lavastuskunstnike Liidu kolleegidega ja külastasid Tampere
teatrifestivali.
      Loovisikute ja loomeliitude seaduse alusel on saanud toetust üks liidu liige. Loominguliste
toetuste osas hoiti kokku, et pakkuda võimalikult suurele osale liikmeskonnast enesetäienda-
mise võimalust Praha kvadriennaalil juunis 2011. 
      Maret Kukkuri algatusel on käivitunud Teatri Gildi loomine, mille eesmärgiks on pakkuda
Teatriliidu liikmeks olevatele loovisikutele teenust, mis kergendaks sotsiaalsete garantiide
ekkimist vabakutselistel loovisikutel. Talvekool otsustati korraldada 2011. aasta veebruaris.
Valmis Eesti Lavastuskunstnike Liidu kodulehekülg – www.lavastuskunst.ee

EESTI NÄITLEJATE LIIT
Liikmete arv: 487.
Juhatuse koosseis: Gert Raudsep (esimees), Enn Lillemets (aseesimees), Velvo Väli (aseesi-
mees), Rasmus Kaljujärv, Taavi Eelmaa, Tiina Tõnis, Svetlana Dorošenko, Mait Malmsten, Tõnn
Lamp, Märt Jakobson, René Soom, Liia Kanemägi-Jõerand, Triin Lepik, Tanel Jonas, Vilma
Luik.

Üldkoosolek toimus 4. aprillil 2011 Eesti Nuku- ja Noorsooteatris. Kuulati ära esimehe ette-
kanne liidu tegevusest ja arengusuundadest. Revisjonikomisjoni (Anne-Reet Margiste ja Red-
nar Annus) töö kinnitati ühehäälselt. Mälestati eelmisel aastal meie hulgast lahkunud kolleege
(neid oli 5). Loeti ette proovivõtteid korraldavate ja näitlejaid otsivate firmade pöördumine
näitlejate poole. Revisjonikomisjon kinnitati samas koosseisus. Kinnitati ka juhatuse koosseis.
Sõlmimisel on uus koostööleping ERR-iga, mis saab eeldatavalt aluseks teiste telekanalitega
sõlmitavatele lepingutele. Liit sõlmis oma liikmetega täiesti uue, esitajate varalisi õigusi regu-
leeriva lepingu. Liit püüab esitajatasude korjamisel teha koostööd EEL-iga, nii et Eestisse jääks
ainult üks esitajate tasusid koguv organisatsioon.
      Ergo Kindlustusega sõlmiti ENL-i liikmete ööpäevaringne õnnetusjuhtumikindlustus.
      Toimusid kolmepoolsed läbirääkimised ENL-i, Eesti Teatriliidu ja EETEAL-i vahel.
      Jätkati Loovisiku ja loomeliitude seadusest tulenevalt vabakutseliste loovisikute loome-
toetuste ning loovisiku loometoetuste maksmist enesetäienduseks. Eeskätt vanemaid liikmeid
abistati tervise- ja ravimitoetuste maksmisega.
      Liidu auliikmeteks valiti Volli Käro ja Arvo Raimo.
      Liidu aastapreemia (auraha) sai Ester Pajusoo.
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EESTI TANTSUKUNSTNIKE LIIT
Liikmete arv: 40.
Maria Goltsman (esimees), Jarmo Karing, Heili Lindepuu, Helena Ehrenbusch, Liina-Karina
Meedt (Mikkor), Maarja Pärn.
      Eesti Tantsukunstnike Liit korraldas 2010. aastal meistriklasse ja töötubasid (9.–13. veeb-
ruar: Füüsiline ja dünaamiline põrandatehnika, juh. Ortiz Fornier Bedoya (Columbia/Soome);
7.–9. mai: Vabastustehnika ja improvisatsioon, juh. Kristian Tirsgaard (Taani); 21.–23. mai:
A weekend with Contact Improvisation and Axis Syllabus, kaaskorraldaja (peakorraldaja on
Prodance Tantsukeskus); 31. oktoober: Laban/Bartenieff liikumise analüüs, liikumise keel, juh.
Satu Palokangas (Soome) (koostöös MTÜ Eve Stuudioga); 10.–12. detsember: Kaasaegne tant-
sutehnika, juh. Külli Roosna (Eesti) ja Kenneth Flak (Norra/Eesti)).
      Lisaks jagati stipendiume enesetäiendamiseks (Eneli Raud (pilatese õpingute jätkamine),
Jane Raidma (Helsingin Tanssiopistos Val R. Suareze kaasaegse tantsu tunnid), Jaan Ulst (reis
Amsterdami: kohtumine Henny Jurriens Foundation’i esindajaga – arutlusel koostöö ETKL-
iga avatud treeningtundide osas; kohtumine Dansserver’i esindajaga; avatud treeningtundide
külastamine Amsterdamis Henny Jurriens Foundationis; prooviesinemine Meekers Dance
Companyle), Tiina Mölder (Alexis Steevesi kaasaegse tantsu tunnid), Kadri Noormets (Suzuki,
kehamiimi, Pilatese ning Alexis Steevesi treeningud), Külli Roosna (Amsterdamis klassikalise
ja kaasaegse tantsu tunnid)), toetati liikmete (taastus)ravi, vahendati tantsualast informat-
siooni. Jätkuvalt osaleti Kutsekvalifikatsiooni komisjonis (esindaja Helena Ehrenbusch) ning
alustati koreograafide ja tantsijate palkade alammäärade väljatöötamist (töögruppi juhib Heili
Lindepuu).
      26.–28. novembril toimus rahvusvahelise projekti Keðja Baltimaade kohtumine Tallinnas:
kaasaegse tantsu seminar Taking Matters Into Your Own Hands. From an Idea to a Project.
      ETKL on rahvusvahelise projekti Keðja Eesti-poolne koordinaator. Jaan Ulst viibis töökoh-
tumistel Soomes, Rootsis ning Islandi tippkohtumisel, Liina-Karina Meedt ja Maarja Pärn
Umea tippkohtumisel Rootsis.

EESTI TEATRI TEHNILISTE TÖÖTAJATE ÜHENDUS
Liikmete arv: 200.
Juhatus: Sirli Bergström (juhatuse esimees).
      2010. aasta kevadel toimusid kutseeksamid valgustajatele, dekoraatoritele ja lavatöötaja-
tele-meistritele. Eksamitele eelnes Estonia kauaaegse tehnikadirektori Jaan Mikkeli läbi viidud
seminar lavatöötajatele, millest võtsid osa ka butafoorid ja teatrikunstnikud. Seminar lõppes
eksamitega TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia teatritehnilise eriala lõpetanutele ning teatrites
töötavatele tehnilistele töötajatele. Kõik eksamitegijad said riiklikult registreeritud kutse-
tunnistuse.
      Kutsekomisjoni algatus on ka etendusasutuste lavalise ohutusjuhendi koostamine (koostaja
Jaan Mikkel), kuna valdkonnas kehtivad nõuded tuleb samastada Euroopa Liidu liikmesmaa-
des kehtivate üldnõuetega. Ettepanek on saadetud tutvumiseks Etendusasutuste Liidule.
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EESTI TEATRIUURIJATE ÜHENDUS
Liikmeid: 59.
Juhatus: Liina Unt (esimees), Luule Epner, Piret Kruuspere.
      Ühendus organiseeris aasta jooksul 3 konverentsi ja 2 seminari:
      Jaanuaris toimus koostöös Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjandusekesku-
sega kahepäevane konverents “Kohvijoomised ja jalutuskäigud. Madis Kõiv ja eesti kultuuri-
lugu”.
      Aprillis tähistati Vanemuise 140. aastapäeva konverentsiga “Rahvusliku teatri algus. Eesti
teater kuni 1906” Tartu Ülikooli Ajaloo Muuseumis. Konverentsi korraldasid teater Vanemuine,
Tartu Ülikooli teatriteaduse õppetool ja Eesti Teatriuurijate Ühendus.
      Novembris korraldati koostöös SA Eesti Draamateatriga konverents, mis oli seotud teatri
90. ja maja 100. juubeliga.
      Mais toimus Tartu Ülikoolis iga-aastane Eesti Teatriuurijate Ühenduse ja Tartu Ülikooli
teatriteaduse õppetooli ühisseminar, seekord teemal “Tänases kriisis on homne teater?”.
      Septembris toimus Eesti teatri festivali DRAAMA 2010 raames Athena kinosaalis Tartus
seminar “Eesti teater autorit otsimas”.
      Lisaks toimus veel kaks arutelu lavastuste põhjal:
      Konverentsi “Kohvijoomised ja jalutuskäigud. Madis Kõiv ja eesti kultuurilugu” raames
Madis Kõivu näidendi ja Priit Pedajase Eesti Draamateatris valminud lavastuse “Lõputu koh-
vijoomine” arutelu, mida juhtisid Piret Kruuspere ja Luule Epner.
      Eesti Teatriliidu saalis arutati Edward Albee’ “Kes kardab Virginia Woolfi?” lavastuste üle
NO99-s ja Tallinna Linnateatris. Arutelu juhtis Madis Kolk.
      Lisaks toetati oma liikmete festivalidel käike, kompenseeriti teatripileteid ja toetati ka tra-
ditsiooniliselt Teatriteaduse Üliõpilaste Looži Kevadkooli.

EESTI TEATRIKRIITIKUTE ÜHENDUS
Liikmete arv: 17.
Juhatust ei ole, esimees on Rait Avestik.
      2010. aastal külastasid kriitikud mitmeid välisfestivale. Ühendus toetas rahaliselt ja võttis
osa noorte teatriuurijate kevadkoolist Harju-Ristil. Anti üle Hea Teatri Auhind, mille pälvis
Raimo Pass. Kevadkoosolekul valiti ETKÜ uueks esimeheks Margot Visnap, kes alustab ETKÜ
tegevuse organiseerimist 2011. aastast.

EESTI TEATRISEENIORIDE ÜHENDUS
Liikmeid: 497.
Juhatus: Juris Žigurs (esimees), Epp Viller, Anne Margiste, Tiiu Randviir, Eha Kard, Anu Kaal,
Volli Käro.
      Seenioride Ühendus korraldas kaks traditsioonilist suurüritust: kevad- ja jõulupeo oma
liikmetele, mida külastatakse nii Tallinnast, Tartust, Viljandist, Pärnust kui mujalt. Lisaks on
traditsiooniks saanud kolmapäevased kohvihommikud kas Teatriliidu või Tartus Vanemuise
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kohviku ruumides. Tehti koostööd Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumiga teatrimälestuste sal-
vestamisel. Kalju Haan ning Anneli Voitka TMM-ist salvestasid humoorikaid lugusid teatri-
ajaloo tarbeks.
      Toimus teatrireis Ugalasse (“Kolm õde”), Draamateatrisse (“Vassiljev ja Bubõr ta tegid
siia....”), külastati Nuku- ja Noorsooteatri ning Kiek in de Köki muuseume.
      Lisaks on Seeniorite Ühenduse üks oluline ülesanne toetuste jagamine – nii tervisetoetus-
teks kui ka matusetoetusteks.

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. Toimus viis
kunstinõukogu koosolekut, kus loeti kokku 58 teksti. Vastavalt kunstinõukogu otsustele osteti
2010. aastal 9 algupärandit ning 37 välisnäidendi tõlget eesti keelde ja 1 eesti näidendi tõlge
võõrkeelde. Aasta jooksul vahendati õigusi 93 lavastusele. Samuti kasvas oluliselt harrastus-
teatritele vahendatavate õiguste maht ning 2011. aasta alguses sõlmitakse ka koostööleping
Eesti Harrastusteatrite Liiduga. Regulaarselt jätkub kodulehe igapäevane täiendamine uudis-
tega. Kuna teatriinfo koordinaatori koht oli 2010. aastal seoses vähenenud riikliku toetusega
kas osaliselt või täielikult täitmata, on kannatanud välisinfo edastamine eesti teatriprofessio-
naalidele ning ingliskeelse kodulehe administreerimine. Seetõttu pole siiani avatud uuendatud
ingliskeelset eesti teatri infoportaali ega viidud läbi www.teater.ee tutvustavat kampaaniat
meedias. Oktoobris ilmus “Teatristatistika 2009”. Ettevalmistamisel on statistikamootor, mille
programmeerimine algab 2011. aastal. Toimusid kaks koostöö-näidendivõistlust: New Baltic
Drama 2011 (koostöös SA Tallinn 2011-ga, 36 võistlustööd) ning laste- ja noortenäidendite võist-
lus (koostöös TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiaga, 49 võistlustööd), mis tagasid rahvusvahelise
debüüdi Martin Algusele ning Eesti debüüdi Mihkel Seedrile. Samuti ilmus laste- ja noorte-
näidendite kogumik “Hea sõna” seitsme spetsiaalselt selle kogumiku jaoks kirjutatud algu-
pärandiga. Jätkus ka koostöö MTÜ Drakadeemiaga noorte näitekirjanike koolitamisel. On hea
meel, et laste- ja noortenäidendite võistlusel premeeriti või märgiti ära kolm Drakadeemia õpi-
last, sh mõlema kategooria võidutööd. Eestis mängitava dramaturgia geograafilise pildi laien-
damise eesmärgil anti välja rootsi dramaturgia annotatsioonikogumik. Kahel korral toimusid
jagatud mõtete sarja kohtumised: aprillis Patarei Vanglamuuseumis teemal “teater | paus”
ning oktoobris Vanalinna Hariduskolleegiumis teemal “teater | väärtus”. Neist viimane tekitas
laialdast vastukaja nii teatriringkonnas kui meedias. Järgmine kohtumine on planeeritud 2011.
aasta maikuusse ning esialgne teema on “teater | statistika”, mis võtaks kokku viimasel seits-
mel aastal ilmunud teatristatistika raamatud.

EESTI ETENDUSASUTUSTE LIIT
Liikmete arv: 19 teatrit ja kontsertorganisatsiooni – asutajaliikmed RO Estonia ja Von Krahli
Teater, liikmed SA Eesti Draamateater, SA Eesti Teatri Festival, SA Rakvere Teatrimaja,
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SA Ugala Teater, SA Vene Teater, MTÜ R.A.A.A.M, MTÜ Tartu Suveteatri Selts, MTÜ VAT Tea-
ter, MTÜ Teine Tants, OÜ Vana Baskini Teater ning esindatud organisatsioonid Pärnu Teater
Endla, Teater Vanemuine, Teater Vanalinnastuudio/NO99, Tallinna Linnateater ja Kuressaare
Linnateater. 2010. aastal said EETEALi ametlikeks liikmeteks Eesti Nuku- ja Noorsooteater
ning Eesti Kontsert.
      Juhatus ja tegevjuht: kuni 27. oktoobrini 2010 Rein Oja (esimees), Raivo Põldmaa (aseesi-
mees), Joonas Tartu, Margus Kasterpalu ja Toomas Peterson. 27. oktoobril toimunud erakor-
ralisel üldkoosolekul astus juhatusest välja esimees Rein Oja, kelle asemele valiti juhatusse
Tiina Rebane. Uueks juhatuse esimeheks sai Margus Kasterpalu. EETEALi tegevjuht on Kris-
tiina Reidolv.
      EETEALi peamisteks tegevusaladeks on seadusandlikud initsiatiivid, etendusasutuste ra-
hastamissüsteemide väljatöötamine, sotsiaaldialoog riigi ja töövõtjatega ning töömaastiku kor-
rastamine läbi kollektiivlepingute.
      EETEAL on Euroopa Etenduskunstide Tööandjate Liitude Liiga (Performing Arts Employers
Associations League Europe/PEARLE*) ja Eesti Tööandjate Keskliidu liige. EETEAL-i esindajad
kuuluvad Kutsekvalifikatsiooni SA/Kutsekoja Kultuuri kutsenõukogusse, SA Eesti Teatri
Agentuuri nõukogusse ning EV Kultuuriministeeriumi komisjonidesse.
      2010. aastal toimus EETEAL-is 11 töökoosolekut ja 1 erakorraline üldkoosolek, 3 juhatuse
koosolekut, 2 Kultuuriministeeriumi rahastamiskomisjoni koosolekut, 3 Eesti Teatri Agentuuri
nõukogu koosolekut, 3 ametlikku kohtumist kultuuriminister Laine Jänesega, 1 ametlik koh-
tumine haridusminister Tõnis Lukase ning Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnikega,
3 kohtumist Eesti Rahvusringhäälinguga, 2 kohtumist Eesti Kultuurkapitaliga, 1 kohtumine
Eesti Muusikanõukoguga ja 3 kohtumist Eesti Teatriliiduga. 
      Samuti leidsid aset EETEAL-i töögruppide koosolekud – EETEAL töötas välja etendusasu-
tuse seaduse muudatusettepanekud. Lisaks viis EETEAL läbi 2 turunduse ümarlauda liikmes-
organisatsioonide turundus- ja reklaamijuhtidele ning 2 koolitust raamatupidajatele.
      EETEAL võttis osa Eesti Tööandjate Keskliidu programmist “Eesti ettevõtlusorganisatsioo-
nide võimekuse tõstmine”. EETEAL tegi koostööd Eesti Teatri Agentuuriga kogumiku “Eesti
teatristatistika 2009” väljaandmisel. Koos Eesti Teatri Agentuuri ja Eesti Teatriliiduga otsustas
EETEAL taasasutada Rahvusvahelise Teatriinstituudi Eesti Keskuse.

EETEAL võõrustas teatrijuhte Venemaalt ning korraldas oma liikmetele ühiskülastuse Peter-
buris toimuvale teatrifestivalile “Baltiiski Dom”.
2010. aastal osalesid EETEAL-i esindajad Euroopa Etenduskunstide Tööandjate Liitude
Liiga/PEARLE* konverentsidel Luxembourgis ning Frankfurdis. 

424

teatrielu2010kroonika_Layout 1  03.10.12  23:18  Page 424



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 (lapsepuhkusel).
Balleti administratiivjuht: Andrus Kämbre.
Dirigent, peakoormeister: Risto Joost.
Koormeister: Heli Jürgenson (lapsepuhkusel), Peeter Perens (alates 24. VIII 2010).
Dirigendid: Jüri Alperten, Erki Pehk, Mihhail Gerts.
Näitejuhid: Helgi Sallo, Garmen Tabor, Tõnu Tamm (kuni 24. VIII 2010).
Vokalistide kontsertmeistrid: Tarmo Eespere, Ülla Millistfer, Riina Pikani, Ivo Sillamaa, Ralf
Taal (alates 1. IX 2010).
Balleti kontsertmeistrid: Milena Borissevitš, Anneli Tohver, Vladima Jeremjan, Larissa Beres-
neva.
Koori kontsertmeister: Mari-Ann Aljaste.
Repetiitor-pedagoogid: Elita Erkina, Viktor Fedortšenko, Irina Härm (kuni 31. VII 2010), Juri
Jekimov, Katrin Kivimägi, Tatjana Laid, Marina Kesler (alates 1. VIII 2010).
Lauluteatri liikumisjuht: Tatjana Järvi (kuni 31. VII 2010).
Administratsioon:
Peadirektor: Aivar Mäe.
Peadirektori abi: Kadri Pukk.
Lavastusala:
Tehnikadirektor: Taivo Pahmann (alates 1. I 2010).
Kostüümiala juhataja: Kai Adolfsson (kuni 28.II 2010), Marja-Liisa Pihlak (alates 1. III 2010).
Vanemrekvisiitor: Tatjana Siiv.
Grimmiala juhataja: Taimi Lume.
Dekoratsiooniala juhataja: Külli Root.
Heliala peaspetsialist: Kalev Timuska.
Pealavatehnik: Karl Mikk.
Kunstilis-korraldav:
Produtsent: Mati Vaikmaa (kuni 24. VIII 2010).
Ooperijuht: Mart Mikk (alates 1. VIII 2010).
Orkestri ja koori direktor: Aili Roose.
Produtsendi assistent: Meeli Mikiver (kuni 24. VIII 2010).
Trupijuht: Lea Peterson (alates 1. VIII 2010).
Ooperilavastuste assistent: Ellen Maiste.
Muusikalavastuste assistent: Endel Nõgene (alates 24. VIII 2010).
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Kooriinspektor: Jaan Vaidla (kuni 24. VIII 2010).
Orkestri ja koori direktori assistent: Meeli Mikiver (25. VIII–30. IX 2010); Ivika Paart (alates 1.
XII 2010).
Orkestriinspektor (kuni 24. VIII 2010), orkestri ja koori direktori assistent (alates 25. VIII 2010):
Jaan Kerem.
Inspitsiendid: Rein Taidla, Peeter Karell (kuni 24. VIII 2010), Mati Kõrts (alates 24. VIII 2010),
Jüri Kruus, Anton Osul (alates 7. I 2010).
Noodikogu juhataja: Jaan Kiiv.
Toimetaja: Tiina Õun.

Muusikateatri solistid: Riina Airenne, Aleksander Arder, Rauno Elp, Rostislav Gurjev (kuni
31. VII 2010), Kadri Kipper (ooperisolist-stipendiaat, alates 1. XI 2010), Oliver Kuusik, Andres
Köster, Mart Laur, Juuli Lill-Köster, Helen Lokuta, Mart Madiste, Angelika Mikk (lapsepuh-
kusel), Väino Puura, 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, Galina Lauš,
Artjom Maksakov, Olga Malinovskaja, Marika Muiste, Aleksandr Prigorovski, Olga Rjabikova,
Alena Shkatula, Marina Chirkova (kuni 4. IX 2010), Maksim Tšukarjov, Sergei Upkin.

Balletitrupp: Nadežda Antipenko, Reet Albre, Ksenia Bespalova, Robbie Bird, Sam Brown
(alates 1. VIII 2010), Hannah Carter (alates 1. VIII 2010), Daniel Clarke (alates 1. XI 2010), Svet-
lana Danilova, Jevgeni Grib (alates 21. VIII 2010), Irina Fjodorova (lapsepuhkusel), Sergei
Fedossejev, Ingrid Gilden, Maia Gontšarenko, Ryan Goscinski (alates 1. VIII 2010), Darja Gün-
ter, Jonathan Hanks, Mihhail Jekimov, Viktor Jelissejev, Aleksandr Kanapljov, Kaire Kasetalu,
Marina Kesler (kuni 31. VII 2010), Daniel Kirspuu, Sergei Kitsjuk (kuni 31. VII 2010), Vladimir
Klepinin (kuni 6. VI 2010), Sanna Kondas, Oksana Krasnopjorova, Kaja Kreitzberg, Martin
Lagos Kuusk, Triinu Leppik, Seili Loorits-Kämbre, Sergei Lvov (kuni 31. VII 2010), Nanae Ma-
ruyama, Juri Mihhejev (kuni 28. II 2010), Andrei Mihnevitš, Vadim Mjagkov, William Moore,
Vitali Nikolajev, Tiina Maaria Ojanen, Victoria Paterson (kuni 7. VI 2010), Svetlana Pavlova,
Maigret Peetson, Michele Pellegrini, Tuuli Peremees, Henry Perkins (alates 1. VIII 2010), Hedi
Pundonen, Aleksandra Rebmann (alates 21. VIII 2010), Anton Ržanov, Satu Ludmila Pussinen
(lapsepuhkusel), Anastassia Savela, Ksenia Seletskaja (alates 21. VIII 2010), Valeri Stantšuk
(kuni 31. VII 2010), Anna Zadorožnjuk, Jegor Zdor, Oksana Titova, Helen Veidebaum, Urve-
Ly Voogand.

Koor: Rene Alas, Karin Andrekson, Pavlo Balakin, Roman Chervinko, Diana Dikson-Soom,
Triin Ella (alates 1. IX 2009), Georg Gurjev, Maire Haava, Evelin Heinapuu, Vladislav Horu-
ženko (kuni 13. VII 2010), Kati Jaanimäe, Maria Kais, Aivar Kaseste, Greete Kivisild, Aare
Kodasmaa, Airike Kolk, Kaarel Kolk, Kädi Kosenkranius, Albina Kotšetova, Olev Kriisa, Priit
Kruusement, Arvo Kukka (kuni 11. VI 2010), Heilin-Helina Kuuskme, Marika Kullerkupp
(kuni 31. VII 2010), Ludmilla Kõrts, Ardo Lass (alates 6. IX 2010), Meeli Lass, Anne Lassmann
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(kuni 31. VII 2010), Tiiu Laur, Maris Liloson, Kristiina Mikk (kuni 31. VII 2010), Aleksei Mikli,
Helen Nõmm (lapsepuhkusel), Jan Oja (alates 22. IX 2010), Helen Oll (lapsepuhkusel), Ivo
Onton (alates 24. VIII 2010), Külli Ormisson, Kai Parmas, Lembit Poobus (kuni 13. X 2010),
Ülle Pootsmaa (kuni 31. VII 2010), Liivi Põldmäe (lapsepuhkusel), Pille-Riin Rajavee, Eva Rand,
Lydia Roos, Airi Sepp, Maie Sommer (kuni 31. VII 2010), Gints Sterinovics, Olga Zaitseva (ala-
tes 24. VIII 2010), Valentina Taluma, Kairi Tammaru (lapsepuhkusel), Sven Tarlap, Andre Ama-
deus Trumm, Ülle Tundla, Kristina Under, Andrei Valikov (kuni 31. VII 2010), Aleksei
Vorontsov, Mare Väli, Kätlin Värton (lapsepuhkusel).

Orkester: Mari Aasa, Andreas Aben, Priit Aimla, Olev Ainomäe, Odd Kyrre Alsvik, Edmunds
Altmanis (alates 26. X 2010), Andreas Arder, Aabi Ausmaa, Angelica Averjanov, Per Johan Bejke
(alates 24. VIII 2010), Adrian Bravo Lopez, Toomas Bubert, Imre Eenma (kuni 6. VII 2010), Laur
Eensalu, Rait Erikson, Kaarle Kustaa Fabritius (kuni 24. VIII 2010), Eva-Liisa Heinmaa (lapse-
puhkusel), Eneli Hiiemaa, Sirje Juhkam, Marko Jõeleht, Aleksander Jõgi, Valter Jürgenson,
Hanno Kedik, Helena Kedik, Kristi Keel, Hardo Killing, Mart Kivi, Saale Kivimaker-Rull, Ma-
rita-Merle Klimova, Guido Kongas, Inno-Mart Kont, Aigar Kostabi (kuni 15. VI 2010), Kristina
Kriit, Taavi Kuntu, Anu Laas, Mart Laas, Jaan Laur (kuni 31. VII 2010), Mati Leibak, Anneliis
Lindre, Leho Läte, Maie Maidre (kuni 5. VIII 2010), Udo Meier (kuni 31. XII 2010), Lembi Mets,
Jüri Millistfer, Kaia Muttik (lapsepuhkusel), Kristjan Mänd (kuni 27. II 2010), Maria Nesterenko,
Toomas Nestor, Jaan Normak, Karolina Normak, Kristjan Nõlvak, Sigrid Orusaar, Joel Ots,
Andres Peetson, Roman Petuhhov, Eda Peäske, Petri Piiparinen, Vambo Pikknurm, Arne Pil-
liroog, Riina Purga (kuni 5. VIII 2009), Valdek Põld, Kristiina Pähno, Tiit Pärtna, Ele Raik, Heiti
Riismäe, Igor Rootsi, Mai Rosenroth (alates 1. XI 2010), Epp Saar, Kristjan Saar, Meeme Saare-
väli, Raivo Saarma, Madis Saarmets (kuni 16. X 2010), Vello Sakkos, Karin Sarv (lapsepuhku-
sel), Juhan Schütz (kuni 31. VII 2010), Rene Sepalaan, Raul Seppel, Eugen Simson-Valtin,
Oksana Sinkova, Henno Soode, Karmen Sookruus, Kristiina Talen (alates 26. XI 2010), Kaiu
Talve (end. Pent, alates 16. XI 2010), Liliana Tamm-Maaten, Mari Targo (alates 1. IX 2010), Rein
Tiido, Kersti Tomingas, Kerstin Tomson, Eivin Toodo, Veljo Toodo, Jaak Tork, Regina Udod
(kuni 6.VII 2010), Leena Uibokand, Toivo Unt, Katrin Uuli, Toomas Uustalu, Ester Vain, Henry-
David Varema, Andrus Vihermäe, Marika Vihermäe, Alar Villems, Marina Vintskovskaja (kuni
21.I 2010), Vahur Vurm, Liis-Helena Väljamäe (kuni 7. XI 2010), Ardo Västrik, Anto Õnnis, Ann
Õun (lapsepuhkusel), 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.
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Turundusjuht: Ave Svarts.
Müügijuht: Siivi Põldots (alates 4. I 2010).
Reklaamijuht: Tiina-Erika Friedenthal (lapsehoolduspuhkusel), Katrin Paas (alates 10. V 2010).
Pressiesindaja: Tambet Kaugema (kuni 30. IV 2010), Ave-Marleen Rei (alates 10. V 2010).
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.

Draamatrupp:
Draamajuht: Sven Karja.
Lavastaja: Ain Mäeots.
Näitlejad: Riho Kütsar, Kaisu Ird, Herta Eelmäe, Merle Jääger, Hannes Kaljujärv, Raivo Adlas,
Ao Peep, Eva Klemets (näitleja-lavastaja, kuni 15. V 2010), Aivar Tommingas, Külliki Saldre,
Jüri Lumiste, Laura Peterson (kuni 30. VI 2010), Marika Barabanštšikova, Margus Jaanovits,
Ott Sepp, Tanel Jonas, Markus Luik, Martin Kõiv, Ragne Pekarev, Maria Soomets (lapsehool-
duspuhkusel), Robert Annus (näitleja-lavastaja), Maarja Mitt, Eva Püssa (alates 1. VII 2010),
Liisa Pulk (alates 1. VIII 2010), Liina-Riin Olmaru (alates 1. VIII 2010), Karol Kuntsel (alates
3. VIII 2010).

Ballett:
Balletijuht: Mare Tommingas.
Balletijuhi assistent: Krista Kotselainen.
Repetiitorid: Rufina Noor, Jelena Kõlar, Fabrice Maurice Gibert, Marika Aidla.
Repetiitori assistent: Epp Viller.
Balletiartistid: Rita Dolgihh, Aivar Kallaste, Ruslan Stepanov, Janek Savolainen, Saori Nagata
(kuni 12. VI 2010), Steven Melendez (kuni 14. III 2010), Maarja Paugus (kuni 16. VI 2010), Anna
Evelyn Shircliff (kuni 10. V 2010), Laura Denise Quin, Julia Kaškovskaja, Colin Thomas Maggs,
Olegs Alens Piskunovs, Vladimirs Latišonoks (kuni 13. VI 2010), Janika Suurmets, Valentine
Celestine Legat (kuni 6. V 2010), Guy William Burden (kuni 20. II 2010), Hayley Jean Blackburn,
Julia Litvinenko, Kristina Markeviciute, Raminta Rudžionyte, Mai Kageyama, Rebecca Leanne
Peters (kuni 6. V 2010), Ilja Mironov, Nashua Mironova, Takuya Sumitomo, Fenella Eve Wallace
Cook (kuni 12. IV 2010), Mantas, Milena Susanna Erika Tuominen, Rosamund Alice Ashworth
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Ford, Elias Leo Michel Girod (kuni 13. VI 2010), Emily Claire Hughes (kuni 6. V 2010), Silas
Jonathan Stubbs, Daniel Robin Szybkowski, Jonathan Nicholas Oliver Ammerlaan, Vjatšeslav
Ladoškin, Matthew James Jordan, Anthony Patrick Maloney, Vladimir Saveljev (10. VIII 2010–
8.XII 2010), Marta Mafalda Marcelli (alates 10. VIII 2010), Tatevik Mkrtoumian (alates 10. VIII
2010), Gianna Jefremova (alates 10. VIII 2010), Alicia Jane Nelson (alates 10. VIII 2010), Maria
Isabella Jacqueline Engel (alates 10. VIII 2010), George Bertram Willé-Williams (alates 10. VIII
2010).

Ooperi-operetisolistid: Taisto Noor, Atlan Karp, Märt Jakobson, Merle Jalakas, Jaan Willem
Sibul, Alla Popova, Tõnu Kattai, Karmen Puis, Valentina Kremen, Pirjo Püvi (alates 1. VIII
2010).

Koor:
Peakoormeister: Piret Talts.
Koori intendant, kooriartist: Endel Kroon.
Kooriartistid: Milvi Luik, Luule Veziko, Siiri Koodres, Inge Õunapuu, Katrin Kapinus, Aime
Roosileht, Rainer Aarsalu, Edgar Mikkel, Ivar Saks, Elin Kaiv, Helen Hansberg, Merle Aunpuu,
Marika Villemson, Maire Saar, Tarmo Teekivi, Erkki Rebane, Margus Toode, Viktor Mägi, And-
res Ross, Uku-Markus Simmermann, Anne Vilt, Tiina Tikk, Liina Tordik, Silja Lani, Kaja Ilmjärv,
Laili Jõgiaas, Vaike Lätt, Elmar Pool, Eve Neuland, Janari Jorro, Mehis Tiits, Risto Orav (alates
26. I 2010).

Orkester:
1. dirigent: Lauri Sirp.
Kontsertmeister: Kristel Eeroja-Põldoja.
1. viiul, kontsertmeistri kt: Kristiina Birk.
Orkestri liikmed: Kadri Sepalaan, Eeva-Liisa Tammiku (lapsehoolduspuhkusel), Evelin Tam-
miku (lapsehoolduspuhkusel), Kattrin Ojam, Anne Vellomäe, Denis Strelkov, Helena Valpete-
ris, Andri Annus, Laura Miilius, Kaisa Vaagen (28. II 2010), Katrin Pai (kuni 9. X 2010), Maria
Zarubina, Eveli Roosaar (lapsehoolduspuhkusel), Hille Niilisk, Anna Samsonova, Sirli Laane-
saar, Žanna Toptši, Triinu Tamm-Raudver, Maie Kalaus (tööleping peatunud), Maria Kesvatera,
Marju Villak, Kadri Rehema, Svetlana Nukka, Hanno-Mait Maadra, Niina Mets, Tiina Enniko,
Merike Ots, Heli Ilumets, Marina Peleševa, Heiki Palm, Lauri Sõõro, Maie Kostabi, Olga
Raudonen, Linda Viller, Aivar Eimra, Jaanus Roosileht, Karina Vološina (alates 4. I 2010), Lande
Kits (kuni 30. VI 2010), Margus Kits, Heili Mägi, Anna Sulitšenko, Riivo Kallasmaa (kuni
31. VIII 2010), Maimu Kaarde, Margus Vahemets, Tõnu Kalm, Heimo Hodanjonok, Johanna
Tuvi, Kulvo Tamra, Elle Fuchs, Jan Pentšuk, Urmas Himma, Kaido Otsing, Silver Mesi, Kreete
Perandi, Marie Jaksman, Karl Vakker, Marti Suvi, Viljar Lang, Kalev Helmoja, Kait Tiitso, Rain
Kotov, Tõnu Pärtin, Aivo Koddanipork (orkestri intendant), Tanel Tamm, Küllike Tikk, Margus
Tammemägi, Ilja Šarapov, Valdeko Vija, Kai Visnapuu.
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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.
Dramaturg: Ene Paaver.
Toimetaja: Riina Oruaas.
Tehnikadirektor: Aldo Niilus.
Turundusdirektor: Toomas Pikhof.
Kommunikatsioonijuht: Tanel Tomson.
Videokunstnik-kujundaja: Kadri Hallik (alates 12. I 2010).
Tõlk-toimetaja: Maia Soorm.
Lavastusjuht: Andres Bergström.
Dekoratsiooniala juhataja: Külliki Falkenberg.
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.
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, Lauri Lagle, Mari Lill, Mari-
Liis Lill, Ain Lutsepp, Marta Laan (alates 7. VIII 2010), Roland Laos (alates 7. VIII 2010), Mait
Malmsten, Kaie Mihkelson, Hilje Murel, Laine Mägi, Tõnu Oja, Ester Pajusoo, Merle Palmiste,
Raimo Pass, Margus Prangel, Anti Reinthal, Jaan Rekkor, Tiit Sukk, Taavi Teplenkov, Harriet
Toompere, Hendrik Toompere jr. jr. (alates 7. VIII 2010), Lembit Ulfsak, Ivo Uukkivi, Uku Uus-
berg, Jan Uuspõld, Britta Vahur, Viire Valdma, Martin Veinmann, Kristo Viiding (kuni 31. VII
2010).
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EESTI NUKU- JA NOORSOOTEATER

Direktor: Meelis Pai.
Direktori asetäitja: Rain Raabel.
Pearaamatupidaja: Viktor Stepanov.
Finantsjuht: Andres Kivi (kuni 14. X 2010).
Direktori abi: Eda Kaljo.
Turundusjuht: Sven Mänd (kuni 10. VI 2010).
Müügijuht: Viia Mänd (alates 23. XI 2010).
Direktori abi loomingulisel alal: Priit Hummel.
Pealavastaja: Jevgeni Ibragimov (kuni 9. VI 2010).
Lavastaja: Vahur Keller.
Kirjandustoimetaja: Anna-Liisa Õispuu.
Toimetaja: Kati Kuusemets.
Avalike suhete juht: Mari Nurk (alates 1. IX 2010).
Kunstnik-kujundaja: Maite-Margit Kotta.
Kunstnik: Kalju Kivi (alates 1. IV 2010).
Välissuhete juht: Hanna-Leana Kuus (kuni 11. V 2010).
Projektijuht: Jaagup Kreem.
Etendusteenistuse juht: Toomas Kreen.
Muusikajuht: Kaire Vilgats-Lõhmus.

Näitlejad: Andres Roosileht, Anti Kobin, Ingrid Isotamm, Karin Rask, Laura Nõlvak, Lee Trei,
Liivika Hanstin, Riho Rosberg, Tiina Tõnis, Taavi Tõnisson, Tarmo Männard, Are Uder, Helle
Laas, Jevgeni Moissejenko, Pavel Šnjagin, Rima Zainullina, Dana Ibragimova (kuni 31. VIII
2010), Agnes Aaliste (kuni 22. V 2010), Mirko Rajas (alates 26. X 2010).

ENDLA TEATER

Administratsioon:
Direktor: Ain Roost.
Juhiabi: Heli Kaskla.
Asedirektor: Roland Leesment.
Pearaamatupidaja: Elo Siigur.
Raamatupidaja: Urve Rõõm.
Trupijuht: Ilona Smeljanski (kuni 31. V 2010), Aigi Veski (alates 3. V 2010).
Administraator: Ain Miilberg.
Avalike suhete juht: Inga Jaagus (alates 19. VII 2010), Katrin Maimik (kuni 6. XII 2010).
Dramaturg: Triinu Ojalo.
Reklaamitoimetaja: Ilona Rääk.
Müügiassistent: Ilona Smeljanski (alates 1. VI 2010).
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Loominguline:
Peakunstnik: Silver Vahtre.
Muusikaala juht: Feliks Kütt.
Heliala juht: Janek Kivi.
Valgusala juht: Margus Vaigur.
Lavastusjuht: Andrus Jõhvik.
Kostüümiala juht: Ester Kasenurm.
Grimmiala juht: Ivi Smeljanski.
Pealavastaja: Tiit Palu.
Lavastaja-näitleja: Madis Kalmet (kuni 18. I 2010).
Lavastajad: Andres Noormets, Enn Keerd.

Näitlejad: Ago Anderson, Sten Karpov, Ireen Kennik, Lauri Kink, Helle Kuningas (kuni 11. VI
2010), Liis Laigna, Piret Laurimaa, Triin Lepik, Priit Loog, Jaanus Mehikas, Carmen Mikiver,
Kaili Närep (kuni 18. I 2010), Ahti Puudersell, Jaan Rekkor, Sepo Seeman, Tambet Seling, Indrek
Taalmaa, Karin Tammaru, Lii Tedre (kuni 31. VIII 2010), Katrin Valkna (lapsehoolduspuhkusel),
Kaili Viidas, Jüri Vlassov.

KURESSAARE LINNATEATER

Direktor: Piret Rauk.
Direktori asetäitja loomealal: Aarne Mägi.
Lavameister: Ahto Matt.
Projektijuht: Elen Pärtel.
Administraator: Erika Salajõe (kuni 31. XII 2010).
Valgustaja: Allan Kallaste (alates 1. X 2010).
Riietur-õmbleja: Laivi Koppel.
Koristajad: Lia Sepp (alates 1. III 2010) ja Evi Merivald (1. III 2010).

TEATER NO99

Juhtiv-administratiivne:
Tiit Ojasoo,
Kaarel Oja (kuni 1. X 2010),
Katre Kasmel (alates 7. IX 2010),
Angela Mooste,
Marju Väli,
Ingrid Pappa,
Jaan Schmidt,
Viktoria Toompere (kuni 6. IX 2010),
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Ain Saviauk,
Kairi Mändla,
Helina Loor,
Paul Aguraiuja (alates 8. IX 2010),
Pirkko Valge (1. III 2010 – 30.IV 2010),
Moonika Olju (14. IX 2010 – 30.IX 2011).

Juhtiv-kunstiline:
Ene-Liis Semper,
Eero Epner,
Mart Kase (kuni 1.VIII 2010).

Kunstiline:
Andres Mähar,
Marika Vaarik,
Rasmus Kaljujärv,
Mirtel Pohla,
Sergo Vares,
Risto Kübar,
Tambet Tuisk,
Inga Salurand,
Jaak Prints,
Gert Raudsep,
Eva Klemets (alates 1. VIII 2010).

Kunstiline-tehniline:
Ants Kurist,
Siim Reispass,
Hendrik Kaljujärv,
Joosep Tormis,
Martin Pedanik,
Ahto Vaher,
Eero Ehala,
Mihkel Tomberg,
Reigo Tammjärv,
Risto Roosaar,
Gristina Krüger,
Maimu Meritee,
Sirje Kiil,
Anu Jääts,
Sirli Vee (kuni 9. VII 2010),
Ülle Hertmann,
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Hanna Touart,
Moonika Lausvee,
Kaia Pihlak,
Katriin Kütt.

RAKVERE TEATER

Kunstiline juht: Üllar Saaremäe.
Teatrijuht: Joonas Tartu.
Juhiabi: Helle-Mall Niinemets.
Korraldusjuht: Marika Tint (lapsehoolduspuhkusel kuni 1. V 2010).
Turundusjuht: Karin Tammer (11. I 2010 – 1. IV 2010), Elvis Efert (alates 18. V 2010).
Projektijuht: Heigo Teder.
Trupijuht: Külli Seppa.
Reklaamijuht: Kristo Kruusman.
Pearaamatupidaja: Tuuli Jaansen.
Lavastusala juht: Tiit Kalm.
Peakunstnik: Erki Kasemets.
Lavastaja: Kati Kivitar.
Näitekirjanik: Urmas Lennuk.
Dramaturg: Anne-Ly Sova.
Inspitsient-rekvisiitorid: Indrek Apinis (alates 23. VIII 2010), Eili Neuhaus, Aune Kuul (lapse-
hoolduspuhkusel alates 9. II 2010), Krislin Virkus.

Näitlejad: Liisa Aibel, Helgi Annast, Margus Grosnõi, Mait Joorits (alates 12. V 2010), Lauri
Kaldoja (alates 12. V 2010), Erni Kask, Volli Käro (kuni 1. VIII 2010), Ülle Lichtfeldt, Natali
Lohk (alates 23. VIII 2010), Maarika Mesipuu (alates 23. VIII 2010), Kertu Moppel (alates 12. V
2010), Silja Miks (lapsehoolduspuhkusel alates 17. VIII 2010), Marin Mägi (lapsehoolduspuh-
kusel alates 3. IX 2010), 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: Kristiina Garancis.
Haldusjuht: Raimo Mälter (alates 1. X 2010).
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Finantsist: Maire Kärgets.
Direktori abi: Maire Janisk.
Peakunstnik: Iir Hermeliin.
Kunstnik: Kustav-Agu Püüman.
Kujundaja: Katre Rohumaa (lapsepuhkusel alates 9. VIII 2010), Tõnu Kaalep (10. VIII – 1. X
2010), Margus Tamm (15. IX – 31. XII 2010).
Fotograaf: Siim Vahur.
Muusikaala juhataja: Riina Roose.
Kirjandusala juhataja: Anu Lamp (kuni 31. VIII 2010).
Dramaturgid: Triin Sinissaar, Maria Lee Liivak.
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: Mari Ellik (kuni 17. X 2010), Ly Mälter (naasis lapsepuhkuselt 18. X 2010).
Maja perenaine: Sirje Saks.

Näitlejad: Argo Aadli, Aleksander Eelmaa, Epp Eespäev, Andero Ermel, Mikk Jürjens (alates
10. VIII 2010), Piret Kalda, Alo Kõrve, Hele Kõrve, Anu Lamp (alates 1. IX 2010), Tõnn Lamp,
Allan Noormets, Indrek Ojari, Kalju Orro, Andres Ots (kuni 30. VI 2010), Evelin Pang, Andres
Raag, Ursula Ratasepp, Anne Reemann, Rain Simmul, Margus Tabor, Elisabet Tamm, Külli
Teetamm, Mart Toome, Sandra Uusberg (alates 10. VIII 2010), Andrus Vaarik, Helene Vannari,
Priit Võigemast, Kristjan Üksküla (alates 10. VIII 2010).

UGALA TEATER

Teatrijuht: Hillar Sein.

Administratiivne:
Lavastusala juht: Teet Ehala.
Haldusjuht: Mati Männigo (kuni 18. VI 2010), Ain Alver (alates 1. IX 2010).
Finantsjuht: Helle Konts (alates 1. I 2010).
Turundusjuht: Piret Aus (kuni 9. X 2010), Reigo Rannu (alates 21. VII 2010).
Avalike suhete juht: Kairi Leivo (alates 27. IX 2010).
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Trupijuht: Sandra Suurkask.
Personalijuht: Merike Toomla.

Loominguline:
Loominguline juht: Indrek Sammul.
Peakunstnik: Jaanus Laagriküll.
Lavastaja: Taago Tubin.
Muusikajuht: Peeter Konovalov.
Liikumisjuht: Oleg Titov.
Kirjandustoimetaja: Helle Leppik (kuni 21. VI 2010).
Inspitsiendid: Kaisa Sein, Kiiri Tamm.
Lavatehniline juht: Gennadi Gorjajev.
Valgusala juht: Tiina Barbo.
Grimmiala juht: Ülle Konovalov.
Heliala juht: Üllar Priks (alates 1. I 2011).
Kostüümiala juht: Lily Kraav (alates 1. I 2010).

Näitlejad: Tanel Ingi, Peeter Jürgens, Luule Komissarov, Kadri Lepp, Kata-Riina Luide, Vilma
Luik, Triinu Meriste, Martin Mill, Arvi Mägi, Andres Oja, Liina-Riin Olmaru (kuni 21. III 2010),
Arvo Raimo, Meelis Rämmeld, Aarne Soro, Andres Tabun, Peeter Tammearu (kuni 10. V 2010),
Janek Vadi, Margus Vaher, Carita Vaikjärv, Anne Valge, Tarvo Vridolin.

SA THEATRUM

Nõukogu: Lembit Peterson, Eva Eensaar, Anneli Tuulik.
Juhatus: Marius Peterson.
Kunstiline juht, lavastaja: Lembit Peterson.
Tegevjuht: Marius Peterson.
Raamatupidaja: Ülle Uustal.
Kirjandusala toimetaja: Eva Eensaar.
Lavameister, valgustaja: Helvin Kaljula.

Näitlejad: Lembit Peterson, Marius Peterson, Anneli Tuulik (lapsepuhkusel), Eva Eensaar,
Maria Peterson, Andri Luup, Helvin Kaljula, Tarmo Song, Laura Peterson, Ott Aardam.

VAT TEATER

Kunstiline juht: Aare Toikka.
Teatrijuht: Tiina Rebane.
Turundusjuht: Tiiu Talvist.
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Müügijuht-manager: Inga Sermann.
Reklaami- ja tehnikajuht: Triin Hook.
Trupijuht-manager: Anniki Kalmet.
Foorumgrupi projektijuht: Mari-Liis Velberg.
Ehitusmeister ja bussijuht: Raul Õitspuu.

Näitlejad: Katariina Lauk, Tanel Saar, Margo Teder, Meelis Põdersoo, Ago Soots.

VENE TEATER

Administratiivne:
Juhatuse liige: Paul Himma.
Juhiabi: Julia Vinckler (kuni 30. XI 2010).
Personalispetsialist: Irina Dudka.
Pearaamatupidaja: Anne Hanst.
Finantsanalüütik: Natalja Trofimova.
Peaadministraator: Albina Rusman.
Reklaami- ja müügiosakonna juhataja: Julia Deush.
Müügijuht: Margarita Soskova.
Haldusjuht: Aavo-Aarne Mürk.
Lavastusala juht: Igor Kapustin.

Loominguline:
Kunstiline juht: Natalia Lapina.
Liikumisjuht: Olga Privis.
Inspitsiendid: Tatjana Kaur, Larissa Tšerkassova, Svetlana Šušina.
Helikunstnik: Aleksandr Žedeljov.

Näitlejad: Ljubov Agapova, Vladimir Antipp, Oksana Agarkova, Nikolai Bentsler, Artjoms
Garejevs, Liidia Golovataja, Svetlana Dorošenko, Natalja Dõmtšenko, Sergei Furmanjuk, Jelena
Jakovleva, Tatjana Ban (Jegoruškina), Aleksandr Ivaškevitš, Dmitri Kosjakov, Aleksandr Kutš-
mezov, Tatjana Manevskaja, Vadim Malõškin, Ilja Nartov, Aleksandr Okunev, Anton Paderin
(alates 16. X 2010), Natalia Puustusmaa, Dmitri Reitman, Oleg Rogatšov, Larissa Savankova,
Aleksandr Sinjakovitš, Tamara Solodnikova (kuni 9. III 2010), Lilia Šinkarjova, Oleg Štšigorets,
Jelena Tarassenko-Blinova, Sergei Tšerkassov, Juri Žilin, Eduard Toman.

VON KRAHLI TEATER

Teatrijuht: Peeter Jalakas.
Tehnikadirektor: Enar Tarmo.
Administraator: Annika Vamper.
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Projektijuht: Elo-Liis Parmas.
Välissuhete juht: Katrin Vingel.
Videotehnik-operaator: Lauri Sepp (kuni 15. IV 2010).
Videotehnik: Emer Värk.
Valgustehnik, lavameister: Oliver Kulpsoo.
Helitehnik, lavameister: Janno Jaanus.
Valgustehnik, lavameister: Allan Räim.
Piletiadministraator: Kersti Karro.
Rekvisiitor, kostüümiala juhataja: Anne-Mai Heimola.
IT-spetsialist: Roman Neso Laupmaa (alates 1. I 2010).

Näitlejad: Taavi Eelmaa, Tiina Tauraite (lapsepuhkusel), Riina Maidre, Liina Vahtrik (lapse-
puhkusel), Mari Abel (lapsepuhkusel), Mart Koldits.

VÕRU LINNATEATER

Kunstiline juht: Tarmo Tagamets.
Teatri tegevjuht-administraator: Garrett Kuut.
Turundusjuht: Kätlin Hoop.
Kostümeerija, rekvisiitor, butafoor: Anne Kabel.
Tehnikajuht (lava ja valgus): Andres Jukk.
IT- ja videomeister: Vaido Otsar.
Helitehnik: Madis Eiche.

Näitlejad: Agu Trolla, Maive Käos.

TEATRIERIALADE LÕPETAJAD

Eesti Kunstiakadeemia stsenograafia osakond
Stsenograafia bakalaureuseõppe lõpetajad: Kadri Hülp, Pille Kose, Ele Krusell, Ellen Loitmaa,
Maarja Noormets, Eve Ormisson, Nele Sooväli, Mairi Valgmaa.
      Magistriõppe lõpetajad: Jelena Girlin – teoreetiline osa “Essee surmast” ja loominguline
projekt “Laud” (juhendajad Urmas Jõemees ja Riho Unt), Mari-Liis Karula (Bassovskaja) – teo-
reetiline osa “Letaalanarhism” ja loominguline projekt “Laud” (juhendajad Urmas Jõemees,
Riho Unt ja Kaarel Vulla).

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Ooperistuudio
Ooperistuudio bakalaureuseõppe lõpetajad 2010. aastal:
Anne Prommik-Laiapea (Miss Toddi roll Menotti ooperis “Vanatüdruk ja varas”), Evelin Ester
(Miss Toddi roll Menotti ooperis “Vanatüdruk ja varas”), Kristel Kurik (Miss Pinkertoni roll
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Menotti ooperis “Vanatüdruk ja varas”), Jelena Gerdiga-Kumm (Miss Pinkertoni roll Menotti
ooperis “Vanatüdruk ja varas”), Darja Selivanova (Laetitia roll Menotti ooperis “Vanatüdruk
ja varas”), Kristi Veeber (Laetitia roll Menotti ooperis “Vanatüdruk ja varas”), Aleksandr Pel-
jovin (Bobi roll Menotti ooperis “Vanatüdruk ja varas”), Greesi Langovits (Lapse roll Raveli
ooperis “Laps ja nõidus”), Irmeli Kannel (Nahkhiire ja Orava roll Raveli ooperis “Laps ja nõi-
dus”), Aleksander Arder (Seinakella roll Raveli ooperis “Laps ja nõidus”), Jinzhi Zou (Tee-
kannu ja Numbri roll Raveli ooperis “Laps ja nõidus”).
      Ooperistuudio magistriõppe lõpetajad 2010. aastal:
Kristine Muldma (Lapse roll Raveli ooperis “Laps ja nõidus”), Ivo Onton (Bobi roll Menotti
ooperis “Vanatüdruk ja varas”), Kristel Jõesaar-Pärtna (Oscari roll Verdi ooperis “Maskiball”
/ RO Estonias 18. V 2010).

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Lavakunstikool
XXIV lend (2006–2010), kursuse juhendaja Hendrik Toompere jr:
Liis Haab, Mait Joorits, Mikk Jürjens, Lauri Kaldoja, Marta Laan, Roland Laos, Marko Leht,
Kertu Moppel, Jekaterina Nikolajeva, Liisa Pulk, Artur Tedremägi, Jüri Tiidus, Mihkel Tiker-
palu, Hendrik Toompere jr jr, Kristjan Üksküla, Sandra Üksküla Uusberg.
      Magistriõppe lõpetajad: Virko Annus – loomingulistele töödele lisaks kirjalik töö “Juhen-
daja osa õpilaste etlemiskonkurssideks ettevalmistamisel” (Martin Veinmann) ja Tarmo Tiisler
– “Pildi jutustamine” (Ingo Normet), Silvia Soro – “Dramaturg ja näitekirjanik Saksa ja Eesti
teatris. Õppimisvõimalused, töövaldkonnad, teatripoolsed ootused” (juhendaja Urmas Len-
nuk).

Tallinna Balletikool
2010. aastal lõpetas XLIX lend, erialaõppejõud Tiiu Randviir-Tölp ja Enn Suve.
Lõpetajad: Ksenia Chamova, Varvara Litvinova, Anastasia Pankova, Kristina Petšorkina,
Aleksandra Rebmann, Ksenia Seletskaja, Jevgeni Grib, Dmitri Kurakin, Paul Müür, Jan Rjah-
hovski, Vladimir Saveljev.

Tallinna Ülikooli koreograafia osakond
Koreograafia eriala lõpetajad (bakalaureuseõpe):
Statsionaarõpe: Aneta Guzaite, Mall Järvela, Irina Krotova, Kadri Noormets, Sandra Palm,
Svetlana Pisnja, Siim Tõniste.
Kaugõpe: Olesja Juškova, Minnamari Murel, Agnes Mägismaa, Mari Tomp.
Koreograafia eriala lõpetajad (magistriõpe):
Irina Kikkas, Liisi Taniroo.

Tartu Ülikooli teatriteaduse eriala
Bakalaureuseõppe lõpetajad teatriteaduse erialal:
Kristina Einlo, “William Shakespeare’i lavastuste statistika eesti teatris aastatel 2000–2009” (ju-
hendaja Ireene Viktor); Grete Nellis, “Metakriitilisi probleemiasetusi 2000. aastate kirjandus-
ja teatrikriitika põhjal” (juhendaja Marja Unt); Sandra Roots, “Peeter Jalakas lavastajana” (ju-
hendaja Madli Pesti); Ingel Terasmees, “Telelavastuse stsenograafiast Liina Pihlaku loomingu
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näitel” (juhendaja Ester Võsu); Kristel Vimberg, “Eesti Teatri Agentuuri näidendivõistluse või-
dutööd laval ja trükis” (juhendaja Luule Epner); Helen Ala, “Mai Murdmaa “Armastuse tango
ehk aegade lõpus”: keha vabastamine tantsus” (juhendaja Luule Epner); Mark Kuslapuu,
“Ühiskondlik-poliitilised probleemid “Ühtse Eesti” ajakirjanduslikus kajastuses” (juhendaja
Madli Pesti); Kadri Naanu, “Pronkssõdurikriis kui sotsiaalne draama Meelis Muhu dokumen-
taalfilmi “Aljoša” näitel” (juhendaja Ester Võsu); Iiris Oosalu, “Projektipõhised väiketeatrid
Eestis 2000–2009” (juhendaja Madli Pesti); Silja Kanarbik, “Eesti teatrite repertuaarianalüüs
aastail 2000–2005” (juhendaja Anneli Saro); Marge Rookäär, “Eesti teatrimurrangu mõju Raa-
dioteatrile” (juhendaja Luule Epner).
      Magistriõppe lõpetajad teatriteaduse erialal:
Kerttu Abel, “Vanemuise draamarepertuaar aastail 1985-1993” (juhendaja Anneli Saro); Krislin
Virkus, “Kehade representatsioonid Renate Valme, Taavet Janseni ja Mart Kangro lavastustes”
(juhendajad Kai Valtna ja Luule Epner).
      Teadusmagistri kraadi kaitsesid:
Riina Oruaas, “Eesti pärimusteater 21. sajandi alguses” (juhendaja Anneli Saro); Külli Seppa,
“Vägivalla teema draamas ja teatris. William Shakespeare’i “Hamleti” ja Martin McDonagh’
“Padjamehe” näitel” (juhendaja Luule Epner); Eva-Liisa Linder, “Witold Gombrowiczi dra-
maturgia. Vormiteoreetiline analüüs” (juhendaja Luule Epner); Madis Kolk, “Pärast postmo-
dernismi: interkultuurilisest teatrist integraalse teatrini” (juhendaja Luule Epner); Kadri
Rantanen, “Eesti suveteater aastatel 1995–2005” (juhendaja Anneli Saro).

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
Koreograafia eriala:
Katre Aab, “Tehnilise elukooli natuur” (juhendajad Kai Valtna, Silver Elvest); Doris Feldmann,
“Fantastiline kolmik” (juhendajad Kai Valtna, Silver Elvest); Henri Hütt, “Lugeja” (juhendaja
Raido Mägi); Liis Ilula, “älis mnimedemaal” (juhendaja Raido Mägi); Liis Niller, “Seitse aastat
ja seitse ööd” (juhendaja Raido Mägi): Kardo Ojassalu, “Sündinud Eestis” (juhendaja Kai
Valtna).
      Butafoor-dekoraatori eriala:
Ellika Eidast, “Butafoori oskuste rakendamine lavastuses “Lõvi, nõid ja riidekapp” teatris Va-
nemuine” (juhendaja Terje Kiho); Merilyn Koik, “Lavastuse “Piparkoogimehike” butafooria
teostamine Eesti Draamateatris” (juhendaja Krista Tool); Merili Laur, “Lavastuse “Kogujad”
kujunduse teostamine Viljandi vanas lennukitehases” (juhendaja Jaanika Juhanson); Kaie
Olmre-Hütt, “Tantsufilmi “Sündinud Eestis” kunstnikutöö ning butafooria teostamine” (ju-
hendaja Jaanika Juhanson), Inga Tomson, “Lavastuse “Klaabu” butafooria teostamine Eesti
Nuku- ja Noorsooteatris” (juhendaja Kersti Rattus); Katri Jensen, “Butafoori oskuste rakenda-
mine jõululavastusele “Jäneste kirik” ja jõulumaa kujunduse teostamisel Rakvere teatris” (ju-
hendaja Krista Tool); Elisabeth Kremenetski, “Laste muuseumipäeva “Karjalapse päev“
korraldamine Sihtasutuses Rannarahva muuseum” (juhendaja Jaanika Juhanson).
      Valguskujunduse eriala:
Luise Leesment, “Valguskujunduse loomine lavastusele “John Gabriel Borkman” (juhendaja
Margus Vaigur); Martin Makarevitš, “Valguskujunduse loomine repertuaariteatri tingimustes:
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“Arkaadia” Viljandi Draamateatris Ugala, “Murdlainetus” Tallinna Linnateatris” (juhendaja
Margus Vaigur).

Drakadeemia
2010. aastal lõpetas teine lend:
Janika Liiv, Mari-Liis Mägi, Jan Rahman, Birk Rohelend, Eva Samolberg, Mihkel Seeder.

ILMUNUD RAAMATUD, HELI- JA VIDEOSALVESTISED

Aav, Tõnu. Aplaus teile [toimetanud Rein Põder; kujundanud Tarmo Puudist] – Tallinn:
NyNorden, c2010 – 246, [1] lk.

Ahmet, Dajan [Jaan Võõramaa]. Näidendid ja artiklid [toimetanud ja eessõna Erki Aule] –
[Tallinn]: Kirjastuskeskus, 2010 – 332, [3] lk.

Draama: Eesti teatri festival 2010: 6.–12. september Tartus [toimetajad Ireene Viktor ja Maarja
Mänd; intervjuud: Ireene Viktor; kujundus: Markus Tõnisson; portreefotod: Lauri Kulpsoo ja
Andres Keil] – [Tartu: Sihtasutus Eesti Teatri Festival, 2010] – 96 lk.

Eesti Draamateatri maja 100 = Das Gebäude des Estnischen Schauspiels 100 Jahre [tõlkija Ene
Rõngelep; toimetaja Ene Paaver; kujundaja Kert Lokotar] – Tallinn: Eesti Draamateater, 2010
– 203 lk.

Eesti teatristatistika 2009. Koostaja Tiia Sippol – Tallinn: Eesti Teatriliidu Teabekeskus, 2010 –
71 lk.

Georg Ots [Videosalvestis]: Estonia legend = the legend of Estonia; helirežissöör-restauraator
Jüri Kruus; toimetaja Eeva Potter; produtsent Arne Mikk – [Tallinn]: Eesti Rahvusringhääling,
2010.

Interaktsioonid. Eesti teater ja ühiskond aastail 1985–2010: [artiklite kogumik] / [Tartu Ülikool,
Kultuuriteaduste ja kunstide instituut; toimetanud Anneli Saro ja Luule Epner, resümeed toi-
metanud Kersti Unt; kujundanud Paavo Käämbre] – Tartu: Tartu Ülikool, 2010 – 255, [1] lk.

Juhan Viiding, eesti luuletaja: artikleid, esseid, mõtisklusi; koostajad [ja toimetajad] Marin Laak
ja Aare Pilv, [bibliograafia] koostaja Aare Pilv; [kujundaja Ly Lestberg] – Tartu: Eesti Kirjan-
dusmuuseumi Teaduskirjastus, 2010 – 221, [2] lk.

Juss käib “Estonia” teatris – Tallinn: Rahvusooper Estonia, [2010] – [21] lk.

Jürisson, Ain. Draamateatri raamat: teatrist ja teatriperest aegade voolus [toimetaja Ene
Paaver; kujundaja Epp Kaavere; esikaane foto: Peeter Laurits] – [Tallinn]: Eesti Draamateater,
2010 – 591 lk.

441

teatrielu2010kroonika_Layout 1  03.10.12  23:18  Page 441



Jõesaar, Monika-Aino. Helmi Tohvelmani tantsumosaiik: [110 aastat sünnist] [toimetanud ja
kujundanud Ülo Alo Võsar; kaane kujundanud Piret Holtsmann] – Paide: M.-A. Jõesaar, 2010
([Põltsamaa]: Vali Press) – 216 lk.

Klaabu heliraamat. [Helisalvestis] Muusika ja helikujunduse autorid Tiit Kikas ja Jaagup
Kreem, teksti Avo Paistiku raamatute põhjal koostanud ja loeb Jaagup Kreem. Tallinn: Eesti
Nuku- ja Noorsooteater, 2010; 1 CD.

Koppel, Annika. Kevade. Suvi. Sügis: Arvo Kruusemendi filmid [toimetaja Maie Mägi;
kujundus: Jaan Tammsaar; fotod: Boris Kustov ... jt.] – [Tallinn]: Kadmirell, 2010 – 230, [1] lk.

Krõmova, Natalja. Kas te armastate teatrit?: artikleid ja arvamusi Koostanud Lea Tormis; toime-
tanud Piret Kruuspere; [kujundanud Mari Kaljuste] – Tallinn: Eesti Teatriliit, 2010 – 267, [1] lk.

Kuidas korraldada kultuuri? II = Managing the arts. II / Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia;
[koostaja: Gesa Birnkraut; tõlkija: Tiina Pärnpuu; toimetaja: Kristina Kuznetsova-Bogdanovits;
kujundaja Andres Rohtla] – [Tallinn]: Eesti Keele Sihtasutus, 2010 – 205, [1] lk.

Kuidas seletada “Kuidas seletada pilte surnud jänesele?” – Tartu Ülikooli teatriteaduse tuden-
gite koostatud artiklite kogumik veebis – http://www.no99.ee/tsoon.php?nid=33

Lavakooliraamat. 2, 12 intervjuud Lavakunstikooli õpetajatega / koostanud [ja intervjuud:]
Kalju Orro; toimetanud Reet Neimar ja Piret Kruuspere; järelsõna Lea Tormis; [kujundus: Kersti
Tormis] – Tallinn: Eesti Teatriliit: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Lavakunstikool, 2010 –
655, [1] lk.

[Made, Reet] Lapsepõlve radadel: 32 tähendusrikast kasvamise lugu [toimetaja Eva Mere; ku-
jundaja Külli Kuusik] – [Tallinn]: Menu Kirjastus, 2010 – 272 lk.

Miks, Aili. Teatrimaagia kütkes: kilde kojalauliku kogudest ehk sinilinnu tiivasirutusi Otepääl
[kujundas Riju Johanson] – [Otepää: MTÜ Meediagrupp Süd-Est: MTÜ Otepää Teater, 2010] –
172, [20] lk.

Möldre, Mari. Eesriie avaneb [isikuregister: Jaan Isotamm; järelsõna: Piret Kruuspere; kaane-
joonistus: Karmo Ruusmaa; sarja kujundaja Marko Russiver] – [Tallinn]: Eesti Päevaleht: Aka-
deemia, c2010 – 447, [1] lk.

NO99 : teater : [NO99 tekstikogumik / toimetaja Eero Epner] – [Tallinn: Teater NO99, 2010] –
[142] lk.

Nukitsamees [Helisalvestis]: laulud Olav Ehala lastemuusikalist Oskar Lutsu samanimelise
jutustuse ainetel. Olav Ehala; libreto: Leelo Tungal; laulusõnad: Juhan Viiding, Leelo Tungal;
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[esitavad solistid], Vanemuise Sümfooniaorkester ja ooperikoor, dirigent Lauri Sirp – Tallinn:
[Vanemuine], 2010 – 1 CD (28'15'') + 1 voldik.

Pedak, Peter. Margarita Voites: imet tabades [toimetanud Daila Aas; kujundanud Maris Valk]
– [Tallinn]: Kunst, c2010 – 311 lk.

Pinna, Paul. Minu eluteater ja teatrielu 1884–1944 [isikunimede register: Jaan Isotamm; järel-
sõna Jüri Aarma; sarja kujundaja: Marko Russiver, kaanejoonistus: Karmo Ruusmaa] – [Tal-
linn]: Eesti Päevaleht: Akadeemia, c2010 – 495, [1] lk.

Purje, Pille-Riin. Johannese passioon: Rakvere Teatri lavastuse vaatlus [kaanekujundus: Kristi
Leppik; lavastuse fotod: Toomas Tuul, Priit Grepp] – Rakvere: [Sihtasutus Rakvere Teatrimaja],
2010 – 398, [1] lk.

Reiman, Liina. Rambivalgus süttib: mälestusi minu lavateekonnalt [Helisalvestis] /; loeb
Anne-Reet Margiste – Tallinn: Eesti Pimedate Raamatukogu, 2010 – 1 CD.

Rosenthal, Heinrich. Eesti rahva kultuuripüüdlused ühe inimpõlve vältel : mälestusi aastatest
1869–1900. Saksa keelest tõlkinud Krista Räni; [sarja kujundaja Marko Russiver, kaanejoonis-
tus: Karmo Ruusmaa] – Tallinn: Eesti Päevaleht, 2010 – 331, [1] lk.

Taarna, Inna. Draamateatri kuus tippnäitlejannat [toimetaja Ene Paaver; kujundaja Mari Kal-
juste] – [Tallinn]: Eesti Teatriliit, 2010 – 469, [1] lk.

Teater Vanemuine 140: 1870–2010 = Theatre Vanemuine 140: 1870–2010 [tekst Anu Tonts; tõlkija
Kelli Vilu-Püss; kujundaja Aide Eendra] – Tartu: Teater Vanemuine, 2010 – 253, [3] lk.

Thijl Ulenspiegel ja teisi laule [Helisalvestis]: Olav Ehala laule esitavad Tallinna Linnateatri
näitlejad, Tallinna Kammerorkester ja EMTA lavakunstikooli 25. lennu tudengid. Produtsent
Riina Roose; helirežissöörid Kalle Nettan ja Tanel Klesment. – Tallinn: [Tallinna Linnateater],
2010 – 1 CD + 1 voldik.

Vaher, Vaapo. Jalgpall hingede öös: vutist eesti kultuuriloos [toimetaja Kairi Vihman; kujun-
dus: Jan Garshnek] – Tallinn: Pegasus, c2010 – 256 lk.

[Vainküla, Kirsti] Ervin Abel. Siin ma olen [toimetajad Esta Härm, Katrin Streimann; kujun-
daja Külli Kuusik] – [Tallinn]: Menu Kirjastus, 2010 – 208 lk.

Vanemuise Selts 1865–2010: sissevaateid seltsi ajalukku. Kogunud ja kirjutanud Valter Haamer;
[kujundanud Anna Lauk] – Tartu: Vanemuise Selts, 2010 – 92 lk.
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Vanemuise Sümfooniaorkester. Eino Tambergi viiulikontsert op. 64 (1981) ja ballett-sümfoonia
op. 10 (1959). Solist Anna-Liisa Bezrodny; dirigent Mihkel Kütson; helirežissöörid Mait Karm,
Silver Lepaste; fotod Aldo Luud; kujundus Kristina Kütt; tõlge Kelli Vilu-Püss – Tartu 2010 –
1 CD.

Voldemar Panso bibliograafia [koostanud Katre Riisalu, Eha Garšnek ja Mari Sibul; toimetanud
Tiina Aasmann ja Mari Sibul; eessõna: Merle Karusoo; kujundanud Kert Lokotar] – [Tallinn]:
Eesti Draamateater, 2010 – 262 lk.

“Ühtne Eesti” suurkogu [Videosalvestis]: 7. mai 2010 Saku Suurhallis [idee, kontseptsioon, la-
vastus ja kujundus: Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo; pearežissöör Marek Miil, režissöör Tiit Oja-
soo; produtsendid Kaarel Oja, Piret Tibbo-Hudgins] – Tallinn: Teater NO99; Allfilm, 2010 – 1
DVD (5 tundi), tekstilisa 17 lk.

ILMUNUD NÄIDENDID

Ahmet, Dajan [Jaan Võõramaa]. Näidendid ja artiklid [toimetanud ja eessõna Erki Aule] –
[Tallinn]: Kirjastuskeskus, 2010 – 332, [3] lk.

Aleksejev, Tiit. Leegionärid: [näidend] [toimetaja Triinu Tamm; aastakäigu kujundus: Jüri
Kaarma] – Tallinn: Kultuurileht, 2010 – 53, [1] lk.

Hea sõna: aastasaja alguse eesti laste- ja noortenäidendeid / Aino Pervik, Leelo Tungal, Eva
Koff ... jt. ; [koostanud ja toimetanud Heidi Aadma; kujundanud Juta Vallikivi] – [Tallinn]:
Eesti Teatri Agentuur, 2010 – 317, [1] lk.

Hint, Miina. Hullumaja näitetrupp: näidend – Tallinn : MR, 2010 – 58 lk.

Jalasto, Kristiina. Kui mind ei oleks, oleks maailm teine: neli näidendit [tekste aitasid toime-
tada Paavo Piik ja Urmas Lennuk; eessõna: Urmas Lennuk; kujundanud Paulo Santos] – Tal-
linn: K. Jalasto, 2010 – 156 lk.

Kivastik, Mart. Eesti asjad: näidendid [toimetanud Margit Kuusk; kujundus: Mall Vahtre] –
Tartu: Kaks Musketäri, 2010 – 284, [4] lk.

Kivirähk, Andrus. Vassiljev ja Bubõr ta tegid siia...: näidend kahes vaatuses [toimetaja Ene
Paaver; sarja ja raamatu kujundaja Kert Lokotar; lavastuse fotode ja tagakaane foto autor Teet
Malsroos] – [Tallinn]: Eesti Draamateater, 2010 – 104 lk.

Kõiv, Madis. Näidendid. IV: pühendatud Priit Pedajasele [järelsõna: Luule Epner] – Tartu:
Akkon, 2010 – 542, [2] lk.
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Lagarce, Jean-Luc. Meie, kangelased; Olin kodus ja ootasin, et vihma hakkaks sadama; Kauge
maa. Prantsuse keelest tõlkinud Malle Talvet ja Anu Lamp; [toimetanud Katre Talviste; järel-
sõna: Tanel Lepsoo; kujundanud ja joonistus kaanel: Jüri K] – Tartu : Prantsuse Teaduslik Ins-
tituut, 2010 – 365 lk.

Miil, Ernst; Luup, Andri. Tellis [toimetanud Triinu Tamm; illustreerinud Laura Pählapuu;
kujundanud Pärtel Eelma] – [Tallinn]: Menu Kirjastus, c2010 – 224 lk.

[Nurklik, Siim.] Kas ma olen nüüd elus [kujundus: Laura Pappa] – Tallinn : S. Nurklik, 2010
– 141, [1] lk.

Ots, Loone. Carmen Alexandrinum: kuidas sündis eesti luule [näidendi saksa keelde tõlkinud
Liis Kolle, ajatabeli ning kavalehe tõlkinud Eva Laaneots; saateartikkel: Katre Kaju, eessõna:
Kadri-Rutt Hahn; kujundus: Enno Piir] – [Tallinn]: Lohengrin, 2010 – 127 lk.

Ots, Loone. Koidula veri ja teisi näidendeid [kujundanud Eneken Moorlat] – Tallinn: Eesti
Keele Sihtasutus, 2010 – 351, [1] lk.

Pessoa, Fernando. Sõnum: valik loomingut Tõlkinud Ain Kaalep ... [jt; koostanud ja toimeta-
nud Ain Kaalep ja Jüri Talvet; eessõna: Jüri Talvet; sarja kujundus: Aita Linnas] – Tartu: Tartu
Ülikooli Kirjastus, 2010 – 235, [5] lk.

Piik, Paavo. Panso: Voldemar Panso kartoteegikaartide ja tunnikonspektide abil /; [toimetaja
Ene Paaver; sarja ja raamatu kujundaja Kert Lokotar; tagakaane foto: Auri Jürna] – [Tallinn]:
Eesti Draamateater, 2010 – 68 lk.

Sarapuu, Heidi. Klassikule külla: F. Tuglas / E. Vilde / A. H. Tammsaare [toimetanud Ede
Kõrgvee; kujundanud Kaia Rähn; fotod: Teet Malsroos, Triin Tenso] – [Tallinn]: NyNorden,
c2010 – 158 lk.

Vabar, Mart. Poliitiliselt korrektne Punamütsike: muinasjutt kolmes vaatuses / [tõsielu vaa-
deldes pani kirja Mart Vabar] – [Saku]: Aabitsakukk, [2010] – 48 lk.

Vahtre, Lauri. Eesti saatusehetked: Eesti ajaloo kümme käänukohta üheksa kirjaniku ja
ühe ajaloolase pilgu läbi [toimetaja Leino Pahtma; kujundaja Silver Vahtre] – Tallinn: Varrak,
2010 – 235, [1] lk.
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IN MEMORIAM

Aleksander Basihhin 01.02.1949 – 08.02.2010
Naima Kasak 12.04.1919 – 05.03.2010
Uno Puusaag 24.06.1929 – 22.03.2010
Karin (Sepre) Garder 30.10.1926 – 09.06.2010
Tamara Solodnikova 25.08.1939 – 21.06.2010
Endla Hermann 09.11.1923 – 23.06.2010
Kaie Tonts (Konrad) 05.05.1943 – 29.06.2010
Valter Klaus 13.05.1918 – 15.07.2010
Linda Lõhmus 01.05.1920 – 22.07.2010
Mihkel Ehala 05.01.1978 – 09.08.2010
Helgi Mõtus 21.02.1927 – 13.08.2010
Mati Männigo 12.02.1938 – 03.08.2010
Koidula Soosalu 27.01.1932 – 21.09.2010
Helvi Vettik 04.09.1930 – 30.10.2010
Kalju Renel 19.03.1930 – 03.11.2010
Salme Soosalu 06.06.1926 – 12.11.2010
Laine Lepik 16.12.1920 – 08.12.2010
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FAKTITÄPSUSTUS AASTARAAMATUS “TEATRIELU 2009”:

Kroonika: “Konverentsid, seminarid” lk 338 ja “Eesti Teatriuurijate Ühendus” lk 352–353
27.–28. septembril 2009 toimus Soome Instituudis Eesti Teatriuurijate Ühenduse ja Suomen
Teatteritutkimuksen Seura ühiskonverents “Kuidas kunst kujutab ajalugu / Miten taide esittää
historiaa / How Art Performs History”, mille põhiesinejad olid Merle Karusoo ja soome multi-
meediakunstnik Ville Hyvönen. Lisaks esinesid: Jaak Rähesoo, Piret Kruuspere, Ildikó Sirató,
Anneli Saro, Maivi Kärginen, Maiju Loukola, Lassi Kansikas, Teemu Paavolainen, Outi Lahti-
nen, Maris Peters ja Pirkko Koski.
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