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AASTA LAVASTUS: 
„Nelipühad“. Eesti Draamateater.
Lavastaja ja muusikaline kujundaja Mladen Kiselov, kunstnik Vladimir Anšon,
kostüümikunstnik Rosita Raud, valguse kujundaja Priidu Adlas.

SÕNALAVASTUSTE AUHINNAD
lavastaja: Ivar Põllu, „Vanemuise biitlid“, Tartu Uus Teater.

kunstnik: Kristiina Põllu – kujundused lavastustele „Naised valitsevad maailma
ehk Opus Geographicum” ja „Vanemuise biitlid”, Tartu Uus Teater.

meespeaosatäitja: Velvo Väli – Anatoli Jefremovitš Novoseltsev lavastuses 
„Armastus tööpostil”, Rakvere Teater.

naispeaosatäitja: Kersti Kreismann – Hilpi lavastuses „Yksine”, Kuressaare Linna-
teater.

meeskõrvalosatäitja: Mait Malmsten – junkur Magnús Sigurðsson lavastuses
„Islandi kell” ja Andrei lavastuses „Kolm õde”, Eesti Draamateater.

naiskõrvalosatäitja: Tiina Tauraite – Teenija lavastuses „Lillede keel”, Von Krahli
Teater.

žürii eriauhind: Teater NO99 dramaturg Eero Epner – teatri ideede generaator, 
mõtestaja, sõnastaja ja kuvandi looja.

Reet Neimari nimeline kriitikaauhind
Heili Einasto
Avarapilguline ja kõrgtasemel lavalise tantsukunsti kriitik, kes valdab üldpilti
kõiki tantsusuundi arvestades. 
„Keisri uued rõivad” (Sirp, 20.12.2012), „Rahvusballett pärast „Pööningutantsu””
(Sirp, 16.03.2012), „John Cage ja Merce Cunningham – kunstis ja elus” (TMK 8–9,
2012), „Rosalinde kuritöö” (TMK 5, 2012).

EESTI TEATRILIIDU PREEMIAD 2012. AASTA LOOMINGU EEST

teatrielu_2012 copy_Layout 1  08.08.13  16:31  Page 7



8

Sõnalavastuse muusikalise kujunduse või originaalmuusika auhind
Kaspar Jancis, „Faust“ – originaalmuusika, VAT Teater.
Liisa Hirsch, originaalmuusika ja muusikaline kujundus lavastustele „Islandi
kell“, „Kolm õde“, „Uus elektriline tantsusaal“, Eesti Draamateater.

Aleksander Kurtna nimeline auhind
Anne Lill – antiigitõlke traditsiooni õnnestunud elustamise ja Euripidese „Iphige-
neia Aulises“ tõlke eest Teatrile NO99.

Algupärase dramaturgia auhind
Lavastusdramaturg Eero Epner, „Reformierakonna juhatuse koosolek“: poeetiliselt
terav ja poliitiliselt tundlik kiirreageerimine, ning dramaturgiline panus lavastusse
„Rise and Fall of Estonia“, Teater NO99.

Salme Reegi nimeline auhind
Oleg Titovi lavastajatöö „Tuul pajuokstes“ Ugala teatris – kunstiliselt terviklik ja
säravate näitlejatöödega kogupereteater.

Ants Lauteri nimeline auhind
Näitlejaauhind: Kadri Lepp
Katariina Jee, „Toomas Nipernaadi“; Liisa Hohlakova, „Vend Aljoša“; Loviisa, „Nis-
kamäe kired“; Doris Murekull, „Koturnijad ehk Kui nalja ei saa, siis meie ei mängi“;
Tiina, „Libahunt“; Nora, „NORA/MAJA“; Kyllikki Laiho, „Runar & Kyllikki“;
Nataša, „Põhjas“; Valérie Lebrun, „Grafiti“; Catherina Cavalieri, „Amadeus“; Irina,
„Kolm õde“; Ly, „Väikesed vanamehed“; Gabriella, „Nii nagu taevas“; Kriitik,
„Kollane nool“; Herta, „Piloot“; Naine, „Klapp“; Lissi, „Postmodernsed leibkonnad“;
Gloria, Whitmore, „Grace ja Glorie“; Loreida, „Ukuaru“, Ugala teater.

Näitlejaauhind: Alo Kõrve
Bartley McCormick, „Inishmaani igerik“; Petka, „Tšapajev ja Pustota“; Vincent van
Gogh, „Vincent“; Tristan, „Genoom“; Tolen, „Nõks“; Indrek, „Wargamäe Wabariik“;
rollide galerii lavastustes „Hecuba pärast“, „Keskööpäike“, „Jumala Narride
Vennaskond“; Alan Conway, „Aeg ja perekond Conway“; Bentley Summerhays
„Mesallianss“; Hamlet „Hamlet“, Tallinna Linnateater.

MUUSIKALAVASTUSTE OSAS
Ain Anger – Mefisto mõjuva ja kaasahaarava tegelaskuju loomine Charles Gounod’
ooperis „Faust“, Rahvusooper Estonia.

teatrielu_2012 copy_Layout 1  08.08.13  16:31  Page 8



9

Monika-Evelin Liiv – Julius Caesari ja Cornelia veenvad ja muusikaliselt kõrge-
tasemelised rollilahendused Georg Friedrich Händeli ooperis „Julius Caesar“, 
Rahvusooper Estonia.

Otto Hermanni nimeline auhind
Margus Vahemets
Kauaaegse loomingulise panuse ning jätkuva kõrge kunstilise taseme eest teatri
Vanemuine sümfooniaorkestri klarnetirühma kontsertmeistrina.

BALLETILAVASTUSTE OSAS
Anatoli Arhangelski
Modigliani, „Modigliani – neetud kunstnik“, Eisenstein, „Rosalinde“, Lescaut ja
Vangivalvur, „Manon“, Rahvusooper Estonia.

Rahel Olbrei nimeline auhind
Tiiu Randviir-Tölp
Estonia priimabaleriin, rahvusvaheliselt tunnustatud balletipedagoog

TANTSULAVASTUSTE OSAS
Ruslan Stepanov, „Carrrmen!“, Teater Vanemuine.
Läbinisti Eestimaine tooraine, julge koreograafia ja heliloomena interpreteerimas
maailmakeeles maailmakirjandust. 

Muusika-, balleti- ja tantsu eripreemia
Peeter Jalakas, „Nibud ehk hetk me elude katkematus reas“, Von Krahli Teater.

Kristallkingakese auhind
Pavlo Balakin
Mefisto üllatavalt küps ja läbitunnetatud osatäitmine Charles Gounod’ ooperis
„Faust“, Rahvusooper Estonia.
Jim Ashilevi lavastused „13“ ja „Õhtute kollane tolm“, Von Krahli Teater.

PARIMA TEATRITÖÖTAJA KATEGOORIAS
lavastust ettevalmistavale,
Tiiu Palmiste, Ugala teater
etendust teenindavale,
Raul Õitspuu, VAT Teater
haldus-ja administratiivtöötajale silmapaistvate töötulemuste eest eelnenud aastal.
Maire Janisk, Tallinna Linnateater
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EESSÕNA
„Teatrielu“ numbriline täiend, sedakorda siis 2012, annab mõista, et tegemist on
aastaülevaatega. Vaatamata laiale autorite valikule on „Teatrielu“ alati ka sub-
jektiivne sissevaade teatriaastasse, tuues välja need nähtused, mis koostajate
jaoks tähenduslikud tundusid.
     Meie eesmärk oli tuua esile aastat mõjutanud tendentsid ja suundumused,
mistõttu ei leia seekordsest „Teatrielust“ lavastuste süvaanalüüse ega näitleja-
või lavastajaportreesid. Pigem oleme keskendunud sellele, mida vähem kajasta-
takse päeva-, nädala-, aga ka kultuurilehtedes. Sinna kuuluvad ka protsessid,
mis jäävad väljapoole tavapärast teatrimaastikku, mida käsitletakse marginaal-
setena (ja mis seda ehk jätkuvalt ongi), kuid mis pole kindlasti vähemolulised.
Nii tutvustab Madli Pesti esmakordselt eestikeelses pikemas artiklis mõistet
„rakendusteater“, Andreas W kirjutab senini Eestis üsna vähe praktiseeritud
tehnoloogilisest teatrist, Paavo Piik suhteliselt algusjärgus stand-up’ist. 
     Need nähtused nihutavad paratamatult ka reaalse ja fiktsionaalse piire, mis
teatrit on ühel või teisel moel defineerinud. Seda teemat käsitleb süviti Luule
Epner, kes vaatleb teatrietenduse mõistmise ja mõistestamise kolme moodust,
mis seda suhet nii või teisiti kirjeldavad: etendus kui (fiktsionaalne) maailm, kui
mäng ja kui esituslikku laadi sündmus. 
     Fiktsionaalse ja reaalse vahekord muutub kriitiliseks küsimuseks sellises teat-
ris, kus lavale astuvad tegelased, kes on kas reaalselt elanud või siiani elusolevad
inimesed – Pille-Riin Purje kirjutab nii kodu- kui välismaistest. Helena Krinal
vaatleb, kuidas kaasaegne tants meelega fiktsionaalsust reaalsuse kaudu nihestab
ning millised retseptsioonihäired sellega seotud on.   
     Eva-Liisa Linder annab põhjaliku ülevaate lasteteatrist, küsides kriitiliselt,
miks soovime lastele parimat igapäevategevustes, aga tihti ei nõua seda teatris;
Heidi Aadma vaatleb publikumenukeid saalis istuja seisukohtast, rõhutades vaa-
taja vastutust ja aktiivset kommunikatsiooniprotsessi. 
     Kristel Pappel näitab, et nihked uudsusesse on eesti muusikateatris sündimas,
Madis Kolk arutleb eestlase üldise usuleiguse taustal religioossuse ja pühaduse
suhte üle teatris.
     Mitmed autorid kirjutavad teatriga kaasas käivate protsesside mõtestamisest:
nii filmi- kui teatriturundusega tegelev Katrin Maimik arutleb kultuuriturunduse
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argipäeva üle tegijast ehk siis turundajast lähtuvalt, Tambet Kaugema analüüsib
tihenevat teatribloginduse maastikku. Kristiina Reidolv teeb kokkuvõtte 2012.
aasta muudatustest teatrite ning teatriorganisatsioonide juhtimises ja tendentsi-
dest riigi teatripoliitikas. Lühemad artiklid, mis käsitlevad alles kuju saavaid (või
seda aktiivselt muutvaid) protsesse, on koondatud eraldi rubriiki „Fenomenid“. 
     Ootamatult teravalt joonistub selleaastases „Teatrielus“ välja vaataja vastutuse
küsimus. Kunstiteose vastuvõtt on alati kahepoolne protsess, vaataja osaleb
aktiivselt selles protsessis ja on viimane lüli kunstiteose valmimisel, ka lavastus
saab lõpliku tähenduse oma publikus.  Eestis, kus teatrite külastusarvud tundu-
vad eriti sellest kultuurist väljaspool olijatele täiesti uskumatud, pole kvantita-
tiivsel tasandil tõesti vähimatki põhjust nurisemiseks, kvalitatiivselt puudub aga
arusaam, mida teater eestlasele sisuliselt tähendab, peale selle et seda peetakse
oluliseks osaks eesti kultuurist ja prestiižikaks vaba aja veetmise vormiks
(Kultuuritarbimise uuring 2006, millest on praeguseks möödas juba 7 aastat!).  

Hedi-Liis Toome
Liina Unt
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PUUDUTAB, EI PUUDUTA, PUUDUTAB…
HEIDI AADMA

„Teater on aga minu jaoks nii valus kunst, et siin ei ole võimalik eriti midagi teha, kui see
isiklikult ei puuduta. Ma ei ole teatrit kunagi käsitlenud nii, et seda  p e a b  tegema. Ma
olen ametilt näitleja ja näitleja „töö“ katavad minu jaoks teised valdkonnad, teater on aga...
südameasi.“
(Ulfsak 2012: 154)

Möödunud, 2012. aastat saab muuhulgas nimetada teatriaastaks, mil teatrikülas-
tuste hulk Eestis pärast 2007. aastal alanud mõneaastast langust jätkuvalt suure-
nes. Kordus ja täienes ihaldatud ning eestlaste teatrirahva-identiteeti kinnistav
ning oodatud müstiline miljon, mille taastulekut 2011. aastal tähistati sisemise
suursündmusena kui väljatulekut majanduslikust kriisist. Millised aga on need
2012. aasta lavastused, mille põhjal kujuneb enamuse isiklik vaatajaelamus ja
millest lähtuvalt tehakse demokraatlikke üldistusi Eesti teatripildi kohta? Hetkel
ei soovi ma keskenduda teatrimajadele, mille repertuaar mitmekesisemat publi-
kut kogub või mille saale enim külastatakse, sest juba praegu võib öelda, et kü-
lastuste hulk on kasvanud just suurteatritel, mis möödunud aastal publiku-
rekordeid lõid, kuid mitte väiketegijatel. Tahan keskenduda vaatajatele, kes igal
õhtul kümnete etenduste hulgast „puudutab-ei puuduta“ karikakramängu män-
gides ja elamust otsides on need lavastused leidnud ning Eesti teatri (massilisse)
keskmesse tõstnud, sest vaatajate tähelepanu on see, mis „oskuslikke tegevusi
igapäevaelust eristab“ (Sauter 2004: 176). Tahan muuhulgas viidata neile lavas-
tustele (tabel 2), mis on erinevatel põhjustel osutunud Eesti vaadatuimaks, ja kü-
sida, kas ning mil määral kattuvad vaatajaenamuse ning kriitikute vähemuse
eelistused?
     Kõigi nende küsimiste taga tuleb aga läbivalt hoida veel üht – miks just teater?
Kunstiteosest puudutatuks saamine ei ole ju ainult teatriväljale reserveeritud või
sellele kuuluv ürgomand. Kultuuriuuringutest (nt Kultuuritarbimise uuring
2003) on teada, et teatrikülastussagedus on seotud eelkõige inimeste sotsiaalse
aktiivsusega, väljaspool kodu liikumisega, mitte niivõrd kino või televisiooni
vaatamissageduse muutumisega. See, et aktiivne vaataja ja ka tegija valivad
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kõikidest võimalikest variantidest teatri, peaks osalejale kaasa tooma kogemus-
eripära, mida mujal ei leidu. Loomulikult tahaks siinkohal haarata Peter Brooki
tsitaadi järele teatrist kui ruumist, sellest läbiminejast ja toimuvat vaatlevast vas-
tuvõtjast, ja küllap ei tahagi keegi vastu vaielda, et intensiivne aeg-ruumiline
kohalolu ongi see miski, mis teatrist teatri teeb. Kuid võrreldes filmi- ja teatri-
publiku erinevat mõju kunstiteose kaasloomisel, vaatab Susan Sontag kaugemale
ja tunnistab, et nii filmi objektilik kui ka teatri performatiivne aspekt on lihtsalt
vahendid kogemaks filmi ja teatrit, kogemaks nende „abil“, sest iga esteetilise
kogemuse subjekt kujundab seda vastavalt oma mõõdule. Ainukordse kogemuse
seisukohalt ei ole tähtis, et film on tavaliselt iga näitamiskorra ajal sama, aga teat-
rilavastus etenduseti vägagi erinev. (Sontag 1990: 21) Kas ei lase me teatrivaata-
jatena puudutust otsides ennast liiga tihti mõjutada teadmisest, et kohalolus
peitub kogu teatri võlu, ja ei tunnista liiga kergelt teatrielamuseks seda, mis
arvuti- ja videotihedas maailmakogemises veidigi kunstilise reaalsuse mõõdu
välja annab? Küsimus ei ole ühelt poolt lähenedes niivõrd teatrimängu kaasatud
vahenditega piirini minemises, ammendatuseni jõudmises, kuivõrd teadvusta-
mises, millist mängu annab nende vahenditega mängida tänapäeval, mida rõhu-
tada, mida pidada valitud mängus kontseptuaalselt põhjendatuks. Ja teiselt poolt,
ehkki lavastus on see, mis avab võimalused vastuvõtuks – kas ja kuivõrd tajume
me ennast teatrikülastajatena oma elamuse sünni eest vastutavana? Kas ja kui-
palju tajub ja kaasab saalisolijat lavaltvaataja?

„Ja publik… publik satub paanikasse ega tea, mida teha, nutab ja karjub oma esivanemate
nimesid, ja saab siis aru, et maailm on tervik, et tervik tähendab mitte midagi ja et mitte
midagi on tervik, et kõik me oleme ainult üks, et see üks on stabiilne ja et stabiilsus on
ebastabiilne ja järelikult kaootiline, ja kaos on maailm, maailm elu ja elu on surm. … Me
jookseme nagu hullud, karjume, laulame, nutame, hüppame, puhastame oma tunded, ja
saame aru, et armastus on ainus asi, mis suudab meid päästa, ja kõik võtavad üksteisel
käest kinni ja hüüavad nuttes: TEISTSUGUNE MAAILM ON VÕIMALIK! Ditüramb laseb
sokud vabaks ja Dionysos liigutab publikuridu, me oleme silmitsi millegi reaalsega, uue
teatriga, pöördume tagasi allikate juurde, ja kui publik katarsisesse jõuab ja saab aru, et ta
on muutunud, et meie südantlõhestavad pildid on teda muutnud, siis tuleb parim osa:
lavale ilmun mina, käes kanister bensiini, „Amelie“ muusika mängib edasi, tagaseinal on
leekides presidendipalee pilt, palee lõõmab rohkem kui ei kunagi varem, teie nutate… siis
algab minu suur monoloog, kuidas ma Boliivias puhkamas käisin… Ma võtan lonksu
bensiini ja samal ajal, kui ma jutustan oma seiklustest Boliivia selvas, panen tiku põlema…
söön kohe pärast seda tiku ära ja plahvatan… ma toon ennast inimkonnale ohvriks, ma
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olen valgus, ma olen uueksloov hõõgumine, ma ohverdan ennast… aga päriselt.“
Marco Layera „Tahame luua näitemängu, mis muudaks maailma“, lk 41

Tuntud jada „autor – tekst – lugeja“, kus teatri puhul võiks lugeja (vastuvõtja)
koha täita vaataja (meelsamini kasutaksin siinkohal küll sõna „kogeja“) ning teks-
tina määratleda lavastust, on kirjandusteoorias vaadeldud kui kommunikatsioo-
niprotsessi. Vastuvõtuteooriate objekt ise on hajuv ning retseptsiooninihked
sõltuvad paljust, sh sellest, kas vaataja on suurte või väheste eelteadmistega. Kir-
jandusteoorias on vaadeldud nn ideaallugejat, kelle virtuaalsele olemasolule ja
retseptsioonimudelile autor oma teksti luues toetub. Juri Lotman leiab, et vasta-
valt tekstitüübile on erinev ka n-ö ideaalne ehk implitsiitne vastuvõtja. Teadus-
liku teksti ideaalseks lugejaks peab Lotman üdini kahtlevat skeptikut, humani-
taarteksti lugemise psühholoogia on aga lähedane kirjandustarbija psühholoo-
giale. Uurimuslik tekst, ka humanitaarteaduslik, taotleb ühetähenduslikkust –
tekst peab olema mõistetav, mitte interpreteeritav. „Ilukirjanduslik teos aga otse
nõuab, et iga lugeja mõistaks seda isemoodi“ (Lotman 2006: 304). Võrdsustades
nähtava teatrietenduse pigem ilukirjandusliku tekstiga (kuigi ei tahaks otseselt
välistada ka lavastusi, mis pretendeerivad teaduslikule analüüsile), võib vast
öelda, et kuna kunst nõuab vastuvõtjapoolset loovat pingutust, siis peab teatri-
vaataja esmajärjekorras olema nii taustadest kui ka omaenese ootushorisondist
teadlik vaataja, kes tajub teatrikoodi ja sellega seotud vastuvõtutingimusi. Kui
me, vaatajad, ise sellest mööda ei vaata, siis ei saa seda teha ka teatriloojad.
     Tahtmata olla instruktiivne või imperatiivne, avaldab kirjandusteadlane Aare
Pilv septembris 2012 oma veebipäevikus seitsmeteistkümnesse punkti jagatud
loetelu põhimõtetest, mida ta teatrivaatajana, aga aeg-ajalt ka kirjutava kriitikuna
teatris nähtu mõju ja tõlgendusi reflekteerides järgida püüab. „Ma lähtun kuju-
telmast, et kui etendus saab oma lõpliku kuju alles kokkupuutes vaatajaga, siis
poleks õiglane, kui me ootame näitlejatelt korralikku ettevalmistust, kontsent-
ratsiooni, kohalolu jne, aga vaatajalt ei oota midagi. Mu meelest ka teatri vaata-
mine on kunstiline tegevus ja on loogiline, et kui kunstiga tegeldakse, ei saa seda
teha möödaminnes ja kuidas juhtub, vaid kasuks tuleb vastavus teatavatele mini-
maalsetele „tehnilistele nõuetele““ (Pilv 2012). Loetelu, milles muuhulgas isikli-
kud soovitused püüda teha etendusest oma päeva vaimne fookus (nagu seda

1 Esietendus teatris R.A.A.A.M. 11.07.2012, lavastaja Marco Layera.
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teeb loodetavasti näitlejagi) ning võtta eelnevalt loetud kriitikat mitte otsese soo-
vitusena, vaid pigem lihtsalt märguandena, et lavastus on olemas, võiks tingli-
kult nimetada teadliku või ka ideaalse vaataja manuaaliks. „Kui kirjutad, siis
austa näitleja elukutset põhimõtteliselt, aga (või just seetõttu) ära tee talle hinna-
alandust, ära püüa teda meelitada ega poputada. Ära pelga öelda, kui tunned,
et sind vaatajana alahinnatakse ega võeta sind võrdse partnerina (kuid ära aja
seda segi nn publikusolvamisega – see on just nimelt suhe, kus esitatakse välja-
kutse võrdsele)“ (samas).
     Sellisest vaataja eneseanalüüsist inspireerituna laiendab teatrikriitik Meelis
Oidsalu loetelu oma blogis edasi ning tõstab omakorda esile lavastuse kui ava-
liku kõneakti mitteprivaatse olemuse. „Austa kõnelejat, aga hoidu põhjendama-
tust aupaklikkusest kõne vastu. Ära alaväärista kõnelejat sellega, et oled pelgalt
vastuvõtja, ära püüa iga hinna eest väärtustada või maha teha kõneleja kõnet
kõneleja isikust lähtuvalt. Käsitle kriitikat avaliku kõneluse jätku, mitte lõpuna“
(Oidsalu 2012). Kriitiku vaatepunktile suunatakse eraldi tähelepanu ning tekki-
nud dialoogis tunnistatakse küllaltki üksmeelselt, et etendusvaliku tegemisel ei
tohiks lähtuda sellest, kas lavastus võiks meeldida, vaid tuleks jälgida, kas la-
vastuse nägemine võiks kuidagi avardada vaataja enda tunnetust või teadmisi,
aidata iseendal areneda.

„Mulle meeldib mõelda, et autori-vaataja suhe on võrdselt jagatud vastutus. See tähendab,
et puht tehniliselt ei ole vahet, kas autor saadab oma vaataja perse või avaldab talle armas-
tust. Toimemehhanism on sama, sõltudes mõlema poole eelarvamustest, ootusest. Kas esi-
tatakse küsimusi või pakutakse vastuseid. [---] Ideaalis võtab vaataja asju sama isiklikult
kui autor ning väär oleks arvata, et üks on rohkemaks kohustatud kui teine.“
(Saadoja 2012: 139)

New Yorgi Ülikooli võrdleva kirjanduse ja teatriteaduse professor Marvin Carl-
son, kes räägib 18. sajandi lõpu suurte kunstiliste ja poliitiliste muutuste mõjuala
laienemisest nii näidendite kirjutamisele, lavastamisele kui ka vaatajaskonnale,
viitab seejuures kahe lähisugulase – arvustaja ja dramaturgi – samaaegsele lisan-
dumisele teatrimaailma. Nende ülesandeks oli vahendada lavastust vaatajale,
pakkudes talle võimalikke strateegiaid ja mehhanisme, mida saaks etenduse lu-
gemisel kasutada. „Kuigi dramaturgi ja arvustaja roll lugemisviiside kujunemises
on olnud ajalooliselt väga sarnane, lähenevad nad oma ülesandele vastassuun-
dadest – üks teatri, teine publiku poolt. Teatridramaturgi ameti sünniks peetakse
tavaliselt Gotthold Lessingi ametisse määramist 1767. aastal Hamburgi teatris.
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See teater oli esimene katse luua saksa rahvusteatrit ning selle loojad mõistsid,
et ei piisa, kui panna repertuaar kokku saksa algupäranditest, luua riigi toetatud
kultuuriinstitutsioon ning parandada avalikku kuvandit teatrist ja näitlejatest –
kõik iseenesest rasked ülesanded –, vaid samal ajal tuleb endale kasvatada veel
olematu publik, kes suudaks aktiivselt ja intelligentselt sellest ettevõtmises osa-
leda. Nii olidki Lessingi Hamburgi teatrile kirjutatud esseedes olulisel kohal uue
publiku õpetamine ja vastuvõtuoskuste arendamine.“ (Carlson 2011: 167–168)
     Püüded publikut aktiivsemalt harida ja suunata ning korrale kutsuda on aeg-
ajalt aktiveerunud ka Eestis ning andnud teatud tulemusi – väga tahaks loota, et
kunagine või tulevane jätkuv vajadus suuremate teatrimajade järele ei põhine
sellel, millele viitab publiku-uurija Ivi Lillepuu 1830–1880 Prantsusmaal toimunu
kohta, kus: „Ehitati uusi hooneid, et mahutada järjest kasvavat, kuid suures osas
arvustusvõimetut publikut“ (Lillepuu 1997: 13). Oma teatrimälestustes Karl Men-
ningust kirjeldab näitleja Leopold Hansen toonast teatrijuhti kui kindlakäelist
meest, kelle panus trupi arengusse ei piirdunud ainult märkustega tööeetika ja
kodukorra kohta, vaid ka publikul paluti näitlejaid nende loomistöös abistada:
ära jätta eksitavad aplausid draamade ajal, ja nii ka toimus. Iga toonane tõsine
kunstisõber võis selle üle vaid rõõmustada, sest „ei või olla enam häirivamat
tänu- või kiiduavaldust kui käteplagin ja hõiskamine pärast suuri dramaatilisi
pingutusi, mis peavad unustamatult puudutama pealtvaataja hinge. Ja kui see
nüüd on näitlejal korda läinud, kas siis tõesti publik peab kohe end silmapilkselt
sellest mõjust vabastama ja sattuma miitingu-meeleollu, kus iga žestikas lause
manab esile aplausi?!“ (Hansen 1960: 101–102)

„Kolmekõrvalised jänesed elavadki Kuu peal. Sellepärast ta mulle oataime saatiski. Oataim
kasvab niikaua, kuni ülemine ots puudutab Kuud! Nad ise käivad niimoodi Maa peal
klassiekskursioonidel.“
Janno Põldma, Heiki Ernits, ja Priit Pajusaar „Kosmonaut Lotte“, lk 172

Ilmselt on loomulik ja päris kindlasti positiivne tulemus, et 2012. aasta vaadatui-
maks lavastuseks sai meie teatripubliku järelkasvule mõtlev, vaataja ökoloogilist
maailmataju hariv ning Keskkonnaministeeriumi keskkonnateokese preemia saa-
nud Eno Raua lasteklassikal põhinev ringreisilavastus „Naksitrallid“3. Nüüd,

2 Esietendus Vanemuises 05.05.2012, lavastaja Ain Mäeots.
3 Esietendus Nukuteatris 22.07.2012, lavastajad Katariina Tamm ja Sandra Lange.
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„Kosmonaut Lotte“. Kuujänesed, keskel Lotte – Gerli Padar. 
Foto Alan Proosa.
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„Kosmonaut Lotte“. Adalbert – Tõnu Kilgas, Putukad, Robot – Krista Kotselainen, 
Suslik Väino – Simo Breede, Lotte – Gerli Padar, Oskar – Juss Haasma. Foto Alan Proosa.
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pärast Nukuteatri kahetsusväärset püüet noort publikut lavastuse „Puhh“ pärit-
olu ja olemusega petta (neljas koht selle aasta enimvaadatute hulgas) mõjub see
tasakaalustava püüdena, mille kõrval tõuseb aga esile vaadatavuselt teisele ko-
hale jõudnud lastemuusikal „Kosmonaut Lotte“. ESTCube-1 kosmosesse lennu-
tamise projekti taustal eesti omaautorite Janno Põldma, Heiki Ernitsa ja Priit
Pajusaare tekst lootusandva publikuarendusena.
     Monoteatri kolmandaks sünnipäevaks lavastatud islandi näitekirjaniku, la-
vastaja ja näitleja Bjarni Haukur Thorssoni mononäidend „Vanaisa“4 kogus 2012.
aastal aga rekordarvu täiskasvanud vaatajaid – üle 23 000. Haruldase lava- ja
publikunärviga Jan Uuspõllu (kelle kõrval videos ka Piret Kalda) ja lavastaja-
debüüdi teinud Monoteatri juhi Karl Kermese lavatusest aga pole meedias ilmu-
nud ühtegi pikemat käsitlust – mis polnud ehk ka tegijate eesmärk –, kui välja
arvata galeriifotod esietendusel käinute kohta ja mõned lühemad tutvustused.
Vananemise iseärasustest mehepilgulisi humoorikaid kilde esitav lavastus ei küsi
niivõrd reflekteerimise kuivõrd iga üksiku naerusõltlase aktiivse kohaloleku jä-
rele. Seda viimast lauset saaks kasutada muidugi ka kõigi osavõtuteatri lavas-
tuste kohta, kuid kas seda tegema peaks, oleneb juba vaataja teatrimaitsest ja/või
-eelistusest. See lavastus on ilmselt äärmuslikem näide möödunud aasta reper-
tuaarist, kus n-ö rahva ja kriitikkonna lemmikud üksteisest nii jõuliselt lahkne-
vad, et kokkupuutepunkti ei leiagi. Ühele näitlejale toetuvad monolavastused
on eesti vaatajaid pigem skeptiliselt eemal hoidnud, kuid Jan Uuspõllu näitleja-
sarm (ja telesaadetest pärit menu) on ilmselgelt midagi, mis on suutnud skepti-
kud ümber veenda ja nad näitlejaga silm silma vastu kutsuda.
     Monolavastuste hulk ja olulisuse kasv 2012. aastal pole aga märkamata jäänud
(vt ka Kairi Printsi artiklit „Üksinda teatris“, Eesti Ekspress 27.12.2012). Oma osa
selles on nii teist aastat järjest Pärnus toimuval rahvusvahelisel teatrifestivalil
Monomaffia, sellega koos korraldatud Eesti Teatri Agentuuri mononäidendite
võistlusel kui ka näitleja laiemal esiletõstmisel. Näitleja olulisust fookusesse tõst-
nud festivali Draama 2012 põhiprogrammis „Fookus: Näitleja“ leidus teiste hul-
gas üks monolavastus (küll eelmisest hooajast pärit) – VAT Teatri „Nisa“
(lavastaja Aare Toikka), mille ainuesitaja Katariina Unt premeeriti parima nais-
näitleja tiitliga nii Teatriliidu aastaauhindade kui ka rahvusvahelise teatrifestivali

4 Esietendus Monoteatris 05.04.2012, lavastaja Karl Kermes.
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„Vanaisa“. Vanaisa – Jan Uuspõld. Foto Ardo Kaljuvee.
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„Vanaisa“. Vanaisa – Jan Uuspõld. Foto Ardo Kaljuvee.

„Lillede keel“. Teenija – Tiina Tauraite. Foto Gabriela Liivamägi.
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Monomaffia žürii poolt. Festivali valikut edasi silmitsedes näeb, et järgmise, 2012.
aasta laureaatide nimekirjast võib leida ka Tiina Tauraite naiskõrvalosa preemia
lavastuses „Lillede keel“5 ja Mirtel Pohla „Iphigéneia Aulises“6 nominatsiooni
naisnäitleja preemiale. Muus osas jäi festivali põhiprogrammis olnu preemiarin-
gidest aga välja, mis viitab kaude ka sellele, et ehkki näitleja osalust keegi ei ala-
väärista, ei saa tugevaid lavatervikuid otsides mööda vaadata lavastajast,
kunstnikust ja dramaturgist.
     Viimaste aastate jooksul, mil külastajate koguarv on küll jätkuvalt kasvanud,
on selle kõrval aga sujuvalt kahanema hakanud teadlikuma publiku hulk:
„Samas on vähenenud nende inimeste arv, kes käivad aasta jooksul üle kümne
korra teatris – 2006. aastal oli neid 2 protsenti, nüüd 1,4 protsenti“ (Karulin 2012).
Selleks et teada rohkemat tänase teatripubliku eelistuste kohta, oleks vaja konk-
reetset ja kõiki osapooli ning muutusi arvessevõtvat süvauurimust. Kui aga läh-
tuda avalikust tähelepanust meedia tasandil, siis võib kinnitada, et suurima
hulga tähelepanu sai „Vanaisaga“ võrreldes sada korda väiksema publikuarvuga
ning üheainsa mängukorraga Teatri NO99 „Esimene lugemine: Reformierakonna
juhatuse koosolek“7 (tabel 1). Ühekordse aktsiooni käigus ette loetud poliitika
ning teatri kokkupuutepunkte mängu võtva näidendi ümber tekkinud arutelud
haarasid teemasid alates teatri mimeetilise olemuse kuritarvitamisest reaalelu te-
gelaste kujutamisel, teatri lavastustele rohkem või vähem tahtlikult liituvast mo-
ralistlikkusest, poliitika teatraliseeritusest kuni teatri politiseerituse, teatri ja tema
väärtuste tagamaade, avalikkuse ja teatri suhte lahkamiseni, rääkimata olgugi et
ajutisest, aga siiski laiemast kultuurilisest lainetusest Silver Meikari ja Reformi-
erakonna rahastusjuhtumi ümber. See on parim näide publiku kaasatusest lavas-
tusse ja sellest, kuidas teatri kui ühiskonna paralleelmudeli kaudu emotsioone
nähes, tajudes ning analüüsides ja olukordi ning ennast kõrvalt vaadates jõuda
väikese hulga (teadlike?) vaatajate kaudu laiema ringi publikuni. Kodanikujul-
guse tipuks nimetatud näidend „Esimene lugemine: Reformierakonna juhatuse
koosolek“ sai ajakirja Teater. Muusika. Kino hooajakokkuvõttes (Teatriankeet
2011/2012) algupärandina enim ehk 9 häält 26-st ning selle autorile, lavastus-
dramaturg Eero Epnerile, otsustas algupärase dramaturgia žürii anda kahte

5 Esietendus Von Krahli Teatris 04.04.2012, lavastaja Rainer Sarnet.
6 Esietendus Teatris NO99 17.03.2012, lavastaja Lorna Marshall.
7 Esietendus Teatris NO99 05.06.2012.
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„Reformierakonna koosolek“. Silver Meikar – Risto Kübar, Kristen Michal – Tambet Tuisk. 
Foto Paul Aguraijuja.

„Reformierakonna koosolek“. Taavi Rõivas – Rasmus Kaljujärv ja Silver Meikar – Risto Kübar
(esiplaanil), Kristen Michal – Tambet Tuisk, Rain Rosimannus – Eva Klemets, Keit Pentus-Rosi-
mannus – Mirtel Pohla, Silver Pukk – Jaak Prints. Foto Paul Aguraijuja. 
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aastat kokkuvõtva preemia „poeetiliselt terava ja poliitiliselt tundliku kiirreagee-
rimise ning dramaturgilise panuse eest lavastusse „Rise and Fall of Estonia““.

Mees tõuseb ja paneb käe läbi kujuteldava neljanda seina.
Naine: Kas see sein segab sind?
Mees: Ei sega.
Läheb läbi seina. Vaatab publikut. Naine karjub, on ehmunud, sest mees kadus läbi seina.
Aga naise karjumist pole kuulda. Tuba on justkui piima sees, seinad paistavad läbi. Teatri-
saal on selgemalt näha, samuti see labane piir, neljas sein. Teatrisaal on täis kummalist
kollast valgust, aga see on tõlgendamise küsimus, kas see on Kõivu kohutav kollane valgus
või kollase allveelaeva sisemus. Mees istub saali. Vaatab naist. Naine on hüsteeritsemise
lõpetanud ja on tulnud neljanda seina juurde ja uurib seda lähedalt.
Ivar Põllu „Vanemuise biitlid“ (2012: 56–57)

Teatrikunstis ei ole vaatepunkti küsimus pelgalt metafoorne. Parimal juhul mõjub
etendus kõigile meeltele korraga. Vastavate detailide tajumine sõltub vaataja ase-
tusest ruumis ning sellest lähtuvalt omakorda tema tähelepanufookusest ja selle
muutumisest. Publiku-uurija Ivi Lillepuu tõmbab publiku ruumilisest asetusest
lähtuvalt, seega ka publiku vaatepunkti muutusest lähtuvalt kindla piiri teatri ja
keskaegse vaatemängu vahele 18. sajandisse, mil vaataja aeti lavalt minema.
Toona leiutati eesriie, mida publik tajus vandenõuna enda vastu. „Seni oli vaataja
üks tegevuses osaleja, kes tundis ennast isiksusena, kuna ta oli ühel tasandil näit-
leja ja tegelastega. Kui varem tunti ennast ühtse kogudusena, siis nüüd muutus
lava kauniks illusiooniks, saal pimedaks kambriks” (Lillepuu 1997: 13).
     Witold Gombrowiczi „Laulatuses“ Mati Undi lavastuses (Vanemuine, 1999)
sirutas Riho Kütsar peategelase Henrykina käe üle lavaserva publiku poole,
oodates esireast puudutust, mis etendusel jätkuda laseks (vt ka Epner 2000, Ka-
rulin 2007). Senini oli Henryk olnud see, kes laval tegelasi oma sõrmega puudu-
tades nad üheks või teiseks määras – nüüd sai publiku puudutusest etendust
määrav/väärav jõud. Naljaga pooleks võib siia tuua tänapäevase paralleeli selle
aasta publikulemmikust – lavastusest „Vanaisa“, kus peategelane etenduse algu-
ses valib esireast välja inimese, kellele ulatab tekstiraamatu, et ta näitlejat (Vana-
isa) aitaks, kui too oma teksti kogemata (vanuse tõttu) unustama peaks, kaasates
vaataja nii aktiivselt illusiooniloomesse. 
     Publikule lähemale sirutamise, küündimise ja jõudmise teema hõljub teatri-
õhus ju pidevalt, ka siis, kui selle järele otseselt ja neljanda seina taha jäetusest
solvatuna valusalt ei karjatata. Vähemalt kord aastas kerkib see eredalt esile –
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numbrite kokkulugemise aegu, mil plaksutatakse käsi neile, kes saalidesse ko-
gunesid ja ennast teatri meelevalda usaldasid. Ikka püütakse lähtuvalt tehnika
arengu võimalustest lõhkuda neljandat seina ja tehakse seda vastavalt lavastuse
jaoks valitud kontseptsioonile. Või vastupidi – püütakse seda mitte teha, mitte
näpuga näidata, jätta publik tema valitud turvalisusse, et ta märkaks ise. Tõsi,
seda viimast on pea võimatu tagada, seda enam et miinusvõtteline eemalhoid ei
erine kõrvaltvaataja teravpilgu valguses mitte millegi poolest talle nii sarnasest
ja küsimusteta teatrivormi aktsepteerivast olematust kontaktipüüdest, mis loo-
dab, et ajalis-ruumilisest koosolemisest puudutuseks piisab. Publiku tähelepanu
ei ole raske suunata ja hajutada – seda ju professionaalid koolides õpivadki.
Nõudlikuma struktuuriga lavastuste puhul aga võiks tegijate pilk ulatuda kau-
gemale lavaruumist mitte teemavaliku ja enesearendamise mõttes, sest seda loo-
detavasti ikka tehakse, vaid publiku kaasamise mõttes. Hetkel ei pea ma silmas
otseselt (Eestis pea olematut) osavõtuteatrit (aga ka seda), vaid pigem ennetavat
ootushorisondi kujundamist, olgu siis vestluste ja tekstide kaudu, mis jõuavad
publikuni enne etendust (nt Teater NO99) või peale etendust toimuvate kunst-
nikega kohtumiste läbi (Kanuti Gildi SAAL). Alustada võiks näiteks selgitami-
sest, et teater peaks eelkõige otsima võimalusi kahepoolseks aktiivseks vaimseks
ja emotsionaalseks osaluseks ja ärkvelolekuks, mis ei jätaks ruumi formaalsele
kaasaelamisele.

„18. jaanuar
Ennekõike soovin ma teada, millised olid need hetked, kui ma inimesi puudutasin. Ma ei
taha ju lõpus lihtsalt seista ja öelda: Ma tundsin end mõnusalt ja tekitasin päris palju ke-
nakest paska, rohkem nagu polnudki. Ma ei taha olla mingi eluvõõras kunstnikunärakas,
kes esitab pidevalt ainult iseennast ja väidab: Mul on teile midagi öelda, sest ma näen
maailma teisiti kui teie. Nii see ei ole.“
(Schlingensief 2012: 73)

Praktiliselt kõiki ülalmainitud teemasid hoiab vaataja ees Tartu Uue Teatri ja Ivar
Põllu lavastus „Vanemuise biitlid“8, mis aasta lõpus jagas parima lavastuse
3.–4. kohta Teater NO99 „Suure õgimisega“9 (Teatriankeet 2011/2012) ja mille
lavastajat Ivar Põllut ning kunstnikku Kristiina Põllut pärjati Teatriliidu oma ala
parimate aastapreemiaga. Lavastust on kriitikas nimetatud polüfooniliseks ja

8 Esietendus 30.03.2012, lavastaja Ivar Põllu.
9 Esietendus 16.05.2012, lavastaja Lauri Lagle.
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„Suur õgimine“. Eva Klemets. Foto Tiit Ojasoo.
„Suur õgimine“. Priit Võigemast. Foto Tiit Ojasoo.
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stiilseks, stiilseks ja veel kord stiilseks, aga ka mittemugavusteatriks, mis on nõu-
tust tekitavalt hajus. Meedias on hoiatatud, et enne etendust tasub põhjalikult
tutvuda Tartu teatriuuenduse taustadega. Põhjus eelkõige selles, et teatriajaloost
tõukuva mänguga kaasa minnes vaatajana võimalikult palju haarata ja suuta see-
juures ületada sissekodeeritud ootust loole keskendatuse ja fotogrimmis ajaloo-
liste tegelaste järele. See lavastus usaldab vaatajat mängulise piirini, millest
üleminek võib osutuda vaataja kaotamiseks: „Vastasel juhul võib tõesti juhtuda,
et jääte saalis suurest igavusest magama ja võite end toolilt alla kukkudes vigas-
tada või – mis veel hullem – saate teatri peale vihaseks ning otsustate tulevikus
käia ainult kinos pealiskaudseid romantilisi komöödiaid vaatamas“ (Kängsepp,
Laik 2012). Osalemise ja osaleja staatusest väljajäämine otsustab siin elamuse saa-
mise üle rohkem kui teiste lavastuste puhul, sest iga üksikkogeja roll teksti tä-
hendusvälja loomisel osutub siin ülioluliseks nagu ka tema isiklik teoseväline
taust. Vaatajal on teksti vastu võttes suured vabadused – tema valib kihid, mida
vastu võtta, ja loob tähendusseoseid. Seoste tekkimise taustaks on vaataja ihalus
terviku järele. Vaatamiskogemus sarnaneb seega kõigi teiste kogemustega, mida
me elus saame (Iser 1990: 2093). Nii jõuab see teatraalne (teatri vahendeid) väga
hästi tajuv lavastus oma otsingutes paradoksaalselt elule ja elutunnetusele lähe-
male kui suurem osa teisi. Need lähedusotsingud on laiemalt õhus ja ilmnevad
erineval kujul eri teatrites järjest enam, kuid nende eesmärk on üks – leida inten-
siivne vaatajat puudutav ja näitlejat avav kohalolek.
     Lugedes eelmise aasta vaadatuimate lavastuste nimekirja, hakkab silma, et
tegemist on põhiliselt uuslavastustega, vaid harvad on 2011. või 2010. aastast
pärit lavastused, sekka haruldusena Estonia 2002. aastast pärit „Luikede järv“.
Publikueelistuste ja uuslavastuste kattumine võib viidata nii sellele, et lavastuste
lavaiga ei ole väga pikk, kui ka sellele, et eesti teatrite publik on uuele avatud ja
aldis otsima ning leidma, võtma osa.

„Ma ei saanud magada ja ma ei saanud aru, kas see üldse juhtus või oli see deliirium. Ja
kui see oli puudutus – isegi kui see oli meelega –, siis mida see tähendas? Oli see tema
poolt vaikne käeulatus? Kaastunne? Leppimine? Oli tal hea meel, et me olime tol õhtul
normaalselt rääkida saanud? Mõtles ta üldse? Tundis ta üldse? Oli see üldse tema? Ah! Sul
on õigus. Ma vist ikka loodan – alati jääb mingi lootus.“
Paavo Piik „Keti lõpp“ (2012: 19)10

10 Esietendus Tallinna Linnateatris 3.03.2012, lavastaja Priit Võigemast.
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Artiklid 2012. aasta lavastuste kohta
Pealkiri Artikleid meedias Muud mainimised

(reklaamintervjuud, 
tutvustused, blogid jms)Reformierakonna 

juhatuse koosolek 12 1
Vanemuise biitlid 11 3
Boyband 5 20
Kosmonaut Lotte 2 6
Naksitrallid 1 4
Vanaisa 1 5

Menukid 2012
Lavastus Žanr Teater Etendused Külastused

„Naksitrallid“ 
(22.07.2012) Mitmeliigilavastus Nukuteater 67 32 050

„Kosmonaut Lotte“ 
(05.05.2012) Muusikalavastus Vanemuine 31 25 314

„Vanaisa“ 
(05.04.2012) Sõnalavastus Monoteater 46 23 845

„Pähklipureja“ 
(03.12.2010) Tantsulavastus Estonia 22 17 804

„Mary Poppins“
(25.11.2011) Muusikalavastus Vanemuine 22 16 951

„Puhh“ 
(02.12.2012) Nuku- ja objektiteater Nukuteater 38 16 305

„Lumivalgeke ja 
seitse pöialpoissi“ 
(01.02.2008) Tantsulavastus Estonia 13 16 191

„Boyband“ 
(25.02.2012) Muusikalavastus Endla 30 15 318

„Kevadine 
ärkamine“ 
(07.10.2012) Muusikalavastus Nukuteater 25 14 429

„Mees 
La Manchast“ 
(22.03.2012) Muusikalavastus Estonia 22 14 428
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LASTETEATRI ARENGUD. 
ÜHISKONDLIK JA VISUAALKUNSTILINE MÕÕDE
EVA-LIISA LINDER

Kõigepealt peab tõdema, et lasteteater ei ole ainult laste teater. Ja seda mitte üks-
nes selles tähenduses, et lasteteatri all käsitletakse enamasti ka teismeliste teatrit.1

Viimaste aastate lastelavastusi jälgides olen kogenud, et lasteteater on tihtipeale
palju huvitavam kui nn täiskasvanute teater. Lavastused on lühemad ja värvika-
mad, nende leidlikkustihedus on suurem. Ka publiku reaktsioonid on vahetu-
mad ja valjemad ning distantsi ületamine lava ja saali vahel on lapsemäng.
Ühesõnaga on koondmulje lasteteatrist innustav ja julgelt tahaks soovitada seda
ka kõigile täiskasvanutele.
     Teisteski valdkondades üha ilmsemaks saav žanripiiride kadumine on jälgitav
ka lasteteatris. Palju on uudseid süntees- ja segažanre. Lavastused on kasvanud
kaugele nukuteatrist välja, lisaks nukutehnikatele leiab eri laade nüüdistantsust
teadusteatrini, eritasandilisest rolliloomest (nt objekt, vari, näitleja keha) vaikse
loojutustamiseni, tehno-õudukatest vabaõhuvaatemängudeni. Sünteesitakse
sõna-, objekti-, heli-, tantsu-, klouni-, pantomiimi- ja mustkunsti, varjuteatrit, tsir-
kust, multimeedialahendusi jne. Seejuures on huvitav täheldada, et originaalseid
ja silmapaistvaid teostusi leiab ühtmoodi nii suurteatrite kui ka kõige pisemate
projektilaadsete etendajate juurest ning lavastuste tase ei pruugi olla korrelat-
sioonis ei nende reklaamitavuse, esituskordade arvu ega etenduspaiga lähedu-
sega keskusele.
     Mõnes mõttes võib lasteteatrit vaadelda visuaalse teatrina, milles järgitakse
lastele sobivuse põhimõtteid. Kui ülejäänud eesti teater liigub Euroopa teatri üld-
hoovuses draamajärgse maailma poole, siis lasteteater on seal juba loomu poo-
lest. Kuna tekstimassile loota ei saa, tuleb kasutusele võtta teised suhtluskeeled.

1 Ka käesolevas artiklis vaatlen laste- ja teismeliste teatrit koos, kasutades mõistet „lasteteater“ tingliku
nimetusena, kuhu on haaratud – kui kasutada Eesti Teatri Agentuuri statistilisi määratlusi – väikelastele
(0–5), lastele (6–11) ja teismelistele (12–16) mõeldud lavastused. Lasteteatri alla ei ole arvatud sihtrühmale
„noored“ (17–20-aastastele) suunatud lavastused.
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Vormiliselt on lasteteater pioneer visuaalkunsti teel. On ju ka ajalooliselt olnud
lasteteater heaks eksperimenteerimiskohaks, näiteks eesti teatriuuendajad uuri-
sid lastelavastustes muinasjuttude kaudu kollektiivset alateadvust ja katsetasid
mängu ideega, millega just teatrikonventsioonidest rikkumata lapsed kõige
paremini kaasa tulid (Neimar, Epner 2013). Muidugi on veel palju areneda maa-
ilmatasemeni, kus on välja kujunenud eri valdkondadena näiteks beebi-, origami-
või lastele mõeldud tänavateater, mida on võimalus näha Tallinn Treff festi-
validel.
     Tähelepanu väärib ka lastelavastuste arvu kasv viimasel kümnendil. Kui nul-
lindate keskpaigas esietendus umbes 30 uuslavastust aastas, siis 2011. aastal oli
see arv 40 ja 2012. aastal lausa rekordiliselt 50 uuslavastust. Samas on lasteteatri
maht jäänud viimasel ajal samaks, ulatudes veidi üle viiendiku kõigist uuslavas-
tustest. Kui hõlmata ka noortele (17–20-aastastele) mõeldud lavastused, on tege-
mist kolmandikuga kogurepertuaarist. (Eesti teatristatistika 2012) Olulise näi-
tajana troonib Nukuteater Eesti teatrite seas mitmendat aastat järjest külastata-
vuselt kolmandal kohal.2

     Seejuures on 2012. aasta dramaturgilist pilti vaadates huvitav täheldada, et
pea pooled 48 uuslavastusest on omadramaturgilised või põhinevad proovides
sündinud tekstil. Leidub nii autoriteatrit kui ka trupidramaturgiat. Kohustusli-
kus korras repertuaari võetud maailmaklassikat peaaegu ei märkagi, vaid üks
Lindgren ja Milne, aga nii nende kui ka edasise rea – Bisset, Grahame, Nordqvist,
Pratchett jt – puhul on tunda tugevat lavastajapoolset visiooni. Pea kõik dramati-
seeringud (u 10 tk) on valminud spetsiaalselt antud lavastuse jaoks. Üheteist-
kümnest muinasjuttude põhjal sündinud lavastusest on kuus venekeelsed ja paar
tantsulavastused. Seega annab statistika põhjust seada originaalsete ideede osas
ootushorisont kõrgele.

Auditeerimist vajav lasteteater
Kuid vaatamata kunstilistele arengutele näib lasteteater jäävat ühiskonna silmis
tähelepanu alt välja. Tundub, et lasteteatrit võetakse sama tõsiselt kui olümpia-
mänge liivakastis. Tähendusülekande alusel suhtutakse lasteteatrisse justkui lap-
sesse, kes on „suurte“ teatriga võrreldes „väiksem“ ja kelle puhul rõhutatud

2 2012. aastal andis Nukuteater 744 etendust ja kogus 127 712 külastust (Kaugema 2013).
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mõistvusega nenditakse „ta ju alles laps“. Teinekord on tunne, et lastelavastus
oleks justkui spetsiifiline toode, mille vajalikkuse põhjendab selle eripära. Nagu
paljude lastekaupade puhul, piisab eesliitest „laste-“ ja eriti veel teadmisest, et
„harival eesmärgil“, kui juba arvataksegi, et lastel on seda tarvis.
     Sellise meelsuse keskel justkui ei saaks ega peakski lasteteatrit täie tõsidusega
analüüsima. Ometi ei ole tegemist ei vähem idee- ega vahendirikka või vähem
professionaalse teatriga, millele ootustes ja retseptsioonis mööndusi peaks te-
gema. Lihtne ei ole lihtsustav, lapselik ei ole lapsik.
     Lasteteatri asend teatri üldpildis näib sarnane lastetoa omaga majas või mõnes
suuremas korteris. See on väike tuba täis mänguasju. Suured inimesed vaatavad
vahel üle ukse, kuid jätavad selle ruumi laste pärusmaaks. Lastel voorib igasu-
guseid sõpru toast läbi, aga ega vanemad nina vahele pista ega kontrolli, missu-
guseid mänge seal mängitakse. Vanemad teavad, et lastetoa jaoks on vaja anda
raha. Suured inimesed ise veedavad aega elutoas, köögis või magamistoas. Kuid
sellest, missugused kogemused on lastel olnud lastetoas, millised fantaasiad, tõed
ja väärtused seal valitsevad, millised tegelased seal elavad, sõltub, millised ini-
mesed on lapsed siis, kui nad suuremaks kasvavad ja elutuppa tulevad – milline
on olnud nende lastetuba?
     Ühiskond muretseb, kas laste toit on täisväärtuslik, mänguasjad arendavad
ja kasvukeskkond puhas, kuid samavõrd peaks vaatama lastele pakutava kul-
tuuri täisväärtuslikkust. Lasteteatrist saab laps ju esimesed kogemused teatrist.
Mis mulje talle kunstitegemisest jääb? Kelle seltskonnas veedab ta need tunnid
teatris? Kuidas need tegelased kujundavad tema maailmapilti, identiteeti? Mee-
nub ütlus: kel on võim kujundada identiteeti, selle käes on võim. Teatril on või-
malus pakkuda võõrkeelsete virtuaalmängude keskel kasvavatele lastele oma-
keelseid ja -meelseid mänge. Siit ju algabki omariiklus.
     Lavastaja Kaido Rannik tõdeb Sirbis avaldatud artiklis, et lasteteater on nii
teatriinimestele endile kui ka kriitikuile ähmane ääreala, kus toimuv ei paku huvi
ega ületa uudiskünnist ning vaid vähesed lastelavastused on kantud liitsõna
„teatrikunst” teisest poolest: „Milline peaks olema eesmärk: jõuluka või muusi-
kaliga teatri kassat täita, sest repertuaaris on lastekas puudu, või puudutada
noortele olulisi teemasid, otsida lastele tehtava teatri kaudu uusi väljendusva-
hendeid, teha midagi uut ja enneolematut, seeläbi areneda? Miks me lasteteatri
puhul lati alla laseme? Kas lasteteater on siis „päris“ teater või ei?“ (Rannik 2012)
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     Tõesti, üks tunnusmärk sellest on lasteteatri minimaalne retseptsioon, eriti
analüütilise ja konstruktiivse kriitika osas. Üksikud ajalehtedes ilmuvad artiklid
on enamasti turundussõltliku tutvustusinfoga läbi põimitud lühikajastused. Mit-
mete heade lavastuste kohta ei ilmu ühtegi arvustust, isegi kui tegemist on au-
hinnatud või esiteatri-lavastusega, nagu näiteks Anne Türnpu „Metsik urisev
õnn“ Nukuteatris või Ingomar Vihmari „Vana roosa maja“ Draamateatris.
     Nii juhtubki, et retseptsiooni vähesuse tõttu kipuvad lapsevanemate ja kooli-
õpetajate teatrikülastusotsused olema reklaamisõltlikud ja juhuslikud. Mitmed
väärt lavastused jäävad kahe silma vahele. Lasteteatri puhul ei ole küsimus, kas
jätkub publikut. Küsimus on infos.
     Oma algkooliealise lapse pealt näen, et õpetajad broneerivad teatrikülastuseks
piletid kolm-neli kuud varem, ammu enne lavastuse esietendust. Kui näiteks
suurteatrite jõuluetendustele kohale minna, võib seal näha mitut klassitäit lapsi.
Järelikult usaldatakse teatrit piisavalt, et vähese eelinfo peale klassitäitele piletid
kinni panna. Nüüd on küsimus selles, kuidas suurteatrid seda usaldust kasuta-
vad. Ja kuidas leida üles alternatiivsed lasteteatri sündmused.
     Juba mõnda aega kostab kriitikakõrbest tegijate karjeid. Eravestlustes öel-
dakse: „Kirjutage kasvõi halvasti, aga kirjutage, sest muidu on tunne, et meid ei
ole olemaski!“ Eelmisel aastal kasvasid mured kahel korral avalikeks appihüüe-
teks. Lavastaja ja näitleja Leino Rei kurtis ajakirjas Teater. Muusika. Kino laste-
teatri kõrvalejäetuse üle nii retseptsioonis kui ka üldisemas diskussioonis, mis
aitaks hoida lavastuste taset ja innustada tegijaid (Rei 2012). Kaido Rannik nentis
Sirbis lisaks, et ametlikus teatristatistikas ja professionaalses kriitikas ei kajastu
lasteaedades käivate libatruppide3 töö, mida külastab hinnanguliselt 150 000 last
aastas. See moodustab 10–15% kogu etendustegevusest Eestis. Seega tekib olu-
kord, kus paljud haridusasutused toetavad teadlikult varimajandust ja kunstili-
sest tasemest olulisemaks saab piletihind. (Rannik 2012)
     Lisaks kontrollimatu tasemega libatruppide tööle kohtab ka suurteatrites tead-
likult küünilisi kommertslavastusi, mille puhul kunstiline saavutus ei ole ees-
märgiks ja kasutusele ei peljata võtta ka odavaid trikke.
     Ootamatult ilmnesid eelmisel aastal probleemid just kõige suuremas laste-
teatris – Nukuteatris: autoriõiguste rikkumine ja kahtluste ilmumisel teatrijuhtide

3 Peamiselt amatööridest koosnevad trupid, kes esinevad lasteaedades lühietendustega, mille eest maks-
takse sularahas.
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avalik valetamine, riigiteatri vastutustundetu majandamine, kasvavad võlad,
puuduvad lepingud jne (vt Ülevaade Nukuteatris toimunust… 2013).
     Antud juhtum näitab selgelt küsimust töökultuurist – ja seda just kultuuri-
asutustes. Eetilist häirekella sunnib lööma teatrijuhtide retoorika, mis kasutab
kilbina teatri- või laste spetsiifikat: „teater on ju imedemaa“ või „me ainult män-
gime, nagu lapsed mängivad“. See näitab vajadust kontrollida lasteteatris toi-
muvat mitte ainult kunstilisest, vaid ka majanduslikust, juriidilisest ja eetilisest
küljest. Küsimus on kunstniku vastutuses, kohustuses olla eeskujuks laiemalt,
nii suhtumise, käitumise kui ka organisatsiooni üldise mentaliteedi osas.
     Just info vähesuse ja kajastuse puudumise tõttu otsustasid Eesti Teatriliidu
Salme Reegi nimelise auhinna ehk lasteteatri žürii liikmed eelmisel aastal hakata
vaatamismuljeid kajastama võrgupäevikus (lasteteater.wordpress.com). Vaja
oleks aga palju suuremat ülevaadet (nt suurt infoportaali või veebiajakirja),
sügavamat analüüsi ja laiemat diskussiooni.

2012. aasta lasteteatri üldpilt
Eelmise aasta lasteteatri pilt oli mitmekesine ja selle kaardistamisel jõuab vaid
põgusalt peatuda olulisematel nähtustel ja näitajatel, alustades uutest tulijatest.
     Neli aastat tagasi loodud Tartu Uues Teatris tõid 2012. aastal välja oma esi-
mese lastelavastuse näitleja Kristel Leesmend ja Viljandi lavastajaõppe taustaga
muusik Siim Angerpikk. Vendade Grimmide muinasjuttu „Hans ja Grete“ vestes
loovad nad lastega vaba ja vahetu atmosfääri, kus väiksed vaatajad saavad
sõnatultki aru kutsest kaasa lüüa. Lavale asetatakse padjad, publik liigub nendele
istuma ja jutustamisele lisab visuaaliat varjumäng: laualambi kohal sillerdav
klaaspüramiid näitab „ränikivihelkidega“ teed eksinud lastele, puuoksad heida-
vad lakke „metsa varje“. Kristel Leesmend jutustab argise tooniga, loo kulgu saa-
dab Siim Angerpiku kitarrimäng. Tundliku käekirjaga muinasjutuesitus kannab
Tartu Uue Teatri vähemalt paariks hooajaks kindlalt lasteteatri-kaardile.
     Ka Von Krahli Teater, mis viimasel paaril aastal Viljandi-kursuse energiast täi-
detud, on andnud järjest nooruslikke signaale, nt „Idioodid“ ja „12karamazovit“.
Eelmisel aastal tõi lavastaja Mart Koldits välja esimese lastelavastuseks nimeta-
tud töö, „Von Krahli muinasjutud“. Lavastaja budistliku olemusega harmonee-
ruv ja liigurbaniseerunud maailma humoorikalt kritiseeriv lugu põhineb hiina
muinasjutul pimedast poisist, kes metsas lindude-loomade keskel kasvades
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jutuvestmist ja pillimängu õppis ning hiljem nende oskustega ringi rännates ka
nägijate silmi avas. Lavastus on samas piisavalt tõsine, et sobida tõesti nii 7- kui
ka 77-aastastele, nagu teater ka sihtrühmapiirideks märgib.
     Suve hakul võtsid Von Krahli noored ette Merle Karusoo kunagise menu-
lavastuse „Olen 13-aastane“ eeskujul praeguste 13-aastaste elutunnetuse ja psüü-
hika uurimise. Küsides 7. klasside õpilastelt, mida nad eelmisel päeval tegid, asu-
sid näitlejad kirjatöödest lähtuvate etüüdide kallale, lavastajaks Jim Ashilevi
ja mentoriks Merle Karusoo. Sündis teismeliste hulgas huvi tekitanud ja igati
tõsiselt võetav vabaõhulavastus „13“, mille etendused toimusid Kultuurikatla
aias, mida tegijad ise linnalaste salaaiaks, laste- ja täiskasvanumaailma vaheliseks
piiririigiks nimetasid.
     Noorusliku lähenemisega üllatas eelmisel aastal ka Rahvusooper Estonia, kus
näib olevat pikemaajaliseks eesmärgiks võetud lastele väärt teatritutvustuste
pakkumine. Tunniajane haridusprojekti-laadne lavastus „Laserharf“ annab pea
teadusliku lähenemisega sissejuhatuse ooperi- ja balletimaailma. Näidatakse,
kuidas baleriin teeb 32 fouetté’d, kuidas töötab värviliste kiirtega laserharf, kuidas
vibreerivad ooperilaulja häälepaelad, ning uuritakse, kas ooperilaulja teeb tuge-
vamat häält kui kiirabiauto. Seejuures on täishiilguses kohal ooperilauljad ja
-koor, balletitantsijad ja orkester. Teemasid tutvustab ja saaliga peab dialoogi
lavastaja Mart Mikk, kelle küsimustele lapsed innukalt isegi Estonia teatri teiselt
rõdult vastavad. Ühe lapsvaataja silmis oli tegemist eelmise aasta parima lavas-
tusega, kuna see oli „põnev“. Hetkel on Estonia repertuaaris veel mitu sellesar-
nast õppeprojekti.
     Koolilastele sobiva atraktiivsusega jõudis sügisel Estonia lavale ka ballett
„Tuhkatriinu“, milles koreograaf-lavastaja ja libretist Marina Kesler esitab bal-
leti- ja nüüdistantsukoreograafiat ühendava muinasjututõlgenduse koos Liisi
Eelmaa intrigeeriva lava- ja Gerly Tinni kostüümikujundusega. Tegevused on
kaasajastatud: võõrasõed loevad naisteajakirju ja käivad poodlemas, prints saa-
bub valgel autol. Mustvalgele võõrasema-kodule vastandub värviküllane unis-
tustemaailm, mis meenutab hiiglaslikku mullimerd, spaad või merealust
maailma nii koreograafias, kostüümikujunduses kui ka taustale projitseeritud
video-visuaalias – see on universaalne unistusteriik, võrreldav tähistaeva või uni-
versumiavarustega, vastandlik maistele tegemistele. Üllatavad mitmed esseist-
likud stseenid, näiteks tagalaval seisev suur kell, mille osutiteks mustad jalad,
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„13“. Kait Kall, Ott Kartau, Liis Lindmaa, Mart Koldits, Mari Pokinen. Foto Merilin Post.

„13“. Stseen lavastusest. Foto Merilin Post.
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tunnimärkideks hõbedased käed, ja peagi marsib kella tagant välja hõbedaste
sõdurite armee – inimtegevuse vaba riiki piirav aja-armee, kohustusi kehtestav
korrakaitsejõud.
     Sügisel esietendus kammersaalis rokkmuusikal „Kuu on päike“, mille lavastas
näitleja ja muusik Juss Haasma, kes Aapo Ilvese kirjutatud libretos ise ansambli
The Sun solisti Tanel Padarit kehastab. Muusikalugu võib teema poolest võrrelda
Endla teatri „Boybandiga“, kus peaosas Koit Toome, kuid Estonias on sihikul
rohkem rokkarielu pahupool. Siiski jäävad mõlemad rokkooperid eeskätt kind-
lale sihtrühmale suunatud meelelahutuseks.
     Estonias tegi oma lasteteatri-debüüdi ka noor tantsu- ja lavastajaharidusega
Kati Kivitar, kes oma dramatiseeringus ja kujunduses lõi talveaia rohelusse Edgar
Valteri raamatutel põhineva pokumaailma. „Pokude aastaring“ pakub rahuliku
ja looduslähedase suhtumisega kontrasti jõulumaailma brändi peal liugu lask-
vatele aastalõputrallidele.
     Üks olulisemaid muutusi lasteteatris on olnud tantsuteatri julge kujunemine
enesestmõistetavaks osaks lasteteatrist nii sõnalavastuste täienduse kui ka eraldi
liikumislavastuste näol, mida ei tajutagi enam „tantsuteatrina“, vaid tavalise ja
üldjuhul heatasemelise lasteteatrina.
     Pärast ZUGA tantsijate rongisõidulavastust „Zuga zuug zuh-zuh-zuh“, mis
pälvis lasteteatri aastaauhinna (2010), jätkas trupp samastiililise omaloomingulise
ja kaasakiskuva tantsu-, mängu- ning kaasamõtlemistunniga „Võluvärk“ Kanuti
Gildi SAALis. Zuga liikmed Tiina Mölder ja Helen Reitsnik olid ka 2012. aasta
ühe huvitavama lasteteatri-tantsulavastuse „Miia-Milla-Manda lugu“ autorid.
Tantsuteater Zick põimis Kadrioru lastepargi ajaloo faktilise esituse leidlikult eri
ajastustiilide rõivaste, lemmikmängude, tunnuslausete ja helitaustaga – alates
esimese Eesti Vabariigi ajast, läbi sõja- ja nõukogude aja, Palestra hiilgeaja kuni
praeguse muuseumiajani välja. Seejuures toimusid kõik ette mängitud sündmu-
sed reaalselt õiges kohas Kadrioru mängupargi juures, vaja oli rännata vaid ajas.
Ajaloolisele seiklusele (tekst Jaanus Vaiksoo) koos vaimuka liikumisega elasid
kaasa lapsed, aga äratundmisrõõmust naersid pisarateni ka vanemad.
     Ühe näitena nüüdistantsu rikastavast sulandumisest lasteteatrisse võib tuua
ka koreograafide Kaja Lindali ja Mari Mägi interaktiivse labürintteatri-lavastuse
„Ogalik“, mille puhul vendade Grimmide loost „Muinasjutt noormehest, kes läks
kartmist õppima“ lähtudes suunati vaatajad kulgema Kiek in de Köki bastioni-
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käikudesse, kus nad said kohtuda tundmatuse, hirmu ja seeläbi iseendaga.
     Huvitavaid arenguid on olnud ka nukukunsti suunal. Viimaseks suuremaks
pöördeks pärast kolm aastat Eestis töötanud Jevgeni Ibragimovi lavastusi sai
Nukuteatri 2011. aasta kuldne sügis, kus lavale jõudsid neli silmapaistvat tööd:
„Rapuntsel“, „Metamorfoos“, „Ajuloputus“ ja „Cosette“. Üht-äkki tundus
nukuteater olevat muutunud polüfooniliseks, tema üheviisiline lauluke sümfoo-
niaks, mis haarab eripalgelisi nuku- ja objektitehnikaid, nüüdistantsu, video-
kunsti, tehnoloogiliselt lahendatud tegelaskujusid ja ka publikuna eri vanuseid,
sh noori ja täiskasvanuid. Nimetatud lavastustes oli oluline roll Turu Kunstiaka-
deemia nukukunsti osakonna lõpetanud kuuel noorel nukunäitlejal, kes asusid
Nukuteatrisse tööle esimeste erialase kõrgharidusega nukunäitlejatena pärast
38-aastast pausi (enne neid oli nukuteatrinäitlejana lõpetanud vaid Rein Agur
Peterburis 1953. aastal). Lisaks tõusis esile Peterburi Teatrikunstide Akadeemias
nukukunsti õppiva Taavi Tõnissoni jõululavastus Köismäe tornis – Victor Hugo
„Hüljatute“-aineline „Cosette“, milles Liivika Hanstin mängis üksi ette terve
galerii tegelasi, haarates mängu nukud ja suheldes seinal rippuvas vanaaegses
pildiraamis elustunud videotegelastega.
     Kahjuks ei jätkunud samaväärne kunstiline areng 2012. aastal, mil kõige ere-
damaks jäi külalislavastaja Anne Türnpu „Metsik urisev õnn“, millest pikemalt
alljärgnevalt. Helle Laas tõi välja järjekordse sirmilavastuse kõige väiksematele
vaatajatele (2–4-aastastele) – lavastaja juubeli paiku esietendunud „Pesamunad“
sobib tähistama tema aastatepikkust pühendumist lasteteatrile.
     Kevadel pakkus nukuteater täiskasvanutele muusika- ja õhtusöögilisandiga
varieteešõud „Vampiiride varietee“, teismelistele suunatud „Kevadine ärka-
mine“ paistis silma pigem „isemängiva“ muusikalipaketi ja noorte osatäitjate
(ära)kasutamisega, suvine vabaõhulavastus „Naksitrallid“ keskkonnaprojektina,
jõululavastus „Jõuluvana ja väike põhjapõder“ näitlejanna Harriet Toompere dra-
maturgilise avanguna ning „Puhh“ teatri tööeetika jämeda rikkumisega.
     Juba pikemat aega leiab väärt noortelavastusi aga VAT Teatrist. Viimase aja
ühe silmapaistvama multitalentse kunstniku Kaspar Jancise teksti, lava- ja heli-
kujundusega ja Aare Toikka lavastajakäega loodud „Morten lollide laeval“ oli
VAT Teatri ja Kuressaare Linnateatri koostöös üks 2011. aasta mitmetasandilise-
maid ja fantaasiarikkamaid lavastusi. Aare Toikka 2012. aasta lavastus „Faust“
kõnetab Kaspar Jancise kujunduse, kohapeal mängitava originaalmuusika,
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pantomiimi ja tummfilmi-esteetikaga igas vanuses vaatajaid, aga kindlasti toob
krestomaatilise loo lähemale ka noortele ja on üks originaalsemaid ja värskema
lähenemisega lavastusi kogu teatri üldpildis.
     VAT Teater jätkas tänuväärset koostööd ka rahvusvahelise teatriprogrammiga
„Platform11+“, mis keskendub uudse noortedramaturgia lavaletoomisele ja mille
raames on sündinud mitu lavastust teismelistele, nt „Help!“ ja „Salto mortale“.
     Just uuema omadramaturgilise lasteteatriga on esile tõusnud ka Eesti Draa-
mateater, pakkudes head ja turvalist lasteteatrit, mida võib julgelt kogu perega
vaatama minna. Niisugusena paistis silma juba Merle Karusoo näidendil põhinev
jõululavastus „Sünnipäev“ 2011. aastal.
     Kuid veel enam Eesti Lindgreniks nimetatud soome-eesti lastekirjaniku Mika
Keräneni raamatutes seikleva Supilinna laste salaseltsi jõudmine Draamateatri
lavale juba kahes lavastuses. Tekkinud on omamoodi Keräneni-seriaal: „Varas-
tatud oranž jalgratas“ (2010) ja „Vana roosa maja“ (2012). Mõlema lavastajaks
on Ingomar Vihmar, kunstnikuks Liina Unt, esimese puhul heliloojaks Ardo Ran
Varres, teise puhul Andre Pichen, näiteseltskondki suuresti sama. Ning tasub
oodata järge.
     „Vanas roosas majas“ pöörleb laval tõeline Supilinna-elu – puumaja, kus lap-
sed saavad teisele korrusele ronida, katused, aiad ja sissevaade koju, kus ema
joob hommikukohvi. Lapsed seiklevad hoovides ja lahendavad tühjana seisva
kummitusmaja saladust. Ehkki neid eksitavad kinnisvaramaakleri (Merle Pal-
miste) valed majas salapäraselt surnud naisest, avastavad lapsed, et „kummitus“
on maakleriproua ise, kes aeg-ajalt maja lõhkumas käib, et kiiremini Euromeloni-
nimeline keskus kerkida saaks. Aguli ja moodsa aja kokkupõrge annab ainest
sotsiaalkriitiliseks üldistuseks – tänapäeva tõelised kummitused on vanade puu-
majade lõhkumisoht euromelonite kasuks. Euromelonite kummitusoht.
     Sümpaatne on koolilaste ehe lavalolek (seejuures on sisse lavastatud hetked,
kus tegelased justkui „ei tee mitte midagi“), naeru tekitavad märksõnad „Chuck
Norris“, „Justin Bieber“ või kung-fu-trikid. Salapärase pikajuukselise päevapilt-
niku Ahto (Märt Avandi) ilmumisel läbib täissaali jahmatuslaine „aaah!“. Lavas-
tust täiendavad Andre Picheni kummitama jääv originaalmuusika ja liikumisjuht
Rauno Zubko tantsupalad, mis näivad olevat inspireeritud igapäevaliigutustest,
näiteks lapsed ehmuvad nii, et üks tõstab teise üles. Lapsvaatajate sõnul oli
tegemist tõelise laste krimkaga, mis on „natuke õudne, aga lõppeb hästi“.
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„Vana roosa maja“. 
Reilika – Marta Laan, 
Sadu – Mari-Liis Lill, 
Olav – Jüri Tiidus, 
Mari – Piret Krumm, 
Anton – Veljo Reinik. 
Foto Teet Malsroos.

„Vana roosa maja“. 
Mari – Piret Krumm,
Ahto – Märt Avandi,
Sadu – Mari-Liis Lill. 
Foto Teet Malsroos.
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„Faust“. Stseen lavastusest. Foto Rait Avestik.
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„Faust“. Mefistofeles – Tanel Saar, Faust – Ago Soots. Foto Rait Avestik.
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     Ka Miksteater jätkab loojutustamisega. Kaido Ranniku õnnestunud „Telefo-
nilugude“ lavastusele, kus nappide vahenditega (köied, taburetid, suupillid) esi-
tatakse südamesse minev lugu tööreisidel tütrele telefoni teel õhtujutte rääkivast
isast, kes lõpuks otsustab koju tulla lapsele voodiserval õhtujutte rääkima, lisan-
dus 2012. aastal teinegi jutulavastus – „Ennemuistsed jutud“. 
     Sügisel võttis Miksteater ette aga teadussuunalise projekti. Eesti Loodusmuu-
seumis avatud mineraalidenäituse ajal mängis trupp muuseumis lavastust
„Mineraalide lood“, mille teksti oli spetsiaalselt näituse teemal, kolme mineraali
– soola, merevaigu ja kassikulla – omadusi faktitihedalt tutvustavaks kirjutanud
Mehis Heinsaar.
     Sihikindlamalt on teadusteatri ideed rakendanud AHHAA teaduskeskus, kus
eriteemalisi lühietendusi mängitakse mitu korda päevas, silma jääb näiteks peal-
kiri „Maagia vs. teadus“ (see on vist ainus teater Eestis, kus teadust ja maagiat
teadlikult vastandatakse). 
     Ka Piip ja Tuut klouniteater on korraldanud teadmissuunalistele lavastustele
(nt „Piip ja Tuut… kinos/köögis/metsas/Marsil“) lisaks külalistega teadushom-
mikuid näiteks astrofüüsikast.
     Näib, et lasteteater on üha enam avastamas oma tänuväärset potentsiaali tead-
miste esitajana. Ning jätkab vana head traditsiooni loojutustamise vallas. Mui-
nasjuttudele on suuresti pühendunud ka venekeelsed trupid, näiteks Narvas
asuv stuudioteater Ilmarine või Vene Teater, kus eelmisel aastal mängiti tuntud
siililugude autorilt Sergei Kozlovilt („Siil udus“) emotsionaalsemas ja värvikamas
stiilis esitatud lastejuttu „Lood siilikesele“.
     Vanemuises lisandusid varasemale sümpaatsele muusikalile „Mary Poppins“
eelmisel aastal Lotte-seerias „Kosmonaut Lotte“ ja „Lotte jõulupidu“. Tore on
näha, et võõrmuusikalide kõrval näevad nutitelefoni-põlvkonna lapsed nutikat
Lottet koos kolme kõrvaga kuujäneste, professorite jt tegelastega ning erinevate
masinatega kosmoselaevast Oskari moosipurgi-robotini. Siiski ei peaks Lotte
populaarsus olema põhjus kiirkollaažideks, nagu jõulupeo-versiooni puhul juba
aimata võis. 
     Vanemuise tõelise lasteteatripesana on end sisse seadnud aga Lutsu tänaval
asuv Teatri Kodu, kus on järjest etendatud sõbralikke lugusid: 2011. aastal „Väi-
kese onu saaga“ ning „Kessu ja Tripp“, 2012. aastal „Kunksmoorimäng“ ja „Pett-
son ja Findus“.
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     2012. aasta kevadel oma esimese lastelavastuse teinud koreograaf Janek Sa-
volainen kasutas „Kunksmoorimängu“ puhul visuaalselt efektseid lahendusi ja
Vanemuise menumuusikalist „Verevennad“ tuttavat nukulikkuse esteetikat –
näitleja-tantsija koostöös sündivat tegelaskuju: nukujuhi Maria Soometsa ja tant-
sija Julia Kaškovskaja partnerlus Kunksmoori tegelaskuju loomisel oli lavastuse
üks lummavamaid liine.
     Sügisel paigutas aga noor lavastaja Marko Mäesaar Teatri Kodusse elama
rootsi kirjaniku ja lasteraamatute illustraatori Sven Nordqvisti tegelased Pettsoni
ja Finduse, keda lapsed tunnevad enamasti multifilmidest. Seejuures torkasid
silma näitlejate täie tõsidusega loodud rollid, Karol Kuntseli pea poole vanemaks
maskeerunud vanamees Pettson ja irooniakuninga Ott Sepa parimate stanislavs-
kilike põhimõtete järgi loodud Kass Findus. Kokkuvõttes on Vanemuise Teatri
Kodu võitnud publiku usalduse heatasemeliste lastelavastustega.
     Endla Teatris on tulnud järjest välja vaimukaid lavastusi väikelastele. 2011.
aastal üllatas debüütlavastusega Kaili Viidas, kes lõi Küüni fantaasiarikka putu-
kamaailma, minimaalse teksti, rohke huumori ja liikumisega „Põrrri...!!!“, mis
pälvis parima lastelavastuse auhinna. Lavamaailma eriline tunne algas juba saali
astudes: kaltsuvaibad, puupakud. Sõnatut ja seiklusrikast putukamaailma, mis
visuaalteatrile omaselt vahendas infot, suhteid ja emotsioone läbi liikumise, raa-
mistasid videokaadrid väikese tüdruku saabumisest maale vanaemale külla. Ka
vaatajatel tekkis tunne, justkui oleks reisil ära käinud.
     Küünis jätkas Endla 2012. aastal Donald Bisseti tuntud teose „Kõnelused tiig-
riga“ dramatiseeringuga, mille lavastas kahe eri saali variandis Andres Noor-
mets. Lavastuse „Tiiger, tiiger!“ puhul paigutati Küüni lühem ja kompaktsem
väikelaste versioon, suurde saali pikem ja küllasema liikumisega koolilaste ver-
sioon. Hubases Küüni-variandis istusid kootud kostüümides tegelased poolkaa-
res laste ees, hoides samakostüümilisi kaisunukke käes ja mängides kannelt.
Omaette vaatamisväärsuseks saavad näiteks Ago Andersoni ja Karin Tammaru
Lehmad, imetlusväärse sisseelamisega loodud ja lastega siirast kontakti otsivad
rollid (oleks „suurte lavastustes“ nii lühikese aja jooksul nii suurt süvenemist!).
Etenduse lõppedes tatsusid lapsed saalist välja tiigri kombel urisedes.
     Samasuguse vaimustusrohke lähenemisega on silma paistnud viimase aja las-
telavastused Viljandis. Ugala suvelavastuse „Tuul pajuokstes“ mängupaigaks on
Viljandis asuv Männimäe külalistemaja, kus toimub kogu tegevuspaika hõlmav
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„Tiiger, tiiger!“ Küünis. Tiiger Miranda – Ireen Kennik, Hiir Jalmar – Lauri Kink. 
Foto Indrek Aija.

„Tiiger, tiiger!“ suurel laval. Elevant Daisy – Triin Lepik, Lehm Harri – Ago Anderson, 
Lehm Annabella – Karin Tammaru, Jalmar – Lauri Kink. Foto Indrek Aija. 
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„Tuul pajuokstes“. Konn – Aarne Soro. Foto Jaanus Laagriküll.

„Tuul pajuokstes“. Rott – Janek Vadi. Foto Jaanus Laagriküll.
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rikas vabaõhuvaatemäng. Šoti lastekirjandusklassiku Kenneth Grahame’i vai-
muka teksti, koloriitsete ja elutarkade loomtegelastega jutu dramatiseeris, lavas-
tas ja kujundas koreograafitaustaga Oleg Titov, kes valdab kindla käega
suurejoonelist ja liikumisrohket vormi: hoogne tegevus toimub nii õhus, maal
kui ka vees, tavaliseks saab tegelaste saabumine või lahkumine ujudes. Põnevust
lisavad üllatuslikud liiklusvahendid vesijalgrattast autoni. Näitlejad on sukeldu-
nud ülepeakaela rollidesse ja Aarne Soro Konn või Lauri Kingi Mutt tõusevad
vaatemänguks omaette. Vähem tähtis pole ka Peeter Konovalovi helilooming ja
Silvia Soro laulusõnad. Kokku on sündinud üks terviklikumaid kogupere-„hea-
tuju-lavastusi“, mis pälvis ka 2012. aasta Reegi-nimelise auhinna.
     Näide ehedast suveteatrist oli ka Hiiumaal Kalana sadamas sündinud „Väike
Tjorven“. Sadama lähedal seisvad punased majakesed, mets, meri ja laevad loo-
vad iseenesest ideaalse lavakujunduse lüürilisele suveloole, kuhu tarvis lisada
vaid Lindgreni hingestatud tegelased, seiklused, naljad ja muusika. Jaanus Ro-
humaa dramatiseeringus ja lavastuses said väikese Tjorveni seiklustest koos mit-
mete laps-osatäitjate, inimsuuruses koer Pootsmani ja pisirollis üllatava Ita
Everiga üks eelmise suve sihilikult nunnumaid lavastusi.
     Kuid ka teistes Eesti kaugemates paikades sünnib leidlikke lavastusi. Võru
Linnateatri trupil tuli idee teha väikelastele lugu erinevatest ümmargustest asja-
dest – et nende üle koos lastega arutada ja leida seoseid ümmarguste esemete,
tähtede ja numbrite vahel. Lavastaja Alex-Sander Kasak (Tarmo Tagamets) kir-
jutas kokku „Ümmarguse nulli“ teksti, kasutades muuhulgas ümmarguste asjade
kasutusjuhendeid – ilmselt üks omapärasemaid alusmaterjale praeguses teatris.
Rakvere Teatri iga-aastaste jõululavastuste reas oli meeldivaks pöördeks oma-
dramaturgilises suunas „Dõmdõdõmm ja võluraamat“, milles dramaturg Maria
Lee Liivak ja lavastaja Kertu Moppel võlusid võluraamatu-seiklustest ja must-
kunstitrikkidest kokku vahva talvise vaatemängu koolilastele.
     Seega võib head ja üllatavat lasteteatrit leida Tallinnast Võruni, Saaremaalt
Rakvereni. Kõige enam torkavad silma juba teksti ja ruumi kujundamisel tugeva
omanägemusliku algega tööd, millest mõned näited.

Paar näidet visuaalsest ja ühiskondlikust lasteteatrist
Kõige tõsisemalt tegeleb teismeliste maailma küsimuste ja probleemidega Anne
Türnpu. Seejuures suudab ta sütitada loomeprotsessis kogu ülejäänud mees-
konna, nii et iga osaline saab avastada end kaasautorina.
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     „Metsik urisev õnn“ ei sündinud valmistekstist, vaid vastupidi, tekst kasvas
koos proovidega (dramaturg Marion Jõepera) ja kasvab etenduste ajal veel edasi
– nimelt kirjutab laval istuv Helena Läks kommenteerivaid ridu läptoppi, kust
need reaalajas seinale jooksevad. Ka akustiline ruum sünnib kohapeal, laval hak-
kavad muusikakujundaja Reigo Ahvena käe all helisema trummid ja laulvad kau-
sid. Energiaküllased stseenid räägivad teismeliste eneseavastamisest kui
maailma algusest: oma keha ja ruum tundub uudne, kaasaegsed võimalused pa-
kuvad lihtsaid meetodeid selle kujundamiseks – lõika ära, kleebi juurde, vooli
end moejumalate sarnaseks. Väiksesse saali rajatud catwalk’il võtavad näitlejad
mängu inimkõrgused pikast linast keerutatud nukud. Kosmilise kõrvaltvaate
võltsihadele annab lavastuse lõpp, kus kaugemale seinale ilmub suur helendav
maakera, nagu see kosmosest paistab, samal ajal kerkib raginaga üles uksesein.
Tekib Jaan Toominga „Põrgupõhja uue Vanapagana“ finaalile sarnane katartiline
neljas mõõde, kus tajud igapäevasagina ja võltsihade tühisust ning seda, kui vähe
osatakse tähele panna seda „oma“, tõeliselt väärtuslikku siin Maal. Türnpu la-
vastus pälvis IV Tallinn Treff Festivali žürii tunnustusauhinna teismeliste maa-
ilma täpse tabamise eest, esile tõsteti uudseid performatiivseid võtteid ja dü-
naamilist grupitööd ning lavastus kutsuti Šotimaal Edinburghis toimuvale
visuaalkunsti festivalile MANIPULATE 2013.
     Ühiskonnakriitiliselt teravam oli Anne Türnpu suvel Obinitsas setu noortega
tehtud lavastus „Kuidas müüa setot?“. Lavastuse irooniline põhitoon kehtestab
ennast juba esiminutitel, kui Taarka Pärimusteatri noortestuudio tüdruk paneb
ette päikeseprillid ja teatab jämedal häälel: „Jou, maq olõ Mäeotsa Ain. Maq tii
kunsti, mitte etnograafiat.“ Vastupidiselt suveniirsetele setuteemalistele lavas-
tustele annavad järgnevad stseenid pildi setude kaubandusliku kuvandi ja reaal-
suse valusast vastuolust. Pärimuskultuur põrkub kommertskultuuriga, kõik on
muudetud müügiks – setudest on saanud kaubamärk, millega reklaamida üri-
tusi, teenuseid ja kaupu, isegi kui neil tõelise setu kultuuriga enam vähimatki
pistmist pole (nt Saiö saiad). Reaalsuses leiab setu tüdruk ülikoolist nädalavahe-
tuseks koju tulles, et isa joob hommikul kella kuuest, ja taipab laulukooris, et ei
saa kõigist setukeelsetest sõnadestki aru. Küsimuseks saab: kuidas reageerid
surnuaiale kerkivale kaubakeskusele? Või venelastele? Refräänina jääb kõlama
tänapäeva tunnusmeloodia „super-seto, super-seto, leelo-leelo“. Kommertsi poolt
kuritarvitatud pärimuskultuurist rääkides tõuseb lavastus kultuuriuurimuseks,
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„Metsik urisev 
õnn“. Stseenid 
lavastusest. 
Foto Jaana Süld.

„Metsik urisev õnn“. Katariina Tamm. Foto Jaana Süld.
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üldistuseks ühiskondlikest muutustest ja on üks olulisemaid lavastusi eelmise
aasta teatripildis tervikuna.
     Teiseks võib välja tuua Viljandi Kultuuriakadeemia noored näitlejad-lavasta-
jad, kes on asunud värske pilgu ja julge käekirjaga lasteteatris toimetama. 2011.
aastal kujunes aastaauhinna nominatsiooni vääriliseks lavastustudengi Vallo
Kirsi „Kardemoni linna röövlid“ Ugalas.
     Samuti tuleb esile tõsta samast aastast pärinevat Adeele Sepa ja Marika Palmi
küll vaid mõned korrad mängitud „Väikest kuningat“, mida võib võtta näitena
huvitavast, kuid vähereklaamitud lasteteatrist. Lavastuse inspiratsiooniallikaks
on Saint-Exupéry „Väike prints“, millest lähtudes annavad noored lavastajad
omanäolise esseistliku lavakäsitluse. Seejuures saavad olulisteks pidevalt kohal-
olev ja sündmusi elektriklaveril saatev muusikalavastaja Kaarel Kuusk ning
efektses valguskujunduses mängitud pantomiimistseenid. Lisaks näitlejatuden-
gitele liigub laval tantsija kehastuses oranži trikoo ja karvase sabaga nõtke
Rebane, kes muusikaküllasele lavaloole tantsu mõõtme lisab.
     Saint-Exupéry raamatust on võetud otsekohese ja tõelisi väärtusi hindava Väi-
kese printsi kuju. Muinasjutuloogika alusel läbib ta kolm kuningriiki, paljastab
kolm võltskuningat, võidab kogemata turniiri ja saab ihaldatud suure krooni
omanikuks – kuid ta ei vaja krooni, ta on ilma selletagi kuningas.
     Ehe ja aus maailm vastandub groteskses valguses näidatud kuninglike per-
soonide vale-ja-võltsi-maailmale, kus kuninglik uhkus püsib niikaua, kuni keegi
ei köhi – sõna otseses mõttes. Krooniküllase kuninga käest küsib Väike kuningas
otsekoheselt: „Teil on palju kroone, kuid mis teist kuninga teeb?“ Ilusa kunin-
ganna „ilu“ saladus paistab peituvat kaaskonna reaktsioonides – selleks et olla
ülem, peavad sul olema alamad. Kokkuvõttes annab esseistlik käsitlus arutelu-
ja kirjanditeemasid kooliõpilastele ning näitab lasteteatrit viljaka väljana visuaal-
kunstile.
     Kokkuvõttes võib öelda, et isetahtelist ja omanägemuslikku panust leidub las-
teteatris küllaga. Pea poolte lastelavastuste põhinemine eesti autorite loodud või
proovide käigus sündinud tekstidel ning kõigi dramatiseeringute valmimine
spetsiaalselt antud lavastuse jaoks on paljuütlev näitaja. Ka viiest muusikalist
kolm on eesti autorite loodud.
     Omamaiste autorite nimekiri, kelle tekstid 2012. aastal laste- ja teismelisteteatri
lavale jõudsid, näeb põhiosas välja järgmine: Mehis Heinsaar, Aapo Ilves, Kris-
tiina Jalasto, Kaspar Jancis, Alex-Sander Kasak (Tarmo Tagamets), Mika Keränen,
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„Puhh“. 
Mõmm – Riho Rosberg,
Põssa – Andres Roosileht. 
Foto Stanislav Moškov. 
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„Kunksmoorimäng“. Maria Soomets, Julia Kaškovskaja, Aivar Kallaste. Foto Madis Katz.

„Kunksmoorimäng“. Maria Soomets, Julia Kaškovskaja, Kristjan Põldmaa, Aivar Kallaste,
Maarius Pärn. Foto Madis Katz.
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Helle Laas, Maria Lee Liivak, Janika Maidle, Ellen Niit, Piip ja Tuut (Haide Män-
namäe ja Toomas Tross), Janno Põldma, Eno Raud, Jaanus Vaiksoo, Edgar Valter,
Harriet Toompere, Anne Türnpu, 7. klassi laste kirjandid jne.
     Omatahtelise alge suurt osakaalu näitab väärt teatritööde leidmisvõimalus nii
Obinitsas kui Kalana rannas, nii Võru teatris kui Kiek in de Köki bastionikäiku-
des, nii Tartu Uues Teatris kui rahvusooperis või Eesti Draamateatris.
     Vormiliselt on hoogustunud erinevate nuku- ja objektitehnikate kasutamine
koos uute professionaalsete nukunäitlejate tulekuga. Teisest küljest on saanud
igapäevase lasteteatri osaks originaalliikumine ja -muusika, näiteks tantsu, klou-
naadi ja tsirkuse elemendid, millele lisanduvad uudsetena tehnilised ja interak-
tiivsed võtted. Veelgi enam – eelmine aasta näitas kolme-nelja lavastuse põh-
jal ka uurimusliku algega, sotsiaalkriitilise või poliitilise lasteteatri tekkimist.
Murrangulisena võib seejuures näha nii omadramaturgia suurenemist, visuaal-
kunstiliste ja füüsilise teatri lahenduste lisandumist kui ka teaduslikuma ja
sotsiaalkriitilisema materjali tulekut.
     Kui suundumused ühte pilti kokku panna, saaksime kootud kleidis Lotte tant-
simas intrigeeriva valguskujundusega laval nüüdistantsunumbreid ühiskondlike
nootidega improviseeriva kandleansambli taustal.
     Kuidas aga teha nii, et see põnev viiendik majast, see väike lastetuba mõle-
male osapoolele kasulikult ülejäänud majategevusega ühendatud oleks? Mis
oleks lahendus? Avaram planeering. Et lastetuba saaks enesestmõistetavaks
osaks pere suhtlus- ja eluruumist.

KASUTATUD ALLIKAD:
Eesti teatristatistika 2011 (2012). Eesti Teatri Agentuur.
Epner, Luule; Neimar, Reet 2013. Teatriprotsess üldvaates. Käsikiri monograafilise koguteose „Eesti sõna

teater 1965–1985, I“ jaoks.
Kaugema, Tambet 2013. Eesti teatritel hea õuna-aasta. – Sirp, 25.01.
Rannik, Kaido 2012. Murelikul meelel lasteteatrist. – Sirp, 23.03.
Rei, Leino 2012. Tähelepanu(ta), lasteteater! – Teater. Muusika. Kino, nr 4. Lk 21–26.
Ülevaade Nukuteatris toimunust… 2013 = Ülevaade Nukuteatris toimunust juuli 2012 – aprill 2013 

(Kultuuriministeeriumi koostatud kronoloogia), http://www.kul.ee/index.php?news=7797
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56 „Õhtute kollane tolm“. Jim Ashilevi. Foto Jana Solom.
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HASARTMÄNG NIMEGA KULTUURITURUNDUS
KATRIN MAIMIK

Mis juhtus? Miks ma valisin selle õudse ameti, mille nime paljud välja öeldagi ei
taha. Päästku end, kes saab. Kultuuriturundaja tuleb ja turundab kõik ära ja meie
kultuur muutub lihtlabaseks tooteks, nagu üks tavaline konservhernepurk tol-
musel poeriiulil. 
     Ma olen kogenud siiski midagi muud. Õnnelikke loomeinimesi, kes tunnevad
rahulolu: nende lavastusest, filmist või raamatust kirjutatakse, nende vastu tun-
takse huvi, neist räägitakse, neid kuulatakse, nende looming jõuab ühel või teisel
viisil publikuni, kriitikuni, ajakirjanikuni ning leiab väärilise vastukaja, tähele-
panu.
     Nii kommunikatsioonijuhi kui ka turundaja töö nõuab järjepidevust, saavu-
tamishimu, samas paindlikkust, fantaasiat, kirjutamis- ja suhtlemisoskust, head
pingetaluvust, kindlasti ka mõningast hasartset ja maniakaalset pühendumist.
Ega ma ei oskagi öelda, millal see kõik algas. Nii nagu sõltlastelgi on raske mee-
nutada täpset hetke, mil neist sai sõltlane. Käisin palju teatris, kinos, kirjutasin
teatrikriitikat, korraldasin festivale Tartus, andsin elu kunstigaleriile Võrus, juh-
tisin Pärnu Teatris Endla avalikke suhteid, turundasin paari eesti dokumentaal-
filmi. Sageli puutusin kokku ühe ja sama teemaga – kuidas leida õiget sihtrühma,
kuidas rahvas saali saada. 2012. aastal olin projekti Eesti Film 100 avalike suhete
juht ning tegin meediatööd Tartu Uuele Teatrile, viimasel ajal olen olnud rohkem
orienteerunud teatrifestivali DRAAMA turundamisele ning eesti filmide promole
(nt Toomas Hussari „Seenelkäik“, Hardi Volmeri „Elavad pildid“).
     Kindlasti keegi kortsutab kulmu ja pobiseb pahuralt, et jälle need kaks sõna
„kultuur“ ja „turundus“ satuvad ühte lausesse, ühte fraasi. Aga pole mõtet
takerduda sõnadesse ja mõistetesse, kuna ammu on juba selge, et kui tahta, et
midagi kultuurisündmuste paljususes esile tõuseks, oma publiku leiaks, peab
tegutsema. Ei piisa vaid kunstiteosest omaette, sellele on vaja ka vastuvõtjat. Tu-
rundus ning suhtlemine meediaga on loomingulise protsessi osad, ideaalis võiks
loominguline meeskond või looja arvestada juba varakult, et tal võib minna vaja
inimesi, kes aitaksid hiljem tema teost ka avalikkusele presenteerida ja retsept-
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siooni suunata. Umbes kaheksa aastat tagasi oli kultuuriturundus eriti aktuaalne
teema, korraldati konverentse, töötube, loeti kultuuriturunduse ja -korralduse
raamatuid. Praeguseks on eesrindlikkus ses osas vaibunud ning tegutsetakse
omasoodu, vastavalt võimalustele. Teater ja film on läinud veidi teist rada kui
näiteks muusika või disain, kuna nii teatril kui filmivaldkonnal näib olevat ras-
kem leppida mõistetega „loomemajandus“, „kultuuritarbija“, „kultuur kui
toode“ jmt. 
     Pole kindlaid turundusmudeleid ega raamatust võetavaid üldkehtivaid stra-
teegiaid, mida saaks kasutada. Sageli on kas äärmused või ei ole üldse mitte mi-
dagi – suured teatrid alustavad turundusega mõne lavastuse puhul juba aasta
enne selle valmimist, müüvad pileteid, teadmata veel tulemust. Väiketeatrid või
filmid jätavad turundusega tegelemise liiga viimasele minutile, mil pole enam
võimalik sisukat ja põhjalikult ette planeeritud strateegiat rakendada, vaid tuleb
kustutada tulekahjusid. Tegelikult on turundus, eriti just kultuuriturundus kunst:
ideede nähtavaks tegemise kunst, mis nõuab turundatava valdkonna, sündmuse
või teose põhjalikku tundmaõppimist. Kuidas jõuda nendeni, kes on tõenäoliselt
huvitatud pakutavast teatrilavastusest, raamatust, filmist? Laiemalt, kuidas
kujundada ühe teatri, ühe produktsioonifirma, ühe valdkonna imagot? Taas ei
tähenda see üdini positiivse kuvandi loomist, vaid eelkõige huvi tekitamist, info
kommunikeerimist. 

Turundaja argipäev – igikestvad stiiliharjutused
Ega neid raamatuid, mis käsitleksid kultuuriturundust või kirjutaksid sellest hu-
vitavamalt kui lihtsalt terminite, definitsioonide ning turunduskeeles, polegi
palju. Vähemalt mitte eestikeelseid ning kohe raamatupoest või netist kättesaa-
davaid. Mõned on, aga needki juba aegunud, kuna selles valdkonnas toimuvad
muutused kiiresti. Tavaliste turundusraamatutega pole kultuuriturunduse prak-
tikas aga eriti midagi peale hakata, kuna nad enamasti nii hõlpsasti kultuurivald-
konnale ei kohandu. Nutikamad saavad sealt omad tõed kätte, kuid praktika
õpetab kõige paremini. Minu kogemuses on turundustöös abi sageli hoopis teist-
sugustest raamatutest ning enda intuitsioonist.
     Esiteks, vana hea „Kirsiõieturundus“, Valdur Mikita 2004. aastal ilmunud
alternatiivturunduse raamat. Kui kriis on käes, võtan Mikita raamatu ja inspirat-
sioonipaunakesed avanevad taas. Õhuke, kuid väga huvitavalt ning vaimukult
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kirjutatud teos. Nagu piibel, mille võtad raskel hetkel kätte, avad suvalisest
kohast, ning vastus ongi olemas. Mikita raamat ei räägi tegelikult üldsegi kul-
tuuriturundusest, vaid sellest, kuidas toodetele lisaväärtusi luua, tavalisi olme-
tooteid „psühhologiseerida“. Mikita arvates on turunduse ülesandeks rikastada
toodet sel moel, et tootega seonduks rohkem inimese psühholoogilisi vajadusi.
(Mikita 2004: 49) Ta annab sõnale „toode“ uue dimensiooni lisaväärtuste võima-
luse kaudu ning seeläbi rehabiliteerib „toote“ mõiste, mistõttu ei peaks ka kul-
tuuris niivõrd kartma selle sõna kasutamist. Kui Mikita räägib müüdavatest
pissipottidest, mille juures võiks tarbija intellektuaalse kapitali kasutamiseks olla
lisaväärtusena kaasas ka raamat luuletustega, siis kultuuriturunduses on meil
luuleraamat, mis tuleb suunata oma lugejani viisil, et ta tunneks – „seda on mul
vaja nagu hambaharja, ilma selleta ma olla ei saa“. Mikita sõnul on turundus rat-
sionaalsete läbiproovitud mängureeglite kogum, teiselt poolt on hea turundus
sama vaba ja mänguline nagu poeesia. Hea turundus on oma olemuselt vastu-
oluline: ühelt poolt ratsionaalne plaan, teiselt poolt intuitiivne, kõhutundel põhi-
nev tegevus. (samas: 48)
     Ma ei taha väita, et klassikalistest turundusraamatutest poleks üldse kasu. On
küll. Nad näitavad kätte põhisuunad, tutvustavad turundamise ajalugu, toovad
põnevaid näiteid, õpetavad strateegiaid, annavad vajaliku taustsüsteemi, mida
tundes on kindlam selles vallas orienteeruda. Nii nagu ülikoolis õpid humani-
taarteadusi, et pärast spetsialiseeruda. Igasugune turundamine, aga eriti kultuuri
turundamine, vajab minu kogemuse põhjal originaalset lähenemist, iga töö puhul
on see erinev ning sõltub paljudest komponentidest, mistõttu, läbinud turunduse
alustõed, tuleb liikuda edasi, oma personaalsete strateegiate, taktikate väljamõt-
lemise ning katsetamise suunas. Ning kunagi ei ole üht tõde, üht skeemi, mis
sobiks kõigile. Iga lavastuse, raamatu, filmi ja festivali puhul tuleb alustada
peaaegu puhtalt lehelt. Või täpsemini öeldes, on küll sama „lugu“, aga alati eri-
nevas stiilis. Valdur Mikita teose kõrval on väga hea ajuturgutaja näiteks Ray-
mond Queneau 1947. aastal ilmunud „Stiiliharjutused“ (eesti keeles ilmunud
2007). Queneau katsetab eri stiilivõtete „harjutamist“, nagu Bach mõnes oma fuu-
gas. Tal on üks lihtne looke – ühistranspordis leiab aset sõnelus, mõne aja pärast
näeb sõnelejat jaama ees oma sõbraga vestlemas, sõber räägib, et ta mantlil puu-
dub nööp. Autor on loost kirjutanud 99 erinevas stiilis lühipala, pidades kinni
iga stiili etteantud reeglitest.
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     Kuhu ma tüürin? Kui võtta, et see üks lugu on nagu ükskõik milline turun-
datav kunstiteos või kultuurisündmus (vähendamata iga teose erakordsust), siis
turundaja ülesanne on valida õige stiil. See võib tunduda lihtsustatud skeemina,
aga kujundlikult võttes ning turundaja vaatepunktist võib see just täpselt nii toi-
mida. Peab oskama valida õige stiili ning lähenemisnurga, millest oleks kasu, et
eristuda.
     Nii nagu „Stiiliharjutustel“ pole ühtset žanri, ei saa ka kultuuriturundust
kindlasse vormi kinnistada, ta on amorfne ning sõltuvuses paljudest teguritest –
turundatava sisust, finantsilistest võimalustest, ajastusest, turundaja kontak-
tidest, valitud kanalitest, turundaja ja teose loojate otsustest, laiemalt ühiskonnas
toimuvast, teistest samaaegsetest tähelepanule pretendeerivatest sündmustest,
mõnikord kasvõi poliitikutega seotud skandaalidest, kohalikest ja ülemaailm-
setest tähtpäevadest, katastroofidest jm. 
     Sõna „infoteinment“, mida ka Mikita oma alternatiivturunduse teoses mainib,
kirjeldab tabavalt seda, mida teeb turunduskommunikatsioon – info edastamist
vastuvõtjani emotsionaalse kaasamise kaudu. „Hea turundus – see tähendab
vähem argumente ning rohkem emotsioone ja isikupära. Kõigepealt on vaja võita
kliendi tähelepanu. Rusikareegel ütleb, et kõik, mis saab rohkem tähelepanu, toi-
mib lõppkokkuvõttes palju paremini. Mootor, mis hoiab tähelepanu erksana,
on aga uudishimu. Inimesed võivad olla rumalamad või targemad, ilusamad või
inetumad, kuid uudishimulikud on nad alati. Uudishimu on meil geenides.“
(Mikita 2004: 48)
     Toote turundusest võib Mikitale toetudes tuua veel ühe paralleeli, mis sobitub
ka kultuuri turundamisega. Kui kunagi oli esmatähtis kaup ise, ratsionaalne ja
mingi kindla sihiga loodud teenus või objekt, siis nüüdseks on kaubad muutu-
nud üha rohkem psühhologiseerituks. Oluliseks on saanud toote lisaväärtus.
Enam ei piisa vaid kvaliteedist ja odavast hinnast, vaid iga nutikas turundaja
mõtleb, kuidas kasutada ära tarbija ajuressurssi, intellektuaalset kapitali, et ta
valiks just tema turundatud vorstitoote sadade seast. (samas: 12) Kultuuri turun-
damisel on sama lugu. Ei piisa enam, kui reklaamida lavastust või teatrit kui kva-
liteedimärki, selle taga peab olema oma lugu, asja saamise ja olemise mütoloogia.
Kõige paremini on võimalik võita inimeste tähelepanu ning panna nad otsustama
just teatud teatrilavastuse või filmi kasuks, kui sellele omane mütoloogia ning
selle nähtavus (trüki-, tele-, sotsiaalmeedia, välireklaam jmt) maksimaalselt
ning läbimõeldult ühendada. 
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Teadus või kunst? 
Kas turundamine kogu oma hiilguses, sisaldades meediaga suhtlemist kuni
plakatite kleepimiseni välja, on pigem teadus või kunst? Sõltub, mida me peame
vajalikuks mõõta. Kas peetakse olulisimaks publikuarvu suurust suhtes eel-
arvega või arvestatakse ka häid ja originaalseid info edastamise ning reklaami-
ideid, kajastuste mitmekesisust, lavastuse või filmi teemaatika põnevat käsit-
lemist meedias. 
     Kui Tartu Uues Teatris algasid Robert Annuse lavastuse „Raudmees ehk
Odysseuse eksirännakud“ (2011) proovid, tegutsesin ma samamoodi nagu lavas-
tusmeeskond, olemata küll proovides kohal. Uurisin, kes oli Gunnar Graps, mil-
line oli tema looming ja elukäik, käisin külas neil, kes Grapsi tema eluajal tundsid.
Lugesin mitmeid kordi läbi Ivar Põllu kirjutatud näidendi. Viisin end nii-öelda
elementi. Endal oli väga põnev ning samas ammutasin infot, kuidas juba enne
lavastuse väljatulekut avalikkuse tähelepanu püüda, piirdumata vaid teabega,
kunas tulevad piletid müügile või mitu etendust on plaanis. Potentsiaalses pub-
likus tuleb väga varakult hakata isu tekitama ning turundaja isiklik suhe ja pü-
hendumus, või siis vastandjuhul pealiskaudsus, aitab kaasa – mõlemat tunnetab
ka teatripublik, kelle jaoks on oluline, et nendeni jõuab põnevaid eellugusid,
intervjuusid, foto- ja videomaterjali. Nagu teada, voogab elu sinna, kus on huvi-
tavam. See kõik annab kultuuritarbijale kindlustunde, et kui ta teeb oma valiku
ühe või teise kultuurisündmuse kasuks, siis ei pea ta pettuma. Kuid võimalus
jääb alati. Maitsed on erinevad, tuleb ette nii õnnestumisi kui ka ebaõnnestumisi,
mõnikord suurepärase elamusena välja reklaamitud sündmus ei vasta publiku
ootustele. Siiski on kindlasti tulemuslikum, kui turundaja tunneb alati rohkem
huvi selle vastu, mis on inimese peas, mitte rahakotis, ning ei suhtu kultuuri-
sündmust turundades sellesse ise juba eelnevalt eelarvamusega ning kui puhtalt
majanduslikku projekti.
     Ma pole veel ühelgi juhul leidnud mingeid üldkehtivaid valemeid, kuidas
kõik kultuuri turundamisel ideaalselt sujuks. See on ka parim tõestus, miks kul-
tuur ei ole toode nagu iga teine. Suurem turundusfirma kasutab kindlasti teist-
suguseid meetodeid, mina kultuuriturunduse vallas tegutseva väikeettevõtjana
tahan süveneda põhjalikult sellesse, mida vaatajatele, lugejatele jt pakkuma ning
tutvustama hakkan. Kindlasti ei aita see kaasa minu väikse firma laienemisele
ning suurele karjäärile, aga teisiti suhtudes ei näe ma sel enda jaoks mingit mõtet
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ega naudingut. Ma olen töötanud suures teatris, kus kirev repertuaar ja kõigesse
süvenemine pole võrdselt võimalik ning ka minu enda jaoks mitte väga huvitav.
See kogemuslik etapp on läbitud ning rohkem mulle pinget ei pakuks. Võtan
turundustööd vastu ikkagi eelkõige südametunnistuse järgi ning mul peab olema
endal asja vastu usaldus ja huvi.

Mis see siis ära ei ole? Plakatid, flaierid ja pressiteade
Kui küsitakse, et mida see töö siis endast täpselt kujutab, siis polegi väga kerge
vastata. Turundaja ja kommunikatsioonijuhi tööd on üha enam raske lahku lüüa.
Kommunikatsioon on saanud isegi olulisemaks kui turundus. See on ka paljude
viimase aja turunduskonverentside üheks põhiteemaks. Need kaks poolust moo-
dustavad teineteisest sõltuva terviku. Kui ette lugeda rida tegevusi, mida ses
ametis teha tuleb, siis tundub see veidi juhusliku trükiste ja tegevuste jadana:
plakatid, bännerid, lavastuste puhul kavalehed, kleebised, trükireklaam ajaleh-
tedes ja ajakirjades, raadio- ja teleklipid, treilerid ja tiiserid, pressitekstid, uudis-
nupud, intervjuud, teemalõigud saadetes, sotsiaalmeedia jmt. Kõik need on väga
väike ning formaalne osa turunduse ja kommunikatsiooni tööst. Mult on küsitud,
et kui ma need tegevused kõik ära teen, kas siis on kindel, et müüb. Minu koge-
mus ütleb, et need tegevused on vaid elementaarne baas, mis nagunii tuleb teoks
teha, see on pinnas, mis toetab järgmisi tasandeid, mis kujunevad jooksvalt, siis
kui film on kinodes, kui festival käib või kui lavastus on repertuaaris, raamat
poelettidel jne. Tähelepanu tuleb ka hiljem üleval hoida ning uudishimu toita.
Turundus ei piirne eelreklaami ja eduka piletimüügiga. Turundaja ülesandeks
on kogu aeg jälgida inimkäitumist: missuguseid valikuid inimesed teevad, kuidas
infot kätte saavad, mis neid kaasa tõmbab, mis neid eemale peletab. Ei saa istuda
vaid kodus või kontoris arvuti taga, tuleb käia inimeste seas ning jälgida, kus
käiakse, mida tarbitakse, milliseid reklaamikanaleid rohkem märgatakse, mille
kaudu ise ning mu tuttavad kõige paremini infot kätte saavad ning mille põhjal
otsustavad näiteks teatrisse või kinno minna. Teine oluline komponent on õige
ajastus – kui sellega mööda panna, siis võib kannatada kogu kampaania. Näiteks
Tartu Uue Teatri ja Eesti Rahva Muuseumi koostöös valminud suvelavastuse
„Naised valitsevad maailma ehk Opus Geographicum“ kampaania tuli käima
lükata juba maikuus, kuigi etendused toimusid augustis. Suvelavastuse puhul
peab alati pikemalt ette planeerima, kuna konkurents on tihe, häid reklaami-
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pindu ei pruugi kõigile jaguda. Samuti tuleb alati varakult kokku leppida ajakir-
jade toimetustega, pakkuda välja teemad ja persoonid, leida sobivad teemalehed,
kellega koostööd teha jne. Enamik ajakirju planeerib oma lugusid tavaliselt pikalt
ette – kaks kuni neli kuud, mõnikord pool aastatki. Mida varem saab lavastus-
protsessi alguses pressiesindaja/turundaja kokku trupiga, seda parem. Usun, et
kõigile selles vallas tegutsejatele on tuttavad olukorrad, kus mõlemad pooled
süüdistavad teineteist. Kui publikut pole saalis ja müük on väike, on järelikult
turundustöö olnud kehv. Või vastupidi, turundusosakond süüdistab loomingu-
list meeskonda, et lavastus või film on lihtsalt selline, et publik ei tule vaatama.
Kui tahta sisulist kampaaniat ja mitmekülgset kajastust meedias, on tulemuslik
trupi pidev koostöö pressiesindaja või turundajaga. Nii on kõik läbipaistev mõ-
lemale poolele ning vastutus jaguneb võrdsemalt ka tulemuse osas. Kõik on ühe
asja eest väljas. 

Maagilised numbrid ja edupaine 
Turundanud nii kodumaist filmi kui teatrit, olen märganud mõningaid olulisi
erinevusi. Etendusasutuste jaoks on juba mõned kümnendid olnud turundus
täiesti loomulik osa nende tööst. Selleks on oma eelarve, tihti lausa eraldi osa-
kond, kes tegeleb turundusega. Kodumaise filmi puhul on turundus ja meediatöö
alles kujunev nähtus. Osa produtsentidest mõistab kohe, kui film tootmisse
läheb, et turunduse jaoks tuleb planeerida finantse, inimressurssi ning arvestada
varakult ka õige ajastusega. Mõni film tehakse valmis, aga jõuab vaid väheste
vaatajateni, kuna produtsent pole arvestanud, et filmi valmimine on vaid üks
osa tööst ning tegelikku elu hakkab ju filmiteos elama alles koos publikuga. 
     Tihti on ka ajakirjandus rohkem avatud teatriteemadele, kuigi viimasel ajal
on siiski ka suundumusi, et film pälvib rohkem lehepinda ja eetriruumi ning tee-
maks pole mitte ainult filmipoliitika. Väikeses riigis oleneb palju sellest, millised
on saadete ja väljaannete toimetajate enda valdkonnapädevus ja -eelistused.
     Vaatajanumber on alati oluline. Isegi kui lohutad end, et mõni asi oli kitsale
vaatajaskonnale või liiga „kunst“. Eriti oluliseks on saanud vaatajanumber filmi-
maailmas, kuna filmi tegemiseks kulub palju finantse, ning kui saalis on pärast
paar tuhat vaatajat, on kõik pettunud – nii rahastajad, tegijad kui ka maksu-
maksja. Teatrilavastuste puhul pole maagiliste arvude saavutamise paine nii
valdav. Üks põhjus, miks filmide puhul osutub vaatajate arv kõige tähtsamaks
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mõõdupuuks, on see, et filme tehakse Eestis palju vähem ning ootused on suu-
red. Ebaõnnestumisi taunitakse rohkem kui teatri puhul. Kui teatrilavastajal
õnnestub aasta jooksul vaid üks lavastus, siis pole mingit probleemi. Ta saab järg-
misel aastal kindlasti taas mõne lavastuse teha. Ühe filmi valmimisele kulub
keskmiselt kaks kuni viis aastat, mõnel juhul kauemgi. Kui režissöör on viimaks
filmi valmis saanud ning see pälvib vaid negatiivset kriitikat ning saab vähe vaa-
tajaid, on tõenäoline, et mõnda aega ta filmi tegemiseks nii kergelt toetust ei saa. 
     Mõlemas valdkonnas on veel vähe julgust panustada turundusse suuremaid
summasid ning professionaalseid ja kompetentseid inimesi. Või kui raha napib,
mida tänapäeval üsna sageli ette tuleb, siis peaks loominguline ning administra-
tiivne meeskond mõtlema koos turundajaga välja plaani, mis kasutab rohkem
alternatiivmeedia võimalusi. See ei eelda suuri kulutusi, kuid töötab tõhusalt.
Muidugi tuleb turundajat sel juhul rohkem motiveerida, kuna tal lasub suurem
vastutus ning tööd on ka mahult rohkem. Enamasti näitab kogemus, et sealt,
kuhu panustatakse, tuleb ka tagasi. Kui mitte tulu, siis vähemalt kulud saavad
enam-vähem või täielikult kaetud, sündmusel on piisavalt tähelepanu ning ka
tänulikku publikut jagub. 
     Üks raskusi on inimressursi põud kultuuri turundamise vallas. Põhjus pole
selles, et turundajaid ja turundusfirmasid oleks vähe. Tihti on turundusfirmade
teenus teatrile või produktsioonifirmale ka liiga kallis, kuid põletavam probleem
on see, et tavalised turundusfirmad ei ole alati pädevad kultuuri turundama, neil
puudub vastav kogemus ning nad ei tunne valdkonda. 

Koostöö on võti
On tuntud tõde, et kui lavastus või film osutub menukaks ning pileteid müüakse
mis mühiseb, siis saavad kiita kõik, nii tegijad kui turundajad. Kui aga hästi ei
lähe, siis otsitakse kas süüdlast või püütakse üheskoos leida võimalus midagi
ette võtta. Olen kogenud mõlemat. Kõige lihtsam on süüdistada turundusosa-
konda või turundajat, vaevarikkam mõelda koos loomingulise meeskonnaga,
mida saaks teha paremini. Muidugi võib näitleja või lavastaja öelda, et tema töö
on tehtud, lavastus on esietendunud ning nüüd algab turundusosakonna töö.
Tänapäeval enam asjad nii ei toimi. 
     Üks põhiprobleeme, mis teeb meediatöö raskemaks, on näitlejad, kes ei anna
intervjuusid või pole valmis mingil juhul pressiga suhtlema. Lavastajad-režis-
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söörid on alati paindlikumad ning mõistavad, et kui film või lavastus on valmis
saamas, tuleb hakata sellest ka rääkima, sest pressiesindaja on vaid vahendaja.
Miks näitlejad ütlevad tihti intervjuudele või persoonilugudele „ei“ ja keelduvad
isegi lühikestest kommentaaridest? Kõige sagedamini on mulle öeldud, et ei ta-
heta intervjuud anda, kuna pole enam midagi uut rääkida, et kõik on juba varem
öeldud. Mõnikord on asi lihtsalt põhimõttes, et enam kunagi ühtegi intervjuud
ei anta. Põhjuseks on toodud ka hirmu, et küsitakse lolle küsimusi või minnakse
liiga isiklikuks. Olen püüdnud sellistes olukordades olla võimalikult mõistev,
uskudes siiski, et tegelikult saab näitleja anda intervjuud nii, et see ka talle endale
midagi pakub. Palju oleneb ajakirjanikust. Pressiesindaja saab aidata leida üles
head ajakirjanikud, kes teeksid enne intervjuud põhjalikku eeltööd ning leiaksid
näitlejaga ühise keele. Veel keerulisem on olukord, kui kunstiteos ei tekita autoris
(näitlejas, lavastajas jt) positiivseid emotsioone ning kindlustunnet. Pole kerge
rääkida, kui asi endale pinget ei paku. Samas peaks siiski arvestama, et turundus
ning suhtlemine pressiga on tegelikult kogu loomeprotsessi üks osa. Oluline vahe
on ka, kas intervjuu puudutab filmi või teatrilavastust. Filmivõtted on tavaliselt
toimunud aasta või rohkemgi tagasi, näitlejal on vahepeale mahtunud palju teisi
rolle ja tal on raske uuesti vaadeldava filmi lainele saada. Lavastustega on ker-
gem, kuna põhiline kampaania toimub prooviperioodi ajal. Takistuseks võib olla
sel juhul näitleja ajanappus. Avalike suhete juht ja turundaja käivad ja tahavad
kogu aeg midagi, samas kui oleks vaja keskenduda rolli ülesehitamisele. Tehakse
isegi lepinguid, kus on kirjas, et näitleja on kohustatud kaastööd tegema ning
pressiga suhtlema. Kuna sedalaadi sundseis tundub mulle vägivaldsena, siis jääb
loota, et tulevikus mõistetakse selle koostöö mõtet ja olulisust paremini. Ma ei
tea ühtegi näitlejat, kes ei tahaks, et publik saali tuleks. 
     Eelnev teema juhatab teisegi kitsaskoha juurde. Kes on kelle jaoks? Kas tu-
rundaja loomeinimeste jaoks või vastupidi? Mulle tundub, et see on suurtes teat-
rites põhilisi konfliktiallikaid. Turundusosakond annab mõista, et tuleb teha seda,
mis müüb ja mis rahvale meeldib, loominguline meeskond protestib. 
     Turunduse autoriteedi probleemi lahkas tabavalt lavastaja, näitleja ning
ka reklaamialal pädev Rein Pakk ühes Vikerraadiole antud päevakommentaaris:
„... kultuur, mis pakub rahvale ainult seda, mida rahvas tahab, on määratud
hukule. Inimene ei pea alati saama seda, mida ta läheb tahtma. Ei tohigi. Teatris
peab inimene saama vahest midagi täiesti uut. See rikastab inimest. Aga kui
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turundus on asunud teatris autoriteedi positsioonile, hakates dikteerima autori-
tele, lavastajatele, näitlejatele ja kunstnikele nende loomingulisi otsuseid, siis mui-
dugi saab tarbija oma raha eest just ja ainult seda, mida ta tahab.” (Pakk 2012)
     Olen sama meelt, et turundaja peaks olema pigem looja käsutuses, kuid tean,
et see pole alati nii lihtne, eriti kui tuleb mõelda äramajandamisele. Seetõttu on
kindlasti moraalselt pingevabam ning jõukohasem teha turundust üksikprojek-
tidele, mitte suurtele organisatsioonidele. Eesti teatritest on silmapaistvaim oma
erilise imago kujundamise poolest Teater NO99, kes oskab meedia aktiivsust alati
osavalt enda kasuks pöörata (lavastus „Ühtse Eesti Suurkogu“ on ideaalsemaid
näiteid logoga šokolaadist kuni fiktiivse poliitilise liikumiseni välja). Väiksematel
teatritel on end lihtsam määratleda ning imagot kujundada, kasutades osavalt
sotsiaalmeediat ning teisi kaasasegseid võimalusi. Suured teatrid rakendavad tu-
runduse jaoks enamasti üldisi ja traditsioonilisi võtteid, kuna ka repertuaar on
laiemale vaatajaskonnale suunatud, mis raskendab ühtse kuvandi loomist. Üks
komponent, millest sõltub teatri imago kujunemine, on publik. Kui suunata rek-
laam ja kommunikatsioon väga kitsale, kuid kindlale sihtrühmale, siis kujundab
see sihtrühm edaspidi ka teatri nägu. Väiksemad kooslused ja projektiteatrid saa-
vad seda endale lubada, suured teatrid enamasti mitte, nad peavad turundama
oma lavastusi väga suurele sihtrühmale, sest vastasel juhul kaotavad nad nii osa
oma publikust kui ka tulust. Siin pole midagi ette heita, see on juba aastakümneid
kestev paratamatus. Suurematest teatritest on viimastel aastatel paremini õnnes-
tunud eristuda Rakvere Teatril ja Rahvusooperil Estonia. Rakvere on aastatega
loonud endale päris huvitava imago, isegi kui repertuaar jääb mõnel aastal lah-
jaks. Ja Baltoscandali festivali aura teatri kohal lisab vaid boonuspunkte. Nad
teevad sageli vaimukaid ning originaalseid telereklaame, suvelavastuste puhul
julgetakse võtta ette veidi teistlaadi teemasid ja autoreid, kui muidu ehk harju-
nud ollakse. Ka visuaalne identiteet on eristuv, meeldejääv ning vaimukas. Rah-
vusooper Estonia on viimastel aastal oma südameasjaks võtnud noorema
publiku ja erinevalt paljudest teistest teatritest on see neil osavalt õnnestunud.
On nii vaatemängulise poole pealt huvitavaid kui ka haridusprojektidena välja
pakutud lavastusi. Üha enam kuulen 20-aastaste seas, et nad lähevad õhtul
Estoniasse. Kümme aastat tagasi oleks see olnud vägagi üllatav.
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Kultuur, turundus ja kabuur
Hiljuti olin kirjavahetuses ühe ajakirjanikuga. Vahendasin talle ideed, millest
võiks üks teatripraktik ja -teoreetik kirjutada väljaande jaoks essee. Vastuseks
kirjutas ajakirjanik, et kedagi ei pea vahendama, et Eesti on nii väike ning inime-
sed peaksid ikka otse suhtlema. Et muretseme rahva ja poliitikute kaugenemise
pärast ning asjad käivad üha enam läbi PR-filtri. Ta olla märganud, et viimasel
ajal on ka kultuuris see suundumus süvenemas ning see ei meeldi talle. Et kui
ta kuuleb sõnu „kultuurikorraldus” ja „loomemajandus”, haarab käsi kabuuri
järele... 
     Vahendamisel ja vahendamisel on siiski vahe. Osa autoritest on tõepoolest
valmis ise toimetustele kirjutama ning oma teemasid välja pakkuma. Tean aga
mitmeid väga häid kirjutajaid, kellele tundub, et seda ei sobi teha. See on inime-
siti erinev. Mõned vajavad vahendajat või pressiesindajat või lihtsalt head tutta-
vat, kes õhutaks neid tagant, et nad oma huvitavad mõtted ka paberile saaks. 
     Kuna honorar ei ole praegusel juhul peaaegu kunagi motivaatoriks ning ena-
masti ei kirjuta keegi raha pärast, siis seda enam peaks julgustama kirjutajaid tei-
sel viisil. Toimetajad on sageli liiga mugavad ning ei viitsi või ei jõua otsida uusi
ja põnevaid autoreid. Väide, et neid pole, on ilmselgelt liialdatud. 
     Teiseks pobleemiks, millega pressiesindaja tööd tehes kokku olen puutunud,
on ajakirjanike kummaline kommunikatsioonikramp või konkurentsihirm, mis
tõestab, et väga täpselt ei saa ka toimetused veel aru, milline on kultuurivald-
konna avalike suhete juhi töö iseloom. Ma ei määri pähe ju tolmuimejat ega
naistepesu. Ma isegi ei paku kommertslikel eesmärkidel tehtud meelelahutust.
Minu töö on teavitada mõne väiketeatri uuest lavastusest, uuest eesti filmist, mõ-
nest eesti kirjaniku romaanist, teatrifestivalist, vahel ka mõnest teleprojektist. Ja
ikkagi on näha suhtumist, nagu ma tahaksin ajakirjanike tööd ise ära teha. Ideaa-
lis võiks see olla ikka koostöö. Mina teen oma tööd ja nemad oma. Sageli pakun
toimetustele välja, kellega näitlejatest-lavastajatest-kunstnikest võiks intervjuusid
teha, mõtlen kaasa küsimuste koostamisel, viin end enne võimalikult palju kurssi
looja varasemate töödega jmt. Õnneks paljudel juhtudel see koostöö siiski sujub,
kuna ka ajakirjanikul on lihtsam ja mugavam intervjueeritavaga suhelda, kui
keegi on varem juba kokkulepped teinud ning vajadusel veenmistöö enda õlule
võtnud. Tuleb tunnistada, et viimase aja kogemuse põhjal on nii-öelda kollane
ajakirjandus koostööaltim ning sageli ka süveneb rohkem. Mentaliteeti kujundab
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näiteks kasvõi intervjuude tegemise erinevus. Päevalehed, kultuurilehed ja
muude valget meediat esindavate väljaannete toimetajad saadavad tihti vastajale
küsimused meilitsi ning intervjueeritav kirjutab põhimõtteliselt ise loo valmis.
Kollasemaks nimetatud väljaannete toimetajad saavad intervjueeritavaga kokku,
uurivad tausta, võtavad aja, et süveneda teemasse ning suhelda inimesega. Mõ-
lemas osas on muidugi erandeid, aga üldine suundumus on just selline, nagu
kirjeldasin. 
     Kiputakse ka alaväärtustama konstruktiivse ja analüüsiva kriitika rolli, piir-
dutakse edetabelite ning meeldis – ei meeldinud arvustustega. Eriti, mis puudu-
tab Eesti filmikriitikat. 
     Ideaalis võiks ju olla nii, et need vähesed kultuuri kajastavad väljaanded, ka-
nalid, mis meil on, mõistaksid veidi sügavamalt kriitika kui teose kaasteksti ole-
must. Nii sisulises kui ka ajastuse mõttes.
     Rootsi kirjandusteadlane ja kriitik Horace Engdahl on ühes oma essees „Kel-
lele kirjutavad kirjandusteadlased“ tabavalt kirjutanud: „Kirjandusteaduslik või
-kriitiline tekst peab mõjule pääsema omas ajas, kui see tahab üldse midagi tä-
hendada. [---] Kommenteeriv tekst, mis pole lugejani jõudnud oma loomise ajal
ning on leitud sada aastat hiljem, võib äärmisel juhul pakkuda huvi vaid kui
kurioosum.” (Engdahl 1998: 87)
     Praegusel ajal ei ole küsimus enam sajas aastas, vaid nädalates. Et kriitika kõ-
netaks või oleks omas ajas, peab see ilmuma sel ajal, kui lavastus on repertuaaris
või film kinodes, hiljem kaotab tekst oma väärtuses palju. Jääb küll märk aja-
lukku, aga mõttekam oleks ju, et pärast vastukaja oleks vaatajal võimalik minna
ka arvustatud teost kuskile vaatama, kuulama jne. Engdahl väidab, et kommen-
teeriv tekst (see võib olla ka kriitika) murrab teose üksinduse ja annab selle inim-
konnale tagasi. Tema roll on paigutada kirjanduslik sõna mudelisse „saatja –
kood – vastuvõtja“, teiste sõnadega: muuta see kultuuriks. (Engdahl 1998: 94)
Kahjuks napib hetkel eesti teatri- ja filmikriitikas selliseid tekste, mis tõesti olek-
sid ka ise osa teatri või filmi muutmisel kultuuriks.

Peamine trump
Põnevusega ootan Daniel Vaariku kommunikatsioonikäsiraamatut, mis peaks
ilmuma sügisel 2013. Vaarik kasutas oma raamatu idee teoks tegemiseks ühte
viimase aja populaarsemat kultuuriprojekte toetavat algatust Hooandja.ee, mis
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on ühisrahastusplatvorm loomeprojektidele. Peale selle, et Hooandja on väga
hea koht toetuse saamiseks, on see ka väga hea turundusnipp igale projektile,
mis selle kaudu rahastust otsib. Hooandja projektide toetamise üleskutsed levi-
vad kõige kiiremini sotsiaalmeedias, agaramad kasutavad enda promoks ka te-
levisiooni, raadiot ja muidki kanaleid. Daniel Vaarik annab igal nädalal kirja teel
kõigile, kes tema raamatu väljaandmist toetasid, väikese ülevaate, mis teemade
juures ta hetkel raamatu kirjutamisel on. Suurepärane eelpromo ja kommunikat-
sioon. Raamatu kirjutamise kolmandal nädalal tõi ta ühe väga hea näite, toetudes
keeleteadlasele Roman Jakobsonile, kes jagas kommunikatsiooni kuueks erine-
vaks funktsiooniks, millest üks on konatiivne funktsioon. See on funktsioon,
mille abil mõjutatakse kedagi midagi tegema. Vaarik kirjutab, et kui ütelda kel-
lelegi: „Pane aken kinni“, siis see on konatiivse funktsiooni väljendamine. Tema
sõnul muutub funktsioon põnevamaks juhul, kui tahetakse saavutada seda, et
aken pandaks kinni, kuid püütakse olla samas ka viisakas: „Siin on veidi jahe,
kas saaksite akna kinni panna...“ (Vaarik 2013) Sellist stiili peab iga professio-
naalne kommunikatsioonijuht ja turundaja valdama – nii kui unustad või libas-
tud, võivad suhted olla rikutud ja koostööd ei sünni. Samas ei tohi unustada
konkreetsust ja asjalikkust, et end arusaadavaks teha ning mitte takerduda liig-
setesse viisakustesse, mis sihile ei vii. Keeruline balansseerimine igal juhul. Nii
et ikkagi – turundaja trump on pidev inimkäitumise tundmaõppimine, tasakaalu
leidmine enda ja teiste soovide vahel. Mängulisel, hasartsel ning kavalalt ennast
kehtestaval viisil. 

KASUTATUD ALLIKAD: 
Engdahl, Horace 1998. Üksilduse poliitika. Tallinn: Vagabund.
Mikita, Valdur 2004. Kirsiõieturundus. Tallinn: OÜ Fontese Kirjastus.
Pakk, Rein 2012. Rein Pakk: mitte keegi ei tea, mis toimub inimese peas. (Vikerraadio Päevakommentaar,

26.07.2012; http://uudised.err.ee/index.php?06258000)
Vaarik, Daniel 2013. Masspostitus kõigile „Kommunikatsiooni käsiraamatu“ Hooandja abil toetajatele. 
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VAIMU VÄLJAVALAMISEST EESTI TEATRILAVALE
2012. AASTA SEISUGA
MADIS KOLK

Eestlane on uuringute kohaselt üks vähemreligioosseid rahvaid Euroopas, mõ-
nede andmete järgi koguni maailmas. See ei tähenda muidugi automaatselt
ateismi, sest maailmakõiksusest kõneldes kohtab eestlase käibes n-ö loodustea-
duslikult mõõdetavate argumentide kõrval siiski palju ka ebausku ja esoteerikat,
tervemõistuslikust agnostitsismist rääkimata. Viimase rahvaloenduse andmeid
tõlgendades on eestlase usutunnistus üllatavalt jõuliselt meedias käsitlemist leid-
nud. Kõigele sellele lisaks on aga statistiliselt kinnitatud tõsiasi ka eestlase van-
kumatu teatriusk, olgu põhjuseks siis esimesest rahvuslikust ärkamisajast alguse
saanud traditsioon sel moel oma etnilist identiteeti ja kogukondlikku osadustun-
net kinnitada või koguni paganlike sugemetega usk „teatrimaagiasse“. Ühelt
poolt heidetakse Eesti teatrile ette alalhoidlikkust, mida tõestaks justkui selle vä-
hene päevapoliitiline teravus ja rõhk „üldinimlikel väärtustel“, teistpidi ei saa
meie teatri funktsioone ju sel juhul sugugi liiga ahtaks pidada, kui tema kanda
peaksid tõepoolest olema needki ülesanded, mis näiteks Poolas või teistes reli-
gioossemates ühiskondades Kiriku õlul. Iseasi, kuidas neid üldse ühendada või
võrdlevalt vaadelda.
     Kiriku ja teatri kõrvutamine riskib, vaatamata nende oletatavale ühisele põlv-
nemisallikale, kujundivahtu libastumisega. Agnostikust teatrigurmaan võib
tunda end teatrietenduselgi kui „armulaual“ ning kogeda seal kokkupuudet mil-
legi endast suuremaga. Mõningail juhtudel võib see olla pelk emotsionaalne
õhkamine, teinekord aga tõepoolest üleminekupunkt ühelt tunnetustasandilt tei-
sele, eriti kui kõnelejaks teatripraktik ise. Näiteks on Lembit Petersoni 1976. aasta
kultuslavastuse „Godot’d oodates“ Estragoni osatäitja Sulev Luik kõnelnud la-
vastusprotsessist kui „religioossest kogemusest“ (Peterson 1998: 11), ning nagu
teada, jõudis lavastaja ise mõned aastad hiljem ka Kiriku rüppe, olles sealtpeale
püüdnud mitmes oma lavastuses Kiriku ja teatri mõjuvälju ühendada.
     Tuleb tunnistada, et mõningail juhtudel saadab sedalaadi ettevõtmisi teatav
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retseptsiooniline kimbatus: vaatamata üleüldisele respektile Petersoni lavatege-
vuse suhtes, tõstetakse Theatrumi loomingu puhul kriitikas esile ennekõike selle
süüvimissoovi ja -suutlikkust, mis tänases kiires ja pinnapealseid elamusi soosi-
vas maailmas mõjub iseväärtusena, vähem aga seda, millesse siis ikkagi süüvi-
takse. Teatri ja teoloogia ühendamiskatsete suhtes väljendab vaataja aga ka
teistlaadseid hoiakuid, näiteks suhtumises Jaan Toomingasse, kes on end Eesti
teatrilukku söövitanud küll teatriuuendaja ja jõulise visuaalse lavakeelega avan-
gardistina, kuid kelle lausa programmiliselt deklareeritud teoloogilised lavalised
otsingud juba rohkem kui kolmekümne aasta vältel on tihtipeale pannud publi-
kut ka õlgu kehitama.
     Eesti 2012. aasta teatripilt sisaldas mitmeid lavastusi, mis annavad põhjust
kõnelda religioossest teatrist ka ilma ilutsevalt kujundlike mööndusteta. Alljärg-
nev püüabki mõtestada, kas tegemist oli lihtsalt kokkusattumusega, mille tõl-
gendus ei peaks erinema „tavapärasest“ pilgust meie teatrielule, või mingi
tähenduslikuma tendentsiga, mis võiks iseloomustada ka konkreetse ajalõigu
üldsuundumusi.

Kuidas üldse näha religiooni teatris või vastupidi?
Tõdemus, et teatrikunst pärineb religioossest rituaalist, on vaatamata oma kasi-
nale kontrollitavusele saanud sedavõrd elementaarseks, et ega see tihtipeale sisu-
lisemat põhjendust vajagi. Olgu siis kõne all antiikdraama päritolu Dionysose ja
Eleusise müsteeriumidest või keskaegse teatri järkjärguline emantsipeerumine
Kiriku rüpest, ei pea me selle võimaliku põlvnemisloo üle oma tavapäraste teat-
rielamuste toel ülearu palju arutlema. Peavooluteatri (pseudo)sakraalne retoorika
ja profaanne sisu ei tarvitse meid panna igapäevaselt mõtlema selle peale, et just
tänapäevane arusaam teatrist, st lavastajateater, mis võrsus ülemöödunud sajan-
divahetusel naturalismi ja sümbolismi sümbioosist, kus ühelt poolt legitimeeriti
ka teatris romantismiga alguse saanud suveräänse looja (ehk hullu geeniuse) ku-
vand, teisalt vabastati lavaloome lõplikult mistahes varasemate „suurte narratii-
vide” (nt klassitsismi kaanonite) kammitsaist, sai oma loojavabaduse ajastu-
vaimuliseks pärandiks kaks vastassuunalist ja üheaegset teatri definitsiooni. Nii
naturalistlik-positivistliku, mis peab teatri esmaülesandeks lihast ja luust inim-
suhteid ja nendest tulenevaid ühiskondlikke üldistusi, kui ka sümbolistlik-meta-
füüsilise, mis kõiki lavalisi loodusseadusi trotsides igatseb taga teatri oletatavat
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religioosset sünnikonteksti ja sellega sätestatud tähendusloomemehhanisme –
hinnangute asemel hinge, reaalsuse asemel Reaalset. Peaaegu kogu 20. sajandi
teatriajalugu illustreerib nende kahe suundumuse erineva kangusastmega kom-
binatsioone ja nendevahelist poleemikat.
     Ka nende suundumuste alguspunktis võtmeloojana seisvat Konstantin Sta-
nislavskit saab vaatamata tema pärandi hilisemale lahterdavale lihtsustamisele
näha mitte üksnes realismi eestkõnelejana, vaid vähe sellest, et ta integreeris oma
„Süsteemi“ ka sümbolismi kaalukamaid saavutusi, on tema teatrimõtlemises lei-
tud lausa püüdeid kanda lavale üle religioosse talituse kunstiline ekvivalent,
vähemalt selle vaimsed sihid. Eriti agaralt avastatakse Stanislavski vaimsust just
USAs, kus ühelt poolt pole tema õpetust kammitsenud aastakümnetepikkune
sotsialistliku realismi kaanon, kuid teisalt on sealne religioosne teadvus üldse
altim seoseid moodustama (isegi kui see näib kargemeelsele põhjamaalasele
naiivsevõitu).
     Kiriku ja teatri koostoime on kristliku ajaloo vältel olnud valuline ja poleemi-
line. Pärast 1054. aasta kirikulõhet saame tagantjärele tarkadena üldistada, et see
antiikset algupära mimeetiline kunstiliik on ida- ja läänekristluses kohanud eri-
nevat suhtumist. Ortodoksi teoloogia seisukohast ei aita teater kuigivõrd inimest
tema theosis’e ehk jumalikustumise esmaülesande juures, pigem segab. Teater ei
ole vaimne kunstiliik, erinevalt ikoonimaalist või kirikulaulust. Meelelahutusena
raiskab ta aega ja eksitab meelt, maagiana on ta aga hingele isegi ohuallikaks.
Katoliikluse seisukohast sobib teater teatud tingimustel päris hästi Kirikuga ühist
asja ajama, aga halvimatel juhtudel võib see tähendada ka seda, et koostööd tehes
kas kammitsetakse oma partnerit või tehakse mööndusi omaenda algsetele
aadetele. Sedalaadi suhete ja suhtumiste slepis saame tõlgendada ka tänapäeva-
seid teoloogilisi debatte, näiteks Dan Browni „Da Vinci koodi“ või Mel Gibsoni
„Kristuse kannatuste“ suhtes. Kuid ega see kõik tähenda Kiriku ja ilmaliku kunsti
lepitamatut vastuolu, ammugi meie päevil.
     Ilu teoloogiast, millest 14. sajandil kõneles oma „Filokalias“ nii inspireerivalt
Gregorios Palamas, on kirjutanud ka näiteks Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku met-
ropoliit Stefanus, rõhutades, et Kirik ei tee selles osas vahet profaanse ja sakraalse
vahel, sest kogu loodu on kutsutud osa saama ülestõusmise armust: „Ilujanu
pole sugugi ainult kunstnike privileeg; see on ontoloogiline ja omane kõigile, „ju-
malanäolisuses väljendab inimene jumalikku ilu,“ ütleb püha Gregorius Nüssast.
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Me teame, et õigeusu Kirikus on kuulus askeetluse kogumik, mille nimi on „Fi-
lokalia“ (mis tähendab „iluarmastus“), sest iga olend, keda Jumal on õpetanud,
pole mitte üksnes hea, mis on iseenesestmõistetav, vaid ta on eelkõige ilus kui
Jumala elav ikoon. „Märtrid,“ ütleb Nikolaus Kabasilas, „keda põletas Püha
Vaimu ere tuli, oskasid üle kõige armastada Issanda ilu.“ Ja püha Siimeon Uus
Teoloog: „Keda Jumal oli põletanud armastuse ja igatsusega, see otsis lootuse
kaudu vaimset Ilu.“ Ikoonid püüavad meile näidata jumaliku ilu kustumatuid
välgatusi. Ja Karl Barth väljendab oma „Dogmaatikas“ ortodoksset mõtet: „Kui
me eitame Kolmainut, siis on meie Jumal ilma iluta.“ [---] Kahtlemata on just see
üks kristluse võimsamaid jõude tänapäeval: veendumus, et maailma olemus on
ilu. Kristluse missioon ongi ilmutada, et Piibli Jumal pole kasulik ega tarbitav
Jumal, vaid tingimusteta Jumal ja selle kaudu lunastuse allikas; Ta on Jumal, kes
annab meile tagasi elu mõtte, milleks on pühitsemine ja pidu, sest Kristuse kaudu
on jumalik armastus laskunud põrguhauda, muutes ülestõusmise väe läbi või-
malikuks kõike ühendada, kõigest üle saada. [---] Läänemaailm on libastunud
Jumala kujutamisel: ta on püüdnud esitada Teda sellisena, nagu Ta end näitas
Kristuses. Kuid taandades Teda liialt Sõnale, kõnele. Läänemaailm on muutnud
Jumala abstraktseks palgeks, mõisteks, selle asemel et säilitada seda nimena, Ni-
mena. On vajalik, et inimene kujutleks taas Jumala nägu, et ta annaks Talle tagasi
Tema näo. Eriti Lääne-Euroopas kahel viimasel kümnendil aset leidnud ikoonide
populaarsuse suur kasv annab tunnistust sellest vajadusest; ikoonid tuletavad
meelde, et Jumal tegi end nähtavaks Jeesuse näo kaudu. Tegi nähtavaks, ja mitte
üksnes kuuldavaks.“ (Stefanus 2011: 194–202) 
     Kui eespool sai meenutatud, et just ikooniteoloogia toob esile Kiriku ja teatri
olemuslikud erinevused, siis tuleks küsida, milles see ikkagi väljendub ja kas
meie tänane teater püüab neid erinevusi maha vaikida, neid ületada või ei olegi
see tegelikult mingi tõsiselt võetav probleem?
     Teame, et kunst, eriti teater, armastab mängida mõistetega „hing“ ja „vaim“,
mõnikord sünonüümidena, mõnikord „tõlkes kaduma läinud“ nüanssidega re-
toorikana. Õigeusu (kuigi mitte ainult) teoloogia kirjeldab terviklikku inimole-
mist kolme komponendi koostoimes: vaim, hing ja keha – aspektid, mida
erinevad modernistlikud ja postmodernistlikud kunstivoolud on püüdnud ka
üksteise arvelt üle rõhutada (meenutagem kasvõi Stanislavski ja Meierholdi eri-
meelsusi selles osas, milline isiksusekiht on lavaloomes esmane; kas tema sihiks
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on „inimvaimu elu“ või toimib see biheivioristliku psühholoogia alusel, „väljast-
poolt sissepoole“?) või isegi samastada. See teema väärib tähelepanu ka näiteks
Lembit Petersoni palju tsiteeritud vastanduse valgel meelelahutuse ja meele
„kokku paneku“ vahel.
     Võtkem see mõistestik konspektiivselt kokku õigeusu teoloogi Kallistos
Ware’i abil. Inimese füüsiline aspekt on ihu, „põrm mullast“ (1Ms 2: 7), selle kõr-
val on tal hing, „hingus, mis elustab ihu“ ja „on varustatud ka teadvusega“, mõis-
tusega, abstraktse mõtlemise, loogilise arutlusvõimega. Kolmandaks on tal aga
vaim ehk „Jumala hingeõhk“ (1Ms 2: 7) (mille olemasolu eristab inimest loomast).
Püha Vaim, kolmainu kolmas isik, ning loodud inimese vaim ei ole üks ja sama,
kuid nad on seotud, sest vaimu kaudu toimibki inimese osadus Jumalaga. Hinge
(psychê) pärusmaa on teadus ja filosoofia, meeleliste kogemuste loogiline analüüs,
vaimu (pneuma, nus) valdkond on aga nn igavesed tõed, „Jumala või logoste ehk
loodud asjade sisemise olemuse kohta, mitte deduktiivse mõtlemise, vaid otsese
ja vaimse tunnetuse kaudu“. „Vaim ehk vaimne intellekt on niisiis midagi muud
kui inimese mõtlemisvõime ja tema esteetilised tundmused, seistes neist mõle-
mast kõrgemal“ (Ware 2001: 46). Ware lisab, et teadmatus oma mina kõrgemast
poolest (vaimu ja hinge erinevusest) on ka tänapäevase võõrandumise tunnus ja
põhjus (samas: 47). See on küsimus, millega vähemalt ideede tasandil on alati te-
gelnud ka teater, andes aga aeg-ajalt põhjust küsida, ega tema enda olemuses ole
midagi sellist, mis neid isiksusekihte hoopis üksteise vastu üles keerab. Millest
me üldse kõneleme, kui nõuame „vaimset kunsti“ või „hinge paljastamist“
(„maskide maharebimise“ ja „pahede piitsutamisega“ oleme ehk isegi rohkem
harjunud, iseasi, mida needki väljendid teatriruumis tähendavad)?
     Neil kohati küll ilukõnelistel mõistetel on paljude teatritegijate ja teatri mõ-
testajate jaoks siiski ka sisuline tähendus. Nii nagu Stanislavski mõistmise eel-
dusena on rõhutatud tema vaimseid sihte (vt nt Manderino 1989), on ka
analüüsitud vaimu ja hinge vahekorda Stanislavski kuulsas loomingulises juht-
mõttes: „Läbielamine aitab näitlejal kätte saada lavakunsti põhieesmärki: „r o l l i
i n i m v a i m u e l u“ l o o m i n e j a s e l l e e l u e d a s i a n d m i n e l a v a l
k u n s t i l i s e s v o r m i s“ (Stanislavski 1955: 62). Näiteks selgitab Patrick
Christopher Carriere oma doktoritöös inspireerivalt, miks loomeprotsessi osa
создание toimub Stanislavski näitlejal vaimu tasandil, kuid творчество hinge
kaudu, jõudes nii ka näitlejaloome seosteni ikoonikunstiga (vt Carriere: 2010).
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     Eestis on nn vaimsest teatrist eelnevaga võrreldavas tähendusskaalas kõnel-
nud lisaks Lembit Petersonile enim vaid Jaan Tooming (sealjuures on märkimis-
väärne, et kui Peterson peab end ennekõike ikkagi Stanislavski õpilaseks, siis
Tooming on korduvalt rõhutanud vajadust sellest painest vabaneda). Kuid vä-
hemalt sümboolselt on ilus ka fakt, et meie esimene ideeline lavastajateatri maa-
letooja, nii vene kui saksa mõjude integreerija ning kutselise teatri looja Karl
Menning oli teoloogi haridusega ning 1902. aastal ülikooli lõpetades alustas ta
ka oma programmartiklit „Eesti näitekirjanduse ajalugu“ sõnadega: „Näitemäng
on Jumalateenistusest väljakasvanud“ (Menning 2008: 65). Tema puhul polnud
tegemist lihtsalt omandatud diplomiga, vaid ta on teoloogia teemadel olnud
arvamusliidriks hiljemgi. Ka juba teatritööst taandununa kirjutas ta näiteks pika
analüüsi „Usuõpetus koolis“ (Menning 2008: 336), mille argumendid sobivad,
vaatamata ühiskondliku olukorra erinevusele, meenutamiseks ka tänapäeva
samasisulistes debattides. Kuid vähe sellest, kuigi me Menningust rääkides ei
mõtle ilmselt temast kui religioossest teatrimehest, tasub lisaks eelnimetatud ko-
rüfeedele temagi puhul meenutada ta veendumust, et teater peab pühenduma
kõrgema vaimsuse teenimisele. Mis seal salata, Menning püüdis oma põhjalik-
kuses jälgida koguni oma trupi liikmete eetilist palet, hinge tervist.
     Kas ja kuivõrd teater ja teoloogia teineteisele vastu töötavad? Ka Toominga
sõnavõttudest (vt nt Tooming 2011) jääb vaimse teatri puhul kõlama näiteks konf-
liktituse nõue, teatri asetumine üle argisekelduste ja olmeemotsioonide, olgugi
et need komponendid aitavad juba Aristotelesest alates teatrit defineerida. Kas
ei või juhtuda, et sedalaadi nõudmised, mida esitavad teatrile kaks ülivõimsat
lavademiurgi Tooming ja Peterson, jätaksid (oma truualamlike jüngrite teostuses)
lava lihtsalt tühjaks? Kas sedalaadi nõudmiste taga võiks kummitada ka kõrku-
sepatt või väljendub neis ühene ühisosa iluteoloogiaga?
     Eesti teater pakkus neile küsimustele oma 2012. aasta lavaloominguga päris
palju arutlusainet. Seda mitte üksnes õhkavas, teatri ja religioosse rituaali ähma-
selt aimatavat sidet nentivas võtmes, vaid ka sõna otseses mõttes teoloogilisel
pinnal, olgu siis uskuvalt, agnostiliselt või ateistlikult positsioonilt.
     Alustagem viimati nimetatud hoiakust. Ervin Õunapuu, kes on ateistlikku
misjonitööd teinud läbivalt nii oma ilukirjanduslikus loomingus, esseistikas, fil-
midokumentalistikas kui põiminud seda ka teatrilaval aeg-ajalt isegi ootamatusse
konteksti (nagu näiteks Pip Uttoni „Adolfi“ puhul 2005. aastal), mängis selle
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teema nüüd oma Endla teatri autorilavastuses „Pühamatest pühamad“ lahti nii
dramaturgi, lavastaja kui ka stsenograafina.
     Loo tegevus toimub Jeruusalemmas Moria mäel, kus vestluses kahe Eestist
pärit palveränduri (Ago Anderson ja Indrek Taalmaa) ning kohaliku moslemist
giidi (Bert Raudsep) vahel kohtuvad erinevad maailmavaated. Nii teoloogilist
kui ka lavalist sünergiapotentsiaali lisab situatsioonile dramaturgiline teadmine,
et kohtumise tunnistajaks on ka surnute hinged. Lavastuses on huvitavaid vi-
suaalseid lahendusi ning dialoogis teravmeelseid kujundeid, kuid tõelisest sü-
nergiast kantud suur üldistus jääb saavutamata samal põhjusel, miks Ervin
Õunapuul selleteemalistes teostes pahatihti – ta ei sea silmitsi erinevaid eluvaa-
teid, et need kunstivormis lahti laotuksid ja üksteist ümber mõtestaksid, vaid
autor on juba ette dogmaatiline, kujundades sellelt platvormilt nii poolt- kui ka
vastuargumendid. Õunapuu piitsutab fundamentalismi ja inimlikku piiratust,
aga seostab need pahed miskipärast a priori religioossusega, mis takistabki
koguterviku mõjumist kaaluka ateistliku argumentatsioonina. Sellest tulenevalt
naelutab ka Karin Tammaru etendatud deus ex machina lavastuse lõpul lihtsalt
autori niigi teada teesid lavapõrandasse veel lisanaeltega, lisamata aga uusi
tähendusi. Aga see pole näitlejate süü, sest nende ülesanne oligi mõneti suletud
ruumi tõttu küllaltki keeruline. Nii lavaliseks finaaliks kui kuuldavasti ka autori
algidee inspireerijaks oli laul „Nii vaikseks kõik on jäänud“, tuues võib-olla kõik
alusmaterjalisse laetud ideed isegi jõulisemalt esile kui lavastustervik ise, viidaku
see kujund siis hesühhastlikule vaikusele või vaikusele Jumala puudumise tõttu
või lihtsalt Eesti teatri rahvusromantilisele põhiolemusele.
     Oma ateistlikke vaateid on rõhutanud ka Eesti mängituim nüüdisdramaturg
Andrus Kivirähk, väljendades neid aga ennekõike kolumnisti ja prosaistina, dra-
maturgias aga minetab ta oma ideoloogilise teravuse ning kinnitab seal oma teat-
riusku ja empaatiat lavakangelaste suhtes. Seega ei puutu kõnealusesse teemasse
tema 2012. aastal esietendunud „Kevadine Luts“, küll aga selle lavastaja Uku
Uusberg, kes pole oma teatriotsingutes rõhutanud küll mingit usutunnistuslikul
alusel religioossust, kuid tema avatudmeelse agnostitsimi ja aatelise harmoonia-
otsingu tõttu tunduvad tema mõistmiseks kohased mõned Mikhail Epsteini too-
dud seosed (vt Epstein 1999). Epstein kõneleb nähtusest, mida nimetab „ange-
lismiks“, öeldes, et kui inglid jätsid meid renessansiajal maha, siis naasid nad
postmodernismi ajal, kuid tulenevalt ajastu meelsusest, mis erineb nii keskaeg-
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„Pühamatest pühamad“. Indrek Taalmaa, Ago Anderson. Foto Andres Adamson.
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sest teotsentrismist kui ka modernistlikust antropotsentrismist, on ingel tänases
maailmas pigem „teine“ või „võõras“. Erinevalt varasemast staatusest Jumala
sõnumitoojana on tänased inglid „sõnumitoojad ilma Sõnumita“, iseseisvad
vaimolendid, kes ei vahenda Loojat, kuid vastavad inimese igatsusele pärast
paduateismi ammendumist. Epstein täheldab postmodernistlikus kirjanduses ja
filmikunstis huvi tõusu inglite vastu, tuues üheks näiteks Wim Wendersi filmi
„Berliini taevas“ (1987), mis on teatavasti saanud ka hilisema Hollywoodi vaste.
     Uku Uusbergi „Kuni inglid sekkuvad“ esietendus Eesti Draamateatris küll
juba 2011. aastal, kuid üsna aasta lõpus. Kuna see lavastus võtab kokku ka kõik
need suundumused, mida oleme kohanud Uusbergi varasemateski autorilavas-
tustes – harmoonia, maailma muusikalise kokkukõla otsingud ning sõnastamist
trotsivad tähendused, lisaks on näidendi peategelaseks liminaalne persoon, tak-
sojuht nimega Nimi (Kristo Viiding), ning laval toimuv kulmineerub finaalis ing-
likooriga, tuleks „Kuni inglid sekkuvad“ ka siinses seoses kindlasti ära mainida.
Ka sel põhjusel, et „Inglid“ inspireerisid omamoodi programmilisi sõnavõtte.
Näiteks kritiseeris Meelis Oidsalu sedalaadi teatrisuunda sõnadega: „Alles kul-
tuuriteadlikkus eristab kunsti religioossetest osadusrituaalidest ja võimaldab ük-
sikisikul saada tõeliselt vabaks, välja arendada kultuurilisele kogukondlikule
identiteedile lisaks individuaalse, kultuuriteadliku, mütologiseeritud massitead-
vusest emantsipeerunud subjektsuse. Kunst algab sealt, kus ollakse vajadusel
valmis loobuma äratundmiselamuste pakkumisest, identiteedi kinnistamisest.
Vastasel juhul on tegu kriitikavaba ning eneseavamisele panustava ja baasvaja-
duste rahuldamisele orienteeritud mõnukultuuriga, mida eksitavalt sildistatakse
„vaimsuse“, „tõe“, „igavikulise“ ja muude õilsate nähtustena.“ (Oidsalu 2012)
     Meenutagem vastukaaluks taas metropoliit Stefanust, kes ilu teoloogia kon-
tekstis kõneles kriitilisele meelele taandatud tõeotsingust nõnda: „Iseenesest on
see suurepärane kavatsus, aga kas ei tapa tõeotsing lõpuks tõetunnetust, selles
mõttes, et ilu võib selle inimese silmis, kes tahab olla kainemõistuslik, muutuda
kergesti valeks ja pelgaks pettekujutluseks? Ilu on justkui kohatu. Sest selleks, et
aktsepteerida ilu, tuleb kõigepealt aktsepteerida elu. Tänapäeval on aga olukord
selline, et me ei suuda elu aktsepteerida. [---] Sellisel juhul seatakse aga küsimärgi
alla kogu inimeseks olemine, kuna ilutunnetus on tihedalt seotud maailma sü-
gavama korra tunnetamisega” (Stefanus 2011: 193). 
     Taas tuleb tõdeda, et teatrikunsti asend erinevate maailmavaadete vahel on

teatrielu_2012 copy_Layout 1  08.08.13  16:32  Page 78



79

samuti üsna liminaalne, „angelistlike“ omadustega, sest kuulumata õigupoolest
kummassegi eeltsiteeritud terviksüsteemi, on tema pärisosaks pidev võnkumine
nende vahel, inimliku vaste ja meediumiotsing nendevaheliseks tõlkeks, oma-
moodi paradoksina lisaks veel ka „vaimsuse” nõue.
     Seda isegi siis, kui tahaks lavastuse puhul rõhutada eeskätt selle vormikesk-
sust. Nii nagu Uusbergi „Kuni inglid sekkuvad“ on teatud mõttes agnostiline ju-
malaotsing teatrikunsti vahendi kaudu, võiks sedasama öelda ka Aare Toikka
„Fausti“ kohta VAT Teatris. Tuues teatrilavale tummfilmiesteetika, rõhunuks
lavastaja küll justkui eeskätt vormile. Kuid ometi näitas sõnasse – „Armastus!“
– kontsentreeritud lõpplahendus (väljendununa siis Jumala ja Mefistofelese dia-
loogis Friedrich Wilhelm Murnau 1926. aasta filmist), et tegemist ei olnud niivõrd
„mõnukultuurist“ motiveeritud happy end’iga kui meediumiuuringu põhjal
läbitud vaimu, hinge ja keha lahutamiseksperimendis leitud „meele kokku
paneku“ ja Sõna tõelise lavalise tähenduse taastamiskatsega.
     Teatava imestusega väärib ka märkimist, et hindajate leerist märgati ja nomi-
neeriti seda lavastust hoopis lasteteatri (Eesti Teatriliidu aastapreemiate Salme
Reegi nimelise auhinna) kategoorias, kus oli muide nominendiks ka Anne
Türnpu „Metsik urisev õnn“, mis kõneles samuti Sõnast, loomisest ja maailma-
kõiksusest, meenutades oma lõpuga osalt koguni Jaan Toominga kuulsaid kul-
minatsioone. Teinegi Toominga õpilane Taago Tubin kompas agnostilisel moel
religioosseid teemasid Ugala suvelavastuses „Ööhaigur“, kuid see lähtus rohkem
ikkagi näidendi (Jez Butterworth) temaatikast, mitte niivõrd lavastuslikest
rõhuasetustest.
     On aga märkimisväärne, et nii ateistlikem kui ka religioosseim lavakujund
olid 2012. aastal seotud stsenograafide loominguga. Võimalik, et teadaolevalt
religioosse looja Vladimir Anšoni kaasamine tuleneski lavastajate vastavasuuna-
listest intentsioonidest. Võimalik aga, et hoopis Anšoni töö andiski lavastustele
teoloogilise dominandi. Võib-olla on aga asi hoopis selles, et teatrikunsti krampi
suhtes Sõnasse suudabki kõige paremini leevendada just kunstnik. Kõne all on
siis Anšoni osalusel sündinud Lembit Petersoni „Onu Vanja“ Theatrumis ja Mla-
den Kiselovi „Nelipühad“ Eesti Draamateatris. Mõlema töö eest pälvis Anšon
riikliku kultuuripreemia ning nomineeriti ka Teatriliidu kunstnikuauhinnale.
     Ülalarutletud teemad teatri ja Kiriku ning teatri ja Sõna suhete kohta võivad
ju esmapilgul mõjuda kunstlikuna, kuid vähemalt Vladimir Anšoni loomingu
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„Onu Vanja“. Jelena Andrejevna – Maria Peterson. 
Foto Harri Rospu.
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„Onu Vanja“. Onu Vanja – Helvin Kaljula. 
Foto Harri Rospu.
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puhul on neil teemadel kõneldud varemgi. Meenutan siinkohal Erast Kuznetsovi
muret 1996. aastal Tallinna Linnateatris esietendunud Adabašjani/Mihhalkovi
„Pianoola“ puhul (lavastaja Elmo Nüganen): „Vladimir Anšoni tulevik teeb
rahutuks. [---] Tema tulevik sõltub rohkem sellest, kuidas ta saab hakkama sise-
miste probleemidega – kahe (vähemalt) vastuoluga, mis peituvad tema tead-
vuses.
     Esiteks – tõsised vaimsed ja kõlbelised püüdlused, mis leidnud väljenduse
religioossuses, on vastuolus tundelise, peaaegu paganliku armumisega teatrisse.
Religiooni ja teatri vastuolu pole fiktsioon. Naiivsed natuurid (mis pole kunstis
haruldus ega ka mitte patt) saavad sellest kergesti üle: Jumalale, mis Jumala
kohus, Teatrile, mis Teatri kohus. Vladimir Anšonile, kes pole naiivne ning kal-
dub järjekindlalt ja piinarikkalt juurdlema, võib see vastuolu saada saatuslikuks.
Kas tema jaoks kujutab väljapääsu tuntud mõttekäik, et teenida Headust ja Ilu
on võrdväärne Jumala teenimisega? Ja isegi sellega nõustudes – kas ei eelista ta
otsest teenimist kaudsele? Kuigi on vana tõde, et otsetee pole alati (ja kõigile)
parim tee.
     Teiseks – kalduvus arutleda, ajuti vägagi abstraktselt, on vastuolus kunsti loo-
musega, mis intuitiivselt hoidub targutamisest, et kunst ei asjastuks ega muutuks
abstraktsete ideede illustratsiooniks“ (Kuznetsov 1997: 148).
     Seda, et nende teede sünkretistlikku kokkusulatamist eitab ka Anšon ise, on
ta kinnitanud kasvõi oma hilisema väitega: „Ma ei arva, et religioosne teater oleks
õige tee. Ühendada saab neid umbes nii, nagu vett ja õli klaasis. Vorm on sama,
aga vesi vajub põhja, õli tõuseb pinnale. Kuigi neid ei saa ühendada, võib nende
eesmärkides olla mingeid kattuvusi, mõlemad tegelevad ju inimese kujundami-
sega. Teatris võib läbi mängida olnud situatsioone, mille kaudu inimesele tead-
vustatakse mingeid probleeme ja nende lahendusvõimalusi. [---] kui aga rääkida
mingist müstilise reaalsusega tegelevast teatrist, siis see ei ole lihtsalt teatri vald-
kond, selleks on teised organisatsioonid, teine suhtlusvorm ja teostamisviis“
(Anšon 2007: 10).
     Kuid see ei tähenda, et ta ei püüaks endiselt ühe kaudu teisele viidata, mis
ilmselt saabki olla ülim võimalus teatrihuvilise isiklikus vaimses plaanis. Lembit
Petersoni „Onu Vanja“ tõlgendus (alates juba kavalehest) näitas Tšehhovit lausa
ootamatult religioosse autorina. Kuid see, milles sõna pinnal tahaks koguni kaht-
lema jääda, leidis kinnituse lavastuse stsenograafias, isegi kui kohati jäi kahtlus,
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„Nelipühad“. Oliver Davenport – Ain Lutsepp, Gabriella Pecs – Harriet Toompere. 
Foto Teet Malsroos.

„Nelipühad“. Stseen lavastusest. Foto Teet Malsroos.
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et lavastaja ja kunstnik olid üheaegelt lavale loonud kaks erinevat teost. Igal juhul
põhjendas ka Lembit Peterson oma taotlusi nii, et kui Stanislavski määratlenud
Tšehhovi pealisülesannet igatsusena parema elu järele, siis tuleks seda täiendada
igatsusena „parema vaimse elu järele“, „igatsusena tõelise armastuse järele“, mis
hõlmab ka inimolemise näivuse ja tõelisuse ning hea ja kurja teema (Peterson
2012). Seda, et Petersoni vaimsed otsingud on kooskõlas ilu mõistega, täheldati
aga juba 1980. aastatel, mil näiteks Hans H. Luik nentis oma artiklis „Pööre pee-
nuse suunas“, et varem tooni andnud inimese tahtelis-eetiliste otsustuste asemel
suunavad nüüd teatrilaval inimkäitumist „saatus“, „fataalne ettemääratus“ ning
„isiksuseväline jõud“ ja tõdes: „Inimene on tänase ühiskonna kontekstist välja
libisenud. Kuhupoole siis? Kas jumala poole?“ (Luik 1987: 68). Samuti täheldas
Noorsooteatri tollane dramaturg Mati Unt, et „Lembit Peterson pole elu-, vaid
vaimulähedane“ (Unt 1987: 42).
     Ka Mladen Kiselovi lavastus „Nelipühad“, mis pälvis Teatriliidu aasta lavas-
tuse tiitli, ei tarvitse David Edgari näidendi poolest olla tingimata religioosne
teatrisündmus, pigem on dramaturg püüdnud näidendi valmimishetkel 1990.
aastatel tabada Ida-Euroopast puhuvaid poliitilisi tuuli. Kuid ka juba lavastaja
ise sõnastas oma taotlused üsna konkreetselt, rõhutades nelipühi, mil seni ka-
helnud apostlid mõistsid lõpuks, „et tema vaim on nende juurde naasnud“. „Meil
tekib üheskoos see ühtsuse vaim. See inimlikkuse vaim peab meie juurde
jõudma. Muidu oleme määratud kadumisele, sest enesehävitamist on tänapäeva
elus palju. [---] Minu arvates peame teatris ja kunstis üldse pidevalt meelde tu-
letama, et vaimsus on olemas, vaim on elus ja terve. Seda tahetakse hävitada või
kahtluse alla seada, sest elu on kasvavalt julm ja purustav. Ma usun tõesti, et
kunst peab inimesteni tooma vaimsuse.“ (Kiselov 2012) Neid taotlusi võimendati
ka muude lavastuse kihtide kaudu. Näidend nõudis oma globaalsete ambitsioo-
nide dramaturgiliselt rabedavõitu teostuse tõttu lavastajalt ja kunstnikult jõulist
materjali vastupanu ületamist, kuid lavastustervik veenis oma näitlejatöödega,
laval mängiti Arvo Pärti, mida ükski kohalik lavastaja ilmselt täna enam teha ei
söandakski, ning lavastaja ja kunstniku koostöös jõudsid lavale nii Jumala Nimi
kui nägu.
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RAKENDUSTEATER: MÕISTEID JA SELETUSI. 
PRAKTIKAD EESTIS
MADLI PESTI

Kas kunst on vahend või väärtus iseeneses? Ajaloos on kunst tihti etendanud
suuremat rolli kui lihtsalt kunst. Kunsti kui vahendi tähtsus praegusel ajal järjest
tõuseb, seega on aeg teha tutvust kunstipraktikatega, mis seavad esiplaanile oma
vahendi staatuse – kunst kui vahend, mille eesmärgiks on saavutada midagi
muud kui kunsti. Artikkel tutvustab esmakordselt Eesti trükimeedias rakendus-
teatrit kui etenduskunsti praktikat. 
     Tänapäevases mõistes rakendusteatriga hakati lääne kultuuris tegelema pä-
rast Teist maailmasõda, Eestis on selle praktikaga vaikselt tegeldud viimased
paarkümmend aastat. Rakendusteater ei ole peavool, selle tegijatest palju ei teata.
Samuti pole veel selgeks vaieldud rakendusteatri piirid ja sellega seotud mõisted.
Erialase terminoloogia seletusi trükis eriti ilmunud ei ole, seega on artikli üheks
eesmärgiks eestikeelsete mõistete tutvustamine ja seletamine. Küll aga on vii-
mastel aastatel kirjutatud mitmeid akadeemilisi uurimusi rakendusteatri eri vald-
kondadest. Tartu Ülikoolis on uuritud foorumteatrit (Kuusik 2012), Viljandi
Kultuuriakadeemias on tegeldud kogukonnateatri (Hallik 2012) ja draama-
õppega (Kaeramaa 2012). Tallinna Ülikoolis on uuritud haiglaklounide tegevust
(Kriisemann 2011) ja psühhodraamat (Preismann 2010). Kõrgemas Lavakunsti-
koolis uuritakse luguteatrit (Simmermann 2006). Eestikeelset terminoloogiat on
pakkunud Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõud Katrin Nielsen (Nielsen 2007).
Kogukonnateatrist on kirjutanud Hedi-Liis Toome „Teatrielu“ kogumikus (2010)
ning luguteatrit on mõtestanud Rein Heinsalu ajakirjas Teater. Muusika. Kino
(2012).
     Rakendusteatri uurimise ja terminoloogia korrastamise algataja on Katrin
Nielsen. Esitatud viidetest on näha, et rakendusteater kui uurimisala on Eestis
avastatud üpris hiljuti. Artikli eesmärgiks on anda teoreetiline raamistik raken-
dusteatri uurimiseks, tutvustada erinevaid praktikaid ning seostada neid vii-
maste aastate teatripraktikatega Eestis. 
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Rakendusteatri mõistest
Rakendusteater on terminina levinud alles viimasel kümnel-viieteistkümnel aas-
tal. See on katustermin, mis hõlmab teatripraktikaid, kus tegijad ja vaatajad on
väljaspool konventsionaalse teatri raame; sellised teatripraktikad tegelevad just
„tavalise“ inimese ja tema lugudega. (Prentki, Preston 2009: 9) Rakendusteater
põhineb improvisatsioonil ning see eristub teatrist, kus enamasti on enne lavale
minekut kõik läbi harjutatud. 
     Rakendusteatri mõiste levik ei ole üheselt kaardistatav. Inglismaal on mõiste
applied theatre kasutusel olnud umbes 20 aastat ning see on tõlgitud eesti keelde.
Soomes on mõisted soveltava teatteri ja osallistava teatteri1 kasutusel umbes viima-
sed 15 aastat, seal on rakendusteatri praktikad väga levinud, ka Soome näitlejate
liidus on moodustatud rakendusteatriga tegelejate grupp. Saksamaal ja Prant-
susmaal aga ühtselt mõistetud terminit kasutusel pole. Venemaal kasutatakse
mõistet „interaktiivne teater“, samuti külgneb rakendusteatriga sotsiaalne teater.
Sama moodi kasutataksegi näiteks itaalia ja hispaania keeles mõistet „sotsiaal-
teater“ (teatro sociale). Seega on näha, et eri maades ja kultuurides on kasutusel
eri terminid. Selline mitmekesisus on muidugi omane kunstidele üldiselt: toimub
kunstiliikide süntees, tekivad hübriidvormid; mis puudutab rakendusteatrit, siis
tegeldakse paljude praktikatega teatri ja rakendusteatri vahel.
     Rakendusteatri termini problemaatilisust näitab mõttekäik, et kui termini
vihmavarju alla läheb praktiliselt igasugune kultuuriline tegevus, mis toimub
teatud kontekstis ja millel on sotsiaalne mõju, siis võib väita, et termin on läinud
liiga laiaks, nii laiaks, et kaotab tähenduse. Püüan konkretiseerida erinevaid teat-
ripraktikaid, tuua esile nende ühisjooned ja erinevused.
     Rakendusteatri praktikate üldiseks eesmärgiks on midagi muuta – osalejate
suhtluses või suhtes ühiskonnaga. Seega on teatril poliitiline eesmärk. Teater on
vahend, et pöörata tähelepanu varjus olnud lugudele ja probleemidele. Ühiseks
suunaks võib lugeda ka hariduslikku eesmärki ning seda, et teater tegutseb väik-
semas kogukonnas või kogukonna jaoks. See termin aitab leida ühisjooni erine-
vate praktikate hulgast. Teiselt poolt võib termin ka varjata erinevusi, sarnasuse
maski all võivad olla konfliktsed ideoloogiad ja kavatsused.
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1 Soveltava teatteri on eesti keelde tõlgituna kohandav või lõimiv teater; osallistava teatteri (osalusteater)
alla liigitatakse ka foorumteater.
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     Rakendusteater on oma olemuselt uurimuslik. Iga lavastuse loomiseks viiakse
läbi uurimus, millest võivad lavastuse osalised ka osa võtta. Uurimus võib hõl-
mata sotsiaalteadusi, osalus- ja tegevusuuringuid (participatory and action re-
search), samuti ka teoreetilist akadeemilist või loomingulist uurimust, mis on
omane kas teatriteadusele või -praktikale. (Hughes 2011: 186–187)
     Briti rakendusteatri õppejõud ja uurijad Tim Prentki ja Sheila Preston toovad
esile, et rakendusteatri praktikud ei tegele siiski ainult vormi või meetodiga, vaid
ka lavastuse või sündmuse poeetikaga. Oluline on, et poeetika (ja esteetiline
vorm) annab panuse sisusse. See on eriti tähtis rakendusteatri puhul, kus üld-
juhul esteetikat nii tähtsaks ei peeta. Rääkides rakendusteatri poeetikast, tähen-
dab see kõikide aspektide analüüsi: teatraalset vormi, sisu ja vastuvõttu.
Rakendusteatri poeetikat on mõjutanud Bertolt Brecht ja Mihhail Bahtin. Vene
filosoof ja kirjandusteadlane Bahtin analüüsis rahvateatrit, karnevali- ja laada-
kultuuri ning tõi selle domineeriva kultuuri kõrvale kui „teise maailma“. Raken-
dusteatrile on eriti huvitav tegelane kloun, kes tegutseb ametliku ja rahvakultuuri
vahel. Klouni kasutatakse ka rakendusteatris tegevuse käivitaja ja provotseeri-
jana. Samas on kloun olemas nii Shakespeare’i kui Brechti näidendeis. (Prentki,
Preston 2009: 19–21)
     Üks võtmeaspekte, mis eristab rakendusteatrit peavooluteatrist, on eesmärgile
suunatud ja kontekstist sõltuv publik. Poeetikat määravates otsustes mängibki
rolli eesmärk: tavapublikust erinevalt eeldatakse rakendusteatri publikult sot-
siaalset tegutsemist. Rakendusteater võib kasutada erinevat osaluse määra. Kasu-
tusel on osalusteatri mõiste, kuid osalust võidakse siin mõista tihti üsna
passiivsena. Eesti keeles võiks sellist teatrit, kus publikul (osavõtjatel) on määrav
roll etenduse kulgemises, nimetada mõistega „osavõtuteater“ (participatory
theatre). 

Rakendusteatri ajaloost
Rakendusteatri eri vormid arenesid välja pärast Teist maailmasõda, mil suurenes
huvi sotsiaalteaduste vastu. Kuid idee, et teatrit võiks rakendada sotsiaalsete
muutuste huvides, pärineb saksa näitekirjanikult, lavastajalt ja teoreetikult Bertolt
Brechtilt (1898–1956). Rakendusteatri uurijad mainivad Brechti kõikide praktikate
ja meetodite puhul, Brechti suur mõju kestab tänapäevani välja. Brechti võiks ni-
metada rakendusteatri loojaks, sest ta lõi oma õpetusteatri (Lehrstücke) teooriad
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juba 1920. aastatel, kuid 1933. aastal võimule tulnud natsionaalsotsialistide režiim
katkestas kõik arengud ja ideede levikud. Brechti ideed jõudsid laiemalt näiteks
ingliskeelsesse kultuuriruumi alles 1950. aastatel. 
     Brechti suur teene rakendusteatri puhul on see, et ta arendas dramaturgiat,
mis nägi ette sotsiaalset muutust. Ta lõi eepilise teatri kontseptsiooni, mis põhi-
neb loo jutustamisel ja sotsiaalsete olude väljatoomisel – see kontseptsioon on
olnud aluseks paljude rakendusteatri praktikate puhul. Brechti välja töötatud
näitlejatehnika – võõritusefekt – on moodus, kuidas näidata vastuolusid ametliku
ajaloo, poliitika ja kultuuri sees. (Prentki, Preston 2009: 15) 
     Kui Brecht oli mõjutatud Marxi filosoofiast, siis teatri ja haridusvaldkonna
ühendamisel sai teedrajavaks brasiillane Augusto Boal (1931–2009), kelle ideid
mõjutas Brasiilia pedagoogikateadlane ja haridusfilosoof Paulo Freire (1921–
1997). Freire uurimus „Rõhutute pedagoogika“ (1968) rõhutab dialoogi õpetaja
ja õpilase vahel, eesmärgiks muuta hariduse andmisega sotsiaalseid olusid. Freire
pühendas oma elu vaeste olukorra parandamisele. 1962. aastal sai ta oma peda-
googikateooria paikapidavust näidata, kui õpetas 300 vaest suhkruroo koristajat
lugema-kirjutama 45 päevaga. Brasiilias oli tol ajal kirjaoskus eelduseks valimis-
tel osalemiseks – siit otsene seos hariduse ja ühiskonnas kaasarääkimise vahel. 
     Freirest inspireerituna lõi Boal oma kontseptsiooni rõhutute poeetikast, mille
peamiseks eesmärgiks on inimeste, „vaatajate“, passiivse oleku muutmine
aktiivseks läbi dramaatilise tegevuse. Boal võrdleb oma teoses „Rõhutute teater“
Aristotelese ja Brechti poeetikat. Aristotelese poeetikas delegeerib vaataja võimu
näitlejale laval, et see tegutseks ja mõtleks tema eest. Brechti poeetikas delegeerib
vaataja võimu tegelasele laval, et see tegutseks vaataja asemel, kuid jätab vaata-
jale võimaluse mõelda iseenda eest, tihti vastandudes tegelasele laval. Aristote-
lese puhul ilmneb „katarsis“, Brechti puhul kriitilise südametunnistuse tär-
kamine. Kuid „rõhutute poeetika“ keskendub tegevusele endale: vaataja ei
delegeeri tegelasele (või näitlejale) mingit võimu, et enda eest tegutseda või
mõelda. Vastupidi, vaataja võtab ise protagonisti rolli, muudab tegevuse käiku,
katsetab lahendusi. Sellisel juhul pole teater küll võib-olla revolutsioon, kuid ta
on kindlasti revolutsiooni prooviks. Vabastatud vaataja, tervikliku inimesena,
sekkub tegevusse. Pole tähtis, et tegevus on fiktsionaalne; loeb, et see on tegevus.
Teater on relv (seda ütles ka Brecht) ja just inimesed peaksid seda relva kasutama.
(Boal 2000: 122)
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Rakendusteatri praktikatest
Rakendusteatri erinevate praktikate olulisemaid ühisjooni on seotus haridusega.
Eraldi praktikana nimetataksegi teatrit hariduses ehk draamaõpet (theatre in edu-
cation, drama in education). Selle lähenemise juured on 1960. aastates, mil hakkasid
levima uued pedagoogilised teooriad, sest oli kasvanud rahulolematus senise
loengupõhise õpetamisega. Koolides otsustati sisse viia teatriõpe. Pioneeriks sel-
les vallas oli Suurbritannia ning tegevuse võtmeks sai õpetaja aktiivne roll. Sel-
lisest lähenemisest haridusele huvitusid ka lavastajad ja näitlejad, kes olid
koolides teretulnud. Hariduslikku aspekti rõhutab ka Suurbritannias draama-
õppest edasi arendatud protsessdraama – publikut kaasav lugude jutustamise
praktika. Protsessdraamat mõistetakse aga ka laiemalt: lugu võib olla draama-
protsessi agendiks, kuid ajendiks võib olla ka muusikapala, pilt, ajaleheuudis
vm. Protsessdraama on osavõtuteater, kus osalejad on nii näitleja, dramaturgi,
publiku kui analüüsija rollis.
     Rakendusteatri üks laiemaid praktikaid on kogukonnateater, mille arengutest
ja olemusest täpsemalt allpool. Kogukonnateatri alla võib aga liigitada palju eri-
nevaid suundumusi. Luguteater (playback theatre) tegeleb väikese rühma ehk
kogukonna lugudega, kaasatakse publikut, kelle lugusid mängivad ette näitlejad.
Lähenemine on isiklik, soov on midagi oma elus muuta. Luguteatri eestikeelse
mõiste looja ja selle praktika pioneer Eestis on Aivar Simmermann. Samuti isik-
liku elu muutmise eesmärgil tegeldakse psühhodraamaga, Eestis tegutseb psüh-
hodraama kool MTÜ Moreno Keskus juures. Lääne kultuuriruumis, kuid
teadaolevalt mitte eriti Eestis, tegeldakse mälestusteteatriga (reminescence theatre),
mis kujutab endast teatrialaste ja loojutustamise meetodite kasutamist vanade
inimeste kaasamise eesmärgil. Küll aga on ka Eestisse levinud haiglaklounid
(hospital clowns), kelle eesmärgiks on rõõmustada haiglas olevaid lapsi. Teatud
mõttes piirneb kogukonnateatriga ka Eestis levinud improteater, millel võivad
olla väga erinevad eesmärgid ja sihtgrupid. Improteatri etendusel võib olla pel-
galt meelelahutuslik eesmärk, kuid tegijate endi keskel võib toimuda (erinevate
kogukondade, isikute) lõimumine, isiklike (eneseväljenduslike vm) probleemide
lahendamine; ka publik on improetenduse kulgemisse kaasatud. Rakendusteatri
(ja enamasti ka kogukonnateatri) meetoditeks loetakse kõiki Augusto Boali välja
töötatud meetodeid. Näiteks Eestis tegutsevad mitmed foorumteatri grupid. Foo-
rumteatri abil saab tegelda väga erinevate teemade ja probleemidega, Eestis on
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tegevus suunatud peamiselt noortele (nt koolivägivald), kuid käiakse ka vang-
lates, meditsiiniasutustes jm.
     On selge, et Eestis pole ainult rakendusteatri praktikatega aktiivselt tegutse-
vaid institutsioone kuigi palju. Ala teoreetilise mõtestamise teeb keerukaks see,
et rangeid piire mainitud teatripraktikate vahele on peaaegu võimatu tõmmata.
Olgu aga veel nimetatud enamiku mainitud praktikate ühisjooned: tegijate ees-
märgiks on midagi muuta kas ühiskonna toimimises või indiviidi sisemuses;
lavastused ja tegevused sünnivad uurimusest, mingi probleemi või teemaga
süvitsi tegelemisest; publik võtab ruumis või laval sündivast rohkemal või vä-
hemal määral osa.

Kogukonnateatrist
Rakendusteatri üks hõlmavamaid praktikaid on kogukonnateater. Rakendus-
teatri alla liigituvad mitmed praktikad võivad osaliselt selle alt ka välja ulatuda.
Näiteks osal kogukonnateatrist ei ole rakendusteatrile iseloomulikke tunnuseid.
Mitmeid Kuressaare linnateatri lavastusi võib vaadelda kogukonnateatrina, kuid
neil pole rakendusteatrile omaselt hariduslikku või ühiskonda muutvat eesmärki
(sellest täpsemalt allpool). 
     Nagu kõik artiklis vaadeldavad teatriliigid, arenes ka kogukonnateater välja
1960. aastatel. Kuid kogukonnateatri eellugu võib näha massivaatemängudes
1920.–30. aastate Saksamaal (vt Warstat 2007). Käsitletud teatripraktikad ja mee-
todid on omavahel väga tihedalt seotud. Kogukonda kui ühiselu vormi vaadati
1950.–60. aastatel kui ideaali, utoopiat, mille poole püüelda. Kohalikkuses nähti
väärtust, mis vastandus üleilmastumisele ja televisiooni võidukäigule. Sellist vaa-
tenurka võib selgelt näha ka tänapäeval. Kogukonnateater oli samuti otseselt mõ-
jutatud Paulo Freire pedagoogilistest ideedest, mis 1970. aastatel olid väga
mõjukad üle maailma. Kogukonna all mõeldi siin gruppi, mis jagab ühtseid sot-
siaalseid väärtusi, gruppi, mis on pidevas muutumises ja suhtluses oma liikmete
vahel ja mis suhtleb ka laiema ühiskonnaga (Heddon, Milling 2006: 130–133). 
     Ameerika rakendusteatri praktik ja uurija Jan Cohen-Cruz seletab kogukond-
likku lavastust nii, et lavale toodav on väga selgelt seotud kogukonna endaga,
teema on lavastuse tegijatele oluline ning vajab nende arvates tähelepanu.
Kogukonnanäidendid põhinevad kohalikul temaatikal ja selle paiga ajalool.
Oluline on see, et eelkõige seab kogukonnateater esikohale ikkagi kogukonna
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sotsiokultuurilise kunstilise eneseväljenduse. Sellise teatri materiaalsed ja estee-
tilised vormid kasvavad välja kogukonnast, kelle huvisid lavastus püüab väljen-
dada. (Cohen-Cruz 2005: 3–7) Samas juhib ta tähelepanu, et kogukonnateatri
tähendus või eesmärk võib olla mõneti vastuoluline – ühelt poolt võib kogukon-
nateater võidelda sotsiaalsete muutuste eest, kuid teisalt aitab kaasa kultuuri säi-
limisele (samas: 1). 
     Kogukonnateatri määravaks printsiibiks on osalemine, osavõtt. Kogukonna-
teatri erinevaid praktikaid saab briti teatriuurijate Deirdre Heddoni ja Jane Mil-
lingi järgi määrata neljast aspektist lähtudes:
     1. Teatriprofessionaalide osalemine protsessis: kuivõrd professionaalid loovad
lõppteose, kuivõrd nad on juhendajad, kõrvalseisjad. Siin tulevad professionaal-
sed näitlejad-lavastajad-kirjanikud kogukonna juurde (või elavad seal) ning
ammutavad konkreetsest kohast ja inimeste käest ajaloolist materjali või kogu-
konnaga seotud lugusid või probleeme. Töö on professionaalide poolt täielikult
kontrollitud. Loomismeetodid on erinevad: kohalike vaatajate osalus on võima-
lik, kuid mitte kohustuslik.
     2. Kogukonnaliikmete osavõtu määr: osavõtjatel võib olla mitmeid rolle.
Kogukonnaga koos töötamise eesmärgiks võib olla: a) kogukonna identiteedi
loomine ja tugevdamine, b) keskendumine lavastuse sisule ehk rääkimine tee-
madest, mis on kogukonnale olulised, kuid millest avalikult ei räägita, c) teraa-
piline tulemus, üldjuhul personaalse muutumise soov. 
     3. Keskendumine protsessile või tulemusele; protsessil endal võib kogukonna
liikmete jaoks olla positiivne tulem, kas sotsiaalne, poliitiline või tänapäeval tihti
eelkõige isiklik. 
     4. Teatri, lavastuse poliitiline jõud: kas radikaalne või ümbritsevat korda toe-
tav. Kogukonnateater ei pea aga alati olema selgelt poliitilise suunitluse või ees-
märgiga. (Heddon, Milling 2006: 136–137)
     Kogukonnateatrit analüüsides kerkib teatriuurijal üks oluline ja raskesti
vastatav küsimus: mis on kogukond? Eesti oludest lähtudes ja maailma mastaapi
arvesse võttes võib kogukonnana määratleda tervet Eestit ja eestikeelset kultuuri-
ruumi. Seega võiks kogukonnateatri ilminguna käsitleda kogu eesti keeles teh-
tavat teatrit. Aga kas nii laia terminiga on ikka midagi peale hakata? Maailma
teatri uurimuses võib-olla küll, kuid antud artikli kontekstis mitte. Kogukonna-
teatrina võiks ehk käsitleda näiteks eestivenelaste problemaatikaga seonduvat;
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teismeliste maailmapilti puudutavat; konkreetset paikkonda, nt Ida-Virumaad,
Saaremaad, Setomaad käsitlevat teatrit. 

Kogukonnateatrist Eestis
Puhtakujulisem kogukonnateatri lavastus aastast 2012 on Taarka Pärimusteatri
„Kuidas müüa setot“ Anne Türnpu lavastuses. Mitteprofessionaalsed noored
seto näitlejad räägivad neid puudutavast. Tulemuseks on terav, jõuline ja kriiti-
line pilk eestlase kuvandile. Näitlejad kutsusid Türnpu Pärimusteatrisse lavas-
tama, ideed, teemad ja probleemid tulid noortelt endilt, dramaturgiliseks abiks
kutsuti Marion Jõepera. Lavastust tutvustavad laused on täpsed: „Taarka Päri-
musteatri noortestuudio näitab rahvakildu, kes oskab ja suudab maha müüa
kogu Setomaa ja teha samal ajal täiega kunsti. Lavastus on sündinud selgest
murest. Ja puhtast hoolest.“ Lavastus näitab, kuidas ühise eesmärgi poole püüd-
lemise asemel on seto rahvas killustunud: ühelt poolt nõutakse autentsust oma
kultuuri säilitamisel ja esitamisel, teiselt poolt tegutsevad turundajad, kes saavad
aru, et pole asja, mida setoga müüa ei saaks. 
     Lavastus peegeldab hästi eespool toodud kogukonnateatri kirjeldamise nelja
aspekti. „Kuidas müüa setot“ puhul on professionaalne lavastaja olnud kaasas
juhendajana ja vormistajana: lavastus on nüüdisaegses, postdramaatilises teatri-
keeles. Kogukonna liikmed võtavad lavastusest ise osa: nad on probleemi esile-
tõstjad, ideede genereerijad, esitajad. Väljastpoolt vaadatuna on nii lavastuse
protsess kui tulem mõjus – kahtlemata ei jätnud protsess puudutamata osalejaid
ning tulem ei saa puudutamata jätta ühtki vaatajat, ei setot ega muu rahvuse
esindajat. Lavastuse poliitiline hoiak on radikaalne, valitsevat korda (kommerts-
likku, kapitalistlikku lähenemist kultuuripärandile) kritiseeriv. Igasuguse teatri
puhul on kõige tähtsam küsimus, miks mingit materjali just nüüd lavastada ja
kellele seda teha. Paljudel juhtudel jäävad need küsimused saalis istudes vastu-
seta, kuid Anne Türnpu töid vaadates on need vastused olemas. Sama kehtib ka
2011. aasta lavastuse „Sugrierror.com“ kohta (kaaslavastajad Eva Klemets ja Mart
Koldits), mis tegeles palju laiema, soome-ugri kogukonna probleemidega ning
kus mängisid koos mitmete soome-ugri rahvaste professionaalsed ja mitte-pro-
fessionaalsed näitlejad.
     Paikkondliku identiteedi ja problemaatikaga on ikka tegelnud ka Kuressaare
linnateater, mille tegemisi olen püüdnud varemgi kogukonnateatri mõistega
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„Kuidas müüa setot“. Helena Kesonen, Kärt Blum. Foto Arvi Matvei.
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„Kuidas müüa setot“. Krista Keedus, Helena Kesonen, Riin Tammiste, Marija Jurtin, Kärt Blum.
Foto Arvi Matvei. 
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seostada (vt Pesti 2009). Viimaste aastate lavastustest võiks kogukonnateatriks
pidada Aadu Hindist inspireeritud Urmas Lennuki näidendit „Oma saar“ Raivo
Trassi lavastuses (2011). Selle näidendi ja lavastuse poeetiline nukrus ja karm rea-
listlikkus läksid saareelanikele tõeliselt hinge, näidendi tegelaste dilemmad
(minna või jääda) olid vaatajaile arusaadavad. Lavastuse loojad ja esitajad olid
professionaalid ning publikule jäeti vaid kõrvaltvaataja roll, seega kogukonna-
teatriga seostub lavastus peamiselt oma temaatikalt. Sama kehtib ka Kuressaare
linnateatri 2012. aasta lavastuste puhul. Nii soome nüüdiskirjaniku Laura Ruo-
honeni „Yksine“ (lavastaja Aare Toikka) kui ka Piret Raugi „Mündi lõhn“ (lavas-
taja Aarne Mägi) seostuvad kogukonnateatriga vaid osaliselt. „Yksine“ läheb
mõneti paari „Oma saarega“: seal tegeldakse samuti saare peal olemise piir-
situatsiooniga. Näidendis Turu saarestikus asuvat saart on vaatajatel lihtne seos-
tada Saaremaa ja selle ümbrusega. „Mündi lõhn“ on kohaspetsiifiline teater: nii
tegevus kui etendus toimuvad Kuressaare linnuses, kaasatud on nii professio-
naalsed kui kohalikud mitte-professionaalsed näitlejad, autor ja lavastaja on saar-
lased. Temaatikas võib näha seoseid lavastusega „Kuidas müüa setot“, kuid
oluliselt pehmemal ja ilukirjanduslikumal moel. „Mündi lõhna“ intriig käivitub
sellest, et üks praegune minister on ära ostnud Kuressaare linnuse ning kavatseb
sellest teha oma perekonna eramu koos plastikakende paigaldamise ja pargi
põlispuude mahavõtmisega. Lavastus aga selle raamintriigiga läbivalt ei tegele,
vaid pöördutakse ajaloolise kinnimüüritud rüütli ja tema armuloo poole. 
     Kogukonnateatri mõistega võiks 2012. aasta eesti teatrist seostada ka kaht
säravat noortelavastust: Anne Türnpu lavastatud „Metsik urisev õnn“ Nukuteat-
ris ja Jim Ashilevi lavastatud „13“ Von Krahli teatris. Mõlemad tegelevad teis-
meliste kui sarnaseid väärtusi ja eluhoiakuid kandvate kogukondadega, püüdes
küll väga erineval moel uurida võimaliku kogukonna identiteeti. „Metsikus uri-
sevas õnnes“ osalevad noored nukuteatri näitlejad, dramaturg on Marion Jõe-
pera, etenduse ajal kirjutab tekste ehk ülatiitreid Helena Läks. Nukuteatrisse
ehitatud catwalk-tüüpi laval ei jutustata lineaarset lugu, vaid näidatakse hetki ja
pildikesi teismeliste elust. Ka mitte-teismelistest vaatajaile tundus jõuline, mõneti
irratsionaalne teismeliste maailm üdini tungivat. 
     Von Krahli „13“ võib üsnagi julgelt kogukonnateatri alla paigutada: lavastuse
tekst moodustus Tallinna koolide 7. klassi õpilaste kirjanditest. Mängisid Von
Krahli noored näitlejad Tallinnas Kultuurikatla aias. Lavastus on lineaarsem ja
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„Yksine“. 
Hilpi – Kersti Kreismann.
Foto Irina Mägi.
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„Yksine“. Tor – Jörgen Liik, Juulia – Piret Rauk, Hilpi – Kersti Kreismann. Foto Irina Mägi.
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konkreetsema probleemikäsitlusega kui „Metsik urisev õnn“. Vaimukal ja värskel
viisil võetakse läbi teismelise elu eri aspektid: suhted õpetajate, vanemate ja sõp-
radega, armusuhted, suhted oma kehaga – seega suhted ümbritseva maailmaga. 
     Spetsiifiliselt vene kogukonnaga tegelevaid lavastusi Tallinnas Vene Teatris
ei leidu, näiteks võib aga tuua Tallinnas tegutseva Novõi Teatri lavastuse „Vene-
lased on juba sellised“ (esietendus 27. mail 2012 Nokia kontserdimajas), kus laval
on Eestis elavate venelaste lood. Tähelepanuväärne on aga sõltumatu tantsu val-
las loodud Tallinna Ülikooli koreograafiamagistrandi Svetlana Grigorjeva de-
büütlavastus „sõp rus est“ (esietendus 9. veebruaril 2012 Kanuti gildi saalis;
lavastus võitis 2012. aastal sõltumatu tantsu auhinna). Kogukonnateater ei pea
tegelema vaid ühe kogukonna sisemise identiteediga, vaid oluliseks teemaks on
ka erinevate kogukondade vaheline suhtlus. Just seda problemaatikat näitab po-
liitilise tantsuteatrina vaadeldav „sõp rus est”. Lavastaja-koreograaf-etendaja
Grigorjeva on pärit eesti-vene perest ning ta tunneb end mõlemas kogukonnas
kodus, kuid samaaegselt mõlema poolt ka tõrjutuna. Millised on need klišeed,
millega üks kogukond teist käsitleb? Kas on võimalik vältida ühe või teise
kogukonna liikmeks olemist? Kas on midagi, mis eesti ja vene kogukondi ühen-
dab? Nende pingeliste küsimustega tegeleb lavastus vaimukalt ja veenvalt.
     Omapärane nähtus Eesti kaasaegses tantsus on tantsuteater Fine5, mis lavas-
tuses „Enne kui minna, ma ütlen“2 tegeles oma selgelt isikliku kogukonnaga.
Kakskümmend aastat tegutsenud teater sai 2011. aasta lõpus teada, et peab välja
kolima proovisaalist, kus oli tegutsetud ligi viisteist aastat. „Enne kui minna, ma
ütlen“ oli viimane lavastus selles Tallinna vanalinna Laia tänava proovisaalis.
Lavastuses osalesid tantsijad-koreograafid, kellele Fine5 on olnud oluline ning
kellel oli, mida öelda. Poeetiline ja tagasivaatav lavastus ei olnud aga publikule
suletud, vaid läbi isiklike lugude suhestus see ka laiema vaatajaskonnaga.
     Kogukonnateatriga piirneb osaliselt ka Merle Karusoo dokumentaal- ja
uurimusliku teatri tegevus. Tema kogukondi mõtestav ja identiteeti uuriv integ-
ratsiooniprojekt „Kes ma olen?“ kestab vaheaegadega juba aastast 1999. Läbi on
viidud töötubasid ja välja toodud lavastusi Ida-Virumaa ja Tallinna vene noor-
tega, samuti lastekodulaste ja täiskasvanute gruppidega. Neid projekte iseloo-
mustab see, et osalejad jutustavad lugusid oma elust ning esitavad neid ise laval.

2 Esietendus 24. novembril 2011.
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Lavastaja Karusoo suunab lugusid temaatiliselt, lavastust kokku pannes toimetab
tekste dramaturgiliselt. Näiteks oli rakendusteatri konverentsil „Draama ühen-
dab inimesi“ (26. oktoober 2012, Mäetaguse) võimalik osa saada erakordsest
dokumentaalsest kogukonnateatri projektist, kus Ida-Virumaa kultuuritöötajad,
nii eestlased kui venelased, rääkisid oma päritolust ja kodupaigast (projekt koos-
töös Merle Karusoo ja Katrin Nielseniga).

Kokkuvõtteks
Rakendusteatri eriilmelisi praktikaid ühendavad strateegiad nagu sekkumine,
transformatsioon ja piiride uurimine. Sekkumine (intervention) tähendab seda,
kui mingi väline jõud muudab mingi staatilise situatsiooni dünaamikat (Prentki,
Preston 2009: 181). Rakendusteater ongi see jõud, mis muudab suletud maailma
eesmärgiga esile kutsuda muutusi (nt lavastus „Kuidas müüa setot“ ärgitab
setosid mõtlema oma rahvuse ja kultuuri kuvandile). Siin tekib küsimus, kes võib
kelle nimel rääkida. Reeglina teeb seda võimupositsioonil olev inimene, näiteks
vanglasse kutsub teatri tavaliselt vangla juhataja, mitte vangid ise. Just raken-
dusteatri meetoditega töötamine annab aga sõnaõiguse kõigile osalejatele, see
tähendab, et ka rõhutud saavad otseselt sekkuda väljakujunenud hierarhiatesse. 
     Transformatsiooni strateegia tähendab visiooni materiaalseks, kultuuriliseks
ja sotsiaalseks muutuseks. Transformatsioon toimib mitmel tasandil: poliitilisel,
geograafilisel, individuaalsel. Läbi teatritegevuse võib muuta avalikke materiaal-
seid olusid, pedagoogilist keskkonda, personaalset mõtteviisi. (samas: 303) Näi-
teks personaalse mõtteviisi muutus võiks olla Svetlana Grigorjeva lavastuse „sõp
rus est“ eesmärgiks. Transformatsiooni mõistesse (ja tegevusse) tuleb aga suh-
tuda kriitiliselt, see ei ole neutraalne mõiste ning võib tähendada ka hävingut.
Näiteks on üleilmne kapitalism muutnud arengumaid ja hävitanud midagi
nende algsest kultuurist. Jääb aga küsimus, kuidas mõõta või hinnata rakendus-
teatri transformatiivset mõju.
     Paljud rakendusteatri praktikad tegelevad erinevate kogukondade piiride sel-
gitamise ja ka ületamisega. Eesmärgiks on piiride teadvustamine ja arusaamiste
avardamine. Piirid võivad olla psühholoogilised, rassilised, seksuaalsed, sotsio-
loogilised, professionaalsed, geograafilised. Paradoksaalselt on piir üheaegselt
nii turvalisuse pakkuja, meie identiteedi määraja kui ka takistus arenemisele,
muutustele. (samas: 251) Kõik piirid ei ole aga meie enda teha. Enamik juhtu-

teatrielu_2012 copy_Layout 1  08.08.13  16:32  Page 100



101

meid, millega rakendusteater tegeleb, on seotud piiridega, mida soovitakse üle-
tada, ning need piirid on paika pandud kellegi kolmanda poolt. Artiklis käsit-
letud lavastustest tegelevad geograafiliste piiridega paikkondlikud teatrid:
Ida-Virumaa, Saare- ja Setomaa. Erinevad piirid võivad ühes lavastuses ka lõi-
kuda ja kattuda, näiteks Merle Karusoo lavastused tegelevad tihti nii geograafi-
liste, sotsioloogiliste, rahvuseliste kui ka psühholoogiliste piiridega.
     Eestis ei saa veel rääkida levinud rakendusteatri praktikatest, kuid on ilmne,
et ka meil hakkavad need teemad huvi pakkuma ning etenduskunstide laialdasi
kasutusvõimalusi alles hakatakse avastama. 

Autor tänab kommentaaride eest Katrin Nielsenit. 
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INVASIOON FÜÜSILISSE RUUMI. TEHNOLOOGILISE
TEATRI ARENGUD 1996–2013
ANDREAS W

Kõigepealt, hoolimata sellest kuivõrd ma ka tahaks jääda analüütilisele eemalt-
vaataja-positsioonile, see ei ole võimalik. Tehnoloogilisest teatrist mõeldes ja kir-
jutades olen ma paratamatult nähtuse kujunemisprotsessis sees ja arvatavasti ka
selle termini esimene kasutaja Eesti kultuuriruumis. Selline paigutus ei ole minu
jaoks kuigi mugav, sest üldiselt ma eelistan püsida oma kirjutuse objektist eemal.
Siin ma seda teha ei saa. 
     Arvatavasti oli see 1996. aastal, kui ma esimest korda kasutasin terminit „teh-
noloogiline teater“. Asja ennast õieti polnudki, aga mõned Peeter Jalaka lavastu-
sed olid mulle viidanud võimalust, et teatrit saaks teha märgatavalt teistmoodi
kui kõik see, mida ma senini näinud olin. Näinud olin ma, tuleb tunnistada, vähe.
Eestis selle mõiste tekkimise ja rakendamiseni viivat teatrit sisuliselt ei eksistee-
rinud ja maailmas toimuvaga polnud mul mingit kokkupuudet.
     Ometi, Peeter Jalaka „Eesti mängud. Pulm“ (esietendus 24. märtsil 1996) pai-
gutus minu peas väga selgelt välja joonistunud koordinaadistikku. Muidugi, ma
olen mingis mõttes tehnikaga koos kasvanud, poisikesest peast mängisin konst-
ruktoritega, kruvisin neist igasugu veidraid mehaaniliste ülekannetega kaader-
värke kokku, hiljem kooli ajal kiskusin oma jalgratta regulaarselt kaks korda
aastas algosadeks (kuni laagrite laialilammutamiseni välja) ja panin kõik kuidagi
natuke muudetult kokku tagasi. Teater mulle selles osas midagi võrreldavalt
huvitavat pakkuda ei suutnud. Oli tore olla humanitaar, aga mingi väga oluline
(selgelt mehaanilis-tehniline) komponent oli teatris alati puudu. Lava pöörlemine
ning lavamehhanismide üles ja alla liikumine tekitas vaatamisel alati tunde, et
selle mehhanismi võimalusi kasutatakse ainult poolenisti ära. 
     Siis tuli „Eesti mängud. Pulm“. Ja kohe oli kuidagi intuitiivselt selge, et teatri
vormis väljatoomata ja kasutamata võimalus töötada tehnikaga kui keskse tege-
lasega hakkab siin võtma mingit selget kuju. Et on taibatud, mida tehnikaga te-
gelikult peaks tegema. Kuuldavasti Jalakas ise ei olnudki nii väga nõus sellega,
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et tema teatrisuunda tehnoloogiliseks liigitatakse, ja eks tal oli osaliselt õigus ka.
Tema fookus oli sihitud mujale, tehnika oli ta appi võtnud küll märksa teadliku-
malt kui teised, kes sellel ajal teatrit tegid, aga ka tema jaoks polnud tehnika ise
sisuliselt tähtis. 
     Mina otsisin midagi muud. Mehaaniliste rütmide esiletulekut. Teatrit, mis rää-
giks masinate keeles. Valguslahendusi, mis mitte ei illustreeri, ei abista nägemisel,
vaid on ise oma karakteristikute poolest vaatamise kese. See oli kindlasti mater-
jalile lähenemine teisest suunast kui Eesti teatris kombeks. Tegelikult polnud al-
guses ilmselt arusaadavgi, millest üldse jutt käib. Tõepoolest, polnudki ju midagi,
millele näpuga näidata ja öelda: see. Nii et arusaamatus oli mõistetav. 
     Esimesed osutatavad katsed tehnoloogilise teatrivormiga toimusid kumma-
lisel kombel Ugalas (mis kindlasti ei paistnud silma avangardsuse poolest). See
polnud ka üldse minu initsiatiiv. Andres Noormets kutsus mind lihtsalt oma la-
vastuse „Üks mees. Roheline“ helikujundajaks. Tekst, mis päev-päevalt ennast
Hans Nordbergi käega juurde kirjutas, oli iseenesest sellise struktuuriga, et keris
ennast kõige paremini lahti tehnoloogiliste meetodite järgi (muuseas, ma pean
„Rohelise“ teksti siiamaani üheks kõige huvitavamaks dramaturgiaks, mis eesti
keeles kirjutatud, ainult et, nagu ikka, ei tuntud keskmest liiga palju erinevat ka
draamakirjanduse väljal ära). See, mis inimestele silma jäi, oli arvutilahenduste
ja videoekraani rakendamine. Sisuline toetumine tehnoloogilistele lahendustele
ja tehnilisest mõtlemisest tuletatud mustritele jäi esialgu siiski pigem varjatuks. 
     Anu Allas kirjutab: „Hoopis olulisem [---] tähelepanek puudutab aga eesti
teatris peaaegu omaette arenguliiniks kujunevat müüdi, muinasloo tõlgendamist
nüüdisaegse visuaalse kultuuri vahenditega, eelkõige kasutades arvutimängu
põhimõtteid ja esteetikat. „Noorema Edda“ puhul on paralleel ehk veel vägi-
valdne (õieti ei pruugi see sündida teadlikust suunitlusest, vaid lihtsalt müüdi
ja arvutimängu struktuuride sisulisest identsusest), kuid seoses teiste samalaad-
sete lavastustega siiski võimalik. Tervikut rütmistavad korduvad motiivid, tsük-
liline aeg, sarnased, kuid aste-astmelt keerukamaks muutuvad situatsioonid
(resp. levelid) ja tegelaste kindlalt piiritletud karakteristika loovad selge analoogi
müüdilise ja virtuaalse reaalsuse mängupaikade vahel. Lähtudes küll konstruee-
ritud, mitte pärimuslikust narratiivist, kuid sisaldades siiski peamisi müüdistruk-
tuuri elemente, rakendab arvutiesteetikat kõige kindlakäelisemalt Andres
Noormetsa „Üks mees. Roheline“ (Ugala, 1998), mõnevõrra ka „Meremaa võlur.
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Päeva kaldad“ (Ugala, 1999). Vastandina esimese pidevale ekraanil jooksvale
tekstilisele kommentaarile loovad teise abstraktsed videokujutised hoopis eri-
suguse, assotsiatiivse, tunnetusliku tasandi. Staatilistes ja stiliseeritud teksti-
mahukates lavastustes näivad filmi- ja videolõigud terviku visuaalse intensiivis-
tajana teenivat illustratiivset eesmärki selle positiivses tähenduses, sõna ja pildi
paralleelsuse põhimõttel. Iseasi, kuivõrd selline kooslus igal konkreetsel juhul
teatrilaval funktsioneerib“ (Allas 1999: 38). 
     Hilisemad arengud on näidanud, et just „Rohelises“ oli olemas alles kujuneva
tehnoloogilise teatri loogika ja „Meremaa võluris“ seda eriti ei olnud. Idee polnud
ju kunagi mingis videolahenduses või arvuti rakendamises. Idee oli selles, kuidas
muuta tehnika laval reaktsioonivõimeliseks, panna ta reaalajas tegutsema, nagu
seda muidu näitlejad teevad. Ja „Rohelise“ ekraanil jooksev tekstiline kommen-
taar oli improvisatsiooniline reaktsioon laval toimuvale (kuigi mingis ulatuses
ka ette valmistatud, aga kirja võis ikkagi minna ükskõik mis). „Meremaa võluris“
oli video aga täiesti tavaline ettevalmistatud track, mis õigel kohal käima pandi.
Mõned aastad hiljem, „aurora temporalises“ (lavastaja Hendrik Toompere, 2002)
oli Peeter Talvistu ja Taavi Varmi videolahenduses pilt vabalt reaalajaliselt muu-
detav, nii kiiruse, suuna kui ka värvi osas, ja see liikus juba lähemale vabalt
hingava tehnika kontseptile. 
     Praeguseks on selge, et need parameetrid, mille kaudu saab tehnoloogilist
teatrit defineerida ja eristada, on üsna midagi muud, kui algul eeldatud. Sest
arengud ei jäänud seisma. Nende jaoks, kes tehnoloogilises suunas edasi mõtlesid
(kõige jõulisemalt Taavet Jansen), oli oluline ennekõike leiutamine, nii et juba
olemasolevatele tehnilistele lahendustele toetumine ei tundunud eriti huvitav.
Mõiste piiritlemiseks polnud tollel ajal eriti midagi, mida aluseks võtta või mille
järgi eristusi teha, tehnoloogiline teater oli 2000ndate algul ikka veel alles idee,
kujutlus sellest, mis suunas asi võiks liikuda. Praegusel hetkel on tehnoloogiline
teater Eesti teatrimaastiku igapäevane reaalsus. Mõistagi asub ta pigem tähele-
panu äärel, aga nii palju on selge, et idee osutus elujõuliseks. 
     90ndate lõpu reaktsioonis mõistele, mille taga polnud justkui midagi, tõusis
esile kaks peamist küsimust. Esiteks, mis nad siis nüüd teevad, kas nad kaotavad
näitleja teatrist ära? Ja teiseks, kas nad mõtlevad, et teatrit on võimalik teha ilma
dramaturgilise toeta? 
     Praeguseks hetkeks on mõlemad küsimused vastatud ära lihtsalt ja selgelt:
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jah ja jah. Näitleja kadumine sellest teatrivormist ei muutnud tehtavat mitte min-
gil määral vähem teatriks. Näitlejat ei ole selles süsteemis vaja mitte millekski.
Vaja võib olla operaatorit, kes töötab masinatest tekkivate rütmide käivitamisega,
võimalike valikutega, teataval määral ta korrigeerib neid. Aga see korrigeerija
võib olla ka vaataja, kes on tulnud seadmete ja asjade vahele ja liigub seal ja tirib
kõike, mis talle kätte juhtub (Erik Alalooga „Kineetilised müsteeriumid“). Teh-
noloogilise teatri seadmed on abivahendid, et saavutada otsene füüsiline mõju,
kontakt materjaliga. Kuigi võib ka üldse loobuda inimese kohalolust lavaruumis
(Taavet Janseni, Hendrik Kaljujärve ja Ahto Vaheri „Ise-organiseeruv süsteem“
oli võimeline ka ilma välise juhtimiseta funktsioneerima, kuigi tegelikult tegid
operaatorid lavaservas siiski pidevat mustrituvastust ja rütmide suunamist).
Nagu tegijad seda ise kirjeldasid: „Meie mehaaniline robot on sisuliselt täpselt
samas seisus, nagu iga suvaline inimene. Oleme andnud talle ette kindla mustri,
ta täidab seda, ja kui mustris toimub mingi muutus, siis muutust mustrisse ei
kaasata, vaid püütakse iga hinna eest vana mustrit edasi täita, nägemata ette, et
kui seda teha, siis kukub ta üle ääre alla.“ (Prints 2011) Nii et jah, inimest ei pea
üldse kohal olema, ja ikkagi on teater. Isegi tegevuse eesmärk võib olla põhijoon-
tes sarnane nagu inimesel, kes on asetatud improvisatsiooni eeldavale tegevus-
väljale. Sellisest lavastusest võib mõelda ka kui malepartiist, mis mängib ennast
ise, oma sisemiste otsustuste ja loogikate järgi. Siit me jõuame teise, dramaturgiat
puudutava küsimuseni. 
     Küsimus dramaturgia vajalikkusest (või üleüldse olemasolust) ei ole nii mu-
gavalt jah-iga vastatav. Peamiselt sellepärast, et programmeerimiskeeled, millega
elektroonilise sektsiooni käitumine üles ehitatakse, lähevad ka keelena arvesse.
Nad on võrreldavad loomulike keeltega, aga muidugi nad ei ole ei inimeste, loo-
made ega inglite keel. Need tegevust käivitavad ja vedavad tekstid on masinate
keel, masinate dramaturgia, ja masinad oskavad seda hästi lugeda. Selles mõttes
on dramaturgiline kiht siiski olemas. Aga on üsna kindel, et toonased küsijad mi-
dagi sellist ei mõelnud, ja harjumuspärase dramaturgia mõttes, kus mina ütlen
Johnile, et ta on loll, ja tema lööb mind selle peale kaikaga, tehnoloogilises teatris
muidugi dramaturgiat ei ole. 
     Aga need kaks kunagi nii põletavana tundunud küsimust on tehnoloogilise
teatri seest vaadates praeguseks hetkeks oma aktuaalsuse täielikult kaotanud.
Vastused neile on parimal juhul ääremärkused, juhuslikud sirgeldused lehekülje
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serval. Sest raskuspunkt on nüüdseks selguma hakanud ja vähemalt praegu tun-
dub, et see on kaugel eemal sõnadest ja keeleliselt loodavast tähendusest. 
     Ehk siis, tehnoloogilise teatri tuum (tänapäevases mõttes) on tehnoloogiate
sisemiste rütmide ärakasutamine. See on meetod, mis ei lähtu ei dramaturgiast,
ei näitlejast ega isegi mitte üldise struktuuri kokkupanemisest, lavastamisest
(kuigi lavastamise osa on esituskunstide juures enamasti hädavajalik, vähemalt
mingisuguses ulatuses).
     Niimoodi mõistetult on tehnoloogiline teater ennekõike küsimus rütmidest
ja füüsilisest suhtest esitatavaga. Küsimus, mismoodi hakkavad meid nii lava-
ruumis kui mujal ümbritsevad seadmed töötama siis, kui neile ei rakendata
dramaturgilist survet. 
     Näiteks milline on mingi kindla lambi valguse iseloom (see aspekt vastab kül-
lalt täpselt algsetele ootustele), kuidas mingi materjal täpselt puruneb, millised
helid sellega kaasnevad, kuidas täpselt kukub mingi seadeldis ümber, kui talle
anda hoog sisse ja jätta ta pöörlema jne. See on paljuski pigem kunstivaldkonna
küsimus. Praeguseks ongi selge, et tehnoloogilised esituskunstid on paiknenud
kaasaegse kunsti ja teatri lahenduste vahele, ja teatud osas haaravad nad kaasa
ka nüüdismuusika valdkonda. 
     Tehnoloogilise teatri üks peamine meetod on tekstist puhastatult tuua esile
seadmete, mehhanismide ja materjalide iseloom. Katsetada, mismoodi mingi
tekitatud heli või valgus või protsess meile otseselt füüsiliselt mõjub, ilma et me
toetuksime sõnastusele kavatsuste taga. Ehk siis, tehnoloogilise teatri mängu-
väljal huvitab meid tänapäeval väga sageli publiku otsene füüsiline mõjutamine,
otseühendus füüsisesse, millele ei oleks juurde kirjutatud mingit tõlgendust ega
tähendust (sobiv koht meelde tuletada Deleuze’ile omistatavat lauset, et 20. sa-
jandi kõige raskem haigus oli interpretoos). Tõlgendamisest inimese aju loobuda
muidugi ei saa, sest see on meie mõtlemise alus ja kaasneb paratamatult alati
teadvusel oleva inimesega, aga mida otsesem ja füüsilisem on inimese ja tehno-
loogilise teatri kokkusaamine, seda õnnestunumaks võib tehnoloogilist lavastust
üldiselt pidada. 
     Sellised taotlused on tõesti rohkem kunsti kui teatri harjumuspärane vald-
kond ja tehnoloogiline teater ongi pigem ajas laiali laotuv kaasaegse kunsti haru
– objektid muutuvad dünaamiliseks, ei seisa paigal. Nad teevad midagi ja käitu-
vad kuidagi. Ehk siis, see on pigem kaasaegne kunst, mis esiletulemiseks kasutab
teatri meetodeid. 
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     Käepärane näide oleks Erik Alalooga looming (kinemaatilised müsteeriumid,
„Odysseuse vibu“ 2011, „Materjali vastupanu“ 2012), mis ongi selge ümber-
positsioneerumine kaasaegsest performance'-kunstist teatri raamistikku. See üle-
tulek ei ole kuidagi selgepiiriline, puudub rajajoone ületamise koht. Lihtsalt
tegevus, mis varemalt oli mehaaniliste skulptuuride paigutamine vaataja käe-
ulatusse, muutus sujuvalt millekski, mida on väga lihtne teatrina ära tunda.
Ainult et selles on ikka mehaanilised skulptuurvormid ja ka vaataja pääseb sageli
masinatele ja materjalidele ligi. Performatiivsuse juhuslikkust on maha keeratud
ja lavastuslikku ettemõtlemist on varasemast rohkem. Aga fookus on endiselt
füüsilisel seosel asjade ja inimeste vahel, mitte dramaturgial. 
     Cabaret Rhizome on oma sageli äärmiselt madaltehnoloogilisi lavastusi tei-
nud märksa väiksema tehnilise dominandiga, aga ka nemad otsivad lahendusi
masinaehitajalikust leidlikkusest. Nad tulevad rohkem teatripoolsest suunast,
aga see, mille nad kokku panevad, on sageli installatiivne ruum, kus asjad juh-
tuvad mitte sõnastatud dramaturgia kaardil, vaid instruktsiooni dramaturgia
järgi. See tähendab, mis saab siis, kui ma puhun suitsu torusse, mis on ühendatud
kolviga, mille küljes on näitleja juuksed jne. 
     Täiesti oma loogika järgi tegutseb MIMproject – rühm tehnilisi esituskunste
fännavaid inimesi koondub enamvähem stabiilse tuumiku ümber (Taavet Jansen,
Maike Lond, Kalle Tikas). Tulemused on tihti tehniliselt üsna keerukad seosed
elektroonikast, mehaanikast ja arusaamatutest veidrustest, mida keegi kunagi
päris täpselt ära lahterdada ei suuda. Ehk siis, MIMproject on grupp leidureid,
kes kõigepealt leiutavad millegi, panevad selle kokku, ja siis hakkavad omakorda
leiutama, milleks seda vaja võiks minna. Niisugune meetod võib tekitada näiteks
lavastuse, kus kogu esitamiseks vajaminev elektrienergia toodetakse kohapeal
velotrenažööride, tuulemootorite ja puhta mõistuse abil ja kus ka publik peab
aktiivselt osalema, et etendus üldse toimuks („MIM goes sustainable“, 2011). 
     See viimane meetod vajab natuke selgitamist, sest on tegelikult üldomane
kogu siinsele tehnoloogilisele teatrisuunale.
     Tehnoloogilises teatris alustatakse loomingulist protsessi väga sageli enam-
vähem nullist. Lavastusprotsessi alguses on tegijad sageli olukorras, kus pole
olemas midagi ettevalmistatut – ei valgusteid, ei heliseadmeid, ei abistavaid meh-
hanisme. Sest see kõik ehitatakse iga kord uuesti üles. Muidugi mitte alati, mitte
kõigis lavastustes, aga siiski väga sageli. See tähendab, et väga palju on leiuta-
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„Materjali vastupanu“. Stseen lavastusest. Foto Krõõt Tarkmeel. 
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„Materjali vastupanu“. Stseen lavastusest. Foto Krõõt Tarkmeel. 
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mist, väga palju on tehnilist materjalikogumist ja uurimist, ja väga tihti on tege-
mist küsimusega, kuidas mõelda välja mingisugune vahend või meetod, mis
jõuaks publikuni kuidagi erinevalt varasematest katsetustest. Ja siis hakatakse
seda kokku ehitama. Lisaks tuleb välja mõelda, kuidas ja kas see katsetamata
süsteem seekord üldse töötama hakkab. 
     Mida see tähendab? Kui me kasutame seadmeid, mis on standardsed, siis
need seadmed on kontrollitud, nad on tehtud tehastes, neid on testitud, tehas
vastutab nende eest. Nende puhul eeldatakse, et need töötavad nii, nagu tehas
on lubanud. Kui näiteks harjumuspärases teatrimudelis läheb prožektor katki ja
selle tõttu kukub sealt näitlejale midagi pähe, siis see on halb ja sobimatu olukord.
Tehnoloogilise teatri mänguväljakul tuleb arvestada sellega, et kogu aeg läheb
midagi katki. Katki läheb proovide käigus, ja katki läheb ka etendustel. Ja küllalt
sageli on see katkiminemine sisse arvestatud. On mõeldud läbi, mida siis teha,
kui need võimalikud lagunemised ja purunemised juhtuma hakkavad. Tehnika
võimalike eksimuste ja purunemispunktidega mängimine ja nende esiletoomine
on tehnoloogilise teatri orgaaniline osa, tema improvisatsiooniline lahtimäng. 
     Arvutite protsessorid tehakse kõrgtehnoloogilistes tehastes. Sedasorti tehno-
loogiat koduste vahenditega ehitada ei saa. Selle tõttu on tehnoloogilises teatris
palju mehaanilist ja madaltehnoloogiliseks nimetatavat. Me ehitame sageli liht-
said masinaid, mille toimimise põhimõtted on publikule nähtavad. Ka see on üks
oluline komponent. Näidata, mida masin teeb ja kuidas ta täpselt seda teeb. Ma-
sinad, mille tööpõhimõtetest aru ei saada, ümbritsevad inimest niigi iga päev
kõikjal. Peaaegu keegi ei tea, kuidas tema arvuti ja telefon tegelikult oma tööd
teevad. See tehnika tegutseb nähtamatult, nagu viirastus. Tehnoloogilise teatri
tehnika, üsna vastupidi, tegutseb nähtavalt (see ei tähenda muidugi, et näh-
tamatud rakendused oleksid mängust välja arvatud). Tehnoloogiline teater on
sageli nagu konstruktor, kus kõike saab koost lahti võtta ja uuesti kokku panna.
Ja saab ka valesti kokku panna, ja isegi see võib olla huvitav.
     Aga selle kokkupanemise loogika ei ole insenertehniline. Kairi Printsile antud
intervjuus kirjeldab Hendrik Kaljujärv loogikat, mis üsna sageli ongi tehnoloo-
giliste esituskunstide mustriesituse taga.
     „KP: Hendrik Kaljujärv, mida need robotid nüüd edasi oleksid teinud, kui sa
oleksid lubanud? 
     HK: Nad on võimelised tiirlema kümme korda kiiremini, kui nad seda just
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tegid. Nad saavad hakkama paljuga, aga sa pead oskama anda neile õigeid üles-
andeid. Samamoodi on muusikat kirjutades: sa pead selle õige koodi kokku pa-
nema. Arvo Pärt on rääkinud muusika loomisest, et see on nagu telefoninumbri
valimine. Kui valid vale numbri, siis ei võta keegi vastu ja ei ole mingit tulemust“
(Prints 2011).
     Sellist väidet võiks süüdistada mõningases hämaruses, aga formalistlik kuns-
titeooria annab võimaluse ka teistmoodi mõelda (eriti kui mõtestada formalismi
väited biosemiootika koordinaadistikus ümber). Õige ja vale numbri valik on
siin lülituvate ja lülitumisvõimetute füüsiliste signaalide vahel valimine. Seda
oskame me bioloogiliste olenditena üsna hästi (sageli paremini kui keelepõhiste
mustritega mängimist) ja need signaalid on universaalsemad ja kiiremini loeta-
vad kui keelepõhised. Samas on logotsentriline kultuuriruum harjunud füüsilisi
sagedusribasid väärtuselt madalamaks pidama (millele ma ei näe mitte ainustki
mõistlikku põhjendust). Nii et oma praktikates liigub tehnoloogiline teater (või
vähemalt mingi küllalt märgatav osa sellest) liigselt kuhjunud keelelise tähen-
duse koormast eemale, otsesel füüsilisel sidestusel põhinevate intensiivsuste
suunas. 
     Ainult üks asi on kogu selle arengu juures jätkuvalt katki. Ükskõik millisel
voolul, mis alles tekib ja kujuneb, on vaja sünkroonset kriitikut, kedagi, kes seisab
väljaspool, distantsil, aga tunneb asja seestpoolt ja oskab tagasi peegeldada seda,
mida tegijad ise näha ei saa. Nii nagu 60ndate teatriuuendust toestas Jaak Rähe-
soo. Aastal 2013 ei ole ikka veel kriitikut, kes oskaks tehnoloogilisest teatrist si-
suliselt kirjutada. Neid, kes kaasa mõtlevad, on. Ja neid ka, kes suudavad
adekvaatset tagasisidet anda. Aga ei ole sellist, kes tunneks korraga tehnoloo-
giaid, kirjutaks pidevalt ning poleks samal ajal ülepeakaela hammasratastesse ja
koodijuppidesse uppunud. 
     Oleks ta olemas, oleks siin tema, mitte minu artikkel. See meeldiks mulle väga. 

KASUTATUD KIRJANDUS:
Allas, Anu 1999. Lõhutud lava. Teater meediaajastul. – Teater. Muusika. Kino nr 10, lk 34–41. 
Prints, Kairi 2011. Robotite muster inimtarvititele. – Sirp 22.07.
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Nibud ehk hetk me elude katkematus reas“. Tero Jartti. Foto Jana Solom.

„Nibud ehk hetk me elude katkematus reas“. Erki Laur. Foto Jana Solom.
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Solom.

„Nibud ehk hetk me elude katkematus reas“. 
Stseen lavastusest. Foto Jana Solom.
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NIHKUMISED PAIGALT? 
MUUSIKATEATER EESTIS 2012
KRISTEL PAPPEL

Muusikateater on tänapäeval ülimalt mitmekesine nähtus. Nagu oleme ka Eesti
teatreis näinud, on hägustumas piirid muusikalavastuse ning draamalavastuse
vahel, kus muusikal on lavastuse dramaturgias oluline kaal. See on omaette int-
rigeeriv teema, mina aga käsitlen allpool ooperi, opereti ja muusikali küsimusi,
noppides lähemaks vaatluseks välja mõned iseloomulikumad näited. Niisiis puu-
dutavad mu tähelepanekud esmajoones Rahvusooperit Estonia ja Vanemuise
teatrit.
     Kas 2012. aastal on toimunud varasemaga võrreldes mingeid muudatusi, nih-
keid ja millised need on – see on peaküsimus. Muusikateater on veelgi rahvus-
vahelisem nähtus kui sõnateater ja et püsida elus Eestis, peaksid teatri või-
malikult paljud komponendid osalema rahvusvahelises vereringluses. See aga
ei tähenda panuse tegemist ainult välislauljatele, välislavastajatele jne, vaid siingi
võiksid idaneda värsked ideed ja nägemused, mida suudetaks oma jõududega
ka professionaalsel tasemel ja veenvalt realiseerida. See oleks vist ideaal …?

Nihked repertuaaris – barokkooper, Händel! Ehkki kopeerimise hinnaga …
Esimest korda lavastati Georg Friedrich Händeli ooperit Eestis 1985. aastal1 – ajal,
mil rahvusvahelises plaanis oli barokkooper imbunud festivalikavadest tasapisi
teatrite repertuaari ja andis oma teatraalsuse, mängulisuse ja (näilise) eklektikaga
olulisi tõukeid postmodernse muusikateatri kujunemisele. Pärast 27-aastast vai-
kust jõudis 2012. aastal Estonia lavale taas Händel ning sedapuhku üks tema edu-
kamaid oopereid „Julius Caesar“ (Giulio Cesare). Dirigent Andres Mustonen
süstis oma raputava energia ja pühendumusega kõikidesse lavalolijatesse usku,
et Händelit on võimalik laulda ka Estonias ning tähtis on Eesti lauljatele selle
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1„Alcina“ Estonias, lavastaja Arne Mikk, dirigent Paul Mägi, kunstnik Uno Kärbis (1985 tähistati Händeli
300. sünniaastapäeva). Sellele järgnesid „Xerxes“ ning „Acis ja Galatea“ Vanemuises (vastavalt 1997 ja
2006) ning üliõpilastööna lühendatud variant „Rinaldost“ EMTA ooperistuudios (2011, lav Liis Kolle).
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kogemuse andmine, isegi kui hääleliik ei ole selleks kõige sobivam.2 Mustonen
innustas ka orkestrit mängima julgelt ja capriccio moodi – see oli ühtaegu jõuline
ja ergas Händel, selge fraseerimise ja terava rütmitunnetusega. Ja loomulikult ei
saa siin mööda efektsest stseenist, kus Caesar laulab saalis orkestribarjääri juures
vallatut „linnulaulu“-aariat (Se in fiorito), partneriks Mustonen viiulisolistina.
Mustoneni Händel muusikas oli nagu joovastunud jumal Dionysos. 
     Paraku aga oli teatrijumal oma soosingust ilma jätnud lavastaja Georg Roote-
ringi Saksamaalt. Rootering küll püüdis anda teosele mängulis-iroonilise lahen-
duse, ent see oli kokkuvõttes siiski ainult hädine katse. Mängulisus asendus
nipitamisega ja iroonia labasusega, fantaasia asemel aga pakuti klišeesid
1990ndate lavastusstiilist. Nii oli lausa solvav näha juba ooperi alguses laval nii
üleekspluateeritud võtet nagu pildistamine – fotograaf jäädvustab Caesari saa-
bumist –, rääkimata peaaegu et kohustuslikuks muutunud vahuveiniklaaside
kõlistamisest õnneliku lõpplahenduse puhul ooperi finaalis. Ja muidugi, ilma
päikseprillideta ei saa tõesti Egiptuses liikuda ega ka barokkooperit laval näidata.
Sügavamõtteliseks paralleeliks Shakespeare’i tragöödiale „Antonius ja Kleo-
patra“ oli lavale toodud Õnnetu Madu, keda pidevalt eri suundades loobiti (sest
muid ideid lavastajal polnud). Eriti häiris see siis, kui tegemist oli tõsiste, süve-
nemist nõudvate aariatega. Seetõttu vähenes ka kontrast aariate vahel, mis aga
nivelleeris muusikalisi karaktereid ning nende vaheldusrikkust. Ärgem unusta-
gem, et opera seria reeglite järgi ei tohtinud järgneda kahte samas afektis aariat –
reegel, mida libretistid ja komponistid muidugi ka arvestasid. Ooperi lõpupoole
nägime Egiptuse kõrbelainetel ka keskaegse Tallinna linnamüüre, mille Eesti
suveniiridega tornidelt pühib koduperenaine Cornelia tolmu. Lahing Caesari ja
Ptolemaiose vahel oli lahendatud keskaegsetes rüüdes nukke kasutades. Kas
roomlased Eesti aladel? Kleopatra mängis ju võidukalt õhupalliga, milles kirju-
tatud „RoomaEst“.
     Läbilõige eri aegadest ja geograafilistest paikadest võib hästi toimida, kui see
sobib üldisesse võtmesse ja on ideeliselt ette valmistatud. Samuti peaks siin ka-
jastuma lavastaja positsioon – mis lugu ta meile jutustab? Isegi kui sellele küsi-
musele vastataks, et postmodernne lavastus ei vajagi narratiivi, siis ometi nõuab
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2 Teatavasti kirjutas Händel nagu teisedki omaaegsed meistrid olulised rollid kastraatlauljatele, kelle
liikuvad partiid on tänapäeval tenoritele või bassidele (mida ka vahel kasutatakse kõrge kastraathääle
asemel!) ebamugavad laulda. 
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„Julius Caesar“.
Julius Caesar –
Monika-Evelin
Liiv, Kleopatra –
Helen Lokuta.
Foto Harri
Rospu.

„Julius Caesar“. Achillas – Aare Saal, Sextus – Oliver Kuusik, Cornelia – Juuli Lill, 
Julius Caesar – Monika-Evelin Liiv, Curio – Olari Viikholm. Foto Harri Rospu.
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ooperi eripära – nimelt et tegelaste karakterid ja lugu kajastuvad ka muusikas –
teatud üldvaate või suure seostekaare olemasolu. Praegu oli kogu lavastus piki-
tud juhuslikkustega. Tõsi, ühes stseenis tekkis järsku pinge ja omanäolisem stiil
– Caesari ja Ptolemaiose tantsusammudega lahendatud kohtumine täis sisemist
ähvardust. Ent mis seal salata, seegi stseen, nagu mitmed teised eriti esimeses
vaatuses, oli kopeeritud viimase kümnendi ühest kuulsamast ja loomulikult
DVD-l levinud „Julius Caesari“ lavastusest – David McVicari omast Glyndebour-
ne’i festivalil 2005. aastast. Lavastaja selline ülbe suhtumine eesti publikusse näi-
tas tema küündimatust saada ise hakkama barokkooperi tõlgendamisega. Kas
tõesti jätab Eesti pildi sügavast provintsist, kus muusikateater on nii kängunud,
et isegi ooperi-DVD-d ei levi ?3 Nagu paljudes teistes „Julius Caesari“ lavastustes
olid ka siin Ptolemaiosel ja Kleopatral popkultuurile vihjavad kaaskondlased –
ja miks mitte, kui pakkuda professionaalset ja vaimukat lahendust. Kahjuks mõ-
jusid Ptolemaiose amatsoonlikud naissõdalased nagu ka Kleopatra kaaskondla-
sed (koreograaf Kati Kivitar) oma lodeva hoiaku ja ebatäpse liikumise tõttu
amatöörlikult. Piinlik oli vaadata, loodetud efekt kadus. 
     Silmitsedes lavakujundust (Lukas Noll) kui pilti või fotot iseeneses, mõjus see
oma laineliste liivaluidetega huviäratavalt. Tõrked algasid aga akustilisest kül-
jest. Luiteid kattev materjal (ilma milleta on seal aga ohtlik liikuda) neelas heli
ning oli lauljavaenulik. 
     Ja kõigi nende positiivsete ja negatiivsete pooluste vahel olid lauljad, kes
püüdsid vastavalt oma hääleomadustele ja võimetele tulla toime barokkooperi
esitamisega. Nad olid täis tahet ja vaimustust ning see häälestas ka kuulaja lõpp-
kokkuvõttes positiivselt. Ei ole mõtet arutada siin-seal ajakirjanduses kõlanud
küsimuse üle, miks Rahvusooperis ikka metsosopranid meesosi laulsid, sest juba
Händel ise kasutas sobivate kastraatlauljate puudumisel sellist taktikat. (Sextuse
puhul, keda Londoni esietendusel laulis metsosopran, kasutati Estonias üht veidi
hilisemat tenoriga varianti.) Oli väga tähtis panna baroki esitamisega proovile
just meie lauljad, et arendada ja avardada kohalikku ooperikunsti. Esietendusel
mõjusid kõige terviklikumalt ja vokaalselt veenvamalt Monika-Evelin Liiv (Julius

3 Alates 2006. aastast analüüsin seda McVicari lavastust oma ooperiainetes nii EMTA-s kui ka Tartu üli-
koolis ning õigupoolest olidki just Estonia lavastuses osalenud lauljad need, kes juba prooviprotsessis esi-
mestena ära tundsid, et siin kopeeritakse midagi tuntut. Põhjalikult on sellel plagieerimisel peatunud ka
Harry Liivrand.
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Caesar) ja Juuli Lill (Cornelia). Liivi Caesar oli võimukas väejuht, kes ei jää aga
ükskõikseks ka õrnema soo suhtes, lauljanna tihedakõlalises hääles leidus piisa-
valt liikuvust koloratuuride laulmiseks ja kandvust kantileeniks. Liiv esitas la-
vastuse teises koosseisus aga veel üht rolli, sedapuhku kauneid lamento’sid
laulvat Corneliat. Juuli Lill lõi Corneliana oma seni parima rolli, tegelaskuju sobis
väga hästi tema väljapeetud, varjatud dramaatikaga väljenduslaadile ja häälele,
mida ta kindlalt valitses. Helen Lokutal on loomulikku lavalist kiirgust ja ta koon-
dab endale tähelepanu, seda ka koketse Kleopatrana. Kaunilt kõlasid lüürilised
aariad (eriti alates II vaatusest), ent bravuuraariate koloratuurid kõrges registris
kõlasid pingutatult ja tekitasid küsimuse, kas partii ei jää lauljannale siiski oht-
likult kõrgeks. Kirjutas Händel ju selle rolli kuulsale sopranile Francesca Cuzzo-
nile, kelle täiuslikus laulukunstis kiideti eriti selgeid ja kauneid kõrgeid noote
(hääleulatus oli kuni kolmanda oktavi c-ni).4

     Veel lauljaist: Caesarina esines stiilikindlalt Teele Jõks, kes ainsana kogu selts-
konnast on õppinud barokklaulu. Tema loodud Caesari kuju oli tahteline ja sihi-
teadlik, ent mõneti kammitsetud – etenduste käigus muutus ta osatäitmine aga
lavaliselt järjest vabamaks. Debüüdi ooperilaval tegi Katrin Targo Kleopatra rol-
lis. Kõigi lauljate suureks plussiks oli teksti mõistmine ja selle lahtimõtestamine
oma muusikalises interpretatsioonis, mis muidu pole Rahvusooperi tugevaim
külg.
     Ühes „Julius Caesarile“ pühendatud teleintervjuus mainisid Mustonen ja Roo-
tering, et esietendusel ei tooda publiku ette mitte valmis tulemus, vaid üks töö-
etapp. Sellega saab nõustuda, mõeldes muusikalisele küljele – kindlasti saab veel
viimistleda detaile, lihvida nüansse, jääb ju dirigent etendusest etendusse muu-
sikat juhtima. Lavastuse poolelt tuleb ooperiteatris siiski esietenduseks ette val-
mistada läbimõeldud ja originaalne terviktulemus, mille sees mõistagi toimub
etenduste jooksul oma areng.

Lavastaja ja ruum – Bertmani ja Semperi „Faust“
Selline liik nagu eesti ooperilavastaja on välja suremas – ma ei mõtle tingimata
ainult vastava ooperiharidusega inimest, vaid lavastajat, kes suudaks interpre-
teerida ka oopereid ja operette ja ning teha tulemuslikult tööd lauljatega. Muu-
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4 On meeldiv mainida, et ka tegijad ise said sellest probleemist aru ning 2013. aasta etendustel on Lokuta
laulnud talle hääleliselt hästi sobivat rolli, noort tulipead Sextust.
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sikaliga on olukord parem, siin leidub õnnestunult tegutsenud draamalavastajaid
ja koreograafe. Välislavastajate rakendamine on kahtlemata vajalik, aga Eesti
muusikateatrit ainult nendele ehitada on küsitav, liiatigi tundub valik mõneti
juhuslik. Vahel jääb mulje, et siia tullakse nagu provintsi ikka katsetama või
kopeerima (vt eelnevad märkused „Julius Caesari“ lavastusele).
     Võib ka juhtuda, et eelkõige visuaalses küljes väljenduvad huvitavad ideed,
mida aga lavastaja ei oska arendada ega ka läbi lauljate edasi viia. Ükskõik kui
geniaalne lavastaja mõttelend ka ei oleks, on selle peamine realiseerija laval laulja.
Ent mõnigi kord on põhjust arvata, et eriti ooperis kogenematu lavastaja kardab
lauljat ja tööd lauljaga, rollile vastava individuaalse väljenduse leidmist, ja tal on
kergem realiseerida oma ideid puhtalt visuaali kaudu ja jätta lauljad unarusse
koos nende paratamatult tekkinud klišeedega. 
     Ruumitunnetus, ruumi avamine ja struktureerimine muusikateatri eripära
arvestades on lavastaja ja kunstniku koostöös järjest suurema tähendusega. Siin-
juures saab palju aidata ka lauljat, talle pildiliselt või mõtteliselt toetavat kesk-
konda luues. Eestis on ühtviisi head ruumi- ja lauljatunnetust näidanud Dmitri
Bertman koos Ene-Liis Semperiga 2012. aastal Estonias esietendunud Gounod’
ooperis „Faust“.
     Bertmani-Semperi „Fausti“ tegevus toimub 19. sajandi teisel poolel Pariisis,
ooperi teise redaktsiooni lavaletuleku aegu (1869). Lavakujundus lähtub kiriku-
ruumist, kus lugu ka alguse saab. Interjöör meenutab 19. sajandil püstitatud
pühakodasid, rikkalike kapiteelidega sambad liigendavad ruumi oma loomuliku
rütmiga ja kirikupingid annavad hea võimaluse tausta elavdamiseks ja koori-
stseenide lahendamiseks. Pärast Fausti–Mefisto lepingu sõlmimist muutub
ruumi tähendus pahupidiseks, kirikust saab omamoodi kabaree. Pöördlava abil
vaheldub avar üldruum sujuvalt intiimse, koduse ruumiga, pannes paika
visuaalse rütmi suures plaanis. Siin teeb Margarete argitoimetusi, triigib vend
Valentini särke ja unistab. Kiriku aga vallutab Walpurgi öö stseenis maskuliinse-
test playboy-jänkudest koosnev tantsutrupp, aktuaalsete viidetega Pussy Riot’i
juhtumile Moskvas. Kuna koreograafia on efektne ja kõik tantsijad tabavad täp-
selt stiili, mõjub see sageli omaette ja abituks jääv number käesolevas lavastuses
orgaaniliselt ning teravdab kontraste. Valentiniga koos sõjatandrile suunduvate
ja hiljem armetult, haavatult naasvate sõdurite ajalooliseks taustaks võiks olla
Prantsuse–Preisi sõda. 
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„Faust“. Stseen lavastusest. Foto Harri Rospu.
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„Faust“. Mefisto – Ain Anger. Foto Harri Rospu.
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     Kõige põnevamalt on lavastaja tõlgendanud kahte tegelast: Mefistot ja Siebelit
ning need on ka lauljatel huvitavalt lahendatud, lavastaja mõttega on kaasa tul-
dud. Mefisto on ooperi kõige traagilisem tegelane, ta jätab inimesele (Faustile,
Margaretele) kõikides keerulistes olukordades valikuvabaduse – on võimalik va-
lida ka positiivne ja turvaline pool, mida aga ei tehta. Inimene hävitab ennast ise,
kui talle anda võimalus valida – inimene on selles suhtes parandamatu, järeldab
Mefisto ooperi lõpul. Selle mõtte kannavad välja rahvusvaheliselt praegu tun-
tuim eesti laulja, külalisena kaasa teinud Ain Anger, järjest edasi arenev Priit Vol-
mer ja äsja Estonia solistiks saanud Pavlo Balakin, kes on õppinud Ukrainas
saksofoni ja Eestis laulmist (Mati Palmi juures). Angeri puhul tajub laval kõige-
pealt laulja isiksuse sära ja jõudu ning ülimat keskendumist, iga lavahetk on täi-
detud. Muusika voolab ja hingab. Volmeri puhul rõõmustas kõigepealt, et tal oli
pärast paari tühjemat hooaega ja terviseprobleeme taas võimas, näitlejameister-
likkust nõudev roll, milles ta ka veenvalt ja mitmekülgselt esines. Balakini tiheda
kõlaga ja karakteerne Mefisto on suur saavutus noorelt lauljalt.
     Margarete austaja, noormees Siebeli kuju on lahendatud eriti originaalselt:
tegemist on klouni rõivais mängujuhi-komponistiga, kes mängib paremas lava-
servas oleval klaveril orkestriga kaasa, justkui sünniksid avamäng ja üldse kogu
ooper tema peas ja sõrmede vahel. Niisiis – kloun jutustab lugu Mefisto eksperi-
mendist inimesega? Sellisena toob Siebeli kuju meelde 19. sajandi viimaste küm-
nendite kabareekunsti, kus halenaljakas, androgüünne Pierrot esitas melo-
dramaatilisi stseene. Omamoodi androgüün on ka Gounod’ Siebel, seda aga
ooperitraditsioonide tõttu – noormehe osa laulab metsosopran (Helen Lokuta,
Juuli Lill). Mõlemad lauljad näivad oma rolli nautivat nii lavaliselt kui ka vokaal-
selt, nad on sulatanud sellesse klouni tüpaaži tunnuselemendid – teatud füüsiline
hoiak, žestid, liikumismaneer, teadlikult liialdatud reageeringud toimuvale, suht-
lemine publikuga. Nii saab ka Siebeli-klouni armastusavaldus Margaretele
sügavama tähenduse, klouni tunded on klounaadi reeglite järgi määratud algu-
sest peale ebaõnnestumisele.
     Parimas mõttes kõige traditsioonilisemalt ja muusikalisele karakteristikale
vastavalt tuuakse vaataja ette Faust ja Margarete. Gounod’ ooperis domineerib
lüüriline plaan – Fausti ja Margarete armastuslugu, Goethe „Fausti“ filosoofilised
küsimused ja nimitegelase vaimne võitlus ooperi autoreid ei huvitanud. Oliver
Kuusiku Faust ja Aile Asszonyi Margarete on täidetud elu ja kirega, nende
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vokaaltõlgenduses on nii õrnust ja poeesiat kui ka jõulisemaid, dramaatilisemaid
toone.
     2012. aasta lõpul esietendunud „Faust” oli dirigent Vello Pähnal esimene töö
teatri peadirigendi ja kunstilise juhina. Muusikaline ettevalmistus oli põhjalik,
orkester kõlas nüansseeritult ning sealjuures pehmelt ja hingas koos lauljatega,
kooristseenid olid täpsed ja hoogsad (koormeistrid Hirvo Surva ja Marge Mehi-
lane). Kõige olulisem oli aga teatritõlgenduse lavalisruumiline ja muusikaline
terviklikkus, lavastaja ja kunstniku ideede värskus ilma paanilise uudsuse-
sunnita. 

Muusikalist ehk Endla contra Vanemuine ning Lõpetuseks 
Vanemuine on juba pikema perioodi vältel pühendunud muusikalide ettekand-
misele ning on väga uhke ühe või teise muusikali esituslitsentsi saamise üle, võt-
tes seda nagu tunnustust tehtule. Tõsi, viimase seitsme-kaheksa aasta jooksul on
olnud õnnestumisi ja peale selle on väga kiiduväärne eesti lastemuusikalide vil-
jelemine. Ent keskendumisel muusikalidele on ka varjukülgi. Esmajoones ei
tohiks selle all kannatada ooperitrupi areng ja ooperietenduste kahandamine
peaaegu et miinimumini. Teiseks aga ei saa sageli olla rahul muusikali esitamise
tasemega. Kui me püüame hinnata ooperietendusi rahvusvahelise mõõdupuuga,
siis teeme seda ka muusikali puhul – ning mõõtmise tulemus ei ole tingimata
Vanemuise kasuks. See on õieti kummaline, sest Vanemuisel mitme žanri teatrina
oleksid justkui kõik eelised olla hiilgav muusikaliesitaja. 
     Muusikalis nagu ooperiski on eri komponentide meisterlik valdamine möö-
dapääsmatu. Köitev muusikalilavastus peaks olema dünaamiline, hoogne, vai-
mukas, näitlejad peaksid valitsema laulmist (vastavalt muusikalistiilile) ja lauljad
kõnedialooge. Muusikal peaks särama ja igal juhul vältima labasust. Roman
Hovenbitzer on Vanemuises mõjuvalt lavale toonud näiteks John Kanderi „Ämb-
liknaise suudluse”. Sama autori „Kabarees” (millegipärast nimetatud „Cabaret”,
ehkki eestistatud vaste on aastakümneid käibel – kas kadaklik angloamerika-
nismi ilming?) aga logisesid kõik komponendid, puudus ühtne hoogne joon
(dirigeeris Tarmo Leinatamm). Lavastaja näis heitlevat litsentsiga kaasnevate
ettekirjutuste ja oma fantaasia vahel, mis tegi tulemuse veelgi hüplikumaks. Põhi-
tegelaste seas äratasid sümpaatiat Tanja Mihhailova Sally rollis, samuti Robert
Annus (Cliff) ja Aivar Tommingas (härra Schultz). Hannes Kaljujärve konferans-
jee püüdis lagunevat õhtut koos hoida, ent vähese eduga. 
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„Cabaret“. Stseen lavastusest, keskel Konferansjee – Hannes Kaljujärv. 
Foto Alan Proosa.
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„Boyband“. Tom – Tambet Seling, Pets – Bert Raudsep, Sander – Koit Toome, Jan – Priit Loog,
Mark – Sten Karpov. Foto Ants Liigus.
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     Et muusikali üheks aluseks on head näitlejatööd, näitas Pärnu Endlas lavas-
tatud Peter Quilteri muusikal „Boyband”. Seal oli olemas just see, mis puudus
Vanemuise „Kabarees” – pinge, dünaamika, kontrastid, sujuvad üleminekud
stseenilt stseenile (lav Andres Dvinjaninov, kunstnik Riina Degtjarenko). Näitle-
jad laulsid musikaalselt ja stiilselt (muusikajuht Feliks Kütt) ning peaosaline,
mitte-näitleja Koit Toome (külalisena) jõudis esimest korda oma muusikalirolli-
des orgaanilise lavatunnetuseni, mõjudes loomulikult ka dialoogides. Hakkasin
esimest korda võtma teda teatrilaval tõsiselt. Märt Agu koreograafia oli efektne
ja vaimukas ning lavalt saali paiskuvad energiavood haarasid publiku kaasa,
vaatajad tajusid peaaegu füüsiliselt nende mõju. Pigem võiks olla selline lavas-
tuslikult tihe, kõikides komponentides võrdväärselt suveräänne muusikaliesitus
see, mille poole püüelda – ka Vanemuisel. Igatahes meenutas pärnakate „Boy-
band” mulle palju kordi rohkem Londoni muusikaliteatrite säravaid etendusi
kui Vanemuise lohisev, aga pretensioonikas muusikalivabrik. Vanemuisele just-
kui piisaks faktist, et mängitakse muusikale, aga et seda ka silmapaistvalt hästi
võiks teha, ei mahu enam teatri plaanidesse. Hindan väga muusikaližanrit, ent
mulle näib, et Vanemuine peaks oma identiteedi muusikalile pühendunud teat-
rina ümber mõtestama. 
     Lõpetuseks. Nende üksikute jäädvustuste ja arutluste kaudu püüdsin leida
vastust artikli algul esitatud küsimusele eesti muusikateatrist – kui arenemisvõi-
meline, avatud ja sisemiselt liikuv see aastal 2012 oli. Tundub siiski, et on toimu-
nud ja toimumas nihkeid rahvusvahelises muusikateatrielus kaasarääkimiseks.
Millal aga need nihked tekitavad järjepidevuse ja toovad kaasa suuri, sügava-
maid muutusi, näitavad järgmised aastad. 
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„Carrrmen!“. Stseen lavastusest. Foto Alan Proosa. 
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„Modigliani – neetud kunstnik“. Modigliani – Anatoli Arhangelski. Foto Harri Rospu.
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KUIDAS NÜÜDISTANTS PUBLIKUT KIUSAB JA MIKS
HELENA KRINAL

Tantsuetendusi vaadates kujutan vahel ette, et selle loojad on kusagil hämaras
suitsunurgas kergelt muiates salamisi aru pidanud, kuidas teha publiku elu või-
malikult raskeks. Noh, näiteks, ärme tantsi. Või siis teeme sellise lavastuse, kus
publik hakkaks juurdlema, kas see pidigi nüüd nii juhtuma või on asi tõsine ja
peaks kiirabi kutsuma. Teinekord võiks jälle lavastuse üles ehitada võimalikult
vähesest ja seda vähest siis lõpmatult korrata. Või hoopis vastupidi – toppida
lavaruum täis kõikvõimalikke tähendusi, mõtteid ja võimalusi ning vaadata siis,
mis see publik teeb. Eriti tore oleks, kui nad millestki aru ei saaks. Vahel tundub
mulle, et nüüdistants kiusab oma publikut. Käesolev artikkel toob välja neli või-
malust publiku kiusamiseks ja püüab leida vastuseid küsimustele, miks seda
üldse tehakse ning mis kasu publik kiusamisest saab.
     Artikli autor, kes ka ise on koreograaf, ei kuuluta ühest tõde ega välista või-
malust, et looja eesmärk polnud publikut kiusata, vaid seekord lihtsalt läks
looming untsu. Pigem püüab autor näha taotluslikkust ka seal, kuhu kunstnik
seda pannud pole, ning vaadelda kõiki lavastuslikke etteheiteid ja apsakaid kui
kunstnikust looja soovi publikut kindla eesmärgiga tahtlikult kiusata. 
     Mõiste „nüüdistants“ all mõistetakse antud töös tänapäevast tantsukunsti,
mis tekkis koos postmodernistlike kunstivooludega 1960. aastatel Lääne-Eu-
roopas ja Ameerika Ühendriikides ning jõudis Eestisse 1990. aastatel. Olles al-
guses tekkinud vastulause ja edasiarendusena moderntantsule, on nüüdistants
praeguseks arenenud iseseisvaks tantsuvooluks. Tantsuringkondades pikalt arut-
luse all olnud ja siiani lahendamata definitsiooniprobleemidega – kas nüüdis-
tants, kaasaegne tants või postmodernne tants – käesolev artikkel ei tegele. 
     Artikli eesmärgiks on pakkuda publikule rohkem tööriistu või vahendeid
nähtava/kogetava nautimiseks. Et publik ei jääks pelgalt halva kogemuse küüsi,
vaid püüaks leida võimalusi selle nautimiseks/nauditavaks muutmiseks, hooli-
mata sellest, kas kiusamine oli looja teadlik eesmärk või mitte. 
     Antagu artikli autorile andeks sina-vormi kasutamine lugeja poole pöördudes.
Autor taotleb seeläbi võrdväärse vestluspartneri rolli ning püüab hoiduda epistli
lugemisest või näpuga viibutamisest. 
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     Esimene kiusamisviis, mida lähemalt analüüsime, on tantsuetendus ilma tant-
suta. Heal juhul tegeleti laval millegagi, mida sina küll tantsuks ei liigitaks, ja hal-
vimal juhul seisti niisama, kirjutati miskit, näidati videot, räägiti, lauldi või
urineeriti. Kõige kuulsam näide siinkohal on prantsuse koreograafi Jérôme Beli
lavastus „Jérôme Bel“ (1995), mille etendamise pärast kaevati kohtusse Iirimaa
rahvusvaheline tantsufestival (International Dance Festival of Ireland), süüdista-
des festivali roppuses ja reklaamipettuses. Süüdistajad väitsid, et antud lavastust
ei tohiks liigitada tantsu alla, kuna selles polnud midagi, mida võiks nimetada
tantsuks, mis nende väitel on inimeste rütmiline liikumine, üles-alla hüppamine
muusikaga või siis ilma muusikata. Kuigi erinevatel põhjustel jäeti see kaebus rahul-
damata, toetab see üldist arvamust, mille kohaselt tantsu essents seisneb liikumi-
ses, ning paneb küsima, miks tantsukunstnikud loovad etendusi, kus ei liiguta.
     Tants ja liikumine ei ole alati olnud kohustuslikud koosilmingud – kui renes-
sanssiajastul esimest korda pärast antiiki täheldati ka teatriga (st ka lava ja esita-
misega) seotud tantsu, oli see väga vähe seotud liikumisega. Tantsu ajalugu
lähemalt uurides selgub, et tantsu defineerimine läbi liikumise on muutunud
seda valdavamaks, mida enam lähenetakse kaasajale. Kui juba romantismiaegset
balletti võib kirjeldada kui ülespoole pürgivat ja voolavat liikumist, mille põhi-
eesmärk oli eirata gravitatsiooni, siis liikumise jumaldamine tantsus sai tõelise
hoo sisse alles moderntantsu tekke ja arenguga (20. sajandi I pool), mis esma-
kordselt väitis, et olemuslikult põhineb tants vaid liikumisel. Seda väidet koh-
tame praktikas nii moderntantsu algusaastatel Isadora Duncani loomingus, mis
keskendus loomuliku, loodusest pärineva liikumise esitlemisele kõrgkunstina,
kui ka moderntantsu kõrgperioodil (1930–1950) Doris Humphrey ja Martha
Grahami poolt välja arendatud moderntantsu tehnikates, mis võtavad tantsu-
loome aluseks tantsiva keha hingamises alguse saava liikumise. Tantsu ja liiku-
mise täieliku teineteisega sidumiseni jõudis Martha Grahami õpilane Merce
Cunningham, kes väitis, et kuna me kõik liigume erinevalt, sisaldub selles eri-
nevalt liikumises ka kogu tantsu tähendus ja väljendus. Pole vaja lisada juurde
väliseid emotsioone või tähendusi. Tantsu ja ka liigutuse tähendus on liikumises
endas ja neid liigutusi sooritavates inimestes. Saades inspiratsiooni Cunninghami
puhta liikumise ideest, hakati otsima puhast tantsu, mis oleks vaba kõigest muust
peale tantsu enese, ning seeläbi algas 1960. aastatel postmodernse tantsu – nüü-
distantsu – võidukäik. Päevakorda kerkis tantsu kui sellise defineerimine
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teaduslikult ning kuna eelnevalt olid tants ja liikumine väga tihedasse seosesse
põimitud, hakati uurima ka liikumist. Püüti paljastada liikumist kui tegevust,
vabastada seda kõigest muust ning jõuda selle tuumani. Kadus ära virtuoosne
tants, kuna kardeti „oskuste pettust“, mis viib uurijaid kaugemale liikumise alg-
vormist. Tolleaegsed nüüdistantsu koreograafid asetasid esiplaanile tantsu kui
meediumi uurimise ning jätsid tantsu tähenduse tähelepanuta. Tantsu kui liiku-
mist defineerides jõuti nii kaugele, et tantsuna esitleti mänge, sporti, võistlusi,
lihtsat kõndi ja jooksu, musitseerimise ja loengu pidamisega kaasnevaid žeste,
isegi liikuvat pilti filmis ja mälupiltide liikumist. Liikumise definitsiooni piira-
matult laiendades jõuti tulemuseni, et tants pole tants mitte kindla sisu (nt liiku-
mise), vaid oma konteksti pärast. See tähendab, et kõik siin maailmas kuulub
tantsu mõiste alla, kui seda tantsuna serveerida või vaadelda. Tants ja liikumine
pole enam piiritletud (inim)keha ja selle võimete ning oskustega, vaid on muu-
tunud viisiks, kuidas tõlgendada ja lahti seletada meid ümbritsevat maailma.
     Olles eelmise sajandi viimase kümnendi alguseks jõudnud selleni, et tants
võib tähendada kõike kui seda tantsuna esitleda, said nüüdistantsu koreograafid
rahumeeli pöörduda tagasi sisuküsimuste juurde. Tantsukunst hakkas uuesti
tegelema tantsuväliste probleemidega. Kuigi väga suur hulk tantsulavastusi
käsitlevad siiamaani kehaga seotud küsimusi, on toimunud märkimisväärne
avardumine. Tants on lähenenud teistele kunstiliikidele ning tantsulavastustes
pööratakse senisest enam tähelepanu teistele meediumidele peale inimkeha ja
selle võimete. Tantsuetendustes kasutatakse julgelt verbaalset teksti, hullumeel-
seid kostüüme ja lavakujundust, enam ei tekita imestust tantsulavadel nähtavad
multimeedialahendused ega virtuaalsus. Nüüdistants on oma olemuselt liikunud
üsna lähedale postdramaatilisele teatrile, mille üheks iseloomulikumaks jooneks
on meediumide mittehierarhilisus (non-hierarchy of mediums1). Nagu sõnateater
on kaugenenud dramaatilisest jutustusest ja verbaalse kõne esiplaanile seadmi-
sest, on nüüdistants kaugenenud keha virtuoossest, abstraktsest ja voolavast
liikumisest. Tantsukunst on jõudnud tõdemiseni, et eesmärk pühitseb abinõu.
Mis tähendab, et meedium valitakse selle järgi, mida selle abil esitada või luua
tahetakse. Isegi kui selle hind on liikumisest loobumine. 

1 Siin ja edaspidi on ingliskeelsed terminid pärit H.-T. Lehmanni teosest „Postdramatic Theatre“. London,
New York: Routledge, 2009.
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     Siinkohal võib näidetena eesti tantsumaastikult esile tuua Henri Hüti tööd –
avalikkuse tähelepanu enim pälvinute seast „The Reader“ ja „Sfääri saared“, mil-
lele ei saa ette heita liikumise puudumist, küll aga selle mittevastavust klassika-
lisemale arusaamale tantsust kui keha virtuoossest, abstraktsest ja voolavast
liikumisest. Lisaks on Hüti tööd heaks näiteks meediumide mittehierarhilisusest,
kus tants kui liikumine ei ole eesmärk omaette, vaid pigem vahend millegi muu
taotlemisel.
     Üks mõjuvamaid kiusamisviise on reaalsuse sissetung (interruption of the real),
mida kasutatakse laialdaselt eelnevalt mainitud postdramaatilises teatris ja mida
ka nüüdistants väga edukalt rakendab. Enne nüüdistantsu tekkimist olid tant-
sulavastused enamasti kinnised fiktsionaalsed süsteemid. See tähendab, et kõik,
mis laval toimus, toimus seal hoolimata publiku reaktsioonist. Tantsulavastus oli
valmis teos, mida püüti igal etendusel võimalikult ideaalilähedaselt ja vigadeta
taasesitada ning publik oli taandatud vaikiva pealtvaataja rolli, teda aktiivselt
etendusse kaasamata. Kuid see süsteem ei saanud kunagi olla täielikult suletud,
alati ilmnes apse, kõrvalekaldumisi ideaalsest taasesitamisest: kas komistas keegi,
kusagil helises telefon või muud säärast. Reaalsust ei ole võimalik etendusest
välja lülitada, see on alati olemas, ainuke võimalus on seda teadvustada ja kui
saab, siis lavastuse kasuks rakendada. Nüüdistants rakendab reaalsuse sisse-
tunge oma etendustesse selliselt, et publik ei saa kunagi kindel olla, kas see oli
nüüd õnnetus või pidigi nii olema. Sealjuures pole publiku seisukohalt oluline,
kas kogetud reaalsuse sissetung oli antud juhul taotluslik või mitte – 2012. aastal
Tartus Genialistide Klubis etendunud Svetlana Grigorjeva tantsulavastuse „ sõp
rus est“ käigus avanes lae all olev kast, kust pudenes välja roheline jalgpallivõrk,
jäädes siis poolenisti kasti külge tolknema. Järgnevate pinevate minutite jooksul
oli publikul võimalik jälgida tantsijat (kes oli samas ka koreograaf) võitlemas võr-
guga, püüdes seda meeleheitlikult vabastada. Esialgu tundus, justkui oleks juh-
tunud õnnetu aps ja koreograaf/tantsija katsub päästa, mis päästa annab, ent kui
lavale ilmusid ülejäänud tantsijad ja etendus kulges sujuvalt edasi, jäi mulje, just-
kui oleks toimuv olnud osa etendusest. Küllap oli tegemist tööõnnetusega – kuna
teistel etendustel sellist juhtumit ei kohanud – ent see ei vähenda selle intsidendi
mõju ning publiku tähelepanu ja kaasaelamise märgatavat võimendumist. Taot-
luslikult ja meisterlikult kasutas reaalsuse sissetungi Hollandi trupi Schwalbe
lavastus „Schwalbe cheats“, mida Eesti publikul oli võimalik näha festivali
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„Sfääri saared (in order to dance)“. Henri Hütt ja Riho Hütt. Foto Teet Suur.
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„Sfääri saared (in order to dance)“. Henri Hütt ja Riho Hütt. Foto Teet Suur.
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„sõp rus est“. Stseen lavastusest. Foto Epp Kubu.
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„sõp rus est“. Stseen lavastusest. Foto Epp Kubu.
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„Baltoscandal“ raames 2012. aasta suvel. Lavastus oli üles ehitatud kindlale reeg-
listikule: etendajad mängisid kindlate reeglite ja punktisüsteemiga mängu, kus
kaks seltskonda võistlesid vastasvõistkonna riietest vabastamises. Lihtne üles-
ehitus, aga keeruline sisu. Kuna raamistikku ja reeglistikku algusest peale ei var-
jatud, suunati publiku tähelepanu kohe mängu sees toimuvale, mis näis toimuvat
vaid reeglitest lähtuvalt, sündmusi eelnevalt lavastamata või kokku leppimata,
olles sealjuures ehe näide reaalsuse sissetungist. Publik vaatas kerge hasardi ja
tugeva ärevusega pealt, kuidas tema silme all brutaalselt teineteist kiusatakse ja
vigastatakse ning sohki tehakse. Ja just sel hetkel, kui publik oli viidud nii kau-
gele, et laval toimuva reaalsuses enam keegi ei kahelnud, toodi valguskujundu-
sega fookusesse stseene või duette, mis olid ilmselgelt eelnevalt lavastatud ja
tekitasid vastupidise kahtluse, et kõik eelnev oli samamoodi lavastatud ja meis-
terlikult kokku mängitud. Antud juhul võiks pigem väita, et tegemist oli näite-
mängu sissetungiga reaalsusesse, mis pani publiku juurdlema selle üle, mis osa
eelnevalt nähtust oli lavastatud ja mis sündis kohapeal. Millised emotsioonid,
valukarjatused ja sündmused olid „päriselt“ ja millised mitte. 
     Mõlema näite puhul tekkis olukord, kus publik ei saanud turvaliselt istuda ja
etendust vaadata, vaid oli sunnitud endalt kogu aeg küsima ning otsustama, mis
osa oli reaalsuse sissetung ja mis mitte, kas ma peaksin nüüd kiirabi kutsuma või
on see osa etendusest. Tänapäevane haritud, erudeeritud ja palju näinud publik
on tantsu ja teatrit vaadates muutunud väga mugavaks ning pealtvaatajaid on
väga raske ära petta, et see, mis laval toimub, on päriselt. Me arvame, et see on
alati illusioon ning käitume sellele vastavalt – püsime rahulikult ja muret tund-
mata pealtvaatajarollis, etenduse käiku vahele segamata ning hoides end muga-
valt emotsionaalselt kõigutamata. Või vähemasti senikaua, kuni see pole
ärritavalt häiriv. See ärritus äratab üles meie tõlgendamisvõime, sunnib meid loo-
buma mugavast info vastuvõtmisest ning suunab meid tunduvalt keerulisemale
isetõlgendamise teele. Kui publikult võtta ära turvalisus tõlgendada kõike laval
toimuvat üheselt „teatrimaagiaks“, „suurepäraseks lavastajatööks“ või „näitleja-
meisterlikkuseks“, kaob publikul võimalus olla rahulikult oma koha peal istuv
vaatleja. Publik muutub aktiivseks uurijaks ja tõlgendajaks. Etenduse ülesanne
ei ole enam publikule infot, ideid või mõtteid vahendada, vaid ärgitada inimesi
vaimsele aktiivsusele, ise mõtlema ja otsustama, kuidas on tegelikult. 
     Tuntuim publiku kiusamise viis on igavus. Publikus igavuse tekitamiseks on
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mitmeid võimalusi, antud juhul on vaatluse all see, kui etenduses suurt midagi
ei juhtu, kui korratakse ühte ja sedasama tegevust ilma dünaamiliste muutusteta.
Nagu Tõnis Niinemetsa monolavastuses „Ulg“, mille alguses etendaja jooksis
jooksulindi peal piisavalt kaua, et end ja publikut sellest ära väsitada, või siis
Kadri Noormetsa ja Kadi Maria Vooglaidi 45-minuti pikkune etendus „Visuals“,
mis vaid ühetaolisest klubitantsust koosneski. Kuigi säärane kiusamine on üsna
tüütu, on ka selle taga võimalik näha suuremat eesmärki – see on vaadeldav kui
strateegia tänapäevase infoküllusega suhtlemiseks, mis väljendub mänguna mär-
kide intensiivsusega (play with the density of signs).
     Meid ümbritsev globaalne infoühiskond pommitab meid igal ajahetkel väga
suure koguse piltide, teksti, kujundite ja teiste märkidega. Märkidega, mida me
tahes-tahtmata vastu võtame ja tõlgendame. Kuna see informatsiooni kogus on
nõnda suur, muutume me ise märke tõlgendades pinnapealseks ja rahuldume
olude sunnil vaid märgis sisalduva informatsiooni vastuvõtmisega, jättes kõrvale
kehalised tajud ning mitteverbaalse mõju. Me saame aru ja mõistame, mis juhtus
ja kuidas, ent sellega ei kaasne emotsionaalseid või hingelisi muutusi. See, mida
me nägime/vastu võtsime, ei „loksutanud“ meid kuigivõrd. Ainult informat-
sioonile orienteeritud vastuvõtu tulemus on kujundi surm (death of an image), mis
tähendab, et olles harjunud vastu võtma vaid märgis sisalduvat informatsiooni,
muutuvad kõik märgid vaid infokandjateks ning kaotavad (meie kui tõlgendajate
jaoks) endas sisalduva fenomenoloogilise mõju. Nüüdistants töötab kujundi
surmale vastu eitava strateegia abil, vähendades märkide üleküllust läbi korduste
ja ühe märgi pikaajalise kestvuse. Tulemuseks on etendus, mis on aeglane, vä-
heste muutuste ja madala tempoga või siis pideva korduse peale üles ehitatud.
Väga võimalik, et ka igav. 
     Publiku ülesanne on siinkohal mitte magama jääda ning vaadelda igavust,
mis etendusega kaasneb, mitte kui negatiivset kõrvalmõju, vaid positiivset või-
malust. Nimelt ärgitab madal intensiivsus, mis tingib ka igavuse, vaataja kujut-
lusvõimet. Kuna etenduses on vähe elemente, millega kujutlusvõime saab
töötada, peab ta ühel hetkel (kui kõik esmased seosed ja tähendusloomed on lei-
tud) muutuma aktiivsemaks kui tavaliselt, et leida uusi seoseid ja tähendusi.
Mida vähem on märke, seda aktiivsemaks muutub kujutlusvõime. Kui niipidi
mõelda, siis on kõik vähem või rohkem igavad etendused loodud selleks, et anda
meie kujutlusvõimele aega ja ruumi tegeleda uut laadi tähenduste ja seoste
loomisega.
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     Kõige keerukam lugu on kiusamisega, mille tagajärjel publik lahkub saalist
tundega, et ta pole mitte millestki aru saanud. Etendus tundub kummaline ja
segadusse ajav. Kõige kurvem on lugu siis, kui publikul jääb tunne, et temal endal
jääb midagi vajaka, et etendusest aru saada. Siinkohal tuleb tõdeda, et selline kiu-
samine pole peaaegu kunagi taotluslik. Täpsemalt öeldes, et lavastuse loojate
esmane eesmärk ei pruugi olla (üheselt) tõlgendatava ja mõistetava lavastuse
loomine.
     Arusaamine seisneb enamasti semiootilises tähendusloomes – võtan vastu
pakutavad märgid, leian neile tähendused ja panen selle kõik omavahelisse seo-
sesse. Saan aru, mida laval toimuv tähendab, ja saan anda sellele omapoolse hin-
nangu. Semiootilise tõlgendamise kasutamine on meile väga harjumuspärane ja
me eeldame selle toimimist ka kunstiteoste, sealhulgas nüüdistantsu vastuvõt-
misel.
     Nüüdistants aga ei orienteeri end üheselt semiootilisele tähendusloomele,
vaid keskendub suurel määral osale, mis jääb väljapoole tähendusloomet –
nimetagem seda mõjuks või mõjutamiseks. See muudab meie meeleolu, tekitab
ootamatuid tundeid, võib isegi mõjutada vaatajat kehaliselt, pannes ta higistama
või tekitades jäsemetes impulssi kaasa liikuda. Ning mis on kõige tüütum – sel-
lele mõjule ei saa näpuga osutada, seda ei saa mõista ja sellele pole võimalik
rakendada semiootilist analüüsi. Seetõttu on vajadus teist tüüpi analüüsi järele,
mida ei huvita vaid nähtu märgifunktsioon, vaid selle esinemine fenomenina
ning laad ja viis, kuidas vaataja seda kogeb ning kuidas see talle mõjub. Seda
kutsutakse fenomenoloogiliseks analüüsiks ning nüüdistants kaldub olema sellist
laadi kunstiliik, millele fenomenoloogiline analüüs rakendub lihtsalt. 
     Kui semiootika tegeleb küsimustega „mis see on?“ ja „mida see tähendab?“,
siis fenomenoloogiline analüüs keskendub pigem sellele, „kuidas see on?“ ja
„kuidas see mõjub?“. Fenomenoloogiline analüüs nihutab fookuse tantsueten-
duselt kui teoselt tantsuetendusele kui sündmusele, tegeledes rohkem suhtega
etenduse ja selle publiku, tantsija ja pealtvaataja vahel. Nüüdistantsu luues
ja vaadates ei piisa enam sellest, kui tähelepanu pöörata vaid laval toimuvale.
Tantsuetendus ei ole pelgalt teos, mis on olemuslikult fikseeritud, sarnanedes
maalile või kirjandusteosele. See on sündmus, mille tähendus ja mõju on lahuta-
matult läbi põimunud suhtega etenduse ja publiku vahel. Publik pole passiivne
vastuvõtja, kellel pole sõnaõigust, vaid pigem aktiivne uurija ja looja. Tantsu-
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etenduse sündmuslikkust iseloomustab ka reaalsuse sissetung, millest eelnevalt
juba juttu oli ja mille esinemine tantsulavastuses on samaväärselt nii lavastaja
kui publiku võimuses, mis tähendab, et publik ei loo mitte ainult enda tähendusi,
vaid võib ise muuta etenduse kulgu, mõjutada etendajaid jne. 
     See ei tähenda, et semiootiline tähendusloome tantsulavastustest puuduks
või et keskendutaks ainult fenomenoloogilistele mõjudele. Nüüdistants kätkeb
endas nii semiootilisi märke ja tähendusi kui ka nendes märkides sisalduvat ja
märkideülest mõju, mis eeldab publikult mõlema (nii semiootiliste märkide kui
fenomenoloogilise mõju) olemasolu teadvustamist. Sealhulgas on tantsu kui suu-
rel määral mitteverbaalse meediumi puhul oluline, et semiootiliste märkide
väljakandmist toetaks fenomenoloogiline terviklikkus. Selline koostöö muudab
etenduse nauditavaks nii neile, kes oskavad „lugeda“ lavastuses leiduvaid märke
ning seostavad neid kergelt, kui ka neile, kes tähendusloome asemel keskendu-
vad mõjule. Väga heaks näiteks on Karl Saksi „The Drone of Monk Nestor“, mis
kannab endas tugevaid märke õigeusu kirikust, ent toimides samas ka tugeva
tervikuna, loob atmosfääri, milles pääseb esile teatav endassetõmbav ja transsi
viiv mõju.
     Tantsukunstnikud ei püüa luua etendust, millest oleks võimalikult raske aru
saada, aga nad ei keskendu ka kergesti mõistetava etenduse loomisele. Sageli ei
peitu etenduse väärtus semiootiliste märkide tähenduses, vaid nendes sisalduvas
mõjus, mis ei ole nii väga seotud arusaamisega kuivõrd märkamisega, et midagi
on muutunud, et miski on sind mõjutanud. 
     Pärast seda, kui oleme vaadelnud mõne näite varal, k u i d a s nüüdistants
publikut kiusab, jõuame küsimuseni, m i k s ta seda teeb. Nüüdistants on muu-
tunud. Muutunud on tantsulavastuse olemus ja selle suhe vastuvõtjaga, publi-
kuga. Kuna tantsuetenduse tähendus ja mõju on lahutamatult läbi põimunud
etendajate ja publiku vahelise suhtega, püüab nüüdistants järjest enam kaasata
publikut tantsuetenduse loomesse. Tantsuetenduse eesmärk pole enam kindla
teadmise või idee selgitamine publikule, vaid sündmuse loomine, mis esitab
väljakutse publiku eelhäälestusele, varasematel teadmistel põhinevale arusaa-
male tantsust kui sellisest ning julgusele tunnistada, et ei saada etendusest aru,
ja siis tegeleda võimalusega, et (koreograafi/lavastuse idee) mõistmine ei pruugi
olla ainuke võimalus kunstilise elamuse kogemiseks. Tantsuetendus on sünd-
mus, milleni jõudmiseks peab publik ise aktiivne olema. 

140

teatrielu_2012 copy_Layout 1  08.08.13  16:32  Page 140



141

     Kogu säärase kiusamise eesmärk on üks – muuta vaatajad aktiivsemaks,
panna neid kahtlema selles, mida nad laval näevad. Nüüdistants asetab publiku
kergelt ebamugavasse olukorda, kus neil pole enam kindlat teadmist sellest, mis
on tants ja mis mitte, mis osa laval toimuvast on osa etendusest ja mis on reaal-
suse sissetung ning mida laval toimuv tähendab. Publikult võetakse ära pealt-
vaatajaroll ja neil pole muud võimalust, kui ise mõelda, ise otsustada ja ise luua.
Tantsuetendus ei seleta enam kõike lõpuni lahti, ei anna üheseid vastuseid, vaid
ootab küsimusi publikult. Muidugi, alati jääb võimalus mitte küsida ja jääda
arvamuse juurde, et see tantsuetendus on lihtsalt halb.
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„Kolm õde“. Maša – Merle Palmiste, Veršinin – Jan Uuspõld, Irina – Marta Laan, 
Tusenbach – Hendrik Toompere jr jr. Foto Teet Malsroos.
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„Kolm õde“. Irina – Marta Laan, Olga – Kersti Heinloo, Maša – Merle Palmiste. 
Foto Teet Malsroos.
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FIKTSIONAALSUS JA REAALSUS TEATRIS: 
KOLM VAADET
LUULE EPNER

Fiktsionaalsuse ja reaalsuse suhe on üks teatriteaduse põhiküsimusi; selleteema-
liste artiklite ja monograafiate nimekiri on õige pikk ja pikeneb üha. Siinses
artiklis võtan ma vaatluse alla teatrietenduse mõistmise ja mõistestamise kolm
moodust, mis seda suhet nii või teisiti kirjeldavad: etendus kui (fiktsionaalne)
maailm, kui mäng ja kui esituslikku laadi sündmus.1 Need lähenemisviisid ei vä-
lista üksteist, vaid põimuvad ja kattuvad osaliselt, kuid siiski toovad erinevad
kujundmõisted nähtavale teatri eri tahke. Keskendun sellele, kuidas fiktsionaalse
ja reaalse vahekorda tajub ning mõistab vaataja, kuna niisama võtmeline küsimus
näitleja identiteedist jääb esialgu tagaplaanile. Teoreetilistes käsitlustes, mida ma
kasutan ja kommenteerin, peetakse silmas n-ö ideaalset vaatajat, s.o tegemist on
uurija enda poolt konstrueeritud vaatamismudeliga, mille aluseks on lavastuslike
strateegiate tõlgendused ja parimal juhul enesevaatlus, mitte aga andmed tege-
liku publiku kogemuste kohta. Sama teed lähen minagi. 

Fiktsionaalne maailm
Fiktsionaalsete maailmade teooria juured on loogikas ja filosoofias, kus 1950.–
1960. aastaist peale on tegeldud võimalike maailmade (mõiste pärineb Leibnizi
filosoofiast) probleemistikuga. Seda on rakendatud ja arendatud peamiselt
kirjandusteoorias, eriti jutustava proosa käsitlustes. 1990ndate lõpus köitis see
teooria teatriuurijate, esimeses järjekorras teatrisemiootikute huvi kui võimalus
kirjeldada etendust esteetilise tervikuna, vastukaaluks aina peenematesse liigen-
dustesse uppuda ähvardavale analüüsile. Oma hiljuti ilmunud raamatus „The
Fictional Arts“ jagab Eli Rozik kunstid kahte klassi: ühed kirjeldavad fiktsionaal-
set maailma (nt kirjandus ja teater), teised aga mitte (nt muusika ja abstraktne
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1 Olen samal teemal varem kirjutanud artikli „Mängitud maailmad“, mis ilmus kogumikus „Etenduse
analüüs: võrrand mitme tundmatuga“ (Tartu, 2006).
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kunst); esimesed väidab ta juurduvat inimese eelverbaalses pildilises mõtlemises
(imagistic thinking) (Rozik 2011: 1). Teatrietenduse paigutab ta semiootilise tradit-
siooni vaimus kunstilise info vahendamise skeemi, kus oma väärika koha säilitab
ka teksti mõiste: etendus kui semiootiliselt polüfooniline tekst projitseerib maa-
ilma, mis eksisteerib vaataja mentaalsete piltidena. Roziku mudelis on suhe tekst
– maailm õieti samatüübiline tähistaja ja tähistatava suhtega üksikus märgis,
nõnda et semiootilise etendusanalüüsi aluseid see eriti ei muuda. Intrigeerivam
on Yana Meerzoni katse kirjeldada semiootika vahenditega postdramaatilist teat-
rit (mis osalt määratleb end postsemiootilisena) ning suhestada „maailm“ tekstist
moodsama kontseptiga „teatrisündmus“. Selleks laenab ta Juri Lotmanilt mõiste
„semiosfäär“, mille tunnusjooned (dünaamilisus, dialoogilisus, heterogeensus)
sobivad hästi iseloomustama ka eksperimentaalset teatrit. Meerzon väidab, et
teatrisündmuses osaledes on nii etendajad kui ka vaatajad semiosfääri liikmed
(niisiis loobub ta opositsioonist näitleja – vaataja). Postdramaatilise teatri analüüsi
lõpetab ta aga järeldusega, et mõlemad pooled on kaitstud semiootilise kommu-
nikatsiooni mehhanismiga, kui esitatavat nähakse automaatselt fiktsionaalse
maailmana, kõrvuti vastuvõtja reaalsusega. (Meerzon 2011: 258)
     Mulle näib, et katsed integreerida fiktsionaalse maailma mõiste semiootilisse
etendusanalüüsi on küll aidanud teatrisemiootikat ajakohastada ja värskendada,
samuti paremini haarata lavastust kui tervikut, kuid pole avanud märkimisväär-
seid uusi vaateid teatrile. Tuntakse huvi eeskätt kommunikatsiooni ja referentsi
vastu ning fiktsionaalse – reaalse dihhotoomiat käsitletakse küll pisut teistelt
alustelt, ent ei seata küsimuse alla. Mis tahke teatrist maailma metafoor veel
valgustab – kui vaadelda seda vabamalt, väljaspool semiootika raamistikku – ja
milles ilmneb teatrilavastuse „maailmalikkus“?
     Kõigepealt on tarvis defineerida maailm. Näiteks nii: maailm on mingite
entiteetide (asjade, olukordade, isikute) hulk, mida seostavad ja korrastavad
sündmuste jadad ning aja- ja ruumimustrid (vrd Ronen 1994: 8). Või nii: maailm
on elamiskõlblik keskkond; oma asukatele on see tegevusväli ja välisvaatlejale
(nt lugejale) arusaadav tervik (Ryan 2001: 91). Fiktsioonimaailm sarnaneb põhi-
struktuurides meie eluilmaga – aeg, ruum, inimesed, sündmused –, mis ju õigus-
tabki niisuguse metafoori kasutamist. Teisalt aga rõhutab kõnealune teooria
tugevalt fiktsionaalsete maailmade autonoomsust ehk sõltumatust empiirilisest
tegelikkusest. Fiktsioonis võib kohata üleloomulikke olendeid ja toimuda ime-
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päraseid sündmusi, aeg ja ruum tohivad käituda füüsikaseaduste vastaselt jne.
Fiktsionaalse maailma „põhiseadus“ on fantaasia vabadus, selle looja võib keh-
testada oma, fiktsioonimaailma sees toimiva tõe ja loogika.
     Kas pole siin tegemist väikestviisi paradoksiga? Maailma metafoor kutsub
vedama võrdlusjooni pärismaailmaga, aga samas kuulutab fiktsiooni sõltumatust
pärismaailmast ja võimatuste võimalikkust, tunnistades vaikimisi kunsti ning
elu fundamentaalset erinevust. Tõepoolest, maailma metafoor töötab hästi ühelt
poolt tiheda realistliku koega teoste puhul (nagu Dostojevski romaanid või Tšeh-
hovi näidendid – ja paljud nende lavastused), teiselt poolt aga ulme- ja fantaa-
siakirjanduses, kus kirjaniku esmane hool ja huvi on üles ehitada uusi seni-
nägematuid maailmu. „Maailmalikkus“ ei korreleeru niivõrd realistlikkusega
elusarnasuse mõttes kui autori võimega luua reaalsuse illusioon. Kui lugeja vai-
musilma ette tõuseb mitmekülgselt ja detailirikkalt kujutatud maailm, mis mõjub
eheda ja usutavana, siis pole tähtis, missugune see maailm oma loomult on – elu-
sarnane, unenäoline või täiesti irreaalne (vt Ryan 2001: 158). Madis Kõivu näi-
dendimaailmades leidub kõikvõimalikke veidrusi – lapsed lendlevad tuules, auk
räägib türgi keeli – ja abstraktsusi (nt tühi valge ruum, milles on kõik, mis on
eimidagi), aga neid on kirjeldatud nii täpselt ja elavalt, et lugeja kujutluses oman-
davad need maailmad meelelise autentsuse. Illusionistlikkus tuleneb kujutamise
viisist, mitte sellest, milliseid objekte ja situatsioone kujutatakse.
     Teadagi, Kõivu näidendid kuuluvad kirjandusse. Kuidas kohandada pea-
asjalikult kirjandustekstide toel arendatud lähenemisviisi teatrile? „Lavailm“ on
iseenesest laialt käibiv poeetiline väljend ning lavastajatööd on maailma loomi-
sena mõistnud nii lavastajad ise kui ka kriitikud. Kummatigi ei pea kõik lavas-
tajad end uute maailmade ehitajaks ja teoreetikutel on lavastamise kohta välja
pakkuda teisigi kujundmõisteid. On küsitav, kas iga lavastus genereerib iseseisva
kujuteldava maailma eespool toodud tähenduses. Näiteks fragmentaarsed, ilma
siduva loota lavastused, mis koosnevad omavahel nõrgalt või üldse mitte haa-
kuvatest stseenidest, on pigem „maailmatud“, eriti kui lava mõistetakse üksnes
näitamise kohana, mil puudub fiktsionaalne topograafia. Ma pean silmas nii-
suguseid lavastusi nagu näiteks Mart Kolditsa „Proffet“, Tiit Ojasoo – Ene-Liis
Semperi „Kuidas seletada pilte surnud jänesele“ ja „Pedagoogiline poeem“, Anne
Türnpu „Metsik urisev õnn“ jpt. Traditsioonilise teatri maailm – tekstis ankur-
datud, terviklik ja eneseküllane – hääbub, kui loobutakse läbivast tegevusest ning
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fiktsionaalsetest tegelastest (Borowski, Sugiera 2007: 3). Võib väita, et iga stseen
loob siiski oma tillukese lühiealise maailma, mis ei astu teiste stseenide omaga
põhjuslikku ega hierarhilisse seosesse (samas: 8), kuid mulle tundub see üle
pingutatud: kildu on raske tajuda maailmana, ja kui kildudest tervikut ei teki,
siis võib maailma-metafoori südamerahuga kõrvale jätta. Fiktsionaalsus on ise-
küsimus.
     Fiktsionaalse – reaalse suhe on kunstiliigiti erinevalt pingestatud. Etendus-
kunstides, sh teatris teravdab seda nende taandamatu materiaalsus, samas kui
kirjandus toimib üleni kujutluse sfääris (jätkem kõrvale erandid, nagu konkreetne
ehk piltluule). Kui küsida – pelgamata langeda essentsialismi pattu –, mis on
teatri n-ö kõva tuum, ilma milleta ta lakkab olemast teater, siis esimesena meenub
arvatavasti „siin ja praegu“ ehk etendajate ja vaatajate viibimine samal ajal samas
ruumis, ent vähetähtis pole ka teatri aineline pärisus: fiktsionaalset maailma
manavad esile füüsilised, vahetult tajutavad objektid ning etendajad, kes on
kohal elava, kehalise olendina. Bert O. Statesi sõnul on puuduv ja mittereaalne
(s.o fiktsionaalne) teatris „vangistatud“ reaalsesse aega ja ruumi (States 1985: 27).
Teatri tihke ainelisus võib kujutletud maailma n-ö materjali viimisele osutada
vastupanu. Fantaasia vabalennule seavad piire lavatehnilised võimalused ja
inimvõimete piirid, nii et tuleb otsustada, kas viia võimatused lava taha ja/või
tegelaste jutustusse (n-ö kirjanduslikku režiimi), võtta appi tehnoloogilised mee-
diumid (nt video) või otsida alternatiivseid kujundeid. Nõnda on teatris võima-
likuks tehtud Kõivu näidendimaailmad.
     Teatri spetsiifikast tulenevalt on näidendi lugemine ja selle lavastuse vaata-
mine üsna erinevad tegevused. Lugeja peab aktiivselt rakendama oma kujutlus-
võimet, et visualiseerida fiktsionaalse maailma paigad ja elanikud oma vai-
musilmas. Ühe ja sama teksti poolt genereeritud pildistik on lugejati väga
varieeruv: esiteks on lugejate kujutluspildid individuaalsed, sõltudes muu hulgas
elukogemusest, mida nende ehitusmaterjalina kasutatakse, teiseks varieerub ka
teose maailma visualiseerimise aste ja täpsus. Enamasti nägelikustab lugeja
endale vaid osa fiktsionaalse maailma entiteetidest – need, mis talle rohkem huvi
pakuvad – ning eredad kujutlused segunevad ähmasuste ja hõredustega. Teatri-
vaataja eest on lavastaja, kunstnik ja näitlejad teose maailma visuaalse konkreti-
seerimise töö suurelt jaolt ära teinud. Vaataja esimene ülesanne on lavalist
konkretiseeringut tajuda – näha, kuulda, haista, võib-olla kombata ja maitstagi.
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See ei tähenda, et vaataja kujutlus jääks töösse rakendamata, ent tema kujutlused
tekivad suurel määral meeleliste tajude baasil, tõukudes sellest, mis laval juba
näha ja kuulda on. 
     Fiktsionaalse maailma kogemise viis nõuab pisut lähemat vaatlust. Marie-
Laure Ryan nimetab kogemust, milles fiktsionaalne maailm lugejale elusaks ja
elatavaks muutub, süüvimiseks (immersion).2 Metafoor viitab sujuvale liikumisele
füüsilisest reaalsusest tekstimaailma (Ryan piltlikustab seda ookeani sukeldumi-
sena), mis ei ole aga puhtpassiivne kandumine, vaid eeldab aktiivset suhestumist
tekstiga ja kujutlemise nõudlikku tööd (vt Ryan 2001: 14–15). Maailma süüvimi-
seks ehk sisseelamiseks peab keel, millest maailm on tehtud, muutuma „läbi-
paistvaks“, st hõlpsasti läbitavaks, mitte toimima endale tähelepanu tõmbava
takistusena. Teatrile ülekantult toimuks kogemine nii: etendus kui tekst vahen-
dab fiktsionaalset maailma ning publik vaatab etenduse ainelisest koest (lava-
kujundusest, näitlejatest, asjadest jm) „läbi“, näeb lavaruumis fiktsionaalset
tegevuspaika ja elab kaasa fiktsionaalsetele tegelastele. Lavamaailma elusarnasus
soodustab süüvimist fiktsiooni, kuna mitterealistlik esteetika toimib barjäärina.
NO99 „Onu Tomi onnike“ oli kahtlemata „maailmalik“ lavastus. Omaaegne
lugeja elas Harriet Beecher-Stowe´i romaani maailma usutavasti kergesti sisse ja
näitlejate etteloetud lõike kuulates sai seda põhimõtteliselt teha ka NO99 vaataja.
Kuid kui lugu ette mängiti, siis ei lasknud jõuliselt võõritav stiil – maskid, välja-
mõeldud keeled, grotesksed liialdused, lava kui proovisaal peegliga tagaseinas
jm – vaatajal hetkekski unustada, et ta näeb teatrietendust. Fiktsionaalne maailm
eksisteeris, aga sissepääsutee oli täis tõkkeid. 
     Fiktsionaalne maailm, illusioon, sisseelamine (süüvimine) ja vaataja passiiv-
sus seotakse teinekord liiga kergekäeliselt kokku ning peetakse seda komplekti
vanamoelise realistliku teatri pärandiks, millest otsinguline teater peaks nagu
kindlasti vabanema: lõhkuma illusiooni, aktiviseerima (üles äratama) vaataja,
looma kriitikat võimaldava distantsi, s.o töötama reaalsuse tasandil. Siiski ei
taandu fiktsiooni – reaalsuse suhe teatris (ega teisteski kunstides) nii lihtsatele
valemitele. Teatrietendus oma kütkestatuses mateeriasse tõmbab fiktsionaalsesse
maailma sisse nõrgemini kui film või romaan. Etenduse vaatamine on vägagi
aktiivne tegevus: vaataja valib, millele suunata oma tähelepanu, ta võrdleb ja
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2 Enam-vähem samatähenduslikud on „sisseelamine“ ja „sissetundmine“.
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seostab, ja muidugi tõlgendab. Samuti ei ole sisse- ja kaasaelamine seotud ainu-
üksi fiktsionaalsete tegelastega, vaid hõlmab ka afektiivset ja kinesteetilist (ke-
halistes reaktsioonides väljenduvat) empaatiat täiesti reaalsete näitlejatega. Ei
maksa ka arvata, nagu hävitaks empaatia võime suhtuda nähtavasse kriitiliselt.
     Ilmselt on lihtsustav kirjeldada etenduse vaatamist kahe diskreetse tajurežiimi
vaheldumisena, justkui lülitaks vaataja fiktsiooni-taju kord sisse, kord välja.3 Küll
aga oodatakse teatrivaatajalt, et ta aktsepteeriks fiktsionaalsust kui etenduse on-
toloogilist režiimi, omistaks näitleja sõnad ja teod fiktsionaalse maailma elanikule
ja käituks sellekohaselt, näiteks hoiduks sekkumast asjade käiku laval. Ka süü-
vimist mõne illusionistliku lavastuse maailma saadab enam-vähem pidev tead-
likkus sellest, et tegemist on fiktsiooniga. 
     Fiktsionaalse ja reaalse tasandi teatriomane läbipõimitus annab endast märku
ka loodud maailma siseses ontoloogias. Kirjanduspõhistes teooriates on ses
küsimuses lahkarvamusi. Mõned uurijad peavad tegelaste kooseksistentsi eel-
duseks ja tingimuseks ontoloogilise homogeensuse printsiipi: fiktsioon fiktsio-
naliseerib kõik, mis temasse on sisse võetud, Napoleon Tolstoi „Sõjas ja rahus“
on niisama fiktsionaalne kui Pierre Bezuhhov (Doležel 1998: 18). Mõni teine leiab,
et kui reaalsed isikud paigutatakse fiktsionaalsesse konteksti, kus nad suhtlevad
omavahel või fiktsionaalsete tegelastega, rikutakse maailmadevahelist piiri ja
tegemist on ontoloogilise skandaaliga. Realistlikus kirjanduses hoidvat skandaali
ära traditsioonid ja konventsioonid, mis kontrollivad ajalooliste isikute eksistentsi
fiktsioonis, küll aga armastab selliseid skandaale lavastada postmodernistlik fan-
taasia (vrd McHale 1987: 85–88). Tänu reaalsustasandi silma- ja väljapaistvusele
näib teatris skandaal olevat märksa leebem, kui seda üldse tajutakse: pseudoaja-
loolisi fantaasiaid (nagu Loone Otsa „Koidula veri“) legitimeerib teatriomane
mängu printsiip ning siis, kui näitleja esitab iseenda rolli (Urmas Vadi „Peeter
Volkonski viimane suudlus“), mahendab pingeid „näitleja reaalsuse printsiip“
ehk näitleja alatine ja äraunustamatu kohalolu lavakujus. Kui näitleja töö on
kehastada lavakujusid, miks ei võiks ta siis vahelduseks mängida iseennast.
Võib-olla on ontoloogilise skandaali maiku pisut enam tunda Uku Uusbergi

3 Näiteks Jean Alteri dualistlik lähenemine: teravalt on eristatud etenduse referentsiaalne funktsioon
(kujutada lugu, mis toimub mentaalses ruumis) ja performatiivne funktsioon (loo esitus „siin ja praegu“
toimuvas etenduses), kusjuures Alteri väitel ei saa nad esineda üheaegselt, vaid välistavad teineteist. (Alter
1990 : 31–32)
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lavastuses „Kuni inglid sekkuvad“, kus fiktsionaalsesse maailma on sisse kirju-
tatud pianist Jaan Kapi sugugi mitte episoodiline roll, mida esitab pianist Jaan
Kapp ise, s.o mittenäitleja, inimene teatrivälisest maailmast. 
     Fiktsiooni tajumise dualistlikku mudelit kritiseerib muu hulgas Jean-Marie
Schaeffer. Schaefferi järgi ei võngu vastuvõtja taju edasi-tagasi fiktsiooni ja reaal-
suse vahel (analoogiliselt Wittgensteini tuntud näitega pildist, kus näeme kord
küülikut, kord parti), vaid tegemist on kaheplaanilise mentaalse seisundiga ehk
fiktsionaalse ja reaalse aspekti tajumisega samaaegselt (Schaeffer 2010: 166–168).
Kaksipidine taju tähendab ambivalentsust. See juhib meid mängu kui sügavalt
ambivalentse fenomeni juurde. 

Mäng
Teatrilavastust on peetud mängu ja kirjanduse vahevormiks, kuna teatris tekita-
takse tegeliku ja fiktsionaalse maailma vahele nähtavate tugede süsteem (tuge-
dena toimivad näitlejad, asjad laval, kujundus jm), samas nihutavat lavastusi
kirjanduslike maailmade poole „nende eelnev valmiskirjutatus“ (Annus 2002:
99). See väide kehtib õige piiratud ulatuses. Kui tegemist on valmisnäidendi teks-
titruu lavastusega, siis on draamateksti ja teatrietenduse projitseeritud maailmad
tõesti lähedased, kuid „eelnev valmiskirjutatus“ muutub kahtlaseks juba neil juh-
tudel, kui lavastaja näidendimaailma teistsugusesse aegruumi transponeerib
(kaasajastatud klassikalavastuste juhtum), samuti on valmiskirjutatud näidendist
lähtumine vaid üks paljudest lavastamispraktikatest. Annus toetub Kendall Wal-
toni teooriale, mille kohaselt kunstiteos toimib kui tugi (prop)4 mängult uskumise
mängus (game of make-believe). Waltoni järgi mängib seda mängu vastuvõtja, kes
kasutab fiktsionaalse maailma tugedena ka näitlejaid. Sellega ei saa nõustuda,
sest näitleja on kindlasti enamat kui vaataja mänguasi: ta on ise mängija, kes loob
(ja kui tarvis, siis lammutab) kujuteldavat maailma (vrd Saltz 2006: 211–212).
Mõistlikum on käsitada teatrilavastusi mitte vahevormina, vaid otsejoones
mänguna. 
     Mängu kompleksset ja mitmetasandilist fenomeni saab muu hulgas vaadelda
kui kultuuris laialt levinud ja sügavalt juurdunud praktikate hulka. Niisugusest
vaatenurgast kerkib küsimus, kuidas on teater mängude paljuliikmelises pere-
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4 Väga teatrisobilik metafoormõiste, kuna prop tähendab ka rekvisiiti.
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konnas positsioneeritud. Prantsuse sotsioloog Roger Caillois jagab oma klassi-
kalises käsitluses „Les jeux et les hommes“ (1958) mängimise nelja kategooriasse,
lähtudes mängu juhtprintsiibist: a) agôn (domineerib võistlus), näiteks sportmän-
gud; b) alea (juhus), näiteks õnnemängud; c) mimicry (teesklus, maskeerimine),
näiteks lastemängud; d) ilinx (uim) ehk teadvusseisundit muutvad mängud,
näiteks tantsivad dervišid (Caillois 1982: 19–36). Jäljendamise ja illusiooni loo-
misega tegelev teater kuulub muidugi mimicry kategooriasse. Kui Caillois rööbi-
tab kultuurilisi mänguvorme sotsiaalsetega, siis paigutab ta teatri ja teised
etenduskunstid ühte ritta niisuguste ühiskonnaelu nähtustega nagu tseremoo-
niad, etikett, ja „kujutamisega seotud elukutsed“ (samas: 65). Erinevalt Caillois’st
võtab Richard Schechner lähtepunktiks etenduse ning paigutab nn kultuuri-
etendused pidevate üleminekutega kontiinumisse, mis sirutub mängudest
(games) üle etenduskunstide (sh teater) argieluliste „etendusteni“. Universaalse
kultuurilise algena mõistetud mäng (play) koos rituaaliga on tal aga miski, mis
kõiki etenduslikke tegevusi läbib ja põhistab (Schechner 2002: 42). Willmar Sauter
seab keskmesse teatrisündmuse, mida määravast neljast aspektist või tasandist
kaks seostuvad mänguga: teatrimäng (mängimine kui teatrisündmuse tähtsaim
ja hädavajalik osa) ja mängimiskultuur kui eriline sotsiaalne ja kultuuriline väl-
jendusvorm, mis muu hulgas rõhutab teatri erinevust kirjalikust kultuurist (Sau-
ter 2011). Sauteri mudelis sisalduvad nii idee teatri kuulumisest mänguliste
kultuuripraktikate perekonda kui ka kujutlus, et teatrietendus on olemuslikult
mängimine. 
     Kui küsida edasi, mil viisil on teater mäng, siis tuleb pilk pöörata „lähisugu-
laste“ poole ehk mimicry klassi kuuluvatele mängudele Caillois’ mõistes. Need
mängud sõlmivad kompromissi „maailma“ ja „mängu“ printsiibi vahel, sest nad
loovad või kehtestavad tavareaalsusest erineva maailma, milles mängitakse (vrd
Ryan 2001: 286). Ent kui fiktsionaalne maailm on ennekõike kujutluslik ruum,
mis on sisustatud asjade ja inimestega, siis mängu maailma konstitueerivad
mängureeglid ja -raamid. 
     Siin näitab end jälle üks paradoks. Mängu vahest enim rõhutatud põhitunnus
on vabadus: mängu tavatsetakse defineerida kasupüüdlikest eesmärkidest vaba
tegevusena, mida harrastatakse tema enda pärast. (Professionaalse teatri, nagu
ka profispordi puhul tuleb mõistagi teha mööndusi.) Mängimisvabaduse eeldu-
seks tundub aga olevat mängu raamistatus ja reeglistatus. Mängule reserveeri-
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takse argielust eraldatud ja nii ajas kui ka ruumis piiritletud tsoon; vabadust
praktiseeritakse n-ö kaitsealal, seespool mängumaailma piire, kus mängimist
ohjavad kokkulepped ja reeglid. 
     Teatris piiritleb mängu maailma ruumis tavaliselt lava (või muu markeeritud
ala, kus tegutsevad näitlejad) ning ajapiirid on määratud etenduse alguse ja lõ-
puga. Sageli on need raamid aga liikuvad või taotluslikult ähmastatud: nn kesk-
konnateater kui ühtne keskkond, mida jagavad näitlejad ja vaatajad (Saša
Pepeljajevi „Kirsiaed“ teatris NO99), fiktsiooni „siirded“ pärismaailma, nagu
enne etenduse algust ja vaheaegadel vaatajate keskel liikuvad rollides näitlejad
(Urmas Vadi „Hullumaja suvepäevad“), etenduse lõpusignaali puudumine, nii
et jääb vaatajate otsustada, millal etendus lõppenuks lugeda (Urmas Vadi „Peeter
Volkonski viimane suudlus“) jms. Samuti on mängijatel õigus ja vabadus mängu
ajal reegleid kehtestada, muuta ja tühistada. 
     Mängu saab vaadelda ka ühe kunstilise strateegiana teiste kõrval (kriitika rää-
gib sel puhul lavastuse suuremast või väiksemast mängulisusest). Selles tähen-
duses on mäng seotud spontaansuse, improvisatsiooni ja juhuse printsiibiga,
mille abil raame ja reegleid kõigutatakse ja manipuleeritakse. Just selles konteks-
tis on mäng „määramatuse sissetoomise masin“, nagu ütleb Anne Türnpu (2011:
58), mis ületab piire – kuid teeb seda turvaliselt mängu maailma sees, mõjutades
osalejate teadvusseisundit, kuid mitte „tegelikku elu“ väljaspool mängu.
     Siinkohal sidugem mängu ja maailma metafoorid kokku, mõistestades eten-
dust mängitud maailmana. Teatrilaval mängivad näitlejad ühtaegu maailma (ole-
vaks, lahti) ja selle maailma sees, st tema loomuse kohaselt ja reeglite järgi, mida
nad mängides kehtestavad. Mängimine on omamoodi sidestamisprotsess, milles
katkematult „kootakse kokku“ fiktsiooni ja reaalsuse tasandeid, ning seda tehes
ühtlasi määratletakse neid, luuakse ja liigutatakse nendevahelisi piire, struktu-
reeritakse lavamaailma aina uuesti.
     Kuidas suhestuvad mängu loodud maailmas fiktsionaalsus ja reaalsus? Sageli
kirjeldatakse seda maailma seestpoolt, mängijate kogemuse ja meeleseisundi
kaudu. Sellise nurga alt vaadates on mängu maailm ambivalentne: mängijad ta-
juvad olukorda tegeliku ja kujutluslikuna üheaegselt. Juri Lotman mõistab
mängu tegelikkuse erilist tüüpi mudelina, mis on „praktilise ja tingliku (seman-
tilise) käitumise samaaegne realisatsioon“ ehk olemuslikult kaheplaaniline näh-
tus. Mängija peab pidevalt tajuma situatsiooni kaheplaanilisust, korraga
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mäletades ja unustades, et ta viibib mängu maailmas (Lotman 1990: 185). Ambi-
valentsuse kadu, s.o kaheplaanilisuse asendumist üheplaanilise tajuga kaldu-
takse mänguteooriates pidama mängu hävitavaks jõuks. Nii on Johan Huizinga
meelest mängukollektiivile suurimaks ohuks mängurikkuja, kes ignoreerib
mängu võlumaailma ja riisub sellelt tegelikkuse illusiooni (Huizinga 2003: 21).
Kui illusiooni purustamist mängus üldiselt taunitakse, siis huvitaval kombel
nähakse teist äärmust – neeldumist mängu, nii et kaob tegelikkuse taju – pigem
positiivses valguses. Mängija seesugust kogemust kirjeldab hästi Mihaly Csiks-
zentmihalyi mõiste „vool“ (flow): meeleseisund, kus piirid subjekti „mina“ ja te-
gevuse (mängu) vahel varisevad, mänguga minnakse kaasa enesekaotuseni ehk
n-ö mäng mängib ennast ise. Kujutletavasti on see tõepoolest pigem meeldiv
kogemus, kuid ilmselt mitte alati. Mängija võib tajuda end ka mängu poolt lõksu
püütuna ja võimetuna sellest väljuma. 
     Mänguna kontseptualiseeritud teatrietendus töötab ontoloogilises topelt-
režiimis. Fiktsionaalsuse ja reaalsuse tasandid toimivad nüüd üheaegselt, kuid
endiselt on meil tegemist kaheliikmelise mudeliga. Kas pole see siiski lihtsustus?
Peenemaid eristusi lubavat mudelit otsides võtan abiks Thomas Paveli kaksik-
struktuuri mõiste. Esmapilgul ei erine see kuigivõrd näiteks Lotmani mängu-
teooriast. Ka Paveli järgi on mängu maailm ontoloogiline sulam. Reaalne ja
fiktsionaalne eksisteerivad koos „pärismaailma“ substantsis – seetõttu nimetab
Pavel neid tasandeid fiktsionaalreaalseks (fictionally real) ja reaalreaalseks (really
real), kusjuures primaarne on viimane – ning on omavahel seotud suhtega „pee-
takse millekski“ (will be taken as) ehk „justkui“. (Pavel 1986: 56) Nende tasandite
suhe ei ole aga jäigalt fikseeritud, vaid liikuv ja muutuv. Kui mängu pannakse
küllalt palju energiat, võib see ületada tõelisuse läve ning toimida tegeliku aktiga
samajõuliselt – muuta inimeste elu (vt Pavel 1986: 60–61). Niisugust mittestabiil-
set struktuuri ei ole siiski täpne kirjeldada dualistlikult, s.o kahetasandilisena,
nagu seda teeb Pavel. Pigem võiks üleminekut reaalsusest (mis on mängu maa-
ilma kindel vundament) fiktsiooni kujutleda astmelisena ehk skaalana, millele
mahub tugevama või nõrgema fiktsionaalsusega olekuid. Selles struktuuris töö-
tavad tõmbejõud otspunktide suunas, mida ometi kunagi ei saavutata: ühelt
poolt tung sulada kokku tegelikkusega, teiselt poolt tung katkestada sellega iga-
sugused suhted ja kehtestada täiesti suveräänne omailm. 
     Mänguline teater kasutab mitmesuguseid võtteid ja strateegiaid, et hoida
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lavamaailma ja vaataja vahel teatavat distantsi ja raskendada või takistada süü-
vimist fiktsioonimaailma. Aga mängurikkujaks muutub ka vaataja, kes lavamaa-
ilmast täielikult distantseerub, näiteks jääb külmaks loo vastu ja üksnes hindab
kriitilisel pilgul mängu ilu ja leidlikkust. Mänguna mõistetud teatri vaataja taju-
kogemus on kaheplaaniline, nagu eeldab mängu maailma topeltontoloogia; sel-
leks peab ta mõistma mängureegleid ja fiktsionaalset konteksti, milles mäng käib.
Sel juhul on ta täispuhutav tuulemees, keda oleme näinud kaubanduskeskuste
reklaamikujuna, justkui hiiglane Humbaba (Peeter Jalaka „Gilgameš“), ja siniseid
riidekangaid lehvitavad neiud näitavad, et viibitakse merel (Ojasoo – Semperi
„Perikles“). 
     Kõige olulisemaks publikut puudutavaks erinevuseks on mängulise teatri
eestkõnelejad pidanud aga vaataja muutumist kaasmängijaks. Vaataja rolli
ümbermõtestamine (justkui) passiivsest pealtvaatajast etenduse aktiivseks osa-
võtjaks on olnud 20. sajandi avangardse ja ka mitte nii väga avangardse teatri
põhilisi pürgimusi. Milles seisneb muutus?
     Omamoodi prototüüpses lastemängus ei ole vaatajaid, vähemalt mitte püsi-
vaatajaid: need, kes ühes mänguvoorus vaatavad pealt, astuvad järgmises väga
tõenäoliselt ise mängu. Osalised on põhimõtteliselt võrdsed, pealtvaataja roll
pigem ajutine ja juhuslik. Teatris seevastu on mängijate (näitlejate) ja vaatajate
rollid tavaliselt ette ära jagatud, fikseeritud ja hierarhilised ses mõttes, et näitleja
– vaataja rollijaotus ei ole täielikult ja läbivalt ümberpööratav. Kui näitleja pöör-
dub otse publiku poole, siis pigem astub ta rollist välja, kui et vaataja astuks
mängu sisse. Kui mõni vaataja kutsutakse lavale või suhtleb näitleja temaga per-
sonaalselt (nt ahvatlevad libud „Perikleses“ mõnd esimese rea meesvaatajat), siis
omistatakse roll fiktsionaalses kontekstis sellele konkreetsele vaatajale, kuna
teiste staatus jääb samaks – ainult et nüüd on neil vaadata ka üks endi seast. 
     Mängimise ja lugemise suurimaks erinevuseks on lugeja võimatus võtta
endale fiktsionaalne identiteet ja juhtida tegevuse kulgu (Annus 2002: 99). Teat-
rimängus võib vaataja mõnikord ajutiselt saada fiktsionaalse identiteedi, kuid
kas ta saab suunata tegevuse käiku? Sel alusel defineeritakse osavõtuteatrit: see
on teater, kus näitlejad suhtlevad vaatajatega ning vaatajate käitumisest sõltub
mingil määral etenduse kulg (nt Cabaret Rhizome’i „Rave/Reiv“, mida teater
nimetas läbusimulaatoriks). Täielikust võrdsusest ja rollide vahetatavusest ei saa
siiski rääkida ka osavõtuteatris (vahest mõned äärmusjuhtumid välja arvatud),
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sest etendajad on need, kes organiseerivad teatrisündmuse, kavandavad struk-
tuurid ja kutsuvad kohale vaatajad, kellelt küll oodatakse tegutsemist, aga eten-
dajate seatud algtingimustel ja raamistikus. 
     Näitleja ning vaataja positsioon ja funktsioonid jäävad niisiis põhimõtteliselt
erinevaks ka siis, kui vaatajat käsitatakse kaasmängijana. Mängides maailmu
loova teatri tüüpiliseks vastuvõtumudeliks on sisseelamise ja teatraalsuse-taju
muutuv tasakaal. Marie-Laure Ryan nimetab vastuvõtja hoiakut „süüvivaks (siin
sobiks ka: sisseelavaks) interaktiivsuseks“ – mõiste, mis kätkeb nii mängu kaa-
sahaaravuse imperatiivi kui ka võimalust mängu mõjutada või isegi muuta. 
     Et mängureeglid jõustada, on mängu maailma ajalis-ruumilisest piiritlemisest
tähtsamgi see, et osalejad teadvustaksid endale, et nad on mängus. Antropoloog
Gregory Batesoni sõnutsi on mängu tingimuseks sõnumit „see on mäng“ kand-
vate signaalide vahetamine metakommunikatiivsel tasandil (Bateson 2000: 179).
Selline sõnum loob teatud psühholoogilise raami (frame), mille sees edaspidi
vahetatavad sõnumid saavad lisatähenduse „see pole nii mõeldud“ (samas:
183–184). Teatrimängu tuvastamine tavaliselt raskusi ei valmista, kuid mujal
mängude maailmas tuleb ette, et signaal „see on mäng“ jäetakse meelega saat-
mata või on nii hästi maskeeritud, et seda ei panda tähele. Schechner kasutab
mõistet „pimemäng“ (dark play), viitamaks olukordadele, kus mõned kohalvii-
bijad ei tea ega peagi teadma, et nad osalevad mängus; pimemängud kätkevad
sageli ohtusid ja riski ning on teinekord sügavalt isiklikud.5 „Pime“ on aga ka
Augusto Boali sotsiaalselt angažeeritud „nähtamatu teater“ (Schechner 2002:
106–107), mis kujutab endast ettevalmistatud provokatiivset käitumist avalikus
ruumis. Hallis tsoonis mängu ja mittemängu vahel tunnevad need, kellele on
määratud vaataja positsioon (juhul kui see on üldse määratud), arvatavasti eba-
kindlust ja otsustamatust, kuid seda vaid tingimusel, et miski tekitab vähemalt
kahtlusi selle olukorra iseloomu suhtes, milles viibitakse või mille tunnistajaks
ollakse: mängu konstitueerib, olgu või hüpoteetiliselt, küsimus „kas see on
mäng?“ (Bateson 2000: 182) või märguanne „see võib olla mäng“.
     Avangardistlik kunst kasutas mängu strateegiat sageli selleks, et luua argi-
maailma sees ebahariliku tegevuse tsoon, kus elu ja kunst kohtuvad ja võivad

5 Pimemänguks võib arvata nt Vaino Vahingu kuulsad Spiel´id, mida provotseeritavad ei pidanud män-
guna ära tundma.
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segi minna. Kui nii juhtubki, kas on siis enam põhjust rääkida mängust? Või rää-
gime mängust, aga mitte enam kunstist? 

Sündmus. Performatiivsus
1960.–1970. aastail toimunud nn performatiivse pöörde järel koondus suur osa
otsingutest etenduskunstides eespool visandatud fiktsionaalse – reaalse skaala
reaalsuse-otspunkti ümbrusesse, eesmärgiks kokku kukutada kujutlusliku ja
tegeliku, kujutamise ja kohalolu ning näitleja ja vaataja dihhotoomiad. Fiktsio-
naalse ja reaalse vastandus üritati ületada või tühistada „reaalsuse“ poolelt, mis
osutus seega vastanduse väärtustatud liikmeks. Ka teatriuurimises tõusid esile
mõisted, nagu ehtsus, pärisus, elusus, autentsus jms. Etendust hakati eelistatult
kontseptualiseerima sündmusena. Sündmus on miski, mis kellegagi (kellelegi)
sünnib; miski, mis toimub, juhtub, s.o selles sõnas puudub fiktsionaalsusele vii-
tav tähenduskiht. Et sündmusi toimub kogu aeg ja igal pool, oli mõistet teatri
vallas kasutamise huvides tarvis täpsustada ja täiendada, näiteks töötab Willmar
Sauter välja teatrisündmuse mudeli ja Erika Fischer-Lichte asetab sündmuse per-
formatiivsuse konteksti. See, et näitleja (keda nüüd nimetatakse pigem etenda-
jaks) ja vaataja vahel midagi toimub, muutub tähtsamaks sellest, mis nimelt
toimub; fiktsionaalse maailma loomise asemel taotletakse elavat interaktsiooni
publikuga, millest sünnib etenduse reaalsus (Fischer-Lichte 2008: 20–21). Eten-
dust kui sündmust konstitueerivad performatiivsed protsessid, s.o tegevuste soo-
ritamine ja esitamine kellegi teise jaoks, suunatuna võõrale pilgule. Sündmuse
kontsept viib rõhu etendajate ja vaatajate suhtele, koos sellega toonitatakse ja
väärtustatakse iga etenduse ainukordsust. Sündmuslikkuse nurga alt nähtuna
asetub teatrietendus teistsugustesse konstellatsioonidesse kui muude mõisteliste
kirjelduste puhul. Kirjandusest (millega teatrit ühendas „maailmalikkus“)
selgesti lahknedes astub ta ühte ritta mitmesuguste etenduslike sündmustega vi-
suaalkunsti sfääris, esmajoones tegevuskunstides. Nüüd nõuab tähelepanu teatri
suhe performance’iga. 
     1970ndail iseseisva kunstiliigina kuju võtnud performance’i-kunst ja nüüdis-
aegne (tähenduses: postmodernne ja/või postdramaatiline) teater on seotud nii
ajalooliselt kui ka esteetiliselt. Nende ühiste eelkäijate hulka arvatakse Alfred
Jarry ja 20. sajandi alguse ajalooline avangard, Antonin Artaud’ ja John Cage’i
ideed (vt Goldberg 1995), nad on ajalis-ruumilised ning esitusliku iseloomuga
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kunstid, nende esteetika aluseks on ainukordsus, tegevuslikkus, kohalolu. Teisest
küljest on nende vahekord olnud üpris pingestatud. Teater oli performance’i -
kunsti varasemas ajaloos peamine Teine, millest eristumise kaudu uut kunsti-
vormi defineeriti (Carlson 2004: 114). Teoreetilisel tasandil on aga käinud ja
käimas diskussioon teatri ja tegevuskunstide, sh performance’i positsioneerimise
üle kunstide väljal: mõned uurijad peavad performance’i teket visuaalkunsti teat-
raliseerumise märgiks, teised ennustavad teatri sulandumist avaramasse perfor-
mance’i-kunsti, kolmandad otsivad kompromisse. Kompromissvariandiks võib
pidada kunstidevahelisuse ja hübriidsuse ideid, näiteks mõistet performance’i-tea-
ter, mis tähistab kaasaegse kunsti, kaasaegse tantsu ja teatri vaheala (sellest on
meil kõnelnud ja kirjutanud Anders Härm). Traditsioonilisest teatrist veel kau-
gemale on liikunud tehnoloogiline teater, mis paikneb nüüdiskunsti ja -teatri
vahealas ning haarab ka nüüdismuusikat – siin ei loobuta mitte üksi represen-
tatsioonist ja narratiivist, vaid laval võib puududa ka etendaja (vt Andreas W
2013). Kaasaegse kunsti vallast seostub see mitte niipalju performance’i kui instal-
latsiooni- ja kineetilise kunstiga. 
     Kui vaadata postdramaatilise teatri poolelt, siis on performance’i-teater ja teh-
noloogiline teater selle äärmisemad vormid, mis aga kindlasti kuuluvad teatri-
uurija huviorbiiti. Hans-Thies Lehmann arvab postdramaatilise teatri kaanonisse
ka tegevuskunstnikud ning Erika Fischer-Lichte formuleerib performatiivsuse
esteetika alused nii teatrilavastuste (Frank Castorf, Einar Shleef jt) kui perfor-
mance’ite (Marina Abramović, Joseph Beuys jt) najal. 
     Nüüdisteatri kirjeldamiseks ei piisa ilmselt sellest, kui kuulutame selle estee-
tiliseks aluseks sündmuslikkuse ja esituslikkuse (selline määratlus on liiga üldi-
ne), ei aita ka vaataja aktiivse osalemise ja etenduse ainukordsust tagava spon-
taansuse lisamine tunnusjoonte nimekirja – osaleva publikuga improvisatsioo-
nilist teatrit leiab ka minevikust (nt commedia dell’arte). Fiktsionaalse – reaalse
suhte seisukohast nõuavad lähivaatlust vähemalt kaks küsimust: vaataja osale-
mise ja tema kogemuse erilaad ning representatsiooni ja kohalolu vahekord.
Need on ka teoreetiliste käsitluste kesksed teemad.
     Teatriuurija Erika Fischer-Lichte hõlmab uusi, sh hübriidseid kunstivorme
performatiivsuse esteetika mõistega ning visuaalkunsti poolelt pakub Nicolas
Bourriaud 1990ndail esile kerkinud kunstipraktikate kirjeldamiseks välja suhes-
tuva esteetika (esthétique relationnelle) mõiste. Mõlemad rõhutavad, et kunstisünd-
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mus loob endale osaleva publiku ja luuakse ise osaleva publiku poolt. Vaataja on
seega võtmelise tähtsusega. Fischer-Lichte keskendub vaataja esteetilisele koge-
musele, mis on tema arvates liminaalne ja sügavalt ambivalentne, lammutab sub-
jekti – objekti, fiktsiooni – reaalsuse jm tavapärased dihhotoomiad ja annab
maailmale tagasi lummava võlu (Wiederverzauberung der Welt) (Fischer-Lichte
2008: 169–180). Bourriaud tähtsustab rohkem kunsti sotsiaalset mõõdet: suhestuv
kunst ei loo imaginaarset maailma, vaid tekitab või kutsub esile inimestevahelisi
suhteid ning toimib eluviisi ja tegevusmudelina tegelikus maailmas (Bourriaud
2002: 13–14). Ei saa jätta märkamata mõlema teooria eetilisi ülemtoone: Fischer-
Lichte usub, et etendusest saadav liminaalne kogemus muudab vaatajat (eten-
duse transformeeriv jõud) ning Bourriaud näeb suhestuvas kunstis vastukaalu
teenindaja – kliendi suhtemudelile ja võimalust taasluua kogukondlikkust. 
     Kuidas täpsemalt avaldub vaataja aktiivsus? Fiktsioonimaailma vaataja ei ole
kindlasti passiivne: temalt oodatakse mentaalset aktiivsust, tundlikku juurde- ja
lõpunikujutlemist, et maailm saaks valmis. Mängulise teatri vaataja on kaasmän-
gija, kes teadvustab ja järgib etendajate kehtestatud mängureegleid; temalt ooda-
takse rohkem ka intellektuaalseid pingutusi, kriitilist suhtumist, vahel ka füüsilist
tegutsemist, et täita talle mängus omistatud rolli. Performatiivse sündmuse teo-
reetilises mudelis reserveeritakse publikule etenduse kaaslooja roll, milles ta
jagab etendajatega vastutust etenduse toimumise ja toimimise eest. Vaatajal tuleb
mobiliseerida oma tajumis-, reageerimis- ja elamusvõime, et vahetult osaleda
performatiivsetes protsessides (vt Lehmann 1999: 242), olgu nende eesmärgiks
taju ergastamine või destabiliseerimine, teadvusseisundi muutmine või tegude
ja suhete provotseerimine. Liikudes empaatilisest vaatlemisest etenduse struk-
tuuri mõjutava positsiooni poole, jõuame vaatajani, kelle ülesandeks on olla „al-
lutatud kaaskonstrueerija (unterworfene Mitgestalter)“. Nõnda määratleb Anne-
marie Matzke vaataja rolli trupi She She Pop (mille liige ta on) eksperimentides
publikuga, kus etendajate ja vaatajate suhtlemine on teadlikult lavastatud ning
nurjumisedki ette kalkuleeritud (vt Matzke 2002: 273). Vaatajad on tegevuse osa
ning lavastuse teema. 
     Mängud vaatajaga ning etendaja – vaataja suhte problematiseerimine, mis on
postdramaatilises teatris laialt levinud, ei paista eesti teatritegijatele eriti suurt
huvi pakkuvat. Seda loidust võiks ju põhjendada eestlase flegmaatilisevõitu tem-
peramendi ja (enese)iroonilisusega, mistõttu on niikuinii vähe lootust, et ta alluks
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provokatsioonidele ja manipulatsioonidele – kuid kas me usume rahvusliku
karakteri olemasolusse? Muidugi, publikule vastandumine ja agressiivsed rün-
nakud (futuristide serata’dest Peter Handke „Publikumõnituseni“) on vaid üks
avangardteatri ajalooline strateegia. Rohkem on taotletud näitlejate ja vaatajate
ühtse kogukonna loomist, mis baseeruks inimlikul ühtekuuluvustundel. Siin
võiks ehk näiteks sobida Von Krahli teatri „Harmoonia“ teine osa, sõbralik koos-
viibimine tasuta jookide ja etteloetud utoopiatega, kui ainult harmooniat poleks
rikkunud Taavi Eelmaa provokatiivne aktsioon riigilipuga, mis heitis kõige üle
iroonialoori. 
     Performance’i esteetika pakub teatrile tuge siis, kui tahetakse seisma panna
representatsioonimehhanismid, et pääseda peegeldamast, jäljendamast või ku-
jutamast välist tegelikkust ehk murda fiktsioonist ja mängust välja päris reaal-
susesse. Mõneti haakub sääraste sihtidega NO99 teatri huvi nn abstraktse
kujundi vastu, mida mõistetakse fenomenoloogia vaimus „asja enesena“, mitte
kindlat tähendust vahendava märgina (ehkki tähenduse võimalus on olemas):
„...ta ei viita mitte millelegi, mis asuks väljaspool teda. Ta ei sümboliseeri midagi.
Ta ei kommenteeri ega illustreeri“ (Epner 2011). Lisagem tsiteeritud artiklile paar
juhuslikku näidet: mees istub seina (nagu põranda) külge kinnitatud toolil; näit-
lejad sooritavad monotoonseid kehalisi harjutusi ja retsiteerivad samal ajal kaas-
aja maailma koledusi puudutavaid fakte; naine hakib kiiresti ja osavalt köögivilja
salati jaoks (viimane näide osutab argitegevuse kujundipotentsiaalile, kui foo-
kusesse tõuseb soorituse ilu). Etümoloogia alusel võiks abstraktset kujundit
samahästi nimetada konkreetseks (concretus – tahke): oluline on performatiivne
akt ise oma meelelisuses ja materiaalsuses, tegevused ja olekud on antud vahe-
tuks tajumiseks, mitte tõlgendamiseks. Mitteillustratiivne performatiivsus ja abst-
raktne kujundlikkus on tegevuskunsti ja nüüdisteatri ühisosa. Teatris on nii-
sugused kujundid (sageli sõnatud) pigem hetkelisteks lülitusteks performance’i-
pärasesse esteetikasse. Kui abstraktne kujundlikkus võtab ülekaalu, siis on tege-
mist pigem hübriidse performance’i-teatriga; näib, et „Kuidas seletada pilte surnud
jänesele“ sinna kaldubki.6

     Väga jämedalt üldistades: performatiivsuse esteetikal põhinev teater püüab

6 Võib-olla selgitab kaasaegse kunsti kontekst pisut kummalist eristust, mida teevad kunstilähedased krii-
tikud ja praktikud: kas see või teine lavastus on „pelgalt“ teater või kunst, kas näitleja on „ainult“ näitleja
või on ta kunstnik. 
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vabaneda representatsioonist (laval) ja interpretatsioonist (publiku poolel) eten-
daja kohalolu ning vaataja kogemuse kasuks. Kas selline teater võiks eksisteerida
reaalsuse ontoloogilises režiimis, hüljates igasuguse fiktsionaalsuse? Enne kui
vastata eitavalt (nagu ütleb intuitsioon) tasub tähelepanelikumalt uurida, mida
„reaalsus“ siin tähendab. Fiktsionaalsete maailmade teooria vastandab fiktsioo-
nile meile ühise sotsiaalse reaalsuse. Mängumaailm eristatakse samuti sotsiaal-
sest tegelikkusest, mängu sees aga eksisteerib fiktsioon koos „reaalreaalse“
tasandiga Paveli mõistes – teatri puhul nimetame seda lavareaalsuseks. Perfor-
matiivne sündmus tarvitaks justkui ainult lavareaalsust – lava on lava, näitlejad
on nemad ise – , ehitamata fantaasiamaailmu ja mängimata mimeetilisi mänge.
Kuid see on kavatsuslikult ümber korraldatud reaalsus, kus olukorrad ei sünni
puhtast juhusest, või kui sünnivadki, siis on nad kavandatud juhuslikult juh-
tuma. See reaalsus on ka esteetiliselt korrastatud (mitte tingimata harmoonia
printsiibil), rütmistatud, pingestatud. Abstraktne kujund on ikkagi kujund. Ko-
halolu fenomen ei teki iseenesest, vaid etendaja energeetilisuse, mitteargise
kehakasutuse vm kaudu. Lavareaalsus kätkeb fiktsionaalset alget niisuguses tä-
henduses, nagu Jacques Rancière’i fiktsioonitöö (travail de la fiction) mõistes: „Fikt-
sioon on töö, .. mis muudab meelelise esitamise viise ning lausumise vorme,
muutes raame, mastaape või rütme, konstrueerides uusi seoseid näivuse ja tege-
likkuse, ainulise ja ühise, nähtava ja selle tähenduse vahel. [---] See muudab ka
seda, kuidas me meelelisi sündmusi tajume“ (Rancière 2012: 108). Fiktsioonitöö
ei ole teatri ega üldisemalt kunsti prerogatiiv. Meie elus väljaspool kunste leidub
samuti esteetilise korrastatuse saari ja saarekesi ning õige suurel määral etendus-
likkust, teadlikult loodud personaalsetest identiteetidest kuni sotsiaalsete tsere-
mooniateni. Teater ei ole ainuke koht, kust otsida eredaid meeltemuljeid ja
ebaharilikke kogemusi – neid pakub ka elu väljaspool teatrit, ehkki juhusliku-
malt. Ka Fischer-Lichte väidab, et performatiivsuse esteetikat saab rakendada
mittekunstilistele nähtustele (mood, reklaam, miks mitte kulinaaria), kuivõrd see
toob esile meid ümbritseva elu (ja meie elatava elu) estetiseerituse ja teatraalsuse
(vt Fischer-Lichte 2008: 181–182). 
     Puhtpraktilistel põhjustel on meil siiski vaja teha vahet kunsti- ja elunähtuste
vahel. Ambivalentsust, hübriidsust, transgressiivsust (piiride ületamise püüdu)
kunstis saame tajuda ja hinnata siis, kui nad toimivad meile äratuntavalt kunsti-
liste strateegiatena. Siin jõuan ma tagasi mängu-peatükis käsitletud raami juurde
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selle mõlemapidises tähenduses: tegijate signaalid (see on mäng; see on kunst)
ja vaatajate dispositsioon; mõlemal juhul on raam põhimõtteliselt liikuv ja liigu-
tatav ka etenduse käigus. Raamina toimib tõhusalt sündmuse jaoks reserveeritud
ja muust maailmast eristatud ruum – teatrihoone, telk pargis, mõtteliselt piirit-
letud ala tänavateatris vm ehk lava kõige laiemas, näitamise koha tähenduses
(theatron). Tugev marker on piiratud ja reguleeritud ligipääs etenduspaigale, näi-
teks nõue osta pilet, et saada õigus sündmuses osaleda, aga ka viis, kuidas sünd-
must avalikkusele tutvustatakse (reklaam, plakatid, kavalehed jm). Raam
kehtestab fiktsionaalse konteksti ning vaataja poolel astub jõusse fiktsionaalsuse-
eeldus: kui sündmus on kasvõi kahtlustamisi identifitseeritud kunstina, siis
oodatakse – jah, mida? „Väljamõeldud lugu professionaalselt meisterlikus esitu-
ses“ on ilmselgelt liiga kitsas vastus. Kaasaegse kunsti ja postmodernse teatri
kogemusega vaataja võib oodata midagi muud, näiteks kontsentreeritud kujun-
deid, huvitavaid mitteargiseid kogemusi, suhtlemist näitlejatega jne. Mis see ka
poleks, on fiktsionaalsuse-eelduse olulisemaid komponente veendumus, et eten-
dus on põhimõtteliselt turvaline nii vaatajatele kui ka etendajatele, et riskantsedki
olukorrad ei sea tõsiselt ohtu nende elu, tervist ja inimlikku väärikust. Usk, et
„see pole nii mõeldud“ aitab kogenud vaatajal taluda isegi mõnitusi ja etendajate
agressiivset käitumist, ilma et ta tunneks vajadust pöörduda politseisse. Halve-
mal juhul otsustab ta ehk mängust väljuda, teades, et see uks peab mängus oli-
jatele lahti olema.
     Fiktsionaalsuse-eelduse tühistamine on tõsine väljakutse teatritegijatele, kes
tahavad, et etendust tajutaks reaalsuse režiimis. Selles kontekstis tarvitatakse küll
sagedamini mõistet „autentsus“, mis ei tähista ontoloogilist režiimi, vaid on oma
tähendustes (ehedus, ehtsus, siirus) pigem eetiliste konnotatsioonidega emotsio-
naalne hinnang mingile nähtusele, vastandudes niisugustele omadustele nagu
võlts, teeseldud, simuleeritud (mis kuuluvad fiktsionaalsuse mõiste-perekonda).
Arvatavasti ei kutsu lavareaalsuse tasandi esiletoomine (siin ja praegu vs. fikt-
sioon, etendajate isiklikkus vs. rollimäng), mis on kaasaegses teatris muutunud
üpris üldiseks, enam automaatselt esile autentsuse-taju. On vaja tugevamaid võt-
teid, näiteks tehakse etenduses ruumi juhusele (seda võib täita vaba improvisat-
sioon, nt „Kuidas seletada pilte surnud jänesele“) või lavastatakse sisse vigu ja
eksimusi, mis jätaksid mulje kujutamismustrite katkemisest ja reaalsuse sisse-
tungist või vähemasti kõigutaksid vaataja fiktsionaalsuse-eeldust. Teatriuurijad
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on sedalaadi võtteid käsitlenud ebatäiuslikkuse esteetika (Jens Roselt) või luh-
tumise (failure) poeetika (Sarah Jane Bailes) ilmingutena. „Esteetika“ ja „poeetika“
implitseerivad kavatsuslikkust ning osutavad sellele, et tegemist on autentsuse
muljega, mis luuakse näitlemis- ja lavastamisstrateegiate abil. 
     Nüüdisteatri otsinguid fiktsionaalse – reaalse suhete vallas saab laias laastus
jagada kahte rühma sõltuvalt sellest, kuidas mõistetakse reaalsust. Ühel juhul on
püüeldavaks reaalsuseks puhas lavaline kohalolu, tihendatud olemishetkede ilu,
esteetika vald, vaataja seisukohast – uued, erksad tajukogemused. Teisel juhul
on reaalsuseks, kuhu teater pürgib, sotsiaalne tegelikkus, kus me elame ja mille
osaks on ka fiktsioonid ning etendused ise. Siin on küsimus pigem selles, kuidas
teater tegelikkuses toimib ehk milleks teda kasutatakse. Reaalsuse režiimi keh-
testamiseks liigub teater teispoole esteetikat, nagu arvab Lehmann; mitte-estee-
tilist (näiteks sotsiaalset või poliitilist) dimensiooni rõhutavaid eksperimente
nimetab ta „teatriks pärast teatrit“ (Lehmann 2007: 51–52). Vaataja seisukohast
domineerib esteetilise taju üle sündmuses osalemise kogemus. Postteatraalse akt-
sioonina saab tõlgendada nt NO99 suurprojekti „Ühtne Eesti“ ning Suurkogu
kui poliitilise ürituse simulatsiooni, mis andis publikule teadmisi ja vahetuid
kogemusi sellest, kuidas poliitikategemine päriselt käib. Ent nii nagu teater ei
saavuta kunagi representatsiooni absoluutset nulltasandit, nii ei sula ta täielikult
ühte sotsiaalsete, poliitiliste jm praktikatega. Kui ükski vaataja sugugi ei kaht-
lustaks, et see, milles nad osalevad, võib olla kunstisündmus, siis ei kõigutataks
mingeid piire ning tegemist oleks nurjumisega. Et aga sündmust saaks ära tunda
kunstina, st paigutada (otsingulise) etenduskunsti konteksti, peab ka esteetiline
tajumine (mis eeldab distantseerumist) olema võimaldatud, kasvõi osaliselt ja
ajutiselt. Ehk on esteetiline tajumudel see vedru, mis kunsti-mehhanismi üles
keerab, mistahes muusikat see siis ka ei mängiks. 
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„Musta pori näkku.“ Mihkel – Andres Mähar, Mihkel Raud. Foto Maris Savik.

teatrielu_2012 copy_Layout 1  08.08.13  16:32  Page 164



165

VIIBATES ELULOOTUSELE
PILLE-RIIN PURJE

Kui „Teatrielu 2012“ koostajad soovisid lugu, mis käsitleks eluloolavastuste ja
elulooraamatute ühisosa, meenus Juhan Viidingu luuletus:

maailma äärel, seinaga serval, 
aken on SISSEPOOLE 
nii mina seisan enese kõrval 
viibates eluloole
(„Tuhandeis tubades“ – luulekogu „Elulootus“ avaluuletus)

Elulooraamatute fenomeni üle ma arutleda ei mõista või pigem ei taha. Ega ole
mul õigustki sel teemal väga sõna võtta, kuna ise alates 2004. aastast samal
karussellil tiirlen: olen avaldanud kolm näitlejaraamatut, kohe valmib neljas.
Vähemasti oma sisetundes pole ma kirjutanud elulooraamatuid, vaid teatritee ja
näitlejasaatuse raamatuid. Uskudes ja lootes, et kaduvat kunsti on võimalik
sõnastada, rolle ja lavastusi kirjeldustes jäädvustada, elamusi ja kujutlusi jagada.
     Uku Uusberg mõtiskles „Kultuurikaja“ intervjuus (9. märtsil 2013) empaatiast
ja usaldusest: „Mulle tundub, et rääkimise julgusest on vajaka. Ja see on ka loo-
giline, sest oli aeg, kui ei saanudki midagi rääkida, sest sa ei teadnud, keda usal-
dada – noh, niipalju kui ma seda ette kujutan. Nüüd on ka see: ei tohi liiga palju
rääkida, sest muidu pannakse elulooraamatusse. Kuritarvitada kellegi usaldust,
see ongi inimese olemuses. Aga sellegipoolest mul on tunne, et kui niimoodi
päriselt, puhtalt usaldada, siis seal ei olegi midagi kuritarvitada.“
     Uusbergi lause elulooraamatust loob kujutluspildi, kuis raamatu autor maa-
ilma äärel seisja sissepoole avaneva akna väljapoole valla paiskab, nii et klaasi-
klirin taga. Veelgi täpsemini väljendab iga eluloo kirjapanija vastutust Betti Alveri
luulerida loojate kohta: „nende uksed käivad kõik lahti ainult hingede poolt“
(„Kodune kirjandustund“). Kas ja kuidas, miks ja millal on võimalik avada neid
uksi? Kellele antud see õigus, kohustus? On sealjuures võimalik hinged tervena
hoida?
     Olen vahel kahelnud, kas teatriinimestest üldse maksab koostada „objektiiv-
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seid“, faktipõhiseid elulooraamatuid. Mõnikord tundub lugejana, et on küll
võimalik dokumenteerida (teatri)aega ja tänuväärne seegi, aga kaotsi kipub
minema saladus, haihtuma legend. Eks see ole kirjutaja vaateviisi ja talendi
küsimus. Teatriraamatu väärtuse määrab autori empaatiavõime, ka kujutlus-
võime, eriti kui tuleb vahendada mälestuste mälestusi.
     Asendamatud on sõnasuutlike teatriinimeste memuaarid. Raamaturiiulil
püüavad kõigepealt pilku Ants Eskola „Näitleja on ajastu lühikroonika“ (Eesti
Raamat, 1986), Lilian Velleranna koostatud „Linda Rummo elust ja lavaelust“
(Eesti Teatriliit, 1996), Paul Pinna „Minu eluteater ja teatrielu 1884–1944“ (Faa-
tum, 1995). Rääkimata Voldemar Panso haruldasest kirjanikutalendist. Oluliseks
ja puudutavaks võivad muutuda varjamatult subjektiivsed, hingevõlast lähtuvad
meenutus- või pühendusraamatud lähedastelt: näiteks Mari Tarandi „Ajapildi
sees“ – autori noorema venna Juhan Viidingu lapsepõlvest (Ilmamaa, 2008),
Hedvig Hansoni „Jutustamata lugu“ – pojatütre raamat vanaema Ellen Kaarmast
(Tänapäev, 2012).
     Näidendid ja lavastused päriselt elanud isikutest pääsevad lähemale legendi
mõõtmele, saladusele kuiva faktiräga kohal. Eks ole üks kütkestavamaid eesti
teatriraamatuid Andrus Kiviräha „Liblikas“, kus tundlikus kooskõlas aeg ja
legend. Sügisel 2013 tähistatakse Tõnu Kõrvitsa ooperiga „Liblikas“ Estonia teatri
100. sünnipäeva.
     Tänases teatripildis mõjub märksõna „eluloolavastus“ peaaegu vildakalt.
Andekad kirjanikud, ka autor-lavastajad, liginevad oma tegelastele loovate män-
guritena, vabalt ja kujundlikult, paradoksaalselt, lausa pööraselt.
     Teatriaastas 2012 oli mängukavas hulk lavastusi, mille mündiks ilmsem või
kaudsem viide reaalsetele inimestele ning tõsielusündmustele. Kevadeks 2013
on lisandunud veel sama masti uuslavastusi: Tom Stoppardi „Utoopia rannik“ I
ja II osa, Eric-Emmanuel Schmitti „Külaline“, Heidi Sarapuu „Kui me elasime
raamatukogus“, Ivar Põllu „Autori surm“; ka aja(loo)- ja kohavaimust kantud
Tiit Aleksejevi „Leegionärid“ ning Tõnu Õnnepalu „Sajand“. Eheduse igatsus,
nostalgiline ja samas prohvetlik suure ajapildi vaatlus muutub fragmentaarsel
virtuaalsuhtluse ajajärgul aina tungivamaks vaimseks ja hingeliseks vajaduseks.
     Paraku jäi mul suur osa 2012. aasta n-ö eluloolavastusi ehk kultuuriloolisi fikt-
sioone nägemata, iseäranis suvel. Kinnitagu seda loetelu, mis ei pruugi olla
ammendav: Andres Ehini „Seljatas sada meest“, Urmas Lennuki „Naissaare
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Wabariigi referendum“, Loone Otsa „Karl Ristikivi põlev lipp“ ja „Birkenruh’
episood“, Silvia Soro „Kuningas tuleb“ (mis olnuks antud kontekstis eriti huvitav,
kuna tegelaskujuks näitleja Lembit Eelmäe), Gerda Kordemetsa „Sünd, surm ja
laulatus“, Enn Vetemaa ja Erki Aule „Kahesaja-aastane mees“, Mihkel Raua ja
Andres Noormetsa „Musta pori näkku“.
     Õnneks on mõned lavastused, mida jõudsin näha, mis suuremal või vähemal
määral selle loo raami passivad. Lõviosas algupärandid: Ivar Põllu „Vanemuise
biitlid“, Urmas Vadi „Rudolf Allaberdi testament“ ja „Hullumaja suvepäevad
Vaino Vahingu ainetel“, Andrus Kiviräha „Kevadine Luts“ ja „Kaheksa varbaga
kuningas“, Toomas Suumani „Nõiutud kevade“. Kõhklemisi lisan selle rea lõppu
Paavo Piigi „Keti lõpu“.
     Välisautorite teostest võiks mainida Kate Moira Ryani ajaloo-fantaasiat „O. T.
M. A. – Nikolai II tütred“ (lavastaja Heiti Pakk, Kuressaare Linnateater). Iseäranis
haakub loo teemaga Erland Josephsoni „Üks suveöö Rootsis“. Rootsi kuulsa näit-
leja kirjutatud näidend kujutab Andrei Tarkovski viimase filmi „Ohverdus“
võtteööd, õigemini lõputut filmivõtte ootust. Seejuures tabavalt kõrvutades ja
vastandades rootsi näitlejate ja vene geniaalse režissööri ajatunnetust ja hingeelu.
Ilmar Taska lavastus Vene Teatris on delikaatne, vertikaalmõõtme loob Aleksandr
Ivaškevitš Tarkovski rollis. Kujundliku dimensiooni lisavad Erlandi (Leonid Ševt-
sov) unenäo-dialoogid Tarkovskiga. Näidendi ja lavastuse sõnum sisaldub
Erlandi viimases lauses Andreile: „Me kõik ootame sind tagasi.“ Hüvastijätulau-
ses kõlab nii allusioon Kristusega kui ajaomasem tähendus: me kõik ootame iga-
vikulist, pühendunud, süvenevat loomingut; me vajame mõtestatud, isiksuslikku
kunsti.
     Järgmine tasand, kõrgem pilotaaž, oleksid legendina kirjutatud, kummatigi
päris prototüüpidega kujutlusmängud maailmaklassikast: Halldór Kiljan Lax-
nessi „Islandi kell“ (lavastaja Priit Pedajas, Draamateater) ning Aleksandr Puškini
väikese tragöödia „Mozart ja Salieri“ kaks tõlgendust – „Mürk“ (lavastaja Krist-
jan Üksküla, Linnateater), „Mozart ja Salieri. Üleeuroopaline kuulujutt“ (lavastaja
Garmen Tabor, Tallinna Filharmoonia egiidi all Mustpeade Majas). Jäägu need
iseseisvateks nähtusteks. Olgu vaid mainitud, et koos 2011 esietendunud Peter
Shafferi „Amadeusega“ (lavastaja Andres Lepik, Ugala) mängiti Salieri ja Mozarti
lugu koguni kolmes variandis. Omamoodi ohumärk, kui intriigide ja kadeduse
teema on nii vältimatult õhus. Samas mõjub tervendavalt, kui seda teemat käsit-
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„Seljatas sada meest“. Esiplaanil Anni – Triin Lepik. Foto Ants Liigus.
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„Seljatas sada meest“. Esiplaanil Maria – Kaire Vilgats, Müller – Jüri Vlassov, 
tagaplaanil Anni – Triin Lepik. Foto Ants Liigus.
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„Birkenruh’ episood“. Marie Hacker – Kersti Heinloo. Foto Jaanus Laagriküll.

„Birkenruh’ episood“. Friedebert Tuglas – Kristo Viiding, Artur Adson – Ott Sepp. 
Foto Jaanus Laagriküll.
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„Üks suveöö Rootsis“. Lotti – Larissa Savankova, Erland Josephson – Leonid Ševtsov. 
Foto Jevgeni Mironov.
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„Islandi kell“. 
Snæfríður „Islandi päike“ – Hilje Murel, 
Magnús Sigurðsson – Mait Malmsten. 
Foto Mats Õun. 
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letakse igavikulisest vaatepunktist, nagu Garmen Tabori lavastuses Aleksander
Eelmaa Salieri ja Robert Annuse Mozarti stiilipuhtas koosmängus Tallinna Kam-
merorkestri muusikutega.
     Eelnimetatud lavateoste kohal kõrgub Luigi Pirandello „Heinrich IV“ (lavas-
taja Enn Keerd, Endla), kus mängitakse ju ka ajaloolisi isikuid, eriti rafineeritud
tasandil. Pirandello eluteatri paradoksaalsust, tõe ja kujutluse piire, hulluse ja
normaalsuse suhtelisust vahendab nimiosaline Jaan Rekkor suurrolli mõõtkavas,
samas mängib ta Heinrich IV karjamaailma trotsivaks inimeseks, kellega pole
keeruline samastuda.
     Aga tagasi eesti algupärandite juurde, sest põnevaim on, kuidas tegelaste elu-
lood ja elulootus põimuvad me oma lugudes.
     Poleemiliseks tegelaskujuks jääb Paavo Piigi näidendis „Keti lõpp“ Vana
mees, keda tekstis otsesõnu Arvo Pärdiks nimetatud. Priit Võigemasti lavastuses
Linnateatri Taevalaval seda nime mu meelest ei öeldud, küll aga mängis lavastaja
ise Vana mehe äratuntavalt sarnaseks Pärdiga – mitte pelgalt andekal paroodia-
tasandil, vaid püüeldes ka sisemise harmoonia, isikupärase siserütmi väljenda-
miseni. Juhtusin nägema Paavo Piigi intervjuud Tallinna TV teatrisaates „Ela-
mus“ (30. märtsil 2012) ja sattusin segadusse, kui Piik tõemeeli iseloomustas
Pärdi muusikat sünge ja masendavana: „muusika, mida mujal maailmas väga
palju mängitakse matustel ja mis ei seostu millegi rõõmsaga“. Piik arutles, mis
juhtuks, kui Pärt kirjutaks helget muusikat. Tema jutust koorus vastandus: iga-
vikuline, kõrge ja ülev versus igapäevane, eluline ja soe. Ma pole uneski selle
peale tulnud, et Pärdi heliloomingut võiks seostada masendusega. Priit Võige-
masti vaikse saladusega, helge ja kaval lavaelu „sünge muusika teooriat“ ei toeta.
Näitleja Võigemast lisab Vana mehena uusi variatsioone oma muusikurollide
teemale. Minuealisele vaatajale, kes „Keti lõpus“ äratundmispinda ei koge, sest
ma pole sihtgrupp, oli Vana mehe ilmumine kõige köitvam osa. Tänu temale sai
proloog-luuletuse refrään „oled kohale jõudnud“ kõrgema tähendustasandi,
tõustes eelnenud pessimistliku hoovuse või „destruktiivse optimismi“ kohale.
     Kolm näitemängu tegelevad näitleja kutse ja kutsumuse teemaga. Kaks neist
kirjutatud varjamatult konkreetsetest isikutest. Andrus Kivirähk on pannud oma
„Kaheksa varbaga kuninga“ alapealkirjaks: näidend Kukule. Kuku on teadagi
Arvo Kukumägi. Ja ehkki peategelase nimeks Valdek, on see värvikas tragikoo-
miline roll kirjutatud ühtaegu Kukumäe taastulekuks teatrilavale kui ka Kukuks

teatrielu_2012 copy_Layout 1  08.08.13  16:32  Page 173



endaks: näitleja ja elukunstnik, kes amputeeritud varvastega patsiendina unistab
haiglas kuningas Leari rollist, vahendab mitmeid Kukumäe isikupäraseid mõt-
teavaldusi. „Kaheksa varbaga kuningas“ jõudis lavale teatris „Kukun ikka“, disk-
reetseks näitejuhiks Kalju Orro. Toetava partnerina mängib Kukumäega kaasa
Piret Kalda Sanitari rollis, tema minimalismist koorub ka olemuslikum üldistus.
Jääb üle nõustuda Mart Juurega, kes lavastuse kodulehel nimetab seda südam-
likuks episoodiks Eesti teatri ajaloos.
     Kui Kuku on kahtlemata legend juba eluajal ja mängib iseennast ehk loob
omamüüti, siis Urmas Vadi autorilavastuse „Rudolf Allaberdi testament“ (Tartu
Uus Teater) vastuvõtt võib tekitada keerulisemaid eetilisi probleeme. Kui Vadi
triloogia eelmistes osades Peeter Volkonski („Peeter Volkonski viimane suudlus“)
ja Rein Pakk („Rein Pakk otsib naist!“) samalaadselt Kukuga n-ö iseennast män-
gisid ja mõnuga müstifitseerisid, siis Rudolf Allaberdiga (1939–2011) on parata-
matult teine lugu. Olen kuulnud, et mõned Allaberti tundnud inimesed
umbusaldasid seda lavastust. Mõistetav, ent olen kõrvalt näinud ka vastupidist,
tänulikku ja liigutatud reaktsiooni. Vadi lavatekst, mida ta ise koos Piret Lauri-
maaga vahendab, on õigupoolest õpilase pihtimus õpetajast, võla- ja tänutunde
sulam, mis eht-vadilikult muundub järk-järgult sürrealistlikumaks. Lavapartner-
lus on rajatud vaimukale kontrastile: Urmas Vadi sundimatu ja napp orgaanilisus
(anti)näitlejana ning Piret Laurimaa vihuti-teatraalsus ja absurdisööstud. Rudolf
Allaberdi intervjuukatked ja tema rollide repliigid on valitud leidlikult, luuakse
sisuline aegade dialoog. „Rudolf Allaberdi testament“ sai aastal 2013 ka kuulde-
mänguks, nagu algselt mõeldud oligi. Lavastus Tartu Uues Teatris sündis ühis-
töös Raadioteatriga, helirežissöör Külli Tüli viibis ka laval, samuti iseenda rollis,
nostalgilise lintmagnetofoni taga. Lava- ja kuuldemänguversioon mõnevõrra eri-
nevad. Ehkki kuuldemängus on üsna palju kärpeid ja mõnest väljajättest hakkab
kahju, sobib Vadi tekst raadiosse vist isegi paremini: kuulajale jääb vaba kujut-
lusvõime, Allaberdi hääl helisalvestustes avardab mäluruumi. Näitelaval oligi
kõige riskantsem võte Allaberdi vahakuju kasutamine, mis oma käegakatsuta-
vuses kujutlusi tühistada võis. Samas leevendas too nukk sõgedat süžeepööret
surnud Allaberdi röövimisest: eks tähista vahakuju moonutatud mälestust, gro-
teskset kitšimaigulist püüdu jäädvustada surelikku. Sel puudub seos ehtsate
meenutustega, ammugi siis inimhingega. Nii muutus Allaberdi kohtumine Lau-
rimaa mängitud saatuslik-hullutava Hildega (Ibseni „Ehitusmeister Solnessist“)
näitelaval topelt-nihkeliseks.

174
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„Keti lõpp“. 
Vana mees – Priit
Võigemast. 
Foto Siim Vahur. 

„Rudolf Allaberdi
testament“. Mees –
Urmas Vadi, 
Naine – Piret Lauri-
maa. 
Foto Henry Griin. 
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     Minu jaoks on Urmas Vadi „Rudolf Allaberdi testament“ kogu oma kumma-
lisuses hea tekst: tundlik ja rahutuks tegev, alateadvust kriipiv, väga isiklikke
seoseid tekitav.
     Tartu Uue Teatri „Vanemuise biitlite“ eest pälvis Ivar Põllu lavastaja ja Kris-
tiina Põllu kunstniku aastaauhinna. See autorilavastus, viimane osa Ivar Põllu
triloogiast „Armastus, teater, hullus ja surm“, pillutab ja pööritab vaataja ala-
teadvust. Olen oma üllatavalt vastandlikud muljed kahest nähtud etendusest
juba sõnastanud „Lemmikute raamatus“ (Tänapäev, 2013) ega söanda ennast
liiga jultunult korrata, kuigi olen märganud, et autotsitaadid muutuvad meie
arvustusmaastikul üsna ruumineelavaks võtteks. „Vanemuise biitlid“ on vaimu-
kas, lendutõstev, musikaalne teatritekst. Sinna võib, aga ei pea juurde mõtlema
prototüüpe, ehkki pealkirja esimene sõna, konkreetse teatri nimi, näikse seda eel-
davat. Laval näeb tegelaste käes ajamärgilisi Loomingu Raamatukogu ja „Teat-
rimärkmikku“. Huvitav, et lavabändi kahe naisliikme puhul ei tabanud
kes-on-kes detektiivihasart mind hetkekski: ju siis mängivad Maarja Jakobson ja
Maarja Mitt sedavõrd elegantse üldistuse ja intelligentse distantsiga. Meeste tan-
demiga juhtus nõnda, et sel etendusel, millest sain valulis-traagilisema tunde-
laengu (festivalil Baltoscandal, 4. juulil 2012 Rakvere Teatri suures saalis, mis
õigupoolest sobimatu mänguruum), mõtlesin Helgur Rosenthali silmade-mono-
loogi pineva vaikimise sisse küll Jaan Toominga. No ja mis jäi siis muud üle, kui
kujutella Nero Urke teatud finessides Evald Hermakülaks, ehkki Urke epateeri-
vas, eneseparoodilises rollijoonises pole Hermaküla orgaanilisusega kübetki
ühisosa. Neid äratundmis-seoseid oli raske kanda. Ent 3. septembril 2012 Tartus
Draamafestivali kerge ja vabastava mängurõõmuga etendusel kadusid minevi-
kuvarjud. Helgur Rosenthali vaikimine stseenis „Neljas sein“ oli ikka lavastuse
kulminatsioon, aga ta vaikis hoopis teises, helges helistikus. Istusin esireas ja
introvertse mehe usaldavad silmad puudutasid vahetult.
     „Vanemuise biitlid“ on nauditav ka lugemismuljes, tekst oma kujundlikkuses
tabab midagi väga olemuslikku teatrivaimustusest, näitlejakutse rutiinist, suut-
likkusest / suutmatusest seda ületada, näitleja inimüksildusest jne. Täiesti mõel-
dav, et mõne aasta pärast lavastab näidendi keegi teine ja hoopis teisiti.
     Ivar Põllu tekstis on lause: „Iseenesest polegi teater midagi muud kui unistu-
sed, prügi ja ajalugu.“
     Teatrihulluse teemat riivas, küll süü(dima)tuma ja muretuma mänguna, ka
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Urmas Vadi autorilavastus „Hullumaja suvepäevad Vaino Vahingu ainetel“ (Rak-
vere Teatri suvelavastus Karulas Kaarel Karmi talus). Rohkem ragistasid sealsed
veidrad tegelased kirjanduse ja psühhiaatria tihnikutes, aga teatri(aja)märgina
üritati mängida „Tuhkatriinumängu“ ning ilmutas end Brechti Vaseostja. Kuid
lavastuse siht ei olnud prototüübi-jaht, mistap siinse loo raamidesse ei oska ma
seda ulaka lustiga nakatanud mängu sobitada. Ehkki Üllar Saaremäe – psühhiaa-
ter Johannese dialoogid Vaino Vahinguga (katkendid Vahingu intervjuust Vadile
saates „Inemise sisu“, 2006) olid suvekomöödiat raputav lavastuslik võte, mis
toimis sarnaselt Allaberdi häälega, tõi see intellektuaalse allhoovuse korraks ka
„Hullumaja suvepäevadesse“.
     Aastal 2012 möödus sajand Oskar Lutsu „Kevade“ ilmumisest ja 125 aastat
kirjaniku sünnist. Teatriaastas jäävad sündmuslikuks kaks erineva tonaalsusega
näidendit, mille peategelaseks Luts ja kus nii või teisiti elustuvad tema surema-
tud pildikesed koolipõlvest.
     Andrus Kiviräha „Kevadine Luts“ lugemismuljes tingimata ei vaimusta.
Printsiip on sarnane Tammsaare tegelaste kokkuviimisega näidendis „Karin ja
Pearu“, kus ka ilma tugeva dramaturgilise pingeta kombineeritud Tammsaare
tekste. Kivirähk on loonud „Kevadise Lutsu“ (tahtlikult) lõdvavõitu komposit-
siooniga pildikeste reana, mis pärit valdavalt Lutsu mälestustest, kavalehel on
viited tegelaskujude algupärale. Lisatud mõni Jeekim, aga mitte rabavalt uudset
tõlgendustasandit või teravdatud autorisuhet, nagu näiteks Urmas Lennukil
Tammsaare puhul. Teisalt tundub see programmiline Kiviräha-stiil, mis Lutsu
enda loomelaadiga haakub. Miks peaksidki hajali elupildikestes olema „saba ja
sarved“, miks peaks inimese elus midagi iseäralikku juhtuma!
     Isemängiv näidend „Kevadine Luts“ ei ole, lavastaja Uku Uusberg on suutnud
komponeerida naljaka ja hella, kurva ja koduse õhustiku, milles näidendi südam-
lik sõnum ja inimlik headus mõjule pääsevad. Puudutav on praeguses ajas „Ke-
vade“ sünnilugu, variatsioonid teemal, kui tähtsaks Lutsu teksti peetakse, kui
ahnelt loetakse, kuidas pildikesed koolipõlvest muutuvad osaks eestlaste iden-
titeedist, ehkki seda nii suuresõnaliselt ei öelda. Täna, kui koolilastel lugemis-
harjumus kadumas ja „Kevade“ võõraks jäänud, mõjub see vana hea maailm
nukra ja heleda unenäona.
     Draamateatri näitetrupp mängib hoole ja hoolimisega stiliseeritud naivistlikus
stiilis. Kui esietendusel jäi Roland Laos Lutsu vaatlejarollis veidi staatiliseks,
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„Vanemuise biitlid“. Maarja Mitt, Maarja Jakobson. Foto Gabriela Liivamägi.
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„Vanemuise biitlid“. Maarja Mitt, Maarja Jakobson, Nero Urke. Foto Gabriela Liivamägi. 
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„Hullumaja suvepäevad Vaino Vahingu ainetel“. Johannes – Üllar Saaremäe, Indrek – Margus
Grosnõi. Foto Gabriela Liivamägi.
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„Kevadine Luts“. Luts – Roland Laos. Foto Teet Malsroos.

„Kevadine Luts“. 
Ema – Hilje Murel, 
Luts – Roland Laos, 
Peep – Tiit Sukk, 
Jakobson – Taavi Teplenkov, 
Isa – Indrek Sammul. 
Foto Teet Malsroos.

„Kevadine Luts“. Luts – Roland Laos. Foto Teet Malsroos.
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„Nõiutud kevade“. Toots – Indrek Ojari (esiplaanil), Tõnisson – Bonzo, 
klassikaaslased – Kerli Kärmas, Viive Likk ja Õie Kurg. Foto Anatoli Makarevitš.
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Oskari lapsepõlv oli tundlikum kui hilisem distantseeritus, siis sisse mängides
on näitleja rolli vargsi edasi avastamas. Laos mängib klaarimaks melanhoolsed
viited Lutsu tahtejõuetu alkohooliku tulevikule, kirjaniku defineerimatu üksil-
duse, vaikse eluhuumori. Kõrvalrollidel on kergem end kehtestada vaimukate
vinjettidega, lustakate rändudega rollist teise. Samas hoitakse hingekriipivat nuk-
rust, mis kulmineerub väikese Arno surmaga. Nõnda ühtlase ansamblitunnetu-
sega lavastust Draamateatris tihti ei kohta. Igaüks kasutab ära oma rõõmsamad
ja kurvemad soolohetked, aga partneri arvel soleerima ei kipu keegi. „Kevadises
Lutsus“ näeb muhedaid portreevisandeid, rollišaržide galerii on puäntidest pun-
gil: Raimo Passi vingats kaupmees Arusk ja taktiline tänavamuusik; Tiit Suka
Staabikapteni lõugamine, kingsepasell Peebu sumistava suuga kõrtsiskäigud ja
härra Elleri võrratu kokutamise etüüd; Tõnu Oja kerjus Silbe ja ärimees Lepiku
elukrutskid; Taavi Teplenkovi Jakobsoni rändurihing ja jõuka mehe minevik ta
vaimusilmis; Indrek Sammuli kohmetu hääsoovlik ilmavõõrus Oskari Isana ja
kentsakas apokalüptilisus Loll-Mardina. Naiselikku soojust ja elulisust lisavad
meeste maailma Mari Lille tarmukas Vanatädi oma hiiglakotiga, mis pirakam
kui Mary Poppinsil; ja Hilje Murel Oskari lahke Emana, kes meheohtu pojakese
taldrikule üheksa kollast kartulit laob. Täpses arengus paotab Hilje Murel õde
Auguste täitumatuid igatsusi. Võluva tinglikkusega mängib-tantsib Kristo Vii-
ding Lutsu hella väikevenda Arnot, siis lehviva uljusega vend Tutti ehk tulevast
Theodor Lutsu, sekka sooritab Jeekimi nõtkeid piruette ja hõljub Gogolina.
     Kaks Oskari koolivenda eristuvad antipoodidena, kummalgi oma loetav elu-
saatus. Hendrik Toompere jr jr Jorh Aadniel Kiire tõugu Peeter Aruski rollis üht-
aegu ahvib ja põlastab oma isa, vana Aruski „harakterit“. Roll balansseerib
ülbuse ja lihtsameelsuse piiril, väljendab kiusakat üleolekut viletsa kodumaa suh-
tes. Vahvalt ületab Toompere mäng satiirikarisid. Iseäranis hinge läheb Pääru Oja
tegelane, vaestemajas kasvanud ja sealsest troostitusest välja murdnud Silbe:
temast aimuks nagu midagi Tõnissonist, kel kunagi pole volilt süüa, rohkem aga
Arno Tali hingestatud elunukrusest, olemuslikust üksindusest. Silbe sõpruses
Lutsuga on vastakaid tundevarjundeid: stseenis, kus Silbe Vanemuise aia taga
muusikat kuulab, ilmneb eneseuhkuse hingevalu. Vaimustavaks hüüumärgiks
Pääru Oja lavaelule saab ülevoolav puhang, kui end karskeks kasvatanud Silbe
„Kevade“ terviseks õllekruusi kahmab.
     Pille Jänese kujundus tühjal pöördlaval loob igas suunas hargneva fantaasia-
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ruumi. Uku Uusbergi (kes ise asjaliku Voorimehena laval teotsemas) „Kevadise
Lutsu“ õhustiku, rütmide õhulise dünaamika määrab aga tohutult leidlik heli-
maastik: pillihelide korduvad ja kumisevad refräänid, erinevaiks koorideks koon-
duvad lavatagused inimhääled, loomade ja Jeekimite saladuslikud häälitsused
loovad musikaalse mänguruumi, mis ümbritseb nii lava kui saali. Usun, et nimelt
ses helide tekitamises, mida kogu trupp üheskoos teeb, peitub mängust hooli-
mise saladus, sest näitlejad muunduvad häälte orkestriks, mille kokkukõla eel-
dab täpsust, loomingulisust, üksteise tunnetamist. Küll oleks põnev jälgida,
kuidas helide kosmost etenduse vältel tekitatakse!
     Kui „Kevadine Luts“ lõpeb viitega, et äsja trükist ilmunud „Kevade“ tegela-
sed hakkavad tasahaaval oma elu elama, siis Toomas Suumani unenäomängus
„Nõiutud kevade“, mille lavastas Madis Kalmet Palamuse muuseumi õuel,
ilmuvad tegelased autorile juba painajatena. Vana Oskar Luts kohtub oma
surmapäeval, 23. märtsil 1953, „Kevade“ tegelastega. Nood hallutsinatsioonid ei
ole kirgastavad, vaid ängisegused. Draamakirjanik Toomas Suumanile ülimalt
iseloomulik probleemiasetus: kirjaniku kaitsetus tema loomingu krestomaatilise
tõlgendamise ees, vangistatus oma teoste põrgusse. Lutsu kui helge kuvandiga
kirjamehe kiskumine „Kevade“ põrgusse näib esmapilgul ootamatu – aga teisest
küljest: kui loetav, kui tuttav on Lutsu looming väljaspool „Kevadet“ või üldse
Tootsi-lugusid? Juba märksõna Tootsi-lood viitab stambile. Miks mitte Tali lood?
Kiire lood?!
     „Nõiutud kevade“ Toots, Kiir, Teele, Visak, Tõnisson on vangistatud mitte
ainult igavesse koolipõlve, mille ahistavas lõppematuses puudub „kui mina alles
noor veel olin“ idüll, vaid ka teose lihtsustatud vastuvõttu, väljanaervasse jäme-
koomuskisse. Mis oli teatripubliku reaktsioonidega tsipake õõvastavas koos-
kõlas: publik püüdis turvalisi lendlauseid, et saaks naerda. Mõistagi ei puudu
mõrkjas komöödiatasand, näidendi žanriks ju „unenäoline tragikomöödia“,
ent Suumani tekst on teravam, sarkastilisem kui Kalmeti mahedam suveteatri-
lavastus.
     Toomas Hõraku kujunduses näeme Palamuse koolimaja ees koolipinke ja
gloobusesõrestikku paari punase lapiga. Keset õue kuhi sinakasrohelisi kapsa-
päid. Tagapool puhkpilliorkester „Hällist hauani“, koondnimega Imelik, kuigi
Luts kahtleb, kas kannel on puhkpill… Orkestri taga kalmistuvärav. Taamal maa-
lib kunstnik Marc Chagall (Aaro Tralla). Chagall, kes võis kohtuda Lutsu naise
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Valentinaga, mõjub sama fantasmagooriliselt kui Gogol „Kevadises Lutsus“.
Õhus hõljub sinine viiul, märk nii Chagalli kui Lutsu loomeilmast.
     Kirjanik Oskari rollis Erik Ruus, temalegi see omamoodi come-back, ehkki
eemalolek teatrilavalt hoopis lühiajalisem kui kolleeg Kukumäel. Vana Lutsu
pehmes abituses, mälu- ja unepiltides ekslemises on Ruus veenev, kaastunnet
äratav. Samas ei kaota kirjanik meelekindlust, vastutust oma loomingu eest, het-
keti muutub ta salvavakski.
     Siinses lavaloos on kogunisti „saba ja sarved“: Alo Kõrve mängib lustiga saa-
tanlikku Korraldajat, kes kimab kohale rolleril, punaste sarvedega kiiver-kaabu
peas. Ta flirdib publikuga, kehastub õpetaja Lauriks ja viimaks Lutsu arstiks.
Koolilaste eatus rühmas osalevad harrastusnäitlejad, kooliplikade seas paar
vanemat prouat, ilmub ka üks mustaks võõbatud näoga globaalkutt, paras
jeekim. Nimega tegelasi on käputäis. Arnot nende hulgas ei kohta. Kui pidžaa-
mas Luts ilmub klassituppa, pannakse temale nimeks Arno. Ka selles lavaloos
saab kõige südamlikumaks meenutus lapsena surnud vend Arnost, kellele Oskar
oma „Kevade“ kirjutanud. Teelet mängib Maarika Mesipuu blondi patsiga
isikupäratu piigana, hetketi haarab teda rahutus nagu teisigi koolilapsi, kes aeg-
ajalt otsekui robotid rikki lähevad. Mesipuu teine roll on Lutsu abikaasa Valen-
tina, keda Oskar näeb üha noore ja ilusana. Surmahirmu ja sellega toimetulemise
teema on samuti üks läbivaid Suumani draamaloomingus. „Kuhu ärgatakse, kui
ollakse surnud?“ arutleb Luts.
     Tootsi mängib Indrek Ojari: kollakate juustega flegmaatiline talupoiss, kind-
lasti mitte helge natuur. Pigem näib ootuspärasemat Tootsi tõugu tüüp Mart
Toome Visak, kes paras frukt ja õssitaja. Tõnissoni mängib lauljast näitleja Bonzo
rahuliku ja jõulise orgaanikaga. Iga tegelane tunnetab stereotüübi taaka. Otsi-
takse autorit, Pirandello kombel.
     Kõige olulisemaks ja valusamaks rolliks kujuneb Kiir. Väliselt ideaalselt Jor-
hiks sobiv ja end näiliselt traditsiooniliseks Kiireks mängiv Argo Aadli on ainus,
kes täie traagilise selgusega, kompromissitult tungib loo allhoovusteni. Kiir on
Suumanil mitmeplaaniliselt kirjutatud – kohe alguses, saunalavalt pagedes, tun-
netab ta oma alastust ja alandust kui tegelase saatust. Ootamatult tõsine on Kiire
tunne Teele vastu, lootus, et tema ja Teele jaoks on kusagil üks õnnelikum lugu.
Kiir tõstab kõige aktiivsemat mässu oma neetud risti vastu: olla igavesti möku,
väljanaermiseks loodud. Kiire ja Lutsu dialoogis puhkeb kirjaniku ja tegelase
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vaheline pinge. Kas kirjanikule, kes loonud tegelased südameverega, on ülim au
langeda tegelase käe läbi? Kas andestus, lunastus on võimalik?
     Lavastuse lõpetab Bonzo vägev laul „Ingel lendab ära“ Toomas Suumani
sõnadele. Kirgastav finaal: pühaliku äralennulaulu saatel Luts muudkui kauge-
neb maastikul, sulandudes Palamuse looduse sisse, pääsedes igavese „Kevade“
põrgust vabaks. Teda pilguga saates tunneme meeleliigutust. Koolimaja aknad
lükatakse seestpoolt valla.
     Olemegi ringiga tagasi eluloole viipamise ja elulootuse lätetel. Sest Juhan
Viidingul on ka niisugune salm:

aken on VÄLJAPOOLE
isegi tormiga
hinge teekond ei lõpe
ühegi vormiga
(* „nii palju on vaadata“)
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STAND-UP’I KODUSTAMISEST
PAAVO PIIK

2012 oli ilmselt aasta, mil üks teatriga lõdvemalt seotud etenduskunsti vorm –
stand-up, püstijalu- või -jalakomöödia – murdis ennast Eestis peavoolu. Suure-
nenud meediatähelepanu all toimusid kaks eestikeelset tuuri (Comedy Estonia ja
Kinoteater), esinemised kolisid suurematesse saalidesse, nagu Kino Sõprus, ning
Vene Kultuurikeskuses astus üles esimene rahvusvaheliselt tuntum koomik,
iirlane Dylan Moran. Samal ajal jätkus baarides Von Krahl ja Drink ning klubis
Privé regulaarne välismaiste artistide võõrustamine ning Tallinna ja Tartu baari-
des NoKu ja Möku „vaba mikrofoni“ õhtute sari, kus igamees saab proovida
lavalt publiku naerutamist. Stand-up on terminina tänaseks muutunud meedia-
pildis nii levinuks ja ekspluateerituks, et näiteks Allan Kressi viimast lavastust
„Muinasjutt kuldkalakesest“ (2013) iseloomustatakse kui „stand-up värsiteatrit
lastele“.
     Kära varjus peamisi asjaosalisi intervjueerides paistab, et kuigi kärmelt are-
nenud, on püstijalakomöödia traditsioon Eestis alles algusjärgus ning tugevaid
tegijaid veel napib. Üritangi siia kirja panna mõned skisofreenilised tähelepane-
kud meie stand-up-skeenelt – skisofreenilised, kuna nagu paljude muude kultuuri-
valdkondade puhul Eestis on ka siin esimesed tarbijad ühtlasi nii tegijad kui krii-
tikud.

Mis on stand-up?
Ma ei tea, milline näeb välja stand-up värsiteater lastele, kuid ilmselt mõeldakse
siin stand-up’i all humoorikat ühemehe-etteastet, kuhu kaasatakse ka publikut.
     Publikuga kommunikatsioon, publiku kaasamine („neljanda seina lõhku-
mine“) ei ole tegelikult võõras ka kaasaegses teatris. Näiteks flirtis sellega Mart
Kangro lavastus „Talk To Me“ (2011). Von Krahli teatri külgkorvi „Kaks tilli ja
apelsin“ (2012) esitles end „armsa seguna stand-up'ist ja teatrist“. Ühe meisterli-
kuma eestikeelse stand-up’i-laadse etteaste, mida näinud olen, andis Sepo Seeman
2012. aasta DRAAMA festivali aktsiooni käigus, mängides poole tunniga maha
muidu pooleteisttunnise monolavastuse „Eesti mees ja tema poeg“.
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Henrik Kalmet teeb püstijalukomöödiat kinos Sõprus. Foto Eva-Liisa Linder.
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     Erinevalt monoteatrist, mille kaudu on tuntud ka Jan Uuspõld („Ürgmees“,
„Isa“, „Vanaisa“), ei alusta püstijalakomöödia valmistekstist, vaid see sünnib
tegemise käigus (1). Seejuures ei ole lavatekst „improvisatsiooniline“ selle sõna
tugevas tähenduses. 90% ajast räägivad püstijalakoomikud laval ikkagi teksti,
mille nad on eelnevalt „läbi kirjutanud“ või valmis mõelnud, lisanduva 10%
võtab hea koomik kohapealt – publikust, ruumist, idee edasiarendusest. Arvud
on muidugi suvalised. Ühe enim kohapeal sündinud teksti, mida näinud olen,
esitas Henrik Kalmet 2012. aasta festivalil DRAAMA, tuginedes märksõnadele
ja luues lõppteksti laval („Batuudimees“ pilas Eesti teatrimaastikku). Interakt-
siooni publikuga valdab jälle hästi Comedy Estonia eestvedaja Louis Zezeran, kes
kaasakiskuva ja energilise kõnelejana võib jääda publikuga pikalt suhtlema,
nende vastuseid naljaks pöörates. Võime improviseerida, „siin ja kohapeal“ rea-
geerida ja publikuga suhelda on stand-up-artisti teine oluline tunnus (2). Kolman-
daks võib märkida, Komeediklubi juhi Andrus Purde sõnastuses, et „mono-
teatrist ja muudest lavakunsti vormidest erineb stand-up [---] selle poolest, et
objektiks on nali, mis on läbi põimunud selle tegijaga, selles peab olema midagi
isiklikku“ (3) (Purde 2013).
     Isiklikkus algab juba sealtmaalt, et esineja tuleb lavale (üldjuhul) iseenda nime
all. See ei tähenda, et tal ei oleks lavakarakterit – Zezeran (2013) kirjeldab ühte
võimalikku lavakarakterit kui iseenese „suuremat“ varianti, ehk lavaline inten-
siivsus peab artistil olema suurem kui päriselus – või et esineja ei võiks oma kava
ajal etendada teisi tegelasi. Pigem seisneb see oma teksti autorluses ja selle viimse
instantsini kaitsmises. Comedy Estonia kreedosse kuulub teatav anti-establishment-
hoiak – igaüks võib tulla „vaba mikrofoni“ õhtule ja välja öelda, mida ta mõtleb.
Kinoteater erineb selles aspektis Comedy Estonia’st, kuna angažeerib näitlejaid
või näitlejatudengeid ja tegutseb teksti loomisel, ajurünnakutel, meeskonnana.

Estraad ja stand-up
Liisi Laineste (2012: 13–15) on oma teadustöös „Püstijalakomöödia Eestis: estraa-
dietendustest Comedy Estoniani“ leidnud, et püstijalakomöödia žanrinõudeid
täitis mööndustega ka nõukogude estraad. Professionaalne estraaditraditsioon
ulatub meil aga tagasi teatri algusaegadesse Mari Möldre ja Paul Pinnani välja
ning sellisel juhul võib küsida: mida uut on moodne stand-up siis üldse kaasa
toonud? Laineste jaoks seisneb peamine erinevus estraadi ja püstijalakomöödia
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vahel sketšide kasutamises, mis on osa estraadist, kuid mitte stand-up-traditsioo-
nist. (Ka Kinoteater on kasutanud etendustel sketše.)
     Mu meelest seisneb erinevus siiski ka materjali kirjutamises osalemises – nõu-
kogude ajal tuntuimad estraadipalad tõlgiti. Laineste töös refereeritud (otsi ka:
Youtube) Eino Baskini kuulsamate humoreskide „Tehnikaajastu“, „Kahtlused“
ja „Kunstisaalis“ autor on tuntud vene humorist Mihhail Žvanetski. Valmisteks-
tide kasutamise poolest meenutab populaarne nõukogude estraad pigem täna-
päevase monoteatri formaati. Laineste kasutab oma töös stand-up-artisti defi-
neerides küll „isiksuse“ mõistet, aga jätab kõrvale „isiklikkuse“ – iseäranis, mis
puudutab naljaloomise protsessi – kuid mulle tundub, et just selles avaldub kahe
ajastu ja stiili oluline tunnetuslik vahe. (Mari Möldre puhul vajaks see teema põh-
jalikumat uurimist, kuna on põhjust uskuda, et ta lõi vähemalt osaliselt oma
tekste ise.)
     Lainestega võib siiski nõustuda selles, et puhas angloameerika stiilis stand-up
jõudis püsival kujul Eestisse 2010. aasta suvel koos Comedy Estonia’ga, mis
tähendab, et selle žanriga ollakse Eestis järjepidevalt tegutsenud vaevalt kolm
aastat.

Eesti stand-up-skeene
Praegusel Eesti stand-up-skeenel valitsevad kaks suundumust. Üks on välismaiste
koomikute importimine. Tänu publiku heale inglise keele oskusele ning kontak-
tidele muu maailma artistidega on Comedy Estonia ja Komeediklubi suutnud re-
gulaarselt Eestisse esinema tuua juba kogemustega või läbilöönud koomikuid.
Andrus Purde juhitud Komeediklubi on spetsialiseerunud Briti koomikutele; Ing-
lismaalt sai ka alguse varem Skype’is turundusega tegelenud mehe huvi. Comedy
Estonia on lisaks vahendanud ka näiteks Skandinaavia ja Austraalia koomikuid,
kuna selle eestvedaja Louis Zezeran on sündinud Austraalias ning varem tööta-
nud Põhjamaades. Comedy Estonia on tänaseks suutnud Eestisse meelitada ka
suuri nimesid – peaasjalikult Dylan Morani ja Eddie Izzardi. Konkurents selles
valdkonnas on tugev ja Komeediklubi ja Comedy Estonia eestvedajate omavahe-
line suhe tuletab mulle meelde nalja poolakatest: iga kord, kui kaks poolakat
kokku saavad, moodustatakse kolm poliitilist parteid.
     Pikemalt ma välismaiste koomikute teemal ei peatu, ütlen vaid Youtube’i-
viiteks, et Zezeran peab siin käinud koomikutest enda jaoks huvitavamateks
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Louis Zezeran – Eesti stand-up'i mootor. Foto Comedy Estonia.

Kinoteater. Jörgen Liik. Foto Eva-Liisa Linder.
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Brendan Burnsi ja Steve Hughesi. Andrus Purde jaoks on suurimad elamused
olnud Zoe Lions ja Patrick Monahan. Välismaist stand-up’i saab täna Eestis regu-
laarselt näha kinos Sõprus, klubis Privé ning baarides Drink ja Von Krahl.
     „Arvan, et see, kuidas me toome siia välismaiseid artiste, on tõesti oluline,
kuna nad toovad kaasa kogemusi ja jagavad oma tarkust tavaliselt hea meelega
– pärast etendust õlle kõrvale“ (Zezeran 2013).
     Teine suundumus on kohalike püstijalakoomikute ergutamine. Sellega tege-
levad peaasjalikult Comedy Estonia ja Kinoteater, ehkki ka Piip ja Tuut mängu-
majas toimuvad alates 2013. aasta kevadest regulaarsed eestikeelsed „vaba
mikrofoni“ õhtud ning Komeediklubis astub mais 2013 esimese omamaise esi-
nejana üles Jörgen Liik. (Väiksemaid püstijalukomöödia edendajaid võib olla
veelgi.)
     Comedy Estonia on tänaseks loonud toimiva süsteemi, kus koomikuks pürgijad
saavad ennast proovile panna esmalt „vaba mikrofoni“ (Open Mic) õhtutel Tal-
linnas ja Tartus. Esimeste õnnestumiste järel kutsutakse nad Comedy Night’idele,
kus on tavaliselt üks või paar peaesinejat ja kuni neli-viis soojendus-esinejat. Pea-
miselt osalevad nooremad koomikud: ülikooli- või isegi keskkoolitaustaga. Üles-
astujate hulgas on nii meeste- kui naisterahvaid, ehkki esimesi märksa enam.
     Kuigi niimoodi on tegutsetud vaevalt paar aastat, võib öelda, et tekkinud on
lõdvalt seotud koolkond, kes lisaks Tallinna ja Tartu komöödiaõhtutele käivad
etendusi andmas ka mujal Eestis ja lähivälismaal. Comedy Estonia eestvedaja
Louis Zezerani sõnul on taoline „rock’n’roll“ tuuritamine oluline osa stand-up-
kogemusest ning lisaks aitavad uued esinemispaigad timmida esinejate kava
(Zezeran 2013) .
     Comedy Estonia viljeldava stiili algosake on verbaalne nali. See on üks tihen-
datud tekstikatke, kus sissejuhatuses luuakse publikule teatud pilt, mis ootamatu
puändiga nihestatakse. Zezeran viitab selle lähenemisega seoses soome koomi-
kule Tomi Walamiehele (Walamies 2011). Sellest tulenevalt on Comedy Estonia
õhtutel üles astuvate koomikute stiil pigem lakooniline ning etteaste sisaldab
rida omavahel mitte väga seotud nalju.
     Kinoteatri algatasid lavakunstikooli üliõpilased, kes otsisid formaalse teatri-
hariduse kõrvalt uusi teid eneseväljenduseks. Erinevalt Comedy Estonia’st on
nende ülesastumised sporaadilisemad; pärast esimest sketšide ja stand-up-kava
„Püstijalukomöödia“ (2011) ei ole regulaarselt esinetud, kui välja arvata haltuu-
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rade tegemine jõulupidudel. Sügisel 2012 esinesid Henrik Kalmet ja Jörgen Liik
festivalil DRAAMA aktsiooniga „Batuudimees“, kus naerdi teatriinimeste ees
teatrimaailma telgitaguste üle. Kevadel 2013 tegid samad esinejad katsetuse
„Work-in-Progress“, mille teemadeks olid Eesti poliitikamaastik ja haltuurade
tegemine jõulupidudel.
     Kinoteatri fookuses ei ole ainult püstijalakomöödia, vaid laiemalt teatraalsed
vormid väljaspool teatrit. Võrreldes Comedy Estonia’ga pannakse rõhku pikemale
ja rohkem struktureeritud koomikale (pundis on mitu teatridramaturgia-hari-
dusega inimest ning lavatekst sünnib ühistöös). Pigem võetakse ühe stand-up-
kava aluseks konkreetne teema või situatsioon. Olulisemad kui verbaalne nali
on karakter, artistlikkus, füüsiline koomika.
     Kuigi nii Comedy Estonia kui Kinoteater on korraldanud ka oma „Eesti-tuuri”,
saab eestikeelset stand-up’i hetkel regulaarselt näha Tallinnas ja Tartus: baarides
NoKu, Möku, Pudel ning mängumajas Piip ja Tuut.

Teemad, millest räägitakse
Stand-up’i alustasid Eestis välismaalased. Kuna meie rahvale meeldib, kui meist
räägitakse, siis on eestlaste kommete, harjumuste ja kultuuriliste iseärasuste kir-
jeldamine olnud siin esitatava (esialgu ingliskeelse) püstijalakomöödia üks põhi-
lisi teemasid. Antud lähtepunktiga – justkui uustulnuka pilguga kodumaiseid
veidrusi kommenteerides – on hiljem haakunud ka kohalikud artistid, Andrei
Tuch ja Kaspar Velberg näiteks.
     Liisi Laineste (2012: 20–22) on Stewart Johnsoni näitel huvitavalt kirjeldanud,
kuidas siin elava välismaise koomiku lavaline vaatepunkt aja jooksul nihkub.
„Võõra“ kommentaarist meie kultuurile (suhtlusstiilile, harjumustele) saab „assi-
mileerunud sisserändaja“ peenem ja detailsem vaatlus. Hajub piir „võõra“ ja
„oma“ vahel, mõne aja pärast räägitakse asjadest, millest päris „võõras“ enam
teada ei või:
     „Mul on väga piinlik, aga... ma arvasin aastaid, et Eesti kõige populaarsem
kirjandusteos on 15-köiteline armastusluule kollektsioon, mis oli pühendatud
naisele nimega Ene“ (Stewart Johnson, 10.04.2012 – tsit. Laineste 2012: 22). 
     Stewart Johnson sobib Liisi Laineste kirjeldatud tendentsi sisse ka artistina,
kuna ta oli esimesi expat’e (sisserännanuid), kes hakkas üles astuma ka eesti
keeles.
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Daniel Veinbergs. Foto Comedy Estonia.

Sander Õigus esinemas
Comedy Estonia õhtul.
Foto Comedy Estonia.
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     Teine suurem teemakobar on teadlikult provokatiivsed, ropud, „allapoole-
vööd“ naljad. See puudutab proportsionaalselt vähem välismaised tegijaid ja roh-
kem noori eestlasi. Ühel Open Mic’il, kus allakirjutanu käis, ei olnud kümne
esineja seas pea ühtegi katsetajat, kes ei oleks oma viieminutilise kava sees pea-
tunud teljel porno-seksiihalus-onaneerimine.
     „So, does anyone know who invented porn? No-one. Which leads me to be-
lieve the creator of porn was deleted from history“1 (Daniel Veinbergs, „Punch-
line at Pudel Bar“, 24.04.13).
     Louis Zezeran (2013) on seda tendentsi kommenteerides noorte koomikute
kohta tabavalt märkinud: „aga millest veel on nad piisavalt kvalifitseeritud rää-
kima?“
     Eraldi teema, millel ma pikemalt ei peatu, aga mis silma hakkab, on eesti
artistide esinemine inglise keeles. Kohati tekitab see absurdse olukorra, kus eest-
lane räägib eesti publikule inglise keeles nalja. Zezeran põhjendab seda eelkõige
erinevate lähivälismaa-tuuridega, kus koomikud saavad kätt proovida (Zezeran
2013).
     Ka Kinoteatris on sama küsimus üleval olnud – millised on need teemad, mil-
les ollakse piisavalt „kodus“, et sõna võtta? See viitab tagasi samale „isiklikkuse“
mõõtmele, millest oli eelpool stand-up’i defineerides juttu. Kuna esineja tahab
lavalt rääkida teemadel, mis teda ennast puudutavad või häirivad, siis on para-
tamatu, et nooremapoolse esineja teemadering on kitsas. Näitlejataustaga Jörgen
Liik ja Henrik Kalmet tegid 2012. aasta festivalil DRAAMA nalja vastavalt teatri-
kooli ja teatritöö üle.
     „Uus post-post-modernism Eesti teatris on see, et pange Kübar riidesse.
Otsige Risto Kübarale kuskilt suusakombinesoon. Pange talle talveriided selga...
Otsige Rasmus Kaljujärvele üks särk, mis pole väike. Ja te saate uue avangardi...
Ja võtke Linnateater paljaks ja saatke trenni“ (Henrik Kalmet, „Batuudimees“,
Tartu Athena Keskus, 06.09.12).
     Korduvaid motiive on veel – Louis Zezeran ja Henrik Kalmet on hästi kursis
päevapoliitika ja uudistega. Joomist ja suitsetamist on ootamatute nurkade alt
kommenteerinud vastavalt Sander Õigus ja Karl-Andreas Kalmet. „Naiselik vaa-
tepunkt“ on olnud esindatud Keiu Kriidi ja Janika Maidle näol ning muuhulgas
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Piip ja Tuut mängumaja temaatilisel õhtul. Kuna stand-up töötab isikute-artistide
pealt, siis peegeldab teemade ja lähenemisnurkade ahtus hetkel seda, kui vähe
aega on Eestis stand-up’iga tegeldud – esiteks oleks vaja suurendada tegijate ringi
ja teiseks oleks tegijatel endil vaja aega (kasvõi ealiseks) küpsemiseks.

Kuhu edasi?
Eesti püstijalakomöödiat iseloomustab hetkel kiire arengusööst. Võib öelda, et
esimese aastaga kujunes välja toimiv inglise keele skeene ja järgmise aastaga juba
elujõuline eestikeelne maastik. Praegu, kolmandal aastal lisandub pidevalt uusi
nimesid ning suureneb ürituste hulk.
     Komeediklubi eestvedaja Andrus Purde arvates oleks eelkõige tarvis, et siin-
sed artistid saaksid rohkem esinemiskogemust:
     „Eesti stand-up-skeene on mõnusasti arenemisjärgus. On tahet ja talenti ning
kuna vajalikud lennutunnid pole veel täis, on oskused ja kogemused alles tekki-
mas. Positiivne on see, et lühikese ajaga on toimuma hakanud terve spektri laiu-
ses üritusi kohalikest open mic-õhtutest rahvusvaheliste staarideni, ja harras-
tajatest professionaalse production’ini.“ (Purde 2013)
     Kogenud Louis Zezeran, kes on pealt näinud stand-up-kultuuri arengut Soo-
mes ja Rootsis, analüüsib, et tavaliselt võtab aega, kuni pärast esimesi lavalisi
õnnestujaid, kelleks on enamasti näitleja- või muu lavataustaga inimesed, tekib
n-ö teine laine koomikutest, kes on end ise üles töötanud läbi „vaba mikrofoni“
õhtute võrgustiku. (Soomes on stand-up’i olnud 14 aastat, Rootsis 25 aastat.)
Zezeran lisab, et võib-olla on Eesti publik liigagi hea – artistidele oleks vaja ras-
keid aegu, mis nende iseloomu karastaksid (Zezeran 2013). 
     „Kui tõeliselt aus olla, siis oleks meil esinejatele vaja natuke raskemaid aegu.
Hetkel on komöödiaõhtute vastu huvi suur ja publik on ülihea. Okkalisema tee
läbimine oleks samuti osa arengust. Tuuritamine väikelinnades, kus inimesed ei
taha sind kuulata ja helivõimendus on halb, ei ole meeldiv, kuid see kasvatab ise-
loomu.“ (Zezeran 2013)
     Publiku suurt heasoovlikkust kinnitavad peaaegu kõik, kes selle valdkonna
arendamisega tegelenud.
     Kinoteatri esindajana tundub mulle, et võib-olla enim on Eestis puudu karis-
maatilistest artistidest-isiksustest. Kui Youtube’is surfides jäävad silma ja kõrva
eelkõige koomikud, kel on midagi tavalisele naljarääkimisele „lisaks“ (olgu
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selleks parodeerimisvõime, häälega mängimine, kummaline lavakarakter või
muu), siis eesti artistide puhul on see „lisaks“ veel välja arenemata. 
     Samas on meie teatrihullul rahval janu vahetu ja isikliku lavavormi järele suur.
Tundub, et ka näiteks repertuaariteatrites on viimastel aastatel sagenenud isikli-
kumate, pihtimuslike vormide kasutamine. Meenub kasvõi auhinnatud mono-
lavastus „Nisa“ (2011) või siis monoteatrite festivali Monomaffia teke Pärnusse
(2011). Kevadel 2013 kirjutas Eero Epner NO-teatri lehel Facebook’is: „Sel hooajal
on mitmed lavastused keerdunud ümber isiklikkuse ja üksinduse [---] mis otsi-
vad võimalust, kuidas ehitada sild üksteise juurde nii laval, publikuga kui ka
elus.“

Tegijad, kellel silm peal hoida
Lõppu panen soovituseks mõned aktiivsed kohalikud esinejad, kellel võiks silma
peal hoida, ja lisan ka mõne märksõna. See ei ole kindlasti mingi paremusjärjes-
tus, vaid pigem tähestikuline nimistu inimestest, kellest võiks alustada, kui on
huvi siinse püstijalakomöödia vastu:
Henrik Kalmet (verbaalne improviseerimisoskus),
Jörgen Liik (oma füüsise kasutamine),
Louis Zezeran (lavaline energia),
Daniel Veinbergs (absurditaju, lavaline olek),
Sander Õigus (keelekasutus, rahvalikkus).

KASUTATUD ALLIKAD:
Laineste, Liisi 2012. Püstijalakomöödia Eestis: estraadietendustest Comedy Estoniani. – Mäetagused 

nr 53. Lk 9–30. http://www.folklore.ee/tagused/nr52/laineste.pdf
Walamies, Tomi 2011. Delayed Departure With Louis Zezeran. http://www.ddpod.com/2011/11/21/

episode-16-tomi-walamies
Purde, Andrus 2013. Intervjuu Paavo Piigile 27.04.
Zezeran, Louis 2013. Intervjuu Paavo Piigile 29.04.
https://www.facebook.com/TeaterNO99
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UKU KÄSITÖÖMEISTRID BLOGIKANGAST 
KUDUMAS
TAMBET KAUGEMA

Kui tõuseme koos Ita Everi ja väikese punapäise Hans H. Luigega kirikutorni ja
vaatame sealt alla meie armsa Eesti isamaa peale (mitte aga ei sülita), siis kindlasti
hakkab silma, et viimase kuue-seitsme aastaga on eesti teatri retseptsioonimaas-
tikul toimunud küllaltki olulisi muutusi. Suuname oma pilgu kaugusesse ning
märkame siin-seal, sookailude ja vaevakaskede vahel, kirendamas päris palju
laike, mille puhul võib arvata, et tegemist on teatriblogidega. Varem neid laike
seal polnud, ent nende piirjooned ja omavaheline muster pole veel päris selgelt
välja joonistunud.
     Ehkki teatrikriitikud on näitlejate ja lavastajate meelest enamasti parasiidid
ja priileivasööjad, kui mitte hullemini öelda, siis ometi on kirjasõnas üles tähen-
datud pooltosinat põhifunktsiooni – kindlasti leiaks neid veel –, mida teatrikrii-
tika vähem või rohkem täidab. Siin need on: teose jäädvustamine ajaloo tarvis,
teose tõlgendamine, teosele väärtushinnangu andmine, tagasiside andmine
kunstnikule, teose vahendamine potentsiaalsele publikule ning esteetilise nau-
dingu pakkumine lugejale (Karulin 2012). Nagu paljud ilmselt aimavad, ei ole
teatrikriitilise teksti puhul kõik need funktsioonid kunagi võrdselt esindatud,
pigem domineerivad ikka üks-kaks, vahel ka kolm, osa puudub aga üldse. Teatri-
kriitik ja -teadlane Ott Karulin esines 2012. aasta suvel Tšiilis Santiagos Rahvus-
vahelise Teatriuurijate Föderatsiooni aastakongressil ettekandega „Etenduse
vahendamine” (Mediating Performance), mille tarvis ta analüüsis viimastel aastatel
parima lavastaja auhinna saanud lavastajate tööde kriitikat, mis ilmunud nii kut-
seliste kriitikute sulest trükiajakirjanduses (päevalehed, Sirp, TMK) kui ka teatri-
blogides, kus kirjutajateks peamiselt asjaarmastajad, esindades n-ö tavavaataja
positsiooni. Karulini uurimuse teatriblogindust puudutav osa tõi kinnitust ise-
loomulikule suundumusele, mille olemasolu võis ju aimata, kuid mille ulatus
ja osakaal panid pisut üllatuma. Blogides ilmunud teatrikriitilistest tekstidest
ligi kolmveerand (74%) keskendus funktsioonilt hinnangu andmisele, teiste
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funktsioonide esindatus jäi sellest kaugele maha (küündides parimal juhul 37
protsendini). „Üllatas blogisissekannete vähene keskendatus lavastuse vahenda-
misele potentsiaalsele teatrivaatajale, mis tähendab, et teatriblogi pidamise pea-
mine eesmärk on isikliku väärtushinnangu levitamine, kõik ülejäänud kriitika
funktsioonid on tekstis esindatud vaid juhul, kui need aitavad muuta hinnangu
veelgi täpsemaks ja meeldejäävamaks,” kirjutas Karulin (samas).
     Teatriblogide pidajaid on päris palju, võib-olla vaid veidi vähem kui kirjusid
koeri, ning sama kirjud paistavad olevat ka motiivid, miks neist üks või teine
oma blogisse sissekandeid teeb ja üldse on otsustanud teatrist kirjutada. Õppe-
jõud, sotsioloog ja poliitik Marju Lauristin (2004) kirjutas kümmekond aastat ta-
gasi: „Weblog’i pidaja koob päevast päeva pikenevat tekstikangast oma ela-
mustest, loetud tekstidest, mõtisklustest ja kasutuskõlblikest linkidest, millele
teised võrgusolijad lisavad oma tähelepanekuid, arvamusi või paralleelselt jooks-
vaid tekste. Kokku moodustavad need keskpunktis olevast autorist hargnevad
võrgutekstid blogosfääri, virtuaalse tekstiruumi”. Vahepeal on küll palju naftat
merre voolanud, ent see kangakudumise kujund ei ole kaotanud oma tabavust,
kusjuures bloginduse kogu võlu ja valu seisneb selles, et pole kaht ühesugust
„kangast”, iga „kuduja” koob nii, nagu nokk loodud ning anne ja oskused luba-
vad. Kokku katavad need kirjud „kangad” üsna suuri maa-alasid.
     Valu all pidasin silmas seda, et tänu tehniliste võimaluste tormilisele kasvule
on igasuguse kirjasõna eksponeerimine muutunud ülilihtsaks, mistõttu pannakse
kirja ja ka levitatakse palju mõttetut plära. Kuigi ma ei karda Mart Laari kombel,
et internetis võiks ruum otsa saada, teeb natuke nukraks selliste blogide rohkus,
kus koogiretseptide ja poodlemiskirjelduste vahel kirjutatakse ka teatrist, sest
blogija satub aeg-ajalt sinnagi. Asjatu müra, millel ei ole tagasisidena tegijaile
mingit väärtust ning mis ei ärgita ka asjalikku arutelu, isegi hinnangu andmisel
jäävad tulemused enam kui tagasihoidlikuks. Aga ega need tekstid leiba küsi ega
kellelegi kurja tee – kui blogija saab ennast selle tegevuse kaudu kuidagi peegel-
dada või leiab päevikupidamisest muul moel hingekosutust ja meeldivat ajavii-
det, siis lasku aga käia. Suur osa asjaarmastajate teatriblogidest siiski täidab neile
pandud lootusi, kusjuures seda lootust hellitavad nii lugejad kui ka teatritegijad.
Lugejate lootus on enamasti leida blogiarvustustest lihtsamapoolset, ilma liigse
teooriataagata ja selgeid hinnanguid pakkuvat lugemisvara. Teatritegijad hinda-
vad aga tagasiside operatiivsust (agaramad blogijad riputavad juba samal ööl
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pärast etendust oma loo võrku üles), kirjutamisakti vabatahtlikkust (ei mingit
kohustustest tulenevat sundi, puhas vaba tahe) ja vahetut muljelist reaktsiooni
(blogija enamasti ei ürita üldistada, vaid kirjutab nii, nagu asjad talle tundusid).
„Blogipidaja ei pruugi olla kaugeltki nii vilunud kirjutaja, aga enamasti on tunda,
et ta elab kaasa, isegi siis, kui talle nähtu ei meeldinud ja ta vastu vaidleb või
selle maha laidab,” on kirjutanud nii teatritegija kui ka teatrist kirjutaja Andreas
W (2011). Blogipidajaist amatöörteatrikriitikute seas on kindlasti kõige värvikam
2006. aastast usinalt teatri-, muusika-, filmi- jt kultuuriteemadel sissekandeid
tegev Danzumees1, kelle teatrimaitsega ei saa ehk alati päris nõustuda, kuid kelle
järjepidev ja põhjalik „kudumistöö” väärib juba oma mastaapsuse tõttu tunnus-
tust. Väheste blogide puhul on aimata tehtu teatriloolist väärtust, see on üks neist
vähestest.
     Piir kutselise kriitika ja harrastuskriitika vahel on koos blogide pealetungiga
küll ähmastunud, ent siiski endiselt olemas, iseasi, kuidas ja kuhu see tõmmata.
Vähemasti veel praegu tundub olevat asjakohane eristada blogipidajaid selle
põhjal, kes lisaks võrguavarustele avaldab oma kirjatöid ka trükisõnas ja kes seda
mingil põhjusel ei tee. Mõistagi ei määra meedium kirjutaja professionaalsust,
kõik taandub tegelikult ikkagi inimese kirjutamisoskusele ja võimele nähtut hu-
vitava nurga alt tõlgendada, ent erinevalt võrgust toimib trükiajakirjanduses
siiski sõel, mis eraldab oskajad oskamatutest. Eesti ahtaid olusid arvestades pole
kahtlust, et varem või hiljem tehakse igale vähegi lootustandvale kirjutajale
ettepanek ennast trükiajakirjanduseski proovile panna – ja siis on juba tema
otsustada, kas ta võtab selle ettepaneku vastu või mitte. Igatahes on end muu
hulgas ka võrgus väljendavate professionaalsete kriitikute read küllaltki hõredad,
ent just siit jõuavad lugejate ette tummisemad tekstid, mis lisaks pelgale hin-
nangu andmisele võtavad ka lavateoseid tõlgendada. Luuletaja ja kirjandutead-
lane Aare Pilv (2012) on kirjutanud oma blogis: „ ... kui ma mõnel harval korral
teatrist kirjutan, ei huvita mind arvustuslik hinnangulisus, vaid pigem selle tõl-
gendamine ning väljendamine, mida lavastus minuga on teinud, millega ja kui-
das on mõjunud – tahaksin kirjeldada ning analüüsida kogemust enda kohtu-
misest lavastusega”.
     Kui vaadata tagasi 2012. aastale (tegelikult sündis see suundumus juba aasta
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või paar varem), siis tuleb tõdeda, et Eesti teatribloginduse hoog näitab – vähe-
masti selle tipuosas – raugemise märke. Eesti Teatriuurijate (ja -kriitikute) Ühen-
duse asutatud blogi „Teater 3000”2, mis 2011. aasta veebruarist septembrini
avaldas veerandsada arvustust, on paraku jätkuvalt varjusurmas. Teatriteaduse
Üliõpilaste Looži blogis3 aeg-ajalt üht-teist ilmub, kuid kõik see võiks olla palju
intensiivsem ja rikkalikum, sest kus veel kui mitte seal peaksid tulevased teatri-
teadlased ennast näitama. Väärt tööd tegi 2012. aastal Salme Reegi nimelise las-
teteatriauhinna žürii oma blogis „Lasteteater”4, mille kontole jääb lisaks arvu-
katele arvustustele-artiklitele ka nn „Puhhi“-skandaali avalikkuse ette tirimine.
Mitteinstitutsionaalsete blogide pidajatest nii mitmedki on kas väsinud (uute
sisukate sissekannete asemel piirdutakse vaid linkidega kas enda või teiste trüki-
ajakirjanduses või mujal ilmunud kirjatöödele) või suisa kadunud (näiteks Ott
Karulini aastatel 2007–2011 tegutsenud teatriblogi5). Uue suundumusena ei saa
nimetamata jätta, et mitmedki blogid on ümber kolitud Facebook’i (näiteks blogi
„Siilike udutab”6 on Facebook’is nüüd nime all „Teatrisäutsud”), kus tagasiside-
võimalused on küll kindlasti suuremad, ent selle võrra on veelgi suurem ka oht
libastuda pealiskaudsusse ja killustatusse. Kahju küll, aga kasin on see avalik
teatridiskussioon, mida võrguavarused meile praegu pakuvad. 

KASUTATUD ALLIKAD:
Andreas W 2010. Inimese hääl. – Sirp, 18.06.
Karulin, Ott 2012. Liftikriitika – paratamatus või mitte? – Sirp, 27. 09.
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TEATRISÜSTEEMI LIBERALISEERIMINE
KRISTIINA REIDOLV

2012. aasta oli Eesti teatrielus ühelt poolt mitmete uute ja suunda näitavate alga-
tuste ning teisalt administratiivse ringmängu aeg. Enne kui mõtestada nimetet
nähtusi, annan väikese ülevaate 2012. aastal asetleidnust.

Uued suunad
     1. Kultuuriministeerium algatas dokumendi „Eesti kultuuripoliitika arengu-
suunad aastani 2020“ koostamise, mille eesmärgiks oli uuendada 1998. aastal Rii-
gikogu poolt vastu võetud Eesti riigi kultuuripoliitika põhialuseid. 
     2. Eesti Etendusasutuste Liit, Eesti Teatriliit, Eesti Teatri Agentuur ja Eesti Tant-
sunõukogu koostasid Eesti etenduskunstide arengukava aastateks 2013–2020.
     3. Kultuuriministeerium initsieeris loovisikute ja loomeliitude seaduse muut-
mise seaduse eelnõu, mille eemärgiks on muuta loovisikutele ravikindlustuse
saamine lihtsamaks; sel eesmärgil loodi ka Teatriliidu Gild. 
     4. Jõudis lõpule riigiteatrite muutmine sihtasutusteks.
     Täiesti eraldi teemana tuleks aga välja tuua teatrite riigipoolse rahastuse. 2012.
aastal tegi Kultuuriministeerium ümber teatrite rahastamise alused, kehtestas
uue käskkirja etendusasutustele riigieelarvest toetuse määramiseks ning moo-
dustas riigieelarveliste toetuste eraldamiseks uue rahastuskomisjoni. Vaatamata
sellele et etenduskunstide tööandjate ja töövõtjate eestkosteorganisatsioonid on
aastaid seisnud ja seisavad ka etenduskunstide arengukavas arvestusliku inim-
tööaasta ehk AITA-süsteemi eest, ei näidanud ministeerium üles valmisolekut
rakendada valdkonna ettepanekuid riiklike rahastusprintsiipidena. AITA-süs-
teemi puudutav punkt lisati uude rahastussüsteemi alles pärast pikki läbirääki-
misi Eesti Etenduasutuste Liidu ja Eesti Teatriliiduga, sealjuures pole AITA enam
rahastuse keskne põhimõte. Kui AITA-süsteemi eesmärgiks oli teatrite võrdne
kohtlemine, mis põhineks aastatepikkusel praktilise töö kogemusel ja statistikal
ja järgiks optimumi, et vältida asutustepoolset raiskamist või riigipoolset ala-
rahastamist, siis uus rahastussüsteem annab ministeeriumile ja komisjonile vaba-
mad käed ning vähemalt formaalselt soodustab vaba konkurentsi.
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Ergo
2012. aasta asetas kultuuri- ja teatripoliitika pikemasse perspektiivi. Sealjuures
paistavad etenduskunstide valdkonna ja ministeeriumi soovid ja visioonid olevat
mõnevõrra vastandlikud. 
     Kui valdkond otsib suuremat kindlustunnet – etenduskunstide stabiilne fi-
nantseerimine nii riigi, kohalike omavalitsuste kui erasektori poolt, selged ja läbi-
paistvad finantseerimise alused, etendusasutuse seaduse täiendamine, omandi-
vormilise mitmekesisuse soodustamine, väike- ja projektiteatrite koondumine
Vaba Lava alla, etenduskunstide kättesaadavuse tagamine üle Eesti kõigile vaa-
tajarühmadele jne –, siis ministeerium pooldab teatrisüsteemi liberaliseerimist.
Riigipoolset teatripoliitikat analüüsides jääb silma, et toimub: 
     1. turumajanduse ja vaba konkurentsi soodustamine; 
     2. rahastamist ja investeeringuid puudutavate siduvate põhimõtete võimali-
kult nõrk reguleerimine; 
     3. lahtiseadustamine – etenduskunstide tööandjad ja töövõtjad on aastaid seis-
nud etendusasutuse seaduse kui valdkonda reguleeriva eriseaduse eest, kus
peaksid olema sätestatud ka riiklikud rahastusprintsiibid, kuid ministeeriumi
huvi on valdkondlike seaduste kaotamine; 
     4. lahtiriigistamine – see on täheldatav nii riigiteatrite muutmisel sihtasutus-
teks kui era- ja projektiteatrite rahastamise suunamisel riigieelarvest Eesti Kul-
tuurkapitali vastutusalasse.
     Kindlasti on parempoolne mõtteviis ja loomemajandus mingites piirides
mõistlik, kuid see ei saa olla kultuurielu organiseerimise ainu- ja põhiprintsiip.
On kultuurivaldkondi, mis pole allutatavad turu- ja loomemajanduse reeglitele
– kultuurriik saab lubada näiteks mitmeid kõrgkultuuri nähtusi endale vaid siis,
kui väärtustab neid subsideerimise teel.
     Nimetatud tendentse silmas pidades osutatakse etenduskunstide arenguka-
vas ühele poliitilisele ohule, mis võib tulevikus ees oodata: riigipoliitika peab
kõige aluseks majanduselu ning keskendub selle ergutamisele, sealjuures jääb
kultuur kõrvaliseks ja vähetähtsaks valdkonnaks, seades pikas perspektiivis
küsimuse alla ka eesti rahvuse säilimise.
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Administratiivne ringmäng
2012. aastal toimus administratiivses plaanis palju ümbermängimisi: Ugala teatri
juht Hillar Sein vahetas välja Kultuuriministeeriumi senise teatrinõuniku Tõnu
Lensmendi, kellest sai Vene Teatri uus juht. Vene Teatri juhtide kohalt lahkusid
Svetlana Jantšek ja Natalja Lapina, kunstiliseks juhiks sai noor ja edukas vene
teatrilavastaja Marat Gatsalov. Ugala teatri uueks juhiks sai Heiti Pakk ning kuns-
tiliseks juhiks Indrek Sammuli asemel SA Eesti Teatri Festival kunstiline juht-
juhataja Margus Kasterpalu. Eesti Kultuurkapitali juhiks sai Raul Altmäe asemel
pangandus- ja kindlustusspetsialist Olavi Laido. Eesti Etendusasutuste Liidu
tegevjuhiks sai Monika Larini Kristiina Reidolvi asemel, kellest sai uue teatrikes-
kuse Vaba Lava juht. 2012. aastal andis Vanemuise teatri juht Paavo Nõgene
nõusoleku asuda alates 2013. aastast Siim Suklese asemel Kultuuriministeeriumi
kantsleri ametisse, Vanemuise uueks juhiks tõusis teatri finantsjuht Toomas
Peterson.  

Ergo
Tõenäoliselt enim hakkavad Eesti teatrimaastikku mõjutama muudatused
ministeeriumis ja Vene Teatris. Kas teatripoliitika ennistab AITA-süsteemi riigi-
poolse rahastuse alustalana või võtab ette parempoolsed arengud? Kas Vene Tea-
ter värskendab Eesti teatripilti kunstilises plaanis ning leiab üles vene kogu-
konna?
     Ning lisaks viimaste aastate algatus, projektiteatreid koondav Vaba Lava –
kas sellest kujuneb arenguhüpe väiketeatritele ja vabatruppidele, mis mitme-
kesistaks teatrimaastikku? 
     Käesoleva aastaga on õhku paisatud palju küsimusi ja lootusi. Ilmselgelt on
teatrimaastik muutumises. Tahaks ainult loota, et maa ei närbu, vaid õnnestub
luua arenev ja terviklik ökosüsteem ning kultuurmaastik koos liikide rohkuse ja
mitmekesiste kooslustega. 
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„Armastus tööpostil“. Novoseltsev – Velvo Väli, Kalugina – Tiina Mälberg. 
Foto Gabriela Liivamägi.
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EESTI BALLETTI OTSIDES
KIRSTEN SIMMO

On aja märk, et balletist kõneldes lähevad teemad aina rahvusvahelisemaks ja
globaalsemaks ning eesti oma rahvuslik idee või ambitsioon balletiteatris on kao-
tanud aktuaalsuse. Ometi hindavad originaalmuusikale toetuvat eesti balletti nii
publik kui ka arvustajad ning ajaloolises plaanis võiks olla põnev vaadelda, kas
ja mil moel kannab meie lavatantsukunst endas rahvuslikku mõtet.
     2012. aasta oktoobris avati Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis koondnäitus
„eesti = ballett“, mis võttis eesmärgiks leida suure maailma balletiloomingu hul-
gast üles see Eesti oma ja olemuslik. Pealkirjas üritasin näituse kuraatorina visata
kinda: kas saab üldse rääkida rahvuslikkusest balletis ning kas sisuline võrdus-
märk on kohane. Teatavasti on tegemist kunstide sümbioosi, kõrgstiiliga, mis
paljude jaoks kõrgub igasuguse rahvuslikkuse kohal. Samas ei soovinud näituse
koostajad valikuid tehes eemalduda ka klassikalisest balletist, üritasime vaadelda
eesti isikupära maailmaklassika raamides, eestipäraseid hoovusi konventsio-
naalse klassika hõlma all. Näitusel lähtusime eesti heliloomingust, eesti lavasta-
jatest-koreograafidest, aga ka rahvuslikust temaatikast sisulises mõttes – folkloori
ja kirjanduslike tüvitekstide tõlgendustest. Oma artiklis peatun lähemalt neil
ballettidel, mida on lavastatud vähemalt kaks korda ning mis võiksid kuuluda
n-ö rahvuslikku klassikasse. 
     Esmane seos balleti ja rahvuslikkuse vahel tekib kindlasti rahvatantsude kon-
tekstis. Rahvatants ja ballett tähistavad justkui väga erinevaid maailmu, kuid
meie lavatantsukunst on rahvatantsust siiski palju ammutanud. Rahvatantsu
toodi lavale juba Wiera ajal, esimesena alustas rahvatantsu lavalise töötlemisega
Gerd Neggo oma stuudios, kui 1934. aastal jõudis lavale „Kalevipoja süit“ Evald
Aava ja Eugen Kapi muusikale. 1930. aastatel lavastas ta veel mitmeid variat-
sioone ja improvisatsioone eesti rahvatantsudele. Kutselises teatris kasutas Rahel
Olbrei rahvatantsuseadeid algupäraste ooperite lavastustes.
     Esimeseks päris rahvuslikuks balletiks peetakse Eduard Tubina „Kratti“, mis
esietendus 1943. aastal Vanemuise teatris ning 1944. aastal Estonias. Rahvuslik-
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kus väljendus nii heliloomingus, folkloorses sisus kui ka koreograafide Ida Urbeli
ja Rahel Olbrei poolt kasutatud rahvatantsu elementides. 
     Lea Tormis (1967: 81): „Esimese eesti balleti lavastuste peamiseks väärtuseks
oli eesti rahvatantsu õnnestunud ja mitmekülgne lavaline kasutamine ja loomin-
guline töötlemine. Kui Rahel Olbrei oli varem avaldanud arvamust, et eesti rah-
vatants ei suuda lavaliselt midagi huvitavat pakkuda, siis nüüd tõestas ta oma
loomingulise praktikaga vastupidist.“
     Tingimusteta rahvuslikeks võib pidada Eugen Kapi „Kalevipoega“, Lydia
Austeri „Tiinat“, Veljo Tormise „Eesti ballaade“, aga kas ka Eino Tambergi „Bal-
lett-sümfooniat“ või „Joanna tentatat“. Äratuntavalt kontsentreeritud „oma“
kohtab kaasaegses balletikunstis vähe, ilmselt on rahvusromantiline mõtlemine
balletimaailmas juba kõvasti ajale jalgu jäänud, kuid ehk pole päris utoopiline
loota, et mingid teemad, motiivid, rahvuslik karakter vms aeg-ajalt siiski esile
tõusevad ja seda „oma“ kujundada ja arendada suudavad. Jätkuks vaid lavasta-
jaid-koreograafe, kes sel teemal südant valutaksid ning paradigmat kujundavaid
lavastusi looksid.
     Esimest rahvuslikku balletti „Kratt“ on Eesti teatrites lavastatud kuuel korral
– 1943., 1961. ja 1994. aastal Vanemuises, 1944., 1966. ning 1999. aastal Estonias ja
lisaks 1984. aastal Rootsis Göteborgi Stora Teatern’is. Viimati oli „Krati“ teema
aktuaalne üheksakümnendatel aastatel, kui balleti lavastasid koreograafid Ülo
Vilimaa ja Mai Murdmaa (Vanemuine 1994 ja Estonia 1999). Mõlemad lisasid
Tubina muusikale kaasaegsemat värvingut. 
     Ülo Vilimaa: „Tubina muusika on kirjutatud kindlale libretole, materjal on
väga illustreeriv, ei anna võimalust improviseerida. Liiga olmeline kõigi nende
õitsiliste ja taluõuedega. Samuti häirisid mind sümfoniseeritud rahvatantsud,
sest mina ei pea rahvatantsu lavatantsuks. Pidin need lõigud ära jätma ja oma
mõtte jaoks sidematerjali leidma. Eespere „Kodalased“ ja timpanid – need on ju
südamelöögid! – sobisid selleks väga hästi“ (Drikkit 1994).
     Mai Murdmaa: „Minu Kratt on otseselt sotsiaal-psühholoogiline vastureakt-
sioon vabariigi algusaastatel tekkinud ja ka nüüd eksisteerivale raha fetišeerimi-
sele. Viisin tegevuse II vaatuses osaliselt kaasaega, kaotades ära mütoloogilise
tausta. Teravdasin ka Sulase ja Peremehe konflikti. Minu jaoks oli Sulane kunst-
nik ja Peremees ärimees, kes oma hinge ära müüs. Folkloori ma praktiliselt ei
kasuta. Minu ballett on kaasaegne plastika, millele on mõningates episoodides
antud rahvuslik koloriit“ (Raid 2006: 92).
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„Tiina“. Tiina – Helmi Puur, Margus – Ilmar Silla. Estonia 1955. Foto Armin Alla.
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„Kratt“. Kratt – Juta Lehiste, Peremees – Ago-Endrik Kerge. Estonia 1966. Foto Henno Saarne.
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„Eesti ballaadid“. Kuldnaine. Tatjana Voronina (keskel). Estonia 1980. 
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„Joanna tentata“. Joanna – Juta Lehiste, Suryn – Tiit Härm. Estonia 1971. Foto Gunnar Vaidla.
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     Krati roll on olnud tantsijatele põnevaks väljakutseks, olles ühtaegu sobilik
nii nais- kui meestantsijaile. Aivar Kallastel oli võimalus tantsida Kratti nii Vili-
maa kui ka Murdmaa lavastustes: „Vilimaal hakkas kõik mängust – üks hakkas
peremeheks, teine kuradiks ja koos lõid krati. Hakkasid kurjaga mängima, kuni
see nende kontrolli alt väljus ja ise mängu juhtima hakkas. Tema koreograafia on
jutustav, Murdmaa oma abstraktsem“ (Vaus 1999).
     Näituse tarbeks tehtud intervjuudes arvasid nii Mai Murdmaa kui ka Toomas
Edur, et „Kratt“ võiks rahvusballeti repertuaari kuuluda ka praegu. Murdmaa:
„„Krati“ muusika on minu meelest täiesti rahvusvaheline tase. Me tegime ta ju
kaasaegseks, võtsime sealt müüdist või muinasjutust välja. Tegin lavastuse kaas-
aja inimesele, et ta assotsieeruks mingisuguste kaasaegsete probleemidega. Sest
tegelikult Krati ja raha probleem on ju õhus igati. Mul on kahju, et teda ei ole
praegu repertuaaris“ (K. Simmo intervjuu Mai Murdmaaga 2012).
     Toomas Edur: „Ma mõtlen küll, et nii „Kratt“ kui ka „Kalevipoeg“ võiks olla
laval, aga see on uute põlvkondade teema. Varsti saab ballett 100 (2022. a, toim.)
ja „Kratt“ võiks kindlasti uuesti lavale tulla“ (K. Simmo intervjuu Toomas Edu-
riga 2012).
     Eugen Kapi „Kalevipoeg“, mis täispika balletina jõudis esimest korda lavale
1948. aastal Helmi Tohvelmani lavastuses, pälvis samuti mitmete koreograafide
tähelepanu ning on jõudnud lavale kokku kuuel korral. Viimased lavastused esi-
etendusid 1985. aastal Vanemuises Ülo Vilimaa käe all ning 1986. aastal Estonias
Tiit Härmi seades. 
     Mõlemad koreograafid on rahvuslikku klassikat üritanud kaasajale omase-
maks teha.
     Lea Tormis (1986) Vanemuise lavastuse kohta: „Alglibretole vastav muusika-
lahendus ei jäta tantsuruumi Kalevipoja põhjalikumaks iseloomustamiseks. Aga
toetumine Eugen Kapi muusika tänaselt kuuldud olemusele paneb ballettmeistri
lahti ütlema heroilise rahvakangelase pateetilisest mallist. Heroilisusetaju on va-
hepeal muutunud ja sama muusika kõlab teisiti kui ligi neli aastakümmet tagasi.“
     Ago Herkül (1987) Estonia lavastuse kohta: „Ilmselt peab tänapäeva koreo-
graaf, klassikalise tantsu süsteemile tuginedes, väljendama plastiliste väljendi-
tega oma rahva vaimsust. Uue etenduse rahvatantsud toetuvad küll kaudselt
meie tantsufolkloorile, kuid ei ole otseses mõttes nende lavaline stilisatsioon.
Järjekindel on Tiit Härmi taotlus luua klassikalise ja rahvatantsu sünteesi, leida
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just selles etenduse koreograafiline lahendus. Tiit Härmi lavastust kannab suur
soov murda läbi nn iluballeti stampidest“. 
     Lydia Austeri „Tiina“, mille libreto toetub August Kitzbergi „Libahundile“,
on jõudnud publiku ette kolmel korral – 1955. aastal Estonias Boris Fensteri käe
all, 1958. aastal Vanemuises Ida Urbeli lavastuses ning 1984. aastal samuti Vane-
muises Ülo Vilimaa seades. Tähelepanuväärne on fakt, et mõlemas Vanemuise
lavastuses tantsis Tiinat Jelena Poznjak-Kõlar, 26-aastase vahega! Kui Boris Fens-
teri ballettmeistritöö suurimaks väärtuseks pidas Lea Tormis (1967: 135) seda, et
eesti rahvusliku balleti tegelaskujud said esmakordselt oma käsutusse klassika-
lise tantsukunsti rikkused, rahvuslik teema kõneles klassikalise balleti keeles, siis
Ülo Vilimaa pöördus oma lavastusega justkui rahvalikkuse poole tagasi.
     Tiina Jürimäe (1984): „Nüüdne lavastus erineb tunduvalt nii Vanemuise eel-
misest kui ka 1955. aasta lavastusest Estonias. Koreograafiliselt põhineb see-
kordne draama plastikal. Lavastaja on oma „Tiinale“ leidnud humoorika nime-
tuse „pastlaballett““. 
     Mai Murdmaa: „„Tiina“ on kirjutatud kolmekümne aasta eest ning kannab
kõiki neid omadusi, mis olid tolle aja nõukogude balletiteatrile omased. Mis aga
väga rõõmustas – see on balleti koreograafilise stiili lahendus. Esmalt just see, et
on valitud vaba plastika ning hoopis kõrvale jäetud rahvatantsu stilisatsioon var-
vastel (üldlevinud võte meie balletis)“ (Leesi 1984). 
     Vanemuise balletijuht Mare Tommingas meenutab intervjuus: „Poznjak-Kõlar
tantsis suurepärase rolli ja tegi täiesti legendaarse stseeni etenduse lõpus, kui
Tiina sureb. Õnneks oli mul võimalus tantsijana rühmas näha seda, see oli era-
kordne“ (K. Simmo intervjuu Mare Tommingaga 2012).
     Rahvuslike ballettide puhul on läbi aegade olnud kõneaineks, kas neid sobib
tantsida „varvastel“ või mitte. Ida Urbel tõstis 1961. aastal „Krati“ varvastele:
„Kui esmakordselt lavastati „Kratt“ pantomiimilises laadis, siis nüüd taotleme
teistsugust, tantsulist lahendust. Kogu ballett, välja arvatud rahvatantsud, esita-
takse eelmisest lavastusest erinevalt varvastel“ (Paar küsimust Ida Urbelile 1961).
     Rahel Olbrei oli suisa šokeeritud, kui kuulis, et Helmi Tohvelmani „Kalevi-
poeg“ Moskva 1950. aasta dekaadi jaoks ümber muudeti: „Minule on kõik tant-
sulaadid üheväärtusega kui ta ainult tõesti kunstiväärtuslik on, kuid mu
kunstilised tõekspidamised said küll suure hoobi, kui kuulsin et Tohvelmani
„Kalevipoeg“, mis tõesti õnnestunud oli, nagu mitmelt poolt kuulnud olen, ära
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solgiti ja varvastele pandi. Kuidas saab niisuguseid stiili vigu teha? Mina olen ju
nüüd kõrvalseisja ja mul pole midagi ütelda aga kunsttundega inimestest on
Estonias tõesti puudus, kui niisugust asja lasti sündida. Samuti „Tiina“!!!
Varvaskingad jäägu oma „Luikede järve“ juurde või mõne fantastilise teose
juurde“ (Priks 2006 : 75).
     On tähenduslik, et teatri- ja muusikamuuseumis asub rahvusromantiliselt
kaunis maal, mis kujutab Ülle Ullat Marina – rahvariideseelikus ja varvaskinga-
des (Luulik Kokamägi. Ülle Ulla Marina balletis „Tiina“. ETMM 5748 ML 25).
     Kuigi „Tiina“ viimane lavastus oli 1984. aastal, on libahundi teema meie
balletilavadele jõudnud ka hiljem. 2007. aastal esietendus Estonias Marina Kesleri
balletiõhtu „Hamlet. Libahunt“. 
     Tiiu Laks (2007): „„Libahunti“ oleks ehk kõige õigem nimetada kaasaegseks
balletiks, sest kaasaegne tants ei ole see, kui jätta paar korda demonstratiivselt
varvas sirutamata. Tegelaskujud on ülimalt ekspressiivsed, nii et nende emot-
sioonid ja mõtted oleksid näha ka teise rõdu viimastesse ridadesse, jättes kaas-
aegse tantsu publikule ehk mulje, et kõike niimoodi puust ja punaseks maalides
peetakse neid lolliks. Kui seda vaadeldagi kaasaegse balletina, siis on suudetud
rahvuslikust teemast teha visuaalselt nauditav, üldsegi mitte talupojalikult lihtne
lavastus“. 
     Eesti kirjanduse tüvitekstile toetub ka järgnev vaadeldav ballett – „Kevade“.
Õigupoolest peaks kasutama mitmuse vormi, sest Paunvere-lood on jõudnud
lavalaudadele kahel korral, aga erinevate heliloojate loomingus: 1967. aastal Ida
Urbeli lavastuses Ülo Vinteri muusikale ning 2009. aastal Ruslan Stepanovi
lavastuses Ardo Ran Varrese muusikale.
     Rahvuslik temaatika oli kõne all mõlema lavastuse puhul. Vene kriitik Natalia
Roslavleva (1969) kirjutas Ida Urbeli lavastuse kohta: „Siin on vaid ühes kohas
otsene „tsitaat“ eesti rahvatantsust, kuid samal ajal on kogu plastika sügavalt
rahvuslik, ja selles ongi andeka koreograafi Ida Urbeli käekirja saladus. Oma
parimas osas on ballett väga musikaalne, saavutanud sellise lavalise lihtsuse, mis
on kunstis alati olnud raskeim.“ 
     2009. aasta lavastuses pälvis rohkelt tähelepanu jaapanlane Takuya Sumitomo
Arnona. Lavastaja Ruslan Stepanov: „Oli väga raske panna jaapanlane käituma
nagu eesti rahvusromantiline kangelane. Publikule tehakse kohe alguses selgeks,
kes on Arno ja kes Toots. Jutu kronoloogia jääb küll kõik samaks, kuid asetame
toimuva lihtsalt nüüdisaegsesse olustikku“ (Laurisaar 2009). 
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„Poiss ja liblikas“. Liblikas – Tiiu Randviir, Poiss – Jüri Lass. Estonia 1963. Foto Henno Saarne.
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     Kristiina Garancis (2009): „Koreograaf Ruslan Stepanovi sees oli Lutsu
„Kevade“ paar tiiru teinud ja seejärel vabade assotsiatsioonidena, pisut sürrea-
listlikult väljunud. See suurel laval end ilmutav tantsuversioon oli tugevalt mul-
tikultuurilise trupi, nende nooruse ja muusikalooja Ardo Ran Varrese nägu“.
     Mare Tommingas lisab omalt poolt: „Mõned aastad tagasi tegime Oskar Lutsu
„Kevade“, kus Arno oli jaapanlane ja Lible eestlane ja said hakkama küll. Rah-
vusvaheline trupp sai väga hästi aru, sest teemad, mis balletis või tantsuteatris
tulevad päevakorda, need on üldinimlikud, inimkeha läbi saab paljutki väljen-
dada arusaadavamalt kui seda saab sõnas“ (K. Simmo intervjuu Mare Tommin-
gaga 2012). 
     Helilooja Eino Tamberg oli näitusel esindatud kolme balletiga: „Ballett-süm-
foonia“, „Poiss ja liblikas“ ning „Joanna tentata“. Ükski neist pole otseselt rah-
vusliku temaatikaga seotud, küll aga sõnastati Vanemuise 1960. aasta kavalehel
kenasti:
     „Kui rääkida „Ballett-sümfoonia“ rahvuslikust omapärast, siis tuleb öelda, et
selle teose rahvuslikkus ei seisne mitte niivõrd autentsete rahvaviiside tsiteeri-
mises, kuivõrd meie tänapäeva rahvusliku karakteri ja psühholoogia väljenda-
mises kaasaegsete muusikaliste vahenditega.“ 
     Kõige rohkem vastukaja ja tähelepanu pälvis 1971. aastal Estonia teatris esi-
etendunud Mai Murdmaa „Joanna tentata“. Lea Tormis (1973): „Kogu eesti balleti
jaoks on „Joanna tentata“ etapiline lavastus selles mõttes, et ta sünteesib meie
varasema draamaballeti parimaid jooni klassikalise balletikooli küpse professio-
naalsuse ja kaasaegse balleti väljendusvahendite hea valdamisega. Etapiline
lavastus on see ka Mai Murdmaa enda loomingus. Ballettmeistri kogu senine
areng kulmineerub „Joanna tentata“ koreograafias. Võime tantse komponeerida,
koreograafilise mõtlemise huvitavus, kujundlikkus, musikaalsus, tantsuline
polüfoonilisus – kõik Murdmaa ande olulisemad küljed leiavad silmapaistva
teostuse kõnealuses balletis“.
     Meie teatrites pole „Joanna tentata“ rohkem lavale tulnud, küll aga lavastas
Teet Kask selle põneva materjali uuesti 2010. aasta Birgitta festivali jaoks. 
     Tiina Õun: „Tambergi „Joanna tentata“ uus tulek mõjus sama värskelt nagu
Peeter Jalaka uus tõlgendus Tormise „Eesti ballaadidest“ või Ruslan Stepanovi
ja Ardo Ran Varrese loodud Lutsu „Kevade“ uusversioon. Erakordselt ilus kum-
mardus Eino Tambergile tema juubeliaastal“ (Einasto, Õun 2011). 
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     Käesoleva artikli raames peatun lähemalt veel ainult ühel rahvuslikul balletil,
mis pole ajas oma aktuaalsust kaotanud – Veljo Tormise „Eesti ballaadidel“, mis
põnevas kantaat-balleti ühendvormis jõudis 1981. aastal lavale Mai Murdmaa
käe all Estonias ning 2004. aastal Peeter Jalaka /Aki Suzuki lavastatuna Von
Krahli Teatri ja Nargen Opera koostöös. 
     Valdek Pütsep (1981) Estonia lavastuse kohta: „On poeetiline muusikalistant-
suline tervik. Õnnestumise aluseks näib olevat iidse rahvaloomingu põhiolemuse
mõistmine, laulu ja tantsu ajaloolise sünteesi omaksvõtt. Regivärssi ja balletti
liites pidi Mai Murdmaa ületama vastuolu: ühelt poolt tuhandeaastane rahva-
looming, teiselt poolt koreograafi üldsegi mitte rahvatantsuelementidele toetuv
tantsuline nägemus“.
     Kristiina Garancis (2004): „Peeter Jalaka mõte kutsuda Aki Suzuki „Eesti bal-
laadide“ tantsu ja liikumist kujundama oli geniaalse kombinaatori vaimuvälga-
tus. Butoh-tantsijate suure vaimu teenimise keharituaal on eestlase silma jaoks
eksootiline, eriliselt meeltesse tungiv. Jaapani moodsa butoh-tantsu ja eesti
rahvatraditsiooni vahel on tegelikult palju paralleelniite: maaenergia austamine,
puu, lille ja kivi hinge pühaks pidamine, seos suure universaalse vaimuga“.
     Lõpetuseks annan sõna koreograafidele:
     Ülo Vilimaa: „On väga tähtis rääkida rahvuslikust balletist, peaks hakkama
rohkem rääkima sellest, sest eesti rahvuslik ballett on ju kadunud, teda pole üldse
olemas enam. Ma ei kujuta ette, kuidas saaks praegusel ajal „Tiinat“ või „Kalevi-
poega“ lavastada erinevatest rahvustest inimestega. Just see rahvuslik omapära,
kui me räägime ka balletist, peaks moodustama rahvusballeti põhiosa. Mina pean
rahvuslikuks balletiks ikkagi seda, kui meie oma ettevalmistatud kaader moo-
dustab selle tuumiku, mille läbi me saame näha meie rahvuskoreograafe, mitte
väliskülalisi“ (K. Simmo intervjuu Ülo Vilimaaga 2012). 
     Mai Murdmaa: „Mingil määral rahvuslikkus lööb juba karakteris välja, kul-
tuuripärandis ilma folkloori kasutamatagi. Mis puutub rahvuslikkusesse, siis
minu meelest hakkab see lihtsalt kaduma, mõiste hakkab kaduma. Minul on mui-
dugi sellest kahju. Praegu on pigem selline tendents, et mida kiiremini ta kaob,
seda parem. Minu meelest on praegu väikerahvastele raske periood selles mõt-
tes“ (K. Simmo intervjuu Mai Murdmaaga 2012).
     Mare Tommingas: „Ballett, kui me räägime klassikalisest balletist – minu mee-
lest ta ei saa olla Eestimaal rahvuslik. Kui me mõtleme, et rahvusballett on maa-
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ilma suurtes teatrites – see on nimetus, mille all mõeldakse, et see trupp koosneb
peamiselt kohalikest tantsijatest. Seda me ka ei saa öelda, sest Vanemuises on
näiteks kolm-neliteist rahvust koos. Selline on aeg ja see on, ma arvan, vägagi
normaalne. Eesti on nii väike, selleks et rahuldada kahte balletiteatrit Eestis, ei
jagu meil lihtsalt balletikooli lõpetajaid. Rahvuslikust balletist sügavamas tähen-
duses rääkida ei saa, kuid Vanemuise ballett on alati teinud etendusi erinevate
eesti heliloojate muusikale. Kaks aastat tagasi palusin Tauno Aintsilt muusika
minu „Mowgli“ lavastusele, näis, kellelt me kahe aasta pärast muusika tellime.
Ma ei usu, et Vanemuise ballett toob tulevikus lavale „Kalevipoega“ või „Tiinat“,
need teosed jäävad omasse aega, see muusika jääb omasse aega. Aga mine tea,
võib-olla leiame tulevikus üles jälle Kitzbergi ja Kreutzwaldi, see ei ole välistatud.
Me võime tagasi tulla ka Ülo Vilimaa kunagise lavastuse „Kodalased“ juurde,
aga kas me saame seda teha samas vormis? See on omamoodi mõtlemise aine.
Tuleb läheneda uue nurga alt ja leida side, miks see teema kõnetab publikut“
(K. Simmo intervjuu Mare Tommingaga 2012). 

Näitus „eesti = ballett“
Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis 1.10.2012–30.06.2013
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Eesti Teatri Agentuur on koostöös Kultuuri-
ministeeriumi ja Eesti teatritega kogunud
valdkonna statistikat 2004. aastast. Aastate
2004–2011 teatristatistika on avaldatud aasta-
kogumikes, alates 2012. aasta andmetest on
täismahus statistika kättesaadav andmebaa-
sist aadressil statistika.teater.ee ning sellele
lisaks avaldatakse põhinäitajad kogumikus
“Teatrielu”.
      Teatristatistika hõlmab repertuaari-, eten-
dustegevuse ja külastuste ning majandus-
statistikat. Repertuaaristatistikas vaadel-
dakse teatrite lavastusi neljas kategoorias: lii-
kide, žanrite, sihtrühmade ja etendusasu-
tuste omandivormi järgi. Etendustegevuse ja
külastuste statistika koondab etendusasu-
tuste etenduste ja külastuste arvud lavastus-
liikide ja žanrite võrdluses, antud etenduste
jaotumise statsionaaris ja väljaspool antava-
teks etendusteks ja nende külastatavuse ning
ühe piletiga külastuse keskmise maksumuse
teatriliigiti, sihtrühmiti ja etendusasutuse
omandivormi järgi. Majandusstatistika näi-
tajad on esitatud tekkepõhiselt ning siin eris-
tatakse etendustegevusega otseselt seotud
tulusid ja kulusid ning etendustegevusega
kaudselt seotud tulusid ja kulusid, kuivõrd
etendusasutused tegelevad lisaks etenduste
andmisele erinevates mahtudes mitmesu-
guste majanduslikult toetavate või sotsiaal-
selt oluliste tegevustega, millega kaasnevad
märkimisväärses mahus finantside liiku-
mised.
      2012. aastal teatristatistikas osalenud
etendusasutused koos etendustegevuse põhi-
näitajatega on toodud järgnevas Tabelis 1.1:

ÜLDSTATISTIKA
Ülevaade statistikast
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Tabel 1.1 Statistikas osalevad etendusasutused

TEAT SÕNA (S)-, MUUSIKA (M)-  
TANTSU (T) TEATER 

TRUPP SAAL UUS-
LAVASTUSED

KOGU REPERTUAAR 
(SH UUSLAVASTUSED)

ETENDUSED KÜLASTUSED

avalik-õiguslik

AL
AL

IN
E T

RU
PP AL

AL
IN

E  T
EA

TR
IS

AA
L

Estonia* MT 14 34 303 158396

riigi etendusasutus

NUKU* SM 7 28 543 115647

Teater NO99* S 6 13 178 39798

Vanemuine* SMT 19 54 524 187415

munitsipaal-etendusasutus

Kuressaare Linnateater* S 4 8 71 9092

Tallinna Linnateater* S 6 27 392 61597

Võru Linnateater S 4 5 27 3075

riigi osalusega sihtasutusena tegutsevad etendusasutused

Eesti Draamateater* S 12 39 509 106934

Endla Teater* S 9 24 321 80416

Rakvere Teater* S 11 25 372 70136

Ugala Teater* S 12 28 253 53934

Vene Teater* S 10 29 249 45809

eraetendusasutus

Cabaret Rhizome S 0 1 1 80

Ilmarine* S 4 9 147 11351

Piip ja Tuut Teater S 3 9 145 15693

Tartu Uus Teater* S 5 13 127 10184

Theatrum* S 3 7 82 7177

Teoteater S 2 10 82 2650

Varius* S 2 6 30 2420

VAT Teater* S 6 14 185 16891

Von Krahli Teater* S 8 11 140 18370

Arena S 3 3 29 1912

Insightout Company T 1 1 15 302

Fine5 Tantsuteater T 2 3 18 2102

Miksteater S 2 5 95 7243

Monoteater S 2 4 67 32112

Vana Baskini Teater* S 3 10 128 19085

Eesti Teatri Festival* S

SA
AL

0 1 12 975

Kanuti Gildi SAAL* T 12 21 164 6251

Nargen Opera SM 1 1 11 1383

Sõltumatu Tantsu Ühendus* T 7 8 46 2308

Emajõe Suveteater S 4 5 49 8915

Kell Kümme S 2 2 48 9200

Pärimusteater Loomine S 1 1 6 508

PolygonTeater S 2 2 17 880

R.A.A.A.M* S 5 11 105 13446

Tallinna Tantsuteater T 4 4 7 665

Goltsman Ballet T 1 1 5 1150

Tantsuteater Zick T 1 2 10 514

Tuulekell S 1 1 8 1123

Tuuleveski* S 2 7 157 15779

KOKKU 203 487 5678 1142918
* Etendusasutus sai 2012. aastal Kultuuriministeeriumilt tegevustoetust.
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      2012. aastal kasvas võrreldes eelmiste
aastatega nii uuslavastuste, etenduste kui kü-
lastuste arv. Viimane ületas esimest korda pä-
rast Eesti taasiseseisvumist 1,1 miljoni piiri.
Enimkülastatavad etendusasutused olid tra-
ditsiooniliselt Vanemuine ja Estonia, kuid
suuruselt kolmanda külastuste arvuga teat-
riks tõusis 2012. aastal Eesti Nuku- ja Noor-
sooteater. Eraetendusasutustest kogus enim
külastusi taas Monoteater ning üle 15 000 kü-
lastuse kogusid veel Vana Baskini Teater, Von
Krahli Teater, VAT Teater, Tuuleveski ning
Piip ja Tuut Teater. Samas moodustavad era-
etendusasutuste külastused kogukülastus-
test vaid 21% ehk eraetendusasutusi külastas
vaid 11 000 inimest enam kui suurima külas-
tatavusega Vanemuist. Järgnevatel joonistel
on toodud uuslavastuste osakaal ja etenduste
arv lavastusliigiti (joonis 1.2) ja omandivormi
järgi (joonis 1.3) ning külastused lavastus-
liigiti ja etendusasutuse omandivormi järgi
(joonis 1.4).

1.2 Etenduste arv lavastusliigiti.

Joonis 1.3 Repertaar ja etenduste arv etendus-
asutuse omandivormi järgi.

Joonis 1.4 Külastused lavastusliigiti ja etendus-
asutuse omandivormi järgi.
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      Jätkuvalt on kõige suurem tantsulavas-
tuste uuslavastuste osakaal repertuaarist
ning nendega antakse ka kõige vähem eten-
dusi. Kõige kauem püsivad repertuaaris
muusikalavastused, kuid enim etendusi an-
takse sõnalavastustega: 68% koguetendus-
test. Etendusasutuse omandivormi järgi on
uuslavastuste osakaal repertuaarist suurim
eraetendusasutustel, sest need toimivad pea-
miselt projektipõhistena. Seetõttu ületavad
ka repertuaariteatritena tegutsevate riigi osa-
lusega ja minitsipaaletendusasutuste külas-
tused eraetendusasutuste oma viiekordselt.
      Lisaks etenduste ja külastuste arvule on
etenduskunsti ligipääsetavuse ning mitme-
kesisuse kohalt oluline ka piletiga külastuste
keskmine maksumus lavastusliigiti (vt joonis
1.5) ja etendusasutuse omandivormi järgi (vt
joonis 1.6) ning sihtrühmiti (vt joonis 1.7).
Järgnevatel joonistel on eristatud ka müüdud

Joonis 1.5 Müüdud ja 0-piletid (%) ning piletiga
külastuse keskmine maksumus (€) lavastusliigiti.

Joonis 1.6 Müüdud ja 0-piletid (%) ning piletiga
külastuse keskmine maksumus (€) omandivormi
järgi.

Joonis 1.7 Repertuaari jaotumine (%) ja piletiga
külastuse keskmine maksumus (€) sihtrühmiti. 
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võib järeldada, et just eraõiguslikel tantsu-
agentuuridel on ka kõige vähem potentsiaal-
set publikut ning suure osa külastajatest
moodustavad valdkonna oma inimesed.
      Piletiga külastuse keskmine maksumus
oli 2012. aastal 9 eurot ehk veidi üle 1% Eesti
keskmisest palgast. Samas tuleb nentida, et
olulisi erinevusi piletiga külastuse keskmises
maksumuses lavastusliigiti ja etendusasu-
tuse omandivormi järgi ei ole. Madalam
keskmine maksumus on mitmeliigilavastus-
tel ning nuku- ja objektiteatri lavastustel, mis
aga sageli suunatud noorimale vaatajaskon-
nale. Jätkuvalt on aga kõrgeim piletiga külas-
tuse keskmine maksumus noortele tehtud
lavastustel (vt joonis 1.7), mis tuleneb tõsi-

asjast, et suure osa noortele suunatud lavas-
tustest moodustavad muusikalid. Keskmi-
sest kõrgem piletihind vähendab oluliselt
etenduskunsti ligipääsetavust noorte seas,
samuti kujundab noortele suunatud teatri
žanriline üksluisus noorte maitse-eelistusi
ning võib omada pikaajalisi mõjusid Eesti
teatri üldpildile järgnevatel kümnenditel.
Joonistel 1.8–1.10 on toodud lavastusliikide
žanriline jaotumine (sulgudes on toodud
antud lavastusliigi lavastuste koguarv).
      Nagu jooniselt 1.9 näha, moodustavad
muusikalid pea kolmandiku kõigist muusi-
kalavastustest, mistõttu on muusikalavas-
tused enim kommertsialiseerunud lavastus-
liik Eestis. Näiteks sõnalavastustest moodus-
tavad komöödiad 23%. Tantsulavastuste osas
kommertsialiseerumisest rääkida ei saa,
pigem on siin oluline klassikalise ja nüüdis-
tantsulavastuste osakaalud. Viimased moo-
dustavad tantsulavastustest 2/3, kuid nagu
eelnevalt korduvalt viidatud, on nende la-
vastuste eluiga lühike, mistõttu antakse nen-
dega ka väga vähe etendusi ning kogutakse
vähe külastusi.
      Etenduskunsti ligipääsetavuse kohalt on
oluline ka, kui palju annavad etendusasutu-
sed etendusi väljaspool statsionaari (vt joonis
1.11) ning milline on etenduste ja külastuste

Joonis 1.8 Sõnalavastuste (317) jaotumine žanriti.

Joonis 1.9 Muusikalavastuste (42) jaotumine žanriti.

Joonis 1.10 Tantsulavastuste (52) jaotumine žanriti.
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Joonis 1.11 Etendused ja külastused statsionaaris 
ja väljaspool.

Joonis 1.12 Etendused ja külastused 
piirkonniti.

Joonis 1.13 Etendusasutuste tulud suuremate põhikulude kaupa.
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geograafiline jaotumine (vt joonis 1.12). Pea-
tüki lisas on toodud ka etenduspaikade kaart
koos täieliku nimekirjaga (vt lisa 1) ning iga
etendusasutuse vastavad näitajad on esita-
tud 2. peatükis.

      Joonis 1.11 näitab, et väljaspool statsio-
naari antakse 37% etendustest ning nendega
kogutakse 40% külastustest. Samas Jooniselt
1.12 on näha, et 54% etendustest ja külastus-
test tulevad pealinnast ning väljaspool teatri-
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Joonis 1.14 Etendusasutuste kulud suuremate
põhikulude kaupa.

Joonis 1.15 Etendusasutuste tulude ja kulude 
jaotumine etendustegevusega otseselt ja 
kaudselt seotud tegevuste vahel.
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linnu antakse vaid 17% etendustest ja kogu-
takse 11% külastustest. Seega pole väljaspool
teatrilinnu etenduste andmine etendusasu-
tustele kasulik ning vastavat näitajat saaks
tõsta vaid lisatoetustega väljasõiduetendus-
tele. Siit jõuamegi etendusasutuste majan-
dusnäitajate juurde, mis on toodud ära joo-
nistel 1.13–1.15. Nagu sissejuhatuses öeldud,

kajastatakse majandusnäitajaid jaotatuna
kahte sisulisse gruppi: etendustegevusega
otseselt seotud tulud/kulud ning etendus-
tegevusega kaudselt seotud tulud/kulud,
kuivõrd lisaks etenduste andmisele tegele-
vad etendusasutused erinevates mahtudes
mitmesuguste majanduslikult toetavate või
sotsiaalselt oluliste tegevustega, millega
kaasnevad märkimisväärses mahus finant-
side liikumised.
      Avaliku sektori (st nii riigi, kohaliku oma-
valitsuse kui Euroopa Liidu tasandi) toetu-
sed moodustavad ligi 70% etendusasutuste
kogutulust. Samas tuleb märkida, et 2012.
aasta majandusnäitajatesse on kaasatud ka
CO2 kvoodi müügist saadud raha kasuta-
mine etendusasutuste lavatehnika ja busside
soetamiseks ning majade remonditöödeks,
mis moondab veidi üldpilti. Etenduste pile-
titulu moodustas kogutuludest 18%, ülejää-
nud omatulu teeniti tegevustega, mis on
etendustegevusega kaudselt seotud. Kulu-
gruppidest on endiselt suurim tööjõukulu,
kuid nagu Jooniselt 1.15 näha, on etendus-
asutuste sissetulekud ja väljaminekud eten-
dustegevusega otseselt ja kaudselt seotud
tegevustele ja tegevustest enam-vähem tasa-
kaalus ehk sisutegevuste toetuste arvelt
muid tegevusi ei tehta.
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Üldstatistika LISAD

LISA 1. ETENDUSPAIGAD EESTIS 2012 (133)

HARJUMAA 29
Aegviidu (1)
Anija (2)
Aruküla (11) 
Jõelähtme (1)
Kaunissaare (8)
Keila (8) 
Kiili (2)
Kolga (1) 
Kuusalu (3)
Kõrvemaa (3)
Kõue (14)
Laitse (23)
Laulasmaa (1)
Lohusalu (12)
Loksa (3) 
Loo (1)
Maardu (3)
Naissaare (11)
Ohtu (48)
Paldiski (5)
Rae (4)
Saku (3)

Saue (4)
Suurupi (1)
Tallinn (2966) 
Tiskre (1)
Viimsi (27) 
Vääna (1)
Ämari (1)

LÄÄNE-VIRUMAA (8)
Haljala (4)
Jäneda (15)
Kadrina (1)
Karula (20)
Kunda (2) 
Rakvere (243) 
Tamsalu (2)
Tapa (25) 

IDA-VIRUMAA (17)
Ahtme (2)
Aseri (1)
Avinurme (1)
Iisaku (4)

Jõhvi (25)
Kiviõli (9)
Kohtla-Järve (53) 
Kohtla (6)
Nõmme (4) 
Mäetaguse (1) 
Narva (110)
Narva-Jõesuu (7)
Saka (1)
Sillamäe (11)
Sinimäe (2)
Tammiku (1)
Toila (1)

JÕGEVAMAA (8)
Jõgeva (8) 
Kasepää (1)
Mustvee (8)
Põltsamaa (5)
Sadala (4)
Tabivere (1)
Torma (2)
Voore (1)

JÄRVAMAA (6)
Albu (2)
Järva-Jaani (1)
Oisu (1)
Paide (13) 
Türi (5)
Väätsa (3)

RAPLAMAA (6)
Eidapere (1)
Järvakandi (2)
Kuimetsa (3)
Märjamaa (7)
Rapla (10)
Valtu (1)

LÄÄNEMAA (6)
Haapsalu (30)
Kõmsi (1)
Lihula (4) 
Pürksi (2)
Saueaugu (16) 
Vormsi (2)

HIIUMAA (6)
Emmaste (1)
Käina (3)
Kärdla (8)
Reigi (3)
Sõru (1)
Tahkuna (1)

SAAREMAA (7)
Kihelkonna (1) 
Kuressaare (60)
Kärla(2) 
Leisi (1)
Orissaare (2)
Tornimäe (1)
Valjala (1)

PÄRNUMAA (12)
Häädemeeste (1)
Kadjaste (1)
Kihnu (2) 
Kilingi-Nõmme (1)
Lõpe (1)

Pärivere (1)
Pärnu (321) 
Pärnu-Jaagupi(1)
Reiu (2)
Tõstamaa (23)
Vaemurru (1)
Vändra (2)

VILJANDIMAA (7)
Karksi-Nuia (5)
Kõidama (1)
Olustvere (12)
Paistu (1) 
Pilistvere (2)
Vastemõisa (4)
Viljandi (227)

TARTUMAA (8)
Elva (6) 
Kasepää (64)
Luunja (1)
Puhja (2)
Rannu (5)

Tartu (744) 
Võnnu (1)
Ülenurme (1)

PÕLVAMAA (4)
Ahja (1)
Mooste (1)
Põlva (13)
Värska (9)

VALGAMAA (5)
Otepää (12)
Sangaste (1)
Tsirguliina(1)
Tõrva (1)
Valga (19)

VÕRUMAA (5)
Antsla (2)
Munamäe (2)
Rõuge (2)
Vastseliina (3)
Võru (40) 
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LISA 2. TEATRITE ESINEMISED VÄLISMAAL

TEATER RIIK, LINN ESINEMISPAIK VÕI FESTIVAL LAVASTUS ETENDUSED KÜLASTUSED

Estonia Itaalia, Veneetsia La Fenice teatris Pähklipureja 6 6530

Estonia Hiina
Lumivalgeke ja seitse 
pöialpoissi

9 13414

Estonia Türgi Aspendos Rigoletto 1 5000

NUKU Belgia Brüssel Vurr-vurr vurrkann 1 100

NUKU Venemaa Kovcheg festival Vurr-vurr vurrkann 4 400

NUKU Sloveenia Ljubljana Riiklik Nukuteater Ajuloputus 1 300

NUKU Hiina Jussikese seitse sõpra 7 5600

NUKU Kasahstan Jussikese seitse sõpra 2 500

NUKU Belgia Brüssel Käed ja kindad 1 100

NUKU Sloveenia Ljubljana Riiklik Nukuteater Käed ja kindad 2 200

Teater NO99 Venemaa, Perm festival Direction Space NO63 Pedagoogiline poeem 3 399

Teater NO99 Austria, Viin festival Wiener Festwochen NO69 Three Kingdoms 4 2415

Teater NO99 Saksamaa, Berliin Deutches Teater NO69 Three Kingdoms 2 914

Teater NO99 Inglismaa, London Lyric Hammersmith NO69 Three Kingdoms 16 4477

Teater NO99 Saksamaa, Hamburg Thalia Theater NO69 Three Kingdoms 2 1270

Teater NO99 Saksamaa, München Münchner Kammerspiele NO69 Three Kingdoms 6 3029

Teater NO99 Soome, Tampere
festival Tamperen 
Teatterikesä

NO72 The Rise and Fall of 
Estonia

1 1176

Teater NO99 Saksamaa, Berliin Hebbel am Ufer (HAU-2)
NO83 Kuidas seletada pilte 
surnud jänesele

2 382

Vanemuine Belgia Brüssel Elling 1 80

Vanemuine Belgia Brüssel Kessu ja Tripp 1 100

Vanemuine Makedoonia Rumm ja viin 1 50

Tallinna Linnateater Venemaa, Peterburi festival Baltiiski Dom
Maailmale nähtamatud 
pisarad

1 353

Eesti Draamateater Ameerika Ühendriigid Washingtoni Eesti saatkond Aabitsa kukk 1 60

Eesti Draamateater Ameerika Ühendriigid New Yorgi Eesti Maja Aabitsa kukk 1 93

Eesti Draamateater Belgia Brüssel Kõik on täis 1 100

Eesti Draamateater Soome
Helsinki Linnateater Studio 
ELSA

Seitse venda 1 240

Rakvere Teater Ameerika Ühendriigid
New York. 
A.A.Smith Auditorium

Tuulte pöörises 1 60

Rakvere Teater Ameerika Ühendriigid
Washington, H Street 
Playhouse

Tuulte pöörises 1 60

Rakvere Teater Kanada Toronto Tartu College Tuulte pöörises 1 130

Rakvere Teater Ameerika Ühendriigid Ohio Northen University Tuulte pöörises 2 118

Rakvere Teater Ameerika Ühendriigid Chicago Eesti Maja Tuulte pöörises 1 70

Vene Teater Valgevene Brest Mängurid 1 400

Vene Teater Venemaa Mõtishi, Moskva oblast Palju õnne argipäevaks! 1 220

Vene Teater Venemaa Jaroslavl Viis õhtut 1 100

Vene Teater Valgevene Minsk Üks suveöö Rootsis 1 220

Vene Teater Venemaa Peterburi Viis õhtut 1 500

Fine5 Tantsuteater Valgevene Vitebski Draamateater Mandala 1 800

Ilmarine Venemaa, Jaanilinn Lasteaed 1 Laisk Liisu 1 88
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TEATER RIIK, LINN ESINEMISPAIK VÕI FESTIVAL LAVASTUS ETENDUSED KÜLASTUSED

Ilmarine Venemaa, Jaanilinn Kool 1 Laisk Liisu 1 78

Ilmarine Venemaa, Jaanilinn Lasteaed 1 Printsi kangelastegu 1 60

Ilmarine Soome, Helsingi Noortemaja Meelunmäki Printsi kangelastegu 1 85

Ilmarine Venemaa, Jaanilinn Kool 1 Printsi kangelastegu 1 77

Kanuti Gildi SAAL Saksamaa, Berliin Uferstudios Wait and see 5 163

Kanuti Gildi SAAL Saksamaa, Dresden
Sotsietaetstheater, ´Scene 
Balticum´

Start. Based on True Story 1 24

Kanuti Gildi SAAL Saksamaa, Dresden Societaetstheater Kohe näha, et vanad sõbrad 1 19

Kanuti Gildi SAAL Ameerika Ühendriigid Los Angeles, Live Arts LA Kui kiiresti need õnnetused 1 65

Kanuti Gildi SAAL Ameerika Ühendriigid Los Angeles, UCLA Kui kiiresti need õnnetused 1 61

Kanuti Gildi SAAL Ameerika Ühendriigid
Santa Cruz, Motion at the 
Mill

Kui kiiresti need õnnetused 2 146

Kanuti Gildi SAAL Ungari, Budapest
Dance Marathon, 
Merlin Teater

Start. Based on True Story 1 180

Kanuti Gildi SAAL Saksamaa, Berliin
Sophiensaele, 
Berliner Festspiele

Talk To Me 3 275

Kanuti Gildi SAAL Soome, Helsingi
Baltic Circle festival, 
CIRCO-keskus

It seems a good place to 
build a house

2 153

Kanuti Gildi SAAL Poola, Szczecin KONTRAPUNKT 2012 The Curator´s Piece 1 155

Kanuti Gildi SAAL Rootsi, Uppsala TUPP 2012, Stadsteater The Curator´s Piece 1 153

Kanuti Gildi SAAL Horvaatia, Zagreb
Perforacije festival, 
Teatr &TD

The Curator´s Piece 1 164

Miksteater Soome, Helsingi Eesti Maja Telefonilood 2 129

Piip ja Tuut Teater Soome, Helsingi TING festival Piip ja Tuut Kontserdil 2 180

Piip ja Tuut Teater India, Bangalore Ranga Shankara Teater Piip ja Tuut Kontserdil 4 2000

R.A.A.A.M. Venemaa, Moskva Artplay keskus Tühermaa 1 480

R.A.A.A.M. Nepal
Kathmandu International 
Festival

Soolo 2 333

R.A.A.A.M. Armeenia, Jerevan Highfest Festival Soolo 1 341

R.A.A.A.M. India Dehradun Virasat Festival Kuningas sureb 1 1320

R.A.A.A.M. India, Dehli International Art Festival Kuningas sureb 1 244

R.A.A.A.M. Ameerika Ühendriigid Chicago Eesti Maja Orav ja Meri 1 129

R.A.A.A.M. Ameerika Ühendriigid Los Angeles Eesti Maja Orav ja Meri 1 108

R.A.A.A.M. Kanada Vancouver Eesti kirik-maja Orav ja Meri 1 101

R.A.A.A.M. Ameerika Ühendriigid Portlandi Läti Maja Orav ja Meri 1 131

R.A.A.A.M. Ameerika Ühendriigid San Fransisco Läti Maja Orav ja Meri 1 159

R.A.A.A.M. Ameerika Ühendriigid  Orav ja Meri 1 84

R.A.A.A.M. Iraan, Teheran Iranshahr teater Antigone 19 4778

Sõltumatu Tantsu 
Ühendus

Leedu, Vilnius New Baltic Dance Festival Sõp rus est 1 75

Sõltumatu Tantsu 
Ühendus

Ungari, Budapest Kesk-Euroopa Tantsuteater The Drone of Monk Nestor 1 89

Sõltumatu Tantsu 
Ühendus

Slovakkia Maribor The Drone of Monk Nestor 1 56

Sõltumatu Tantsu 
Ühendus

Taani AbenDans The Leaf Duet 1 55
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TEATER RIIK, LINN ESINEMISPAIK VÕI FESTIVAL LAVASTUS ETENDUSED KÜLASTUSED

Sõltumatu Tantsu 
Ühendus

Rootsi Mazetti The Leaf Duet 1 30

Sõltumatu Tantsu 
Ühendus

Holland, Rotterdam Stichting de Gouvernestraat The Wolf Project 1 26

Sõltumatu Tantsu 
Ühendus

Holland, Haag Korzo Studio The Wolf Project 2 157

Sõltumatu Tantsu 
Ühendus

Holland, Amsterdam Melkweg Theater The Wolf Project 2 18

VAT Teater Leedu, Kaunas Monobaltija festival Nisa 1 100

VAT Teater Ungari, Budapest
Nemes Nagy Agnes 
Müvészeti Szakközépiskola

Face me - muutuste aeg. 
Black Stone

2 149

VAT Teater Inglismaa, London George Green`i Kool
Face me - muutuste aeg. 
Black Stone

2 151

VAT Teater Tšehhi, Pilsen
Frantiska Krizíka 
Gümnaasium

Face me - muutuste aeg. 
Black Stone

3 236

VAT Teater Soome, Oulu
Oulu laste- ja noorteteatrite 
festival

Help! 2 400

VAT Teater Itaalia, Milano
Sala Fontana Teater, 
Segnali teatrifestival

Help! 1 200

VAT Teater Venemaa, Peterburi
rahvusvaheline festival 
Raduga

Nisa 1 100

Von Krahli Teater Soome, Helsingi Helsinki Lumekeskus 12karamazovit 3 600

Von Krahli Teater Austria Viin PostUganda 1 170

Von Krahli Teater Soome Tampere 12karamazovit 4 800

Von Krahli Teater Saksamaa Dresden PostUganda 1 155

KOKKU 185 65990

Lisaks tabelis kajastatud lavastustele:

24. veebruaril Tartu Üliõpilasteater „Suletud
uks“ Minskis Valgevene ülikooli teatris “Na
Balkone”.

25. veebruaril esietendus Varssavis Teatr Pols-
kis „Maarja kuulutamine“(Zwiastowanie),
lavastaja Lembit Peterson, stsenograafia ja
kostüümid Pille Jänes, helikujundus Marius
Peterson.

16. märtsil esietendus Gruusia Rustaveli
Draamateatris Nina Ananiashvili lühiballet-
tide õhtu. Arvo Pärdi muusikale loodud ühe-
vaatuselise balleti „Tampopo“ lavastaja ja
lavakujundaja Teet Kask, valguskunstnik
Margus Vaigur. 

28. juulist 5. augustini Renate Valme soolo-la-
vastusega „Second Land“ Okinawas Jaapanis
rahvusvahelisel teatrifestivalil Kijimuna Festa. 

5.–9. juulini Banaanikala Projektiteater “Mui-
nasjutt kuldsest kalakesest“ rahvusvahelisel
teatrifoorumil Valgevenes. 

5. augustil Marina Kesleri lühiballett „Ot-
hello“ Maholohet Summer Dance festivalil
Tel Avivis, Iisraelis.

25. oktoobril esietendus „Maa ja armastus“
(Zeme un mīlestība) Läti Rahvusteatris, la-
vastaja Elmo Nüganen.

22.–25. novembrini lisaks Fine5 Tantsuteat-
rile Mihkel Ernitsa projekt „Hope“ IFMC
kaasaegse koreograafia festivalil Vitebskis,
Valgevenes. 
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LISA 3. FESTIVALID EESTIS

MADE IN ESTONIA MARATON 
17. märtsil 2012 Tallinnas
Korraldaja: Kanuti Gildi SAAL, www.saal.ee 
Etenduskunsti lühivormide ühepäevane fes-
tival. Osalesid: Taavi Suisalu, rühmitus
10 × 10 meetrit, Evi Pärn, Rait Rosin, Lilli
Tölp, Veronika Vallimäe, Maike Lond, Kaja
Kann, Henri Hütt, Katrin Essenson, Annika
Viibus, Einar Lints, Sophie DragonWitch,
Lauri Eltermaa, Taavi Kerikmäe, toorete he-
lide süntesaatorisalong, Marilyn Piirsalu,
Triin Lilleorg, Eve Arpo, Aigi Vahing, Hend-
rik Kaljujärv, Maria Aua, Kaur Kender, Kärt
Tõnisson, Egon Punnison, Mairi Hüüdma jt.

TALLINN TREFF  FESTIVAL 
24.–27. maini 2012 Tallinnas
Korraldaja: NUKU ehk Eesti Nuku- ja Noor-
sooteater, www.nuku.ee/festival
Kuuendat korda toimunud rahvusvaheline
etenduskunstide festival, mis hõlmas nuku-
kunsti, sõnateatrit, tantsu, tänavateatrit, per-
formance-kunsti, animatsiooni ja kontserte.
Festivali alapealkirjaks oli: Palju kultuure,
üks keel!
Koostöös filmifestivaliga Animated Dreams
näidati poola ja šoti animafilme, toimusid
maailmanimega nukukunstnike õpitoad
ning PenoArt installatsioonide näitus koos-
töös Kultuurikatlaga. 

BALTOSCANDAL 
4.–7. juulini 2012 Rakveres 
Korraldaja: SA Rakvere Teatrimaja,
www.baltoscandal.ee
Kunstiline juht: Priit Raud 
Kaheteistkümnenda rahvusvahelise etendus-
kunstide peavoolu eirava festivali kõrval-
programmi kuulusid seminarid ja
draamamaa.ee näitus, samuti 2.–5. juulini

toimunud IV noorte harrastustruppide festi-
val B'OFF: www.boff.ee 
Seminari „Milleks investeerida kultuuri?“
fookuses olid kultuurikorraldajate, ettevõt-
jate ja kohalike omavalitsuste koostöövajadu-
sed ja -võimalused. Esinesid: Hans H. Luik
(Ekspress Grupi asutaja ja suuromanik),
kohaliku omavalitsuse esindaja Raul Oreškin
ning kultuurikorraldajad Priit Raud ja Maria
Reinup (Haapsalu Õudus- ja Fantaasia-
filmide Festivali tegevjuht). 

MONOMAFFIA
16.–18. augustini 2012 Pärnus 
www.monomaffia.ee 
Festival keskendub eeskätt näitlejale kui
kesksele tegijale teatris, ilma kelleta ei saaks
lavastus kuidagi toimida. Monolavastuste
festivali žürii: Sirkku Peltola (Soome), Janus
Johansons (Läti), Boris Tuch, Andres Noor-
mets ja Carmen Mikiver. Peapreemia ehk
Suur Kirss koos Kihnu tekiga Charlotte
Engelkes (Rootsi) lavastuses „Magus“
(Sweet); väikesed kirsid: Alexej Boris (Saksa-
maa) „Lysistrata“ ning Lauri Saatpalu „Rek-
visiitori tähetund“ (VAT Teater). Publiku-
preemia – Lauri Saatpalu. 

AUGUSTI TANTSU FESTIVAL
21.–31. augustini 2012 Tallinnas 
Korraldaja: Kanuti Gildi SAAL, www.tantsu-
festival.ee
Kunstiline juht: Priit Raud 
Tuntuim rahvusvahelise nüüdistantsu festi-
val Eestis sai alguse 1999. aastal. 2012. aasta
programmi kuulusid teatri- ja tantsutegijad
Eestist, Jaapanist, Belgiast, Portugalist, His-
paaniast, Austriast, Šveitsist, Hollandist ja
Soomest. Partneriks Polymeri Kultuuritehase
festival. 
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DRAAMA ja Balti Teatri Festival
3.–9. septembrini 2012 Tartus 
Korraldaja: Eesti Teatri Festival, www.festi-
val.ee
Kuraator: Anu Lamp 
2012. aastal toimus koos Balti Teatri Festiva-
liga, kolme Balti riigi omadramaturgia festi-
valiga. Statuudi järgi valib iga riik festivalile
kaks omadramaturgial põhinevat lavastust,
mida hindab viieliikmeline rahvusvaheline
žürii. Žüriisse kuulusid Venemaa teatrikriitik
Yulia Kleyman, Läti kultuurikriitik ning
režissöör Linda Ģībiete, Leedu teatrikriitik
Jūratė Grigaitienė, Eesti kirjandusteadlane
Aare Pilv ning žürii esimeheks oli USA näit-
leja ja lavastaja Nils Riess. Festivali koond-
pealkirja all „Fookus: Näitleja“ toimusid
näitlejate soolo-ülesastumised Tartu Uue
Teatri saalis ja Athena keskuses. 

HOMMIK 2012
17.–18. septembrini 2012 Tallinnas
Korraldaja: Sõltumatu Tantsu Ühendus,
www.stu.ee/nuudistantsu-festival-hom-
mik/   
Nüüdistantsufestivali kavas olid etendused,
residentuuride ettenäitamised ja perfor-
mance’id Okasroosikese lossis ja Bastioni käi-
kudes. 

BALTIC BUBBLE
18.–19. septembrini 2012 Tallinnas
Korraldaja: Sõltumatu Tantsu Ühendus,
www.tantsuliit.ee/kedja/baltic-bubble 
Baltimaade kaasaegse tantsu võrgustik „Bal-
tic Bubble”, mille partnerid on Sõltumatu
Tantsu Ühendus Eestist, Ģertrūdes ielas teāt-
ris Lätist ja Dance Information Centre Lee-
dust. Võrgustikku toetab Nordic-Baltic Mo-
bility programm Culture. Esimese kohtumise
etendusprogramm oli osa Põhja- ja Balti-
maade tantsuvõrgustiku keðja suurkohtu-
misest. 

Sündmuse raames toimus nädalane residen-
tuuriprojekt Tallinnas, osalejad: Erika Vizba-
raite (Leedu), Siim Tõniste (Eesti), Elina
Breice (Läti) töötasid USA tantsija, koreo-
graafi ja tantsuõpetaja Alexis Stevesi juhen-
damisel.

„KULDNE MASK“ EESTIS
2.–9. oktoobrini 2012 Tallinnas 
Korraldaja Eestis: MTÜ ART-Forum,
www.goldenmask.ee/ 
Traditsiooniliselt näidatakse festivalil pari-
maid Venemaa teatrite lavastusi Moskvast,
Peterburist ja mujalt, 2012. aastal Permist.
Festival peab oma eriliseks missiooniks
erialaste sidemete laiendamist teatri vald-
konnas Eesti ja Venemaa vahel. Sel eesmärgil
toimub festivali raames traditsiooniliselt
eriprogramm: meistriklassid, ümarlauad,
diskussioonid. 

LÄTI KAMA 
3.–7. detsembrini 2012 Tallinnas ja Tartus
Korraldaja: Kanuti Gildi SAAL,
www.saal.ee/event/562/ 
Läti uuema põlvkonna etenduskunstnikke
tutvustav minifestival. 

TALVEÖÖ UNENÄGU
17.–21 detsembrini 2012 Tallinnas 
Korraldaja: Tallinna Linnateater, 
festival.linnateater.ee 
Seitsmenda festivali huviobjekt ja alapealkiri
oli „Ladina-Ameerika unelm“, mille raames
pakuti värskeid väljavõtteid Boliivia, Argen-
tiina, Peruu ja Tšiili teatrist. 
Lisaks neljale põhiprogrammi lavastusele
toimusid õpitoad, Ladina-Ameerika riikide
kultuuri lahkavad õhtupoolikud ja filmi-
programm kinos „Sõprus”. 
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FESTIVAL RIIK, TEATER AUTOR LAVASTUS
ESITUS-
KORRAD

KÜLASTUSED 
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a Eesti, erinevad 12 esinejat maraton 2012 osa 1 1 80

Eesti, erinevad 8 esinejat maraton 2012 osa 2 1 80

Eesti, erinevad 14 esinejat maraton 2012 osa 3 1 63
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Animafi lmide programm

Poola Animatsioonikool erinevad Poola nüüdisanimatsiooni pärlid I 2 15

Poola Animatsioonikool erinevad Poola nüüdisanimatsiooni pärlid II 2 15

Edinburghi Kunstikolledž erinevad
Šoti animatsioonitudengite 
diplomitööd

2 30

Tänavateatri programm

Prantsusmaa, Compagnie Ecart Gilles Menard Homs Fums 2 200

Soome, Teater Kuuma Ankanpoikanen Teater Kuuma Ankanpoikanen Gorillapolitsei 3 250

Venemaa, Aleksander Grefi  ränd-
nukuteater

Aleksander Gref, Jelena 
Slonimskaja

Petruška laadal 2 200

Prantsusmaa, La Compagnie des 
Quidams

Jean-Baptiste Duperray Muusikalised noodid 2 300

Ungari, Gábor Dvoráki Pantomiimiteater Gábor Dvorák Mängime pantomiimi 3 300

Belgia, La Compagnie des Chemins 
de Terre

Francy Begasse Prof. Olav Stevenson 4 450

Slovakkia, Helena Skovierova Helena Skovierova Putuka seiklus 2 50

NUKU teatri meesnäitlejad NUKU teatri meesnäitlejad RAPŪTA; KERŪTA; SIPŪTA 3 200

Rootsi, Gotlandi Maakonnateater Katarina Kattis Wöllner Tants linnamüüril 1 100

Eesti teatrikoolide ja -stuudiote programm

TLÜ koreograafi aosakond Mihkel Ernits Lootus 1 70

Dreek Stuudio Renate Valme Otto´d oodates 1 137

Vene Teatrikool Andrei Platonov Potudan 1 133

Vene Teatrikool, TLÜ koreg.osak. Jevgeni Švarts Vari 1 76

NUKU teatri noortestuudio George Orwell Loomade farm 1 100

Sõltumatu Tantsu Ühendus Renate Valme Pung 2 120

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia Anna-Kristiina Siitan Arlekinaad 2 60

TeatriPolygoni teatrikool Mihkel Kabel BIO I 1 40

TeatriPolygoni teatrikool Grupitöö Egomaania 2 80

Uru noorteteater Grupitöö Ella nõiduslik elu 1 60

E.T.A. tantsukool Teet Kask Exitus 1 70

TÜ korporatsioonide ühistrupp ühislooming Inetu pardipoeg is not dead 3 90

Tsirkusestuudio Folie grupitöö Lastetsirkus I 1 60

Tsirkusestuudio Folie Viu grupi grupitöö Lastetsirkus II 1 60

Kunda Ühisgümnaasium
Anne-Liisi Laaneste, Pia Maria 
Uuetoa

Life Is a Trip 1 50

TÜ VKA teatrikunsti I kursus Daniil Harms Lood pildi seest 2 120

Eksperimentaalgrupp V a.m Maria Vam Prillid 1 70

Rakvere Linnanoorte Näitetrupp
Jess Borgeson, Adam Long, Daniel 
Singer

Shakespeare´i kogutud teosed 1 50

Eesti Kunstiakadeemia Mai Sööt Tantsiv turg 2 60

Tartu Üliõpilasteater grupitöö Teater viiulivõtmes 1 50

LISA 3. FESTIVALID EESTIS
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Free Flow stuudio grupitöö Tsirkus 3 120

E.T.A. tantsukool Mihkel Ernits, Laura Kvelstein Tüdrukurüblik 1 50

Eesti Kunstiakadeemia Mai Sööt Vampiirema 1 40

Improkoor Anne-Liis Poll ja teised Häikijad 2 100

Rahvusvaheline etenduskunstide tudengite programm

Visuaalse Teatri Kool Moran Duvshani Jäljed 2 90

Soome, Turu Kunstiakadeemia Perrine Ferrafi at Nagu kala kuival 1 55

Poola, Bialystoki nukukunstikateeder
Agnieszka Baranowska, Krzysztof 
Rau

Freier Tanz; Strindberg 2 102

Soome, Turu Kunstiakadeemia Essi Nummelin Aegluubis ninjavõitlus 2 100

Soome, Turu Kunstiakadeemia Perrine Ferrafi at Inglise hommikusöök 2 150

Soome, Turu Kunstiakadeemia Tuomas Kotamaa Greg 2 80

Soome, Helsingi Teatriakadeemia Jarkko Partanen Kommandopiece aka Space Invaders 1 90

Venemaa, Jaroslavli Riiklik Teatri-
instituut

Grupitöö Klounaad 2 200

Poola, Białystoki nukukunstikateeder Grupitöö Maskid 2 150

Ukraina, Harkovi Riiklik Kunstiülikool Aleksander Injutotškin Mullid 3 250

Iisrael, Visuaalse Teatri Kool Noam Sandel Naine oma toas 2 90

Soome, Turu Kunstiakadeemia Ninni Finnberg Tiiger on lahti! 2 120

Sloveenia, Ljubljana Nukuteater Maja Kunšič Kõik erinevad, kõik kummalised 2 154

Hispaania, Nukuteater El Retablo Pablo Vergne Loomad 1 147

Soome, Kuuma Ankanpoikanen
Merja Pöyhönen, Lotta Virtanen, 
Anna-Kaisa Väänänen

Lühinägelik printsess 2 95

Soome teater Kurahousukirahvi Suvi Auvinen Purkpurkpurk 3 130

Itaalia, ScarlattineTeatro Anna Fascendini, Bruna Pellegrini Sisale 3 180

Venemaa, Kineetiline teater Sasha Pepeljajev Departure 1 80

Maailma visuaal- ja nukuteatri programm

Suurbritannia, Scallywag Theatre Jim Barnard Stan 2 200

Prantsusmaa, Polina Borissova Polina Borissova Mine! 2 200

Sloveenia, Ljubljana Nukuteater Duda Paiva Armunukud 1 380

Belgia, Teater Taptoe Luk De Bruyker Esimest korda, teist korda ... müüdud! 1 137

Peterburi Suur Nukuteater
Aleksander Puškin, Nikolai 
Kudašov

Kahetsus ja andestus 2 256

Soome, Teater Kuuma Ankanpoikanen Merja Pöyhönen Klantspilt 2 396

Tallinna Linnateater Sasha Pepeljajev Gizzelle 1 73

Sloveenia, Mini Teater Jakob ja Wilhelm Grimm Lumivalgeke 1 60

 111 8121
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Belgia t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e Distorsions Urbaines 3 490

Eesti Polügoonteater & Erki Kasemets PMV 1 170

Bulgaaria Ivo Dimchev Lili Handel 2 289

Eesti erinevad ansamblid festivaliklubi 4 1105

USA-Belgia, Random Screm Davis Freeman Seven Promises 2 415

Suurbritannia, Forced Entertainment Tim Etchells Quizoola! 1 70

Holland Schwalbe Schwalbe Cheats 1 149

Belgia, Margarita Production
Pieter De Buysser, Hans Op de 
Beeck

Book Burning 2 269
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Saksamaa-Rootsi, Het Veem Theater
Jolika Sudermann, Alma 
Söderberg

A Talk 1 127

Soome Juha Valheapää, Taito Hoff rén
10 Journeys to a Place Where Nothing 
Happens

3 132

Suurbritannia Forced Entertainment Tomorrow’s Parties 2 451

Soome Hans Rosenström Mikado 350 350

Jaapan, chelfi tsch Toshiki Okada Current Location 2 427

Argentiina-Šveits Laura Kalauz, Martin Schick Cmmn Sns Prjct 2 326

Tartu Uus Teater Ivar Põllu Vanemuise biitlid 1 205

Von Krahli Teater Mihkel Raud Järgmine voor 2 316

Kanuti Gildi SAAL Henri Hütt Sfääri saared 1 127

Kanuti Gildi SAAL Taavi Varm FUNK KON 2 110

Kanuti Gildi SAAL Mart Kangro Talk To Me 2 221
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Alexej Boris Aristophanes Lysistrata 1 80

Rakvere Teater Daniel Keyes Lilled Algernonile 1 107

Endla Teater Peep Pedmanson Eesti mees ja tema poeg 1 17

Eesti Draamateater Becky Mode Kõik on täis 1 152

VAT Teater Eberhard Streul Rekvisiitori tähetund 1 140

KP-IDEAT Leena Tamminen Seela Sella stand ap 1 100

Läti Teatriliit Andris Bulis Lend 1 40

SMRAX Sara Margarethe Oskal Kogu kupatus 1 40

Astarte productions
Marina Steinmo, Charlotte 
Engelkes

Sweet 1 100

Theatre du pont tournant Patrick Süskind Kontrabass 1 50
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Kanuti Gildi SAAL Carmel, Rene ja Krista Köster Nox 3 452

Hiroaki Umeda Hiroaki Umeda Haptic; Adapting for Distortion 1 187

Tabea Martin Tabea Martin Duet for Two Dancers 1 70

Elina Pirinen Elina Pirinen Lover of the Pianist 1 70

autorid Kardo Ojassalu, Henri Hütt urud/burrows 1 60

Doris Uhlich Doris Uhlich Rising Swan 1 94

Roger Bernat Roger Bernat The Rite of Spring 2 100

A Two Dogs Company Kris Verdonck, Alix Eynaudi EXIT 2 97

Erik Alalooga, Andreas W Erik Alalooga, Andreas W Kinematic Mystery 1 60

autorid
P. Ampe, G. Garrido, H. Heisig, 
N. Lucas

a coming community 1 108

Filmiprogramm

Wim Wenders Wim Wenders PINA 2 271

Bess Kargman Bess Kargman First Position 8 591
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 Põhiprogramm

VAT Teater Marjorie Shostak, K.Unt Nisa 2 500

Rakvere Teater Daniel Keyes Lilled Algernonile 1 100

Von Krahli Teater  Federico Garcia Lorca Lillede keel 3 570
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Eesti Teatri Festival Jaan Kruusvall Tasandikkude helinad 1 95

Tallinna Linnateater J. B. Priestley Aeg ja perekond Conway 2 156

Ugala Teater Ott Aardam Mee hind 1 150

Teater NO99 Euripides NO66 Iphigéneia Aulises 2 300

Eesti Draamateater Uku Uusberg Kuni inglid sekkuvad 2 1372

Balti Teatri Festivali programm

Ugala Teater Ott Aardam Mee hind

Eesti Draamateater Martin Algus, Ingomar Vihmar Õitseng 1 180

Leedu Riiklik Draamateater Une 1 70

Läti Rahvusteater Lõpp 1 100

Pilditeater Luuleliblikas 1 95

Lisaprogramm

Kanuti Gildi SAAL Henri Hütt Sfääri saared 1 63

Tallinna Linnateater Antoša Tšehhonte Maailmale nähtamatud pisarad 2 1355

Endla Teater Tiina Laanem Nähtmatu maja 1 150

Vanemuine Uku Uusberg Karjäär 1 106

Eesti Draamateater Aleksis Kivi Seitse venda 1 100

Eesti Nuku- ja Noorsooteater Allan Segall Ajuloputus 2 270

Ugala Teater Veera Saar Ukuaru 1 390

Emajõe Suveteater Indrek Hirv Viimane tango 1 140

Cabaret Rhizome Johannes Veski Avangardist 1 80

Piip ja Tuut Teater rühmatöö Piip ja Tuut Köögis 1 93

Tartu Uus Teater Ivar Põllu Vanemuise biitlid 1 135

Kanuti Gildi SAAL Taavi Varm FUNK KON 1 78

Kanuti Gildi SAAL Zuga Ühendatud Tantsijad Võluvärk 1 36

Annaliisa Pillak Paavo Piik Diiva 2 140

Teatribändide festival erinevad ansamblid Teatribändide festival 1 200

SA Eesti Teatri Festival erinevad Fookus: Näitleja 5 530
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E.Kubu, F.Kasearu Epp Kubu, Flo Kasearu Holy High Tech 1 85

Insightout Company Kaja Lindal, Mari Mägi Ogalik 1 22

Sõltumatu Tantsu Ühendus Renate Valme Pung 1 85

K.Noormets, K.M.Vooglaid
Kadri Noormets, Kadi Maria 
Vooglaid

Visuals 1 30

K.Saks, H.Kaljujärv Karl Saks, Hendrik Kaljujärv Santa Muerte and the Sun 1 75
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V.Majakovski nim teater, Moskva Aleksandr Ostrovski Talendid ja austajad 2 1526

Väike Draamateater, Peterburi Anton Tšehhov Kolm õde 2 1330

Teater Silla juures, Perm Martin McDonagh Üksildane lääs 1 650

Teater Silla juures, Perm Martin McDonagh Inishmani igerik 1 202

J.Vahtangovi nim teater, Moskva Mihhail Lermontov Maskeraad 2 1526

 8 5234
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le Kenneth Flak Kenneth Flak Jumalate juures 1 88

Nomadi Martins Eiche Sarah Kane 1 104

Agnija Seiko Agnija Seiko Wasted Land 1 95
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e Twisted Dance Company Krista Köster Camoufl age 1 148

Kanuti Gildi SAAL Mart Kangro Talk to Me 1 96

Sõltumatu Tantsu Ühendus
Erika Vizbaraite, Siim Tõniste, 
Elina Breice

Residentuuri ettenäitamine 1 52

 6 583
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Orbita Orbita Sow Show: Poetry Radio FM 1 32

Umka.lv Umka.lv The Grandpa´s Show 1 36

Gertrudes ielas Teatris Valters Silis Legionnaires 1 101

Gertrudes ielas Teatris Valters Silis Legionnaires 1 43

Gertrudes ielas Teatris Andrejs Jarovojs Man on the Stairs 1 27

Dirty Deal Teatro Vladislavs Nastavshev Boys Smell Like Oranges 1 34

 6 273
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klubiõhtu Karol Kuntsel ja Ott Aardam
Muljeid Boliiviast, Peruust, Argen-
tiinast

1 36

klubiõhtu
Raivo Põldmaa, Märt Meos, Janek 
Mäggi

Muljeid Tšiilist, Argentiinast ja 
Peruust

1 50

loeng Toomas Alatalu
Ladina-Ameerika riikide ajaloost ja 
ühiskonnast

1 30

loeng Ruth Sepp ja  Jan Kaus Ladina-ameerika kirjandusest 1 34

workshop Yuyachkani Mälu: kohalolek ja esitus 2 40

workshop Diego Aramburo
Sissejuhatus: etenduskunst ja uued 
tuuled lavakunstis

1 12

La Re-Sentida Marco Layera
Tahame luua näitemängu, mis 
muudaks maailma

3 399

A.Mendilaharzu, W.Jakobi
Agustín Mendilaharzu ja Walter 
Jakobi

Talendid 3 228

Kiknteatr Diego Aramburo ÆCCESS 2 205

Yuyachkani
Peter Elmore, Miguel Rubio 
Zapata

Viimane proov 3 550

 18 1584
KOKKU 573 24548
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Lisaks tabelis toodud festivalidele toimus
Eestis veel erinevaid etenduskunstide
festivale: 

LONKS ehk Loominguliste Noorte Kokku-
saamine 
29. märtsist 1. aprillini 2012 Haapsalus 
Osalesid: HWG Haapsalu Waggish Group;
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia – „Tüür”;
Võru Draamastuudio – „Kohtumisteni“; Eve-
lyn Uisk – „kesk U tiigis”; Svetlana Grigor-
jeva – „sõp rus est”; Pärnu Muusikakambri
teatristuudio – „Libahunt”; tantsuteatri stuu-
dio Lavaauk – „Vurrkannide suvepäevad”;
teatri- ja tantsustuudio Dreek – “Nii valge
süda”. 

Teesklemine keelatud! No Pretending!
2.–15. aprillini 2012 Cabaret Rhizome’s 
Eesti Kunstiakadeemia tegevuskunstide osa-
konna etenduskunstide festival, mille raames
toimus 15. aprillil etenduskunstide haridus-
teemaline ümarlaud, küllakutsujaks õppe-
tooli juhataja Erik Alalooga, külalised Taavi
Varm, Hendrik Toompere, Mart Koldits, Jim
Ashilevi, Henri Hütt. Vestlust modereeris
Andrus Laansalu.

NoTaFe
4.–9. juulini 2012 Viljandis 
Korraldaja: MTÜ Eve Stuudio, 
www.notafe.ee  
Rahvusvaheline tantsuhuviliste suvekool
ehk Noore Tantsu Festival. 

Saaremaa Ooperipäevad 
16.–22. juulini 2012 Saaremaal 
Korraldaja: Eesti Kontsert 
www.saaremaaopera.eu 
Vabaõhu ooperifestival Kuressaare Linnuse
lossihoovis ja Saaremaa kirikutes. 

Suveaaria
10. juulist 5. augustini 2012 Pärnu Vanalinna
kooli õuel 
Korraldaja: Pärnu Ooper,
www.parnu.ooper.ee 
Muusikafestivali kavas: kunstide süntees-
lavastus „Kauge armastus“ (lav. Liis Kolle),
Mozarti „Tituse halastus“ (lav. Sven Kivisild-
nik) ning kontserdid barokist avangardis-
mini. 

Hiiumaa TantsuFestival
2.–5. augustini 2012 
Korraldaja: Käina Huvi- ja Kultuurikeskus. 

Birgitta Festival
11.–20. augustini 2012 Tallinnas Pirita
kloostri varemetes. 
Korraldaja: Tallinna Filharmoonia, 
www.birgitta.ee 
Kavas: Carl Orffi „Carmina burana“ ja „Aph-
rodite triumf“ (lav. Mai Murdmaa), Inglise
Garsington Opera ooper „Don Giovanni“,
Pokrovksi-nimelise Moskva Kammerteatri
ooperid „Nina“, „Mantel“ ja „Gianni Schic-
chi“, Marimaa ooperi- ja balletiteatri ballett
„Esmeralda“ ning Iisraeli show-vokaalgrupp
Voca People. 

AbsurdinÄidendite MinifEstival
10.–12. oktoobrini 2012 Tallinnas ja Tartus. 
Korraldaja: Tartu Üliõpilasteater 
Osalesid: Tartu Üliõpilasteater („Ulgumerel“
ja „Õnnestunud elu“); Liége’ Kuningliku
Ülikooli teater („Aruanne akadeemiale“);
Valgevene Riikliku Ülikooli teater Na Bal-
kone („Suletud uks“ ja „Äärelinnas“). 
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A Two Dogs Company EXIT Kanuti Gildi saal 2 97

Agnija Seiko Wasted Land Vene Teatri väike saal 1 95

Agustín Mendilaharzu ja Walter Jakobi Talendid Linnateatri Väike saal 3 228

Aleksander Grefi  rändnukuteater Petruška laadal Lastekirjanduse Keskus 2 200

Alexej Boris, Aristophanes Lysistrata Endla Küün 1 80

Antoša Tšehhonte suvilateater, A.Tšehhov Lavakava Vene Teatri saal 1 369

Astarte productions, M.Steinmo, C.Engelkes Sweet Endla Küün 1 100

Baltiiski Dom Meistriklass Ilmarise väike saal 1 40

Bess Kargman First Position kino Sõprus 8 591

chelfi tsch, Toshiki Okada Current Location Rakvere Narva tn ladu 2 427

Compagnie Ecart, Gilles Menard Homs Fums Laia-Nunne tn nurk 2 200

David Pendleton Kõhurääkija David Pendleton NUKU väike saal 1 145

Diego Aramburo Etenduskunst ja uued tuuled 
lavakunstis

Linnateatri Taevalava 1 12

Dirty Deal Teatro, Vladislavs Nastavshev Boys Smell Like Oranges Kanuti Gildi Stuudio 1 34

Doris Uhlich Rising Swan Kanuti Gildi saal 1 94

Edinburghi Kunstikolledž Šoti animatsioonitudengite 
diplomitööd

Köismäe torn 2 30

Elina Pirinen Lover of the Pianist Kanuti Gildi saal 1 70

Forced Entertainment Tomorrow´s Parties Rakvere Suur saal 2 451

Forced Entertainment, Tim Etchells Quizoola! Rakvere Teater 2 140

Gábor Dvoráki Pantomiimiteater Mängime pantomiimi Kitselava; Raekoja plats 3 300

Gerald Kurdian 1999 Kanuti Gildi saal 1 82

Gertrudes ielas Teatris, Valter Silis Legionnaires Kanuti Gildi saal 1 101

Gertrudes ielas Teatris, Valter Silis Legionnaires Tartu Uue Teatri saal 1 43

Gertrudes ielas Teatris, Andrejs Jarovojs Man on the Stairs Kanuti Gildi saal 1 27

Gotlandi Maakonnateater, K.K.Wöllner Tants linnamüüril Kitselava (Nunne tn) 1 100

Hans Rosenström Mikado Rakvere Kolakamber 350 350

Harkovi Riiklik Kunstiülikool Mullid Lennusadam; Lai tn 3 250

Helena Skovierova Putuka seiklus Suurgildi hoov 2 50

Helsingi Teatriakadeemia Kommandopiece aka Space 
Invaders

GAGi hoov (Nunne tn) 1 90

Het Veem Theater, J.Suderman, A.Söderberg A Talk Rakvere Rahvamaja 1 127

Hiroaki Umeda Haptic; Adapting for 
Distortion

NO99 teatrisaal 1 187

Ivo Dimchev Lili Handel Rakvere Rahvamaja 2 289

J.Vahtangovi nim teater, M.Lermontov Maskeraad Estonia Teatrisaal 2 1526

Jaroslavli Koda teater, Piter Suet Lavakava Vene Teatri väike saal 1 65

Jaroslavli Riiklik Teatriinstituut Klounaad Suurgildi hoov 2 200

Juha Valkeapää, Taito Hoff rén 10 Journeys to a Place Where 
Nothing Happens

Rakvere Rahvaaed 3 132

Kiknteatr, Diego Aramburo ÆCCESS Linnateatri Taevalava 2 205

Kineetiline teater, Sasha Pepeljajev Departure Von Krahli teatrisaal 1 50

Kineetiline teater, Sasha Pepeljajev Departure NUKU Ovaalsaal 1 80

LISA 4. KÜLALISTEATRID JA –ESINEJAD EESTIS 
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KP-IDEAT, Leena Tamminen Seela Sella stand ap Pärnu Tervise kk. 1 100

Krapivina Stavanger Vene Teatri väike saal 4 185

Kuopio Linnateater, Martin Algus Loukussa (Koobas) Draamateatri Väike saal 2 169

Külli Roosna, Kenneth Flak The Chinese Room Kanuti Gildi saal 2 160

La Compagnie des Chemins de Terre Prof. Olav Stevenson Nunne tänav 4 450

La Compagnie des Quidams Muusikalised noodid Vabaduse väljak 2 300

La Re-Sentida, Marco Layera Tahame luua näitemängu, 
mis muudaks maailma

Linnateatri Põrgulava 3 399

Laura Kalauz, Martin Schick Cmmn Sns Prjct Rakvere Spordikirik 2 326

Leedu Riiklik Draamateater Une Genialistide klubi saal 1 70

Ljubljana Nukuteater, Duda Paiva Armunukud NUKU suur saal 1 380

Ljubljana Nukuteater, Maja Kunšič Kõik erinevad, 
kõik kummalised

NUKU väike saal 2 154

Läti Pilditeater Luuleliblikas Sadamateater 1 95

Läti Rahvusteater Lõpp Sadamateater 1 100

Läti Teatriliit, Andris Bulis Lend Pärnu Jahtklubi angaar 1 40

Margarita Production Book Burning Rakvere Väike saal 2 269

Mini Teater Lumivalgeke Lastekirjanduse keskus 1 60

Moskva V.Majakovski nim teater; A.Ostrovski Talendid ja austajad Estonia Teatrisaal 2 1526

Nomadi, Martins Eiche Sarah Kane Kanuti Gildi saal 1 104

Nukuteater El Retablo, Pablo Vergne Loomad NUKU suur saal 1 147

Odessa uus humor Odessa uus humor Vene Teatri saal 1 588

Odessitka Odessitka Vene Teatri saal 1 529

Orbita Sow Show: Poetry Radio FM Kanuti Gildi saal 1 32

P.Ampe, G.Garrido, H.Heisig, N.Lucas a coming community Kanuti Gildi saal 1 108

Permi teater Silla juures, M.McDonagh Üksildane lääs Vene Teatri saal 1 650

Permi teater Silla juures, M.McDonagh Inishmani igerik Linnateatri Põrgulava 1 202

Peterburi Suur Nukuteater, N.Kudašov Kahetsus ja andestus NUKU väike saal 2 256

Peterburi Väike Draamateater; A.Tšehhov Kolm õde Vene Teatri saal 2 1330

Pohyb’s und konsorten mobiles Theater Frederick NUKU väike saal 2 244

Polina Borissova Mine! Linnateatri Väike saal 2 200

Poltava Akademia Nukuteater, Jan Wilkowski Tigrjonok Petrik Ilmarise saal 1 100

Poola Animatsioonikool Poola nüüdisanimatsiooni 
pärlid I-II

Köismäe torn 4 30

Random Scream, Davis Freeman Seven Promises Rakvere Teater 2 415

Roger Bernat The Rite of Spring Von Krahli teatrisaal 2 100

Scallywag Theatre, Jim Barnard Stan Von Krahli teatrisaal 2 200

ScarlattineTeatro Sisale NUKU väike saal 3 180

Schwalbe Schwalbe Cheats Rakvere Väike saal 1 149

Schwalbe Schwalbe cheats Rakvere Teater 1 149

SMRAX, S.M.Oskal Kogu kupatus Endla Suur saal 1 40

t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e Distorsions Urbaines Rakvere Keskväljak 3 490

Tabea Martin Duet for Two Dancers Kanuti Gildi saal 1 70

Teater Kurahousukirahvi, Suvi Auvinen Purkpurkpurk Lastekirjanduse Keskus 3 130
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Teater Kuuma Ankanpoikanen Lühinägelik printsess NUKU Ovaalsaal 2 95

Teater Kuuma Ankanpoikanen Gorillapolitsei Nunne tänav 3 250

Teater Kuuma Ankanpoikanen Klantspilt NUKU väike saal 2 396

Teater Na liteinom, A.Tšernivskii Lavakava Vene Teatri saal 1 554

Teater Na liteinom, J.Švarts Lavakava Vene Teatri saal 1 588

Teater Taptoe, Luk De Bruyker Esimest korda, teist korda ... 
müüdud!

Linnateatri Väike saal 1 137

Teatritrupp Degam Pupi pipa pupi Disainimuuseumi hoov 2 180

The Speech Karaoke Action Group Kõnekaraoke õhtu Kanuti Gildi saal 1 97

The Speech Karaoke Action Group Kõnekaraoke õhtu Kanuti Gildi saal 1 97

Theatre du pont tournant, P.Süskind Kontrabass Endla Suur saal 1 50

Turu Kunstiakadeemia Nagu kala kuival Linnateatri Taevalava 1 55

Turu Kunstiakadeemia Tiiger on lahti! Lai tänav 2 120

Turu Kunstiakadeemia Aegluubis ninjavõitlus Pika ja Nunne tn nurk 2 100

Turu Kunstiakadeemia Inglise hommikusöök Kitselava (Nunne tn) 2 150

Turu Kunstiakadeemia Greg Nunne tänav 2 80

Udi Aloni, Samuel Beckett While Waiting Kanuti Gildi saal 1 49

Umka.lv The Grandpa’s Show Kanuti Gildi Mets 1 36

Varssavi Bialystoki nukukunstikateeder Freier Tanz; Strindberg NUKU Ovaalsaal 2 102

Varssavi Białystoki nukukunstikateeder Maskid Nunne tänav 2 150

Wim Wenders PINA Katusekino, kino Sõprus 2 271

Visuaalse Teatri Kool Jäljed NUKU Ovaalsaal 2 90

Visuaalse Teatri Kool Naine oma toas Börsi käik 2 90

Yuyachkani Mälu: kohalolek ja esitus Kanuti Gildi saal 2 40

Yuyachkani, P.Elmore, M.R.Zapata Viimane proov NUKU suur saal 3 550

KOKKU 531 23695

Külalised Eestis lisaks tabelis toodud 
etendustele ja esinejatele:

14.–15. märtsini Eesti Nuku- ja Noorsoosteat-
ris ning 16. märtsil Valgas lavastusega „Fre-
derick“ teatrigrupp Pohyb’s und Konsorten
(Saksamaa). 

7. aprillil inglisekeelne improgrupp Jada-
Jada! (Soome) Teatri NO99 keldrisaalis. 

19. aprillil Marina Vlady (Venemaa-Prantsus-
maa) monolavastusega „Vladimir ehk Katke-
nud lend“ Vene Kultuurikeskuses.

28. aprillil Tsuumi Tantsuteatri (Soome)
„TSIP“ Tallinna Tantsuakadeemias.

1. mail Novõi Teatri (Venemaa) „Stavanger“
(autor Marina Krapivina, lav. Juri Mura-
vitski) Kanuti Gildi SAALis.

3. mail Alla Duhova tantsutrupp TODES
(Venemaa) etendusega Nokia Kontserdi-
majas.

7. mail Peterburi riikliku draamateatri Teater
Vassili Saarel (Venemaa) „Päikeselapsed“
(M.Gorki ainetel, lav. Vladimir Tumanov)
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ja 8. mail „Vodevillid“ (A.Tšehhovi lühi-
novellid, lav. Andžei Buben) Vene Kultuuri-
keskuses. 

20.–24. maini külastas TÜ Viljandi Kultuuri-
akadeemiat Jaapani väiketeater Taichi
Kikaku ja andis 23. mail mustas saalis eten-
duse lavastusega „Sõber ~ hingesugulane“.

30. mail Nokia Kontserdimajas Alvin Ailey
American Dance Theater’i II koosseis (Amee-
rika Ühendriigid), kavas: Donald Byrd’i
„Shards”, Jessica Lang’i „Splendid Isolation
II”, Robert Battle’i „The Hunt”.

9. juunil Juliano Students teatritrupi (Pales-
tiina) „While Waiting“ (Samuel Beckett, lav.
Udi Aloni) Kanuti Gildi SAALis. 

16. septembril Harekrishna Talukdaru ja
Purabi Baruahi (Assam, Kirde-India) „De-
sire-resiDe“ Tartu Uues Teatris. 

23. septembril Marinskii Teatri priimabale-
riin Uljana Lopatkina koos Peterburi Marins-
kii ja Mihhailovskii teatri solistide, Moskva
Suure Teatri ja Riia Rahvusballeti tantsijatega
gala-kontsert „Pavlova gala“ Nokia Kont-
serdi majas. 

26. septembril Comedy Estonia: Glenn Wool
(Kanada) ja Steve Hughes (Suurbritannia)
kinos Sõprus.

23. oktoobril Sergei Bezrukov (Venemaa)
lavakavaga „Huligaan. Pihtimus“ Nokia
Kontserdimajas. 

26. novembril Gérald Kurdian projektiga
„1999“ Prantsuse kultuurisügis Eestis
ACCORD! 2012 raames Kanuti Gildi SAA-
Lis. 

Detsembris oli Tallinnas näitekirjanik ja
filmistsenarist, teatri- ja filmilavastaja ning
näitleja David Hare („Amy seisukoht“
Linnateatris ning „Vertikaaltund“ Draama-
teatris). 2. detsembril Lavakunstikoolis ava-
lik kohtumine teatri- ja filmierialade tu-
dengite, dramaturgide, lavastajate ja näitle-
jatega. Kohtumist modereeris Siret Paju. 

Novembris oli seoses Teatriliidu üldkoguga
Eestis Münchner Kammerspiele intendant
Johan Simons, kes saabus Eestisse Teater
NO99 ja Eesti Teatriliidu kutsel ja pidas
26. novembril Teatriliidu suurkogul kõne.
Simonsi kõne oli suunatud kultuuri alluta-
mise vastu turumajanduse reeglitele ning
kunsti ja avalikkuse, sh poliitika vahelistele
suhetele. 

25. detsembril Saku Suurhallis Viktor Smir-
nov-Golovanovi teatritrupi The Moscow City
Ballet’ etendus lavastusega „Luikede järv“. 
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TEATRITE 
TEGEVUSÜLEVAATED
AVALIK-ÕIGUSLIK ASUTUS 

RAHVUSOOPER ESTONIA 
www.opera.ee

Rahvusooper Estonia asutati 1906. aastal
Estonia laulu- ja mänguseltsi baasil ning kuni
1949. aastani tegutses teater nii muusika kui
sõnateatrina. Alates 1920. aastatest on teatris
iseseisva haruna ka balletitrupp. Rahvusoo-
peri nime kannab teater alates 1998. aastast,
2010. aasta märtsist kannab balletitrupp Eesti
Rahvusballeti nime. RO Estonia on avalik-
õiguslik asutus ja tegutseb eraldi Rahvus-
ooperi seaduse alusel. Rahvusooper Estonia
juures tegutseb Estonia Poistekoor. 

STATSIONAARID ISTEKOHTI
Teatrisaal 708
Estonia Kontserdisaal 889
Kammersaal 160
Rahvusooper Estonia Talveaed 110
Valge saal 160

KOOSSEIS:
21 ooperisolisti, 41 koori liiget, 52 balleti-
artist, 13 balletisolisti, 95 orkestri liiget.

Teatrijuht: Aivar Mäe
Loominguline juht: Arvo Volmer (kuni
31.07.2012); Vello Pähn (al 1.08.2012)
Lavastaja, peadirektori nõunik: Arne Mikk
Lavastaja: Neeme Kuningas
Balleti kunstiline juht: Toomas Edur, assis-
tent: Age Oks; administratiivjuht: Andrus
Kämbre
Peakoormeister: Hirvo Surva, Marge Mehi-
lane (al 3.09.2012)

Koormeister: Peeter Perens (kuni 31.07.2012),
Heli Jürgenson (kuni 5.06.2012)
Dirigendid: Jüri Alperten, Mihhail Gerts,
Risto Joost (al 2.01.2012)
Näitejuhid: Helgi Sallo, Kati Kivitar
Vokalistide kontsertmeistrid: Tarmo Ees-
pere, Riina Pikani, Ivo Sillamaa, Ralf Taal
Balleti kontsertmeistrid: Anneli Tohver, Vla-
dima Jeremjan, Larissa Beresneva
Koori kontsertmeister: Mari-Ann Aljaste
Repetiitor-pedagoogid: Elita Erkina, Viktor
Fedortšenko, Katrin Kivimägi, Tatjana Laid,
Marina Kesler
Ooperijuht: Mart Mikk; assistent: Ellen
Maiste
Orkestri ja koori direktor: Aili Roose; assis-
tendid: Ivika Paart (kuni 9.04.2012), Jaan
Kerem (kuni 31.07.2012), Rosalie Sirel (al
24.09.2012), Nelli Kübarsepp (al 27.11.2012);
inspitsiendid: Rein Taidla, Mati Kõrts, Jüri
Kruus, Anton Osul
Trupijuht: Lea Peterson
Noodikogu juhataja: Jaan Kiiv

Balleti esisolistid: Sergei Upkin, Alena Shka-
tula, Anatoli Arhangelski, Luana Georg, Eve
Andre, Maksim Tšukarjov

Balletisolistid: Olga Rjabikova, Aleksandr
Prigorovski, Marika Muiste, Galina Lauš,
Andrus Laur, Gabriel Davidsson (al 1.08.2012),
Heidi Kopti, Bruno Micchiardi

Balletirühm: Aleksandr Kanapljov, Jonathan
Hanks, Nanae Maruyama, Jevgeni Grib, Vi-
tali Nikolajev, Daniel Kirspuu, Seili Loorits-
Kämbre, Svetlana Danilova, Michele Pel-
legrini, Ingrid Gilden, Urve-Ly Voogand,
Triinu Leppik, Mihhail Jekimov, Darja Gün-
ter, Viktor Jelissejev, Sanna Kondas, Anton
Rzhanov, David Horn, Maigret Peetson,
Nadezhda Antipenko, Anastassia Savela,
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Ksenia Seletskaja, William Simmons, Char-
lotte Ingleson, Kaire Kasetalu, Emilia Cado-
rin, Irina Fjodorova, Matteo di Loreto, Ma-
rianne Mayer Bassing (al 1.08.2012), Abigail
Sheppard (al 1.08.2012), Oksana Saar (end
Krasnopjorova, lapsepuhkusel), Christina
Krigolson, Kaja Kreitzberg, Martin Lagos
Kuusk, Sam Brown, Vadim Mjagkov, Eneko
Amoros Zaragoza (al 1.08.2012), Tess Buck
(al 1.08.2012), Erika Delponte (al 1.08.2012),
Svetlana Pavlova (lapsepuhkusel), Giuseppe
Martino (1.08.2012), Chiara Annunziato
(al 1.08.2012), Maia Gontsharenko, Ksenia
Bespalova, Alexander Nuttall (al 1.08.2012),
Oksana Tralla (end Titova, lapsepuhkusel),
Aljona Bajandina, Hedi Pundonen, Sergei
Fedosejev, Reet Albre (kuni 14.08.2012), Rob-
bie Bird (kuni 31.07.2012), Hannah Carter
(kuni 31.07.2012), Andrei Mihnevitš (kuni
31.07.2012), William Moore (kuni 25.08.2012),
Jegor Zdor (kuni 31.07.2012)

Ooperisolistid: Rauno Elp, Helen Lokuta,
Jassi Zahharov, Aile Asszonyi, Heli Veskus,
Mart Madiste, Urmas Põldma, Priit Volmer,
Oliver Kuusik, Rene Soom, Aare Saal, Janne
Ševtšenko, Mart Laur, Andres Köster, Juuli
Lill-Köster, Kristina Vähi, Kadri Kipper, Kris-
tel Pärtna (al 1.06.2012), Aleksander Arder
(kuni 31.07.2012), Riina Airenne (kuni
31.01.2012), Angelika Mikk

Lepingulised külalissolistid: Roman Poli-
sadov (Läti Rahvusooper), Marina Šagutš
(Peterburi Maria teater), Eltšin Azizov
(Moskva Suur Teater), Mihhail Gubski
(Moskva Novaja Opera), Angelina Švatška
(Ukraina Rahvusooper) 

Ooperikoor: Ludmilla Kõrts, Ülle Tundla,
Kati Jaanimäe, Eva Rand, Albina Kotšetova,
Olga Zaitseva, Kätlin Truus, Airike Kolk,

Triin Ella, Eveli Heinapuu, Maria Kais,
Greete Kivisild, Karin Andrekson, Maire
Haava, Airi Sepp, Kairi Tammaru, Pille-Riin
Rajavee, Kristiina Under, Valentina Taluma,
Meeli Lass, Lydia Roos, Külli Ormisson, Kädi
Kosenkranius, Diana Dikson-Soom (kuni
31.07.2012), Maris Liloson (kuni 30.09.2012),
Liivi Põldmäe (kuni 31.07.2012), Ricardo
Cuartero Vázquez, Jan Oja, Andre Amadeus
Trumm, Jaak Jõekallas, Pavlo Balakin,
Roman Chervinko, Georg Gurjev, Arvids
Keinis, Priit Kruusement, Ivo Onton, Mati
Vaikmaa, Rene Alas, Aare Kodasma, Sven
Tarlap, Madis Enson, Olev Kriisa 

Orkester: Andrus Haav, Toomas Nestor,
Kristina Kriit, Sigrid Kuulmann-Martin,
Marita-Merle Klimova, Liliana Tamm-Maa-
ten, Jaan Normak, Henno Soode, Karmen
Sookruus, Leena Uibokand, Katrin Uuli,
Marika Vihermäe, Alar Villems, Liis-Helena
Väljamäe, Maarja Allik, Eva-Liisa Heinmaa,
Kersti Tomingas, Adrian Bravo Lopez, Anu
Laas, Karolina Normak, Kaia Muttik (lapse-
puhkusel), Kristjan Nõlvak, Mai Rosenroth,
Epp Saar, Eugen Simson-Valtin, Eivin Toodo,
Ester Vain, Arne Pilliroog, Mari Aasa, Karin
Sarv (kuni 07.11.2012), Laur Eensalu, Kerstin
Tomson, Anneliis Lindre, Mairit Mitt (al
2.11.2012), Angelica Averjanov, Maria Neste-
renko, Helen Kedik, Henry-David Varema,
Mart Laas, Kristjan Saar, Villu Vihermäe
(kuni 31.07.2012), Raul Seppel, Lembi Mets,
Andrus Vihermäe, Mati Leibak, Sirje Juh-
kam, Vambo Pikknurm, Tiit Pärtna, Andreas
Arder, Aleksander Jõgi, Toivo Unt, Marko
Õunapuu, Regina Udod, Jonathan Hender-
son (al 13.08.2012), Sigrid Orusaar, Eneli
Hiiemaa, Ann Õun (lapsepuhkusel), Hardo
Killing, Olev Ainomäe, Guido Gualandi,
Kristi Keel, Leho Läte, Vahur Vurm, Ed-
munds Altmanis, Vello Sakkos, Jüri Millistfer,
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Heiti Riismäe, Rene Sepalaan, Marko Jõeleht,
Kristjan Mänd, Rait Erikson, Inno-Mart Kont,
Joel Ots, Valdek Põld, Veljo Toodo, Igor
Rootsi, Hanno Kedik, Priit Aimla, Mart Kivi,
Taavi Kuntu, Chris Sommer, Roman Petuh-
hov, Aabi Ausmaa, Toomas Uustalu, Valter
Jürgenson, Guido Kongas, Margus Toompere
(al 1.11.2012), Madis Vilgats, Rein Tiido, Anto
Õnnis, Patric Malm, Csaba Zoltán Marján,
Eda Peäske, Saale Kivimaker-Rull (lapse-
puhkusel), Tatjana Lepnurm, Heili Rosin
(kuni 31.07.2012), Jaak Tork (kuni 31.07.2012),
Ardo Västrik (kuni 31.07.2012)

UUSLAVASTUSED 

Julius Caesar
Georg Friedrich Händeli ooper Giacomo
Francesco Bussani teose ainetel. Libreto autor
Nicola Francesco Haym. Lavastaja Georg
Rootering, koreograaf ja näitejuht Kati Kivi-
tar, kunstnik Lukas Noll, valguskunstnik
Anton Kulagin, koormeistrid Hirvo Surva ja
Marge Mehilane, kontsertmeistrid Ivo Silla-
maa, Ralf Taal ja Riina Pikani, lavastuse
assistent Silva Valdt, etenduse juhid Mati
Kõrts ja Rein Taidla.
      Osades: Teele Jõks – Julius Caesar. Katrin
Targo – Kleopatra. Arvids Keinis, Olari Viik-
holm või Märt Jakobson – Curio. Monika-
Evelin Liiv – Julius Caesar; Cornelia. Juuli
Lill – Cornelia. Andres Köster – Sextus. Rene
Soom või Aare Saal – Achillas. Maire Haava
– Nirenus. Triin Ella – Nirenus. Helen Lokuta
– Kleopatra; Sextus. Priit Volmer – Ptole-
maios. Oliver Kuusik – Sextus. Pavlo Balakin
või Mart Laur – Ptolemaios. 
Esietendus 27. jaanuaril 2012 teatrisaalis.

Jumalate juures
Nüüdistantsu lavastus. Koreograaf Kenneth
Flak (Norra), teksti autor Tor Åge Brings-

værd (Norra), muusika autor Yann Coppier
(Taani-Prantsusmaa), valguskunstnik Anton
Kulagin, kostümeerijad Kenneth Flak, Külli
Roosna ja Marja-Liisa Pihlak, etenduse juht
Anton Osul.
      Laval: Külli Roosna ja Kenneth Flak. 
Pärast maailma
Nüüdistantsulavastus. Koreograafid ja
kunstnikud Külli Roosna ja Kenneth Flak
(Norra), teksti autor Doris Kareva, muusika
autor Kenneth Flak, valguskunstnik Anton
Kulagin, kostümeerijad Külli Roosna ja
Marja-Liisa Pihlak.
      Laval: Robbie Bird, Andrus Laur, Darja
Günter, Jevgeni Grib, Christina Krigolson,
Michele Pellegrini ja Nanae Maruyama.
Esietendus 28. veebruaril 2012 Kammer-
saalis.

Mees La Manchast
Mitch Leigh’i muusikal Miguel de Cervantes
Saavedra teose ainetel. Libreto autor Dale
Wasserman, laulutekstide autor Joe Darion.
Inglise keelest tõlkinud Peeter Volkonski.
Lavastaja ja kunstnik Neeme Kuningas,
kunstnik Ott Evestus, dirigendid Jüri Alper-
ten ja Mihhail Gerts, kostüümikunstnik Grete
„Stitch“ Laus, valguskunstnik Palle Palmé,
lavastaja assistent Ellen Maiste, näitejuht
Helgi Sallo, kontsertmeistrid Riina Pikani ja
Tarmo Eespere, etenduse juhid Mati Kõrts ja
Rein Taidla.
      Osades: Tõnu Kark või Ago Anderson –
Sancho Panza. Kadri Kipper – Maria. Rene
Soom või Priit Volmer – Cervantes; Don
Quijote. Sander Valk või Ricardo Cuartero
Vázquez – Juan. Hanna-Liina Võsa või Kelli
Uustani – Aldonza; Dulcinea. Sven Tarlap või
Alvar Tiisler – Paco. Jan Oja või Andre Ama-
deus Trumm – Tenorio. Marten Kuningas –
Pedro; José. Silver Laas – Pedro. Rasmus Puur
või Kristo Ukanis – Anselmo. Aare Kodasma
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– José. Andres Köster või Oliver Kuusik –
Paater. Juuli Lill või Triin Ella – Alonso Qui-
jana majapidajanna. Hedi Pundonen – Mau-
ritar. Olari Viikholm või Märt Jakobson
(Vanemuine) või Mart Laur – Isake; Kõrts-
mik; Hertsog; Dr Sanson Carrasco. Aleksan-
der Arder – Paater; Habemeajaja. Urmas
Põldma – Habemeajaja. Janne Ševtšenko või
Teele Jõks – Antonia. Kristina Vähi – Maria.
Kaja Kreitzberg või Seili Loorits-Kämbre või
Maigret Peetson – Mauritar. Georg Gurjev
või Andres Kask – Ikvisitsioonikapten.
Esietendus 22. märtsil 2012 teatrisaalis.

Laserharf
Autor ja lavastaja Mart Mikk, dirigent Jüri
Alperten, valguskunstnik Anton Kulagin,
videokunstnik Chris Männik, helikujundaja
Kalev Timuska, lavastaja assistent Kati Kivi-
tar, kontsertmeister Ivo Sillamaa, grimeerija
Taimi Lume, eriefektide teostus Ants Vaalma.
      Osades: Tiit Kikas – Laserharf. Ksenia
Seletskaja, Aleksandr Kanapljov – Pas de deux
Adami balletist. Helen Lokuta või Kristel
Pärtna – Rossini. Mart Madiste – Hertsogi
laul Verdi ooperist „Rigoletto“. Kadri Kip-
per – Öökuninganna aaria Mozarti ooperist
„Võluflööt“. Rauno Elp, Priit Volmer – Don
Pasquale ja doktor Malatesta duett Donizetti
ooperist „Don Pasquale“. Teistes osades
Daniel Kirspuu, Michele Pellegrini, Rahvus-
ooper Estonia koor ja orkester.
Esietendus 4. aprillil 2012 teatrisaalis.

Othello
Marina Kesleri lühiballett, inspireeritud
Shakespeare’i näidendist ja Arvo Pärdi muu-
sikast. Koreograaf Marina Kesler, kunstnik
Andréa T. Haamer (Rootsi), valguskunstnik
Neeme Jõe, koreograafi assistent Ervin Green.
      Osades: Aleksandr Prigorovski – Othello.
Eve Andre – Desdemona. Sergei Upkin –

Jago. Jonathan Hanks – Cassio. Marika Muis-
te – Bianka. Neli paari: Marika Muiste ja Ana-
toli Arhangelski, Heidi Kopti ja Sergei Upkin,
Kaja Kreitzberg ja Jevgeni Grib, Seili Loorits-
Kämbre ja Jonathan Hanks.
Balletiõhtu sarjas esitati koos lühiballetiga
„Aeg“ (esietendus 2011. aastal).
Esietendus 14. aprillil 2012 teatrisaalis.

Rahvusvahelise tantsupäeva balletigala
Kunstiline juht Toomas Edur, valguskunstnik
Rasmus Rembel, repetiitorid Age Oks, Elita
Erkina, Marina Kesler, Toomas Edur ja Viktor
Fedortšenko, etenduse juht Anton Osul.
      Laval: Michal Krčmář (Soome Rahvusbal-
lett), Ivan Putrov, Jekaterina Oleinik ja Igor
Onoško (Valgevene Suur Ooperi- ja Balleti-
teater), Courtney Richardson ja Ernesto
Boada Garcia (Flandria Kuninglik Ballett),
Barbora Kohoutková (Soome Rahvusballett),
Elza Leimane-Martinova ja Raimonds Marti-
novs (Läti Rahvusballett), Maria Engel, Colin
Thomas Maggs (Vanemuine), Sergei Upkin,
Alena Shkatula, Nanae Maruyama, Jonathan
Hanks, Maksim Tšukarjov, Michele Pelleg-
rini, Heidi Kopti.
Etendus 28. aprillil 2012 teatrisaalis.

Modigliani – neetud kunstnik
Ballett Tauno Aintsi muusikale. Irina Müller-
soni ja Toomas Eduri libreto. Koreograaf,
lavastaja ja lavakujunduse kontseptsiooni
autor Toomas Edur, muusikajuht ja dirigent
Risto Joost, dirigent Mihhail Gerts, kunstnik
Liina Keevallik, valguskunstnik Tiit Urvik,
repetiitorid Age Oks, Marina Kesler, Toomas
Edur ja Viktor Fedortšenko, etenduse juhid
Anton Osul ja Jüri Kruus.
      Osades: Anatoli Arhangelski – Amedeo
Modigliani. Jevgeni Grib või Aleksandr Pri-
gorovski – Amedeo Modigliani; Modigliani
sõber. Sergei Upkin – Amedeo Modigliani;
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Leopold Zborowski. Andrus Laur – Leopold
Zborowski; Modigliani sõber. Jonathan
Hanks või Bruno Micchiardi – Leopold Zbo-
rowski. Daniel Kirspuu või Aleksandr Ka-
napljov – Modigliani sõber. Olga Rjabikova,
Luana Georg või Alena Shkatula – Jeanne
Hébuterne. Triinu Leppik või Nadezhda An-
tipenko – Berthe Weill. Galina Lauš – Berthe
Weill; Lillemüüja. Marika Muiste või Eve
Andre – Lillemüüja. Eesti Rahvusballeti
trupp, RO Estonia orkester.
Esietendus 11. mail 2012 teatrisaalis.

Koreograafilised etüüdid pööningul
Nüüdistantsulavastus. Koreograafid Eve
Andre, Robbie Bird, Viktor Jelissejev, William
Moore, Sergei Upkin ja Robert Binet, valgus-
kunstnik Rasmus Rembel, videokunstnik ja
helikujundaja Paavo Piiparinen, lavameister
Karl Mikk, etenduse juht Anton Osul.
      Laval: William Moore, Robbie Bird, Han-
nah Carter, Triinu Leppik, Emilia Cadorin,
Sergei Upkin, Jonathan Hanks, Darja Günter,
Olga Rjabikova, Eve Andre, Jevgeni Grib,
Daniel Kirspuu, Maksim Tšukarjov, Aleks-
andr Prigorovski, Michele Pellegrini, Nanae
Maruyama, Bruno Micchiardi, William Sim-
mons, Seili Loorits-Kämbre ja Heidi Kopti.
Esietendus 7. juunil 2012 Kammersaalis.

Faust
Charles Gounod’ ooper Johann Wolfgang
von Goethe ja Michel Carré teoste ainetel.
Libreto autorid Jules Barbier ja Michel Carré.
Lavastaja Dmitri Bertman (Venemaa), koreo-
graaf Edvald Smirnov (Venemaa), kunstnik
Ene-Liis Semper, dirigendid Jüri Alperten,
Risto Joost ja Vello Pähn, koormeistrid Hirvo
Surva ja Marge Mehilane, kontsertmeist-
rid Ivo Sillamaa, Ralf Taal, Riina Pikani ja
Tarmo Eespere, keelekonsultant Ave Sikk,
näitejuht Helgi Sallo, lavastuse assistent Silva

Valdt, etenduse juhid Mati Kõrts ja Rein
Taidla.
      Osades: Mart Laur või Märt Jakobson –
Wagner. Ain Anger, Pavlo Balakin või Priit
Volmer – Mefisto. Urmas Põldma või Mart
Madiste – Vana Faust. Oliver Kuusik või Luc
Robert (Kanada) – Faust. Helen Lokuta
või Juuli Lill – Siébel. Aile Asszonyi, Anne
Wik Larssen (Norra) või Joanna Freszel
(Poola) – Margarete. Kätlin Truus või Airike
Kolk – Catherine. Aare Saal või Rauno Elp –
Valentin. RO Estonia koor, RO Estonia
orkester. 
Esietendus 20. septembril 2012 teatrisaalis.

Ooper teatri südames
Teatrit tutvustav lavastus lastele. Lavastaja
Rahel Otsa, dirigent Priit Aimla, valgus-
kunstnik Rasmus Rembel.
      Laval: Mati Kõrts, Kerstin Tomson, Henno
Soode, Eivin Toodo, Mati Leibak, Aare Ko-
dasma, Kadri Kipper, Angelika Mikk.
Esietendus 15. oktoobril 2012 teatrisaalis.

Tuhkatriinu
Sergei Prokofjevi ballett. Koreograaf ja lavas-
taja Marina Kesler, dirigendid Jüri Alperten
ja Vello Pähn, kostüümikunstnik Gerly Tinn,
valguskunstnik Priidu Adlas, videokunstnik
Aleks Tenusaar, repetiitorid Age Oks, Elita
Erkina ja Viktor Fedortšenko, kontsertmeist-
rid Anneli Tohver, Larissa Berežneva ja Vla-
dima Jeremjan, dekoratsioonikunstnik Liisi
Eelmaa, etenduse juhid Anton Osul ja Jüri
Kruus.
      Osades: Luana Georg või Alena Shkatula
– Tuhkatriinu. Eve Andre – Tuhkatriinu; Võõ-
rasõde. Olga Rjabikova või Nadezhda Anti-
penko – Tuhkatriinu; Haldjast ristiema.
Nanae Maruyama – Võõrasõde; Haldjast
ristiema; Mesilane; Apelsin. Anastassia
Savela, Darja Günter, Charlotte Ingleson või
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Heidi Kopti – Võõrasõde. Kaja Kreitzberg –
Võõrasema; Kuninganna. Triinu Leppik või
Galina Lauš – Võõrasema. Marika Muiste –
Võõrasõde; Võõrasema. Sergei Fedossejev,
Viktor Jelissejev või Vitali Nikolajev – Kunin-
gas. Sanna Kondas – Kuninganna. Ser-
gei Upkin või Jevgeni Grib – Prints. Bruno
Micchiardi – Prints; Printsi sõber. Matteo di
Loreto – Printsi sõber. Jonathan Hanks –
Tantsuõpetaja; Printsi sõber. Eneko Amoros
– Printsi sõber. Anatoli Arhangelski – XII kel-
lapoiss. Gabriel Davidsson või Aleksandr
Prigorovski – Prints; XII kellapoiss. Andrus
Laur – XII kellapoiss; Printsi sõber. Alek-
sandr Kanapljov või Michele Pellegrini –
Printsi sõber. Emilia Cadorin, Erika Del-
ponte, Ksenia Seletskaja või Marianne Meyer
Bassing – Mesilane; Apelsin. Eesti Rahvus-
balleti trupp.
Esietendus 16. novembril 2012 teatrisaalis.

Kuu on päike
Muusikal „Tanel Padar and The Sun“ muu-
sika põhjal. Libreto autor Aapo Ilves. Lavas-
taja ja kunstnik Juss Haasma, muusikajuht
Feliks Kütt, valguskunstnik Rasmus Rembel,
assistent Ellen Maiste. 
      Osades: Rosanna Lints – Rosanna. Juss
Haasma – Taavi Päike. Kati Jaanimäe või
Kadri Kipper – Diana Minerva; Cäthlyn.
Aare Saal või Rauno Elp – Mänedžer Main-
hard Kõva. Muusikud: Feliks Kütt, Robert
Vaigla, Jaanus Salm, Tarvi Kull.
Esietendus 22. novembril 2012 Kammer-
saalis.

Pokude aastaring
Edgar Valteri lasteraamatu põhjal dramati-
seerinud Kati Kivitar. Lavastaja ja kunstnik
Kati Kivitar, muusika autor Tarmo Kesküll,
valguskunstnik Anton Kulagin, lavastaja
assistendid Eva Vellesaar (Eesti Kunsti-

akadeemia), Ivar Villers (NO99), Silva Valdt.
Osades: Mart Mikk – Jutustaja. Peeter Jakobi
– Puuko. Kari Rästas, Mia Tuga – Pisipokud.
Merilin Kirbits, Mairi Jõgi, Rauno Kaibiai-
nen – Pokud. 
Esietendus 5. detsembril 2012 Talveaias.
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LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Balletiõhtu: Othello ja Aeg 14.04.2012 tantsulavastus täisk. 3 804
Boheem 29.10.2010 muusikalavastus täisk. 6 2360
Carmen 26.05.2011 muusikalavastus täisk. 12 6605
Coppelia 4.03.2010 tantsulavastus teism. 8 3914
Cyrano de Bergerac 25.05.2005 muusikalavastus täisk. 2 626
Faust 20.09.2012 muusikalavastus täisk. 7 4771
Julius Caesar 27.01.2012 muusikalavastus noored 13 6969
Jumalate juures / 
Pärast maailma 28.02.2012 tantsulavastus noored 5 481
Koreograafilised etüüdid 
pööningul 7.06.2012 tantsulavastus noored 2 219
Kuu on päike 22.11.2012 muusikalavastus teism. 26 3608
La traviata 29.10.2009 muusikalavastus täisk. 7 3709
Laserharf 4.04.2012 mitmeliigilavastus teism. 7 2663
Luikede järv 28.11.2002 tantsulavastus täisk. 10 7288
Lumivalgeke ja 
seitse pöialpoissi 1.02.2008 tantsulavastus lapsed 13 16191
Manon 7.04.2011 tantsulavastus täisk. 9 4100
Manon Lescaut 4.11.2011 muusikalavastus täisk. 12 4622
Mees La Manchast 22.03.2012 muusikalavastus noored 22 14428
Minu veetlev leedi 3.04.2008 muusikalavastus täisk. 3 1698
Modigliani – neetud kunstnik 11.05.2012 tantsulavastus noored 10 5321
Nahkhiir 13.05.2010 muusikalavastus täisk. 4 2460
Ooper teatri südames 15.10.2012 mitmeliigilavastus lapsed 4 346
Padaemand 16.04.2004 muusikalavastus täisk. 2 928
Pipi Pikksukk 5.03.2011 muusikalavastus lapsed 22 11848
Pokude aastaring 5.12.2012 mitmeliigilavastus lapsed 26 3370
Pähklipureja 3.12.2010 tantsulavastus lapsed 22 17804
Tantsupäeva balletigala 28.04.2012 tantsulavastus täisk. 1 722
Rigoletto 9.11.2007 muusikalavastus täisk. 3 6105
Rosalinde 2.12.2011 tantsulavastus täisk. 10 5521
Silva 16.09.2010 muusikalavastus täisk. 19 11810
Sülfiid (Metshaldjas) 25.01.2007 tantsulavastus täisk. 3 1692
Tosca 13.05.2005 muusikalavastus täisk. 4 1971
Tuhkatriinu 16.11.2012 tantsulavastus teism. 4 2692
Tuhkatriinu 10.11.2006 muusikalavastus noored 2 750

Väljaspool statsionaari anti 8% etendustest, sh kahe lavastusega 15 etendust 19 944 vaatajale
Hiinas ja Itaalias.

Repertuaari nimekiri
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MUU TEGEVUS

4. aprillil kirjutati pidulikult alla Eesti Kait-
seväe ja RO Estonia kokkulepe projekti „Kul-
tuuri vägi“ elluviimiseks. Koostöö eesmär-
giks on tsiviil-militaarkoostöö edendamine.

2. septembril toimus Estonia teatrilaat, mida
külastas hinnanguliselt 7000 inimest. Laadal
müüdi hooajaks 3000 teatripiletit. Kostüümi-
ja rekvisiidilaadalt ning õnneloosist koguti
järgmisel aastal avatavate jalajälgede heaks
2400 eurot. Kuulsate estoonlaste jäljerajale
lisati Erna Villmeri, Alfred Sälliku, Verner
Nerepi, Voldemar Haasi ja Natalie Mei jala-
jäljed. Sellega jõudis lõpule Rävala puiestee
ja Lauteri tänava ühendus Estonia puies-
teega. 

26. septembril Paide Kultuurikeskuse toolide
uuendamise heaks loodud Tooliklubis osteti
80 isiklikku tooli ja koguti kultuurikeskuse
rekonstrueerimiseks ligi 6000 eurot. Ettevõt-
mist toetas RO Estonia, kes oli ka 28. det-
sembril toimunud juubeliballi peaesineja.
2011. aastal rekonstrueeriti Paide linna eest-
vedamisel, RO Estonia ja kohalike ettevõtjate
ning institutsioonide toel kultuurikeskuse
lava, pöördlava ja orkestriauk.

28. septembril tähistati 90 aasta möödumist
esimesest õhtut täitvast balletist Estonia laval,
milleks oli Léo Delibes’i „Coppélia“. ETV sal-
vestas Eesti Rahvusballeti „Coppélia“ 2012.

aasta kevadel. Juubeli puhul toimus 29. sep-
tembril salvestuse ülekanne ETV2-s, millele
eelnes saade „Coppélia Eestis“. 

7. novembril kirjutasid RO Estonia peadirek-
tor Aivar Mäe ja Eesti Rahvusringhäälingu
juhatuse esimees Margus Allikmaa Estonia
kontserdisaalis pidulikult alla koostöölepin-
gule, mis sätestas poolte koostöö kolmeks
järgnevaks aastaks. 

Lisaks etendustegevusele anti kontserte, kor-
raldati lastele ja noortele suunatud koolitusi,
toimus Tallinna Balletikooli iga-aastane gala-
kontsert ning 2 balli. 

2012 MUUSIKA- TANTSU- MITMELIIGI- KOKKU

LAVASTUSED LAVASTUSED  LAVASTUSED

uuslavastused 4 7 3 14
kogu repertuaar 17 14 3 34
etendused 165 100 37 302
külastused 85268 66749 6379 158396
keskmine pilet 11,98 10,48 5,8 11,14

Veneetsia karneval ball 1 833
Harjumaa ball ball 1 720
Hunt ja seitse kitsetalle hariduslik sari 15 1433
Mäng muusika saatel hariduslik sari 17 1412
Norma kontsert 1 776
Päikesekuningast kratini hariduslik sari 4 215
Rahmaninov – Vesprid kontsert 1 172
Koorisolistide 
kevadkontsert kontsert 3 181
Naistepäevakontsert kontsert 1 120
Poistekoori juubeligala kontsert 3 814
Jõulutervitus kontsert 1 397
Ooperigala kontsert 1 518
Roosikavaler kontsert 1 721
Solistide jõulukontsert kontsert 1 160
Tallinna Balletikooli gala muu 1 574

KOKKU 52 9046

Repertuaari koondnäitajad
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MAJANDUSTEGEVUS

RIIGI ETENDUSASUTUSED

EESTI NUKU- JA 
NOORSOOTEATER

Eesti Nuku- ja Noorsooteater (Eesti Riiklik
Nukuteater) asutati 1952. aastal ja on täna-
seni Eesti ainus professionaalne riiklik laste-
ja noorteteater. Tegutseb Tallinnas aadressil
Lai 1, aastal 2010 laieneti ka Nunne tn 8
majja, kus hakkas tegutsema Nukukunsti

keskus ja muuseum ning koonduti ühisnime
NUKU alla. Teater on igakevadise Tallinn
Treff Festivali korraldaja. 
      Vastavalt kultuuriministri 25.10.12 mää-
rusele muutus riigiasutus Eesti Riiklik Nuku-
teater 31. jaanuaril 2013 sihtasutuseks NUKU
(asutatud 16.11.2012). 

STATSIONAARID ISTEKOHTI
Suur saal 615
Väike saal 202
Ovaalsaal 80
Vahesaal 60
Köismäe torn 50
Viktoria keskus 618

KOOSSEIS

Teatrijuht: Meelis Pai
Kunstiline juht: Vahur Keller
Peakunstnik: Britt Urbla Keller 
Dramaturg: Ingel Undusk (alates 1.07.2012)
Kirjandustoimetaja: Kati Kuusemets
Muusikajuht: Kaire Vilgats 
Näitlejad: Andres Roosileht, Anti Kobin, Are
Uder, Helle Laas, Jevgeni Moissejenko, Kadri
Kalda, Kaisa Selde, Karin Rask, Katariina
Tamm, Katri Pekri, Laura Nõlvak, Lee Trei,
Liivika Hanstin, Mart Müürisepp, Mihkel
Tikerpalu, Mirko Rajas, Riho Rosberg, Sand-
ra Lange, Taavi Tõnisson, Tarmo Männard,
Tiina Tõnis. 

UUSLAVASTUSED

Õhtusöök vampiiridega
Muusika– ja nukulavastus. Autorid Vahur
Keller ja Andres Roosileht. Lavastaja Andres
Roosileht, koreograafid Aleksander Pihoja,
Kristin Pukka ja Tatjana Järvi, kunstnik Britt
Urbla Keller, valguskunstnik Raoul Nagelman.
      Osades: Andres Roosileht – Ebapüha Isa.

 

toetused
6 185 198

majandus-
tegevusest laekuv 

tulu
1 989 431

etendustegevusega 
kaudselt seotud 

tulud
2 179 388

majanduskulud
1 297 813

kohvik
206 763

halduskulud
432 601

muud kulud
985 775

tööjõukulud
7 201 200KULUD

TULUD
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Tiina Tõnis – Äiti. Mihkel Tikerpalu – Aivan.
Vahur Keller – Nahkhiir. Mart Müürisepp –
Ima International. Riho Rosberg – Ted Bro-
ker. Liivika Hanstin – Pakzu. Kaisa Selde –
Nosferatu tütar Aino. Jevgeni Moissejenko –
Maag Mvuozzzzz ehk Jürgen. Katri Pekri –
Sotsiaaltöötaja. Taavi Tõnisson – John Coffin.
Sandra Lange – Madame de Pulgani. Anti
Kobin – Nahkhiir. Mirko Rajas – Nosferatu.
Reet Loderaud – Sotsiaaltöötaja. Aleksander
Pihoja – Kelner. Ave Kaing-Kaabel – abista-
vad rollid
Esietendus 1. aprillil 2012 suures saalis.

Metsik urisev õnn
Nukkude ja objektidega lavastus teismelis-
tele. Autor Anne Türnpuu ja trupp, drama-
turgiline abi Marion Jõepera, vaheteksti
autor Helena Läks.
Lavastaja Anne Türnpu, kunstnik Rosita
Raud, muusikaline kujundaja Reigo Ahven.
      Laval: Laura Nõlvak, Katariina Tamm,
Kadri Kalda, Katri Pekri, Lee Trei. Helena
Läks – subtiitrite kirjutaja. Reigo Ahven –
helindaja.
Esietendus 5. aprillil 2012 väikeses saalis.

Pesamunad
Helle Laasi nukulavastus väikestele. Lavas-
taja Helle Laas, kunstnik Riina Vanhanen.
      Osades: Riho Tammert – Koer; Varss;
Lutt; Liblikas; Ämbrid; Sall; Kampsun. Are
Uder – Lutt; Suss; Vasikas. Katri Pekri – Kass;
Tall; Lutt; Ämbrid; Pall; Tibu.
Esietendus 18. mail 2012 Ovaalsaalis.

Naksitrallid
Nuku- ja sõnalavastus. Eno Raua lasteraa-
matu ainetel dramatiseerinud Ingel Undusk,
laulutekstide autorid Ingel Undusk ja Kaspar
Jancis, muusika autor Kaspar Jancis. Lavas-
tajad Katariina Tamm ja Sandra Lange,
kunstnik Kaspar Jancis.
      Osades: Andres Roosileht – Sammalhabe.

Tarmo Männard – Muhv. Kaisa Selde – Auto-
parandaja. Sandra Lange – Kingpool.
Esietendus 22. juuli 2012 Viimsi Vabaõhu-
muuseumis.

Kevadine ärkamine
Muusikal. Helilooja Duncan Sheik, Steven
Sateri libreto Frank Wedekindi teose ainetel.
Tõlkijad Jaan Pehk ja Martin Algus. Lavas-
tajad Anti Kobin ja Taavi Tõnisson, muusika-
juht Kaire Vilgats, koreograaf Olga Privis,
kunstnik Britt Urbla Keller, valguskunstnik
Priidu Adlas, lavavõitluse seadja Laura
Nõlvak.
      Osades: Markus Robam – Melchior. Stig
Rästa – Moritz. Reigo Tamm – Otto; Rupert.
Silver Laas – Georg; Dieter. Norman Salumäe
– Ernst; Ulbrecht. Getter Meresmaa –
Wendla. Saara Kadak – Ilse. Anna Põldvee –
Thea. Mari Ronimois – Anna. Mihkel Tiker-
palu – Hanschen; Reinhold. Riho Rosberg –
Härra Gabor; Härra Stiefel; Härra Rilow;
Härra Neumann, Härra Sonnenstich; Direk-
tor Knochenbruch; Pastor Kaulbach; Doktor
von Brausepulver; Schmidt. Liivika Hanstin
– Proua Bergman; Proua Gabor; Proua
Bessell, Preili Knuppeldick; Preili Grossebus-
tenhalter. Kati Ong – Martha.
      Muusikud: Taavi Langi (kitarrid), Roland
Puusepp (löökpillid), Henno Kelp (bass-
kitarr, kontrabass), Runno Tamra (keelpillid),
Tiit Kikas (keelpillid).
Esietendus 7. oktoobril 2012 Viktoria keskuses.

Jõuluvana ja väike põhjapõder
Harriet Toompere lasteraamatu põhjal
dramatiseerinud Harriet Toompere ja Hend-
rik Toompere jr jr, laulutekstide autor Tormi
Kevvai. Lavastaja Hendrik Toompere jr jr,
kunstnik Rosita Raud, muusikaline kujun-
daja Andre Pichen.
      Osades: Mihkel Tikerpalu – Päkapikk
Gustav. Tarmo Männard – Päkapikk Ruu-
dolf. Lee Trei või Alice Kirsipuu – Postiljon;
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Ülle. Anti Kobin – Jõuluvana. Mirko Rajas –
Väike põhjapõder.
Esietendus 1. detsembril 2012 väikeses saalis.

Puhh
Nukulavastus lastele A. A. Milne’i ainetel.
Lavastaja ja lauluõpetaja Vahur Keller, kunst-
nik Britt Urbla Keller, valguskunstnik Triin
Rahnu, muusikaline kujundaja Kaire Vilgats.

      Osades: Andres Roosileht – Põssa. Kata-
riina Tamm – Kull. Riho Rosberg – Mõmm.
Kaisa Selde – Eufemia. Jevgeni Moissejenko –
Nukujuht. Kadri Kalda – Mamma. Katri Pekri
– Pisike. Taavi Tõnisson – Jänes. Sandra Lange
– Tiiger. Ave Kaing-Kaabel – abistavad rollid.
Esietendus 2. detsembril 2012 Viktoria
keskuses.

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Ajuloputus 7.11.2011 mitmeliigilavastus noored 17 2140
Cosette 3.12.2011 nuku- ja objektiteater lapsed 32 1215
Hanel oli auto 2.05.2009 nuku- ja objektiteater väikelapsed 15 1110
Ise, ise ka! 5.11.2005 nuku- ja objektiteater väikelapsed 11 861
Jussikese seitse sõpra 8.03.2002 nuku- ja objektiteater väikelapsed 24 8836
Jõuluvana ja väike 
põhjapõder 1.12.2012 sõnalavastus lapsed 53 10709
Karlsson katuselt 27.11.2011 sõnalavastus lapsed 7 4191
Kartlik jõehobu ja poiss, 
kes muutus tordiks 6.02.2011 nuku- ja objektiteater lapsed 8 355
Kevadine ärkamine 7.10.2012 muusikalavastus teism. 25 14429
Kiki ja Miki 19.05.2001 nuku- ja objektiteater väikelapsed 13 976
Klaabu 21.04.2010 nuku- ja objektiteater väikelapsed 11 1580
Kodud 9.04.2011 nuku- ja objektiteater väikelapsed 18 1361
Kuldvõtmeke ehk Buratino 
senitundmatud seiklused 14.09.2008 nuku- ja objektiteater lapsed 9 1285
Käed ja kindad 6.03.2011 nuku- ja objektiteater väikelapsed 19 1142
Lutsukomm ja 200 vanaisa 19.04.2009 nuku- ja objektiteater lapsed 5 214
Memme musi 8.04.2004 nuku- ja objektiteater väikelapsed 6 1117
Metamorfoos 9.10.2011 nuku- ja objektiteater noored 26 925
Metsakülad 17.11.2007 nuku- ja objektiteater väikelapsed 11 879
Metsik urisev õnn 5.04.2012 nuku- ja objektiteater teism. 15 1210
Mängurid 29.03.2008 nuku- ja objektiteater täisk. 2 150
Naksitrallid 22.07.2012 mitmeliigilavastus lapsed 67 32050
Pesamunad 18.05.2012 nuku- ja objektiteater väikelapsed 19 1370
Prügihunt ja Superjänes 2.02.2011 nuku- ja objektiteater lapsed 3 200
Puhh 2.12.2012 nuku- ja objektiteater lapsed 38 16305
Rapuntsel 2.10.2011 nuku- ja objektiteater lapsed 31 4714
Tsuhh, tsuhh, tsuhh... 5.11.2006 nuku- ja objektiteater väikelapsed 17 1349
Vurr-vurr vurrkann 1.04.2010 nuku- ja objektiteater väikelapsed 23 1411
Õhtusöök vampiiridega 1.04.2012 mitmeliigilavastus täisk. 18 3563

Repertuaari nimekiri
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Väljaspool statsionaari anti 5% etendustest,
kõik välismaal: 4 lavastusega 16 külaliseten-
dust kokku 6 600 vaatajale Hiinas, Belgias,
Soomes ja Venemaal.

MUU TEGEVUS 

23. märtsil sai Eesti Riiklik Nukuteater 60-
aastaseks. Sünnipäeva tähistamiseks toimus
märtsikuu jooksul sündmusi nii lastele kui
ka täiskasvanutele. Meenutuste õhtu külalis-
teks olid endised pikaaegsed Nukuteatri töö-
tajad: Ingrid Kivirähk, Väino Luup ja Harri
Kõrvits, teatripedagoog Ester Purje, kirjan-
dusala juhataja Leelo Tungal ja peakunstnik
Rein Lauks.
Teatrimajas oli avatud Nukuteatri logode
näitus ning mitmed juubeliga seotud ekspo-
sitsioonid.
Rahvusvahelisel teatripäeval, 27. märtsil

tähistati NUKU juubelit piduõhtu ning Eesti
teatri aastaauhindade kätteandmise galaga. 
30. märtsil ja 5. aprillil toimusid loeng-eks-
kursioonid pealkirjaga „Eesti teatri varjatud
ajalugu“, kus teatriuurija Kristel Pappel
andis ülevaate Nukuteatri asupaigas 1809.
aastal alanud professionaalsest teatritegevu-
sest ja teatrihoone värvikast ajaloost. 

NUKU muuseumi tegevused hõlmasid koh-
tumisi näitlejatega, õpitubasid, näidendite
lugemisi ning muid lastele ja noortele suuna-
tud tegevusi. 
24.–27. maini toimus vanalinnas teatri korral-
damisel rahvusvaheline teatrifestival Tallinn
Treff Festival. Lisaks visuaal- ja nukuteatri
programmidele hõivas Laia tänava kvartali
tudengiteatrite, teatrikoolide ja -stuudite
programmid, samuti tänavateater ja anima-
filmid. 

2012 SÕNA- MUUSIKA- NUKU- MITMELIIGI-

LAVASTUSED LAVASTUSED LAVASTUSED LAVASTUSED KOKKU

uuslavastused 1 1 3 2 7
kogu repertuaar 2 1 22 3 28
etendused 60 25 356 102 543
külastused 14900 14429 48565 37753 115647
keskmine pilet 6,3 9,54 5,79 4,1 5,71

Kohtumine nukuga ürituste sari 3 62
Kohtumine näitlejaga ürituste sari 5 98
Teatrimaja ajaloost loeng-ekskursioon 2 50
Meenutuste õhtu muu 1 50
Muuseum ärkab ellu ürituste sari 202 13 045
Nuku muuseum muu 28 477
Nuku õpituba muu 3 194
Nukunäidendi lugemine ürituste sari 5 116
Tallinn Treff Festival festival 111 8 121

KOKKU 329 53 213

Repertuaari koondnäitajad
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10. novembril toimus Nukuteatris Gala me-
ditsiinitöötajatele. Ürituse eesmärk oli tun-
nustada neid meditsiinitöötajaid, kes teevad
oma tööd kutsumuse ja pühendumisega.
Ürituse eestvedajaks oli Koduõendus, pea-
miseks toetajaks Eesti Nuku- ja Noorsoo-
teater.

MAJANDUSTEGEVUS: 

TEATER NO99 
www.no99.ee

Teater NO99 alustas tegevust 2005. aastal,
mil toodi välja esimene uuslavastus. 
Vastavalt EV kultuuriministri määrusele
4. novembrist 2012 lõpetati Teater Vanalinna-
stuudio tegevus 31. jaanuaril 2013. 1. jaanua-
ril 2013 alustas tegevust riigi sihtasutus
nimega Sihtasutus Teater NO99, mis jätkas
riigiasutuse Teater Vanalinnastuudio õigus-
suhetest tekkinud õiguste teostamist ning ko-
hustuste ja lepingute täitmist senistel
tingimustel. 

STATSIONAARID ISTEKOHTI
Teatrisaal 196
Kammersaal 120
Proovisaal 96

KOOSSEIS 

Direktor-loominguline juht: Tiit Ojasoo
Kunstnik-loominguline juht: Ene-Liis
Semper 
Tegevjuht: Katre Kasmel
Dramaturgid: Eero Epner, Laur Kaunissaare
(al.17.09.2012)
Näitlejad: Eva Klemets, Gert Raudsep, Inga
Salurand, Marika Vaarik, Mirtel Pohla, Ras-
mus Kaljujärv, Risto Kübar, Jaak Prints (kuni
31.07.2012), Tambet Tuisk (kuni 31.07.2012),
Sergo Vares (kuni 31.07.2012) 

UUSLAVASTUSED

NO61 Detox
Tantsulavastus Jaapani mütoloogia ainetel.
Koreograafid Kristina Paškevicius ja Krista
Köster, kostüümikunstnik Reet Aus, valgus-
kunstnikud Ants Kurist ja Siim Reispass,
muusikaline kujundaja Rene Köster.

 

toetused
912 774

majandus-
tegevusest 
laekuv tulu

556 041

etendustegevusega 
kaudselt seotud 

tulud
405 217

tööjõukulud
1 169 748

halduskulud
202 058

majanduskulud
553 982

muud kulud
8 305

KULUD

TULUD
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      Laval EMTA Lavakunstikooli XXVI lennu
tudengid: Jaanika Arum, Markus Dvinjani-
nov, Marian Heinat, Linda Kolde, Rea Lest,
Jörgen Liik, Veiko Porkanen, Helena Pruuli,
Jarmo Reha, Reimo Sagor, Simeoni Sundja,
Kärt Tammjärv, Ragnar Uustal ning Rene
Köster.
Esietendus 17. detsembril 2012 Kammer-
saalis.

NO62 Lindmees
Teksti autorid Jarek Kasar, Ene-Liis Semper
ja Laur Kaunissaare. Lavastaja Ene-Liis Sem-
per, lavastusdramaturg Laur Kaunissaare,
helikujundaja Hendrik Kaljujärv.
      Laval Jarek Kasar. 
Esietendus 19. detsembril 2012 teatrisaalis.

NO63 Pedagoogiline poeem
Anton Makarenko teose idee ainetel. Lavas-
tusdramaturgid Andra Teede ja Eero Epner,
laulutekstide autor Peeter Volkonski, lavas-
taja Tiit Ojasoo, kunstnik Ene-Liis Semper.
      Laval: Marika Vaarik ja EMTA Lava-
kunstikooli XXVI lennu tudengid Reimo
Sagor, Simeoni Sundja, Kärt Tammjärv, Rag-
nar Uustal, Linda Vaher, Helena Pruuli,
Veiko Porkanen, Jörgen Liik, Rea Lest, Linda
Kolde, Marian Heinat, Jaanika Arum, Jarmo
Reha, Markus Dvinjaninov.
Esietendus 20. oktoobril 2012 Permis festiva-
lil Direction Space.

NO64 Lõpus on kõik õnnelikud, ja kui ei
ole, siis pole see lõpp
Rasmus Kaljujärve monolavastus. Teksti
autor Aare Pilv. Lavastajad Ene-Liis Semper
ja Tiit Ojasoo, kunstnik Ene-Liis Semper.
      Laval Rasmus Kaljujärv.
Esietendus 22. septembril 2012 proovisaalis.

NO65 Suur õgimine
Satiiriline komöödia ja traagiline dinee, mis
on saanud inspiratsiooni Marco Ferreri fil-
mist „La Grande Bouffe“ (1974). Teksti autor
Eero Epner, lavastaja Lauri Lagle, kunstnik
Laura Kõiv, muusikaline kujundaja Hendrik
Kaljujärv.
      Laval: Eva Klemets, Marika Vaarik, Priit
Võigemast (Tallinna Linnateater) ja Margus
Prangel.
Esietendus 16. mail 2012 teatrisaalis.

NO66 Iphigéneia Aulises
Euripidese tragöödia. Kreeka keelest tõlki-
nud Anne Lill. Lavastaja ja kunstnik Lorna
Marshall (Suurbritannia), lavastaja assistent
Jüri Nael.
      Osades: Tambet Tuisk, Rasmus Kaljujärv,
Jaak Prints, Mirtel Pohla, Eva Klemets,
Marika Vaarik, Risto Kübar ja Gert Raudsep.
Esietendus 17. märtsil 2012 Kammersaalis.
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2012 SÕNALAVASTUSED TANTSULAVASTUSED KOKKU

uuslavastused 5 1 6
kogu repertuaar 12 1 13
etendused 175 3 178
külastused 39570 228 39798
keskmine pilet 11,4 7,57 11,36
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Väljaspool statsionaari anti 31% etendustest, sh 4 lavastusega 36 etendust Soomes, Venemaal,
Saksamaal, Inglismaal ja Austrias 14 062 vaatajale. 

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

NO61 Detox 17.12.2012 tantsulavastus täisk. 3 228
NO62 Lindmees 19.12.2012 sõnalavastus täisk. 3 380
NO63 Pedagoogiline poeem 20.10.2012 sõnalavastus täisk. 22 3454
NO64 Lõpus on kõik 
õnnelikud, ja kui ei ole, 
siis pole see lõpp 22.09.2012 sõnalavastus täisk. 22 1618
NO65 Suur õgimine 16.05.2012 sõnalavastus täisk. 24 3666
NO66 Iphigéneia Aulises 17.03.2012 sõnalavastus täisk. 26 2907
NO68 Misery 22.10.2011 sõnalavastus täisk. 15 2008
NO69 Three Kingdoms 17.09.2011 sõnalavastus täisk. 30 12105
NO72 The Rise 
and Fall of Estonia 23.03.2011 sõnalavastus täisk. 1 1176
NO73 Võtame uuesti 4.12.2010 sõnalavastus täisk. 18 9803
NO74 (Untitled) 23.10.2010 sõnalavastus täisk. 3 456
NO78 Kes kardab 
Virginia Woolfi? 7.11.2009 sõnalavastus täisk. 9 1615
NO83 Kuidas seletada pilte 
surnud jänesele 10.03.2009 sõnalavastus täisk. 2 382

Repertuaari nimekiri

Repertuaari koondnäitajad
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MUU TEGEVUS

Lisaks etendustele toimus 3 aktsiooni ning 1
esimene lugemine: Reformierakonna koos-
olek, kokku 857 vaatajale. 

MAJANDUSTEGEVUS: 

VANEMUINE
www.vanemuine.ee 

Eesti vanim teater, mis sai alguse 1870 „Va-
nemuise“ laulu- ja mänguseltsist ning on
kutseline teater 1906. aastast. 2012. aastal te-
gutses Vanemuine riikliku etendusasutu-
sena. 7. novembril 2012 registreeriti Siht-
asutus Teater Vanemuine, mis alustas tege-
vust 1. jaanuaril 2013 ja võttis üle riigiasutuse
Teater Vanemuise vara, tegevuse, õigused ja
kohustused. 
Vanemuine on kolme lavastusliiki esindav
teater – sõna-, muusika- ja balletiteater. 

LAVASTUSTE STATSIONAARID ISTEKOHTI
Suure maja saal 676
Väikese maja saal 440
Väikese maja ovaalsaal 50
Sadamateater 150
Teatri Kodu 100
Nokia Kontserdimaja 1400
Värska Laululava 800

KOOSSEIS
25 näitlejat, 11 ooperisolisti ja 1 laulja, 36
koori liiget, 2 dirigenti, 70 orkestri liiget, 6
balletisolisti, 30 balletiartisti. 

Teatrijuht: Paavo Nõgene
Draamajuht: Urmas Lennuk
Dramaturg-toimetaja: Sven Karja
Lavastaja: Ain Mäeots
Näitlejad: Riho Kütsar, Kais Adlas, Jüri Lu-
miste, Ragne Pekarev, Maarja Mitt, Tanel
Jonas, Aivar Tommingas, Margus Jaanovits,
Herta Elviste, Raivo Adlas, Hannes Kaljujärv,
Martin Kõiv, Marika Barabanštšikova, Merle
Jääger, Ott Sepp, Külliki Saldre, Karol Kunt-
sel, Andres Mähar, Eva Püssa, Liina Olmaru
(kuni 31.07.2012), Liisa Pulk, Markus Luik,
Robert Annus, Maria Soomets, Priit Strand-
berg (al.1.08.2012) 

 

toetused
616 659

majandus-
tegevusest 
laekuv tulu

349 736

etendustegevusega 
kaudselt seotud 

tulud
261 517

tööjõukulud
745 957

halduskulud
75 012

majanduskulud
315 451

muud kulud
4 217

KULUD

TULUD
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Peadirigient: Paul Mägi
Dirigent: Lauri Sirp
Peakoormeister: Piret Talts
Kontsertmeister: Kristel Eeroja-Põldoja
Ooperisolistid: Märt Jakobson, Merle Jala-
kas, Tõnu Kattai, Valentina Kremen, Taisto
Noor (kuni 30.06.2012), Karmen Puis, Alla
Popova (kuni 30.06.2012), Jaan Willem Sibul,
Pirjo Püvi, Maria Kallaste, Atlan Karp (kuni
9.04.2012) 
Solist-kooriartist: Simo Breede
Ooperikoor: Elmar Pool, Siiri Koodres, Eve
Kivisaar, Erkki Rebane, Merle Aunpuu, Ma-
rika Villemson, Maire Saar, Helen Nõmm,
Anne Vilt, Rainer Aarsalu, Helen Hansberg,
Kaja Ilmjärv, Janari Jorro (kuni 22.07.2012),
Elin Kaiv, Endel Kroon, Silja Lani, Milvi Luik,
Vaike Lätt, Edgar Mikkel, Risto Orav, Aime
Roosileht, Andres Ross, Ivar Saks, Uku-Mar-
kus Simmermann, Tarmo Teekivi, Mehis Tiits
(kuni 16.09.2012), Tiina Tikk, Margus Toode,
Liina Tordik, Pille Veedler (kuni 25.09.2012),
Luule Veziko, Inge Õunapuu, Katrin Kapi-
nus, Sander Reigo (al 7.08.2012), Oliver Tim-
musk (al 1.09.2012), German Javier Gholami
Torres-Pardo (al 7.08.2012). Ooperikoori hää-
leseade õpetaja: Taisto Noor (al 1.07.2012). 
Orkestri liikmed: Kristiina Birk, Aivo Kod-
danipork, Kadri Sepalaan, Andri Annus,
Laura Miilius, Eva-Maria Sumera, Kattrin
Ojam, Anne Vellomäe, Maria Kesvatera, He-
lena Valpeteris, Eeva-Liisa Tammiku (kuni
23.08.2012), Evelin Tammiku, Anna Samso-
nova, Eveli Roosaar,  Sirli Laanesaar, Žanna
Toptši, Triinu Raudver-Tamm, Marju Villak,
Hille Niilisk-Rees, Denis Strelkov, Maria
Okuško, Kadri Rehema, Svetlana Nukka,
Hanno Maadra, Niina Mets, Merike Ots,
Tiina Enniko, Lauri Sõõro, Enno Lepnurm,
Heli Ilumets, Marina Peleševa, Maie Kostabi,
Heiki Palm (kuni 2.07.2012), Olga Raudonen,
Linda Viller, Aivar Eimra, Jaanus Roosileht,

Jaanus Siniväli, Kai Visnapuu, Karina Volo-
šina, Anna Kelder, Heili Mägi, Margus Kits,
Anna Šulitšenko, Maimu Kaarde, Margus
Vahemets, Tõnu Kalm, Heimo Hodanjonok,
Kulvo Tamra, Johanna Tuvi, Elle Fuchs, Karl
Vakker, Marti Suvi, Viljar Lang, Jan Pentšuk,
Urmas Himma, Kaido Otsing (kuni
1.10.2012), Marie Jaksman, Silver Mesi, Kris-
tiina Luik, Kait Tiitso, Rain Kotov, Tõnu Pär-
tin, Tanel Tamm, Ilja Šarapov, Valdeko Vija,
Margus Tammemägi, Küllike Tikk (kuni
30.06.2012), Ilmar Varjun (al 28.08.2012),
Hannes Metssalu (al 1.10.2012) 

Balletijuht: Mare Tommingas
Balletisolistid: Colin Thomas Maggs, Ilja
Mironov, Nashua Mironova, Hayley Black-
burn, Silas Stubbs, Brandon B.Alexander
(al 7.08.2012). 
Balletiartistid: Janek Savolainen, Laura
Quin, Milena Tuominen (kuni 30.06.12), Julia
Kaškovskaja, Julia Litvinenko, Aivar Kal-
laste, Anthony Maloney, Maria Engel, Alicia
Nelson, Daniil Kolmin, George Willé-Wil-
liams, Giulia Montesello, Janika Suurmets,
Keith Reynolds, Kristina Markeviciute, Law-
rence Massie, Matthew Jordan, Raminta
Rudzionyte, Rita Dolgihh, Vjatšeslav Ladoš-
kin, Stephen J Budd (al 7.08.2012), Matteo
Giulio Tonolo (al 7.08.2012), Samuel F.Law-
man (al 7.08.2012), Emma M. Price (al
7.08.2012), Tarasina M.Masi (al 7.08.2012),
Joshua D.Woodhams (al 7.08.2012), Stepha-
nie Lee Goldhahn (al 8.10.2012), Yukako
Horita (al 8.10.2012), Tatevik Mkrtoumian
(al 10.10.2012), Fenella Cook (al 10.12.2012) 
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UUSLAVASTUSED 

Oblomov
Sven Karja dramatiseering Ivan Gontšarovi
teose ainetel. Tõlkija A. H. Tammsaare. La-
vastaja ja muusikaline kujundaja Peeter
Raudsepp, kunstnik Silver Vahtre, valgus-
kunstnikud Andres Sarv ja Jaanus Moor,
muusikaline kujundaja Elmar Sats, kontsert-
meister Peeter Konovalov, liikumisjuht Janek
Savolainen, etenduse juht Mai Jägala.
      Osades: Rein Pakk – Ilja Iljitš Oblomov.
Raivo Adlas – Zahhar, tema teener. Liisa Pulk
– Olga Sergejevna Iljitšna. Margus Jaanovits
– Andrei Ivanoviš Stolz. Külliki Saldre –
Agafja Matvejevna. Markus Luik – Ivan
Aleksejevitš Aleksejev. Priit Strandberg –
Semjon Semjonovitš Volkov. Martin Kõiv –
Mihhei Andrejevitš Tarantjev.
Esietendus 16. jaanuaril 2012 Sadamateatris.

Tappa laulurästast
Harper Lee teose ainetel. Inglise keelest tõl-
kinud Valda Raud. Dramatiseerija ja lavastaja
Urmas Lennuk, kunstnik Liisa Soolepp, val-
guskunstnik Andres Sarv, muusikaline ku-
jundaja Tarmo Kesküll, etenduse juht Ott
Kilusk.
      Osades: Hannes Kaljujärv – Atticus. Liisa
Pulk – Nirksilm. Maria Soomets – Dill. And-
res Mähar – Jem. Liina Olmaru – Calpurnia.
Esietendus 9. veebruaril 2012 Sadamateatris.

Morten Viks lollide laeval
Lavastus lastele Kaspar Jancise teose ainetel.
Teksti autor Mart Kase. Lavastaja Juss
Haasma, kunstnik Kaie Kal, valguskunstnik
Martin Meelandi, videokunstnik Janek Savo-
lainen, muusikaline kujundaja Margus Tam-
memägi, etenduse juht Meelis Hansing.
      Osades: Maarja Mitt – Saskia. Eva Püssa
– Pritzilla. Karol Kuntsel – Maestro Kuka-

racha. Riho Kütsar – Zig; Kapten. Tanel Jonas
– Zag. Markus Luik – Morten Viks. Martin
Kõiv – Alfonso. Meelis Hansing – Kokk.
Esietendus 10. veebruaril 2012 Vanemuise
väikeses majas.

Carrrmen!
Nüüdistantsulavastus. Koreograaf ja lavas-
taja Ruslan Stepanov, muusika autor Ardo
Ran Varres, kunstnik Patrik Bogardh
(Rootsi), kostüümikunstnik Mare Tommin-
gas, valguskunstnik Patrik Bogardh (Rootsi),
assistent Krista Kotselainen, etenduse juht
Epp Viller.
      Osades: Marta Marcelli – Carrrmen.
Colin Thomas Maggs – Jose. Koki Tachibana
– Toreadoor. Teistes osades: Alicia Nelson,
Anthony Maloney, Benjamin Kyprianos,
George Willé-Williams, Giulia Montesello,
Janika Suurmets, Julia Kaškovskaja, Julia Lit-
vinenko, Keith Reynolds, Kristina Markevi-
ciute, Laura Quin, Lawrence Massie, Maria
Engel, Matthew Jordan, Milena Tuominen,
Raminta Rudzionyte, Vjatšeslav Ladoškin,
Jaan Ulst, Nashua Mironova, Ilja Mironov,
Tatevik Mkrtoumian ja Tarasina Masi.
Akordionil Jaak Lutsoja.
Esietendus 18. veebruaril 2012 Vanemuise
suures majas.

Werther
Jules Massenet’ ooper Johann Wolfgang
von Goethe teose ainetel. Libreto autorid
Edouard Blau ja Georges Hartmann. Lavas-
taja Albet-Andre Lheureux (Belgia), muusi-
kajuht ja dirigent Paul Mägi, dirigent Lauri
Sirp, kunstnik Liina Keevallik, valguskunst-
nik Andres Sarv, koormeistrid Katrin Nuume
ja Piret Talts, kontsertmeistrid Ieva Kostanda
ja Janika Rand-Sirp, assistent Merle Jalakas,
etenduse juht Ülle Tinn.
      Osades: Ivan Magri (Itaalia) – Werther.
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Katarina Giotas (Rootsi) või Karmen Puis –
Charlotte. Taavi Tampuu – Albert. Alla Po-
pova või Pirjo Püvi – Sophie. Märt Jakobson
või Valmar Saar – Kohtutäitur. Rasmus Kull
või Reigo Tamm – Schmidt. Atlan Karp või
Simo Breede – Johann. Risto Orav – Talu-
poeg. Merle Aunpuu – Kätchen. Uku-Mar-
kus Simmermann – Brühlmann. Tarmo Tee-
kivi – Käskjalg. Vanemuise ooperikoor ja
orkester.
Esietendus 10. märtsil 2012 Vanemuise väi-
keses majas.

Kalendritüdrukud
Tim Firthi draama. Inglise keelest tõlkinud
Anna Magdaleena Kangro ja Ott Sepp. La-
vastaja Ott Sepp, kunstnik Nele Sooväli, val-
guskunstnik Siim Allas, videokunstnik Janek
Savolainen, muusikaline kujundaja Ele Sonn.
Osades: Külliki Saldre – Chris. Kais Adlas –
Annie. Merle Jääger – Cora. Ene Järvis –
Jessie. Liina Tennosaar – Celia. Terje Pennie-
Kolberg – Ruth. Marika Barabanštšikova –
Marie. Raivo Adlas – John. Veikko Täär –
Rod. Margus Jaanovits – Lawrence; Liam.
Eda Hinno – Leedi Cravenshire. Mai Jägala –
Brenda Hulse. Liisa Pulk – Elaine. Liina
Olmaru – Konverentsi juhataja.
Esietendus 15. märtsil 2012 Vanemuise suu-
res majas.

Kunksmoorimäng
Lavastus lastele Aino Perviku teose ainetel.
Dramatiseerija ja lavastaja Janek Savolainen,
kunstnik Liina Unt, valguskunstnik Tauri
Kötsi.
      Laval: Maria Soomets, Marius Pärn,
Aivar Kallaste, Julia Kaškovskaja, Kristjan
Põldmaa ja Katariina Renate Parksepp.
Esietendus 24. märtsil 2012 Teatri Kodus.

Inimese parimad sõbrad
Draama autor ja lavastaja Rein Pakk, kunst-
nik Annika Pakk, valguskunstnik Imbi Mälk,
videokunstnik ja muusikaline kujundaja
Henry Griin.
      Osades: Karol Kuntsel – Raul Kaikmets,
sisearhitekt. Andres Mähar – Avalokitesh-
vara, Rauli parim sõber. Liina Olmaru –
Helen Seriaal, blond naine.
Esietendus 31. märtsil 2012 Vanemuise väi-
keses majas.

Karjäär
Draama autor ja lavastaja Uku Uusberg,
kunstnik Artur Tšehhi, valguskunstnik Siim
Allas, etenduse juht Meelis Hansing.
      Osades: Aivar Tommingas – Evald Liiv.
Robert Annus – DJ Zlava. Markus Luik – Joo-
nas. Tanel Jonas – Kuldar. Martin Kõiv – Sil-
ver. Maarja Mitt – Madleen.
Esietendus 14. aprillil 2012 Sadamateatris.

Kosmonaut Lotte
Muusikal lastele. Helilooja Priit Pajusaar, lib-
reto autorid Heiki Ernits ja Janno Põldma,
laulutekstide autor Leelo Tungal. Lavastaja
Ain Mäeots, koreograaf Janek Savolainen,
kunstnikud Iir Hermeliin ja Rosita Raud,
muusikajuht ja dirigent Tarmo Leinatamm,
dirigent Lauri Sirp, valguskunstnik Palle
Palme, helikujundaja Andres Tirmaste, koor-
meister Piret Talts, kontsertmeistrid Ele Sonn,
Katrin Nuume ja Made Sõlg, assistent Krista
Kotselainen, etenduse juhid Ott Kilusk ja
Ülle Tinn, produtsent Paavo Nõgene.
      Osades: Gerli Padar või Luisa Värk –
Lotte. Aivar Tommingas või Juss Haasma –
Oskar; Aadu. Tõnu Kilgas või Jüri Lumiste –
Adalbert. Robert Annus või Simo Breede –
Suslik Väino; Kuujänes Tik. Jaan Willem
Sibul või Märt Jakobson – Karu Eduard;
Kuujänes Muhh. Veikko Täär või Tanel Jonas
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– Theodor; Peedu. Pirjo Püvi või Maria Kal-
laste – Sophie; Kuujänes Pots. Janari Jorro või
Risto Orav – Kellakägu Enn. Krista Kotselai-
nen – Robot. Susi Ann Kaljas, Laura Danilas,
Kristiina Raahel Uiga, Linda Lukas, Karoliine
Pärlin, Sigrid Tomson, Viktoria Soodla, Helen
Värno, Gertrud Tomson, Sonja Liis Kaara,
Merly Teder, Diana Lodeikin, Meriliis Tepper,
Kaspar Kiisk – Putukad ja Kuujänesed. Vane-
muise bänd ja orkester.
Esietendus 5. mail 2012 Vanemuise suures
majas.

Kreutzwald meets dance
Nüüdistantsulavastus. Koreograaf ja lavas-
taja Jaan Ulst, kunstnik Maarja Meeru,
valguskunstnik Siim Allas, muusikalised ku-
jundajad Ardo Ran Varres ja Jaan Ulst, assis-
tent Liina Olmaru, etenduse juht Illar Rätsep.
      Laval: Rita Dolgihh, Maarja Mitt, Milena
Tuominen, Laura Quin, Kristina Markevi-
ciute ja Tatevik Mkrtoumian.
Esietendus 9. mail 2012 Sadamateatris.

Pettson ja Findus
Lavastus lastele Sven Nordqvisti teose aine-
tel. Rootsi keelest tõlkinud Ülle Kiivet. Teksti
autor Jonas Svensson. Lavastaja Marko Mäe-
saar, kunstnik Liisa Soolepp, valguskunstnik
Tauri Kötsi, etenduse juhid Annika Haga ja
Illar Rätsep.
      Osades: Karol Kuntsel – Pettson. Ott
Sepp – Findus.
Esietendus 7. septembril 2012 Teatri Kodus.

Moonlight Express
Muusika- ja tantsulavastus. Autor, koreo-
graaf, lavastaja ja kunstnik Mare Tommingas,
muusikajuht ja dirigent Tarmo Leinatamm,
koreograaf Igor Barberic (Horvaatia), valgus-
kunstnik Tõnu Eimra, repetiitor Fabrice
Gibert, kontsertmeister Ele Sonn, etenduse

juht Ott Kilusk, produtsent Toomas Peterson. 
      Tantsijad: Julia Litvinenko, Kristina Mar-
keviciute, Maria Engel, Hayley Blackburn,
Ilja Mironov, Brandon Alexander, Silas
Stubbs, Anthony Maloney ja Vanemuise
balletitrupp.
      Muusikud: Hedvig Hanson, Uku Suviste,
Aivar Tommingas – solistid; Siiri Koodres,
Katrin Kapinus, German Javier Gholami
Torres-Pardo, Simo Breede – taustalauljad;
Tanel Aavakivi ja Marko Mägi ning Big Band
Tartu.
Esietendus 22. septembril 2012 Vanemuise
suures majas.

Cabaret
Muusikal Christopher Isherwoodi ja John
van Druteni teoste ainetel. Helilooja John
Kander, laulutekstide autor Fred Ebb, libre-
tist Joe Masteroff. Inglise keelest tõlkinud
Hannes Villemson ja Kirke Kangro. Lavastaja
Roman Hovenbitzer, koreograaf Winifred
Schneider, kunstnik Roy Spahn, dirigent
Tarmo Leinatamm, valguskunstnik Palle
Palme, lavastaja assistent Merle Jalakas,
repetiitor Rita Dolgihh, koormeister Piret
Talts, kontsertmeistrid Ele Sonn, Jaanika
Rand-Sirp, Katrin Nuume, etenduse juht
Ülle Tinn.
      Osades: Hannes Kaljujärv – Konferansjee.
Robert Annus või Juss Haasma – Clifford
Bradshaw. Tanja Mihhailova või Gerli Padar
– Sally Bowles. Eva Püssa või Silvi Vrait –
Preili Scneider. Aivar Tommingas – Härra
Schultz. Merle Jääger või Kaili Närep – Preili
Kost. Markus Luik või Simo Breede – Ernst
Ludwig. Jaan Willem Sibul – Max. Maria Kal-
laste või Pirjo Püvi või Helen Nõmm – Üks
daam. Janek Savolainen või Aivar Kallaste –
Gorilla. Vanemuise ooperikoor, balletitrupp,
bänd ja orkester.
Esietendus 20. oktoobril 2012 suures majas.
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Tagasi Eestisse
Draama autor, lavastaja ja kunstnik Urmas
Vadi, kunstnik Rainer Sarnet, valguskunstnik
Martin Meelandi, videokunstnik Henry
Griin, helikujundaja Külli Tüli.
      Osades: Marika Barabanštšikova – Maret;
Marta; Ema; Evelin 1; Külli jt. Karol Kuntsel
– Paavo; Karl; Psühholoog; Kelner jt. Helena
Merzin – Ingrid; Mutt; Tiiu; Helle jt. Maarja
Mitt – Triinu; Reet; Surfar; Evelin 2 jt. Rein
Pakk – John. Raivo Adlas – Malaisia vana-
mees; Männiste jt. Meelis Hansing – Ahv 1.
Janek Savolainen – Ahv 2. Oleg Zheludkov –
Ahv 3.
Esietendus 27. oktoobril 2012 Vanemuise
väikeses majas.

Musta pori näkku
Mihkel Raua teose ainetel. Teksti autor, lavas-
taja ja muusikaline kujundaja Andres Noor-
mets, kunstnik Maarja Meeru, valguskunst-
nik Margus Vaigur, videokunstnik Taavi
Varm, muusikalised kujundajad Alari Piis-
pea, Ele Sonn, Margus Tammemägi ja Mihkel
Raud, helikujundajad Andres Tirmaste ja
Vaiko Vreimann, etenduse juht Ott Kilusk.
      Osades: Riho Kütsar – Eno; Bussijuht
Volli; Toomas, Rein 2. Priit Strandberg –
Gunn; Tarmo; Mätas. Marianne Kütt – Mihkli
assistent. Andres Mähar – Mihkel. Martin
Kõiv – Hendrik; Miilits Paul. Ott Sepp – Mati;
Hardi; Mart. Kais Adlas – Aino. Margus Jaa-
novits – Rollo; dr Valvur; Rein; Arvo.
Esietendus 10. novembril 2012 Vanemuise
suures majas.

Remondimees
Draama autor, lavastaja, muusikaline kujun-
daja ja kunstnik Urmas Lennuk, valgus-
kunstnik Andres Sarv, helikujundaja Taavi
Toom, etenduse juht Mai Jägala.
      Osades: Külliki Saldre – Laura Lahemaa.

Maria Soomets – Reti Lahemaa. Tanel Jonas
– Nikolas, remondimees..
Esietendus 24. novembril 2012 Sadamateatris.

Õhtu Straussiga
Muusika- ja tantsulavastus Johann Straussi
muusikale. Lavastaja Fabrice Gibert, muusi-
kajuht ja dirigent Lauri Sirp, kunstnik Jaak
Vaus, kostüümikunstnik Mare Tommingas,
valguskunstnik Imbi Mälk, repetiitorid Elena
Poznjak-Kõlar ja Fabrice Gibert, koormeister
Piret Talts, kontsertmeistrid Jaanika Rand-
Sirp, Katrin Nuume ja Made Sõlg, etenduse
juhid Marek Markus Kroon ja Meelis Hansing.
      Osades: Colin Thomas Maggs või Ilja Mi-
ronov – Johann Strauss. Hayley Blackburn
või Julia Litvinenko – Henriette; Jetty. Silas
Stubbs või Lawrence Massie – Keiser Franz-
Joseph II. Maria Engel või Laura Quin – Keis-
rinna Elisabeth. Janek Savolainen või Aivar
Kallaste – Aiatööline; Kammerteener. Solis-
tid: Karmen Puis, Pirjo Püvi, Reigo Tamm,
Rene Soom ja Taavi Tampuu. Vanemuise bal-
lettitrupp, koor ja orkester.
Esietendus 30. novembril 2012 Väikese maja
saalis.

Lotte jõulupidu
Kontsertlavastus lastele. Libreto autor Janno
Põldma. Muusikana kasutatud erinevate
heliloojate teoseid. Muusikajuht ja dirigent
Tarmo Leinatamm, lavastaja Ain Mäeots,
koreograaf Janek Savolainen, kunstnik Iir
Hermeliin, valguskunstnikud Andres Sarv ja
Tõnu Eimra, helikujundaja Andres Tirmaste,
kontsertmeistrid Ele Sonn ja Katrin Nuume,
assistendid Krista Kotselainen ja Merle Jala-
kas, etenduse juhid Marek Markus Kroon ja
Ülle Tinn.
      Osades: Gerli Padar – Lotte. Getter Jaani
– Nukk. Jaan Willem Sibul – Jõuluvana. Priit
Strandberg või Robert Annus – Gustav, põhja-
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põder. Aivar Tommingas – Draakon Otto.
Maria Soomets – Doktor Ave. Hanna-Liina
Võsa – Mary Poppins; Maria von Trapp.
Merle Jalakas – Haldjas. Teistes osades: Kris-
tina Nukka, Karoliine Pärlin, Susi Ann

Kaljas, Linda Lukas, Karl Reimand, Oskar
Puis, Kristiina Raahel Uiga, Katariina Renate
Parksepp. Vanemuise orkester.
Esietendus 6. detsembril 2012 Vanemuise
suures majas.

LAVASTUS                                      ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED
Kosmonaut Lotte 5.05.2012 muusikalavastus lapsed 31 25314
Kreutzwald Meets Dance 9.05.2012 tantsulavastus täisk. 3 480
Kunksmoorimäng 24.03.2012 sõnalavastus lapsed 16 1527
Lotte jõulupidu 6.12.2012 muusikalavastus lapsed 14 14409
Lõbus lesk 30.09.2011 muusikalavastus täisk. 12 5210
Manon 9.04.2009 muusikalavastus täisk. 2 221
Maria Stuarda 5.05.2011 muusikalavastus täisk. 6 800
Mary Poppins 25.11.2011 muusikalavastus lapsed 22 16951
Moonlight Express 22.09.2012 mitmeliigilavastus täisk. 10 5243
Morten Viks lollide laeval 10.02.2012 sõnalavastus lapsed 8 2635
Musta pori näkku 10.11.2012 sõnalavastus täisk. 7 5207
Ninasarvik Otto 12.02.2010 sõnalavastus lapsed 5 1796
Nukitsamees 6.03.2010 muusikalavastus lapsed 6 1799
Oblomov 16.01.2012 sõnalavastus täisk. 10 1353
Onegin 10.11.2007 tantsulavastus täisk. 6 1465
Paanika 6.03.2010 sõnalavastus täisk. 14 2813
Peko 1.07.2011 sõnalavastus täisk. 8 6478
Pettson ja Findus 7.09.2012 sõnalavastus väikelapsed 20 2115
Puhastus 18.09.2010 sõnalavastus täisk. 13 3278
Pähklipureja 26.11.2004 tantsulavastus lapsed 8 3699
Remondimees 24.11.2012 sõnalavastus täisk. 8 1163
Rigoletto 13.10.2007 muusikalavastus täisk. 2 552
Rumm ja viin 3.11.2010 sõnalavastus täisk. 15 2130
Sviit 11.10.2008 sõnalavastus täisk. 4 1649
Tabamata ime 19.02.2011 sõnalavastus täisk. 5 1017
Tagasi Eestisse 27.10.2012 sõnalavastus täisk. 6 1098
Tappa laulurästast 9.02.2012 sõnalavastus täisk. 24 4694
Tosca 4.09.2007 muusikalavastus täisk. 3 683
Trubaduur 9.02.2008 muusikalavastus täisk. 3 982
Uinuv kaunitar 4.10.2008 tantsulavastus lapsed 4 1091
Vihmamees 20.11.2010 sõnalavastus täisk. 11 2821
Viimnepäev 20.04.2011 sõnalavastus täisk. 3 311
Väikese onu saaga 16.09.2011 sõnalavastus lapsed 17 1443
Werther 10.03.2012 muusikalavastus täisk. 4 1384
Õhtu Straussiga 30.11.2012 mitmeliigilavastus täisk. 5 2229

Repertuaari nimekiri
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2012 SÕNA- MUUSIKA- TANTSU- MITMELIIGI-

LAVASTUSED LAVASTUSED LAVASTUSED LAVASTUSED KOKKU

uuslavastused 11 4 2 2 19
kogu repertuaar 29 16 6 3 54
etendused 321 141 38 24 524
külastused 75 556 91 254 11 150 9 455 187 415
keskmine pilet 8,02 11,58 5,88 3,28 9,57

Väljaspool statsionaari anti 19% etendustest, sh kolme lavastusega anti etendusi Makedoonias
ja Brüsselis. 

MAJANDUSTEGEVUS

MUU TEGEVUS

Advendikontsert kontsert 1 500
Appi! Ooper! kontsert 6 205
Ball 2012 ball 1 2439
Balletigala muu 1 588
Hooaja avakontsert kontsert 2 1039
Hooaja lõppkontsert kontsert 1 521
Kassitoome suvekontsert kontsert 1 5200
Memory 2012 kontsert 5 3302
Ooperi- ja operetigala kontsert 2 765
Paul Mägi meistrikursuste lõppkontsert kontsert 1 105
Sümfooniakontsert kontsert 1 143
Teatribändide festival kontsert 1 132
Vellkamm tu Estõunia ürituste sari 2 92

25 15 031

 

toetused
3 770 901

majandus-
tegevusest 
laekuv tulu
1 462 792

etendus-
tegevusega kaudselt

seotud tulud
6 854 097

tööjõukulud
4 512 051

halduskulud
555 231

majanduskulud
1 519 006

muud kulud
5 402 887

KULUDTULUD

Repertuaari koondnäitajad
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LINNATEATRID

KURESSAARE LINNATEATER 
www.kuressaarelinnateater.com

Poolkutseline Kuressaare Teater sai 1935. aas-
tal alguse Kuressaare Eesti Seltsi (1886–1940)
näiteringist. 1998. aastal taasasutati Kures-
saare Linnateater ja järgmisel aastal toimus
esimene esietendus.

LAVASTUSTE STATSIONAARID ISTEKOHTI
Teatrisaal 215
Sadamaait 177
Linnuse kapiitlisaal 90

KOOSSEIS

Teatri juht: Piret Rauk
Direktori asetäitja loomealal: Aarne Mägi

UUSLAVASTUSED

O.T.M.A. – Nikolai II tütred
Kate Moira Ryani draama. Inglise keelest tõl-
kinud Tiina Tarik. Lavastaja Heiti Pakk,
kunstnik Kaili Viidas, helikujundaja ja val-
gustaja Allan Kallaste, lavameister Ahto
Matt, kostümeerija Laivi Koppel.
      Osades: Karin Tammaru – Olga. Marika
Barabanštšikova – Maria. Piret Laurimaa –
Tatjana. Karin Rask – Anastassia. Peeter Tam-
mearu – Markov. Mikk Rang – valvur.
Esietendus 14. juunil 2012 teatrisaalis.

Yksine
Laura Ruohoneni draama. Soome keelest tõl-
kinud Aare Toikka. Lavastaja ja muusikaline
kujundaja Aare Toikka, kunstnik Iir Herme-
liin, valguskunstnik Allan Kallaste, video-

kunstnik Peeter Ritso, lavameister Ahto
Matt, kostümeerija Laivi Koppel, operaator
Joosep Matjus.
      Osades: Kersti Kreismann – Hilpi. Piret
Rauk – Juulia. Jörgen Liik – Tor.
Esietendus 2. augustil 2012 Kuressaare
Sadamaaidas. 

Mündi lõhn
Piret Raugi tragikomöödia. Lavastaja Aarne
Mägi, kunstnik Jaak Vaus, muusikaline ku-
jundaja vanamuusikaansambel Rondo, heli-
kujundaja Allan Kallaste, lavavõitluse seadja
Tanel Saar (VAT Teater), lavameister Ahto
Matt, valgustaja Allan Kallaste, kostümeerija
Laivi Koppel, assistent Ene Pärtel.
      Osades: Merilin Kirbits – Luise; Õnne.
Hannes Prikk – Vaim; Hugo. Piret Rauk –
Proua Anna. Mati Talvistu – Minister; Lossi-
foogt Godert. Priit Lõhmus – Hermann; Venf-
rid. Aime Käen – Hildegard. Urmas Lehtsalu
– Härra Hesse.
Esietendus 19. oktoobril 2012 Kuressaare
linnuse kapiitlisaalis.

Lumekuninganna ehk Purunenud peeglite
kuningriik
H. C. Anderseni lastemuinasjutu ainetel.
Taani keelest tõlkinud Henrik Sepamaa. Dra-
matiseerija, lavastaja ja muusikaline kujun-
daja Aarne Mägi, muusika autor Laine Lehto,
videokunstnik Peeter Ritso, helikujundaja
Elen Pärtel-Saar, lavameister Ahto Matt, val-
gustaja Allan Kallaste, kostümeerija Laivi
Koppel, tehniline teostus Urmas Rämmal.
      Osades: Vootele Mets – Kaj. Airike Vipp
– Gerda. Tiia Marist – Lilleeit; Röövlitüdruk.
Priit Lõhmus – Vares; Põhjapõder. Piret Rauk
– Lumekuninganna. Aime Käen – Vanaema;
Nõid.
Esietendus 6. detsembril 2012 teatrisaalis.
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LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED
Hind 3.10.2010 sõnalavastus täisk. 9 1172
Lumekuninganna 6.12.2012 sõnalavastus lapsed 8 1070
Mündi lõhn 19.10.2012 sõnalavastus täisk. 9 584
O.T.M.A.- Nikolai II tütred 14.06.2012 sõnalavastus täisk. 10 1234
Oma saar 26.10.2011 sõnalavastus täisk. 7 552
Petmine 17.06.2011 sõnalavastus täisk. 13 2465
Värviline kummut 17.02.2011 sõnalavastus lapsed 6 729
Yksine 2.08.2012 sõnalavastus täisk. 9 1286

2012 SÕNALAVASTUSED

uuslavastused 4
kogu repertuaar 8
etendused 71
külastused 9092
keskmine pilet 6,43

Filmiprogramm lastele ürituste sari 8 185
Filmiprogramm täiskasvanutele ürituste sari 38 3037
PÖFFi filmiprogramm ürituste sari 5 423

KOKKU 51 3 645

MUU TEGEVUS

MAJANDUSTEGEVUS

 

toetused
123 42

majandus-
tegevusest 
laekuv tulu

55 931

etendustegevusega 
kaudselt seotud 

tulud
57 702

majanduskulud
23 439

tööjõukulud
130 156

halduskulud
50 431

Repertuaari nimekiri

Repertuaari koondnäitajad

KULUDTULUD
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TALLINNA 
LINNATEATER 
www.linnateater.ee 

Tallinna Linnateater, kunagine Eesti Riiklik
Noorsooteater, on tegutsenud rohkem kui
nelikümmend aastat. Kunagi ilma oma ma-
jata alustanud teater on nüüdseks saanud
enda käsutusse esindusliku hoonetekomp-
leksi vanalinna IX kvartalis. Lavastusi tuuak-
se välja kolmes erinevas saalis ja vabaõhu-
laval on pandud alus suveteatri traditsioo-
nile. Linnateatril on oma rahvusvaheline
teatrifestival „Talveöö unenägu“.

LAVASTUSTE STATSIONAARID ISTEKOHTI
Väike saal 87
Taevalava 169
Põrgulava 182
Lavaauk 320
Kammersaal 71
Hobuveski 142
Salme Kultuurikeskus 618

KOOSSEIS 

Teatrijuht: Raivo Põldma
Peanäitejuht: Elmo Nüganen
Peakunstnik: Iir Hermeliin (kuni 30.06.2012)
Muusikajuht: Riina Roose
Kunstnik: Kustav-Agu Püüman
Lavastaja-dramaturg: Diana Leesalu (al
1.08.202), Paavo Piik (al 1.08.2012)
Dramaturgid: Triin Sinissaar, Maria Lee Lii-
vak (kuni 30.06.2012), Kristiina Jalasto (al
1.08.2012),
Trupijuht: Veiko Tubin
Näitlejad: Aleksander Eelmaa, Allan Noor-
mets, Alo Kõrve, Andero Ermel, Andres Raag,
Andrus Vaarik, Anne Reeman, Anu Lamp,
Argo Aadli, Elisabet Reinsalu, Epp Eespäev,
Evelin Võigemast, Hele Kõrve, Helene Van-

nari, Henrik Kalmet (al 1.08.2012), Indrek
Ojari, Kalju Orro, Karl-Andreas Kalmet (al
1.08.2012), Kaspar Velberg (al 1.08.2012),
Kristjan Üksküla, Külli Teetamm, Liis Lass
(al 1.08.2013), Maiken Schmidt (al 1.08.2012),
Margus Tabor, Mart Toome, Mikk Jürjens,
Märt Pius (al 1.08.2012), Piret Kalda, Priit
Pius (al 1.08.2012), Priit Võigemast, Rain Sim-
mul, Sandra Üksküla, Tõnn Lamp, Ursula
Ratasepp

UUSLAVASTUSED

Mürk
Draama Aleksander Puškini lühinäidendite
„Ihnus rüütel“ ning „Mozart ja Salieri“ aine-
tel. Vene keelest tõlkinud Kalju Kangur. La-
vastaja ja muusikaline kujundaja Kristjan
Üksküla, kunstnik Kustav-Agu Püüman, val-
guskunstnik Priidu Adlas.
      Osades: Kristjan Üksküla – Albert; Mo-
zart. Mikk Jürjens – Jean; Hertsogi teener;
Trahteri teenindaja. Aleksander Eelmaa –
Juut. Rain Simmul – Parun. Indrek Ojari –
Hertsog; Salieri.
Esietendus 11. veebruar 2012 väikeses saalis.

Keti lõpp
Paavo Piigi draama. Lavastaja Priit Võige-
mast, kunstnik Marion Undusk, valgus-
kunstnik Priidu Adlas, videokunstnik ja
helikujundaja Veiko Tubin.
      Osades: Andero Ermel – Mees. Elisabet
Reinsalu – Naine; Jänes. Evelin Võigemast –
Teenindaja. Priit Võigemast – Vana mees.
Sandra Üksküla – Neiu; Teine jänes. Veiko
Tubin – Luuletaja. Alo Kõrve – Noormees.
Esietendus 3. märtsil 2012 Taevalaval.

Maailmale nähtamatud pisarad
Komöödia Antoša Tšehhonte lühijuttude
„Paks ja peenike“, „Missugune kolmest“,
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„Diplomaat“, „Albioni tütar“, „Õnnepo-
juke“, „Koomik“ ja „Maailmale nähtamatud
pisarad“ ning lühinäidendite „Abieluette-
panek“ ja „Karu“ ainetel. Dramatiseerija ja
lavastaja Elmo Nüganen, muusika autor Jaak
Jürisson, muusikaline kujundaja Riina Roose,
kostüümikunstnik Reet Aus, valguskunstnik
Priidu Adlas.
      Osades: Margus Tabor – Konduktor;
Luka; Mihhaila Petrovitš; Stepan Stepanovitš
Tšubukov. Indrek Ojari – Konduktor; Luka;

Mihhaila Petrovitš; Stepan Stepanovitš Tšu-
bukov. Mart Toome – Reisija; Ivan Gavrilo-
vitš; Ivan Kuzmitš Grjabov. Argo Aadli –
Pjotr Petrovitši poeg Nathanael; Petja poeg
Nathanael; Vladimir Strahl; Ivan Vassiljevitš
Lomov. Allan Noormets – Reisija; Miša
(„paks“); Smirnov; Isa Matvei. Andres Raag
– Pjotr Petrovitš; Petja („peenike“); Rebrotjos-
sov. Epp Eespäev – Reisija; Nutunaine; Na-
talja Stepanovna Tšubukova; Lomovi naine
Natalja. Külli Teetamm – Reisija; Nadežda

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Aeg ja perekond Conway 23.02.2011 sõnalavastus täisk. 39 3224
Amy seisukoht 29.10.2011 sõnalavastus täisk. 30 3921
Biloxi Blues 2.04.2011 sõnalavastus noored 12 2016
Eesti filmi laulud 24.11.2012 muusikalavastus täisk. 6 1038
Gizzelle 26.11.2011 tantsulavastus täisk. 18 1668
Hamlet 27.10.2012 sõnalavastus täisk. 11 1824
Hecuba pärast 21.03.2009 sõnalavastus noored 24 6208
Homme näeme 26.03.2010 sõnalavastus täisk. 16 2860
Härra Biedermann ja tulesüütajad 6.11.2010 sõnalavastus täisk. 9 916
Jumala narride vennaskond 4.12.2010 sõnalavastus täisk. 4 726
Karin. Indrek. Tõde ja õigus. 4. 12.03.2006 sõnalavastus täisk. 4 658
Kes kardab Virginia Woolfi? 23.01.2010 sõnalavastus täisk. 39 3014
Keskööpäike 10.04.2010 sõnalavastus täisk. 4 630
Keti lõpp 3.03.2012 sõnalavastus täisk. 24 4049
Kivid sinu taskutes 3.03.2007 sõnalavastus täisk. 18 1528
Koletis kuu peal 26.03.2011 sõnalavastus täisk. 10 821
Lantimiskunstnikud 29.09.2012 sõnalavastus noored 19 2117
Ma armastasin sakslast 12.12.2009 sõnalavastus täisk. 15 2693
Maailmale nähtamatud pisarad 3.04.2012 sõnalavastus täisk. 21 11381
Meie, kangelased 9.05.2009 sõnalavastus täisk. 5 877
Mürk 11.02.2012 sõnalavastus täisk. 12 1055
Nii see on (kui teile nii näib) 11.11.2006 sõnalavastus täisk. 11 1318
Nõks 17.11.2007 sõnalavastus täisk. 3 274
Scapini kelmused 18.06.2011 sõnalavastus noored 10 2864
Tõde ja õigus. Teine osa 12.02.2005 sõnalavastus täisk. 14 2542
Vincent 27.05.2004 sõnalavastus täisk. 2 287
Üsna maailma lõpus 18.09.2010 sõnalavastus täisk. 12 1088

Repertuaari nimekiri
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Petrovna; Nutunaine; Wilca Twyce. Tõnn
Lamp – Ivan Aleksejevitš („õnnepojuke”);
Dmitri Ivanovitš; Fjodor Andrejevitš Otsov.
Piret Kalda – Reisija; Popova; Marja Andre-
jevna; Nutunaine. Andrus Vaarik – Reisija;
Ivan Akimovitš („koomik”); Aristarh Ivano-
vitš („diplomaat”). Anne Reeman – Luisa
Fridrihhovna Wanzenbach-Smejukina; Luisa;
Nutunaine; Maša.
Esietendus 3. aprillil 2012 Salme Kultuuri-
keskuses.

Lantimiskunstnikud
Komöödia autorid ja lavastajad Paavo Piik ja
Diana Leesalu.
      Osades: Henrik Kalmet – Arvutinohik.
Karl-Andreas Kalmet – Guru. Kaspar Velberg
– Kampsun; Hipster. Maiken Schmidt – Kol-
leeg; Ema; erinevad tüdrukud. Liis Lass –
Mai-Liis Juuni; erinevad tüdrukud. Märt Pius
– Beetamees. Priit Pius – Hipster; Alfamees.
Esietendus 29. septembril 2012 Hobuveskis.

Hamlet
William Shakespeare’i tragöödia. Inglise kee-
lest tõlkinud Georg Meri, Doris Kareva, Anu
Lamp. Lavastaja Priit Võigemast, muusika

autor Rasmus Puur, koreograaf Maiken
Schmidt, kunstnik Marion Undusk, valgus-
kunstnik Priidu Adlas, videokunstnik ja
muusikaline kujundaja Veiko Tubin.
      Osades: Alo Kõrve – Hamlet. Epp Ees-
päev – Gertrud. Rain Simmul – Claudius.
Evelin Võigemast – Ophelia. Andrus Vaarik
– Polonius. Mart Toome – Horatio. Indrek
Ojari – Guildenstern. Aleksander Eelmaa –
Hamleti isa vaim. Margus Tabor – Cornelius;
Hauakaevaja. Tõnn Lamp – Laertes. Argo
Aadli – Rosencrantz. Kristjan Üksküla –
Reynaldo.
Esietendus 27. oktoobril 2012 Taevalaval.

Eesti filmi laulud
Kontsertlavastus Eesti filmidest tuttavate
Eesti päritolu heliloojate lauludega. Muusi-
kajuht ja lauluõpetaja Riina Roose, liikumise
juhendaja Maiken Schmidt, kunstnik Anu
Konze, valguskunstnik Priidu Adlas, arran-
žeerija Jaak Jürisson.
      Laval: Riina Roose, Mart Toome, Veiko
Tubin, Kaspar Velberg, Liis Lass, Maiken
Schmidt, Sandra Üksküla, Mikk Jürjens ja
Andero Ermel.
Esietendus 24. novembril 2012 Põrgulaval.

2012 SÕNA- MUUSIKA- TANTSU- KOKKU

LAVASTUSED LAVASTUSED LAVASTUSED

uuslavastused 5 1 0 6
kogu repertuaar 25 1 1 27
etendused 368 6 18 392
külastused 58891 1038 1668 61 597
keskmine pilet 13,33 13,53 8,99 13,22

Väljaspool lavastuste statsionaare anti 4% etendustest, sh 1 etendus Venemaal festivalil Baltiiski
Dom 353 vaatajale.

Repertuaari koondnäitajad
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MUU TEGEVUS 

Lisaks etendustegevusele toimus hooaja ava-
üritus, Lastekirjanduse Keskuse ja Tallinna
Tantsuteatri sarjad lastele: „Raamat tantsib“
ja „Las laps proovib“ ning 15. veebruaril
tähistati näituse, ettekandepäeva ja raamatu
esitlusega Elmo Nüganeni 50. juubelit. 
      9. juunil oli Teatrisõprade klubis EMTA
Lavakunstikooli bakalaureusetööde esimene
lugemine: Kristiina Jalasto „Giovanni nukru-
semaal ja teisi lugusid Eestist“, Ingel Un-

Elmo Nüganeni juubel muu 2 171
Hooaja avaüritus muu 1 750
Esimene lugemine muu 1
Las laps proovib ürituste sari 20 600
Raamat tantsib ürituste sari 2 60
Talveöö unenägu festival 18 1 584

KOKKU 44 3 165

 

toetused
1 281 235

majandus-
tegevusest 
laekuv tulu

762 381

etendustegevusega 
kaudselt seotud 

tulud
426 768

tööjõukulud
1 447 578 halduskulud

212 998

majanduskulud
424 

muud kulud
344 676

KULUDTULUD

duski „Me näeme veel” ja Diana Leesalu
„Offline”. Lugesid Tallinna Linnateatri näit-
lejad ja Lavakunstikooli 25. lennu tudengid. 

7.–21. detsembrini toimus Tallinna Linna-
teatri korraldamisel 7. rahvusvaheline teatri-
festival „Talveöö unenägu“, kus põhi-
programmi kuulusid Boliivia, Argentiina,
Peruu ja Tšiili teatrite lavastused; kõrval-
programmis olid õpitoad, kinos „Sõprus“ La-
dina-Ameerika filmiprogramm ja klubiõhtud
teatrireiside teemal. 

MAJANDUSTEGEVUS
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VÕRU LINNATEATER
www.vorulinnateater.com 

Võru Linnateater on poolkutseline väike-
teater, mis tegutseb SA Võru Kannel struk-
tuuriüksusena. Võru Linnateatri nimi võeti
kasutusele 1. jaanuaril 2009. aastal. 2012 jät-
kati tegevust projektipõhiselt, lavastuspro-
jektides kasutatakse kutselisi ning stuudio-
töö koolitusega külalisnäitlejaid. Teatri juures
tegutseb ka Võru Draamastuudio, mille üles-
andeks on seatud Võru gümnaasiumiõpi-
laste loominguline arendamine kaasaegse
teatri metoodikaid ja vahendeid rakendades.

LAVASTUSTE STATSIONAARID ISTEKOHTI
Kultuurimaja black-box 70
Kultuurimaja väike saal 100
Võru vana haigla hoov 227

KOOSSEIS
Teatrijuht: Heiki Kelp
Kunstiline juht: Tarmo Tagamets (kuni
31.08.2012), Leino Rei (al 1.09. kuni 2.12.2012)

UUSLAVASTUSED

Kohtumiseni
Nüüdistantsulavastus noortele. Koreograaf
Helena Krinal, juhendaja Tarmo Tagamets.
Laval: Võru Draamastuudio IV ja võimlemis-
klubi Sirutus.
Esietendus 14. märtsil 2012 Võru Kandle
black-boxis.

Haigemaja
Jan Rahmani komöödia. Lavastaja Tarmo
Tagamets, muusikajuht Silja Otsar, helikujun-
daja Madis Eiche, lavameister Andres Jukk,
kostümeerija Narcissa Samm, assistent Kätlin
Hoop, produtsent Heiki Kelp.

      Osades: Maive Käos – Õde Asta; Siiri.
Tarmo Tagamets – Volli. Marje Metsur –
Maimu. Heli Teidla – Meeta. Silvi Jansons –
Urve. Gertrud Kinna – Õde Kaja. Kait Kall –
Üldarst; härra Kõiv. Madis Mäeorg – Peaarst;
Härra Kask. Martin Liira – Kultuurimaja
direktor. Siim Sareal – Silver. Jüri Kaver –
Kreutzwald.
Esietendus 25. juulil 2012 vana Võru haigla
hoovis.

Üürnikud
Draama. Autor ja lavastaja Leino Rei, kunst-
nik Tuuli Tubin, valguskunstnik Priidu
Adlas, muusikaline kujundaja Taisto Uuslail,
valgustaja Siim Sareal, rekvisiitor Maive
Käos.
      Osades: Tarmo Tagamets – Noor mees.
Kärt Johanson – Naine. Peeter Volkonski –
Vana mees.
Esietendus 10. novembril 2012 Võru Kandle
black-boxis. 

alates ylevaated_Layout 1  08.08.13  19:41  Page 277



278

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Haigemaja 25.07.2012 sõnalavastus täisk. 6 1370
Kohtumisteni 14.03.2012 tantsulavastus noored 4 355
Pegasus, sõpradele Paul 8.12.2011 sõnalavastus lapsed 3 381
Ümmargune null 28.03.2012 mitmeliigilavastus väikelapsed 8 592
Üürnikud 10.11.2012 sõnalavastus täisk. 6 377

2012 SÕNA- TANTSU- MITMELIIGI- KOKKU

LAVASTUS LAVASTUS LAVASTUS

uuslavastused 2 1 1 4
kogu repertuaar 3 1 1 5
etendused 15 4 8 27
külastused 2128 355 592 3075
keskmine pilet 7,01 2,5 3,28 6,12

Väljaspool lavastuste statsionaare anti 44% etendustest. 

Repertuaari nomekiri

Repertuaari koondnäitajad
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RIIGI ASUTATUD SIHTASUTUSED 

EESTI DRAAMATEATER 
www.draamateater.ee 

Eesti Draamateater on püsitrupiga reper-
tuaariteater, mis tegusteb riigi osalusega siht-
asutusena. Eesti suurimas sõnalavastus-
teatris töötab üle 40 näitleja, kellest enamik
on lõpetanud EMTA lavakunstikooli, samuti
on näitlejaid tulnud Moskva Teatriinstituu-
dist või teatri oma kunagisest stuudiost.
Teatri repertuaaris on klassika, nii maailma
kui ka eesti dramaturgia. Eesti Draamateatris
esmalavastatud algupärandid ilmuvad näi-
dendiraamatu sarjas. „Esimese lugemise“
sarjas tutvustatakse seni lavastamata eesti
näidendeid, prioriteediks on noorte autorite
näidendite esitamine. 

STATSIONAARID ISTEKOHTI
Suur saal 426
Väike saal 170
Maalisaal 70
Kammersaal 150
Laitse Graniitvilla 100

KOOSSEIS

Teatrijuht: Rein Oja
Peanäitejuht: Priit Pedajas
Lavastajad: Hendrik Toompere jr, Ingomar
Vihmar, Uku Uusberg, Merle Karusoo
Peakunstnik: Riina Degtjarenko 
Muusikajuht: Liisa Hirsch
Dramaturgid: Ene Paaver, Monika Larini
(kuni 26.02.2012), Mihkel Seeder (al 1.03.2012)
Näitlejad: Ain Lutsepp, Britta Vahur, Ester
Pajusoo, Guido Kangur, Harriet Toompere,
Hendrik Toompere jr jr, Hilje Murel, Indrek
Sammul (al 8.05.2012), Ita Ever, Ivo Uuk-

kivi, Jaan Rekkor, Jan Uuspõld, Jüri Tiidus
(al 1.11.2012), Kaie Mihkelson, Kersti Hein-
loo, Kersti Kreismann, Kristo Viiding, Laine
Mägi, Lembit Ulfsak, Mait Malmsten, Mari
Lill, Mari-Liis Lill, Maria Advjushko, Maria
Klenskaja, Marta Laan, Martin Veinmann,
Merle Palmiste, Mihkel Kabel (kuni 30.09.2012),
Märt Avandi, Piret Krumm, Pääru Oja (al
1.08.2012), Raimo Pass, Roland Laos, Taavi
Teplenkov, Tiit Sukk, Tõnu Aav, Tõnu Kark,
Tõnu Oja, Viire Valdma, Ülle Kaljuste

UUSLAVASTUSED

Kolm õde
Anton Tšehhovi draama. Vene keelest tõlki-
nud Otto Samma. Lavastaja Hendrik Toom-
pere jr, kunstnik Ervin Õunapuu, muusi- 
kaline kujundaja Liisa Hirsch, etenduse juht
Karin Undrits.
      Osades: Liis Haab – Natalja Ivanova.
Mari-Liis Lill – Natalja Ivanova. Mihkel
Kabel – Vladimir Rode. Raimo Pass – Ivan
Tšebutõkin. Tõnu Aav – Ferapont. Kersti
Heinloo – Olga. Ester Pajusoo – Anfissa. Jüri
Tiidus – Aleksei Fedotik. Rein Oja – Vassili
Soljonõi. Taavi Teplenkov – Fjodor Kulõgin.
Merle Palmiste – Maša. Marta Laan – Irina.
Hendrik Toompere jr jr – Nikolai Tusenbach.
Jan Uuspõld – Aleksandr Veršinin. Mait
Malmsten – Andrei Prozorov. 
Esietendus 12. veebruaril 2012 suures saalis.

Naine minevikust
Roland Schimmelpfennigi draama. Saksa
keelest tõlkinud Kalle Hein. Lavastaja, kunst-
nik ja muusikaline kujundaja Ingomar Vih-
mar, lavastaja assistent Svea Sööt, etenduse
juht Kadri Tammiste.
      Osades: Klaudia Tiitsmaa (TÜ Viljandi
Kultuuriakadeemia) – Tina. Kleer Maibaum
– Romy Vogtländer. Harriet Toompere –
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Claudia. Roland Laos – Andi. Tiit Sukk –
Frank.
Esietendus 15. veebruaril 2012 väikeses saa-
lis.

Lõikuspeo tantsud
Brian Frieli draama. Inglise keelest tõlkinud
Joel Sang. Lavastaja Priit Pedajas, kunstnikud
Illimar Vihmar ja Maret Tamme.
      Osades EMTA Lavakunstikooli tudengid:
Jane Kruus – Chris. Kristiina Hortensia Port
– Agnes. Katariina Ratasepp – Rose. Karl–
Andreas Kalmet – Michael. Piret Krumm –
Maggie. Maiken Schmidt – Maggie. Kaspar
Velberg – Jack. Liis Lass – Kate. Priit Pius –
Gerry.
Esietendus 18. märtsil 2012 suures saalis.

Seitse venda
Aleksis Kivi teose on soome keelest tõlkinud
Friedebert Tuglas ja dramatiseerinud Volde-
mar Panso. Lavastaja Priit Pedajas, kunstni-
kud Illimar Vihmar, Lina Nguyen ja Maret
Tamme.
      Osades EMTA Lavakunstikooli tudengid:
Pääru Oja – Juhani. Karl-Andreas Kalmet –
Lauri. Märt Pius – Aapo. Priit Strandberg –
Eero. Henrik Kalmet – Timo. Kaspar Velberg
– Simeoni. Priit Pius – Tuomas. Priit Pedajas
– Köster; Nimismees.
Esietendus 1. aprillil 2012 Maalisaalis. 

Vertikaaltund
David Hare`i draama. Inglise keelest tõlki-
nud Mati Soomre. Lavastaja Merle Karusoo,
kunstnik Liina Unt, valguskunstnik Priidu
Adlas, etenduse juht Karin Undrits.
      Osades: Hilje Murel – Nadia Blye. Taavi
Teplenkov – Philip Lucas. Tõnu Oja – Oliver
Lucas. Pääru Oja – Dennis Dutton. Piret
Krumm – Terri Scholes.
Esietendus 15. aprillil 2012 väikeses saalis.

Nelipühad
David Edgari draama. Inglise keelest tõlki-
nud Aulis-Leif Erikson, Ene Paaver. Lavas-
taja ja muusikaline kujundaja Mladen
Kiselov, kunstnik Vladimir Anšon, kostüümi-
kunstnik Rosita Raud, valguskunstnik Priidu
Adlas, videokunstnikud Vladimir Anšon ja
Tauno Makke, lavastaja assistent Jekaterina
Novosjolova, konsultandid Liisa Hirsch ja
Rein Oja, etenduse juht Johannes Tammsalu.
      Osades: Jim Ashilevi – Antonio. Mihkel
Kabel – Esimene sõdur. Lembit Ulfsak – isa
Sergei Bojovic. Raimo Pass – Grigori Koro-
lenko. Ivo Uukkivi – isa Petr Karoly. Jeka-
terina Novosjolova – teismeline tüdruk;
Czaba sekretär; Cleopatra. Maria Klenskaja –
Amira. Laine Mägi – Fatima. Harriet Toom-
pere – Gabriella Pecs. Märt Avandi – Raif.
Roland Laos – Teine sõdur. Ain Lutsepp –
Oliver Davenport. Kersti Kreismann – Anna
Jedlikova. Maria Advjushko – Toni New-
some. Martin Veinmann – Pusbas. Marta
Laan – Yasmin. Mari Lill – naispolitseinik;
Marina. Kristo Viiding – Abdul. Guido Kan-
gur – Nico. Hendrik Toompere jr jr – Mihhail
Czaba; rootslane. Mait Malmsten – Leo Katz.
Esietendus 6. mail 2012 suures saalis.

Islandi kell
Halldor Kiljan Laxnessi teose põhjal drama-
tiseerinud Benedikt Erlingsson. Islandi kee-
lest tõlkinud Askur Alas. Lavastaja Priit
Pedajas, muusika autor Liisa Hirsch, kunst-
nik Riina Degtjarenko, valguskunstnik Raido
Talvend, etenduse juht Kadri Tammiste.
      Osades: Tõnu Oja – Grindvicensis. Tõnu
Kark – Vana mees; Kurjategija; von Uffelen.
Maria Klenskaja – Jón Hreggviðssoni ema.
Laine Mägi – Gudda. Indrek Sammul – Arnas
Arnæus. Kaie Mihkelson – Arnæuse naine.
Piret Krumm – Jón Hreggviðssoni naine;
Baaridaam; Süüdimõistetud naine. Hilje
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Murel – Snæfríður „Islandi Päike“. Tiit Sukk
– Jon Marteinsson. Taavi Teplenkov – Timu-
kas; Sigurður Sveinsson. Guido Kangur – Ey-
dalin. Hendrik Toompere jr jr – Jon Jonsson;
Piitsasaanud hulgus; Norra postiülem. Jan
Uuspõld – Jón Hreggviðsson. Mait Malmsten
– Magnús Sigurðsson.
Esietendus 10. augustil 2012 suures saalis.

Kontakt
Martin Alguse draama. Lavastaja ja muusi-
kaline kujundaja Ingomar Vihmar, kunstnik
Illimar Vihmar, valguskunstnik Triin Suvi,
etenduse juht Anneli Roosi.
      Osades: Kleer Maibaum – Rita. Märt
Avandi – Johan. Ain Lutsepp – Anton. Jaan
Rekkor – Georg. Maria Advjushko – Naine.
Marta Laan – Anne. Kristo Viiding – Rene.
Martin Algus – Mees.
Esietendus 23. septembril 2012 väikeses
saalis.

Uus elektriline tantsusaal
Enda Walshi draama. Inglise keelest tõlkinud
Reet Kandimaa, toimetanud Sander Pukk ja
Maria Lee Liivak. Lavastaja Sander Pukk,
kunstnik Annika Lindemann, valguskunst-
nik Kalle Karindi, muusikaline kujundaja
Liisa Hirsch, etenduse juhid Anneli Roosi ja
Karin Undrits.
      Osades: Kersti Heinloo – Ada. Ülle Kal-
juste – Clara. Kaie Mihkelson – Breda. Tiit
Sukk – Patsy.
Esietendus 9. oktoobril 2012 väikeses saalis.

Kevadine Luts
Andrus Kivirähki draama. Lavastaja Uku
Uusberg, kunstnik Pille Jänes, valguskunst-
nik Rene Liivamägi, etenduse juht Johannes
Tammsalu.

      Osades: Tõnu Oja – Kirjandustegelane;
Silbe isa; Lepik. Raimo Pass – Velsker Stepa-
nov; kaupmees Arusk; esimene kirjastaja.
Pääru Oja – Silbe. Indrek Sammul – Isa; Loll–
Mart. Hilje Murel – Ema; Auguste. Roland
Laos – Luts. Tiit Sukk – Staabikapten; Peep;
Eller. Taavi Teplenkov – Tentsik Paju; Jakob-
son; teine kirjastaja. Mari Lill – Vanatädi.
Hendrik Toompere jr jr – Peeter Arusk. Uku
Uusberg – Voorimees.
Esietendus 11. novembril 2012 suures saalis.

Hävituse ingel
Yasmina Reza draama. Prantsuse keelest tõl-
kinud Margus Alver. Lavastaja, valguskunst-
nik ja muusikaline kujundaja Hendrik
Toompere jr, kunstnik Ervin Õunapuu, vi-
deokunstnik Tauno Makke, etenduse juht
Karin Undrits.
      Osades: Ivo Uukkivi – Michel Houllie.
Harriet Toompere – Annette Reille. Liisa Pulk
– Veronique Houllie. Mait Malmsten – Alain
Reille.
Esietendus 25. novembril 2012 väikeses
saalis.

Vana roosa maja
Mika Keräneni lasteraamatu dramatiseerija
Ingomar Vihmar. Lavastaja Ingomar Vihmar,
muusika autor Andre Pichen, koreograaf
Rauno Zubko, kunstnik Liina Unt, valgus-
kunstnik Martin Makarevitš. 
      Osades: Marta Laan – Reilika. Maria
Advjushko – Reilika ema. Merle Palmiste –
Krissu. Jüri Tiidus – Olav. Piret Krumm –
Mari. Märt Avandi – Ahto. Ester Pajusoo –
Tädi Salme. Ingomar Vihmar – Antoni ja
Olevi isa. Mari-Liis Lill – Sadu. Veljo Reinik
– Anton.
Esietendus 9. detsembril 2102 suures saalis.
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LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Aabitsa kukk 10.09.2004 sõnalavastus täisk. 31 2144
Augustikuu 7.03.2010 sõnalavastus täisk. 32 12709
Boulgakoff 13.01.2008 sõnalavastus täisk. 5 637
Cancún 28.10.2011 sõnalavastus täisk. 51 7322
Eesti matus 8.06.2002 sõnalavastus täisk. 7 2524
Grönholmi meetod 30.03.2008 sõnalavastus täisk. 10 1397
Hiilgav! 3.10.2009 sõnalavastus täisk. 8 3210
Hävituse ingel 25.11.2012 sõnalavastus täisk. 6 831
Islandi kell 10.08.2012 sõnalavastus täisk. 11 2843
Jaan Umbi lugu 30.01.2011 sõnalavastus täisk. 2 431
Kaevuritest kunstnikud 12.06.2010 sõnalavastus täisk. 11 2575
Kevadine Luts 11.11.2012 sõnalavastus täisk. 10 3436
Kirsiaed 7.02.2010 sõnalavastus täisk. 3 762
Kolm õde 12.02.2012 sõnalavastus täisk. 22 6857
Kontakt 23.09.2012 sõnalavastus täisk. 11 1533
Kuni inglid sekkuvad 11.12.2011 sõnalavastus täisk. 26 9737
Kõik on täis 18.01.2008 sõnalavastus täisk. 20 3287
Leekrüübe 9.11.2008 sõnalavastus täisk. 10 1697
Lõikuspeo tantsud 18.03.2012 sõnalavastus täisk. 9 1992
Marquis d'Artiste 5.06.2011 sõnalavastus täisk. 15 1021
Mängud tagahoovis ehk Because 5.04.2009 sõnalavastus noored 7 1368
Naine minevikust 15.02.2012 sõnalavastus täisk. 14 1619
Nelipühad 6.05.2012 sõnalavastus täisk. 10 2169
Panso 28.11.2010 sõnalavastus täisk. 3 453
Pulmad 16.01.2011 sõnalavastus täisk. 8 1299
Punane 25.09.2011 sõnalavastus täisk. 11 1230
Rahauputus 6.04.2002 sõnalavastus täisk. 13 4961
Saatuse heidikute kuu 16.06.2011 sõnalavastus täisk. 19 3728
Seitse venda 1.04.2012 sõnalavastus täisk. 20 2179
Sünnipäev 4.12.2011 sõnalavastus lapsed 8 981
Tuhkatriinumäng 4.08.2011 sõnalavastus täisk. 15 2338
Uus elektriline tantsusaal 9.10.2012 sõnalavastus täisk. 9 896
Vana roosa maja 9.12.2012 sõnalavastus lapsed 7 1955
Varastatud oranž jalgratas 5.12.2010 sõnalavastus lapsed 15 4807
Vassiljev ja Bubõr ta tegid siia 25.04.2010 sõnalavastus täisk. 6 1611
Vertikaaltund 15.04.2012 sõnalavastus täisk. 11 1121
Viies kolonn 27.09.2011 sõnalavastus täisk. 6 1080
Võlanõudjad 17.04.2011 sõnalavastus täisk. 16 4745
Õitseng 13.03.2011 sõnalavastus täisk. 11 1449

Repertuaari nimekiri
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Väljaspool statsionaare anti 18% etendustest,
sh 4 etendust (3 lavastusega) USAs, Belgias
ja Soomes 493 vaatajale.

MUU TEGEVUS 

Lisaks etendustele toimus „Esimese luge-
mise“ sarjas 10 üritust, korraldati traditsioo-
niline „Antsude pidu“ ning toimusid vest-
lusõhtud ja ringkäigud teatris.

Sarjas „Esimene lugemine“ etteloetud näi-
dendid: 

Koobas
Näidendi autor Martin Algus. Lugemise ju-
hendaja Ingomar Vihmar.
Lugesid: Johannes Tammsalu – Solist. Raimo
Pass – Mitrafei. Ain Lutsepp – Batja. Marta
Laan – Margarita; Baleriin–Blondiin. Mait
Malmsten – Mees. Martin Algus – Sava.
Ettelugemine 26. jaanuaril 2012 Maalisaalis.

Lõputöö
Näidendi autor Paavo Piik. Lugemise juhen-
daja Mari-Liis Lill.
Lugesid: Katariina Kabel – Tüdruk. Kersti
Heinloo – Praktikant. Merle Palmiste –
Naine. Marta Laan – Neiu. Mari Lill – Tädike.
Ettelugemine 23. veebruaril 2012 Maalisaalis.

Tummus
Näidendi autor Miklos Hubay. Ungari kee-
lest tõlkinud Reet Klettenberg. Lugemise

juhendaja Priit Pedajas.
Lugesid: Pääru Oja, Harriet Toompere, Priit
Strandberg, Henrik Kalmet.
Ettelugemine 17. märtsil 2012 Maalisaalis.

Piirid
Näidendi autor Liis Väljaots. Lugemise ju-
hendaja Mari-Liis Lill.
Lugesid: Kersti Heinloo – Rahel. Roland Laos
– Tüüp. Marta Laan – Go-Go. Kristo Viiding
– Roland. 
Ettelugemine 18. aprillil 2012 Maalisaalis.

Preilid ja masinad
A. H. Tammsaare esseede põhjal dramatisee-
rinud Kairi Kruus. Lugemise juhendaja Mari-
Liis Lill.
      Lugesid: Pääru Oja – kolmas lugejakiri.
Kersti Heinloo – Antonina. Ester Pajusoo –
esimene ja teine lugejakiri. Piret Krumm –
Naine. Jüri Tiidus – Mees. Hendrik Toompere
jr jr – Anton. Uku Uusberg – Hans.
Ettelugemine 6. mail 2012 Maalisaalis.

go neo und romantix
Näidendi autor kadrinoormets. Lavastaja
Kristo Viiding, videokunstnik Brit Pavelson,
videokunstnik Koit Randmäe, muusikaline
kujundaja Madis Vahtramäe, muusikaline
kujundaja Samuel Jakobson, lavameister
Mihkel Roolaid, etenduse juht Karin Undrits,
tehniline teostus Andreas Altmäe ja Tauno
Makke.
Lugesid: Kristo Viiding – Neoon. Roland
Laos – Gooma. Harriet Toompere – Cucu.
Tõnu Aav – Maatrix. Ita Ever – Miss Mix.
Mari Pokinen – Romaan.
Ettelugemine 25. mail 2012 Maalisaalis.

Olen 13–aastane
Näidendi autor ja lugemise juhendaja Merle
Karusoo.

2012 sõnalavastused
uuslavastused 12
kogu repertuaar 39
etendused 509
külastused 106934
keskmine pilet 10,03

Repertuaari koondnäitajad
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      Lugesid: Villu Kangur, Toomas Lõh-
muste, Katrin Saukas, Merle Karusoo, Rein
Oja, Guido Kangur, Andrus Vaarik.
Ettelugemine 18. septembril 2012 väikeses
saalis.

Vennas
Näidendi autor Tõnu Õnnepalu.
Lugemise juhendaja Aleksander Eelmaa.
      Lugesid: Tõnu Oja – Jakob. Pääru Oja –
Willem. Indrek Sammul – remargid. Kaie
Mihkelson – Ema.
Ettelugemine 25. oktoobril 2012 Maalisaalis.

Elu enne surma
Näidendi autor Mihkel Seeder.
Lugemise juhendaja Priit Pedajas.
      Lugesid: Piret Krumm – Krista. Kersti
Kreismann – remargid. Guido Kangur –
Robinson.
Ettelugemine 29. novembril 2012 Maalisaalis.

Antsude pidu muu 1 138
Esimene lugemine ürituste sari 10 524
Link vestlus 2 167
Ringkäik ürituste sari 8 120

MUU TEGEVUS 
KOKKU 21 949

 

toetused
1 588 308

majandus-
tegevusest laekuv 

tulu
1 140 949

etendustegevusega 
kaudselt seotud 

tulud
1 356 767

tööjõukulud
1 965 523

halduskulud
254 827

majanduskulud
625 828

muud kulud
990 208

KULUD

TULUD

MAJANDUSTEGEVUS
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ENDLA TEATER
www.endla.ee 

Teatrit on Pärnus tehtud aastast 1875, alguses
laulu- ja näitemänguseltsis Endla ning kutse-
lise teatrina 1911. aastast, kui valmis juu-
gendstiilis teatrihoone kesklinnas. Sihtasu-
tusena alustas Endla Teater tegevust 7. veeb-
ruaril 2012. Sihtasutuse asutajateks on Eesti
riik, Pärnu linn ning Paikuse vald. Endla eri-
päraks on 1968. aastal algatatud suvine hoo-
aeg, kus mängitakse statsionaaris Pärnus
puhkajatele.

LAVASTUSTE STATSIONAARID ISTEKOHTI
Suur saal 573
Küün 120
Vanalinna kooli võimla 300

KOOSSEIS

Teatrijuht: Ain Roost
Lavastajad: Andres Noormets, Enn Keerd 
Näitlejad: Ago Anderson, Ahti Puudersell,
Bert Raudsep, Carmen Mikiver, Indrek Taal-
maa, Ireen Kennik, Jaan Rekkor, Jaanus
Mehikas, Jüri Vlassov, Kaili Viidas, Karin
Tammaru, Lauri Kink, Liis Laigna, Piret
Laurimaa, Priit Loog, Sepo Seeman, Sten
Karpov, Tambet Seling, Triin Lepik

UUSLAVASTUSED

Üle piiri
Janika Maidle noortenäidend. Lavastaja Enn
Keerd, kunstnikud Kristina Lõuk ja Maarja
Noormets, valguskunstnik Rene Liivamägi,
muusikaline kujundaja Janek Vlassov. 
      Osades: Grete Elviste – Kristina. Karl Ver-
lin – Robert. Karl Paju – Jaagup. Mikk Pärg –
Andres. Merilin Hoomatalo – Laura. Reelika
Maiste – Anna; Madli. Carl Väljaäär – Artur.

Carolina Tagobert – Mirtel. Karolin Kaup –
Sandra. Sandra Tarjus – Sandra. Evelin Uus
– Anna; Madli.
Esietendus 14. veebruaril 2012 Küünis.

Boyband
Muusikal. Libreto autor Peter Quilter, erine-
vate heliloojate lauludega. Inglise keelest tõl-
kinud Stina Dvinjaninov ja Ketlin Ruukel.
Lavastaja Andres Dvinjaninov, koreograaf
Märt Agu, kunstnik Riina Degtjarenko, val-
guskunstnik Margus Vaigur, videokunstnik
Argo Valdmaa, repetiitor Ingrid Jasmin,
muusikalise juhi assistent Ester Murrand. 
      Osades: Koit Toome – Sander. Bert Raud-
sep – Pets. Tambet Seling – Tom. Liis Laigna
– Doris; Saatejuht; Režissöör. Ireen Kennik –
Sandy. Indrek Taalmaa – Vooland. Kaili
Viidas – Laura; Anna; Saatejuht. Priit Loog –
Jan. Sten Karpov – Mark.
Esietendus 25. veebruaril 2012 suures saalis.

Sinikad
Maria Blomi näidend. Rootsi keelest tõlkinud
Maarja Aaloe-Laur. Lavastaja Enn Keerd,
kunstnik Aime Unt, valguskunstnik Sander
Põllu, muusikaline kujundaja Feliks Kütt.
Osades: Jaan Rekkor – Krille. Karin Tam-
maru – Nora. Lauri Kink – Jerker. Lii Tedre –
Viola; Lily. Piret Laurimaa – Anki. Sepo See-
man – Ola.
Esietendus 30. märtsil 2012 suures saalis.

Nähtamatu maja
Tiina Laanemi näidend. Lavastaja, kunstnik
ja muusikaline kujundaja Andres Noormets,
valgustaja Karmen Tellisaar.
      Osades: Helle Kuningas – Elsbet. Bert
Raudsep – Ralf. Ago Anderson – Robert.
Triin Lepik – Helga. Indrek Taalmaa – Kusti.
Kaili Viidas – Nora. Sten Karpov – Martin.
Esietendus 14. aprill 2012 Küünis.
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Seljatas sada meest
Andres Ehini teose põhjal kirjutanud Triinu
Ojalo. Lavastaja Kaili Viidas, kunstnik Mari
Ann Nahas, muusikaline kujundaja Feliks
Kütt, valgustaja Jaan Laur.
      Osades: Triin Lepik – Anni. Jaanus Mehi-
kas – Petja, Liba-Lurich. Tambet Seling –
Jakob. Jüri Vlassov – Müller. Kaire Vilgats –
Maria. Carmen Mikiver – Ema; Bahar; Kod-
rescu; Jaapani keisrinna. Sepo Seeman –
Truzzi, tsirkusedirektor; Siberi ataman; Tom,
leiutaja. Argo Mitt, Tõnu Tilk, Lainer Truss-
mann, Carl Heinmets, Janno Lampp ja Raiko
Hiis – maadlejad. Mikk Pärg – poiss. Olavi
Kõrre – muusik.
Esietendus 5. juulil 2013 Pärnu Vanalinna
Põhikooli võimlas.

Uhkus ja eelarvamus
Jon Jory dramatiseering Jane Austeni teose
ainetel. Inglise keelest tõlkinud Triin Sinis-
saar. Lavastaja Kalju Komissarov, kunstnik
Krista Tool, valguskunstnik Margus Vaigur,
muusikaline kujundaja Peeter Konovalov, lii-
kumisjuht Mall Noormets.
      Osades: Ahti Puudersell – Mister Bennet.
Carmen Mikiver – Missis Bennet. Ireen Ken-
nik – Mary Bennet; Charlotte Lucas. Jaanus
Mehikas – Mister Bingley; Kolonel Fitzwil-
liam. Kaili Viidas – Elizabeth Bennet. Lauri
Kink – Sir William Lucas; Mister Collins;
Mister Gardiner. Piret Laurimaa – Miss Bing-
ley. Priit Loog – Mister Darcy. Sten Karpov –
George Wickham. Triin Lepik – Leedi Cathe-
rine de Bourgh; Majapidajanna. Katrin
Valkna – Jane Bennet. Helle Kuningas – Mis-
sis Gardiner. Grete Elviste – Lydia Bennet.
Carolina Tagobert – Kitty Bennet; Georgiana
Darcy. Carl Väljaäär – Teener.
Esietendus 15. septembril 2012 suures saalis.

Pühamatest pühamad
Ervin Õunapuu draama. Lavastaja, kunstnik
ja muusikaline kujundaja Ervin Õunapuu,
valguskunstnik Margus Vaigur, videokunst-
nik Argo Valdmaa.
      Laval: Bert Raudsep, Karin Tammaru,
Ago Anderson, Indrek Taalmaa.
Esietendus 6. oktoobril 2012 Küünis.

Tiiger, tiiger!
Lavastus väikelastele ja lastele. Donald Bis-
seti teoste ainetel kirjutanud Andres Noor-
mets. Lavastaja Andres Noormets, kunstni-
kud Kristina Lõuk ja Maarja Noormets, val-
guskunstnik Karmen Tellisaar, videokunst-
nik Taavi Varm, muusikaline kujundaja
Feliks Kütt.
      Osades: Karin Tammaru – Lehm Anna-
bella. Ago Anderson – Lehm Harri. Ireen
Kennik – Tiiger Miranda. Lauri Kink – Hiir
Jalmar. Triin Lepik – Elevant Daisy. Indrek
Taalmaa – Tiiger Sämm. 
Esietendus 12. detsembril 2012 väikelastele
Küünis ja kooliealistele lastele suures saalis.
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Väljaspool lavastuste statsionaare anti 20%
etendustest. 

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Aladdini imelamp 13.12.2011 sõnalavastus lapsed 8 2745
Ballettmeister 30.04.2009 mitmeliigilavastus täisk. 11 1195
Boyband 25.02.2012 muusikalavastus täisk. 30 15318
Eesti mees ja tema poeg 7.07.2011 sõnalavastus täisk. 35 4747
Esimesed suudlused 26.09.2009 sõnalavastus täisk. 17 3319
Hamlet Anderson 22.10.2011 sõnalavastus täisk. 8 1795
Heinrich IV 11.02.2012 sõnalavastus täisk. 6 664
Imetegija 10.09.2011 sõnalavastus täisk. 13 4086
Kolm põrsakest ja hea hunt 27.03.2010 sõnalavastus väikelapsed 8 2626
Lõpp 26.03.2011 sõnalavastus täisk. 10 938
Mees, kes teadis ussisõnu 12.03.2011 sõnalavastus täisk. 6 1801
Nähtamatu maja 14.04.2012 sõnalavastus täisk. 14 1453
Palju õnne argipäevaks! 9.07.2011 sõnalavastus täisk. 22 6634
Põletus 21.10.2010 sõnalavastus täisk. 8 674
Põrrr...!!! 8.10.2011 nukulavastus väikelapsed 25 3163
Pühamatest pühamad 6.10.2012 sõnalavastus täisk. 13 1390
Röövlitütar Ronja 23.04.2010 sõnalavastus lapsed 7 3098
Seljatas sada meest 5.07.2012 sõnalavastus täisk. 9 3016
Sinikad 30.03.2012 sõnalavastus täisk. 14 4129
Teatrikomöödia 18.12.2010 sõnalavastus täisk. 9 852
Testosteroon 4.10.2008 sõnalavastus täisk. 11 4758
Tiiger, tiiger! 12.12.2012 sõnalavastus v.lap/lapsed 14 4066
Uhkus ja eelarvamus 15.09.2012 sõnalavastus täisk. 11 6486
Üle piiri 14.02.2012 sõnalavastus teism. 12 1463

MUU TEGEVUS

30. aprillil andis Endla teatrijuht Ain Roost
enne „Imetegija“ Tallinna külalisetenduse al-
gust Eesti Draamateatri saalis Eesti Pimekur-
tide Tugiliidule üle esimesed 1000 eurot, mis

SÕNA- MUUSIKA- NUKU- MITMELIIGI-

LAVASTUSED LAVASTUSED LAVASTUSED LAVASTUSED KOKKU

uuslavastused 8 1 0 0 9
kogu repertuaar 21 1 1 1 24
etendused 255 30 25 11 321
külastused 60740 15318 3163 1195 80416
keskmine pilet 6,70 12,05 4,41 6,90 7,63

Repertuaar nimekiri

Repertuaari koondnäitajad
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on kogutud „Imetegija“ esietendusega käivi-
tunud kampaania „Teeme koos imesid!“ raa-
mes. Kogutud summa on nägemis- ja näge-
misliitpuudega laste muusikaõpingute toe-
tuseks.

Pärnus ja Endla teatri ruumides toimus
16.–18. augustini rahvusvaheline monolavas-
tuste festival Monomaffia, kus osales 10 la-
vastust. Lavastusi hindas rahvusvaheline
žürii. Koostöös Eesti Teatri Agentuuriga kor-
raldati mononäidendite võistlus. 

MAJANDUSTEGEVUS

RAKVERE TEATER 
www.rakvereteater.ee

Rakvere Teatri sünniaastaks on 1940. Tegut-
seb riigi osalusega sihtasutusena SA Rakvere
Teatrimaja. Viimasel kümnendil kujunenud
kaubamärgiks, mis tähendab head ansamb-
limängu teatri 20 näitleja poolt nii kümnetes
Eesti väikeasulates kui suuremateski linna-
des. Rakvere Teater korraldab biennaalina
rahvusvahelist alternatiivteatrite festivali
Baltoscandal. 

LAVASTUSTE STATSIONAARID ISTEKOHTI
Suur saal 411
Väike saal 118
Kolakamber 40
Rakvere Pangamaja 100
Rakvere Rahvaaed 420
Kaarel Karmi talu Karula külas 95

KOOSSEIS

Teatrijuht: Joonas Tartu
Kunstiline juht: Üllar Saaremäe
Peakunstnik: Erki Kasemets (kuni
31.01.2012), Eveli Varik (al 29.10.2012)
Dramaturg: Anne-Ly Sova 
Näitlejad: Anneli Rahkema, Eduard Sal-
mistu, Erni Kask, Helgi Annast, Kertu Mop-
pel (kuni 31.07.2012), Lauri Kaldoja, Liisa
Aibel, Maarika Mesipuu, Mait Joorits, Mar-
gus Grosnõi, Marin Mägi, Mihkel Kabel
(al 8.10.2012), Natali Lohk, Peeter Rästas,
Silja Miks, Tarvo Sõmer, Tiina Mälberg,
Toomas Suuman, Velvo Väli, Ülle Lichtfeldt 

UUSLAVASTUSED 

Lilled Algernonile
Daniel Keyesi teose dramatiseerinud Kertu
Moppel. Inglise keelest tõlkinud Jaan

 

toetused
848 504

majandus-
tegevusest laekuv 

tulu
621 950

etendustegevusega 
kaudselt seotud 

tulud
900 323

tööjõukulud
1 301 745

halduskulud
140 293

majanduskulud
402 036

kohvik
164 370

KULUD

TULUD
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Kaplinski. Lavastaja Kertu Moppel, kunstnik
Arthur Arula, valguskunstnik Eve Teras,
muusikaline kujundaja Lauri Kaldoja, eten-
duse juht Krislin Virkus.
      Osas: Lauri Kaldoja – Charlie Gordon.
Esietendus 20. jaanuaril 2012 Kolakambris.

Armastus tööpostil
Eldar Rjazanovi ja Emil Braginski lüüriline
komöödia. Vene keelest tõlkinud Arvi Siig ja
Peeter Tammearu. Lavastaja Peeter Tam-
mearu, kunstnik Jaak Vaus, muusikaline ku-
jundaja Andrus „Bonzo“ Albrecht.
      Osades: Erni Kask – Juri Grigorjevitš Sa-
mohvalov. Anneli Rahkema – Olga Petrovna
Rõžova. Velvo Väli – Anatoli Jefremovitš No-
voseltsev. Tiina Mälberg – Ljudmilla Prokof-
jevna Kalugina. Marin Mägi – Šura.
Esietendus 18. veebruaril 2012 suures saalis.

Isade maa
Margus Kasterpalu dramatiseering August
Gailiti romaanist. Lavastaja Margus Kaster-
palu, kunstnik Kristi Leppik, muusikaline
kujundaja Tarmo Kesküll, etenduse juht Ind-
rek Apinis.
      Laval: Liisa Aibel, Margus Grosnõi, Maa-
rika Mesipuu, Peeter Rästas, Eduard Sal-
mistu, Tarvo Sõmer. Muusik: Tarmo Kesküll.
Esietendus 3. märtsil 2012 väikeses saalis.

Neetud
Sarah Kane’i draama. Inglise keelest tõlkinud
Mario Pulver.
Lavastaja Heigo Teder, kunstnik Gabriela
Liivamägi, muusikaline kujundaja Arian
Levin, etenduse juht Krislin Virkus.
      Osades: Mait Joorits – Sõdur. Toomas
Suuman – Ian. Natali Lohk – Cate.
Esietendus 23. märtsil 2012 Kolakambris.

Prometheust oodates
André Gide’i teose ainetel dramatiseerinud
Vallo Kirs. Prantsuse keelest tõlkinud Jaan
Kaplinski. Lavastaja Vallo Kirs, kunstnik
Otto Kosk, valguskunstnik Andres Tölp,
muusikalised kujundajad Henri Hütt ja
Tarmo Kesküll, etenduse juht Indrek Apinis.
      Osades: Kristian Põldma (TÜ Viljandi
Kultuuriakadeemia) – Prometheus. Saara
Kadak (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia) –
Kotkas. Peeter Rästas – Vladimir. Erni Kask
– Endel. Lauri Kaldoja - Timo.
Esietendus 28. aprillil 2012 Kolakambris.

Hullumaja suvepäevad Vaino Vahingu 
ainetel
Urmas Vadi näidend. Lavastaja Urmas Vadi,
kunstnik Laura Pählapuu, helikujundaja
Külli Tüli, etenduse juht Krislin Virkus.
      Laval: Üllar Saaremäe, Toomas Suuman,
Klaudia Tiitsmaa (TÜ Viljandi Kultuuriaka-
deemia), Margus Grosnõi, Natali Lohk, Tiina
Mälberg ja Peeter Rästas.
Esietendus 8. juunil 2012 Kaarel Karmi talus
Karula külas.

Uurimise all
A. H.Tammsaare jutustuse ainetel dramati-
seerinud Toomas Hussar. Lavastaja Toomas
Hussar, kunstnik Ervin Õunapuu, muusika-
line kujundaja Arian Levin, etenduse juht Eili
Neuhaus.
      Osades: Eduard Salmistu – Erich Kleigels.
Eili Neuhaus – Teenijatüdruk; Kodanik.
Velvo Väli – Heinrich Steinmann. Mait Joorits
– Otto Almar. Anneli Rahkema – Juuli Almar;
Proua von Unden. Erni Kask – Priidik Laasik;
Pastor. Marin Mägi – Eeva Almar; pastori-
proua Alma; Kodanik. Tarvo Sõmer – Madis
Almar; Kohtunik. Lauri Kaldoja – kreisi-
ülema abi von Unden; Süüdistaja.
Esietendus 6. septembril 2012 väikeses saalis.
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Lõputöö
Teksti autor Paavo Piik. Lavastaja Auri Jürna,
kunstnik Mae Kivilo, etenduse juht Indrek
Apinis.
      Osades: Ülle Lichtfeldt – Naine. Silja
Miks – Neiu. Maarika Mesipuu – Tüdruk.
Liisa Aibel – Praktikant. Indrek Apinis –
Mees. Helgi Annast – Tädike.
Lavastus valmis Eesti Muusika- ja Teatriaka-
deemia lavakunstikooli diplomitööna.
Esietendus 14. septembril 2012 suures saalis.

Meresõitja
Conor McPhersoni draama. Inglise keelest
tõlkinud Martin Algus. Lavastus valmis rüh-
matööna, kunstnik Teet Suur, etenduse juht
Eili Neuhaus.
      Osades: Üllar Saaremäe või Toomas Suu-
man – Mr Lockhart. Tarvo Sõmer – Richard
Harkin. Peeter Rästas – James „Sharky“ Har-
kin. Erni Kask – Ivan Curry. Margus Grosnõi
– Nicky Giblin.
Esietendus 30. novembril 2012 väikeses
saalis.

Dõmdõdõmm ja võluraamat
Maria Lee Liivaku näidend lastele Ervin La-
zari „Seitsmepäise haldja“ ja Gianni Rodari
„Telefonilugude“ ainetel. Lavastaja Kertu
Moppel, kunstnik Arthur Arula, muusikaline
kujundaja Lauri Kaldoja, mustkunsti juhen-
daja Meelis Kubo, etenduse juht Aune Kuul.
      Osades: Marin Mägi – Dõmdõdõmm.
Mihkel Kabel – Lõvi-Lauri. Anneli Rahkema
– Jänese-Imbi. Mait Joorits – Postiljon. Velvo
Väli – Võlur Voldemar. Natali Lohk –
Sipelga-Sophia.
Esietendus 7. detsembril 2012 Rakvere
Pangamajas.

Jane Eyre
Jaanika Juhansoni dramatiseering Charlotte
Brontë’ romaanist. Lavastaja Jaanika Juhan-
son, lavastusdramaturg Anne-Ly Sova, muu-
sika autor Tarmo Kesküll, kunstnik Sander
Põldsaar, kostüümikunstnik Kalle Aasamäe,
valguskunstnik Priidu Adlas, etenduse juht
Indrek Apinis, liikumisjuht Kardo Ojassalu.
      Osades: Maarika Mesipuu – Jane Eyre.
Helgi Annast – Jane Rochester. Hannes
Kaljujärv – Edward Rochester. Ülle Lichtfeldt
– Bertha Rochester; Maria Temple; Sarah
Reed; Rosamund Oliver; Naine punases. Silja
Miks – Alice Rochester Fairfax; Celine Va-
rens; Eliza Reed; Martha; Mary Rivers; Naine
valges; Naine punases; Naine mustas. Elina
Pähklimägi – Leah; Blanche Ingram; Geor-
giana Reed; Bessie; Diana Rivers; Naine val-
ges; Naine punases; Naine mustas. Liisa
Aibel – Grace Poole; Helen; Jane'i ema; Han-
nah; Naine valges; Naine punases; Naine
mustas. Lauri Kaldoja – Noormees; Jonathan
Brocklehurst; Vikont; Richard J. Mason; John
Reed; apteeker Lloyd; Jane'i isa, kirikuõpe-
taja; Advokaat Briggs; John Rivers. Maria
Suuman või Aleksandra Saar – Adéle Varens;
Charlotte.
Esietendus 14. detsembril 2012 suures saalis.
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Väljaspool lavastuste statsionaare anti 38% etendustest, sh lavastusega „Tuulte pöörises“ 6
etendust 438 vaatajale Kanadas ja Ameerika Ühendriikides. 

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

39 astet 26.03.2010 sõnalavastus täisk. 7 1348
Armastus tööpostil 18.02.2012 sõnalavastus täisk. 29 9441
Dõmdõdõmm ja võluraamat 7.12.2012 sõnalavastus lapsed 22 2937
Elu ja kuidas sellega toime tulla 17.10.2009 sõnalavastus täisk. 12 2948
Hullumaja suvepäevad 
Vaino Vahingu ainetel 8.06.2012 sõnalavastus täisk. 20 1880
Isade maa 3.03.2012 sõnalavastus täisk. 13 999
Jane Eyre 14.12.2012 mitmeliigilavastus täisk. 8 2704
Kaasavaratu 3.12.2011 sõnalavastus täisk. 16 1756
Kui Harry kohtas Sallyt 19.09.2009 sõnalavastus täisk. 14 4067
Leenane'i kaunitar 2.04.2011 sõnalavastus täisk. 36 6412
Lilled Algernonile 20.01.2012 sõnalavastus täisk. 25 1223
Lõputöö 14.09.2012 sõnalavastus täisk. 4 876
Meie, mehed 7.03.2009 sõnalavastus täisk. 16 5447
Meresõitja 30.11.2012 sõnalavastus täisk. 10 956
Muumitroll ja Sabatäht 2.09.2011 sõnalavastus lapsed 13 3913
Neetud 23.03.2012 sõnalavastus täisk. 9 399
Noor Eesti 10.06.2011 sõnalavastus täisk. 8 2382
Nullpunkt 23.09.2011 sõnalavastus noored 22 6356
Oscar ja Roosamamma 16.11.2006 sõnalavastus täisk. 18 2834
Prometheust oodates 28.04.2012 sõnalavastus täisk. 7 256
Toatüdrukud 5.06.2009 sõnalavastus täisk. 8 671
Tuhkatriinu 10.12.2011 sõnalavastus lapsed 25 7706
Tuulte pöörises 24.09.2010 sõnalavastus täisk. 18 1685
Unenäokohvik 10.12.2010 sõnalavastus täisk. 3 188
Uurimise all 6.09.2012 sõnalavastus täisk. 9 752

SÕNALAVASTUSED MITMELIIGILAVASTUSED KOKKU

uuslavastused 10 1 11
kogu repertuaar 24 1 25
etendused 364 8 372
külastused 67432 2704 70136
keskmine pilet 7,82 11,56 7,96

Repertuaari nimekiri

Repertuaari koondnäitajad
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MAJANDUSTEGEVUS

Kohvikukontserdid kontsert 9 1 820
Loengud, debatid, kohtumised ürituste sari 14 1 630
Jazzukohvik kontsert 7 243
Teatrikino ürituste sari 425 15 068
Rakvere teater esitleb ürituste sari 8 316
Baltoscandal festival 384 5 749

KOKKU 847 24 826

MUU TEGEVUS

4.–7. juulini toimus Rakvere teatri korralda-
misel rahvusvaheline teatrifestival Baltoscan-
dal. Rakvere erinevates mängupaikades

andsid etendusi 19 erinevat esinejat nii Ees-
tist kui Euroopast, sh Toshiki Okada ja trupp
chelfitsch Jaapanist. 

 

toetused
1 081 021

majandus-
tegevusest 
laekuv tulu

607 539

etendustegevusega 
kaudselt seotud 

tulud
1 023 509

majanduskulud
522 786

kohvik
110 911

halduskulud
115 925

muud kulud
738 298

tööjõukulud
1 125 294

KULUDTULUD
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UGALA TEATER 
www.ugala.ee

Ugala Teater loodi 1920. aastal, professio-
naalse teatri staatuse sai 1926. aastal. 2007.
aastast tegutseb Ugala Teater riigi asutatud
sihtasutusena. 26. septembri Ugala teatri
nõukogu otsusega sai teatri uueks juhiks
Heiti Pakk. Teatri senine juht Hillar Sein asus
tööle Kultuuriministeeriumi teatrinõuni-
kuna.

LAVASTUSTE STATSIONAARID ISTEKOHTI
Suur saal 487
Väike saal 160
Teatrikohvik 50
Männimäe külalistemaja aed 220
Olustvere mõisa küün 230

KOOSSEIS

Teatrijuht: Hillar Sein (kuni 30.09.2012);
Heiti Pakk (al 1.11.2012)
Kunstiline juht: Indrek Sammul (kuni
10.05.2012), Margus Kasterpalu (al 11.05.
2012)
Peakunstnik: Jaanus Laagriküll
Liikumisjuht: Oleg Titov
Muusikajuht: Peeter Konovalov
Lavastaja: Taago Tubin, Sander Pukk 
(al 1.09.2012)
Näitlejad: Aarne Soro, Andres Oja, Andres
Tabun, Anne Valge, Arvi Mägi, Arvo Raimo,
Carita Vaikjärv, Janek Vadi, Kadri Lepp,
Kata-Riina Luide, Luule Komissarov, Margus
Vaher, Martin Mill, Meelis Rämmeld, Peeter
Jürgens, Tanel Ingi, Tarvo Vridolin, Triinu
Meriste, Vilma Luik.

UUSLAVASTUSED

Mõõt mõõdu vastu
William Shakespeare’i tragikomöödia. Ing-
lise keelest tõlkinud Georg Meri. Lavastaja
Ingo Normet, kunstnik Liina Unt, muusika-
line kujundaja Olav Ehala.
      Osades: Indrek Sammul – Angelo, asehal-
dur Hertsogi äraolekul. Oleg Titov – Vaht,
alp noormees; Bernardino, märatsev vang.
Arvi Mägi – Hertsog. Maiken Schmidt – Isa-
bella, Claudio õde. Aarne Soro – Lucio, kerg-
lane noormees. Andres Oja – Claudio, noor
aadlik. Anne Valge – Angelo sekretär. Arvo
Raimo – Pompejus, emand Liiasti teener.
Carita Vaikjärv – Mariana, Angelo kihlatu;
linnarahvas. Janek Vadi – Vend Peter, Munk.
Kata-Riina Luide – Julia, Claudio armastatu.
Luule Komissarov – Emand Liiasti, kupel-
daja. Margus Vaher – Profoss, vanglaülem.
Peeter Jürgens – Escalus, vana riigimees;
Ilgus, timukas. Tarvo Vridolin – Küünar-
nukk, konstaabel. Vilma Luik – Francisca,
nunn; linnarahvas. Kiiri Tamm – linnarahvas.
Esietendus 21. jaanuaril 2012 suures saalis.

Rabajad
Juha Jokela komöödia. Soome keelest tõlki-
nud Kalju Kruusa. Lavastaja Erki Aule,
kunstnik Jaanus Laagriküll, videokunstnik
Lauri Urb, muusikaline kujundaja Peeter
Konovalov.
      Osades: Andres Tabun – Tarmo. Meelis
Rämmeld – Seppo. Tanel Ingi – Mikke. Triinu
Meriste – Terhi.
Esietendus 28. jaanuaril 2012 väikeses saalis.

Kalmistuklubi
Ivan Menchelli draama. Inglise keelest tõlki-
nud Anu Lamp. Lavastaja Allan Kress,
kunstnik Jaak Vaus, valguskunstnik Tiina
Barbo, muusikaline kujundaja Peeter Kono-
valov, liikumisjuht Oleg Titov.
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      Osades: Luule Komissarov – Ida. Rita
Raave – Lucille. Elle Kull – Doris. Arvi Mägi
– Sam. Vilma Luik – Mildred.
Esietendus 24. märtsil 2012 suures saalis.

Ameerika piison
David Mamet’ draama. Inglise keelest tõlki-
nud Triin Sinissaar. Lavastaja Janek Vadi,
kunstnik Liisa Soolepp, valguskunstnik Tiina
Barbo, muusikaline kujundaja Peeter Kono-
valov.
      Osades: Tarvo Vridolin – Don Dubrow,
Doni komisjonikaupluse omanik. Andres
Tabun – Walter Cole, hüüdnimega Õps, Doni
sõber ja äripartner. Rait Õunapuu (TÜ
Viljandi Kultuuriakadeemia) – Bob, Doni
jooksupoiss.
Esietendus 5. aprillil 2012 väikeses saalis.

Ukuaru
Triin Sinissaare dramatiseering Veera Saare
romaanist. Lavastaja Madis Kalmet, kunstnik
Mae Kivilo, muusikalised kujundajad Jalmar
Vabarna ja Peeter Konovalov. 
      Osades: Meelis Rämmeld – Aksel. Carita
Vaikjärv – Minni; Minna. Niina Rämmeld –
Mirjam, Minna ja Aksli tütar. Iris Rämmeld –
Reet, Minna ja Aksli tütar. Marta Soro – Mir-
jam, Minna ja Aksli tütar. Herta Soro – Reet,
Minna ja Aksli tütar. Jalmar Vabarna – Enn-
Aksel, Minna ja Aksli poeg; Mees lõõtspil-
liga. Anne Valge – Eit, Minna ema. Arvo
Raimo – Taat, Minna isa. Margus Vaher –
Aksli isa. Luule Komissarov – Aksli võõra-
sema. Vilma Luik – Proua Papp, Loreida
ema. Aarne Soro – Metsahärra Tammeriik.
Indrek Sammul – Keldriaugu Karla, suure
talu peremees. Kadri Lepp või Kata-Riina
Luide – Loreida, Minna lapsepõlvesõbranna. 
Esietendus 21. aprillil 2012 suures saalis.

Tuul pajuokstes
Kenneth Grahame’i lasteraamatu ainetel
dramatiseerinud Oleg Titov, laulutekstide
autor Silvia Soro. Lavastaja ja kunstnik Oleg
Titov, muusikaline kujundaja Peeter Kono-
valov.
      Osades: Lauri Kink – Mutt. Aarne Soro –
Konn. Andres Oja – Saarmas; Kohtusekretär;
Autojuht; Tuhkur; Küülik. Arvi Mägi – Part;
Küülik; Kirikuõpetaja; Kohtunik; Vedurijuht;
Mustlane. Carita Vaikjärv – Küülik; Part;
Naine; Pääsuke; Tuhkur. Janek Vadi – Rott.
Kata-Riina Luide – Part; Poni; Tüdruk; Tuh-
kur. Luule Komissarov – Küülik; Pääsuke;
Pesunaine; Hobune; Tuhkrupealik. Peeter
Jürgens – Mäger. Elmo Tsvetkov – Küülik;
Politseinik; Tuhkur. Ando Loosaar – Küülik;
Politseinik; Tuhkur. Maria Gertsjuk ja Laura
Juntson – lauljad. 
Esietendus 8. juunil 2012 Männimäe Küla-
listemaja aias.

Ööhaigur
Jez Butterworthi draama. Inglise keelest tõl-
kinud Martin Algus. Lavastaja ja muusika-
line kujundaja Taago Tubin, kunstnik Liisa
Soolepp.
      Osades: Meelis Rämmeld – Jess Watt-
more. Tarvo Vridolin – Griffin Montgomery.
Merle Palmiste – Bolla Fogg. Agu Trolla –
Neddy Beagle. Tanel Ingi – Royce. Janek Vadi
– Dougal. Kaido Torn – Üliõpilane. Andres
Tabun – Linnuvaatleja. Ando Loosaar, Gen-
nadi Gorjajev, Tõnu Särki, Elmo Tsvetkov –
kogudusevennad.
Esietendus 10. augustil 2012 Olustvere mõisa
reheküünis.

Minu oma
Polly Teale’i draama. Inglise keelest tõlkinud
Mati Soomre. Lavastaja Merle Karusoo,
kunstnik Pille Jänes, valguskunstnik Margus
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Vaigur, muusikaline kujundaja Peeter Kono-
valov.
      Osades: Kadri Adamson – Naine. Meelis
Rämmeld – Mees. Katrin Saukas – naise Ema;
režissöör. Carita Vaikjärv – naise noorem
Õde. Triinu Meriste – Katya, nende teenija.
Anne Valge – Sotsiaaltöötaja; Õhtusöögi
külaline. Karin Rask – Rose, beebi pärisema.
Haldi Välimäe – Laps. Janek Vadi – Ope-
raator.
Esietendus 29. septembril 2012 suures saalis.

Idioot
Tõnis Parksepa dramatiseering Fjodor Dos-
tojevski romaanist. Lavastaja Vallo Kirs,
kunstnik Jaanus Laagriküll, valguskunstnik
Villu Konrad, muusikaline kujundaja Tanel
Kadalipp.
      Osades: Rait Õunapuu – Mõškin. Klaudia
Tiitsmaa – Aglaja. Adeele Sepp – Nastasja.
Kristian Põldma – Rogožin. Siim Maaten –
Gavrila. Katrin Kalma – Varja. Marika Palm
– Adelaida. Vilma Luik – Kindraliproua.
Andres Tabun – Kindral. Tarvo Vridolin –
Lebedev.
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
9. lennu diplomilavastus.
Esietendus 5. oktoobril / 21. novembril 2012
väikeses saalis.

Ladu
Arto Salmineni draama. Soome keelest tõlki-
nud Viive Taro ja Ülev Aaloe. Lavastaja ja
muusikaline kujundaja Taago Tubin, kunst-
nik Jaanus Laagriküll, valguskunstnik Raiko
Saadjärv. 
      Osades: Tanel Ingi – Rousku. Aarne Soro
– Raninen. Raivo E Tamm – Jylhäkorpi. Kata-
Riina Luide – Karita. Andres Tabun – Kataja,
kontserni direktor. Martin Mill – Ykä. Luule
Komissarov – Karita ema. Janek Vadi – kaup-
luse juhataja. Gennadi Gorjajev – Meessõber. 

Esietendus 2. novembril 2012 suures saalis.

Suur maalritöö
Lavastus lastele Ellen Niidu raamatu ainetel.
Lavastaja, kunstnik ja videokunstnik Oleg
Titov, videokunstnik Tõnu Särki, muusika-
line kujundaja Peeter Konovalov.
      Laval: Oleg Titov ja Carita Vaikjärv.
Esietendus 11. detsembril 2012 väikeses
saalis.

Õed nõiduses
Kaur Riismaa dramatiseering Terry Prat-
chetti romaanist. Inglise keelest tõlkinud Aet
Varik ja Piret Purru. Lavastaja Sander Pukk,
kunstnik Rosita Raud, valguskunstnik Villu
Konrad, videokunstnik Terina Tikka, muusi-
kaline kujundaja Peeter Konovalov.
      Osades: Aarne Soro või Anne Valge –
Esmeralda. Andres Oja – Ankh-Morporki
röövlipealik; Surm; Deemon; Vang; Sõdur;
Näitleja. Andres Tabun – Seersant Buldog;
Pealiku abiline; Näitleja. Arvi Mägi – Olwyn
Vitoller, rändnäitlejate juht; Sõdur; Timukas;
Näitleja. Kata-Riina Luide – Magrat Garlick.
Margus Vaher – Kuningas Verence, tema
vaim. Martin Mill – Narr, kuningas Verence'i
vallaspoeg. Meelis Rämmeld – Hertsog Leo-
nal Felmet. Rait Õunapuu (TÜ Viljandi
Kultuuriakadeemia) – Tomjon, nende kasu-
poeg, kuningas Verence'i poeg; Vang; Sõdur;
Valvur. Tarvo Vridolin – Hewel, näitekirjanik;
Sõdur; Valvur. Triinu Meriste – Hertsoginna.
Vilma Luik – Gytha. Kiiri Tamm – Vitolleri
naine; Näitleja. Elmo Tsvetkov ja Kaido
Torn – Linnarahvas. Ain Agan ja Merike
Paberits – Muusikud.
Esietendus 11. detsember 2012 suures saalis.
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2012 SÕNA- MUUSIKA- TANTSU- KOKKU

           LAVASTUSED LAVASTUS LAVASTUS

uuslavastused 12 0 0 12
kogu repertuaar 26 1 1 28
etendused 223 25 5 253
külastused 46 039 7 582 313 53 934
keskmine pilet 7,6 6,02 5,5 7,36

Väljaspool lavastuste statsionaare anti 14% etendustest. 

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Amadeus 24.09.2011 sõnalavastus täisk. 8 2460
Ameerika piison 5.04.2012 sõnalavastus täisk. 9 745
Duetid 8.10.2011 sõnalavastus täisk. 11 1124
Grace ja Glorie 30.10.2010 sõnalavastus täisk. 6 717
Helesinine vagun 1.04.2003 sõnalavastus täisk. 3 350
Idioot 21.11.2012 sõnalavastus täisk. 6 487
Inetu 3.12.2011 muusikalavastus teism. 25 7582
Kalmistuklubi 24.03.2012 sõnalavastus täisk. 19 6612
Karlsson katuselt 21.10.2010 sõnalavastus lapsed 4 1523
Klapp 24.11.2011 tantsulavastus täisk. 5 313
Ladu 2.11.2012 sõnalavastus täisk. 6 1604
Limpa ja mereröövlid 2.10.2009 sõnalavastus lapsed 2 628
Maakad 18.09.2010 sõnalavastus täisk. 2 710
Mee hind 19.02.2011 sõnalavastus täisk. 8 1094
Meeste kodu 4.02.2011 sõnalavastus täisk. 20 9009
Minu isa 20 aastat hiljem 29.09.2011 sõnalavastus täisk. 17 820
Minu oma 29.09.2012 sõnalavastus täisk. 10 2380
Mõõt mõõdu vastu 21.01.2012 sõnalavastus täisk. 7 1306
Piloot 17.04.2010 sõnalavastus täisk. 1 158
Postmodernsed leibkonnad 30.04.2011 sõnalavastus täisk. 5 349
Rabajad 28.01.2012 sõnalavastus täisk. 13 1463
Suur maalritöö 11.12.2012 sõnalavastus lapsed 12 782
Tuul pajuokstes 8.06.2012 sõnalavastus lapsed 13 2916
Ukuaru 21.04.2012 sõnalavastus täisk. 13 3519
Vanamehed seitsmendalt 31.01.2009 sõnalavastus täisk. 1 128
Väike raha 16.09.2011 sõnalavastus täisk. 8 737
Õed nõiduses 11.12.2012 sõnalavastus teism. 7 1655
Ööhaigur 10.08.2012 sõnalavastus täisk. 12 2763

Repertuaari nimekiri

Repertuaari koondnäitajad
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Enne Ugala lavastuste mängukavva arvamist
anti TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia diplomi-
lavastusega „idioot“ Ugala väikeses saalis 4
etendust 553 vaatajale. 

VENE TEATER 
www.veneteater.ee

Eesti Riiklik Vene Draamateater avati Tallin-
nas 15. detsembril 1948 ja on seniajani ainuke
venekeelne professionaalne teater Eestis.
Teatrile panid aluse Moskva vanima teatri-
instituudi (praegune Vene Teatrikunsti Aka-
deemia) vilistlased professor V. Belokurovi
kursuselt. Repertuaaris on olnud kaasaegsat
vene-ja välisdramaturgiat, vene- ja maailma-
klassikat, eesti näitekirjandust, lastelavastusi.
SA Vene Teater tegutseb riigi osalusega siht-
asutusena. 

LAVASTUSTE STATSIONAARID ISTEKOHTI
Suur saal 621
Väike saal 90
Peeglisaal 60

KOOSSEIS

Teatrijuht: Svetlana Jantšek (kuni 16.07.2012),
Tõnu Lensment (al 17.07.2012)
Kunstiline juht: Natalia Lapina (kuni
30.06.2012), Marat Gatsalov (al 1.08.2012)
Näitlejad: Aleksandr Ivaškevitš, Aleksandr
Okunev, Aleksandr Sinjakovitš, Aleksandr
Žilenko, Anastassia Tsubina, Anna Markova,
Anton Paderin, Artjom Garejev, Daniil Zand-
berg, Dmitri Kordas (lep), Dmitri Kosjakov,
Ilja Nartov, Ivan Aleksejev, Jekaterina Jego-
rova (lep), Jekaterina Kordas, Jelena Taras-
senko, Jevgeni Gaitšuk (lep), Juri Žilin,
Ksenia Agarkova, Larissa Savankova, Ljubov
Agapova, Mihhail Krjatšok, Natalja Dõmt-
šenko, Nikolai Bentsler, Oleg Rogatšjov, Olga
Privis, Sergei Tšerkassov, Tatjana Egoruškina,
Tatjana Manevskaja, Vadim Malõškin, Vladi-
mir Antipp

idioot – diplomilavastus muu 4 553
Kevadpidu muu 1 228
Lastehommik ürituste sari 5 169

KOKKU 10 950

 

toetused
871 455

majandus-
tegevusest 
laekuv tulu

407 102
etendustegevusega 

kaudselt seotud 
tulud

1 496 047

majanduskulud
299 211

tööjõukulud
974 174

halduskulud
125 611

KULUD

TULUD

MUU TEGEVUS

MAJANDUSTEGEVUS
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UUSLAVASTUSED

Lood siilikesele. Tõsi, me oleme alati!
Lavastus väikelastele Sergei Kozlovi teose
ainetel. Dramatiseerija ja lavastaja Ljudmilla
Manonina, koreograaf Olga Privis, kunstnik
Anna Markus, valguskunstnik Sergei Miro-
nov, muusikaline kujundaja Aleksandr Že-
deljov.
      Osades: Mihhail Krjatšok – Poiss; Siil. Tat-
jana Manevskaja – Vanaema. Vadim Malõš-
kin – Isa; Jänes. Aleksandr Okunev – Vanaisa;
Karu. Tatjana Egoruškina – Ema.
Esietendus 10. veebruaril 2012 väikeses
saalis.

Mängurid
Nikolai Gogoli komöödia. Lavastaja Sergei
Fedotov, koreograaf Olga Privis, kunstnik
Jekaterina Sedova, muusikaline kujundaja
Aleksandr Zedeljov, valguskunstniku assis-
tent Sergei Mironov.
      Osades: Aleksandr Okunev – Švohnjev.
Anton Paderin – Utešitelnõi. Daniil Zand-
berg – Ihharev. Ivan Aleksejev – Aleksei,
Glovi poeg. Sergei Tšerkassov – Krugel.
Vadim Malõškin – Zamuhrõškin, Glovi poeg.
Vladimir Antipp – Glov.
Esietendus 2. märtsil 2012 suures saalis.

Koera süda
Aleksandr Tšervinski dramatiseering Mih-
hail Bulgakovi komöödia ainetel. Lavastaja
Natalia Lapina, koreograaf Olga Privis,
kunstnik Rosita Raud, valguskunstnik Igor
Kapustin, muusikaline kujundaja Vladimir
Bõtškovski.
      Osades: Aleksandr Žilenko – Šarikov.
Anastassia Tsubina – Zina. Anton Paderin –
Teine. Artjom Garejev – Ajakirjanik. Daniil
Zandberg – Bormental. Dmitri Kordas – Kol-
mas. Dmitri Kosjakov – Filipp Filippovitš.

Jekaterina Kordas – Darja Petrovna. Mihhail
Krjatšok – Esimene. Oleg Rogatšjov – Fjodor.
Sergei Tšerkassov – Patsient. Aleksandr
Sinjakovitš – Švonder.
Esietendus 31. märtsil suures saalis.

Üks suveöö Rootsis
Draama Erland Josephsoni teose ainetel.
Rootsi keelest vene keelde tõlkinud Jelena
Berlin, dramatiseerija Ella Agranovskaja. La-
vastaja ja kunstnik Ilmar Taska, koreograaf
Olga Privis, kunstnik Ellen-Alice Hasselbach,
valguskunstnik Igor Kapustin.
      Osades: Larissa Savankova – Lotti, näit-
lejatar. Leonid Ševtsov – Erland, näitleja. Ser-
gei Tšerkassov – Viktor, näitleja. Tatjana
Egoruškina – Sonja, tõlk. Aleksandr Ivaške-
vitš – Venelane, filmirežissöör. Ksenia Agar-
kova – Kristina, filmi direktor.
Esietendus 20. aprillil 2012 väikeses saalis.

Hundid ja lambad
Komöödia Aleksandr Ostrovski teose ainetel.
Dramatiseerija ja lavastaja Timur Nassirov,
koreograaf Olga Privis, kunstnik Nikita Sa-
zonov, valguskunstnik Igor Kapustin, muu-
sikaline kujundaja Aleksandr Žedeljov.
      Osades: Anton Paderin – Murzavetski.
Daniil Zandberg – Berkutovi saatja. Mihhail
Krjatšok – Berkutovi saatja. Dmitri Kordas –
Lõnjajev. Dmitri Kosjakov – Tšugunov. Ivan
Aleksejev – Goretski. Jekaterina Kordas –
Glafira. Oleg Rogatšjov – Berkutov. Tatjana
Manevskaja – Murzavetskaja. Vladimir An-
tipp – Pavlin. Aleksandr Žilenko – Berkutovi
saatja. Anastassia Tsubina – Kupavina.
Esietendus 29. septembril 2012 suures saalis.

Ümberlõikamine
Draama noortele. Autor ja lavastaja Galina
Polišhjuk (Läti), koreograaf Olga Privis,
kunstnik Kristaps Skulte, kostüümikunstnik
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Oksana Tandit, valguskunstnik Igor Kapus-
tin, videokunstnik Nikolai Batserikov.
      Osades: Aleksandr Sinjakovitš – Andi.
Tatjana Egoruškina – Sarah. Vadim Malõškin
– Eurokomissar.
Esietendus 11. oktoobril 2012 väikeses saalis.

Kas ma tohiks olla Mozart?
Nüüdistantsulavastus. Koreograaf ja lavas-
taja Jevgeni Korniag (Valgevene), kunstnik
Anna Markus, valguskunstnik Igor Kapus-
tin, muusikaline kujundaja Aleksandr Žedel-
jov, koreograafi assistent Olga Privis.
      Osades: Ksenia Agarkova – Medõde.
Anna Markova, Olga Privis, Daniil Zand-
berg, Dmitri Kordas, Ivan Aleksejev, Natalja
Dõmtšenko, Ljubov Agapova, Aleksandr
Sinjakovitš, Aleksandr Žilenko – patsiendid.
Esietendus 23. novembril 2012 suures saalis.

Kosmonautika päev
Jevgeni Ungardi komöödia. Lavastaja Deniss
Husnijarov, kunstnik Nikolai Slobodjanik,
kostüümikunstnik Marija Golovina, valgus-
kunstnik Nikolai Slobodjanik, videokunstnik
Tatjana Mišina.
      Osades: Larissa Savankova – Lidka. Lju-
bov Agapova – Njuška. Jelena Tarassenko –
Zinka.
Esietendus 8. septembril 2012 väikeses saalis.

Malahhiitkuu
Lavastus väikelastele Pavel Bažovi teose ai-
netel. Dramatiseerija ja lavastaja Natalia La-
pina, muusika autor Boriss Birman, koreo-
graaf Olga Privis, kunstnikud Anna Markus
ja Jekaterina Sedova, valguskunstnik Igor
Kapustin, videokunsti loojad fat-snail studio,
lauluõpetaja Anna Dotsenko, mustkunsti
juhendaja Aleksandr Žedeljov.
      Osades: Liidia Golovataja – Malahhiit-
kuu. Aleksandr Žilenko – Esimene pojake;

Kass Kotis. Anastassia Tsubina – Darjonka.
Jelena Tarassenko – Mure-eit; Vanaaegse Ar-
mastuse Portree; Igijääs Jupats. Mihhail
Krjatšok – Teine pojake; Öökulli-Vanaisa;
Sära Palgeil; Noorsand Kuu. Sergei Tšerkas-
sov – Vanaisa Kokovanja.
Esietendus 14. detsembril 2012 suures saalis.
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LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Aarete saar 25.05.2008 sõnalavastus lapsed 2 499
Cipollino ja tema 
sõprade seiklused 13.03.2009 sõnalavastus lapsed 9 2363
Equus 16.04.2010 sõnalavastus täisk. 5 270
Frederic ehk Kuritöö bulvar 6.11.2010 sõnalavastus täisk. 4 1141
Hallo, Euroliit! 29.10.2011 sõnalavastus täisk. 17 5460
Hundid ja lambad 29.09.2012 sõnalavastus täisk. 7 1689
Hõbedane sajand 23.02.2010 sõnalavastus noored 5 271
Jõuluvaimud 12.12.2009 sõnalavastus lapsed 4 819
Kajakas 19.09.2010 sõnalavastus täisk. 7 574
Kas ma tohiks olla Mozart? 23.11.2012 tantsulavastus noored 3 720
Koera süda 31.03.2012 sõnalavastus täisk. 9 2956
Kolm musketäri 14.10.2011 sõnalavastus täisk. 4 866
Kolm paksu 22.05.2011 sõnalavastus lapsed 5 1590
Kosmonautika päev 8.09.2012 sõnalavastus täisk. 14 1272
Kuningas Rästahabe 19.12.2006 sõnalavastus lapsed 13 814
Lood Siilikesele. Tõsi... 10.02.2012 sõnalavastus väikelapsed 17 1207
Malahhiitkuu 14.12.2012 sõnalavastus väikelapsed 11 4626
Mets 29.01.2011 sõnalavastus täisk. 4 782
Mängurid 2.03.2012 sõnalavastus täisk. 13 4197
Palju õnne argipäevaks! 9.12.2005 sõnalavastus täisk. 8 813
Primadonnad 13.11.2009 sõnalavastus täisk. 9 2415
Rebasemuinasjutt 10.12.2011 sõnalavastus lapsed 8 1204
Snargijaht 12.06.2012 tantsulavastus noored 10 924
Tartuffe 26.03.2011 sõnalavastus täisk. 7 1911
Vanem poeg 7.11.2008 sõnalavastus täisk. 6 1269
Viis õhtut 24.11.2011 sõnalavastus täisk. 25 2713
Üks suveöö Rootsis 20.04.2012 sõnalavastus täisk. 11 1157
Ümberlõikamine 11.10.2012 sõnalavastus noored 7 378
XX sajandi hitid 11.11.2011 muusikalavastus täisk. 5 909

2012 SÕNA- MUUSIKA- TANTSU-
LAVASTUSED LAVASTUSED LAVASTUSED KOKKU

uuslavastused 8 0 2 10
kogu repertuaar 26 1 2 29
etendused 231 5 13 249
külastused 43 256 909 1 644 45 809
keskmine pilet 6,93 5,58 9,16 6,99

Repertuaari nimekiri

Repertuaari koondnäitajad
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Väljaspool lavastuste statsionaare anti 10%
etendustest. 

MUU TEGEVUS

Aasta jooksul toimus 4 kohtumist 306 külas-
tajale sarjast „Külas lastekirjanikud“. 

MAJANDUSTEGEVUS

ERATEATRID

CABARET RHIZOME
www.cabaretrhizome.ee

Teatrilaborist väljakasvanud lavakunstistuu-
dio, mis asutati 2009. aasta suvel. Kuigi Ca-
baret Rhizome´i eraldiseisev eesmärk ei ole
vastanduda Eesti teatripildile, on tegu siiski
alternatiivsete teatriilmingutega – seda tänu
valitud mänguvahenditele ja täielikult oma-
loomingulisele repertuaarile. Aasta jooksul
esietendus 4 lavastust. Teater ei esitanud
2012. aasta kohta statistikabaasi andmeid,
seetõttu puuduvad etenduste ja külastuste
numbrid.

STATSIONAAR ISTEKOHTI
Keldrisaal Kaarli pst 9 25

KOOSSEIS 

Teatri juht: Johannes Veski
Kunstnik: Kristjan Suits
Näitlejad: Ajjar Ausma, Anatoli Tafitšuk,
Joonas Parve, Päär Pärenson

UUSLAVASTUSED

Rave/Reiv
Läbusimulaator. Lavastaja Johannes Veski.
      Laval: Anatoli Tafitšuk, Päär Pärenson,
Ajjar Ausma, Joonas Parve ja Kait Kall.
Esietendus 2. märtsil 2012 Cabaret Rhizo-
me’is.

Cowboys & Indians
Autor ja lavastaja Johannes Veski.
Laval: Anatoli Tafitšuk, Ajjar Ausma, Joonas
Parve ja Päär Pärenson.
Esietendus 13. juunil 2012 Cabaret Rhizo-
me’is.

 

toetused
761 102

majandus-
tegevusest 
laekuv tulu

358 823

etendustegevusega 
kaudselt seotud 

tulud
1 229 730

tööjõukulud
1 105 610

halduskulud
167 526

majanduskulud
278 165

muud kulud
667 064

KULUD

TULUD
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All Naked and the Dead
Tehnoloogiline poeem. Lavastaja Taavet
Jansen.
      Laval: Taavet Jansen, Anatoli Tafitšuk,
Päär Pärenson, Joonas Parve ja Ajjar Ausma.
Esietendus 12. oktoobril 2012 Cabaret Rhi-
zome’is.

Palju õnne
Esoteerikaklubi.
      Laval: Joonatan Parv ja Aivar Aus – ko-
halikud gurud.
Esietendus 14. detsembril 2012 Chabaret
Rhizome’is.

ILMARINE 
www.ilmarine-teater.ee

MTÜ Narva Teater Ilmarine asutati 1989. aas-
tal Juri ja Irina Mihhaljovi algatusel, kelle
ümber koondusid mõned asjaarmastaja-
test näitlejad. Repertuaar põhineb sõna- ja
nukulavastustel, milles segunevad commedia
dell´arte mängulisus, musikaalsus, tinglikud
lavavõtted ja leidlikkus. Teatri üheks eesmär-
giks on tutvustada Eestis elavatele venelas-
tele eesti kultuuri ning kasvatada ja koolitada
oma vaatajat, mistõttu tegeletakse palju
lastega.

STATSIONAARID ISTEKOHTI
Suur saal 125
Väike saal 70

KOOSSEIS

Teatrijuht: Juri Mihhaljov 
Produtsent: Irina Mihhaljova
Näitlejad: Elena Soonen, Jegor Jakovlev,
Tamara Matjanina, Tatjana Vlasenko, Vassili
Jakovlev

UUSLAVASTUSED

Tsarinna Nesmejana
P. Rimski näidend väikelastele. Lavastaja Juri
Mihhaljov, koreograaf Tamara Matjanina,
muusikaline kujundaja Vassili Jakovlev.
      Osades: Tamara Matjanina – Tsarinna
Nesmejana. Vassili Jakovlev – Tsaar. Jegor
Jakovlev – Morozko. Elena Soenen – Kevad.
Boris Bogdanov – Petruška.
Esietendus 20. veebruaril 2012 Linnamäe
lasteaias.

Printsi kangelastegu
P. Rimski nukunäidend väikelastele. Lavas-
taja ja kunstnik Juri Mihhaljov, muusikaline
kujundaja Vassili Jakovlev, nukukunstnik
Tamara Matjanina.
      Osades: Vassili Jakovlev – Kuningas;
Horor. Tamara Matjanina – Prints. Elena Soe-
nen – Printsess; Vares; Teenijanna.
Esietendus 12. aprillil 2012 Ilmarise väikeses
saalis.

Kass Bajuni muinaslood
P. Rimski mäng nukkude ja asjadega lastele.
Lavastaja ja kunstnik Juri Mihhaljov, muu-
sika autor Viktor Tarassov, nukukunstnik
Tamara Matjanina.
      Osades: Vassili Jakovlev – Kass Bajun.
Tamara Matjanina – Babuska Jaga. Elena Soe-
nen – Aljona.
Esietendus 23. novembril 2012 Ilmarise suu-
res saalis.

Vassilissa ja piraadid
P. Rimski näidend lastele. Lavastaja Juri
Mihhaljov, koreograaf Tamara Matjanina,
muusikaline kujundaja Vassili Jakovlev.
      Osades: Tamara Matjanina – Vassilisa.
Vassili Jakovlev – Jõuluvana. Elena Soenen –
Piraat. Vladislav Sirokihh – Ivanuska. Nikita
Kundozjorov – Piraat.
Esietendus 12. detsembril 2012 Ilmarise väi-
keses saalis. 
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Väljaspool statsionaari anti 73% etendustest, sh 3 lavastusega 6 etendust Jaanilinnas Venemaal
440 vaatajale ja 1 etendus Soomes 85 vaatajale.

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Haletsege sokukest 5.05.2006 nukulavastus lapsed 1 150
Kass Bajuni muinaslood 23.11.2012 nuku-obj.teater lapsed 3 628
Kuum süda külmal ajal 1.10.2011 sõnalavastus lapsed 10 615
Laisk Liisu 12.11.2011 sõnalavastus lapsed 37 2978
Printsi kangelastegu 12.04.2012 nukulavastus väikelapsed 67 4702
Puutare ja jäätare 14.03.2003 nukulavastus väikelapsed 2 105
Tsarinna Nesmejana 20.02.2012 mitmeliigilavastus väikelapsed 10 828
Tugevama õigus 26.02.2011 sõnalavastus täisk. 1 155
Vassilisa ja piraadid 12.12.2012 mitmeliigilavastus lapsed 16 1190

SÕNA- NUKU- MITMELIIGI- KOKKU

LAVASTUSED LAVASTUSED LAVASTUSED

uuslavastused 0 2 2 4
kogu repertuaar 3 4 2 9
etendused 48 73 26 147
külastused 3 748 5 585 2 018 11 351
keskmine pilet 1,83 1,91 2,04 1,91

Tark karu hariduslik sari 48 3737
Teatri mäng hariduslik sari 1 25

MUU TEGEVUS 

Repertuaari nimekiri

Repertuaari koondnäitajad
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MAJANDUSTEGEVUS

￼

PIIP JA TUUT TEATER 
www.piipjatuut.ee

Piip ja Tuut Teater sai oma nime kahe eesti
klouni järgi, kes esmakordselt astusid pub-
liku ette samanimelise klounipaarina 1998.
aastal. Piip ja Tuut Teatri peamiseks publi-
kuks on lastega pered, sest klounipaar usub
koos kogetud elamuste igikestvasse jõusse.

STATSIONAAR ISTEKOHTI
Piip ja Tuut Mängumaja 90

KOOSSEIS

Teatri juht: Toomas Tross
Näitlejad: Haide Männamäe, Toomas Tross 

UUSLAVASTUSED

Bistro Beyond
Rühmatööna valminud lavastus täiskasva-
nutele. Lavastaja Linnea Happonen, muu-
sika autor Mayim Alpert, kunstnik Kristel
Maamägi, valguskunstnik Tobias Stål.
      Laval: Katrine Weigelt, Mari Mägi, Pau
Zabaleta i Llauger ja Toomas Tross.
Esietendus 2. veebruaril 2012 Teatri- ja
Mängumajas.

Piip ja Tuut tipp-topp
Sõna, muusika ja liikumislavastus lastele.
Autorid ja esitajad: Haide Männamäe –
Kloun Piip. Toomas Tross – Kloun Tuut.
Esietendus 1. aprillil 2012 Teatri- ja Mängu-
majas.

Piip ja Tuut metsas
Rühmatööna valminud klounikomöödia las-
tele. Lavastaja Maria Usk, muusika autor
Mari Amor.
      Osades: Haide Männamäe – Kloun Piip.
Toomas Tross – Kloun Tuut.
Esietendus 19. aprillil 2012 Teatri- ja Mängu-
majas.

 toetused
57 320

majandus-
tegevusest laekuv 

tulu
18 798

etendustegevusega 
kaudselt seotud 

tulud
2 025

tööjõukulud
57 373

majanduskulud
30 560

KULUD

TULUD
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Väljaspool statsionaari anti 73% etendustest, sh lavastusega „Piip ja Tuut kontserdil“ anti
Soomes 2 ja Indias 4 etendust kokku 2180 vaatajale.

MUU TEGEVUS

Lisaks etendustele toimusid teatri korralda-
misel kontserdid.

TARTU UUS TEATER 
www.uusteater.ee

Genialistide Klubi ja sõprade teatritegemisest
2008. aastal sündinud teater tegutseb mitte-
tulundusühinguna Uus Teater Tartus, Eesti
ühes vanemas säilinud võimlahoones aad-
ressil Lai 37. Teater annab välja autorilavas-
tuste näidendiraamatuid. 

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Bistro Beyond 2.02.2012 mitmeliigilavastus täisk. 9 470
Piip ja Tuut kinos 15.10.2011 mitmeliigilavastus lapsed 3 100
Piip ja Tuut kontserdil 8.04.2005 tsirkus lapsed 83 11720
Piip ja Tuut köögis 18.10.2009 mitmeliigilavastus täisk. 12 753
Piip ja Tuut marsil 9.04.2011 sõnalavastus lapsed 8 480
Piip ja Tuut metsas 19.04.2012 sõnalavastus lapsed 8 540
Piip ja Tuut muuseumis 1.06.2011 sõnalavastus lapsed 2 70
Piip ja Tuut piparköögis 30.11.2011 sõnalavastus lapsed 12 720
Piip ja Tuut tipp-topp 1.04.2012 mitmeliigilavastus lapsed 8 840

LAVASTUSTE STATSIONAARID ISTEKOHTI
Suur saal 112
Genialistide klubi saal 80
Raadi vana lennuväli 360

Repertuaari nimekiri

2012 SÕNALAVASTUSED TSIRKUS MITMELIIGILAVASTUSED KOKKU

uuslavastused 1 0 2 3
kogu repertuaar 4 1 4 9
etendused 30 83 32 145
külastused 1810 11720 2163 156931

Repertuaari koondnäitajad

Minu lapsepõlve 
laulud kontsert 14 600
Väga hea lugu kontsert 4 1000
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KOOSSEIS 

Teatrijuht: Ivar Põllu 
Kunstnik: Kristiina Põllu

UUSLAVASTUSED

Projekt Elu
Mart Aasa triloogia kolmas osa. Lavastaja
Mart Aas, kunstnik Erki Kasemets, kostüümi-
kunstnik Kristel Leesmend, valguskunstni-
kud Karl Jakob Marken ja Taavi Toom, video-
kunstnik Henry Griin, rekvisiitor ja etenduse
juht Liisa Kaha.
      Osades: Kristel Leesmend – Keegi A.
Leino Rei – Keegi B. Mart Aas – Keegi C.
Esietendus 17. veebruaril 2012 teatri saalis.

Vanemuise biitlid
Fiktsioon Tartu kultuuri- ja teatriajaloost.
Teksti autor ja lavastaja Ivar Põllu, kunstnik
Kristiina Põllu, valguskunstnik Rene Liiva-
mägi.

      Laval: Maarja Jakobson, Maarja Mitt,
Helgur Rosenthal ja Nero Urke.
Esietendus 30. märtsil 2012 teatri saalis.

Rudolf Allaberdi Testament
Urmas Vadi isikunäidendite triloogia kolmas
osa. Lavastaja Urmas Vadi, kunstnik Kerli
Jõgi, valguskunstnik Karl Jakob Marken, heli-
kujundaja Külli Tüli. 
      Osades: Urmas Vadi – Urmas. Piret Lau-
rimaa – Piret.
Lavastus valmis koostöös Raadioteatriga.
Esietendus 15. aprillil 2012 teatri saalis.

Naised valitsevad maailma ehk 
Opus Geographicum
Sõna-, liikumis- ja muusikalavastus. Autor ja
lavastaja Ivar Põllu, lava- ja kostüümikunst-
nik Kristiina Põllu, valguskunstnik Rene
Liivamägi. Laulude autor Tauno Aints, lin-
distanud Tartu Noortekoor ja ansambel Var-
jatud Jõud koosseisus: Robert Staak – lauto,

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Edu 17.02.2011 sõnalavastus täisk. 2 37
Hans ja Grete... 22.09.2012 sõnalavastus lapsed 22 478
IDentiteet 25.10.2009 sõnalavastus täisk. 2 78
Ird, K. 18.03.2010 sõnalavastus täisk. 12 1037
Naised valitsevad maailma 
ehk Opus Geographicum 8.08.2012 mitmeliigilavastus täisk. 10 3736
Peeter Volkonski viimane 
suudlus 15.04.2010 sõnalavastus täisk. 2 98
Projekt Elu 17.02.2012 sõnalavastus täisk. 12 592
Raudmees.Odysseuse 
eksirännakud 27.11.2011 muusikalavastus täisk. 3 957
Rein Pakk otsib naist 16.03.2011 sõnalavastus täisk. 9 471
Rudolf Allaberdi Testament 15.04.2012 sõnalavastus täisk. 8 310
Sisaliku tee 11.11.2010 sõnalavastus täisk. 3 167
Vanemuise biitlid 30.03.2012 sõnalavastus täisk. 24 2107
Vene rännumehe 
ülestähendused 9.08.2008 sõnalavastus täisk. 18 116

Repertuaari nimekiri
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Külli Kudu – akordion, Levi Tanel Mägila –
tšello, Eduard Akulin – tromboon, Madis
Metsamart – löökpillid; dirigendid Kadri
Leppoja, Markus Leppoja ja Riho Leppoja.
      Osades: Maarja Jakobson – Sauna küttev
naine. Katrin Pärn – Lastega naine. Malle
Pärn – Vana naine; Jumal. Kristel Leesmend
– Naine lõkke ääres. Piret Simson – Lühem
pruut. Ragne Pekarev – Pikk pruut. Maria
Soomets – Tumm tüdruk. Evald Aavik –
Maadeuurija. Madis Kalmet – Härra. Helgur
Rosenthal – Pääsuke. Janek Joost – Sõdur. Ro-
bert Annus – Giid; Joodik; Poiss.
Lavastus valmis koostöös Eesti Rahva Muu-
seumiga.
Esietendus 8. augustil 2012 Raadi vanal len-
nuväljal.

SÕNA- MUUSIKA- MITMELIIGI-

LAVASTUSED LAVASTUSED LAVASTUSED KOKKU

uuslavastused 4 0 1 5
kogu repertuaar 11 1 1 13
etendused 114 3 10 127
külastused 5491 957 3736 10184
keskmine pilet 10,49 16,05 10,19 10,95

 

toetused
40 117

majandus-
tegevusest 
laekuv tulu

96 017

etendustegevusega 
kaudselt seotud 

tulud
53 628

tööjõukulud
96 840

halduskulud
20 333

majanduskulud
58 520

muud kulud
728

Hans ja Grete…
Muinasjutt lastele. Lavastajad ja kunstnikud
Kristel Leesmend ja Siim Angerpikk.
Laval: Kristel Leesmend ja Siim Angerpikk.
Esietendus 22. septembril 2012 teatri saalis. 

Väljaspool lavastuste statsionaare anti 24%
etendustest.

Tartu Uus Teater andis raamatutena välja
näidendid, mis esimese 4 hooaja jooksul on
teatris lavale jõudnud: „Endspiel“, „Vane-
muise biitlid“, „Rein Pakk otsib naist“,
„Rudolf Allaberti testament“, „IDentiteet“,
„Edu“, „Projekt Elu“, „Sisaliku tee“, „Opus
Geographicum ehk Naised valitsevad maa-
ilma“.

KULUDTULUD

MAJANDUSTEGEVUS
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THEATRUM
www.theatrum.ee

Theatrum on asutatud 8. detsembril 1994.
aastal Eesti Humanitaarinstituudi teatriõp-
petooli üliõpilaste ja õppejõudude (Lembit
Peterson, Juhan Viiding) ning Vanalinna Ha-
riduskolleegiumi teatriprogrammis osalejate
poolt. Esimesed kümme aastat tegutses
Theatrum mittetulundusühinguna, 8. sep-
tembril 2005. a. asutati sihtasutus Theatrum. 

LAVASTUSTE STATSIONAARID ISTEKOHTI
Theatrumi saal 65
Püha Katariina kirik 130
Kadrioru lossi saal 90

KOOSSEIS 

Teatrijuht: Marius Peterson
Näitlejad: Andri Luup, Anneli Tuulik, Eva
Eensaar, Helvin Kaljula, Laura Peterson,
Lembit Peterson, Mare Peterson, Maria Pe-
terson, Marius Peterson, Ott Aardam, Tarmo
Song 

UUSLAVASTUSED 

Pruuniks
Andri Luubi draama. Lavastaja Andri Luup,
valguskunstnik Helvin Kaljula, liikumisjuht
Tiina Mölder.
      Osades: Anneli Tuulik, Eva Eensaar,
Laura Peterson, Maria Peterson, Ott Aardam,
Anna Ehrenberg ja Liina Olmaru.
Esietendus 26. jaanuaril 2012 Theatrumi saalis.

Kvaliteetinimene
Molière’i komöödia. Prantsuse keelest tõlki-
nud Lauri Leesi. Lavastaja Maria Peterson,
kunstnik Andri Luup, kostüümikunstnik
Maarja Naan, lauluõpetaja Eva Eensaar, lii-
kumisjuht Tiina Mölder.

      Osades Vanalinna Hariduskolleegiumi
teatriklassi õpilased: Indrek Jõe – Härra Jour-
dain. Lea Kolde – Proua Jourdain; Tantsija.
Saskia Murumaa – Proua Jourdain; Muusika-
õpetaja õpilane. Teele Pärn – Lucile; Tantsija.
Kati Ots – Nicole; Muusikaõpetaja õpilane.
Lota Viik – Nicole; Tantsija. Jonathan Peter-
son – Cléonte; Meeslaulja. Ott-Henrik Raid-
mets – Covielle; Meeslaulja. Karmo Nigula –
Dorante; Tantsuõpetaja. Ken Rüütel – Vehk-
lemisõpetaja; Mufti saatjaskonna liige. Karl
Koppelmaa – Muusikaõpetaja; Mufti saatjas-
konna liige. Sebastian Talmar – Filosoofia-
õpetaja; Kokapoiss; Mufti saatjaskonna liige.
Arnold Kommel – Rätsepmeister; Mufti.
Keiti Roosimägi – Dorimene; Naislaulja; Ko-
kapoiss; Mufti saatjaskonna liige. Saara Hui-
merind – Dorimene; Tantsija; Kokapoiss;
Mufti saatjaskonna liiige. Jakob Tulve – 1.
toapoiss; Mufti saatjaskonna liige. Karl Eerik
Valkna – 2. toapoiss; Mufti saatjaskonna liige.
Anna Kristin Peterson ja Maria-Netti Nüga-
nen – Tantsija; Rätsapa õpipoiss; Kokapoiss;
Mufti saatjaskonna liige.
Esietendus 15. mail 2012 Theatrumi saalis.

Onu Vanja
Anton Tšehhovi draama. Lavastaja Lembit
Peterson, kunstnik Vladimir Anšon, valgus-
kunstnik Rene Liivamägi, helikujundaja Ma-
rius Peterson.
      Osades: Helvin Kaljula – Ivan Petrovitš
Voinitski. Maria Peterson – Jelena Andre-
jevna. Eva Eensaar – Sofia Aleksandrovna
(Sonja). Andri Luup – Mihhail Lvovitš Ast-
rov. Mare Peterson – Maria Vassiljevna Voi-
nitskaja. Tarmo Song – Ilja Iljitš Telegin. Ester
Pajusoo – Marina. Aleksander Eelmaa –
Aleksander Vladimirovitš Serebrjakov. Jakob
Tulve – Töömees. Priit Põldma – Töömees.
Esietendus 12. oktoobril 2012 Püha Katariina
kirikus.
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2012 SÕNALAVASTUSED
uuslavastused 3
kogu repertuaar 7
etendused 82
külastused 7177
keskmine pilet 9,83

Väljaspool lavastuste statsionaare anti 60%
etendustest. 

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Elu sees 19.03.2006 sõnalavastus täisk. 7 554
Fööniks 25.01.2010 sõnalavastus täisk. 4 170
Kvaliteetinimene 15.05.2012 sõnalavastus täisk. 16 1379
Misantroop 4.06.2011 sõnalavastus täisk. 15 1385
Onu Vanja 12.10.2012 sõnalavastus täisk. 16 2250
Pruuniks 26.01.2012 sõnalavastus täisk. 16 972
Üks suvepäev 16.09.2011 sõnalavastus täisk. 8 467

majanduskulud
52 591

tööjõukulud
140 125

halduskulud
14 183

 

toetused
129 316

majandus-
tegevusest 
laekuv tulu

60 867

etendustegevusega 
kaudselt seotud 

tulud
1 178

MUU TEGEVUS 

30. mail festivali Head Read raames Kirjanike
Maja musta laega saalis ettekandele Vana-
linna Hariduskolleegiumi Teatrikooli abitu-
rientide lavakava „Õigus olla õnnelik“. 

MAJANDUSTEGEVUS 

Repertuaari nimekiri

Repertuaari koondnäitajad

KULUDTULUD
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TEOTEATER 
www.teoteater.ee 

Mittetulunduslik väiketeater on kultuuripil-
dis püsinud alates 1991. aastast. 2006. aastast
asub teater endisest laoruumist ümberehita-
tud 50-kohalise saaliga teatrimajas Kalamaja
südames. Teoteater on vabakutselise püsitru-
piga repertuaariteater, mis annab hooaja
jooksul ca 80 etendust. Repertuaaris on nii
kodu- kui välismaine dramaturgia, muusika-
ja lastelavastused. Teoteater on läbi viinud
sotsiaalteatri projekte ning korraldanud
meelelahutusüritusi.

STATSIONAAR ISTEKOHTI
Teatri black box 50

KOOSSEIS 

Teatrijuht ja lavastaja: Piret Viisimaa 
Lavastaja: Jane Meresmaa-Roos 
Muusikajuht: Ivar Malmet 
Vabakutselised näitlejad: Anneli Aru, Moni-
ka Ausmees, Riho Enni, Gunnar Jaanovits,
Märt- Jaanus Jelsukov, Andres Kuldma, Mar-
gus Kruusvall, Kati Lepp, Triinu Lepp, Priit
Matiisen, Mirjam Gill, Eneli Meresmaa, Jane
Meresmaa-Roos, Eeva-Liisa Mustkivi, Urmas
Nurk, Andres Proode, Kristi Purge, Meeli
Seermaa, Toomas Silm, Merike Tammik, Ga-
lina Tikerpuu, Karolin Tikerpuu, Lea Tiker-
puu, Kristiine Truu, Jaanika Tutt 

UUSLAVASTUSED

Söö mind ära
Natalie Papini näidend kooliealistele. Prant-
suse keelest tõlkinud Ülle Dreifeldt. Lavas-
taja Piret Viisimaa, kunstnik Jane Kaas,
kostüümikunstnik Jana Volke, valguskunst-
nik Alar Simmermann.

      Osades: Andres Proode – Mehike. Anneli
Aru või Merike Tammik – Mälumatsutaja.
Galina Tikerpuu või Lea Tikerpuu – Raama-
tuõgija. Jane Meresmaa-Roos – Saara. Kati
Lepp – Ajaõgard. Kristiine Humal – Lind.
Monika Ausmees – Lind. Riho Enni – Inim-
sööja.
Esietendus 22. aprillil 2012 teatri black boxis.

Habemeta jõuluvana
Lavastus lastele. Teksti ja laulusõnade autor,
lavastaja Piret Viisimaa, muusika autor Ivar
Malmet, kunstnik Jane Kaas, kostüümikunst-
nik Jana Volke, valguskunstnik Alar Simmer-
mann, grimeerija Mare Bachmann.
      Osades: Andres Proode või Margus
Kruusvall – Aabel. Anneli Aru või Kristiine
Humal – Ernits. Eneli Meresmaa või Jane
Meresmaa-Roos – Säsi. Galina Tikerpuu või
Lea Tikerpuu – Priida. Gunnar Jaanovits või
Priit Matiisen – Tuuduri-taat. Jaanika Tutt või
Karolin Tikerpuu – Mello. Kristi Purge või
Monika Ausmees – Jete. Toomas Krall või
Allan Kress – Kaarup.
Esietendus 1. detsembril 2012 teatri black
boxis.
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MAJANDUSTEGEVUS

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Habemeta jõuluvana 1.12.2012 mitmeliigilavastus lapsed 20 881
Kõik (s)ängis 8.05.2010 sõnalavastus täisk. 12 418
Kõik armastavad Roosit 24.05.2007 sõnalavastus täisk. 8 228
Linalakk ja Rosalind 4.03.2010 sõnalavastus lapsed 1 55
Mängi minuga 15.04.2011 sõnalavastus täisk. 7 177
Päkapikne 7.12.2006 sõnalavastus lapsed 1 47
Salapaik 25.11.2011 sõnalavastus täisk. 7 127
Siilipoeg avastab maailma 29.11.2007 sõnalavastus väikelapsed 5 124
Söö mind ära 22.04.2012 sõnalavastus teism. 5 183
Tirts ja tigu 17.04.2011 sõnalavastus väikelapsed 16 410

2012 SÕNALAVASTUSED MITMELIIGILAVASTUSED KOKKU
uuslavastused 1 1 2
kogu repertuaar 9 1 10
etendused 62 20 82
külastused 1 769 881 2650
keskmine pilet 5,18 7,61 6,03

 

toetused
2 800

majandus-
tegevusest 
laekuv tulu

13 352

muud tulud
2 314

halduskulud
7 657

tööjõukulud
4 677

majanduskulud
6 947

Repertuaari nimekiri

Repertuaari koondnäitajad

KULUDTULUD
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VARIUS 
www.varius.ee

Teater Varius on mittetulundusühing ja te-
gutseb teatrina 1987. aastast. Teatri asutaja,
tekstide autor ja lavastaja on Heidi Sarapuu.
Esialgu oli tegemist luuleteatriga, kes tutvus-
tas eesti autorite loomingut ning vähetuntud
kirjandus- ja kultuuritegelasi. 1999. aastal sai
luuleteatrist teater Varius. 

LAVASTUSTE STATSIONAAR ISTEKOHTI
Rahvusraamatukogu teatrisaal 90
Tammsaare muuseum 47
Vilde muuseum 44
Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus 45

KOOSSEIS 

Teatrijuht ja lavastaja: Heidi Sarapuu
Lepingulised kunstnikud: Killu Mägi,
Karmo Mende 
Lepingulised näitlejad: Diana Dikson-Soom,
Urmas Põldma, Lii Tedre, Anni Jürine, Haide

Männamäe, Ele Raik, Rene Soom, Peeter Kal-
jumäe, Indrek Sarapuu, Toomas Tross, Raivo
Mets, Allan Kress, Hain Hõlpus, Kaspar Gräzin

UUSLAVASTUSED 

Lageda taeva all
Draama autor ja lavastaja Heidi Sarapuu,
kunstnik Karmo Mende.
      Laval: Lii Tedre, Haide Männamäe, Rene
Soom, Raivo Mets ja Kaspar Gräzin.
Esietendus 1. märtsil 2012 Underi ja Tuglase
Kirjanduskeskuses.

Suurte varjus
Draama autor ja lavastaja Heidi Sarapuu,
kunstnik Karmo Mende.
      Laval: Allan Kress, Diana Dikson-Soom,
Ele Raik, Haide Männamäe, Hain Hõlpus,
Indrek Sarapuu, Lii Tedre, Peeter Kaljumäe,
Priit Volmer, Raivo Mets, Rene Soom, Timur
Ilikajev, Toomas Tross, Urmas Põldma, Kas-
par Gräzin, Valeri Sõrtšenko ja Ene Järvis.
Esietendus 27. oktoobril 2012 Rahvusraama-
tukogu konverentsisaalis.

2012                                                                        SÕNALAVASTUSED

uuslavastused 2
kogu repertuaar 6
etendused 30
külastused 2 420
keskmine pilet 5,56

Väljaspool lavastuste statsionaare anti 20%
ehk 6 etendust. 

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Ananassid šampanjas 23.11.2010 sõnalavastus täisk. 4 360
Lageda taeva all 1.03.2012 sõnalavastus täisk. 11 495
Lõbusad estoonlased 5.12.2011 sõnalavastus täisk. 12 1200
See ei ole Tammsaare! 30.01.2008 sõnalavastus täisk. 1 45
Suurte varjus 27.10.2012 sõnalavastus täisk. 1 230
Üksi ja vaba 10.08.2009 sõnalavastus täisk. 1 90

Repertuaari nimekiri

Repertuaari koondnäitajad
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MAJANDUSTEGEVUS VAT TEATER 
www.vatteater.ee

Eesti vanim vabatrupp ja kutseline erateater
VAT Teater on asutatud 1. oktoobril 1987, ees-
märgiga viljeleda ja arendada kultuurialast
tegevust ning eelkõige laste ja noorte kultuu-
rialast teenindamist. 2001. aastast annab VAT
Teater lavastusi Rahvusraamatukogu Teatri-
saalis. 

LAVASTUSTE STATSIONAAR ISTEKOHTI
Rahvusraamatukogu Teatrisaal 80

KOOSSEIS

Teatrijuht: Tiina Rebane
Kunstiline juht: Aare Toikka 
Näitlejad: Ago Soots, Katariina Ratasepp,
Katariina Unt, Margo Teder, Meelis Põder-
soo, Tanel Saar 

UUSLAVASTUSED

Karin ja Pearu
Andrus Kivirähki draama Anton Hansen
Tammsaare teoste ainetel. Lavastaja Aare
Toikka, kunstnik Kaspar Jancis, valguskunst-
nik Sander Põllu, videokunstnik Peeter Ritso.
      Osades: Meelis Põdersoo – Kelner Juku.
Katariina Unt – Karin. Raivo Trass – Pearu.
Esietendus 21. jaanuaril 2012 Rahvusraama-
tukogu Teatrisaalis.

Salto Mortale
Draama autorid Kristiina Jalasto ja Michaela
Zakutanska. Lavastaja Kati Kivitar, kunstnik
Pille Kose, valguskunstnik Sander Põllu, vi-
deokunstnik Peeter Ritso.
      Osades: Rauno Kaibiainen – Oskar. Ago
Soots – Tristan. Meelis Põdersoo – Valter.
Katariina Ratasepp või Liis Haab – Anna.

 

toetused
43 591

majandus-
tegevusest 
laekuv tulu

11 578

etendustegevusega 
kaudselt seotud 

tulud
6 770

majanduskulud
19 749

tööjõukulud
17 596

halduskulud
782

KULUD

TULUD
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Rahvusvahelise koostööprojekti Platform 11+
koostöölavastus Slovakkia Teatriinstituudiga.
Esietendus 6. märtsil 2012 Rahvusraamatu-
kogu Teatrisaalis.

Liblikapüüdja
Diana Leesalu dramatiseering John Fowles’i
romaanist. Inglise keelest tõlkinud Urve Hanko.
Lavastaja Peeter Raudsepp, kunstnik Maret
Kukkur, valguskunstnik Madis Kirkmann.
      Osades: Margo Teder – Ferdinand. Mari-
lyn Jurman – Miranda.
Esietendus 31. märtsil 2012 Rahvusraamatu-
kogu Teatrisaalis.

Rekvisiitori tähetund
Eberhard Streuli monodraama. Saksa keelest
tõlkinud Hannes Villemson. Lavastaja Margo
Teder, liikumise juhendaja Katrin Essenson,
kunstnik Pille Kose, valguskunstnik Sander
Põllu, muusikaline kujundaja Peeter Rebane,
kontsertmeister Katri Rebane.
      Osas: Lauri Saatpalu – Rekvisiitor.
Esietendus 4. mail 2012 Rahvusraamatukogu
Teatrisaalis.

Face Me – Muutuste aeg. Black Stone
Rahvusvahelise koostööprojekti raames val-
minud sõna-, muusika ja tantsulavastus teis-
melistele. Autorid Péter Horváth (Ungari),
István Tasnádi (Ungari) ja Richard Hurford
(Suurbritannia). Lavastajad Alex Evans ja
György Vidovszky, kunstnikud Inga Vares ja
Patrick Bullock. Koostööpartnerid: Kolibri
Teater (Ungari), Oulu Linnateater (Soome),
Emergency Exit Arts (Suurbritannia).
      Laval: Ago Soots, Annina Rokka, Mikko
Korsulainen ja Rita Alexics.
Esietendus 18. juunil 2012 Plženi Františka
Križika Gümnaasiumis, seejärel Budapesti,
Londoni, Tallinna, Oulu, Drammeni koolides.

Faust
Tummfilmi esteetikast inspireeritud sõna- ja
muusikalavastus F. W. Murnau, J. W. Goethe,
C. Marlowe teoste ainetel. Teksti autor ja la-
vastaja Aare Toikka, muusika autor ja kunst-
nik Kaspar Jancis, liikumisjuht Marge
Ehrenbusch, valguskunstnik Sander Põllu,
videokunstnik Peeter Ritso.

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Face me - muutuste aeg. Black Stone 18.06.2012 mitmeliigilavastus teism. 7 536
Faust 29.11.2012 mitmeliigilavastus täisk. 7 624
Foorumteater 8.04.1999 sõnalavastus noored 11 604
Hea, paha ja inetu 12.03.2011 sõnalavastus noored 14 1069
Help! 9.05.2011 sõnalavastus teism. 12 1180
Karin ja Pearu 21.01.2012 sõnalavastus täisk. 34 3074
Kas sulle meeldib porno? 30.01.2008 sõnalavastus teism. 9 739
Kirjaklambritest vöö 8.04.2010 sõnalavastus teism. 8 744
Liblikapüüdja 31.03.2012 sõnalavastus täisk. 11 745
Nisa 15.04.2011 sõnalavastus täisk. 15 2157
Pál-tänava poisid 16.11.2004 sõnalavastus teism. 13 1993
Rekvisiitori tähetund 4.05.2012 mitmeliigilavastus täisk. 22 1726
Robinson & Crusoe 27.11.2009 sõnalavastus teism. 7 622
Salto Mortale 6.03.2012 sõnalavastus teism. 15 1078

Repertuaari nimekiri
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2012 SÕNA- MITMELIIGI- KOKKU

LAVASTUSED LAVASTUSED

uuslavastused 3 3 6
kogu repertuaar 11 3 14
etendused 149 36 185
külastused 14005 2886 16891
keskmine pilet 7,83 10,39 8,19

315

      Osades: Ago Soots – Faust. Tanel Saar –
Mefistofeles. Katariina Ratasepp – Marga-
retha. Margo Teder – Fausti hääl, Margaretha
ema ja teised. Meelis Põdersoo – Mefistofe-
lese hääl, vend Valentin ja teised. Madis
Muul – klaverisaatja.
Esietendus 29. novembril 2012 Rahvus-
raamatukogu Teatrisaalis.

Foorumteatri töötoad ja koolitused ürituste sari 8 264
Lavastuste loomise töötoad muu 8 168
Lavastustega kaasnevad töötoad muu 12 302

 

toetused
326 600

majandus-
tegevusest laekuv 

tulu
97 928

etendustegevusega 
kaudselt seotud 

tulud
1 082

majanduskulud
107 602

tööjõukulud
299 145

halduskulud
16 207

Repertuaari koondnäitajad

KULUDTULUD

Väljaspool lavastuste statsionaari anti 275
etendustest, sh välismaal 3 lavastusega 7
etendust (Soomes, Leedus, Inglismaal, Itaa-
lias ja Venemaal) kokku 951 vaatajale. 

MUU TEGEVUS

Lisaks etendustele toimusid mitmesugused
lavastustega seotud töötoad. Korraldati noo-
retele teatriteemaline koomiksikonkurss ning
võõrustati märtsis rahvusvahelise projekti
Platform11+ raames noortenäidendi „Help!”
kahte lavaversiooni – Kolibri teatri (Ungari)
versiooni EMTA Lavakunstikooli saalis ja üht
rahvusvahelist versiooni Rahvusraamatu-
kogu Teatrisaalis. 

MAJANDUSTEGEVUS 
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VON KRAHLI TEATER 
www.vonkrahl.ee

Von Krahli Teater sai alguse 1992. aastal tä-
nase teatrijuhi Peeter Jalaka ja tema toonase
trupi Ruto Killakund initsiatiivil. Tegevust
alustati endise rahvateatri ruumides nn pro-
jektiteatrina, st. ilma püsitrupi ning riigi- ja
omavalitsusepoolse finantseeringuta. See
vorm kestis 1998. aastani, mil sai alguse Von
Krahli Teatri püsitrupp. Alates 2000. aastast
on saadud ka regulaarset riigipoolset tege-
vustoetust. Tänase Von Krahli Teatri põhili-
seks tugevuseks on operatiivne ja professio-
naalne trupp ning pühendunud tehniline
meeskond. 

STATSIONAARID ISTEKOHTI
Teatrisaal 135
Proovisaal 38

KOOSSEIS 

Teatrijuht, lavastaja: Peeter Jalakas
Muusikajuht: Loore Martma
Lavastaja, näitleja: Mart Koldits
Näitlejad: Liis Lindmaa, Ragne Veensalu,
Mari Pokinen, Ivo Reinok, Ott Kartau, Tõnis
Niinemets, Kait Kall; lavastusepingutega
näitlejad: Taavi Eelmaa, Juhan Ulfsak, Mari
Abel, Tiina Tauraite, Erki Laur, Riina Maidre,
Liina Vahtrik, Jim Ashilevi 

UUSLAVASTUSED

Järgmine voor
Mihkel Raua draama. Lavastaja Mart Kol-
dits, kunstnik Reet Aus.
      Osades: Mari Abel – Helen. Juhan Ulfsak
– Norman. Taavi Eelmaa – Alex. Nero Urke
– Fred.
Esietendus 18. jaanuaril 2012 teatrisaalis.

Lillede keel
Federico Garcia Lorca värssdraama. Hispaa-
nia keelest tõlkinud Laura Talvet. Lavastaja
Rainer Sarnet, muusika autor Mauno Meesit,
kunstnik Laura Pählapuu, valguskunstnik
Oliver Kulpsoo, helikujundaja Kaido Kivitoa,
grimeerijad Kristiina Praks ja Margit Lepla,
rekvisiitor Anne-Mai Heimola, graafiline ku-
jundaja Margus Tamm, tehnilised teostajad
Emer Värk, Enar Tarmo ja Janno Jaanus, lii-
kumisjuht Marina Zilkina.
      Osades: Mari Pokinen – Rosita. Liina
Vahtrik – Tädi. Taavi Eelmaa – Onu; Tööline.
Tiina Tauraite – Teenija. Ott Kartau – Onu-
poeg; Tööline. Mari Abel – Neitsite ema. Liis
Lindmaa – Kokett; Ayola. Ragne Veensalu –
Kokett; Neitsi. Loore Martma – Neitsi. Maili
Metssalu – Kokett; Ayola. Ivo Reinok – Don
Martin. Tõnis Niinemets – Senjoor X; Noor-
mees.
Esietendus 4. aprillil 2012 teatrisaalis.

Kaks tilli ja apelsin
Komöödia. Teksti autorid, lavastajad Kait
Kall ja Madis Mäeorg, muusikaline kujun-
daja Madis Mäeorg, valguskunstnik ja tehni-
line teostaja Janno Jaanus.
      Osades: Kait Kall – Kait. Madis Mäeorg –
Madis.
Esietendus 11. aprill 2012 proovisaalis.

13
Noortekomöödia Tallinna koolide seitsmen-
date klasside õpilaste intervjuude põhjal.
Teksti koostanud lavastuse trupp, mentor
Merle Karusoo. Lavastaja Jim Ashilevi,
kunstnik Nele Sooväli, valguskunstnik Oli-
ver Kulpsoo, muusikaline kujundaja Reigo
Ahven, tunnusrütmi autor Trilok Gurtu,
tehnilised teostajad Enar Tarmo, Janno Jaa-
nus ja Kaido Kivitoa, produtsent Loore
Martma.
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      Osades: Kait Kall – Kait. Liis Lindmaa –
Liis. Mari Pokinen – Mari. Ott Kartau – Ott.
Mart Koldits – Mart. Madis Mäeorg – Madis.
Tõnis Niinemets – Tõnis. Ragne Veensalu –
Ragne.
Eesti-Soome ühisprojekti MIMO raames ja
Kesk-Läänemere INTERREG IV A Program-
mi 2007–2013 rahastuse toel.
Esietendus 10. juunil 2012 Kultuurikatla aias.

Nibud ehk Hetk me elude katkematus reas
Sõna-, muusika- ja tantsulavastus T. S. Elioti
teoste ainetel. Autor ja lavastaja Peeter Jala-
kas, lavastusdramaturg Tarmo Jüristo, muu-
sika autorid Ismo Alanko ja Teho Samuli
Majamäki, kostüümikunstnik Laura Pähla-
puu, valguskunstnik Oliver Kulpsoo, video-
kunstnik Emer Värk, grimeerijad Kristiina
Praks ja Margit Lepla, tehnilised teostajad
Enar Tarmo, Jürgen Reisma ja Kaido Kivitoa,
liikumisjuht Ken Mai.
      Laval: Erki Laur, Ivo Reinok, Ott Kartau,
Tero Jartti, Ken Mai, Rene Köster, Ismo
Alanko ja Teho Samuli Majamäki.
Esietendus 29. septembril 2012 Salme Kul-
tuurikeskuse teatrisaalis.

Õhtute kollane tolm
Luulelavastus Artur Alliksaare teoste ainetel.
Dramatiseerija ja lavastaja Jim Ashilevi, ko-
reograaf Liisa Lilienthal-Pärna, kunstnik ja
kostüümikunstnik Nele Sooväli, valgus-
kunstnik Martin Makarevitš, valguskunstnik
Oliver Kulpsoo.
      Laval: Jim Ashilevi.
Esietendus 9. oktoobril 2012 proovisaalis.

Sinihabe
Ray Bradbury teose ainetel. Teksti autor ja la-
vastaja Kertu Moppel, kunstnik Arthur
Arula, valguskunstnik Oliver Kulpsoo, teh-
nilised teostajad Enar Tarmo ja Janno Jaanus.

      Laval: Mart Koldits, Tõnis Niinemets,
Mari Pokinen, Liis Lindmaa, Ragne Veensalu
ja Kait Kall.
Esietendus 12. oktoobril 2012 teatrisaalis.

Von Krahli muinasjutud
Hiina muinasjuttudega lavastus lastele. La-
vastaja Mart Koldits, kunstnik Eve Ormisson,
valguskunstnik Oliver Kulpsoo, tehnilised
teostajad Enar Tarmo ja Kaido Kivitoa. 
      Osades: Ivo Reinok – Laps; Tiiger; Kunin-
gas. Kait Kall või Tõnis Niinemets – Laps;
Konn; Põder. Liina Vahtrik – Laps; Lind; Ahv.
Ragne Veensalu – Laps; Jänes. Ott Kartau –
Laps; Kuningapoeg.
Esietendus 19. detsembril 2012 teatrisaalis.
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Väljaspool statsionaari anti 11% etendusi, sh
välismaal (Soomes, Saksamaal ja Austrias)
kahe lavastusega 7 etendust 1 725 vaatajale.

MUU TEGEVUS 

Lisaks etendustegevusele toimus teatrimajas
pea iga päev pidusid, kontserte, loenguid.
Etendustegevusega lähemalt oli seotud la-
vastuse „12karamazovit“ muusika DVD ava-
lik salvestamine. 

12karamazovit avalik lindistus kontsert 2     200

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

12karamazovit 1.10.2011 mitmeliigilavastus noored 7 1400

13 10.06.2012 sõnalavastus teism. 10 1163

Gilgameš ehk Igaviku nupp 17.08.2011 sõnalavastus täisk. 9 4050

Järgmine voor 18.01.2012 sõnalavastus täisk. 27 4038

Kaks tilli ja apelsin 11.04.2012 sõnalavastus täisk. 16 520

Lillede keel 4.04.2012 sõnalavastus täisk. 23 2372

Nibud ehk hetk me elude katkematus reas 29.09.2012 mitmeliigilavastus täisk. 5 1756

PostUganda 12.09.2009 muusikalavastus täisk. 2 325

Sinihabe 12.10.2012 sõnalavastus täisk. 20 1712

Von Krahli muinasjutud 19.12.2012 sõnalavastus lapsed 4 395

Õhtute kollane tolm 9.10.2012 sõnalavastus täisk. 17 639

2012 SÕNA- MUUSIKA- MITMELIIGI-

LAVASTUSED LAVASTUSED LAVASTUSED KOKKU

uuslavastused 7 0 1 8
kogu repertuaar 8 1 2 11
etendused 126 2 12 140
külastused 14889 325 3156 18370
keskmine pilet 13,34 8,31 12,65 13,1

 

toetused
396 889

majandus-
tegevusest 
laekuv tulu

181 682

etendustegevusega 
kaudselt seotud 

tulud
2 620

tööjõukulud
433 101

halduskulud
36 635

majanduskulud
139 993

muud kulud
18 550

MAJANDUSTEGEVUS 

Repertuaari nimekiri

Repertuaari koondnäitajad

KULUD

TULUD
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ARENA 
www.improteater.ee

Mittetulundusühing Arena vahendab ja hal-
dab Eesti Improteatrit, mis alustas tegevust
2009. aasta sügisel. Lavastusi tuuakse välja
mõlema kaubamärgi alt. Teatril puudub stat-
sionaar. Kõik etendused antakse erinevates
mängupaikades.

KOOSSEIS

Teatrijuht: Rednar Annus
Impronäitlejad: Mairi Jõgi, Rednar Annus,
Erki Aule, Merilin Kirbits, Maarius Pärn,
Maarika Mesipuu, Rauno Kaibiainen, Kati Ong

UUSLAVASTUSED

IMPROTEATER

Improtsess
Improetenduste sari koolinoortele.
Juhendaja Rednar Annus, muusika autor
Tarvo Krall.
      Autorid ja osalejad: Mairi Jõgi, Rednar
Annus, Erki Aule, Merilin Kirbits, Maarius
Pärn, Maarika Mesipuu, Rauno Kaibiainen,
Kati Ong. 

      Muusikud: Ragnar Toompuu (kitarr),
Tarvo Krall (klahvpillid), Indrek Liit (akor-
dion), Tõnis Rebane (kitarr), Indrek Tamm
(klahvpillid).
Esietendus 18. jaanuaril 2012 Lasnamäe Üld-
gümnaasiumis. 

Click-show
Improetenduste sari.
Autorid ja osalejad: Kati Ong, Rednar Annus,
Erki Aule, Mairi Jõgi, Maarius Pärn, Maarika
Mesipuu, Rauno Kaibiainen, Merilin Kirbits.
      Muusikud: Ragnar Toompuu (kitarr),
Tarvo Krall (klahvpillid), Indrek Liit (akor-
dion), Tõnis Rebane (kitarr), Indrek Tamm
(klahvpillid).
Esietendus 22. mail 2012 Genialistide klubis.

ARENA

Prah
György Spiró tragikomöödia. Ungari keelest
tõlkinud Kerdi-Liis Kirs.
Lavastaja Rednar Annus, videokunstnikud
Carlos Lesmes ja Eik Tammemäe, tehniline
teostaja Mario Saarik.
      Osades: Eva Püssa – Naine. Tarvo Krall – Mees.
Esietendus 4. novembril 2012 Mustamäe
kultuurikeskuse Kaja suures saalis.

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Click-show 22.05.2012 mitmeliigilavastus täisk. 7 361
Improtsess 18.01.2012 mitmeliigilavastus noored 18 1423
Prah 4.11.2012 sõnalavastus täisk. 4 128

2012 SÕNALAVASTUSED MITMELIIGILAVASTUSED KOKKU

uuslavastused 1 2 3
kogu repertuaar 1 2 3
etendused 4 25 29
külastused 128 1784 1912
keskmine pilet 7,03 1,4 1,71

Repertuaari nimekiri

Repertuaari koondnäitajad
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INSIGHTOUT COMPANY

KOOSSEIS 

Koreograafid ja tantsijad: Kaja Lindal, Mari
Mägi 

UUSLAVASTUS 

Ogalik
Muusika- ja tantsulavastus teismelistele. Au-
torid ja lavastajad Kaja Lindal ja Mari Mägi,
kunstnik Kristel Maamägi, valguskunstnik
Rene Jõhve, helikujundaja Lauri Dag Tüür.
      Osades: Kaja Lindal – Kass; Geniaalne
idioot; Poolinimene; Kangelane; Ogalik. Mari
Mägi – Kass; Geniaalne idioot; Poolinimene;
Ämblik; Ogalik.
Esietendus 13. septembril 2012 Kiek in de
Köki Bastioni käikudes.

Ogalik      13.09.2012       mitmeliigilavastus      teism.    15         302
Piletiga külastuse keskmine maksumus: 7.90 eurot

FINE5 TANTSUTEATER 
www.fine5.ee 

Alustati tegevust 1992. aastal moderntantsu-
teatrina Nordstar. 1997. aastast jätkab teater
projektitrupina koreograafide Tiina Olleski ja
René Nõmmiku juhtimisel. Fine 5 Tantsu-

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Enne kui minna, ma ütlen 24.11.2011 tantsulavastus täisk. 4 80
Mandala 10.06.2012 tantsulavastus täisk. 10 1600
Püha kevad 10.06.2012 tantsulavastus täisk. 4 422

TANTSULAVASTUSED
uuslavastused 2
kogu repertuaar 3

teatri eesmärgiks on mitmekesistada ja eden-
dada Eesti kultuurielu kõrgetasemelise kaas-
aegse tantsukunstiga. Olulisel kohal Fine 5
Tantsuteatri tegevuses on samanimelise kooli
loomine 1994. aastal ning osalemine festiva-
lidel ja konkurssidel. 

LAVASTUSTE STATSIONAARID ISTEKOHTI
Stuudio Lai tn 9 20
NO99 teatrisaal 164

KOOSSEIS:

Teatrijuht: Tiina Ollesk 
Koreograaf-lavastaja: René Nõmmik

UUSLAVASTUS

Püha kevad
Nüüdistantsulavastus Igor Stravinski muu-
sikale. Koreograafid, lavastajad, kunstnikud
Tiina Ollesk ja Rene Nõmmik, valguskunst-
nik Juuso Voltti.
      Laval: Liisa Laine, Eliisa Sokk, Kadi
Voidka, Ilja Tulit, Ingmar Jõela (Eesti Tantsu
Agentuur), Marii Joala, Jaroslavl Galitski,
Sofia Ketova, Johanna Kalm, Diana Gülezen,
Madli Paves, Erena Reilent, Helle-Maria Mitt
ja Leino Limbach.
Esietendus 10. juunil 2012 NO99 teatrisaalis. 

Üle poolte etendustest anti väljaspool lavas-
tuste statsionaare, sh Valgevenes Vitebski Draa-
mateatris 1 „Mandala“ etendus 800 vaatajale.

etendused 18
külastused 2 102
keskmine pilet 6,77

Repertuaari nimekiri

Repertuaari koondnäitajad
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MIKSTEATER 
www.miksteater.ee

Miksteater pakub omanäolist teatrikunsti las-
tele ja noortele ning annab etendusi üle Eesti.
Lastelavastusi tehes eeldatakse tavaliselt, et
lavastusel on ka mingi praktiline väärtus:
kuidas pakkuda lastele midagi kasulikku ja
kuidas neid õpetada? Samas lähtutakse põ-
himõttest, et näitlejad ei ole pedagoogid. 

LAVASTUSTE STATSIONAARID ISTEKOHTI
Piip ja Tuut Mängumaja 40
Hopneri maja 40

KOOSSEIS 

Teatrijuht: Kaido Rannik 
Näitlejad: Aita Vaher (lep), Kaido Rannik,
Kristo Toots

UUSLAVASTUSED

Mineraalide lood
Nukulavastus lastele. Teksti autor Mehis
Heinsaar. Lavastaja, kunstnik ja muusikaline
kujundaja Kaido Rannik, nukukunstnik
Eeva-Kirke Aarma.
      Osades: Kristo Toots – Tahan Kõike
Teada; Sool. Aita Vaher – Merevaik; Kassi-
kuld.
Esietendus 3. novembril 2012 Eesti Loodus-
muuseumis.

Ennemuistsed jutud
Lavastus lastele Ernst Särgava ja Juhan Kun-
deri muinasjuttude ainetel. Lavastajad Aita
Vaher, Kaido Rannik ja Kristo Toots, kostüü-
mikunstnik Jana Volke.
      Osades: Aita Vaher – Laulik; Eit; Pilleke;
Kokk. Kristo Toots – Laulik; Taat; Hunt;
Mõisahärra. Kaido Rannik – Laulik; Karu;
Rebane; Ahjualune.
Esietendus 7. detsembril 2012 Eesti Laste-
kirjanduse Keskuses.

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Ennemuistsed jutud 7.12.2012 sõnalavastus lapsed 6 400
Jõujõulud 3.12.2008 sõnalavastus lapsed 6 630
Kuidas ta seda teeb? 9.10.2008 sõnalavastus teism. 12 980
Mineraalide lood 3.11.2012 nuku-obj.teater lapsed 10 745
Telefonilood 10.09.2011 sõnalavastus lapsed 61 4488

2012 SÕNALAVASTUSED NUKU-OBJEKTITEATER KOKKU

uuslavastused 1 1 2
kogu repertuaar 4 1 5
etendused 85 10 95
külastused 6 498 745 7 243
keskmine pilet 1,98 0 1,98

Repertuaari nimekiri

Repertuaari koondnäitajad
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MONOTEATER 
www.monoteater.ee

MTÜ Monoteater on 2006. aastal loodud era-
teater, mis on spetsialiseerunud monolavas-
tuste produtseerimisele. 

KOOSSEIS

Teatrijuht, lavastaja: Karl Kermes
Näitleja: Jan Uuspõld

UUSLAVASTUSED

Rein Paku Stand-Up
Monokomöödia. Autor ja esitaja Rein Pakk.
Esietendus 21. jaanuaril 2012 Kumu auditoo-
riumis.

Vanaisa
Bjarni Haukur Thorssoni komöödia. Inglise
keelest tõlkinud Kadre Vaik ja Maia Soorm.
Lavastaja Karl Kermes, muusika autor Jarek
Kasar, valguskunstnik Petri Parrik, video-
kunstnikud Aleks Tenusaar ja Nele Aunap,
grimeerija Merlit Veldi, graafiline kujundaja
Mihkel Uba.
      Osades: Jan Uuspõld – Vanaisa, Piret
Kalda – Vanaema (videos).
Esietendus 5. aprillil 2012 Vene Kultuuri-
keskuses.

Lavastustel puudub statsionaar, etendusi
anti erinevates Eesti linnades, 58% etendus-
test toimusid Vanemuise Kontserdisaalis Tar-
tus ja Vene Kultuurikeskuses Tallinnas. 

Väljaspool lavastuste statsionaare anti 76%
etendustest, sh. 2 etendust lavastusega „Te-
lefonilood“ Soomes Helsingi Eesti majas 129
vaatajale.

MUU TEGEVUS

Lisaks etendustele viidi läbi raamatuid tut-
vustav projekt ja itaalia laulude kontsert. 

MAJANDUSTEGEVUS

Kuningas 
Macius Esimene raamatuprojekt 1 45
Trio Visone kontsert 1 48

 toetused
9 108

majandus-
tegevusest 
laekuv tulu

17 454

etendustegevusega 
kaudselt seotud 

tulud
1 500

tööjõukulud
21 340

majanduskulud
4 361

2012 SÕNALAVASTUSED

uuslavastused 2
kogu repertuaar 4
etendused 67
külastused 32 112
keskmine pilet 13,65

KULUD

TULUD

Repertuaari koondnäitajad
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VANA BASKINI TEATER 
www.vanabaskiniteater.ee

1980. aastal asutas Eino Baskin Eesti NSV
Riikliku Filharmoonia juurde Vanalinna
Stuudio, mis reorganiseeriti 1989. aastal teat-
riks Vanalinnastuudio, kuid mille hea käe-
käik jätkus millenniumivahetuseni. Vana-
linnastuudiost koondatud töötajate baasil
moodustas Eino Baskin koos Aarne Valmi-
sega 2005. aasta jaanuaris osaühingu Vana
Baskini Teater. 

LAVASTUSTE STATSIONAARID ISTEKOHTI
Salme Kultuurikeskus 628
Jaan Poska maja 34

KOOSSEIS

Teatrijuht: Aarne Valmis
Kunstiline juht: Eino Baskin
Trupijuht: Jüri Karindi
Näitlejad: Anne Paluver, Egon Nuter, Eva
Püssa, Kadri Adamson, Marika Korolev,
Raivo Rüütel, Toomas Tross, Tõnu Kilgas,
Vello Janson, Väino Laes 

UUSLAVASTUSED

Minu girlfriend on eestlane
Gilles Dyreki komöödia. Prantsuse keelest
tõlkinud Inge Eller. Lavastaja Eero Spriit,
kunstnik Jaak Vaus, lavameister Holger Sirel,
valgustaja Reino Pärn, juuksur-grimeerija Ja-
nika Olup, etenduse juht Teele Esperk.

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Isa 16.03.2010 sõnalavastus täisk. 10 6938
Minu hind 13.07.2011 sõnalavastus täisk. 6 799
Rein Paku Stand-Up 21.01.2012 sõnalavastus täisk. 5 530
Vanaisa 5.04.2012 sõnalavastus täisk. 46 23845

      Osades: Kärt Reemann – Patricia. Mihkel
Kabel – Christophe. Agnes Aaliste – Nathalie.
Meelis Põdersoo – Jean-Luc.
Esietendus 10. juulil 2012 Lohusalu sadamas. 

Vahva rätsep
Lavastus lastele. Teksti autor Jüri Karindi,
muusika autor Tõnis Kõrvits. Lavastaja Ivo
Eensalu, kunstnik Jaak Vaus, lauluõpetaja
Anu Lõhmus, lavameister Holger Sirel, val-
gustaja Reino Pärn, juuksur-grimeerija Janika
Olup, liikumisjuht Maris Benita, etenduse
juht Teele Esperk.
      Osades: Maarius Pärn – rätsep Mait Niidi-
rull. Kati Ong – kuninga tütar Martsipanella.
Enrique Fabregas – Muusikamees; Teine röö-
vel. Toomas Krall – Kaunismees; Teine valvur.
Ivo Eensalu – Esimene röövel; Esimene valvur.
Madis Milling – Kole-Tõnn; Kunigas Karla.
Merilin Kirbits – Moosi-Roosi; Kuninganna.
Esietendus 7. augustil 2012 Lohusalu sadamas.

Mina hakkan peaministriks
Eric Chappelli komöödia. Inglise keelest tõl-
kinud ja lavastanud Vello Janson. Kunstnik
Jaak Vaus, lavameister Holger Sirel, valgus-
taja Reino Pärn, grimeerija Janika Olup, eten-
duse juht Teele Esperk.
      Osades: Raivo Rüütel – Philipp Conway.
Kadri Adamson – Vicky. Marika Korolev –
Lorna Fiske. Tõnu Kilgas – George Reynolds.
Egon Nuter – Lionel Berryman. Raivo Mets
– John Henderson. Janek Sarapson – Higgs.
Esietendus 22. novembril 2012 Salme Kultuuri-
keskuses.

Repertuaari nimekiri
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Põhiosa etendustest antakse üle Eesti, erine-
vates mängupaikades, 2012. aastal anti lavas-
tuste statsionaaris vaid 6% etendustest. 

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Hilinenud pulmaöö 15.01.2010 sõnalavastus täisk. 7 1362
Jaan Poska saaga 28.02.2011 sõnalavastus täisk. 3 102
Jäägu meie vahele 13.07.2011 sõnalavastus täisk. 17 1508
Mina hakkan peaministriks 22.11.2012 sõnalavastus täisk. 14 4287
Minu girlfriend on eestlane 10.07.2012 sõnalavastus täisk. 27 5104
Plastikvõileib 19.03.2007 sõnalavastus täisk. 12 883
Vahva rätsep 7.08.2012 sõnalavastus lapsed 22 3336
Valedetektor 29.11.2010 sõnalavastus täisk. 9 784
Äärmiselt piinlik 14.11.2010 sõnalavastus täisk. 8 1054
Üllatuskülaline 21.07.2010 sõnalavastus täisk. 9 665

2012 SÕNALAVASTUSED

uuslavastused 3
kogu repertuaar 10
etendused 128
külastused 19085
keskmine pilet 7,62

 

toetused
77 861

majandus-
tegevusest 
laekuv tulu

131 291

etendustegevusega 
kaudselt seotud 

tulud
34 772

tööjõukulud
71 756

halduskulud
6 041

majanduskulud
151 151

muud kulud
9 855

MAJANDUSTEGEVUS 

Repertuaari nimekiri

Repertuaari koondnäitajad

KULUDTULUD
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EESTI TEATRI FESTIVAL 
www.festival.ee

Sihtasutuse Eesti Teatri Festival asutasid
Eesti Teatriliit ja asjaosalised eraisikud 2004.
aastal eeskätt selleks, et paremini korraldada
samanimelisi sündmusi. Sihtasutuse tege-
vust suunab viieliikmeline nõukogu. Loo-
mingulisi eesmärke seab loomenõukogu.
Sihtasutuses töötab kaks inimest eesotsas
sihtasutuse juhataja Margus Kasterpaluga.
Draama festivali korraldamise ajal lisandub
neile mõnekümneliikmeline vabatahtlike
meeskond. 

LAVASTUSE STATSIONAAR ISTEKOHTI
Saueaugu Teatritalu 100

UUSLAVASTUSI 2012. aastal ei olnud. 

Etenduste piletiga külastuse keskmine mak-
sumus: 11,86 eurot 

Eesti Teatri Festvialil DRAAMA 2012 kuraa-
tor oli Anu Lamp. Lisaks põhiprogrammi
lavastustele toimusid Tartu erinevates saali-
des näitlejate ühekordsed aktsioonid, klubi-
õhtud, kohtumised, arutelud, näitus ja eri-
programm väliskülalistele. 

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Tasandikkude helinad 14.07.2011 sõnalavastus täisk. 12 975

ESINE JAID ETENDUSI KÜLASTUSI

DRAAMA 2012 22 41 7554

 

etendustegevusega 
kaudselt seotud 

tulud 11 869

toetused
151 206

majandus-
tegevusest laekuv 

tulu
74 922

tööjõukulud
66 718

halduskulud
2 796

majanduskulud
137 753

muud kulud
1 456

MAJANDUSTEGEVUS

Repertuaar

KULUDTULUD
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NARGEN OPERA 
www.nargenfestival.ee 

SA Lootsi Koda on asutatud 2003. aastal ees-
märgiga korraldada festivale, näitusi ja kont-
serte. Sihtasutus juhib Nargen Opera ja
Nargen Festivali tegevust ja lootsib suviseid
kultuurihuvilisi Naissaarele. 

STATSIONAAR ISTEKOHTI
Omari Küün 250
Noblessneri valukoda 300

KOOSSEIS:

Teatrijuht: Tõnu Kaljuste 
Finantsjuht: Andres Lepik 
Projektijuht: Kadri Tikerpuu 

UUSLAVASTUS 

Naissaare Wabariigi referendum
Urmas Lennuki draama. Lavastaja Hendrik
Toompere jr, kunstnikud Ann Mirjam Vaikla
ja Maret Tamme. Helimeister Andreas W.
      Osades: Hendrik Toompere jr – Stepan
Petritšenko. Hendrik Toompere jr jr – Volkin.
Mikk Jürjens – Uslugin. Elina Pähklimägi –
Gika. Marta Laan – Leena.
Esietendus 6. juulil 2012 Omari küünis Nais-
saarel.

Kõik etendused toimusid statsionaaris. Teat-
rikülastuse keskmine pileti hind 20,60 eurot. 

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Naissaare Wabariigi referendum 6.07.2012 sõnalavastus täisk. 11 1383

Arvo Pärdi sünnipäevakontsert kontsert 1 703
Eller 125 kontsert 2 160
Eller 125 kontsert 1 294
Strand – rand Haapsalus kontsert 1 36
Vennad Kreegid ja pasunad kontsert 1 49
Virgencia kontsert 1 333

KOKKU 7 1575

MUU TEGEVUS

k

Repertuaar
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SÕLTUMATU TANTSU 
ÜHENDUS 
stu.ee

Sõltumatu Tantsu Ühendus (STÜ) on vaba-
kutseliste tantsukunstnike ja -organisatsioo-
nide poolt 2005. aastal loodud produktsiooni
agentuur, mis toob välja ja esitab nii koha-
likke kui rahvusvahelisi nüüdistantsu lavas-
tusi ja loob loomekeskkondade näol või-
malusi ideede vahetuseks tantsukunstnike ja
selle huviliste vahel. Kord aastas toimuv
Premiere sari annab võimaluse vähemalt ka-
hele uuele koreograafile oma esimese lavas-
tuse väljatoomiseks; nüüdistantsu festival
HOMMIK pöörab tähelepanu ja hoiab kon-
takti pealekasvava põlvkonnaga; residentuu-
rid tantsukunstnikele oma loominguliseks
otsinguks ning individuaalse liikumiskeele
või liikumisest mõtlemise uurimiseks loome-
stuudios.

LAVASTUSTE STATSIONAARID ISTEKOHTI
Okasroosikese lossi Must saal 60
Kanuti Gildi saalis 132

Teatrijuht: Triinu Aron

UUSLAVASTUSED 

Duett
Nüüdistantsulavastus. Koreograaf Mareike
Franz (Saksamaa), valguskunstnik ja valgus-
taja Madis Krikmann.
      Laval: Mareike Franz.
Esietendus 9. veebruaril 2012 Kanuti Gildi
SAAlis.

fie
Nüüdistantsulavastus. Koreograafid Kaisa
Selde, Kristina-Maria Heinsalu ja Christin

Lunts, valguskunstnik ja valgustaja Madis
Kirkmann.
      Laval: Kaisa Selde ja Einar Lints.
Esietendus 9. veebruaril 2012 Kanuti Gildi
SAALis.

sõp rus est
Nüüdistantsulavastus. Koreograaf Svetlana
Grigorjeva, kunstnik Epp Kubu, valgus-
kunstnik Madis Kirkmann, helikujundaja
Ando Naulainen, valgustaja Madis Krik-
mann.
      Laval: Kristiina Vilipõld, Kardo Kukk,
Monika Tomingas, Jevgeni Grigorjev, Madis
Kreevan, Tiina Rootamm, Olga Lans, Gisela
Kastein, Svetlana Grigorjeva.
Esietendus 9. veebruaril 2012 Kanuti Gildi
SAALis.

Pung
Kompanii Nii nüüdistantsulavastus. Koreo-
graaf Renate Valme, tehniline teostus Villu
Valme.
      Laval: Liisa Tetsmann, Maarja Roolaht,
Madis Mäeorg, Taavi Rei, Mark-Jakob Otsa ja
Hannes-Martin Eenmaa.
Esietendus 14. novembril 2012 Okasroosikese
lossi Mustas saalis.

Residentuurid 2012
Aasta jooksul Okasroosikese lossis resideeru-
nud etenduskunstnikud ja koreograafid:
Kadri Noormets, Kadi-Maria Vooglaid, Siim
Tõniste, Krista Köster, Arne Forser, Aleksan-
der Žedeljov, Kaja Lindal, Hendrik Lebon,
Kenneth Flak, Brian Degn, Katrin Essenson,
Jaak Sapas, Margo Teder, Eike Ülevain, Kadri
Põlluveer, Kaspar Aus, Anu Vask, Rait Rosin,
Gerhard Lock, Kristino Rav, Jekaterina Kul-
tajeva ja Juhan Vihterpal.
Aasta jooksul toimus Okasroosikese lossi
Mustas saalis kuus esitlusõhtut.
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The Wolf Project
Koreograafid Külli Roosna ja Kenneth Flak,
dramaturgiline abi Thomas Falk, kostüümi-
kunstnik Asalia Khadjé, valguskunstnik ja
valgustaja Thomas Dotzler, helikujundaja
Yann Coppier.
      Laval: Külli Roosna ja Kenneth Flak.
Koostööpartner Korzo Teater (Holland).
Esietendus 12. oktoobril 2012 Kumu auditoo-
riumis

The Leaf Duet
Nüüdistantsulavastus lastele. Koreograafid
Kaja Lindal ja Hendrik Lebon (Belgia), video-
kunstnik Julia M. Tauber.
      Laval: Kaja Lindal ja Hendrik Lebon.

Koostööpartnerid HetLab Utrecht (Holland),
Dansstationen (Rootsi), AbenDans (Taani).
Esietendus 19. oktoobril 2012 in De Beren-
kuil, Utrecht.

2012 TANTSULAVASTUSED

uuslavastused 7
kogu repertuaar 8
etendused 46
külastused 2 308
keskmine pilet 5,25

Väljaspool lavastuste statsionaare anti 53%
etendustest, sh välismaal 3 lavastusega 7
etendust (Rootsis, Leedus, Hollandis) kokku
306 vaatajale. 

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Duett 9.02.2012 tantsulavastus täisk. 2 142
fie 9.02.2012 tantsulavastus täisk. 5 293
Pung 14.11.2012 tantsulavastus täisk. 15 657
Residentuurid 2012 1.01.2012 tantsulavastus täisk. 6 179
sõp rus est 9.02.2012 tantsulavastus täisk. 6 368
The Drone of Monk Nestor 8.03.2011 tantsulavastus täisk. 2 145
The Leaf Duet 19.10.2012 tantsulavastus lapsed 2 85
The Wolf Project 12.10.2012 tantsulavastus täisk. 8 439

 
toetused
66 102

majandus-
tegevusest 
laekuv tulu

23 060

etendustegevusega 
kaudselt seotud 

tulud
4 144

majanduskulud
35 957

tööjõukulud
44 262

halduskulud
8 265

MAJANDUSTEGEVUS 

Repertuaari nimekiri

KULUDTULUD
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EMAJÕE SUVETEATER 
www.suveteater.ee

Mittetulundusühing Tartu Suveteatri Selts on
asutatud 19. juulil 1996, suvel 1997 loodi
Eesti esimene iseseisev suveteater – Emajõe
Suveteater, et sisustada suvist kultuurielu
Tartus. 

LAVASTUSTE STATSIONAARID ISTEKOHTI
Athena kinosaal 250
Toomkiriku varemed 250
Viimsi Rannarahva muuseum 250
Poslovitsa rand 250

Teatrijuht: Andres Dvinjaninov. 

UUSLAVASTUSED

Ekke Moor
August Gailiti teose dramatiseering. Drama-
tiseerija ja lavastaja Tiit Palu, kunstnik Silver
Vahtre, muusikalised kujundajad Eeva Talsi
ja Villu Talsi.
      Osades: Sten Karpov – Ekke Moor. Liis
Laigna – Eneken Üüve; Eetsa Jörsi; Pille Riin;
Elda. Sepo Seeman – Toomas Üüve; Odja;
Aleksander; Boy. Terje Pennie-Kolberg –
Neenu; külanaised.
Esietendus 28. juunil 2012 Viimsi Vabaõhu-
muuseumi Kingu talu õuel.

Undiin
Jean Giraudoux’ näidend. Lavastaja Ain
Mäeots, kunstnik Iir Hermeliin, kostüümi-
kunstnik Maarja Meeru, muusikaline kujun-
daja Ardo Ran Varres.
      Osades: Sandra Üksküla – Undiin. Juss
Haasma – Rüütel Hans. Egon Nuter – Au-
guste; Kalur Ulrich; Luuletaja. Liina Tenno-
saar – Eugenie; Õuedaam; Nõudepesija.
Taavi Eelmaa või Hannes Kaljujärv – Must-

kunstnik; Näkkide kuningas. Raivo E Tamm
– Kammerhärra; Kohtunik. Rain Simmul –
Kuningas; Kohtunik. Liina Olmaru – Kunin-
ganna; Näkk. Maarja Mitt – Bertha. Marika
Barabanštšikova – Näkk; Teenijatüdruk,
Õuedaam. Tiina Rahe – Veenus; Näkk.
Markus Dvinjaninov – Bertram. Ott Kilusk –
Vaalataltsutaja.
Esietendus 19. juulil 2012 Tartu Toomkiriku
varemetes.

Pühajärve sõda ja rahu
Peep Pedmandsoni lõbus kurbmäng laulu-
dega. Lavastaja Andres Dvinjaninov, kunst-
nik Silver Vahtre, muusikaline kujundaja
Kaunimate Aastate Vennaskond.
      Osades: Jüri Lumiste – Kroonumõisnik.
Ingrid Isotamm – Mõisaproua Pr. Villebois.
Hannes Kaljujärv – Ohvitser. Ott Rõngas –
Külamees; Sõdur. Ilmo Tamm – Külamees;
Sõdur. Andres Dvinjaninov – Harjusk. Si-
meoni Sundja – Mihkel. Marianne Kütt –
Anni. Toomas Täht – Jaan. Kerli Adov, Tiiu
Baumann, Terje Aasaroht – külanaised.
Muusikud: Indrek Kalda, Toomas Lunge.
Esietendus 27. juuli 2012 Püghajärve ääres
Poslovitsa rannas.

Viimane Dracula
Mart Kivastiku draama. Lavastaja Kalju Ko-
missarov, kunstnik Silver Vahtre, kostüümi-
kunstnik Krista Tool, muusikaline kujundaja
Peeter Konovalov.
      Osades: Andres Lepik – Professor Dra.
Marika Palm (TÜ Viljandi Kultuuriakadee-
mia) – Miina. Jaanika Tammaru – Hanna
Liisa. Karl Edgar Tammi (TÜ Viljandi Kul-
tuuriakadeemia) – Silver. Margus Jaanovits –
Victor. Aarne Soro – Kesik. Marko Mäesaar –
dr. Helsing.
Esietendus 8. augustil 2012 Athena kinosaalis. 
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Kõik etendused anti lavastuste statsionaa-
rides. 

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Ekke Moor 19.06.2012 sõnalavastus täisk. 8 1270
Pühajärve sõda ja rahu 27.07.2012 sõnalavastus täisk. 8 1425
Undiin 19.07.2012 sõnalavastus täisk. 14 3089
Viimane Dracula 3.08.2012 sõnalavastus täisk. 9 691
Viimane tango 29.10.2011 muusikalavastus täisk. 10 2440

2012 SÕNALAVASTUSED MUUSIKALAVASTUS KOKKU

uuslavastused 4 0 4
kogu repertuaar 4 1 5
etendused 39 10 49
külastused 6475 2440 8915
keskmine pilet 11,02 14,77 12,05

majanduskulud
127 094

tööjõukulud
113 201

halduskulud
20 890

 

toetused
87 174

majandustegevusest 
laekuv tulu

130 550

etendustegevusega 
kaudselt seotud 

tulud
71 636

MAJANDUSTEGEVUS 

Repertuaari nimekiri

Repertuaari koondnäitajad

MUU TEGEVUS

Emajõe Suveteater koordineerib Kaunimate
Aastate Vennaskonna esinemisi. 2012. aastal
esineti üle Eesti kavaga „Sa ja ma.“

Sa ja ma kontsert 12 3457

KULUDTULUD
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KELL KÜMME 
www.kell10.ee

Mittetulundusühing Kell Kümme on asuta-
tud 2003. aastal filmide ja teatrilavastuste
loomiseks ning kultuuriürituste korraldami-
seks.

LAVASTUSTE STATSIONAAR
Ohtu mõis 250 istekohta 

Teatrijuht: Roman Baskin

UUSLAVASTUSED

Suveunistused
Alan Ayckbourni komöödia. Lavastaja
Roman Baskin, kunstnik Ann Lumiste, muu-
sikajuht Peeter Konovalov, muusikaline ku-
jundaja Tõnu Naissoo, etenduse juht
Tuulikki Tuul.

      Osades: Nele-Liis Vaiksoo, Kleer Mai-
baum, Ülle Kaljuste, Jane Kruus, Veikko Täär,
Tõnu Kilgas, Villu Kangur, Mait Trink.
Esietendus 13. juulil 2012 Ohtu mõisas.

Mesallianss
George Bernard Shaw’ komöödia. Inglise
keelest tõlkinud Anne Lange. Lavastaja Ro-
man Baskin, kunstnik Ann Lumiste, valgus-
kunstnik Neeme Jõe, lavameister Tarvo
Elblaus, grimeerija Sirli Haavisto, kostümee-
rija Kaire Pärnpuu, etenduse juht Terje Kes-
sel-Otsa.
      Osades: Roman Baskin – John Tarleton.
Elina Pähklimägi – Hypatia Tarleton. Martin
Veinmann – Lord Summerhays. Üllar Saare-
mäe – Joy Percival. Alo Kõrve – Bentley Sum-
merhays. Epp Eespäev – proua Tarleton.
Maria Peterson – Lina Szczepanowska. Riho
Kütsar – Johnny Tarleton. Margus Grosnõi –
Julius Baker. Andres Raag – Julius Baker. 
Esietendus 2. augustil 2012 Ohtu mõisa talli-
saalis.

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Mesallianss 2.08.2012 sõnalavastus täisk. 28 5200
Suveunistused 13.07.2012 sõnalavastus täisk. 20 4000

2012 SÕNALAVASTUSED

uuslavastused 2
kogu repertuaar 2
etendused 48
külastused 9 200
keskmine pilet 10,29

Repertuaari nimekiri

Repertuaari koondnäitajad
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Pärimusteater LOOMINE 
www.loomine.ee 

SA Eesti rahvapärandi ja kirjavara esitamise
selts LOOMINE (SA Loomine), rahva seas
suupärasemaks ristitud Pärimusteater Loo-
mine asutati 16. detsembril 2004 Eesti Rah-
vusliku Folkloorinõukogu ja Eesti Teatriliidu
poolt. SA tegeleb avalike teatrilavastuste,
kontsertide jt kultuuriürituste loomise, kor-
raldamise ning etendamisega. 

Teatrijuht: Erika Kaljusaar 

UUSLAVASTUS

Kahesaja aastane mees
Enn Vetemaa ja Erki Aule tragikomöödia,
pühendatud Nikolai von Glehni juubelile.
Lavastaja Erki Aule, kunstnik Inga Vares.
      Osades: Egon Nuter – Nikolai von Glehn.
Külli Reinumägi – Siiri, sekretär; Caroline,
Glehni naine; Leeni, pottsepa naine. Jüri
Aarma – Stillmark, advokaat; Teine kolleg.
Tarvo Krall – Friedrich, mõisnik; Värdi, pott-
sepp; Esimene kolleeg. Madis Milling – Karl,
mõisnik; King, linnaosa vanem.
Esietendus 12. novembril 2012 Glehni lossis.

Lavastuse statsionaariks oli Glehni loss (100
istekohta), piletiga külastuse keskmine mak-
sumus oli 13,93 eurot. 

TEATER POLYGON 
www.poly.ee 

PolygonTeater on asutatud 8. mail 2008 Tal-
linnas. Visiooniks on jõuda eri kunstisuun-
dade seostatuse juurde ja missiooniks
ühiskonna eri kihtide nii sotsiaalne kui ka
rahvuslik integratsioon. Oma koht on ka uue
põlvkonna ja mõtteviisi kasvatamisel. Poly-
gonTeatri haruks on erateatrikool TeatriPoly-
gon ja TeatriPolygoni Stuudio.

LAVASTUSTE STATSIONAARID ISTEKOHTI
Rävala 8 saal 250
Laitse Graniitvilla 200

Teatrijuht: Tamur Tohver

UUSLAVASTUSED

Maja
Sõnalavastus näidendite Slawomir Mrožeki
„Pidu“ ja Jon Fosse „Keegi tuleb ju ikka“ ai-
netel. Poola keelest tõlkinud Hendrik Linde-
puu ja norra keelest Arvo Alas. Dramati-
seerija ja lavastaja Tamur Tohver, kunstnik
Reet Aus, helikujundaja Peeter Rebane, val-
gustaja Teet Orupõld, valgustaja Triin Hook,
produtsent Hedi-Liis Toome.
      Laval: Kärt Tomingas, Karin Rask ja Janek
Joost.
Esietendus 17. veebruaril 2012 Laitse Graniit-
villas.

Qvartett! Mis? Kus?
TeatriPolygoni Stuudio neljas õppelavastus
Samuel Becketti „Mis kus“ ja Bogusław
Schaefferi „Kvartett neljale näitlejale“ aine-
tel. Dramatiseerija Tamur Tohver, monoloo-
gide autorid Liis Väljaots ja Maike Tubin. La-
vastaja Tamur Tohver, koreograaf Alice
Aleksandridi, etenduse juht Marja Leisk,
tehniline teostus Marko Maisa.

LAVASTUS
Kahesaja 
aastane mees  12.11.2012   sõnalavastus täisk.    6     508
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      Laval: Enriko Valk, Martin Rebane, Kelly
Toode, Jane Lauter, Mikk Siemer, Sandra
Laura Luhtein, Rauno Meronen, Kristi Ted-
rekin, Liisa Tolli, Kadri Enn, Kätlin Rotselain,
Robert Mardisalu, Kristina Raidma, Keithy
Kuuspu ja Jaanus Odras. Tantsijad: Saskia
Dmitrijeva, Agnes Ihoma, Alice Aleksand-
ridi.
Esietendus 17. novembril 2012 Rävala 8
saalis.

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED
Maja 17.02.2012 sõnalavastus täisk. 8 563
Qvartett! Mis? Kus? 17.11.2012 mitmeliigilavastus täisk. 9 317

MUU TEGEVUS

Sügisel 2012 avati koostöös Teatrikool Teat-
riPolygoniga Tallinna Ühisgümnaasiumis
teatriklass. Ühisgümnaasiumi teatrisuuna
süvaõppe esimest lendu juhendab läbi kolme
gümnaasiumiaasta lavastaja Tamur Tohver,
teisteks õppejõududeks lavakõne osas Aita
Vaher ning lavalise liikumise osas Kristjan
Rohioja. Põhiõpetajat assisteerivad Kati Ong
ja Mihkel Kabel, samuti külalisjuhendajad
vastavalt lisaainekavadele. 

Ühendus R.A.A.A.M. 
www.raaam.ee 

MTÜ Ühendus R.A.A.A.M. loodi 2000. aas-
tal. Erinevate kultuuriprojektide läbiviimi-
sele spetsialiseerunud vabatahtlik ühendus,
mille peamiseks töömeetodiks on erineva te-
maatikaga dokumentaalse materjali ümber-
töötamine igas vanuses publikule suunatud
näidenditeks. 

LAVASTUSTE STATSIONAARID ISTEKOHTI
Jäneda pullitall 290
Kanuti Gildi saal 132
Tõstamaa mõis 130
Tapa raudteejaam 160

Teatrijuht: Märt Meos

UUSLAVASTUSED

Kuningas sureb
Autor ja lavastaja Homayun Ghanizadeh

(Iraan), kunstnik Inga Vares, valguskunstnik
Priidu Adlas, helikujundaja Liisa Hirsch,
etenduse juht Kristin Viljamaa.
      Osades: Egon Nuter – Kuningas. Elina
Reinold – Kuninganna. Margus Prangel –
Arst. Külli Reinumägi – Armuke; Põetaja.
Raivo E Tamm – Jokker.
Esietendus 15. veebruaril 2012 Kanuti Gildi
SAALis

Viirastuste vaksal
José Sanchis Sinisterra draama. Hispaania
keelest tõlkinud Lembit Liivak. Lavastaja
Gerda Kordemets, kunstnik Ervin Õunapuu,
valguskunstnik Priidu Adlas, helikujundaja
Timo Steiner.
      Osades: Elina Reinold – Priscila. Helena
Merzin – Natalia.
Esietendus 20. juunil 2012 Tapa raudtee-
jaamas.

Repertuaari nimekiri

Piletiga külastuse keskmine maksumus 12,84 eurot.
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Tahame luua näitemängu, mis muudaks
maailma
Marco Layera draama. Hispaania keelest tõl-
kinud Margus Alver. Lavastaja Marco Layera
(Tšiili), kunstnik Keili Retter, valguskunstnik
Armin Rüster, helikujundaja Ardo Ran Var-
res, lavastaja assistent Carolina Palacios.
      Osades: Leino Rei – Pikk. Marilyn Jur-
man – Tutt. Jüri Tiidus – Kusti. Nero Urke –
Nerr. Margus Prangel – Paks.
Esietendus 11. juulil 2012 Jäneda Pullitallis.

Surm, sünd ja laulatus
Autor ja lavastaja Gerda Kordemets, kunst-
nik Ervin Õunapuu, valguskunstnik Priidu
Adlas, helikujundaja Timo Steiner.
      Osades: Laine Mägi – Anna Meyer von
Gyldenfeldt. Andrus Vaarik – Henrich von
Helmersen; Benedict Andreas von Helmer-
sen. Liis Laigna – Magdalena, Helmersenide
teenija. Mirjam Mesak – Laulja.
Esietendus 29. juulil 2012 Tõstamaa mõisas

Väljaspool lavastuste statsionaare anti 43% etendustest, sh 5 lavastusega Kanadas (1 etendus),
Indias (2), Iraanis (19), Ameerika Ühendriikides (5) ja Venemaal (1) kokku 28 etendust 7 534
vaatajale.

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Antigone 11.08.2010 sõnalavastus täisk. 19 4778
Kuningas sureb 15.02.2012 sõnalavastus täisk. 9 1949
Kuues maitse 12.11.2010 sõnalavastus täisk. 2 54
Orav ja Meri 17.03.2004 sõnalavastus täisk. 6 712
Pruutide kool 3.08.2011 sõnalavastus täisk. 12 1344
Soolo 8.10.2012 sõnalavastus täisk. 5 806
Surm, sünd ja laulatus 29.07.2012 sõnalavastus täisk. 10 1146
Tahame luua näitemängu, 
mis muudaks maailma 11.07.2012 sõnalavastus noored 19 1030
Tühermaa 22.07.2011 sõnalavastus täisk. 1 480
Valged daamid 31.03.2011 sõnalavastus täisk. 6 165
Viirastuste vaksal 20.06.2012 sõnalavastus täisk. 16 982

Soolo
Ervin Õunapuu draama. Lavastaja Hendrik
Toompere jr, kunstnik Ervin Õunapuu.
      Osas: Hendrik Toompere jr – Mees, ano-
nüümne kunstikoguja, meisterkokk.
Esietendus 8. oktoobril 2012 Jerevani Noor-
sooteatris.

Esietendus 29. juulil 2012 Tõstamaa mõisas.

2012                                                                   SÕNALAVASTUSED
uuslavastused 5
kogu repertuaar 11
etendused 105
külastused 13 446
keskmine pilet 10,78

Repertuaari nimekiri

Repertuaari koondnäitajad
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toetused
139 356

majandus-
tegevusest 
laekuv tulu

55 698

etendustegevusega 
kaudselt seotud 

tulud
8 360

tööjõukulud
90 132

majanduskulud
113 586

TALLINNA 
TANTSUTEATER
www.tantsuteater.ee

Tallinna Tantsuteater on 2009. aastal loodud
professionaalne tantsuteater. MTÜ Tallinna
Tantsuteatri lavastustele, mille sihtgrupiks
on laiem tantsu- ja teatrihuviliste auditoo-
rium lisanduvad erinevad koostööprojektid
muusika, teatri, kirjanduse ja kunsti organi-
satsioonidega.

LAVASTUSTE STATSIONAARID ISTEKOHTI
NO99 teatrisaal 164
Hopneri maja 40
Mustpeade maja valge saal 120

KOOSSEIS:

Teatri juhatus: Heili Lindepuu, Dmitri Har-
chenko 
Valguskujundaja: Triin Hook. 

UUSLAVASTUSED

Harchenko monoloogid
Tantsulavastus Dmitri Harchenko 20-aastase
loomingu põhjal. Koreograaf, lavastaja ja
kunstnik Dmitri Harchenko, valguskunstnik
Triin Hook, videokunstnik Einar Lints, pro-
dutsent Heili Lindepuu.
      Laval: Dmitri Harchenko.
Esietendus 17. aprillil 2012 teatri NO99 teatri-
saalis.

Kümnekordne linn
Dmitri Harchenko muusika- ja tantsulavas-
tus. Lavastaja, koreograaf ja kunstnik Dmitri
Harchenko, valguskunstnik Karl Marken,
helikujundaja ansambel Tenfold Rabbit, pro-
dutsent Heili Lindepuu.

MAJANDUSTEGEVUS 

KULUD

TULUD
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      Laval: Einar Lints, Heili Lindepuu ja Vik-
toria Jepisheva. Ansambli Tenfold Rabbit
muusikud: Martin Petermann – löökpillid;
Andres Kõpper – laul, akordion; Rain Parve
– kitarr, laul; Meelik Samel – bass.
Esietendus 30. mail 2012 Eesti Teaduste Aka-
deemia hoovis.

Viin 1845
Muusika- ja tantsulavastus valmis koostöös
Tallinna Filharmooniaga. Lavastaja ja koreo-
graaf Dmitri Harchenko.
      Tantsijad: Dmitri Harchenko ja Heili Lin-
depuu. Laulja: Kristina Vähi. Ooper-Kvartett

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Harchenko monoloogid 17.04.2012 tantsulavastus täisk. 2 147
Jõulud. Viimast korda 19.12.2012 tantsulavastus täisk. 2 58
Kümnekordne linn 30.05.2012 mitmeliigilavastus täisk. 2 350
Viin 1845 1.12.2012 mitmeliigilavastus täisk. 1 110

2012  TANTSU- MITMELIIGI- KOKKU

LAVASTUSED LAVASTUSED

uuslavastused 2 2 4
kogu repertuaar 2 2 4
etendused 4 3 7
külastused 205 460 665
keskmine pilet 3,85 0,00 3,85

muusikud: Henno Soode – viiul; Eivin Toodo
– viiul; Kerstin Tomson – vioola; Mati Leibak
– tšello.
Esietendus 1. detsembril 2012 Mustpeade
maja valge saalis.

Jõulud. Viimast korda
Koreograaf, lavastaja, kunstnik ja helikujun-
daja Dmitri Harchenko, videokunstnik Einar
Lints, helikujundaja ja muusik Tõnu Tubli,
produtsent Heili Lindepuu.
      Laval: Endro Roosimäe ja Xenia Rudakova.
Esietendus 19. detsembril 2012 Hopneri majas.

Repertuaari nimekiri

Repertuaari koondnäitajad

MUU TEGEVUS

Koostöös Lastekirjanduskeskusega viidi läbi
raamatuid tutvustavaid etendusõhtuid ning
koostöös Tallinna Filharmooniaga jalutus-
käike muusika ja tantsuga Mustpeade Majas. 

..las laps proovib... muu 20 600
Raamat tantsib muu 2 60
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GOLTSMAN BALLET

MTÜ Inimese Arengu Keskuse juures 2012.
aastal tegevust alustanud tantsuteater. 
Teatrijuht: Maria Goltsman 

UUSLAVASTUS 

Sofi ja Võlulind
Nüüdistantsulavastus lastele Patrik Pavlovs-
ki teose ainetel. Koreograaf Maria Goltsman,
kostüümikunstnik Tatjana Novozenina, val-
guskunstnik Aleksander Platunov, muusika-

line kujundaja Semjon Goltsman, helikujun-
daja Jevgeni Berezovski.
      Osades: Saile Johanna Langsepp – Sofi.
Heili Parras – Võlulind. Aleksandr Zemzu-
rov – Prints. Maria Goltsman – Madu. Üüve-
Lydia Toompere – Armas Koletis. Teistes
osades: Ilja Tulit, Marii Joala, Helle Mitt ja
Olga Lans.
Esietendus 3. novembril 2012 Jõhvi Kontser-
dimajas.

Piletiga külastuse keskmine maksumus oli
4,44 eurot. 

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Sofi ja Võlulind 3.11.2012 tantsulavastus lapsed 5 1150

 

majandus-
tegevusest laekuv 

tulu
6 500 toetused

4 000

majanduskulud
1 259

tööjõukulud
4 691

halduskulud
2 736

TANTSUTEATER ZICK
www.zick.ee 

Tantsuteater Zick sai alguse 2001. aastal loo-
dud tantsustuudiost, millest neli aastat hil-
jem kujunes tegijate soovil välja tantsuteater.
Tänasel päeval ollakse keskendunud lastele,
noortele ja peredele. Projektipõhisel tantsu-

teatril ei ole kindlat koosseisu. Tantsuteater
Zick on täpselt selline, nagu need kunstni-
kud, kes seal parasjagu töötavad. 
Teatrijuht: Raido Bergstein

LAVASTUSTE STATSIONAARID ISTEKOHTI
muuseum Miia-Milla-Manda 35
Miia-Milla-Manda sisehoov 100

KULUDTULUD
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MTÜ TUULEKELL 
www.tuulekell.eu

MTÜ Tuulekell asutati 2006. aasta augusti-
kuus. Ühing tegeleb erinevate kultuuri-,
teatri-, noorsoo-, kunsti- ja loodusprojektide
korraldamisega. Harju-Jaani kihelkonna
väest ja vaimust kantuna on teoks saanud
rida kultuurisündmusi, teiste hulgas kolm
suvelavastust. 

MTÜ juhatuse esimees: Mait Eerik 
Teatriprojekti juht: Margit Eerik 

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Miia-Milla-Manda lugu 13.06.2012 tantsulavastus lapsed 3 287
Sina ja mina ja kõik, keda teame 19.06.2010 tantsulavastus lapsed 7 227

KOKKU 10 514

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Birkenruh' episood 19.07.2012 sõnalavastus täisk. 8 1123

UUSLAVASTUS 

Miia-Milla-Manda lugu
Tantsulavastus lastele. Teksti autor Jaanus
Vaiksoo. Koreograafid Tiina Mölder, Helen
Reitsnik, Liis Ilula, Raido Bergstein ja Simo
Kruusement, kostüümikunstnik Liis Plato,
helikujundaja Einar Lints, dekoratsiooni-
kunstnik Tanel Veeremaa, graafiline kujun-
daja Laura Barbo, produtsent Raido Bergstein.
      Laval: Liis Ilula, Helen Reitsnik, Tiina

UUSLAVASTUS

Birkenruh' episood. Kurb armulugu 
Loone Otsa draama. Lavastaja ja muusikaline
kujundaja Ingomar Vihmar, kunstnik Jaanus
Laagriküll, valguskunstnik Allan Räim. 
      Osades: Kersti Heinloo – Marie Hacker.
Kristo Viiding – Friedebert Tuglas. Ott Sepp –
Artur Adson. Ingomar Vihmar – Karl Hacker.
Kati Ong – Dagmar Hacker. Adeele Sepp
(TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia) – Hedda
Hacker. 
Esietendus 19. juulil 2012 Anijal Kaunissaare
külas, Birkenruh' mõisakohas.

Mängupaigas oli 200 istekohta, keskmine
pileti maksumus oli 10,52 eurot. 

Mölder, Simo Kruusement ja Raido Berg-
stein.
Koostööpartnerid Tallinna Linnamuuseum,
muuseum Miia-Milla-Manda ja Sõltumatu
Tantsu Ühendus.
Esietendus 16. juunil 2012 muuseumi Miia-
Milla-Manda sisehoovis.

Etenduste piletiga külastuse keskmine mak-
sumus oli 5,07 eurot. Lisaks statsionaarile
anti etendused Otepääl, Tartus ja Haapsalus. 

Repertuaari nimekiri

Repertuaar
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majandus-
tegevusest laekuv 

tulu
11 556

toetused
14 400

majanduskulud
11 568

tööjõukulud
10 294

halduskulud
5 229
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TUULEVESKI 
www.tuuleveskiteater.ee

Teater on loodud 1988. aasta kevadel Kohtla-
Järve Noorteteatrina, 1993. aastast kannab
nime Tuuleveski. 1996. aastast tegutseb mit-
tetulundusühinguna, mille asutajateks on
teatri töötajad. Teatri peamine vaatajaskond
on Ida-Virumaal, kuid etendusi antakse ka
teistes Eesti linnades ja asulates. Kogu tege-
vuse jooksul on teater andnud heategevus-
likke etendusi ning korraldanud programme
lastekodudele, puuetega lastele ja lastele pal-
julapselistest peredest. Teater on Eesti Teatri-
liidu kollektiivliige ning rahvusvahelise
laste- ja noorteteatrite assotsiatsiooni (ASSI-
TEJ) liige. Teater töötab Jõhvi Vallavalitsuse
ja Eesti Kultuuriministeeriumi toetusel. 

KOOSSEIS

Teatrijuht: Valentina Fursova
Kunstiline juht, lavastaja: Irina Artsimo-
vichene
Näitlejad: Sofiya Bulanjva, Veera Sõrtšenko,
Valeri Sõrtšenko, Boriss Vatin, Ljubov Bog-
danova

UUSLAVASTUSED

Pinokkio seiklused
Nukulavastus väikelastele Carlo Coldoni
teose ainetel. Lavastaja ja kunstnik Irina Art-
simovichene, koreograaf Ljubov Bogdanova,
muusika autor ja valguskunstnik Valeri Sõrt-
šenko.
      Laval: Boriss Vatin, Sofia Bulanova, Irina
Artsimovitšene, Ljubov Bogdanova ja Veera
Gavrilova.
Esietendus 26. veebruar 2012 Kohtla-Järve
lasteaias.

MAJANDUSTEGEVUS

TULUD

KULUD
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MAJANDUSTEGEVUS

 

toetused
28 767

majandus-
tegevusest 
laekuv tulu

34 002

tulud
5 933

majanduskulud
30 453

tööjõukulud
28 774

muud kulud
9 373

2012 SÕNALAVASTUSED MUUSIKALAVASTUSED NUKU- JA OBJEKTITEATER KOKKU

uuslavastused 1 0 1 2
kogu repertuaar 2 1 4 7
etendused 36 7 114 157
külastused 4761 1170 9848 15779
keskmine pilet 2 2,78 2,3 2,25

KULUDTULUD

Repertuaari koondnäitajad

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Dorogoj dlinnoju… 25.11.2011 muusikalavastus täisk. 7 1170
Kivist südamete linn 18.12.2012 sõnalavastus lapsed 18 2951
Külmataat 17.12.2002 sõnalavastus lapsed 18 1810
Mängime Aafrikat 20.01.2003 nuku-obj.teater väikelapsed 53 4569
Pinokkio seiklused 26.02.2012 nuku-obj.teater väikelapsed 56 4717
Uinuv kaunitar 8.10.2008 nuku-obj.teater väikelapsed 2 199
Vana veski muinasjutud 20.09.2011 nuku-obj.teater väikelapsed 3 363

Repertuaari nimekiri

Kivist südamete linn
Lavastus lastele. Teksti autor Eduard Kont.
Lavastaja Irina Artsimovichene, muusika
autor ja valguskunstnik Valeri Sõrtšenko,
koreograaf Ljiubov Bogdanova, kunstnik
Irina Artsimovichene.

      Osades: Boriss Vatin – Päkapikk Bom-tili-
Bom. Sofia Bulanova – Anneli. Vassili Alfjö-
rov – Korstnapühkija. Ljubov Bogdanova –
Kivimoor. Veera Gavrilova – Tädi Lembi.
Artur Postol – Vana Toomas. Irina Artsimo-
vichene – Kass Markiz.
Esietendus 18. detsembril 2012 Tallinna Õis-
mäe gümnaasiumis. 
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2012. aasta UUSLAVASTUSI

EESTI TANTSUAGENTUUR

Blush / Pealispinna all
Koreograaf Krista Köster. Muusikaline ku-
jundaja Aleksander Zedeljov.
      Laval: Egle-Riin Rüütel, Nele Tüvi,
Maria-Netti Nüganen ja Railis Korjuhin. 
Esietendus 8. novembril 2012 Teatris NO99.

Distance
Koreograaf Ruslan Stepanov.
      Laval: Egle-Riin Rüütel, Maria-Netti Nü-
ganen, Monika Tomingas ja Ksenja Ruzevitš.
Esietendus 8. novembril 2012 Tantsutuuri
raames NO99 kammersaalis.

Tantsutuur on 2010. aastal alguse saanud
kaasaaegse tantsu protsess, mille eesmärk on
omavahel siduda tantsu erinevaid vorme,
olles samas avatud dialoogiks teiste kunsti-
vormidega. Tantsutuur toob omavahel
kokku juba end tõestanud tantsukunstnikud
ning noored, oma teed alles alustavad tant-
sukunstnikud.

Teatrirühmitus FRANK

Lukustatud
Visuaalteatri lavastus põhineb Albert Camus’
ja Mirko Rajase tekstidel ning Fernando Pes-
soa luulel. Lavastaja Mirko Rajas, kunstnik
Kalju Karl Kivi, helilooja Ekke Västrik.
      Laval: Rainar Aasrand, Kristiina-Horten-
sia Port, Katariina Tamm (NUKU) ja Taavi
Tõnisson (NUKU).
Esietendus 13. oktoobril 2012 Theatrumi
saalis.

KINOTEATER

Püstijalukomöödia
Stand-up aktsioon. Lavastajad Paul Piik ja
Diana Leesalu. 
Autorid ja esitajad: Jörgen Liik, Henrik Kal-
met, Karl-Andreas Kalmet, Kaspar Velberg. 
Aasta jooksul esitati Tallinnas kinos Sõprus,
Kuressaares, Tartus, Kõue mõisas ja Rakve-
res, kokku 7 korda. 

Batuudimees 
Stand-up aktsioon. Lavastajad Paul Piik ja
Diana Leesalu. 
Autorid ja esitajad: Henrik Kalmet, Jörgen
Liik.  
Esitati 6. septembril 2012 Tartus festivalil
Draama. 

KOMÖÖDIATEATER

Tour de Farce
Autorid Philip LaZebnik ja Kingsley Day.
Inglise keelest tõlkinud Hannes Villemson.
Lavastaja Rednar Annus, kunstnik Riina
Vanhanen, muusika Sven Kullerkupp,
grimm Mare Bachman, kostümeerijad Kersti
Ruubel ja Hille Leiten.
      Osades: Henrik Normann – Herbert
Gladney; Grant Ryan, senaator; Gunnar Gus-
tafson; Bill ja Delilah Ryan. Kadri Adamson
– Rebecca Gladney; Pam Blair; Gwenda Hill,
õde Barbara; Nina.
Esietendus 21. jaanuaril 2012 Aruküla kul-
tuurimajas.

Head isu, näljased!
Peep Pedmansoni tragikomöödia.
      Osades: Anne Paluver, Henrik Normann,
Tarvo Krall ja Merca.
Esietendus 17. augustil 2012 Põltsamaa
laululaval.

alates ylevaated_Layout 1  08.08.13  19:41  Page 341



342

Teater KUKUN IKKA

Kaheksa varbaga kuningas
Autor Andrus Kivirähk. Lavastaja Kalju
Orro.
      Osades: Arvo Kukumägi – Valdek. Piret
Kalda – Sanitar.
Esietendus 10. mail 2012 Rahvusraamatu-
kogu Konverentsikeskuse suures saalis.

Projektiteater NELJAS SEIN

Tere õhtust, Leon!
Jean Cosmose kriminaalkomöödia. Prantsuse
keelest tõlkinud Häidi Kolle, lavastajad Mar-
gus Prangel ja Eduard Salmistu, kunstnik
Aleksander Jakovlev (Eesti Kunstiakadee-
mia).
      Osades: Margus Prangel ja Eduard Sal-
mistu.
Esietendus 30. mail 2012 Hobuveskis.

OMA LAVA

Andmed Liina Pihlapuust
Autor Donald Tomberg. Lavastaja Erki Aule.
      Osades: Külli Reinumägi – Liina Pihla-
puu. Tanel Saar (VAT Teater) – Artur, Liina
mees; Vahur, klassivend; Kalamees 1; Mees-
hääled stuudios. Raivo Rüütel – Heinrich Aa-
relaid, programmidirektor; Sõbranna mees;
Aldo, Liina klassivend; Kalamees 2; Vana-
mees, kes Liina Pihlapuu vanematele klaveri
müüs; Trammijuhi hääl; Meeshääled stuu-
dios. Kersti Tombak – Liina sõbranna; Õpe-
taja-lavastaja; Direktriss; Kati; Naishääled
televisioonist.
Esietendus 31. märtsil 2012 Köismäe tornis.

RÜHM + REACTIVE SPACE

Säärane Mulks/Such A Mulks
      Laval: Lilli Tölp, Kadri Noormets, Henri
Hütt, Raido Mägi, Taavi Suisalu, Erik Ala-
looga, Andreas W ja Hans-Gunter Lock.
Esietendus 3. mail 2012 Cabaret Rhizome’is.

T-BALLET
2012. aastal loodud rahvusvaheline tantsu-
teater.

Ohlala... Ca s`est passé comme ca ehk See
juhtus nii...
Lavastaja ja koreograaf Tõnu Veiler.
      Laval: Mari (Savitski) Kõiv, Paula Veiler
(European Ballet London), Jevgeni Grib
(Eesti Rahvusballett), Ksenia Chamova, Ve-
ronika Vallimäe, Raho Aadla (Viljandi
Kultuuriakadeemia), Einar Lints (Viljandi
Kultuuriakadeemia), Joonas Tagel (Viljandi
Kultuuriakadeemia) jt.
Esietendus 2. aprillil 2012 Vene Teatris.

TALLINNA FILHARMOONIA

Mozart & Salieri
Kontsert-draamaAleksandr Puškini teose
ainetel. Lavastaja Garmen Tabor.
      Laval: Aleksander Eelmaa, Robert Annus
ja Tallinna Kammerorkester.
Esietendus 18. aprillil 2012 Mustpeade Majas.

SA ÖÖBIKU PARK

Väike Tjorven
Astrid Lindgreni lasteraamatu ainetel. Dra-
matiseerija ja lavastaja Jaanus Rohumaa, näi-
tejuht Kalju Orro, kunstnik Mae Kivilo,
muusikaline kujundaja Indrek Liit.
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      Osades: Kirke Selirand, Margus Tabor, Ita
Ever, Jaanus Rohumaa, Garmen Tabor, Kalju
Orro jt. 
Esietendus 20. juulil 2012 Hiiumaal Kalana
sadamas.

*
Scripted Smalltalk
Autor ja lavastaja Krõõt Juurak, esitaja
publik.
Etendused 2. ja 3. veebruaril 2012 Kanuti
Gildi SAALis (2. veebruari etendusele järg-
nes vestlus kunstnikuga).

*
Diiva
Autor ja lavastaja Paavo Piik.
      Laval mezzosopran Annaliisa Pillak ja
pianist Marko Hilpo.
Esietendus 25. mail 2012 KUMU auditooriu-
mis.

* 
Listening to Blood
Kunsti- ja liikumislavastuse autor ja koreo-
graaf Kaspar Aus. Heli-vaikus Eleonora
Tikas ja Kalle Tikas, loomingulised koostöö-
lised Michael Kliën ja Robin Parmar.
      Laval: Kaspar Aus ja Patrick Hall (Iiri-
maa).
Esietendus 1. juunil 2012 Vaal galeriis.

*
Alternatiive
Artur Alliksaare luuletuse elektroakustilised
manipulatsioonid.
      Autorid ja esitajad: Farištamo Susi – kla-
ver, elektroonika. Aita Vaher – näitleja, elekt-
roonika, luuleridade eelsalvestus. Theodore
Parker (USA) – elektrikitarr ja improvisat-
sioon, programmeerimine.
Esietendus 8. juunil 2012 Kirjanike Maja
Musta laega saalis.

* 
Karl Ristikivi põlev lipp
Autor Loone Ots. Lavastaja Raivo Trass,
kunstnik Jaak Vaus, muusikaline kujundaja
Feliks Kütt, etenduse juht Reet Loderaud.
      Osades: Mait Joorits (Rakvere Teater),
Merilin Kirbits, Veljo Reinik, Kaarel Targo
(TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia), Sulev Tep-
part, Terje Pennie, Kiiri Tamm (Ugala),
Eduard Salmistu (Rakvere Teater), Pirjo
Levandi, Kristjan Sarv, Maarius Pärn.
Esietendus 18. juulil 2012 Juurika talus, Piva-
rootsis.

*
urud/burrows
Idee autorid ja teostajad Henri Hütt ja Kardo
Ojassalu. Dramaturgiline tugi Soho Fond.
      Laval: Henri Hütt ja Kardo Ojassalu.
Esietendus 31. augustil 2012 Kultuuritehases
Polymer.

*
Õde
Autor Miranda July. Lavastaja Peeter Vol-
konski, koreograaf Oleg Titov.
      Laval: Eliis Vaiksaar.
Esietendus 11. septembril 2012 Chabaret
Rhizome’is.

*
MIMprojekt: Treshing Mongrels
Projekti MIM goes white (noise) esimese
laboratooriumi tulemuste presentatsioon,
kus kunstnikud tegelevad müra variatsioo-
nidega.
      Idee, teostus, esitus: Andrus Laansalu,
Andrus Aaslaid, Maike Lond, Kalle Tikas,
Henri Hütt, Taavet Jansen jt.
Esitlus 27. septembril 2012 Kanuti Gildi
SAALi keldrisaalis.

alates ylevaated_Layout 1  08.08.13  19:41  Page 343



344

RAADIOTEATER 
Forss Minoor 
Autor Ernst Miil. Režissöör Andri Luup,
helirežissöörid Külli Tüli, Tõnis Leemets. 
      Osades: Tõnis Leemets – Toimetaja Riho.
Ivo Uukkivi – Tegevjuht Erik. Maria Peterson
– Sekretär Angelika. Eva Eensaar-Tootsen –
Kolleeg Virje. Lembit Peterson – Akadeemik.
Helvin Kaljula – Professionaal Aksel. Ott
Aardam – Stuudiokülaline. Tarmo Song,
Väino Aren, Ester Pajusoo, Kristi Pumbo,
Mart Aas, Garmen Tabor, Anna Ehrenberg –
Helistajad. 
Esietendus 25. veebruaril 2012. 

Elu eest
Madis Kalmeti dramatiseering Pedro Krus-
teni novellist „Pärast püssipauku”. Režissöör
Madis Kalmet, helirežissöör Külliki Valdma. 
      Osades: Alo Kõrve – Mees. Hele Kõrve –
Naine. Kaie Mihkelson – Ema hääl. Raivo
Trass – Talumees. Taavi Teplenkov – Kohtu-
niku hääl. Madis Kalmet, Henrik Kalmet,
Karl-Andreas Kalmet – Valvurid. 
Esietendus 14. aprillil 2012.

Puudutamata
Autor Küllike Veede. Režissöör Kalju Orro,
helirežissöör Külliki Valdma. 
      Osades: Indrek Ojari – Isa. Henri Viies
(Vanalinna Hariduskolleegium) – Poeg. 
Esietendus 16. juunil 2012. 

Mässajad
5-osalise järjekuuldemängu autor Roy Stri-
der. Lavastaja, dramaturg ja muusikaline
kujundaja Andres Noormets, helirežissöör
Külli Tüli. 
      Osades: Sten Karpov – Dean. Tambet Se-
ling – Mõtlik. Liis Laigna – Gudrun. Jaanus
Mehikas – Attendado. Priit Loog – Super-

Mario. Marta Pulk – Pisi-Inga. Lauri Kink –
Ruuben. Teistes osades: Marika Vaarik, Agita
Keerd, Meelis Kompus, Iren Lill, Thomas
Häentschel ja Holger Faust-Peters. 
      Kuuldemängus on kasutatud ERR arhiivi-
materjale, G8 vastaste protestiaktsioonide
dokumentaalsalvestusi aastast 2007 ja heli-
ülesvõtteid, mis on tehtud ekspeditsioonil
reaalsete sündmuste toimumispaikadesse
aastal 2011. Kuuldemäng osales Berliinis rah-
vusvahelisel festivalil Prix Europa 2012. 
Esietendus 25.–29. juunini 2012. 

Jänkutüdruk
Autor Saara Turunen, tõlkinud Kalev Kal-
kun, raadiostsenaarium Taago Tubin. Režis-
söör ja muusikaline kujundaja Taago Tubin,
helirežissöör Külli Tüli. 
      Osades Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuri-
akadeemia etenduskunstide osakonna teatri-
kunsti 9. lennu üliõpilased: Klaudia Tiitsmaa
– Minategelane. Marika Palm – Ema; Armu-
nud Naine. Saara Kadak – Õde; Pereema;
Müüjatar. Katrin Kalma – Õde; Mõttekas
Naine. Adeele Sepp – Õde; Ettekandja; Mõt-
tetu Naine. Maaja Hallik – Rinnakas Pomm;
Liisi. Otto Kosk – Isa; Armunud Mees. Hend-
rik Vissel – Tore Mees; Ott; Kena Välimusega
Vastik Mees. Imre Õunapuu – Lennukikap-
ten; Mees Reklaamis. Rait Õunapuu – Ten-
nise-treener. Artur Linnus – Kihvt Mees.
Kristian Põldma – Küülik; Pereisa. Siim Maa-
ten – Saiapoiss; Pesamuna. Jaanus Tepomees,
Hendrik Vissel, Imre Õunapuu, Rait Õuna-
puu – koor. Vallo Kirs – Tiitrid. 
Esietendus 29. septembril 2012. 
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TEATRIKOOLID

TÜ VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA

Idioot 
/vt. Ugala Teater/

Väike kuningas
Grupitööna valminud Antoine de Saint-
Exupery „Väikese Printsi” põhjal. Lavastajad
Adeele Sepp ja Marika Palm (teatrikunsti 3.
kursus), muusikalavastaja Kaarel Kuusk
(jazzmuusika 2. kursus), butafoor Anliis
Amur (visuaaltehnoloogia 2. kursus), valgus
Emil Kallas ja Märt Sell (visuaaltehnoloogia
2. kursus).
      Osades: Kristian Põldma, Saara Kadak,
Jaanus Tepomees, Siim Maaten, Artur Lin-
nus, Imre Õunapuu (teatrikunsti 3. kursus),
Raho Aadla (tantsukunsti 4. kursus), Age
Linkmann (tantsukunsti 2. kursus) ja Juta
Altmets (kultuurikorralduse 2. kursus).
Esietendus 15. mail 2012 Nukuteatri suures
saalis.

Pulm
Kaur Riismaa detektiivnäidend. Pulma-
kõnede autorid: Urmas Vadi, Jim Ashilevi,
Maria Lee Liivak. Lavastajad Adeele Sepp ja
Marika Palm (teatrikunsti 3. kursus).
      Osades: Rita Raave – Piret Vanker. Meri-
lin Kirbits – Lilly Kalbik. Allan Kress – Johan-
nes Vanker. 3. kursuse näitlejatudengid:
Katrin Kalma – Emma Vanker. Liisu Krass –
Maria Vanker. Jaanus Tepomees – Margus.
Rait Õunapuu – Toomas Kalbik. Imre Õuna-
puu – Karl. Hendrik Vissel – Pulmaisa.
Esietendus 8. juunil 2012 Õisu mõisas.

Piiririik
Emil Tode romaani ainetel. Audiovisuaalse
jutustuse lavastaja Otto Kosk.
Lavastusmeeskond: Otto Kosk, Kaija M. Kal-

vet, Imre Õunapuu, Lauri Urb, Sander Põllu,
Emil Kallas, Madli Uuemäe, Lea Ojam, Niina
Keks, Vilja Rebane Volmer.
Esietendus 28. septembril 2012 Pühavaimu
kirikus.

EESTI MUUSIKA- 
JA TEATRIAKADEEMIA 

LAVAKUNSTIKOOL

Lõikuspeo tantsud /vt Eesti Draamateater/

Seitse venda /vt Eesti Draamateater/ 

Uus elektriline tantsusaal /vt Eesti Draama-
teater/ 

Lõputöö /vt Rakvere Teater/ 

Akrobiograafia versus Ulmavaikus
Proloogiks on võetud Artur Alliksaare
„Autoportree“, epiloogiks Alliksaare „Aeg“.
Lavastaja, dramaturg, näitleja ja akrobaat
Vello Vaher (EMTA magistrant).
Esietendus 29. veebruaril 2012 Lavakunsti-
koolis.

OOPERISTUUDIO

Orfeo ed Euridice
Kontsert-lavastus Glucki ooperi põhjal. La-
vastaja Georg Rootering (Saksamaa), lauljate
muusikalised juhendajad Ene Rindesalu ja
Teele Jõks, kontsertmeister Ene Rindesalu.
      Osades: Anastassia Gorbatšova (3. kur-
sus), Tuuri-Elo Viik (3. kursus), Julia Savits-
kaja (4. kursus) – Orfeo. Karolis Kaljuste (3.
kursus), Anu-Mari Uuspõld (3. kursus),
Sarah Nagel (3. kursus) – Euridice. Sigrid
Mutso (3. kursus), Helen Arder (3. kursus) –
Amor.
Ettekanne 18. mail 2012 EMTA kammersaalis.
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Siidiredel (La scala di seta)
Gioachino Rossini koomiline ooper. Libreto
autor Giuseppe Maria Foppa, itaalia keelest
tõlkinud Malle Ruumet. Lavastaja Thomas
Wiedenhofer (Saksamaa), kunstnik Katarina
Klett (EKA stsenograafia eriala 2. kursuse üli-
õpilane), juhendaja Inga Vares, lauljate muu-
sikalised juhendajad Ene Rindesalu ja Ave
Sikk, kontsertmeister Ene Rindesalu, grim-
mikunstnik Aimi Etverk. EMTA ooperistuu-
dio ja EKA stsenograafia üliõpilaste ühistöö.
      Osades: Rasmus Kull (1. kursus) või
Aivar Kaseste (külalisena) – Dormont, eest-
kostja. Kristel Kurik (magistriõpe) või Eliza-
beth Pavel (magistriõpe) – Giulia, hoole-
alune, silmatera. Anne Prommik-Laiapea
(magistriõpe) või Kätlin Truus (magistriõpe)
– Lucilla, Giulia onutütar. Zhang, Junhong
(3. kursus) või Xing, Zhen (3. kursus) – Dor-
vil, Giulia salajane abielumees. Aleksandr
Peljovin (magistriõpe) või Andrejs Krutojs
(2. kursus) – Blansac, kosilane. Ott Indermitte
(magistriõpe) või Tamar Nugis (1. kursus) –
Germano, teener Dormonti majas.
Esietendused 27. ja 28. aprillil 2012 Kadrioru
lossis.

TARTU ÜLIÕPILASTEATER

Ahistatud apostel
Andrei Makajonoki satiiriline komöödia. La-
vastaja Siarhei Turban (Valgevene). Lavastus
oli osa projektist Teatralny Koufar On The
Stage
      Osades: Johan Huimerind, Karl Laumets,
Christopher Rajaveer, Kätlin Armei, Kristin
Uusna, Egle Adams, Kristina Mändul, Peeter
Piiri ja Mihkel Vinogradov.
Esietendus 1. veebruaril 2012 Athena pöönin-
gusaalis.

Kevade ärkamine
Frank Wedekindi ühiskonnakriitilis-satiiri-
line draama. Lavastaja Enor Niinemägi, ko-
reograaf Helen Solovjev (TÜ Viljandi Kul-
tuuriakedeemia), kunstnik An-Liis Amur
(TÜ Viljandi Kultuuriakedeemia), helikujun-
dajad Enor Niinemägi, Helen Solovjev.
      Peaosades: Jari Matsi, Lauli Otsar,
Richard Naar ja Christohper Rajaveer.
Esietendus 28. märtsil 2012 Athena teatri-
saalis.

...mind vaatas ühe lille silm
Juhan Liivi luuletustele ja märkmetele ning
jaapani haikudele tuginev seisundilavastus.
Koostaja ja juhendaja Kalev Kudu.
      Laval: Marjaliisa Palu, Elli Maria Mäe-
salu, Triin Heinla, Kauri Kaljuste, Paula Sal-
me Sandrak, Sigrid Salutee, Anu Sildnik,
Kristi Simenson, Kristin Uusna, Deivi Tup-
pits, Egle Adams, Sven Paulus ja Kalev Kudu.
Esietendus 15. detsembril 2012 Tampere Majas.

VENE TEATRIKOOL

Paganad
Näidendi autor Anna Jablonskaja. Lavastaja
Irina Tomingas.
      Osades: Lilia Šinkarjova, Vladimir An-
tipp, Julia Zozulja, Aleksandr Kutšmezov,
Olga Penner, Sergei Furmanjuk, Sergei Pili-
penko ja Mark Sepp.
Esietendus 8. mail 2012 Vene Teatri suurel
laval.

Vari
Jevgeni Švartsi näidendi motiividel. Lavas-
taja Irina Krotova.
      Osades: Jekaterina Burdjugova, Roman
Maksimuk ja Sergei Pilipenko.
Esietendus 2. juunil 2012 Vene Teatri väikeses
saalis.
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HARRASTUSTEATER EESTIS 

Eestis tegutseb rahvakultuuri valdkondliku
andmebaasi järgi 400 harrastusteatrit (sh.
kooliteater, harrastusteater, venekeelne har-
rastusteater, üliõpilasteater, nukuteater). Iga
teater toob välja igal aastal vähemalt ühe
uuslavastuse. Pileti hind jääb vahemikku ta-
suta kuni 10 eurot maksva piletini. Lavastust
esitakse minimaalselt 3 korda kohalikule
kogukonnale. Lisaks on võimalusi esinemi-
seks veel maakondlikul ja riigi tasandil. 

*
Kuurort Ruusa
Autor Jan Rahman. Lavastaja Meelis Han-
sing. Kunstnikud Kerttu Murumets ja
Marika Lukk.
      Osades: Indrek Taalmaa, Janno Rüütle,
Helje Põvvat, Manivald Paulson, Pilar Ots,
Taavo Salf, Margus Trumsi, Eduard Paulson,
Tõnu Zernask, Sergei Mestiljainen, Sirli Aia,
Hedy Liin, Kristiina Petersell, Leena Nargla,
Tiia Kokmann, Viktor Lepland ja Sander
Mahlakas.
Esietendus 22. juunil 2012 Põlvamaal vanas
Ruusa raudteejaamas.

TAARKA PÄRIMUSTEATER

Kuidas müüa setot?
Juhendaja Anne Türnpu, tekstidega toeks
Marion Jõepera.
      Laval Taarka Pärimusteatri noortestuu-
dio noored: Riin Tammiste, Helena Kesonen,
Marija Jurtin, Kärt Blum, Krista Keedus, Eve
Ellermäe.
Esietendus 4. juulil Obinitsa Seto Seltsimajas.

*
Nõiutud kevade
Episoodid Oskar Lutsu elust ja värvikad tege-
lased „Kevadest“. Autor Toomas Suuman.

Lavastaja Madis Kalmet. Muusika orkestrilt
„Hällist hauani“.
      Osades: Erik Ruus – Kirjanik Oskar. Maa-
rika Mesipuu (Rakvere Teater) – Teele. Indrek
Ojari (Tallinna Linnateater) – Toots. Argo
Aadli (Tallinna Linnateater) – Kiir (Jorh). Alo
Kõrve (Tallinna Linnateater) – Korraldaja.
Mart Toome (Tallinna Linnateater) – Visak.
Bonzo – Tõnisson. Õie Kurg, Laile Sukk,
Viive Likk, Kerli Kärmas, Kristiina Kõiv,
Allar Malbe – teised klassikaaslased. Aaro
Tralla – Marc Chagall.
Esietendus 14. juulil 2012 Palamuse muuseu-
mis.

*
Kuningas tuleb
Autor ja lavastaja Silvia Soro, kunstnik Inga
Kaldvee. Lavastus valmis Nava Lava mulgi-
kultuuri festivaliks, mis oli pühendatud
Lembit Eelmäele.
      Osades: Riho Kütsar (Vanemuine), Raivo
Adlas (Vanemuine), Arvo Raimo (Ugala),
Luule Komissarov (Ugala), Riho Rosberg
(Eesti Nuku- ja Noorsooteater), Iivi Lepik,
Aire Pajur, Silvia Soro, Andrus Eelmäe,
Anette Maria Eelmäe, Mikk Kask, Kristi Kan-
gur, Valdur Kangur, Ahto Sarap (Noortetea-
ter „O“), Heino Rull, Riho Rull ja teised ise-
tegevuslased Lilli külast, lauluansamblist
Pool Kuus ja Karksi Valla Kultuurikeskuse
Noorteteatrist „O“.
Esietendus 20. juulil 2012 Nava talus. 

*
Suur maailmateater
Pedro Calderoni autosakramentaal. Lavas-
taja Tiit Alte.
      Osades: Tauno Toompuu, Margus Gros-
nõi, Indrek Saar, Tõnis Tamm, Külli Erikson,
Kadri Mägi, Hälis Rünk, Kaido Veski, Tauno
Küngas ja Uno Trumm.
Esietendus 5. augustil 2012 Tartu Jaani kirikus.
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*
Mari Raamoti lugu
Liis Lukki näidend Naiskodukaitsest ja Mari
Raamotist. Lavastaja Siim Maaten.
      Osades: Terje Pennie, Seasaare Näite-
mängu Seltsi liikmed, naiskodukaitsjad,
noorkotkad ja kodutütred Sakala malevast.
Laupäeval, 18. augustil 2012 Viljandi Ühen-
datud Kutsekeskkoolis.

HAAPSALU SUVETEATER

Mängime Valget Daami
Legendi 12. lavaversiooni autorid Enn Vete-
maa ja Erki Aule, lavastaja Erki Aule.
      Osades: Teele Jurtom, Anti Rannus, Tarvo
Krall, Meeli Piirikivi, Ago-Endrik Kerge,
Gerda Raidla, Vello Nõupuu, Andres Urb,
Arved Alas, Siim Birk, Ott Koik, Ann Kaer
jpt.
Esietendus 3. augustil 2012 Haapsalu Piis-
kopilinnuses. 

MTÜ JÕGEVA LINNA TEATER

„Hukkunud alpinisti“ hotell
Vendade Arkadi ja Boris Strugatski põneviku
dramatiseering. Lavastaja Ain Saviauk.
      Osades: Eve Somelar, Janek Varblas, Ind-
rek Uusmaa, Aire Pajur, Rein Annuk, Tarmo
Kruus, Tiiu Karu, Gunnar Vasemägi, Kristjan
Annuk, Merelle Sein ja Kaisa Ets.
Esietendus 21. novembril 2012 Jõgeval
Madise külalistemajas.

VIIMSI HARRASTUSTEATER

Lubadused, lubadused
Muusikal põhineb filmil „The Apartment“
(1960). Muusika autor on Burt Bacharach,
laulusõnade autor Hal David, süžee autor
Neil Simon. Tõlkija ja lavastaja Rünno Karna,
koormeistrid Hille Savi ja Kalle Erm, koreo-
graaf Kati Aid, kostüümikunstnik Moonika
Lausvee, valguskunstnik Ivar Leemet, heli-
meistrid Raido Nigumann, Madis Erm, muu-
sika- ja projektijuht Kalle Erm.
      Osades: Kaupo Roos, Kristel Pedak,
Raivo Mets, Tarvo Krall, Margus Toomla,
Marili Karna, Triin Rebane, Valmo Vider,
Harri Ausmaa, Ronald Korv, Keit Marjamaa,
Karl Kristjan Kalvik, Gert Sarv ja Liis Rebane.
Naissekstett Hille Savi, Karola Tarvid, Tuuli
Elstrok, Mirelle Kõiv, Maris Laanela ja Reili
Vaarmann.
Esietendus 11. detsembril 2012 Viimsi Huvi-
keskuses.

*
Kooliteatrite ja täiskasvanute harrastusteat-
rite eelvoorud toimuvad igal aastal 15. maa-
konnas ning Tallinnas ja Tartus ajavahemikus
märtsist oktoobrini.

KOOLITEATRITE 
olulisemad sündmused: 

„Tuulelapsed” 20.–21. jaanuarini Jõgeval. 
X Teenifest 27.–28. jaanuarini Laulasmaal.
„Saaremaa Miniteatripäevad“ 17.–19. märt-
sini Kuressaares.
„Savilind” teatrifestival puuetega lastele 10.
mail Tartus.
„Mängime Oskar Lutsu loomingut” 9.–12.
juulini Palamusel.
„Väikese lava festival 2012” (algklassid)
19.–20. oktoobrini Kundas.
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Kooliteater 2012: Gümnaasiumi aste 13.–15.
aprillini Tallinnas, korraldajad Eesti Harras-
tusteatrite Liit koostöös Tallinna Haridus-
ametiga. Keskaste 27.–28. aprillini Harjumaal
Kuusalus, korraldaja Kuusalu Keskkool. Alg-
klassid 11.–12. maini Järvamaal Paides, kor-
raldajad Paide Kultuurikeskus ja Paide Ühis-
gümnaasium. 
Õpilasetlejate riigikonkursi eelvoorud: Ida-
Virumaa 25. jaanuaril Jõhvis; Lääne-Virumaa
31. jaanuaril Rakveres; Jõgevamaa 1. veeb-
ruaril Jõgeval ja Harjumaa 2. veebruaril Tal-
linnas. 
Õpilasetlejate riigikonkurss 10. veebruaril
Jõgevamaal Puurmanis. Korraldaja Puur-
mani Gümnaasium. 

Maakondlikud eelvoorud
      märtsis:
3. Hiiumaa, Kärdla (algaste, põhikool ja güm-
naasium)
9. Läänemaa, Haapsalu (algaste, põhikool ja
gümnaasium)
9.–10. Pärnumaa, Pärnu (algaste, põhikool ja
gümnaasium)
10. Tartumaa, Rõngu (algaste, põhikool ja
gümnaasium)
15. Tallinn (põhikool ja gümnaasium)
15. Võrumaa, Lasva (algaste, põhikool ja
gümnaasium)
16. Põlvamaa, Põlva (algaste, põhikool ja
gümnaasium)
16.–17. Raplamaa, Rapla (algaste, põhikool ja
gümnaasium)
17. –18. Tartu (algaste, põhikool ja gümnaa-
sium)
17.–18. Ida-Virumaa, Kohtla-Järve (algaste,
põhikool ja gümnaasium)
17.–19. Saaremaa, Kuressaare – Saaremaa
miniteatripäevad 2012 (gümnaasium)
24. Jõgevamaa, Tabivere (põhikool ja güm-
naasium)
28. Viljandimaa, Abja (põhikool ja gümnaa-
sium)

30. Saaremaa, Orissaare (põhikool)
30. Lääne-Virumaa, Rakvere (põhikool)
31. Lääne-Virumaa, Rakvere (gümnaasium)
31. Harjumaa, Jüri (algaste, põhikool ja güm-
naasium)
30. –31. Valgamaa, Valga (algaste ja põhikool,
gümnaasium)
      aprillis: 
5. Jõgevamaa, Põltsamaa (algaste)
11. Järvamaa, Lõuna- ja Kesk-Järvamaa
koolid, Väätsa (algaste)
12. Järvamaa, Põhja-Järvamaa koolid, Albu
(algaste)
12. Viljandimaa, Viljandi (algaste)
26. Lääne-Virumaa, Rakvere (algaste)

HARRASTUSTEATRITE 
olulisemad sündmused:
X Tudengite Teatripäevad 10.–12.veebruarini
Viljandis. 

„Teater Kohvris“ rahvusvaheline nukuteat-
rite festival 24.–27. maini Viljandis.

Külateatrite festival 15.–17. juunini Tartu-
maal Rannus, korraldaja Rannu Rahvamaja. 

Betti Alverile pühendatud luulepäevad
“Tähetund” 23.–24. novembrini Jõgeval.

Harrastusteatrite riigifestival 20.–22. jaanua-
rini Järvamaal Türil, korraldajad Kesk-Eesti
Teatritrupp ja Türi Kultuurimaja. 
GRAND PRIX:  Jõelähtme Lavagrupp A.
Tšehhov „Abieluettepanek“, lavastaja Maie
Ramjalg. 
LAUREAADID: Teoteater R. Teague jr.
„Mängi minuga”, lavastaja Ain Saviauk;
Häädemeeste näitetrupp K. Smeds „Külma-
pildid” lavastaja Aire Koop; 
Tartu Üliõpilasteater A. Vvedenski „Ivano-
vite jõulupuu”, lavastaja Kalev Kudu.  
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PARIM SUVELAVASTUS: Seasaare näite-
mängu Selts, M. Vaher „Päike südames“, la-
vastaja Margus Vaher. 
Harrastusteatrite suvekool 18.–20. augustini
Järvakandis koostöös Rapla maakonnaga.
Peakorraldaja Astra Põlma (Vana-Vigala
Rahvamaja).

Maakondlikud teatrifestivalid
24.–31. märtsini: Raplamaa Raplas; Võrumaa
Maateatripäev Antslas; Järvamaa Näitemän-
gupäev Aravetel; Jõgevamaa Näitemängu-
pidustused Tabiveres; Valgamaa Valgas. 
7.–27. aprillini: Põlvamaa näiteringide päev
Põlvas; Saaremaa ja Hiiumaa Provintsi
TeatriPäev; Läänemaa ja Pärnumaa Torni-
mäel; Lääne-Virumaa Laekveres. 
27. mail: Tartumaa maakondlik teatrifestival
Rannus.
27. oktoobril: Harjumaa maakondlik teatri-
festival Arukülas. 

EESTI HARRASTUSTEATRITE LIIT 
www.harrastusteatrid.org

Mittetulundusühing Eesti Harrastusteatrite
Liit (EHL) on asutatud 23. septembril 1989.
aastal ning ühendab harrastusteatreid, nende
liikmeid ja harrastusteatrite koolitusega tege-
levaid koolitusasutusi. Liidu eesmärkideks
on rahvuskultuuri traditsiooni säilitamine
teatriharrastusliku tegevuse kaudu ning oma
liikmete ühendamine teatriharrastusliiku-
mise ideede kaitsmiseks, toetamiseks, või-
mendamiseks ja levitamiseks nii Eestis kui
teistes riikides. 
Liikmete arv: 46 (harrastusteatrid, üliõpilas-
teatrid, nukuteatrid, invateatrid, vene keeles
mängivad teatrid) ja 2 alaliitu – Eesti Draa-
maõpetajate ja Kooliteatrite Juhendajate Liit
ning Eesti Näitejuhtide Liit. 

Teenetemärk
Alates 2007. aastast annab Eesti Harrastus-
teatrite Liit välja teenetemärki, mille saavad
tublimad näitlejad, lavastajad, teatrite kuns-
tilised juhid, festivali korraldajad ja suuri-
mad harrastusteatri tegevuse toetajad. Eesti
Harrastusteatrite Liidu juhatuse otsusega au-
tasustati 2012. aastal Lianne Saage-Vahurit
Eesti kooliteatrite teenetemärgiga. Lianne
Saage-Vahur on korraldanud 20 aastat luule-
päevi „Tähetund“, millele lisandus 2007. aas-
tal põhikooli õpilaste luulepäevad „Tuule-
lapsed“. Lianne Saage-Vahur on olnud Jõ-
geva Gümnaasiumi kooliteatri „Liblika-
püüdja“ lavastaja ja hing. Tema loodud la-
vastused on saanud tunnustust erinevatelt
festivalidelt, kus on esile tõstetud noorte ini-
meste siirast ja ausat mängu ning väga head
materjalivalikut.

Rahvusvaheline koostöö
Põhjamaade Harrastusteatrite (NEATA) fes-
tival 31. juulist – 5.augustini Taanis Sønder-
borgis. Eestit esindas festivalil Jõelähtme
Lavagrupp Anton Tšehhovi „Abieluette-
panekuga”. Lavastaja Maie Ramjalg; lava
ja kostüümid Katrin Tammesson, Taimi
Saarma, Priit Põldma; valgus Urmas King-
sepp. Osatäitjad Eigi Tali, Tiit Tammesson,
Ülo Lomp, Merike Kahu ja Kaie Pall. 
Põhjamaade Harrastusteatrite festivali raa-
mes toimusid veel kaks projekti: 
NEATA YOUTH teatriprojekt noortele „Kul-
tuur teisel pool piire, teater piire ületades“
ning DigiDeLight projekt harrastusteatrite
heli- ja valgustehnikutele. 

Koostööprojekt Baltikumi Harrastusteatrite
Liitudega 
4.–6. maini toimus Harrastusteatrite Liitude
kohtumine Jonovas, Leedus. 
Teemad: 2009–2011. a. koostööst kokkuvõtete
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tegemine; uue tegevuskava väljatöötamine ja
tegevuskava 2012–2016 kinnitamine. Koos-
töös jätkuvad teatrifestivali BaltiRamp kor-
raldamine 2013. aastal Leedus, 2015. aastal
Eestis ja 2017. aastal Lätis. 
Kohtumisel koostati kolmes keeles (läti,
leedu ja eesti) pöördumine kolme riigi poole,
et riigid toetaksid kolme riigi vahelist teatri-
alast koostööd. 

TEATRIORGANISATSIOONID

EESTI TEATRILIIT 
www.teatriliit.ee 

Liikmete arv: 1670
Juhatus 2010-2012 (kuni 26. nov): Ain Lut-
sepp (esimees), Rein Oja (aseesimees), Priit
Aimla, Jaak Allik, Dmitri Harchenko, Anu
Lamp, Tõnu Lensment, Gert Raudsep, Peeter
Raudsepp, Ene-Liis Semper, Heli Veskus,
Malle Viirma. Vastutav sekretär Riina Viiding.

Juhatus 2012-2016 (al. 26. nov): Ain Lutsepp
(esimees), Rein Oja (aseesimees), Jaak Allik,
Dmitri Harchenko, Vahur Keller, Indrek
Sammul, Ene-Liis Semper, Hillar Sein, Gert
Raudsep, Peeter Raudsepp, Heli Veskus,
Priidu Adlas. Vastutav sekretär Riina Viiding.

      1. Aasta jooksul toimus 11 juhatuse ja 2
volikogu koosolekut. Teatriliidu korraline
peakoosolek toimus 26. novembril Teatris
NO99. 
      Peakoosoleku ettekanded: Ain Lutsepp –
Teatriliidu tegevusest peakoosolekute vahe-
lisel ajal 2008 – 2012; Johan Simons, Münch-
ner Kammerspiele peaintendant – Asja
tuuma juba arvudesse ei pane (Kaitsekõne

toasooja vastu: miks poliitika on kunstide
jaoks parem kodu kui vabaturumajandus);
Ragnar Siil, EV Kultuuriministeeriumi ase-
kantsler – Kultuuripoliitikast 1998. aastast
2020. aastani; Peeter Raudsepp, Eesti Muu-
sika- ja Teatriakadeemia Lavakunstikooli
juhataja – Teatriharidusest; Heili Einasto, Tal-
linna Ülikooli  õppejõud – Tantsuteater täna-
ses Eestis – üleilmastumise kaasajooksik või
rahvuskultuuri kandja; Kristel Pappel, Eesti
Muusika- ja Teatriakadeemia muusikaloo
õppejõud – Muusikaharidusest; Ott Karulin,
Eesti Teatri Agentuuri juhataja – Eesti sõna-
teater pärast majanduskriisi – repertuaari-
rindel muutuseta?; Hendrik Kaljujärv, heli-
kunstnik – Töö või kunst; Ene-Liis Semper,
lavastuskunstnik – Asjade seis; Taavi Varm,
video- ja lavastuskunstnik – 10 aastat vaba-
kutselisena; Maret Kukkur, Eesti Lavastus-
kunstnike Liidu esinaine ja Guido Viik,
Teatriliidu Gildi juhatuse liige – Vabakutse-
liste loojate sotsiaalsed garantiid ja Teatri-
liidu Gild.
      2. 2012. aastal sõlmiti TALO ja Vabariigi
Valitsuse vaheline ühiste kavatsuste proto-
koll kultuurivaldkonna töötasu alammäära
tõstmiseks kultuurivaldkonnas 2014. aastal.  
      3. Toimusid kutseeksamid valgustajatele
ja butafoor-dekoraatoritele. Komisjonis:
Aime Unt (esinaine), Rein Neimar, Liina
Laigu, Jaan Mikkel ja Priidu Adlas. Eksami
sooritanud said riiklikult registreeritud
kutsetunnistuse. 
      4. Vastavalt Euroopa Liidus kehtivatele
kutsestandardi normidele koostati kutsekoja
juhendamisel dekoraator-butafoor 6. taseme
ja kunstnik dekoraator 7. taseme kutsestan-
dardid. 
      5. Sõlmiti teatri tehniliste töötajate kollek-
tiivleping Eesti Etendusasutuste Liidu, Eesti
Teatriliidu ja Eesti Teatri Tehniliste Töötajate
Ühenduse vahel.   
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      6. Teatriliit osales Kultuuriministeeriumi
poolt ellukutsutud töörühmas vabakutseliste
loovisikute sotsiaalse kaitstuse parandami-
seks. Töögrupis arutatu põhjal tehti ette-
panek Sotsiaalministeeriumile muuta ravi-
kindlustusseaduses sätestatud tingimusi, mis
käsitlevad lühiajaliste käsundus-, töövõtu-
või muude teenuse osutamiseks sõlmitud
võlaõiguslike lepingute alusel tegutsevate
loovisikute kindlustuskaitse tekkimist. 
      7. Valmis Eesti etenduskunstide arengu-
kava aastateks 2013–2020, mis  on koostatud
etendusasutuste ja valdkonna eestkosteorga-
nisatsioonide arengukavade ning avalike
arutelude põhjal. Arengukavaga kaasneb
iga-aastane tegevuskava, mille koostamise ja
täitmise eest vastutavad Eesti Etendusasu-
tuste Liit, Eesti Teatriliit, Eesti Teatri Agen-
tuur ja EV Kultuuriministeerium. Arengu-
kava kui strateegiline töödokument allkirjas-
tatakse  eestkosteorganisatsioonide Eesti
Teatriliit, Eesti Etendusasutuste Liit ja EV
Kultuuriministeeriumi poolt. 
      8. Koordineeriti aastaauhindade žüriide
tööd, auhinnad anti üle teatripeol Eesti
Nuku-ja Noorsooteatris. 
      9. Kultuurkapitali toetusel ilmusid raa-
matud: Allan Vurma „Mati Palm”; Jaak Viller
„Erich Kõlar”; Jaan Mikkel „Lavast ja lava-
tehnikast”; sarjas Eesti teatrilugu: „„Tallin-
filmi” filminäitlejate õppestuudio”, autor
Õie Orav; aastaraamatud „Teatrielu 2009”
(koostajad Madis Kolk ja Aivi Reimand) ja
„Teatrielu 2010” (koostajad Madis Kolk ja
Aivi Reimand). 
      Jätkatakse tööd „Eesti teatri biograafilise
leksikoni” teise täiendatud köite koostamisel,
mis ilmub esmalt veebiväljaandena ja hiljem
raamatuna. 

NÄITLEJATE LIIT
www.enliit.ee 
Liikmete arv: 492
Juhatus: Gert Raudsep (esimees), Enn Lille-
mets (aseesimees), Velvo Väli (aseesimees),
Jekaterina Kordas, Liia Kanemägi, Mait
Malmsten, Märt Jakobson, Rasmus Kaljujärv,
Renee Soom, Taavi Eelmaa, Tanel Jonas, Tiina
Tõnis, Triin Lepik, Tõnn Lamp, Vilma Luik. 
Liidu vastutav sekretär on Eneken Aksel.
Mittetulundusühing on Eesti Vabariigi kut-
seliste näitlejate vabatahtlik ühendus, loome-
liit ning Rahvusvahelise Näitlejate Föde-
ratsiooni (FIA) liikmesorganisatsioon. Eesti
Näitlejate liidu alaliit on Eesti Solistide Liit
(esimees Märt Jakobson).
Üldkoosolek toimus 8. aprillil 2012 Vene
Teatris. 
Jätkati loovisiku ja loomeliitude seadusest tu-
lenevalt vabakutseliste loovisikute loometoe-
tuste ning loovisiku loometoetuste maksmist
enesetäienduseks: aasta jooksul anti loome-
toetusi 143 liikmele, ühele liikmele maksti ka
vabakutselise loovisiku loometoetust ning
vanemaid liikmeid abistati tervise- ja ravimi-
toetuste maksmisega.
Liidu auliikmeks valiti Ines Aru. Liidu aasta-
preemia (auraha) sai Peeter Jakobi. See anti
üle rahvusvahelisel teatripäeval, 27. märtsil
2013 Teatriliidu aastaauhindade peol Endla
Teatris.

LAVASTAJATE LIIT
www.lavastajateliit.ee
Liikmete arv: 84 
Juhatus: Vahur Keller (esimees), Toomas
Lõhmuste (aseesimees), Peeter Raudsepp,
Jaanika Juhanson, Tiit Palu, Kati Kivitar,
Urmas Allik. Liidu vastutav sekretär on
Eneken Aksel.
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Mittetulundusühing on üleriigiline teatrila-
vastajate kutseühendus, ka loomeliit ja ame-
tiühing, kuuludes Teatriliidu kaudu
TALO-sse. ELL teeb koostööd Soome ja
Rootsi Lavastajate Liiduga. Läbirääkimised
käivad ka koostöölepingu üle Venemaa Teat-
riliiduga. 
Juhatus pidas aasta jooksul 11 koosolekut,
andis oma liikmetele 10 korral loomestipen-
diume. 28. oktoobril tähistati Tallinna Tele-
tornis pidulikult oma 20. aastapäeva. 
27.–29. juunini toimus suvekool Manilaiul.
Lektorid: David Vseviov – Lood ja selgine-
mised; Ahto Lobjakas – Euroopa – mis päran-
datud, mis päritud; Aili Aarelaid-Tart –
Nullindate kultuurist ja Marion Jõepera –
Mäng kui juhuse loomine ja piiramine post-
dramaatilises dramaturgias.

EESTI LAVASTUSKUNSTNIKE LIIT
www.lavastuskunst.ee
Liikmete arv: 63 
Juhatus: Maret Kukkur (esinaine), Ene-Liis
Semper, Iir Hermeliin (Hille Ermel), Rosita
Raud, Kersti Prosa, Lilja Blumenfeld-Luhse,
Taavi Varm. Liidu vastutav sekretär on Ene-
ken Aksel.
Loominguline liit on mittetulundusühing ja
kuulub Teatriliidu kaudu TALO-sse. 
Eesti Lavastuskunstnike Liit andis oma liik-
metele 11 loomingulist toetust ja ühe vaba-
kutselise loovisiku stipendiumi. Maret
Kukkur valiti festivali Draama 2013 kobar-
näituse kuraatoriks. 
25.–26. veebruarini toimus talvekool Käsmu
Meremuuseumis, teemaks „Kriis“. Lektorid:
Rein Raud tegi sissejuhatuse teemasse; Airi
Värnik – Psühholoogiline kriis; Tarmo Jüristo
– Majanduskriis; Toomas Trapido – Öko-
loogiline kriis; Daniel Vaarik – Poliitiline kriis.

EESTI KUTSELISTE TANTSIJATE LOOMELIIT
www.ektl.ee 
Liikmete arv: 156
Juhatus: Dmitri Harchenko (esimees), Kalju
Saareke, Ernst Raiste, Triinu Leppik, Janika
Suurmets. 

EESTI TANTSUKUNSTNIKE LIIT
www.tantsuliit.ee
Liikmete arv: 59 
Juhatus: Raido Bergstein (esimees), Monika
Tomingas, Doris Feldmann, Jarmo Karing,
Laura Kvelstein, Triin Marts, Tiina Mölder.

EESTI TEATRIUURIJATE 
JA -KRIITIKUTE ÜHENDUS
teatriuurijad.org.ee/ety
Liikmete arv: 38 
Juhatus: Rait Avestik, Luule Epner, Riina
Oruaas (esinaine), Madli Pesti, Liina Unt. 
13. oktoobril 2012 loodud mittetulundus-
ühingu asutajateks senise Eesti Teatriuurijate
Ühenduse ja Eesti Teatrikriitikute Ühenduse
liikmed. ETUKÜ on vabatahtlik erialaühen-
dus, mis koondab teatriuurimise, teatrikrii-
tika ning nende õpetamise alal tegutsevaid
inimesi.

TEATRILIIDU SEENIORIDE ÜHENDUS
Liikmete arv: 477
Juhatus: Juris Žigurs (esimees), Epp Viller,
Anne Margiste, Tiiu Randviir, Eha Kard, Anu
Kaal.
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EESTI ETENDUSASUTUSTE LIIT
www.eeteal.ee

EETEALi kuulus 20 teatrit. Varasemast kuu-
luvad EETEALi liikmeskonda Rahvusooper
Estonia, Von Krahli Teater, Eesti Draamatea-
ter, Teater NO99, Eest Nuku- ja Noorsootea-
ter, Endla Teater, Ugala Teater, R.A.A.A.M.,
Tartu Suveteatri Selts, Kuressaare Linnatea-
ter, Tallinna Linnateater, Rakvere Teater, Vene
Teater, Teater Vanemuine,Vana Baskini Tea-
ter, VAT Teater, Eesti Teatri Festival, Kanuti
Gildi SAAL, Tartu Uus Teater. 2012 astus or-
ganisatsiooni liikmeks SA Vaba Lava.
Eesti Etendusasutuste Liidu tegevjuht: Kris-
tiina Reidolv (kuni 31.10.2012), Monika
Larini (alates 1.11.2012).

Juhatus kuni 9.10.2012: Margus Kasterpalu
(esimees), Toomas Peterson, Raivo Põldmaa,
Tiina Rebane, Joonas Tartu; alates 9.10.2012:
Raivo Põldmaa (esimees), Aivar Mäe, Tiina
Rebane, Krstiina Reidolv, Joonas Tartu.

EESTI TEATRI AGENTUUR 
www.teater.ee; 
statistika.teater.ee
draamamaa.ee

Sihtasutuse juhataja: Ott Karulin. 
Nõukogu: Raivo Põldmaa (esimees), Ain
Lutsepp, Jaak Allik, Kristiina Reidolv (kuni
31.10.2012), Monika Larini (alates 1.11.2012),
Tõnu Lensment (kuni 13.10.2012), Hillar Sein
(alates 14.10.2012)

EESTI TEATRI- JA 
MUUSIKAMUUSEUM 
www.tmm.ee

Särevi Teatrituba
4. mail tähistati Särevi Teatritoa 30. sünni-
päeva. Juubelipidustused olid osa ETMMi,
A. H. Tammsaare Muuseumi ja Eesti Draama-
teatri ühisest teatripäevast „Tammsaare ja
Särev, preilid ja masinad”. Tallinna Ülikooli
tudengiteater ÜLLAR esitas sünnipäevakü-
lalistele A. H. Tammsaare „Tõe ja õiguse“
tekstidele tugineva lavastuse „Me armas-
tame ainult, nagu oskame”. 

Luuleõhtute sari „Pajats või poeet“
22. märtsil Kristo Viidingu ja Madis Ristmägi
„Luuleõhtu vormis“. 
17. mail Üllar Saaremäe ja Toomas Suumani
luuleõhtu „Luuletusi ja laulutekste“. 
28. novembril Veiko Tubina luuleõhtu „Väike
õpetus dieedipidajale“. 
10. detsembril Marilyn Jurmani luuleõhtu
„27“. 

Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi 
peamaja
28. aprillil muuseumiprogramm „Piip ja Tuut
Muuseumis“.
Tallinna Vanalinna Päevad ja Tallinn Teater
Treff Festival:
24.–26. maini TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
teatritudengite etendused; 
23. mail Kaija Maarit Kalveti lavastus „Päästa
Magdalen“ Assauwe tornis ning 24. mail
Lennart Peebu lavastus „…ja päike kustub“
Assauwe karjasehoovis; 
29. mail Allan Kressi lastelavastus „Muinas-
jutt kuldsest kalakesest“. 
29. ja 31. mail Eesti Improteatri „Improteatri
võistlusmatš“ ja „Impropaganda“.
29. novembril Panso Päevade raames tradit-
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siooniline kohtumisõhtu Panso õpilastega,
Lavakunstikooli VI lend: Kaie Mihkelson,
Jüri Aarma, Maria Klenskaja, Väino Laes,
Elle Kull ja Zoja Mellov. Vestlusringi juhtis
Kirsten Simmo. 

Näitused
7. märtsist 28. septembrini muuseumi trepi-
hallis „Muuseumi aardeid“. Haruldused
Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi kogus.
Kunstnik Kadi Pajupuu, tõlkija Madis Järv.
27. märtsist 17. maini Assauwe tornis Helgi
Sallo juubelinäitus. Koostaja Eve Lõhmus.
17. augustist 22. septembrini Assauwe tornis
kunstnik Epp Kaavere teatriplakatite näitust.
1. oktoobril avati eesti algupäraseid ballette
tutvustav näitus „eesti = ballett“. Lisaks sten-
didele olid eksponeeritud balletiga seotud
esemed, kostüümid, heliloomingu käsikirjad,
maalid ja skulptuurid. Videosalongis sai vaa-
data balletilavastuste salvestusi, intervjuusid
koreograafidega, täita näituse töölehti jm.
Näituse koostasid: Kirsten Simmo (kuraator),
Simmo Priks, Marika Palu, Seidi Raid, Joel
Leis jt. Kujundas Andra Aaloe. Näituse juur-
de kuulus Heili Lindepuu poolt algklassidele
suunatud haridusprogramm „Loovtants“.
Detsembris valmis virtuaalnäitus „Inimõnne,
inimviletsust…“ – Heino Mandri 90. Koos-
taja Irja Vaher, kunstnik Ott Valk, tehniline
teostus Wolk. http://tmm.ee/heinomandri/

Raamatud ja trükised

4. mail esitleti Särevi Teatritoa sünnipäeval
15. raamatut sarjast Elavik „Andres ja Anna“
– Andres Särevi kirjad abikaasa Annale. 
21. detsembril esitleti „Eesti teater. Nõudmi-
seni“ – Kalju Haani ja Urmas Oti vestlused. 
Postkaardikomplekt „Mees terava pintsliga“
– Uno Kärbise kavandid Eesti Teatri- ja
Muusikamuuseumi kogus, 15 postkaarti

koos ümbrisega. Koostajad ja toimetajad
Kustav-Agu Püüman, Marika Palu, Seidi
Raid. Kujundaja Kadi Pajupuu. Trükk Ilo-
trükk OÜ.

Üldist
Teatriosakonda lisandusid teatrite 2011. aasta
kavalehed ja lavastusfotod digifotode kujul
ning lavastuste videosalvestused. Suuremate
isikukogudena jõudsid muuseumi Silvia
Laidla, Aleks Satsi ja Reet Neimari materja-
lid. Kunstikogusse lisandusid Kustav-Agu
Püümani, Mihkel Ehala ja Riina Degtjarenko
lavakujunduste ja kostüümide kavandid. 

Teatriosakonna juhataja Kirsten Simmo valiti
26. oktoobril Londonis rahvusvahelise teatri-
muuseume, -arhiive ja -raamatukogusid
ühendava organisatsiooni SIBMAS juhatuse
nõukogu liikmeks.

31. detsembril 2012 lõppes direktor Ülle Rei-
metsa lepinguline ametiaeg. Alates 1. jaanua-
rist 2013 on Eesti Teatri- ja Muusikamuu-
seumi direktoriks Tanel Veeremaa.

alates ylevaated_Layout 1  08.08.13  19:41  Page 355



356

VARIA

AUHINNAD

Valgetähe IV klassi teenetemärgiga autasus-
tati Laine Mägit, Tõnu Oja.

Eesti Välisministeeriumi kultuuripreemia
2012 sai Laine Mägi rolli eest filmis „Eest-
lanna Pariisis“.

Keskkonnaministeerium tunnustas NUKU
teatri lavastust „Naksitrallid“ keskkonnateo-
kese peapreemiaga.

Eesti Kultuurkapitali aastapreemia näite-
kunsti valdkonnas sai Heategevusfond Aitan
Lapsi SA heategevusprojekti „Aitan lapsi“
eest, mis kingib teatrielamuse vähekindlus-
tatud lastele.

Eesti Kultuurkapitali Helikunsti sihtkapitali
Elutööpreemia pälvis Mati Palm – erakord-
selt pikaajalise ja sisuka loometee ning mit-
mekülgse muusikutegevuse eest.

Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali
aastapreemia näitekirjanduse kategoorias sai
Martin Algus näidendi „Kontakt“ eest.

Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri siht-
kapitali aastapreemia sai Eve Noormets –
pikaajalise töö eest laste ja noorte arendami-
sel etenduskunstide kaudu, 20. NoTaFe kor-
raldamise ning kogumiku „About improvi-
sation“ väljaandmise eest.

Postimehe kultuuritoimetus kuulutas 2012. a
Kultuuriveduriks Eesti Televisooni „Tujurik-
kuja“ meeskonna, eesotsas Ott Sepp ja Märt
Avandi. 

Tartu linna aunimetus Kultuurikandja „Teose
looja“ kategoorias – Urmas Vadi 2012. aastal

ilmunud romaani „Tagasi Eestisse“ üllita-
mise ning lavalaudadele toomise eest ning
isikuloolise triloogia viimase teose „Rudolf
Allaberdi testament“ eest. 

Viljandimaa teatripreemia – Luule Komissa-
rovile tema kordumatute, professionaalsete
ja köitvate rollide eest lavastustes „Ladu“,
„Kalmistuklubi“, „Väike raha“, „Maakad“,
„Limpa ja mereröövlid“, „Tuul pajuokstes“
ning 20-aastase töö eest Lainena teleseriaalis
„Õnne 13“. 

Harjumaa teatripreemia – Jüri Alperten pika-
ajalise ja silmapaistva loomingulise tegevuse
eest.

Tallinna linnavalitsuse Tallinna teeneka kul-
tuuritegelase preemia 2012 – lavastaja ja näit-
leja Ferdinand Veike.

Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu (EHRL)
poolt aastaauhinna Aasta Parim 2012 vääri-
liseks valiti Eesti Kontserdi festival Saaremaa
Ooperipäevad.

EESTI TEATRILIIDU AASTAAUHINNAD

Aasta lavastus, valib Teatriliidu juhatus: 
Eesti Draamateatri „Nelipühad“ – lavastaja
ja muusikaline kujundaja Mladen Kiselov,
kunstnik Vladimir Anšon, kostüümikunstnik
Rosita Raud, valguse kujundaja Priidu Adlas.

Sõnalavastuse auhinnad,
žürii Ivika Sillar, Jaak Allik, Katri Aaslav-Te-
pandi, Madis Kolk, Sven Karja, Monika La-
rini, Peeter Raudsepp.
Lavastaja auhind: Ivar Põllu, „Vanemuise
biitlid“, Tartu Uus Teater.
Kunstniku auhind: Kristiina Põllu – kujun-
dused lavastustele „Naised valitsevad maa-
ilma ehk Opus Geographicum” ja „Vane-
muise biitlid”, Tartu Uus Teater.

alates ylevaated_Layout 1  08.08.13  19:41  Page 356



357

Meespeaosatäitja auhind: Velvo Väli – Ana-
toli Jefremovitš Novoseltsev lavastuses
„Armastus tööpostil”, Rakvere Teater.
Naispeaosatäitja auhind: Kersti Kreismann
– Hilpi lavastuses „Yksine”, Kuressaare
Linnateater.
Meeskõrvalosatäitja auhind: Mait Malms-
ten – junkur Magnús Sigurðsson lavastuses
„Islandi kell” ja Andrei lavastuses „Kolm
õde”, Eesti Draamateater.
Naiskõrvalosatäitja auhind: Tiina Tauraite
– Teenija lavastuses „Lillede keel”, Von
Krahli Teater.
Eriauhind: Teater NO99 dramaturg Eero
Epner – teatri ideede generaator, mõtestaja,
sõnastaja ja kuvandi looja.

Sõnalavastuse muusikalise kujunduse või
originaalmuusika auhind,
annab välja Eesti Autorite Ühing, žürii Olav
Ehala, Kadri Hunt, Margo Kõlar, Helena
Tulve: 
Kaspar Jancis, „Faust“ – originaalmuusika
(VAT Teater); 
Liisa Hirsch, originaalmuusika ja muusika-
line kujundus lavastustele „Islandi kell“,
„Kolm õde“, „Uus elektriline tantsusaal“
(Eesti Draamateater).

Algupärase dramaturgia auhind, 
žürii Ülev Aaloe, Maria Lee Liivak, Riina
Oruaas, Taago Tubin, Reet Weidebaum: la-
vastusdramaturg Eero Epner (Teater NO99)
– poeetiliselt terav ja poliitiliselt tundlik kiir-
reageerimine aktsioonis „Reformierakonna
juhatuse koosolek“ ning dramaturgiline
panus lavastusse „Rise and Fall of Estonia“. 

Muusikalavastuste auhinnad,
žürii Kerri Kotta, Alvar Loog, Tiina Mattisen,
Kristel Pappel, Raili Sule: 
Ain Anger (RO Estonia) – Mefisto mõjuva ja
kaasahaarava tegelaskuju loomine Charles
Gounod’ ooperis „Faust“; 

Monika-Evelin Liiv (RO Estonia) – Julius
Caesari ja Cornelia veenvad ja muusikaliselt
kõrgetasemelised rollilahendused Georg
Friedrich Händeli ooperis „Julius Caesar“.

Balletilavastuste auhind, 
žürii Enn Suve, Irina Härm, Kaie Kõrb, Juta
Lehiste, Elena Poznjak-Kõlar: 
Anatoli Arhangelski (RO Estonia) – Modig-
liani, „Modigliani – neetud kunstnik“; Eisen-
stein, „Rosalinde“; Lescaut ja Vangivalvur,
„Manon“.

Tantsulavastuste auhinnad, 
žürii Mall Noormets, Kristiina Garancis,
Heili Lindepuu, Raido Mägi, Anu Ruusmaa: 
Ruslan Stepanov, „Carrrmen!“ (Vanemuine)
– läbinisti Eestimaine tooraine, julge koreo-
graafia ja heliloomena interpreteerimas maa-
ilmakeeles maailmakirjandust. 
Muusika-, balleti- ja tantsu eripreemia: 
Peeter Jalakas, „Nibud ehk hetk me elude
katkematus reas“ (Von Krahli Teater).

Parima teatritöötaja auhinnad, 
žürii Aime Unt, Sirli Bergström, Teet Ehala ,
Pille Jänes, Roland Leesment, Külli Root,
Anu Konze.
Lavastust ettevalmistavas kategoorias: Tiiu
Palmiste, Ugala Teater.
Etendust teenindavas kategoorias: Raul
Õitspuu, VAT Teater.
Haldus-ja administratiivtöötajale silmapaist-
vate töötulemuste eest eelnenud aastal:
Maire Janisk, Tallinna Linnateater.

Kristallkingakese auhind,
annab välja sõna-, muusika-, tantsu- ja balle-
tilavastuste žürii ühiselt: 
Pavlo Balakin (RO Estonia) – Mefisto ülla-
tavalt küps ja läbitunnetatud osatäitmine
Charles Gounod’ ooperis „Faust“; 
Jim Ashilevi (Von Krahli Teater) – lavastused
„13“ ja „Õhtute kollane tolm“.
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NIMELISED AUHINNAD

Salme Reegi nimeline auhind, 
žürii Kirsten Simmo, Eva-Liisa Linder, Leino
Rei, Reeda Toots, Jaanus Vaiksoo: 
Oleg Titovi lavastajatöö „Tuul pajuokstes“
Ugala Teatris – kunstiliselt terviklik ja sära-
vate näitlejatöödega kogupereteater.

Otto Hermanni nimeline auhind, 
žürii Priit Aimla, Toomas Nestor, Kaido
Otsing, Eda Peäske: 
Margus Vahemets – kauaaegse loomingulise
panuse ning jätkuva kõrge kunstilise taseme
eest Vanemuise sümfooniaorkestri klarneti-
rühma kontsertmeistrina.

Ants Lauteri nimeline auhind, 
žürii Anu Lamp, Ain Lutsepp, Rein Oja, Gert
Raudsep, Indrek Sammul.
Näitlejaauhind: Kadri Lepp (Ugala) – Kata-
riina Jee, „Toomas Nipernaadi“; Liisa Hohla-
kova, „Vend Aljoša“; Loviisa, „Niskamäe
kired“; Doris Murekull, „Koturnijad ehk Kui
nalja ei saa, siis meie ei mängi“; Tiina, „Liba-
hunt“; Nora, „NORA/MAJA“; Kyllikki
Laiho, „Runar & Kyllikki“; Nataša, „Põhjas“;
Valérie Lebrun, „Grafiti“; Catherina Cava-
lieri, „Amadeus“; Irina, „Kolm õde“; Ly,
„Väikesed vanamehed“; Gabriella, „Nii nagu
taevas“; Kriitik, „Kollane nool“; Herta, „Pi-
loot“; Naine, „Klapp“; Lissi, „Postmodernsed
leibkonnad“; Gloria, Whitmore, „Grace ja
Glorie“; Loreida, „Ukuaru“. 
Näitlejaauhind: Alo Kõrve (Tallinna Linna-
teater) – Bartley McCormick, „Inishmaani
igerik“; Petka, „Tšapajev ja Pustota“; Vincent
van Gogh, „Vincent“; Tristan, „Genoom“;
Tolen, „Nõks“; Indrek, „Wargamäe Waba-
riik“; rollide galerii lavastustes „Hecuba pä-
rast“, „Keskööpäike“, „Jumala Narride
Vennaskond“; Alan Conway, „Aeg ja pere-
kond Conway“; Bentley Summerhays „Me-
sallianss“; Hamlet „Hamlet“.

Rahel Olbrei nimeline auhind, 
žürii Enn Suve, Irina Härm, Kaie Kõrb, Juta
Lehiste, Elena Poznjak-Kõlar: 
Tiiu Randviir-Tölp – Estonia priimabaleriin,
rahvusvaheliselt tunnustatud balletipedagoog.

Aleksander Kurtna nimeline auhind, 
žürii Anne Lange, Heidi Aadma, Maris
Peters, Bert Raudsep, Liina Jääts: 
Anne Lill – antiigitõlke traditsiooni õnnestu-
nud elustamise ja Euripidese „Iphigeneia
Aulises“ tõlke eest Teatrile NO99.

Reet Neimari nimeline kriitikaauhind, 
valib Teatriliidu juhatus: 
Heili Einasto – avarapilguline ja kõrgtasemel
lavalise tantsukunsti kriitik, kes valdab üld-
pilti kõiki tantsusuundi arvestades – Keisri
uued rõivad (Sirp, 20.12.2012), Rahvusballet
pärast „Pööningutantsu” (Sirp, 16.03.2012),
John Cage ja Merce Cunningham – kunstis ja
elus (TMK 8-9.2012), Rosalinde kuritöö
(TMK 05.2012).

Helmi Tohvelmanni nimeline auhind, 
žürii Aleksander Eelmaa, Rein Oja, Laine
Mägi, Tambet Tuisk, Katariina Unt: 
Kaie Mihkelson – otsiv, lummav, andev.

Voldemar Panso nimeline auhind: Rea Lest
(XXVI lend).

Eesti sõltumatu tantsu auhinnad,
žürii: Madli Pesti, Riina Oruaas, Priit Raud,
Paul Piik.
Aasta läbilöök: Sõltumatu Tantsu Ühendus
tantsuelu äratamise eest Okasroosikese
lossis.
Aasta tegija: Erik Alalooga, Andreas W,
Tanel V. Kulla, Hans-Gunter Lock lavastuse
„Materjali vastupanu“ eest. 
      Henri Hüti nimelise muusikalise kujun-
duse eripreemia pälvis Hendrik Kaljujärv
2012. aasta loomingu eest.
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ERGO tantsupreemiad: naistantsija preemia
– Olga Rjabikova, meestantsija preemia –
Bruno Micchiardi.

Rahvusringhäälingu Raadioteatri näitlejaau-
hinna laureaat 2012 oli Hans Kaldoja pika-
ajalise näitlejatöö eest Raadioteatris. Felix
Moori tänuauhinna laureaadiks sai Klassika-
raadio asutajaliige ja peatoimetaja Tiia Teder.
Auhind on eraalgatuslik, seda annavad välja
Mart ja Astrid Relve. 

Teater. Muusika. Kino 2012. aasta laureaadid: 
Rein Heinsalu (Kui lihtne on hullus? Teatri-
teadlase ja psühholoogi pilguga, nr 6–7; Koh-
tumine – luguteater, Morena ja spontaansus,
nr 10). 
Kerri Kotta (Mittesümfooniline Tüür CD:
Erkki-Sven Tüür. Ärkamine, nr 1; Leo Nor-
met. Sibeliuse sümfooniad, nr 3; Jüri Rein-
vere „eestindatud“ „Puhastus“, nr 8–9; Faust
– ühe lavastuse tõlgenduskatse, nr 12).

Hea teatri auhinna andis Eesti Teatrikriiti-
kute Ühendus Anne Türnpule.

Kaarel Saha preemia 2012. aasta laureaadid
olid Vanemuise teatrimajade perenaine Helje
Kollom ja teatrikunstnik Georg Sander. 

Oskar Lutsu nimelise huumoripreemia lau-
reaat 2012. aastal oli Anne Paluver.

STIPENDIUMID

Eesti Kultuurikapitali loominguline stipen-
dium „Ela ja sära“ – Risto Kübar.

Ida Urbeli nimeline stipendium – Janek Sa-
volainen.

Mait Agu nimeline stipendium – Saile-
Johanna Langsepp.

Eesti Tantsuhariduse Liidu Gerd Neggo
nimeline teatriõpetaja stipendium – Rene
Nõmmik, tantsija, koreograaf-lavastaja ja
tantsukompositsiooni õpetaja, Tallinna Üli-
kooli tantsukunsti dotsent, Tantsuteatri Fine5
looja ning eestvedaja. 

Eesti Rahvuskultuuri Fondi juures asuva
Kristi ja Siim Kallase fondi stipendiumid –
Andrus Kivirähk (teksti autor), Uku Uus-
berg (lavastaja) ja Roland Laos (Oskari osa-
täitja) Oskar Lutsu noorpõlve ja kirjanikuks
kujunemise kunstiliselt mõjuva kujutamise
eest Eesti Draamateatri lavastuses „Kevadine
Luts“.

KOLLEEGIPREEMIAD

RAHVUSOOPER ESTONIA 2011/2012
Orkester – Hardo Killing
Koor – Triin Ella
Ballett – Alena Shkatula
Solist – Aile Asszonyi
Administratsioon – Kristina Põld
Etendust teenindav personal – Anton Kula-
gin.
Etendust ettevalmistav personal – Pärtel Tall
Ooperimaja teenindav personal – Aino
Raugijainen
Kunstilis-ettevalmistav personal – Lea Peterson

VANEMUINE
Naisnäitlejad – Külliki Saldre rollide eest la-
vastustes „Remondimees“, „Oblomov“ ja
„Kalendritüdrukud“ ning Maria Soomets
osatäitmiste eest lavastustes „Remondi-
mees“, „Tappa laulurästast“ ja „Kunksmoo-
rimäng“. 
Meesnäitlejad – Andres Mähar rollide eest
lavastustes „Musta pori näkku“ ja „Tappa
laulurästast“ ning Robert Annus osatäit-
miste eest lavastustes „Karjäär“, „Cabaret“ ja
„Kosmonaut Lotte“. 
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Parim lavastus – Uku Uusbergi autoritöö
„Karjäär“.
Vanemuise loomenõukogu auhinnad:
Amservi draama aastaauhind – Aivar Tom-
mingas; 
Dunkri balleti aastaauhind – balleti kontsert-
meister Olga Kadajane; 
EMT muusika aastaauhind – kontsertmeister
Jaanika Rand-Sirp; 
Kinema tehnilise töötaja aastaauhind –
kunstnik-rekvisiitor Ave Liivamägi; 
Administratiivtöötaja aastaauhind – raama-
tukogu juhataja Ragne Saul. 

EESTI NUKU- JA NOORSOOTEATER
Lipulaev (parim lavastus) – muusikal „Ke-
vadine ärkamine“.
Maailma Meister (parim kunstnik) – jõulula-
vastuse „Jõuluvana ja väike põhjapõder“
kunstnik Rosita Raud.
Pärlid (parimad naisnäitlejad) – Lee Trei ja
Liivika Hanstin.
Ladvaõun (parim meesnäitleja) – Taavi
Tõnisson.
Rusikas Silmaauku (parim kõrvalosatäitja):
a) Rusikas Paremasse Silmaauku (parim
meeskõrvalosatäitja) – Mihkel Tikerpalu;
b) Rusikas Vasakusse Silmaauku (parim nais-
kõrvalosatäitja) – Lee Trei.
Välk ja Pauk (parim valgus- või helikujun-
daja) – Liina Kullerkupp originaalmuusika
ja helikujunduse loomise eest lavastusele
„20 000 ljööd vee all“.
Puhas Võit (parim külalisnäitleja, -kunstnik,
-lavastaja vm) – jõululavastuse „Jõuluvana ja
väike põhjapõder“ dramatiseeringu autor ja
lavastaja Hendrik Toompere jr jr.
Osavnäpp (parim töökodade töötaja) – buta-
foor Luule Kangur.
Hall Kardinal (parim etendust teenindav töö-
taja) – grimeerija Aimi Etverk.
Töömesilased (parimad administratiivtöö-
tajad) – administraator Tuuli Raadik ja
kirjandustoimetaja Kati Kuusemets.

Majavaim (parim maja teenindav töötaja) –
valvur Ainu Läheb.
Suurim üllataja – NUKU uus juht Joonas
Tartu.
Auruvedur (hõivatuim meesnäitleja) – Are
Uder (198 etendust).
Igiliikur (hõivatuim naisnäitleja) – Katri
Pekri (211 etendust).

TALLINNA LINNATEATER
Parim lavastus – „Maailmale nähtamatud
pisarad“ Elmo Nüganenilt.
Parim kujundus – peagrimeerija Anu Konze
kunstnikudebüüt kontsert-lavastuses „Eesti
filmi laulud“ (lavakujundus, kostüüm ja
grimm).
Parim meesosatäitja – Alo Kõrve Hamlet
Priit Võigemasti lavastuses „Hamlet“.
Parim naisosatäitja – Evelin Võigemasti
Ophelia Priit Võigemasti lavastuses „Hamlet“.
Parim meeskõrvalosa – Andres Raag rollide
eest lavastuses „Maailmale nähtamatud
pisarad“. 
Parim naiskõrvalosa – Maiken Schmidt eri-
nevate osatäitmiste eest lavastuses „Lanti-
miskunstnikud“.
Parim lavastusala töötaja – riietaja Anneli
Kõrvel.  
Parim maja töötaja – fotograaf Siim Vahur.
Eripreemia – Priit Võigemasti „uskumatu
„püstolrolli“ eest lavastuses „Hamlet““ (5. ja
6. novembri etendustes asendas lavastaja
ootamatult haigestunud peaosatäitjat Alo
Kõrvet).
Juhtkonna preemiad:
enim etendusi andnud naisnäitleja – Külli
Teetamm;
enim etendusi andnud meesnäitleja – Mart
Toome;
parim maja töötaja – teenindusjuht Ly Mälter
ning majahoidja Vladimir Borunov.
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EESTI DRAAMATEATER
Käsu-Ants (lavastajapreemia) – Uku Uusbeg
(„Kevadine Luts“).
Naispeaosa Suur Ants – Harriet Toompere
(Claudia lavastuses „Naine minevikust“;
Gabriella Pecs lavastuses „Nelipühad“;
Annette Reille lavastuses „Hävituse ingel“).
Meespeaosa Suur Ants – Mait Malmsten
(Andrei Prozorov lavastuses „Kolm õde“;
Leo Katz lavastuses „Nelipühad“; Alain
Reille lavastuses „Hävituse ingel“).
Naiskõrvalosa Väike Ants – Maria Avdjush-
ko (Toni Newsome lavastuses „Nelipühad“;
naine ja ettekandja lavastuses „Kontakt“;
Reilika ema lavastuses „Vana roosa maja“).
Meeskõrvalosa Väike Ants – Mait Malmsten
(Magnús Sigurðsson lavastuses „Islandi
kell“).
Ilu-Ants – Andre Picheni originaalmuusika
lastelavastusele „Vana roosa maja“. 
Asi-Ants (parim tehniline töötaja) – helimeis-
ter Andre Pichen.
Abi-Ants (parim teenindustöötaja) – trupi-
juht Haldja Jalajas.
Kaval-Ants – grimmioskonna juhataja Helga
Aliis Saarlen täikade ja Jõulusahvri korral-
damise eest. 

ENDLA TEATER
Parim naisnäitleja – Helle Kuningas („Näh-
tamatus maja“).
Parim meesnäitleja – Indrek Taalma („Boy-
band“, „Nähtamatu maja“ ja „Pühamatest
pühamad“).
Parim lavastaja – Andres Dvinjajninov
(„Boyband“).
Parim kunstnik-kujundaja – Felix Kütt.
Parim etendust ettevalmistavaja teenindav
tehniline töötaja – videomeister Argo Vald-
maa.
Parim administreeriv ja korraldav töötaja –
reklaamitoimetaja Ilona Rääk.
Parim teenindav töötaja – kassapidaja Siret
Ruus.

RAKVERE TEATER
Parim naisnäitleja – Tiina Mälberg osatäit-
miste eest lavastustes „Hullumaja suvepäe-
vad Vaino Vahingu ainetel“ ja „Armastus
tööpostil“.
Parim meesnäitleja – Velvo Väli rollide eest
lavastustes „Armatus tööpostil“, „Uurimise
all“ ning „Dõmdõdõmm ja võluraamat“.
Lemmiklavastaja – Urmas Vadi („Hullumaja
suvepäevad Vaino Vahingu ainetel“). 
Parima kunstniku preemia – Laura Pählapuu
(„Hullumaja suvepäevad Vaino Vahingu
ainetel”). 
Parim etendust teenindav kolleeg – kostü-
meerija Kaja Kupp.
Parim etendust ettevalmistav töötaja – lavas-
tusala juht Tiit Kalm.
Parim teenindaja – Külliki Koulen.
Parim korraldaja – projektijuht Heigo Teder. 
„Lihtsalt imeline” – Tarmo Kesküll arvukate
muusikaliste kujunduste eest lavastustele. 

UGALA TEATER
Parim südamega tehtud töö; parim lavastaja;
parim kujundaja – Oleg Titov.
Parim naisnäitleja – Carita Vaikjärv.
Parim meesnäitleja – Aarne Soro.
Parim lavastust teenindav ja ettevalmistav
töötaja – Tiiu Palmiste.
Parim maja ja publikut teenindav töötaja –
Jüri Ignatenko.

PUBLIKUPREEMIAD

RAHVUSOOPER ESTONIA
SEB publikupreemia – Aile Asszonyi ja Jassi
Zahharov.

EESTI NUKU- JA NOORSOOTEATER
Puhas Kuld (parim uuslavastus publiku-
hääletuse põhjal) – muusikal „Shrek“.
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TALLINNA LINNATEATER 
Publikupreemia: Argo Aadli.
Toetajate preemiad: ESPAK AS preemia –
Evelin Võigemast; Nordeconi preemia –
fotograaf Siim Vahur; Eesti Päevalehe pree-
mia – Anu Lamp. 

ENDLA TEATER
Lemmiklavastus – „Imetegija“ (lavastaja
Kalju Komissarov).
Lemmik naisnäitleja – Liis Laigna (rollide
eest lavastustes „Lõpp“, „Imetegija“,
„Põrrr...!!!“ ja „Boyband“).
Lemmik meesnäitleja – Sten Karpov (rollide
eest lavastustes „Imetegija“, „Hamlet Ander-
son“, „Aladdini imelamp“ ja „Boyband“).

RAKVERE TEATER
Naisnäitleja – Ülle Lichtfeldt.
Meessnäitleja – Tarvo Sõmer.
Parim lavastus – „Armastus tööpostil“.

UGALA TEATER
Parim kujundus – Jaak Vausi kunstnikutöö
lavastuses „Kalmistuklubi“ (lav Allan Kress). 
Parim naisnäitleja – Carita Vaikjärve osatäit-
mised lavastustes „Ukuaru“ ja „Duetid“. 
Parim meesnäitleja – Indrek Sammuli Salieri
roll lavastuses „Amadeus“.
Parim lavastus –  „Amadeus“ (lav Andres
Lepik) ja „Ukuaru“ (lav Madis Kalmet).

VIKERRAADIO SAATE „TEATRISSE!“ 
publikulemmikud:
Lemmiknaisnäitleja – Marika Vaarik.
Lemmikmeesnäitleja – Aivar Tommingas.
Lemmiklavastus – „Maailmale nähtamatud
pisarad“ (Tallinna Linnateater, lav Elmo
Nüganen)

TUNNUSTUSED VÄLISMAALT

VAT Teatri lavastus „Nisa“ (peaosas Kata-
riina Unt) pälvis eripreemia Kaunases pee-

tud monolavastuste festivalil „Monobaltija”. 

MTÜ Vanemuise Tantsu- ja Balletikool osa-
les I Balti Tantsuolümpiaadil Riias Lätis. Tun-
nustus pälviti järgmistes kategooriates: I koht
ja kuldmedal klassikalise tantsu soolovariat-
siooni kategoorias; I koht ja karikas neoklas-
sikalise tantsu kategoorias; I koht ja karikas
showtantsu kategoorias; Grand Prix’.

Tartu Üliõpilasteatri „Ulgumerel” pälvis
žürii eripreemia rahvusvahelisel üliõpilas-
teatrite festivalil Marrakechis Marokos.

Eesti Nuku- ja Noorsooteatri „Käed ja kin-
dad“ sai 25 Kuldtähe auhinna festivalil Sum-
mer Puppet Pier Mariboris Sloveenias.

Brüsselis anti Eesti Etendusasutuste Liidule
(EETEAL) üle Euroopa Etenduskunstide
Tööandjate Liitude Liiga (PEARLE) kaks au-
hinda. Ühtekokku anti preemiaid välja viies
kategoorias, millest Eesti kandideeris kahele.
„Eesti teatristatistika“ võitis teatrite andme-
kogumise kategoorias ja heategevusprojekt
„Aitan lapsi“ publiku kasvatuse kategoorias. 

Tallinna Vene Teatri kunstiline juht Marat
Gatsalov pälvis parima lavastaja kategoorias
Venemaa teatriauhinna Kuldne Mask. 

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ

Projekti Teatralny Koufar On The Stage raa-
mes esietendus 1. veebruaril Tartu Üliõpilas-
teatris lavastaja ja kunstniku Siarhei Turbani,
Valgevene ülikooli teatri Na Balkone kunsti-
lise juhi, lavastamisel Andrei Makajonoki
„Ahistatud apostel“. TÜT-i kunstiline juht
Kalev Kudu omakorda lavastas veebruaris
Minskis Valgevene autori Pavel Prjaško näi-
dendi „Suletud uks“, mille esietendus Mins-
kis oli 24. veebruaril. 
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25. veebruaril esietendus Varssavis Teatr
Polskis „Zwiastowanie“ ehk „Maarja kuulu-
tamine“ Lembit Petersoni (Theatrum) lavas-
tuses. Eestist on lavastuse loomise juures
olnud veel Pille Jänes (stsenograafia, kostüü-
mid) ja Marius Peterson (helikujundus).
Lembit Petersoni kutsus Teatr Polskisse la-
vastama teatri uus kunstiline juht Andrzej
Seweryn. 

8., 9. ja 12. märtsil Aare Toikka (Eesti) ja Peter
Horvathi (Ungari) koostöös sündinud noor-
tenäidendi „Help!” kolm erinevat lavaver-
siooni. 8. märtsil Kolibri teatri (Ungari)
versiooni EMTA Lavakunstikooli saalis (lav.
Peter Horvath, osades Nora Sallai ja Attila
Pomlenyi), 9. märtsil Rahvusraamatukogu
teatrisaalis rahvusvaheline versioon – laval
ungari näitleja Nora Sallai ja Meelis Põder-
soo. Lavastustes kõneldakse eesti, ungari ja
inglise keeles. Lavastuste kunstnik on Inga
Vares, muusika autor Janoš Novak (Ungari).
Lavastus on sündinud projekti Platform11+
raames, mida osaliselt finantseerib EL prog-
ramm Kultuur.

16. märtsil Gruusia Rustaveli Draamateatris
Nina Ananiashvili lühiballettide õhtu. Balleti
„Tampopo“ koreograaf ja lavakunstnik Teet
Kask, valguskunstnik Margus Vaigur. Tant-
sija Nina Ananiashvilit saadab Trio Per Te,
kes esitab Arvo Pärdi loomingut. 

19.–23. märtsini Eesti Muusika- ja Teatriaka-
deemia lavakunstikool Lorna Marshalli meist-
rikursus. 11.–17. novembrini Lavakoolis
Benny Claessensi meistrikursus. 

2.–5. juunini viis Taavet Jansen Oslos Natio-
nal Academy of the Arts’is toimunud
ENCEPA rahvusvahelisel sümpoosionil läbi
workshopi teemal Research and sketching
methods. 
Tegemist on Leonardo da Vinci Elukestva
õppe programmi kuuluva rahvusvahelise

koostöövõrgustikuga, kuhu Eestist kuulub
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia.  

2. juulist kuni 7. juulini toimus Valgevene
pealinnas Minskis AITU-IUTA ehk Ülemaa-
ilmse Üliõpilasteatrite Liidu IX kongress. Ette-
kande Aleksandr Vvedenskist pidas Tartu
Üliõpilasteatri kunstiline juht Kalev Kudu. 

Tallinna Ülikooli koreograafiaosakonna kü-
lalisõppejõud: Cid Pearlman, David King
(Fulbright stipendiumi õppejõud), Lev Shul-
man (Venemaa), Annemari Autere (Prantsus-
maa), Kenneth Flak (Norra), Alexis Steeves
(USA). Tallinna Ülikooli koreograafia osa-
konna tudengid osalesid European Music,
Dance and Cooperative Arts Network’i raa-
mes intensiiv-kursustel Riia Muusikakadee-
mias ja Copenhageni Moderntantsukoolis;
sama võrgustiku raames olid kaks tudengit
kaks kuud residentuuris Gröönimaal. 

EETEAL osales Euroopa Etenduskunstide
Tööandjate Liitude Liiga (PEARLE) töös –
toimusid 2 konverentsi Sofias ja Brüsselis.
EETEALi delegatsioon tegi Pearle projekti
„Euroopa tööandjate organisatsioonide või-
mekuse tugevdamine“ raames õppevisiidi
Deutcher Bühnenvereini Kölnis ning nõustas
Läti etenduskunstide valdkonda tööandjate
katusorganisatsiooni loomisel. 

SEMINARID JA KONVERENTSID

2. veebruaril Underi ja Tuglase Kirjandus-
keskuse ning Eesti Teatriuurijate Ühenduse
seminar „Madis Kõiv ja filosoofia“ Teatri-
sõprade Klubis. Jaan Kangilaski – Kõivu
seminarist. Rein Veidemann – Madis Kõivu
"ometi". Aare Pilv – Madis Kõivu mälugram-
matikast. Jüri Lipping – Was ist des Esten Phi-
losophie? – mõned lugemismuljed. Kristiina
Reidolv – Madis Kõivu „Kokkusaamise“ aja-
loolis-filosoofiline tagapõhi. Eduard Parho-
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menko – Kõiv, dramaatiline filosoofia- ja
Maria von Herberti enesetapp.

10. veebruaril Tudengite Teatripäevade raa-
mes teatriseminar „Noor Teater“ Viljandi
Linnaraamatukogu konverentsisaalis. Noo-
rest inimesest ja tema seotusest teatriga
kõnelesid: Kirsten Simmo, Hedi-Liis Toome,
Jaanika Juhanson, Vallo Kirs, Adeele Sepp,
Lauri Vasko.

15. veebruaril Eesti Teatriuurijate Ühenduse
ja Tallinna Linnateatri ettekandepäev Elmo
Nüganeni juubeli tähistamiseks Tallinna
Linnateatris. Luule Epner – ülevaade Nüga-
neni loomingust. Pille-Riin Purje – Nüganeni
suhetest vene kirjandusklassikaga. Piret Kruus-
pere – Nüganeni suhted A. H. Tammsaa-
rega. Jaanus Rohumaa – loomingulise kaas-
teelise pilk Nüganenile. Soome teatrikriitik
Kirsikka Moring – Nüganen kui eesti teatri
saadik Soomes. Tartu Ülikooli eesti kirjan-
duse professor Arne Merilai – Lavastaja
Nüganen: kujustav ja kujundlik mõtleja.

28. märtsil Underi ja Tuglase Kirjanduskes-
kuse seminar „Kirjandustekst identsust loo-
mas II: „Intertekstuaalsus, intermeedialisus
ja Hamlet eesti kultuuris““. Seminari juhatas
Anneli Mihkelev. 

18. aprillil Uppsala Ülikooli prof. Björn Mei-
dali loeng „Strindberg – oh, so unswedish!“
Tartu Kirjanduse Majas.

20. aprillil Eesti Teatri Agentuuri jagatud mõ-
tete sarja kohtumine „teater | stabiilsus“ koos-
töös Tallinna Linnateatri ja Eesti Etendusasu-
tuste Liiduga Tallinna Linnateatri Taevalaval.
Peeter Torop – Plahvatav stabiilsus. Heldur
Meerits – Küsi- ja hüüumärke inimliku ja ma-
jandusliku stabiilsuse asjus. Triin Roosalu –
Moskvasse, Moskvasse: normaalsem tõde ja
õigus? Ott Karulin – Teatriväli kui hüvise

turg. Hedi-Liis Toome – Kas kriise stabilisee-
rida või stabiilselt kriisitseda? Tamur Toh-
ver – Meeletu. Raivo Põldmaa – Stabiilsus
teatriorganisatsioonis Tallinna Linnateatri
näitel. Mari Savitski Kõiv – Pealkirjata. 

25. aprillil Drakadeemia improkirjutamise
kursus Genialistide Klubis.

3.–6. maini kaheosaline MTÜ Foorumteatri ja
VAT Teatri Foorumgrupi korraldatud Foo-
rumteatri sündmus: 3. mail Foorumteatri
Sõprade Päev ning 4.–6. maini Tallinna Toom-
klubis Eesti esimene ajalehe-teatri koolitus.
Rahvusvahelise koolituse „Newspaper Theat-
re in Praxis“ teemaks teater ja selle seotus
21. sajandi meediaga.

4. mail Eesti Draamateatri, Särevi Teatri-
toa ning Tammsaare muuseumi ühisüritus
„Tammsaare ja Särev, preilid ja masinad“.
Vestlusring „Tammsaare tekstide lavaelu
muutused”, esinejad Luule Epner, Lea Tor-
mis, Urmas Lennuk Tammsaare muuseumis.
Tallinna Ülikooli Tudengiteatri ÜLLAR
Tammsaare „Tõe ja õiguse“ aineline lavastus
„Me armastame ainult, nagu oskame” Särevi
Teatritoas. Esimene lugemine: Kairi Kruusi
dramatiseering „Preilid ja masinad” Eesti
Draamateatri Maalisaalis. Lugesid: Jüri
Tiidus ja Piret Krumm, Hendrik Toompere jr
jr, Kersti Heinloo, Uku Uuberg, Ester Paju-
soo, Pääru Oja. Lavastajana juhendas Mari-
Liis Lill. 

8.–10. juunini TÜ Teatriteaduse Üliõpilaste
Looži 15. kevadkool Koolimäel Eesti Teatri-
liidu suvekodus. 8. juuni: Evelin Jõgiste, Liis
Ots – Teatriuurija prooviprotsessis. Kristi
Ruusna – Jälestuse jõud Sarah Kane’i „4.48
Psühhoosis“. Deivi Tuppits – Hommikteater
– mõjud ja panus Eesti teatrilukku. 9. juuni:
Kirsten Simmo – Lasteteatrist, museaalsete
mõjutustega. Rait Avestik – Näpunäiteid,
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käeviipeid ja sõnaseadeid tulevastele teatri-
kriitikutele. Evelyn Raudsepp – US vs EST/
EU. Anne-Liis Maripuu – Õpingutest Berliini
Vaba Ülikooli teatriteaduse instituudis. Eve-
lin Lagle – Koreograaf-lavastaja diplomiga
tantsu-uurija. Liis Vares – tantsuõppest Vil-
jandis. Priit Joonas ja sõbrad – Protsess-
draama tutvustus töötoa näitel „Kust algan
mina, kust lõpevad teised?“ Mihkel Seeder,
Mari-Liis Mägi – Need kõige tähtsamad kü-
simused. 10. juuni: Tiit Palu – Stanislavski
süsteemi rakenduse võimalustest väljaspool
teatrit. Triinu Lukas – Eesti teatrite riigieelar-
veline rahastamine 2009. ja 2010. aastatel ehk
languse taustal. Ann Miriam Vaikla – Minu
stsenograafiaõpingud viies vaatuses [loe: rii-
gis]. Pille Jänes – stsenograafiaõppe teema-
del. Henri Hütt, Erik Alalooga – etendus-
kunstidest ja tehnoloogilisest teatrist.

10.–12. juunini Tallinna Ülikooli koreograafia
osakonna rahvusvaheline konverents „Põ-
randa alt välja: 20 aastat sõltumatut tantsu-
kunsti Baltikumis” Tallinna Ülikooli Kuns-
tide Instituudi õppehoones ja Teatris NO99.
10. juunil etendusõhtu Teatris NO99: „Püha
Kevad“(TLÜ), „Mandala“ (Fine5). 11. juunil:
Heili Einasto – Uue tee algus: plahvatus ja
rajasõltuvus eesti kaasaegse tantsu näitel.
Liina Lillipuu, Sveta Grigorjeva, Irina Kro-
tova – Pilguheit tantsule Reet Kudu silma
läbi enne 1990ndaid. Vestlus Heili Einasto ja
Priit Rauaga – Uue institutsiooni teke – TIKE
ja Teine Tants, moderaator Evelin Lagle. Vest-
lus Nord Star Tantsuteatri kunstilise juhi
Saima Kraninguga – Eesti esimese tantsu-
teatri lugu, moderaatorid Tiina Ollesk ja
Rene Nõmmik. Mall Järvela – Kaasaegse
tantsu mõjud Eesti lavarahvatantsule. Külli
Roosna, Irina Pähn – Kaasaegse tantsu mõju-
tused 1990. aastate Estonia teatris. Marika
Blossfeldt – tulek Eestisse 1990. alguses. Eten-
dusõhtu Teatris NO99: „Dances of the Lost“
(Läti), „Virgil“(Leedu). 12. juunil: Tiina Ol-

lesk ja Rene Nõmmik  – Fine5 Tantsuteater –
20 aastat vabatrupina Eesti teatrimaastikul.
Inta Balote – Contemp-this is cool! Logical and
paradoxical destinies of contemporary dance in
Latvia from 1992 till 2012. Vita Mozuraite – Ra-
dical changes in Lithuanian dance in the 1990s.
Vadim Kasparov  – St Petersburg – contempo-
rary dance in the middle of dance traditions.
Kristjan Rohioja, Siim Tõniste – Kaasaegse
tantsu mõjutused festivali Koolitants vaba-
tantsu kategooria loomisel. Evelin Lagle –
Kaasaegsete tantsustiilide hiilimine Eesti
tantsuhariduse maastikule. Etendusõhtu Teat-
ris NO99: „Possession“ (Peterburi), Marika
Blossfeldt. 

Tartu Üliõpilasteatri suvekool 23.–25. juulini
Valgamaal Soontagal RMK metsamajas. 

1. septembril Tartu Ülikooli kultuuriteaduste
ja kunstide instituudi konverents „Eesti teatri-
teaduse perspektiivid“. Luule Epner – Kui-
das kirjutada teatriajalugu? Ott Karulin –
Mida me samuti oskame – ülevaated mõne-
dest organisatsiooni- ja poliitikauuringutest,
statistikast rääkimata. Hedi-Liis Toome –
Teatrist Tartus. Rahvusvaheliselt. Anneli Saro
– TTT ehk teatriteaduse trendid. Anne Türn-
pu – Teatriteadus. Identiteedist ja jalgrattast.
Madis Kolk – Lavalauad, teaduspõld ja mee-
diamaastik. Vestlusringis „Teatriteadusetegi-
jad, alustajad“ osalejad: Ants Järv, Ülo Tonts,
Enn Siimer, Luule Epner, Monika Larini. 

18.–20. septembrini Põhja- ja Baltimaade
tantsukunstnike võrgustiku keðja Tallin-
na kohtumine Dance Partnership / keðja
2012–2015, korraldaja Eesti Tantsukunstnike
Liit. Lisaks loengutele, töötubadele ja semi-
naridele toimus Baltimaade kaasaegsele tant-
sule pühendatud festivali Baltic Bubble.
Samas toimus 17.–18. septembrini ka võrgus-
tiku Fresh Tracks Europe kohtumine, mis oli
pühendatud lastele ja noortele suunatud
tantsukunsti toetamiseks. www.kedja.net 
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24.–26. oktoobrini TÜ Viljandi Kultuuriaka-
deemia kultuurhariduse osakonna ning Mäe-
taguse valla ja põhikooli rahvusvaheline
rakendusteatri konverents „Draama ühen-
dab inimesi“ Ida-Virumaal. Ettekanded:
Pekka Korhonen (TEAK, Soome) – Mis on ra-
kendusteater? Madli Pesti – Rakendusteater:
mõisteid ja seletusi. Pekka Korhonen – Indi-
viduals here and Organizations there: Empower-
ment and Well-Being, Artistic Interventions and
Arts-based Initiatives. Allan Owens (PhD,
Chester, Suurbritannia) – Drama and Innova-
tion: the turn to the Professions. Katrin Nielsen
ja Ida-Virumaa aktivistid – Sotsiaalteater Ees-
tis: Merle Karusoo elulooteater ja integrat-
sioon. Anne Pässilä (Lahti innovatsioonikool,
Soome) – Finnish application of research-based
theatre conducted during 2008–2012. Kauksi
Ülle – Miks ja kuidas me Obinitsas teatrit
teeme? Aivar Simmermann – Laste leinatoe-
tuslaagri ülesehitus ja draama elementide ka-
sutamine laagris. Pieta Koskenniemi (Metro-
polia, Soome) – Metropolia Ülikooli teatri-
õpe. Rahel Otsa – Impro kui enesetervenda-
mise meetod. Lisaks toimus 18 töötuba ja
Oma Lava Eesti rahvarõivaid tutvustav eten-
dus „Eesti ilu“.

15. novembril Eesti Teatri Agentuuri jagatud
mõtete sarja kohtumine "teater | film" koos-
töös Eesti Film 100 ja Pimedate Ööde Filmi-
festivaliga kino Artis väikeses saalis. Tõnu
Viik – Aegruumi kahestamine kinos ja teatris.
Donald Tomberg – Vaade vaatajale. Teatri ja
filmi ruumist. Urmas Vadi – Näidend või
stsenaarium. Mis seal vahet on? Andri Luup
– Sentimendist. Kalju Kivi – Illusioonid papi
ja teibiga. Eva Näripea – Lõppematud päe-
vad ja värvilised unenäod: Jaan Tooming ja
Eesti eksperimentaalfilm 1970. aastail. Aru-
telu: Marianne Kõrver, Ain Mäeots, Marko
Raat ja Rainer Sarnet. Moderaatorid Ain
Mäeots ja Katrin Maimik.

SARIÜRITUSED

SA Domus Dorpatensise vestlussari „Ini-
mene kohtub inimesega“ Tartu Ülikooli Koh-
viku kaminasaalis: 10. jaanuaril Mihkel Poll
ja Laura Kvelstein; 28. märtsil Carolina Pihel-
gas ja Katariina Unt; 22. mail Uku Uusberg
ning Andres Noormees.

TÜ Teatriteaduse Üliõpilaste Looži vestlus-
sari INTER’12 Tartu Ülikooli ruumides: 29.
veebruaril Raivo Kelomees intermediaalsu-
sest; 13. märtsil Andreas W ja Taavet Jansen
interaktiivsusest; 14. märtsil Anne Türnpu
interkultuurilisusest; 21. märtsil Anne-Ly
Sova internatsionaalsusest; 28. märtsil Jan
Kaus intertekstuaalsusest. Sarja vestlusjuht
Madli Pesti. 

TÜ Teatriteaduse Üliõpilaste Looži „Teatri-
kriitika sümpoosion 2012“ Von Bocki majas
Tartus: 7. novembril Heili Sibrits ja Madis
Kolk; 28. novembril Ott Karulin ja Jaak Allik;
4. novembril Pille-Riin Purje ja Meelis Oid-
salu.

Eesti Draamateatri uute lavastuste pro-
gramm Link: Teatrivaated – 21. septembril
Maalisaalis lavastuse „Kuni inglid sekku-
vad“ autor ja lavastaja Uku Uusberg ning
teatrikriitikud Meelis Oidsalu ja Madis Kolk.

Avati võrgupäevik lasteteater.wordpress.
com, kus kirjutavad Eesti Teatriliidu Salme
Reegi nimelise laste- ja noorteteatri auhinna
žürii liikmed.
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VÕISTLUSED, KONKURSID

Mononäidendite võistlus Eesti Teatri Agen-
tuuri ja rahvusvahelise teatrifestivali Mono-
maffia koostöös. Žürii: Sven Karja (esimees),
Alo Kõrve, Kaie Mihkelson, Triinu Ojalo ja
Aare Toikka. Peapereemia: Tõnu Õnnepalu
„Vennas“. Preemiad: Raivo Kütt „Kelluka-
välu“; Kristel Leesmend „tund aega et hinge
minna“; Eva Samolberg „Tangent univer-
sum“. 

VAT Teatri koomiksikonkurss noortele teat-
ris käitumise teemal. Välja anti 3 auhinda:
1. koht Tallinna Inglise Kolledži 7a klassi õpi-
lased Birgit Plaser, Eva Telling, Katariina
Järvsoo; 2. koht Tallinna Inglise Kolledži 7a
klassi õpilased Maria Reinaas, Anu Rumm,
Brigitta Listra; 3. koht Audentese Erakooli
6.klassi õpilased Marten Puidak, Jan Joosep
Jäger, Henri Uudeküll.

Vaata Maailma Sihtasutus kuulutas välja
hanke „Teater Internetist“ läbiviimiseks,
mille eesmärk oli luua professionaalne ja int-
rigeeriv lavastus reaalselt aset leidnud juhtu-
mitest, kus internetikasutus on oluliselt
noorte inimeste elu rikkunud või viinud
koguni enesetapule. Hanke võitsid ühispak-
kujad BCS Koolitus ja VAT Teater, tegevused
toimuvad 2013. aastal. 

RO Estonia maalikonkurss “Edur – Modig-
liani koreograaf” noortele kunstnikele ees-
märgiga maalida portree Estonia kunstilisest
juhist Toomas Edurist. Žürii: Juta Kivimäe,
Mart Sander,  Toomas Edur ja Age Oks, Külli
Root ja Triinu Soikmets. Tulemused: üld-
kategooria võitja, parim Modigliani stiilis
portree – Viktoria Monžossova ja keskkooli-
õpilaste kategooria võitja, parim Modigliani
stiilis portree – Adele Liht. Kaks eripreemiat:
parima akadeemilise portree eripreemia –

Kristi Tammik ja huvitavaima modernse
portree eripreemia – Alexandr Tishkov.

RO Estonia video- ja remixikonkurss oope-
rile „Faust“ eesmärgiga leida ooperile uud-
seid ja põnevaid video- ja audioreklaame.
Konkursi võitsid: Rainer Helin, Oksana Na-
korchevska, Andri Peetso; Kaarel Susi; Ivo
Tšetõrkin, Rait Siska. 

RO Estonia konkurss „Estonia otsib ooperi-
staare“, et leida hea hääle ja julge esinemis-
laadiga musikaalseid noori, kellele prog-
rammi OPERAtsioon VOX jooksul anda es-
mane sissejuhatus ooperilaulja elukutsesse.
Projekti juhtis lavastaja Neeme Kuningas,
patrooniks oli solist Jassi Zahharov. Žürii:
Aivar Mäe, Neeme Kuningas, Jassi Zahharov,
Mart Mikk, Jüri Alperten, Heli Veskus, Rene
Soom, Triin Ella, Ellen Maiste, Tarmo Eespere
ja Jüri Kruus. Valituks osutusid Brey Velberk,
Edgar Tereping, Hanna Kivila, Helen Män-
nik, Kadri Kuusk, Mariliis Einma, Rael Rent,
Raiko Raalik, Rein Saar, Tambet Kikas, Elina
Netšajeva, Egert Aviste.

Rakvere Teatri konkurss õpetajatele ja õpi-
lastele teatriülesannete kogumiseks. Pea-
preemia: Vinni–Pajusti Gümnaasiumi eesti
keele ja kirjanduse õpetajale Marge Guljavi-
nile. Eripreemiad: Vinni-Pajusti Gümnaa-
siumi 11. klassi õpilastele Anette Haidakule,
Kirsi–Karoliine Järvisele, Silja Veddelile, Get-
ter Paatsile (õpetaja Marge Guljavin); Gustav
Adolfi Gümnaasiumi eesti keele ja kirjan-
duse õpetajale Ülle Salumäele ja Vanalinna
Hariduskolleegiumi eesti keele ja kirjanduse
õpetajale Krista Nõmmikule; Tallinna Üli-
kooli üliõpilasele Meryt Saulile; Tallinna
Reaalkooli füüsikaõpetajale Rain Vellerin-
dile. 
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TEATRIERIALADE LÕPETAJAD

EESTI KUNSTIAKADEEMIA

Stsenograafia (teatridekoratsiooni maali) 
Bakalaureuseõppe lõpetajad: Ellen-Alice
Hasselbach, Kärt Kallaste, Ketlin Kasar,
Maarja Naan, Maret Tamme, Illimar Vihmar. 
Magistriõppe lõpetaja: Kristi Soe. 

EESTI MUUSIKA- JA 
TEATRIAKADEEMIA

Teatrikunst 
Magistriõppe lõpetaja: 
Marion Jõepera – „Mäng kui juhuse loomine
ja piiramine postdramaatilises dramaturgias“   

Teatrikunsti XXV lend (2008-2012, kursuse
juhendaja Elmo Nüganen) 
Lõputööd: „Lõikuspeo tantsud“ (Eesti Draa-
mateater, lavastaja Priit Pedajas) ja „Seitse
venda“ (Eesti Draamateater, lavastaja Priit
Pedajas) 

Näitleja õppesuuna lõpetajad: 
Katariina Kabel, Henrik Kalmet, Karl-And-
reas Kalmet, Piret Krumm, Jane Kruus, Liis
Lass, Pääru Oja, Märt Pius, Priit Pius, Kris-
tiina-Hortensia Port, Maiken Schmidt, Priit
Strandberg, Kaspar Velberg. 

Lavastaja õppesuuna lõpetajad: 
Auri Jürna (Paavo Piik „Lõputöö“ Rakvere
Teatris) ja Sander Pukk (Enda Walsh „Uus
elektriline tantsusaal“ Eesti Draamateatris)

Dramaturgi õppesuuna lõpetajad: 
Kristiina Jalasto (näidend „Giovanni nukru-
semaal ja teisi lugusid Eestist“), 
Diana Leesalu (näidend „Offline“), 
Paavo Piik (näidend „Lõputöö“), 
Ingel Undusk (näidend „Me näeme veel“). 

Laulu eriala
Bakalaureuseõppe lõpetajad:  
Anastassia Gorbatšova, Karolis Kaljuste, Siiri
Koel, Toomas Kolk, Jana Kuprijanova, Li
Xiang, Sigrid Mutso, Anastassia Popova,
Anu-Mari Uuspõld, Tuuri Viik, Olga Zait-
seva. 
Magistriõppe lõpetajad: 
Che Hwasuk, Annuliina Elina Ikäheimo, Ott
Indermitte, Irmeli Kannel, Ke Feng, Kadri
Kipper, Annika Lõhmus, Aleksandr Peljovin,
Anne Prommik, Kätlin Truus, Sirje Vasmann-
Perend, Iris Oja. 

TALLINNA ÜLIKOOLI 
KOREOGRAAFIA OSAKOND

Tantsukunsti eriala bakalaureuse- ja magist-
riõppe tudengite lõputööde festival KorFest
2012 toimus 15.–22. maini 2012 Kanuti Gildi
SAALis. 

Bakalaureuseõppe lõpetajad: 
Saile Johanna Langsepp, Aleksandr Žemžu-
rov, Mai-Liis Riimaa, Monika Tomingas, Julia
Koneva, Xenia Rudakova, Heili Parras,
Üüve-Lydia Toompere. 
Tantsukunsti bakalaureuse teoreetiliste töö-
dega lõpetajad: Joonas Kollom – „Visuaalsete
stiimulite mõjust tantsuõpetuses. Pilootuuri-
mus“; Viivika Vahi – „Tantsuteos või toode?“.

Magistriõppe lõpetajad: 
Mihkel Ernits, Irina Krotova. 
Tantsukunsti magistriõppe teoreetiliste töö-
dega lõpetajad: 
Tiina Mölder – „Väikese pealtvaataja kaasa-
mine tantsuetendusse lavastuse „Võluvärk“
näite põhjal“; Evelin Lagle – „Seda teeme tal-
vel: tantsulavastuse „this is what we do
in winter“ lavastusprotsess ja peegeldus krii-
tikas“. 
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TARTU ÜLIKOOL

Teatriteaduse eriala
Bakalaureuseõppe lõpetajad: Mari-Liis Mägi
– „21. sajandi eesti naisnäitekirjanikud ja
nende looming“; Maria Kook – „„Ristumine
peateega“ lavastuste ja filmi analüüs“; Liis
Ots – „„Tappa laulurästast“ teksti ja lavaliste
kujundite geneetiline analüüs“; Anneli Hal-
lik –„Muinasjutulisus William Shakespeare’i
näidendis „Perikles, Tüürose prints“ ja Teater
NO99 lavastuse „Perikles“ lavakujunduses“;
Deivi Tuppits – „Hommikteater – mõjud ja
panus Eesti teatrilukku”; Signe Viira – „Tea-
ter lasteaias”; Evelin Jõgiste – „Temaatilise
ruumi loomise vahendid lavastuse „Raud-
mees. Odysseyse eksirännakud“ näitel“;
Kristi Ruusna – „Jälestuse jõud Sarah Kane’i
„4.48 Psühhoosis“ – teksti ja Tartu Üliõpilas-
teatri lavastuse analüüs”; Silja Tõnisson –
„Ene-Liis Semper lavastuskunstnikuna: kolm
lavastust teatris NO99”; Katrin Kivi – „Ope-
retietenduse analüüsi eripärast Franz Lehári
„Lõbus lesk“ põhjal“; Karmen Lummo –
„Elmo Nüganeni lavastus „Karin. Indrek.
Tõde ja Õigus. 4.““; Lauri Teder – „Kristian
Smedsi lavastused Soomes ja Von Krahli
Teatris“; Jaanika Kuusik – „Foorumteater –
teatrikunst või sotsiaalpedagoogiline mee-
tod?“; Ele Kalda – „„Vihmamees“ – film ja
lavastus“; Gita Roose – „Merle Karusoo la-
vastuste „Voldemar“ ja „Panso“ analüüs“. 

Doktoritöö: Eike Värk – „Näitleja loomingu-
lise pikaealisuse ja mitmekülgsuse fenomen
Salme Reegi näitel”

TARTU ÜLIKOOLI 
VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA

Teatrikunsti visuaaltehnoloogia 
Butafoor-dekoraatori eriala: 
Roman Kuznetsov - Animafilmi „Taevalaul“
butafooria teostamine OÜ Nukufilmis; Pille

Lumiste – Dekoratsioonide ja rekvisiitide
valmistamine lavastusele „Turandot“ Trond-
heimi Sümfooniaorkestrile Norras; Triin
Pallo – Lastelavastuse „Pesamunad“ buta-
fooria teostamine Eesti Riiklikus Nuku- ja
Noorsooteatris; Mari-Anne Pikk – Lavastuse
„Mary Poppins“ rekvisiitide teostamine;
Grete Saluste – Butafooria, valguskujunduse
ja kujundusgraafika teostus lavastuses „Va-
res“ Kuressaare Linnateatris. 
Multimeedia spetsialisti eriala:
Janika Brauer – Fotonäitus „Motospordi-
foto“. 
Valguskujundaja eriala: 
Sander Põllu – Valguskujunduse loomine
Endla Teatri lavastusele „Sinikad“.

MÄNGUFILMID

Umbkotid
Stsenaristid ja režissöörid Andres Maimik,
Rain Tolk; operaator Mihkel Soe, Erik Põllu-
maa, Sten-Johan Lill, Madis Reimund; heli
Valter Jakovlev; kunstnik Helina Risti; heli-
looja Sten Sheripov; kostüümikunstnik Pa-
mela Peepson; monteerija Mattias Naan;
produtsent Priit Aus, Maie Rosmann. 
Peaosatäitjad: Andres Maimik, Rain Tolk,
Helina Risti, Jüri Aarma, Beatrice, Madis Kal-
met, Ott Sepp, Rene Reinumägi, Kaili Närep. 
Filmitootmisettevõtja Kuukulgur Film. 
Kestus 60 minutit, esilinastus 11. jaanuaril
2012.

Rat King 
Režissöör ja stsenarist Petri Kotwica; operaa-
tor Mika Orasmaa; kunstnik Jaagup Roomet;
kostüümikunstnik Anu Lensment; helilooja
Lauri Porra; helirežissöörid Ivo Felt, Seppo
Vanhatalo; monteerija Harri Ylönen; produt-
sendid Kai Nordberg, Kaarle Aho, Ivo Felt. 
Osades: Max Ovaska – Juri. Julius Lavonen –
Niki. Outi Määnpää – Ema. Niina Koponen
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– Mia. Janne Virtanen – Õpetaja. Miika Ul-
lakko – Luke. Maarja Jakobson – Saksa keele
õpetaja. Külliki Saldre – Kooli direktor. Kene
Vernik – Sari. 
Filmitootmisettevõtja Making Movies, All-
film. 
Kestus 94 minutit, esilinastus 20. jaanuaril
2012.

Seenelkäik
Stsenarist ja režissöör Toomas Hussar; ope-
raator Rein Kotov; helilooja Arian Levin;
monteerija Tambet Tasuja; kunstnik Kristina
Lõuk; kostüümikunstnik Eva-Maria Grama-
kovski; helirežissöör Ivo Felt; produtsent
Piret Tibbo Hudgins.
Peaosatäitjad: Raivo E. Tamm – Aadu Kägu.
Elina Reinold – Viivi Kägu. Juhan Ulfsak –
Zäk. Hendrik Toompere jr jr - Villu Koobalt.
Hilje Murel – Silvi Säinas. Raimo Pass –
Pukspuu. Üllar Saaremäe – Kohalik tropp.
Mari-Liis Lill – Kohalik ogalik. Elmo Nüga-
nen – Bensiinijaama müüja. Ott Sepp – Sibi.
Emil Rutiku – Mängujuht. Siiri Ottender –
Reporter. Margus Pilt – Raadioreporter. 
Filmitootmisettevõtja Allfilm.  
Kestus 93 minutit, esilinastus 19. septembril
2012. 

Puhastus
Sofi Oksaneni romaani Puhdistus ainetel stse-
naristid Marko Leino, Antti Jokinen. 
Režissöör Antti Jokinen; operaator Rauno
Ronkainen; helilooja Tuomas Kantelinen;
monteerija Kimmo Taavila; produtsendid
Markus Selin, Jukka Helle, Kristian Taska,
Maria Avdjushko. 
Osatäitjad: Laura Birn – noor Aliide Truu.
Liisi Tandefelt – vana Aliide Truu. Amanda
Pilke – Zara. Peter Franzén – Hans Pekk.
Krista Kosonen – Ingel. Tommi Korpela –
Martin Truu. Kristjan Sarv – Paša. Jarmo Mä-
kinen – Lavrenti. Jaanika Arum – Katja. Tomi
Salmela – Miilits. Panu Vauhkonen – Pikk

miilits. Taavi Eelmaa – Jaan Berg. 
Filmitootmisettevõtja Taska Film, Solar Films.
Kestus 110 minutit, esilinastus 30. augustil
2012  (Eestis 7. september).

Eestlanna Pariisis
Stsenaristid Ilmar Raag, Agnes Feuvre ja Lise
Macheboeuf; režissöör Ilmar Raag; operaator
Laurent Brunet; monteerija Anne-Laure Gue-
gan; kunstnikud Pascale Consigny, Jaagup
Roomet; kostüümikunstnikud Ann Dunsford
ja Anu Lensment; helirežissöörid Pierre Mer-
tens, Valène Leroy, Emmanuel de Boissieu;
produtsendid Riina Sildos, Milena Poylo ja
Gilles Sacuto.
Peaosades: Jeanne Moreau – Frida. Laine
Mägi – Anne. Patrick Pineau – Stéphane.
Kõrvalosades: François Beukelaers – Mau-
rice. Frédéric Epaud – Dominique. Corentin
Lobet – Olivier. Claudia Tagbo – Hooldaja.
Laurence Masliah – Müüja pagariäris. Ita
Ever – Mare. Piret Kalda – Tiina. Ago Ander-
son – Toomas. Helle Kuningas – Lydia
Tamm. 
Filmitootmisettevõtja Amrion, TS Produc-
tions (Prantsusmaa), La Parti Production
(Belgia).
Kestus 95 minutit, esilinastus 4. augustil 2012
Šveitsis (Eestis 12. oktoobril 2012).

Deemonid
Režissöör Ain Mäeots; stsenaristid Ain Mäe-
ots ja Toomas Tilk; dialoogi autor Jan Kaus;
operaator Elen Lotman; kunstnik Tiiu-Ann
Pello; kostüümikunstnik Gerly Tinn; heli-
looja Andres Lõo; helirežissöör Horret Kuus,
Olger Bernadt; monteerija Tambet Tasuja; toi-
metaja Jan Kaus; produtsent Anneli Ahven. 
Osades: Tambet Tuisk – Joko. Ene Järvis –
Reeda. Ain Lutsepp – Ants. Evelin Võige-
mast – Evelyn. Mait Malmsten – Peeter. Kaia
Skoblov – Dagmar. Eva Püssa – Inga. Liina
Tennosaar – Riina. Peeter Oja – Miku. Andres
Lepik – Võitja. Kaie Mihkelson – Mare. Elmo
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Nüganen – Võõras. Teistes osades: Eva
Püssa, Mait Malmsten, Kaie Mihkelson. 
Filmitootmisettevõtja Kopli kinokompanii.
Kestus 118 minutit, esilinastus 9. november
2012. 

Üksik saar
Režissöör Peeter Simm; stsenaristid Mihkel
Ulman, Peeter Simm; operaator Vadim Po-
teev; heli Mart Otsa; kunstnikud Aleksandr
Holodtsov, Mare Raidma; kostüümikunstni-
kud Jelena Igruša, Mare Raidma; helirežis-
söörid Mart Kessel-Otsa, Harmo Kallaste,
Vladimir Suhhodolov; toimetajad Aina Jär-
vine, Ljubov Novikova, Martins Slisans; pro-
dutsendid Enda Lehtmets, Gatis Upmalis. 
Osades: Lembit Ulfsak – Professor. Juhan
Ulfsak – Olaf, professori poeg. Lenna Kuur-
maa – Pille. Igor Sigov – Doktor Martin
Vaher. Svetlana Zelenkovskaja – Elis, uurija.
Boris Polunin – Jaan, politseinik. Valeria Ar-
lanova – Angela, Jaani naine. Agneta Ugrino-
vitš-Kaminskaja – Jette, Jaani tütar. Vladimir
Žuravljov – Dima, Jaani poeg. Filmitoot-
misettevõtja Lege Artis, Studio FORMA,
Belarusfilm. 
Kestus 100 minutit, esilinastus 1. märtsil
2012 Valgevenes (Eestis 30. märtsil).

Vasaku jala reede
Režissörid Andres Kõpper, Arun Tamm; stse-
naristid Andres Poom, Liisi Rohumäe, Birk
Rohelend, Martin Algus; operaator Martin
Randalu; helilooja Kaspar Kadastik; kunstnik
Piia-Berta Piir; monteerija Andres Kõpper,
Helen Takkin; helirežissöörid Matis Rei,
Tarvo Schmeimann; toimetaja Martin Algus,
produtsent Andres Poom, kaasprodutsendid
Esko Rips ja Evar Anvelt. 
Osades: Priit Võigemast – Lihunik. Taavi
Teplenkov – Kärn. Priit Loog – Tõnis. Arun
Tamm – Kris. Ott Lepland – Leemet. Hendrik
Toompere jr – Raamatupidaja. Ivo Uukkivi –
Karm Pätt. Raivo Trass – Veteran. Risto

Proosa – Glen. Gerli Rosenfeld – Cärol. Tagne
Võip – Liisi. Martin Mill – Matu. Sten Kar-
pov – Pundijuht "Ketas". Hasan Steinberg –
Linnar. 
Filmitootmisettevõtja Tallinn Skyline Produc-
tions. 
Kestus 100 minutit, esilinastus 15. veebruaril
2012. 

Kõik muusikud on kaabakad
Stsenarist ja režissöör Heleri Saarik; operaa-
tor Erik Põllumaa; monteerija Jaak Ollino jr;
kunstnik Kristina Lõuk; kostüümikunstnik
Helina Risti; helilooja Tõnis Leemets; helire-
žissöör Tarvo Schmeimann; toimetajad Piret
Tibbo-Hudgins, Jelena Skulskaja, Nero Urke;
produtsent Piret Tibbo-Hudgins. 
Osades: Riina Maidre – Leila. Nero Urke –
Toivo. Jarek Kasar – Shrek. Helina Risti –
Alice. Lotte Jürjendal – Täpp. Mihkel Kõrvits
– Mihkel. Jelena Skulskaja – Poetess. Toomas
Jürgenstein – Mentor. Kristel Leesmend –
Külli. Kaisa Mallene – Külli tütar. Raivo
Trass – Töökoja omanik. Kaido Veermäe –
Härrasmeesteklubi omanik. 
Filmitootmisettevõtja Allfilm. 
Kestus 86 minutit, esilinastus 26. oktoobril
2012. 
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ILMUNUD RAAMATUD, 
VIDEO- JA HELISALVESTISED

Heino Aassalu : Mosaiik / koostaja Age Raa;
toimetaja Urve Buschmann; kujundaja Stella
Tillo. Tallinn : Rahvakultuuri Keskus, 2012.
343 lk.

Anton, Lembit. Eluteatri näitelaval. I vaatus,
Eesriie avaneb: Lõuna-Eesti Teater ja GITIS /
toimetanud Tõnu Lember; kaanekujundus:
Riina Soom. Tallinn : Canopus, 2012. 355 lk. 

Draama 2011 [Võrguteavik] : järelkogumik /
toimetajad: Marika Goldman ja Kadri Naanu;
fotod: Jassu Hertsmann, Lauri Kulpsoo, Liina
Soosaar, Mihkel Salk; tõlkijad: Kadri Naanu,
Marili Pärtel, Evelin Somelar. Tartu, 2012.

Draama : Eesti Teatri festival 2012 : 3.–9. sep-
tembril Tartus : eelraamat; Balti Teatri festival
/ toimetaja Kadri Naanu; intervjuud: Anu
Lamp, Maria Lee Liivak, Paavo Piik; eessõna:
Margus Kasterpalu; kujundus: Evelin Some-
lar; kaanefoto: Siim Vahur. Tartu : 2012.

Draama 2012 [Võrguteavik] : järelkogumik /
toimetaja: Marika Goldman; fotod: Lauri
Kulpsoo, Nele Tammeväli ja Marja-Liisa
Plats; tõlkijad: Pirjo Leek, Kadri Naanu. Tartu :
2012.

Eesti teatristatistika 2011 / Eesti Teatri Agen-
tuur. Tallinn : Eesti Teatri Agentuur, 2012. 

Haan, Kalju. Eesti teater. Nõudmiseni : Kalju
Haani ja Urmas Oti vestlused / koostaja
Simmo Priks; lisatekstid: Ülle Reimets, Sirje
Endre, Kirsten Simmo; toimetaja ja nime-
registri koostaja Hedi Rosma; saatesõnad:
Ene Paaver ja Paul-Eerik Rummo; kujundus:
Kadi Pajupuu. Tallinn : Eesti Teatri- ja Muu-
sikamuuseum, 2012. 310 lk.

Hanson, Hedvig. Jutustamata lugu : "Vane-
muise" näitleja Ellen Kaarma (1928–1973) / toi-
metanud Mari Karlson; järelsõna: Eike Värk;
kujundanud Angelika Schneider. Tallinn :
Tänapäev, 2012. - 285. 

Kiik, Heino. Legend Helmi Puur / kunstnik
Jaan Kiik. Tallinn : H. Kiik, 2012. 197. 

Kollase kassi teatrituur : töövihik teatrihuvilis-
tele / tekstid: Kai Rohejärv, Marika Petti,
Urmas Lennuk, Mall Türk ; koostaja Mall
Türk; joonistas Evelin Senkevitš; kujundas
Jaanus Kaasik; fotograafid: Katrin Paas, Alan
Proosa ja Aldo Luud. Tartu : Teater Vane-
muine, kordustrükk 2012. 30 lk.

Kroonu onu ; Kaks naabrit ; Minek : teatritest ja
teatritegijatest Narvas 1874–2011 / koostanud
Milvia Johannes; toimetanud Janek Johannes;
kaane kujundanud Katrin Põdra. Narva :
M. Johannes, 2012. 187 lk.

Erich Kõlar. Kuulake ennast muusikasse / koos-
tanud ja kommenteerinud Jaak Viller; toime-
taja Tiina Mattisen; kujundus: Piia Ruber.
Tallinn : Eesti Teatriliit, 2012. 422. 

Lagle, Evelin. Seda teeme talvel: tantsulavastuse
„This is what we do in winter“ lavastusprotsess
ja peegeldus kriitikas : magistritöö / juhen-
daja: Heili Einasto; Tallinna Ülikool, Kunsti-
de Instituut, koreograafia osakond. Tallinn :
Tallinna Ülikool, 2012. 95 lk.

Made, Tiit. Ooperimaailm : 2 köites / toimetaja
Tiina Hallik; kujundaja Jan Garshnek. Tallinn :
Kunst, c2012: 1. köide A–L 759 lk; 2. köide
M–Y  600 lk. 

Mikkel, Jaan. Lavast ja lavatehnikast / toimeta-
nud Tiina Hallik; kujundanud Kersti Tormis.
Tallinn : Eesti Teatriliit, 2012. 127 lk.
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NO99 : ajakiri. Nr. 3 / koostaja Eero Epner;
pilditoimetajad Ene-Liis Semper, Tiit Ojasoo;
kujundaja Martin Pedanik. Tallinn : NO99,
2012. 172 lk.

Noortemuusikal „Kevadine ärkamine“ : juhend
muusikali teemade käsitlemiseks koolitundides =
Spring awakening / kujundas Maite Kotta;
proovifotode autor Ave Kaing-Kaabel. Tal-
linn : NUKU teater, 2012. 31 lk.

Nõmmik, Sulev. Minu elu tsunftis : reportaaž
olnust. Aprill–mai 1980 / toimetanud Mari
Karlson; eessõna: Raimo Aas; kujundanud
Andres Tali. Tallinn : Tänapäev, 2012. 208 lk.

Elmo Nüganen : esimene vaatus / koostajad
Triin Sinissaar, Anu Lamp, Kalju Orro, Ruu-
du Raudsepp; kujundaja Angelika Schneider;
fotod: Siim Vahur ... jt. Tallinn : Tallinna
Linnateater, 2012. 367 lk.

Oja, Peeter. Peeter Oja elulugu : 17x4 / kujun-
dus: Piret Frey; kaanefoto: Mardo Männi-
mägi. Tallinn : Akta, c2012. 8 lk. 

Orav, Õie. Tallinnfilmi filminäitlejate õppestuu-
dio / toimetaja Eva-Liisa Linder; kujundaja
Mari Kaljuste. Tallinn : Eesti Teatriliit, 2012.
335 lk (Eesti teatrilugu 6).

Pikhof, Toomas. Organisatsioonikultuur, juhti-
misstiil ja nende omavahelised seosed SA Eesti
Draamateatri näitel : magistritöö organisatsioo-
nikäitumises / juhendaja: Antek Kasemaa;
Tallinna Ülikool, Psühholoogia Instituut. Tal-
linn : Tallinna Ülikool, 2012. 49 l.

Raudsepp, Hugo. Nüüd ma tahan mõõka tõs-
ta / koostaja Hando Runnel ; toimetaja Katre
Ligi; sarja kujundus: Kaljo Põllu. Tartu : Ilma-
maa, 2012. 487 lk (Eesti mõttelugu 108).

Saareke, Kalju. Maailm on imeline! / toimetaja

Tiina Kanarbik; kujundaja Lea Sõmer. Habaja
: Kentaur, 2012. 111 lk. 

Sarapuu, Heidi. Suurte varjus / toimetanud
Livia Viitol; kujundanud Kaia Rähn; fotod:
Teet Malsroos. Tallinn : NyNorden, 2012. 160 lk.

Särev, Andres. Andres ja Anna : Andres Särevi
kirjad abikaasa Annale / koostaja Annely
Voitka; toimetajad Kirsten Simmo ... jt ; ees-
sõna: Iivi Lepik; sarja kujundus: Kadi Paju-
puu. Tallinn : Eesti Teatri- ja Muusika-
muuseum, c2012. 180 lk (Elavik 15. raamat).

Tamm, Tõnu. Helmi, õpeta meid tantsima! :
teatrikooli liikumisõpetaja Helmi Tohvelman
/ toimetaja Ene Paaver; Edgar Valteri joonis-
tused, kujundaja Kert Lokotar. Tallinn : Eesti
Draamateater, 2012. 255 lk (Panso kool).

Tammer, Enno. Lia Laats, Kaljo Kiisk, Kalmer
Tennosaar / kirjutanud Enno Tammer; toime-
tanud Tiina Tammer; kujundanud Andres
Tali. Tallinn : Tammerraamat, c2012. 384 lk.

Teatrielu 2009 / koostanud Madis Kolk; kroo-
nika koostaja Aivi Reimand; kujundaja Kersti
Tormis. Tallinn : Eesti Teatriliit, 2012. 376 lk. 

Teatrielu 2010 / koostanud Madis Kolk; kroo-
nika koostaja Aivi Reimand; kujundaja Kersti
Tormis. Tallinn : Eesti Teatriliit, 2012. 445 lk. 

Tepandi, Tõnu. Alguses on hääl : mõtlemised
häälest, mängust ja inimesest / toimetaja-kon-
sultant Katri Aaslav-Tepandi, toimetajad
Liine Jänes, Kerttu-Liina Tuju; kujundus
ja kaanekujundus: Kadi Pajupuu. Tallinn :
SE & JS, 2012. 341 lk. 

Virolaisen teatterin maailma / teksti: Ott Karu-
lin, Monika Larini; suomennos: Jenni Kavén;
graafinen ilme: Piia Ruber. Tallinn : Eesti Ins-
tituut; Eesti Teatri Agentuur, 2012. 56 lk. (De
cultu civili Estonico vol. 3). 
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The world of Estonian theatre / text: Ott Ka-
rulin, Monika Larini; translation: Tiina Rand-
viir; graphic design: Piia Ruber. Tallinn : Eesti
Instituut; Eesti Teatri Agentuur, 2012. 56 lk.
(De cultu civili Estonico vol. 3).

Vurma, Allan. Mati Palm. Slancio della voce /
toimetanud Kristel Pappel; kujundanud Mari
Kaljuste. Tallinn : Eesti Teatriliit, 2012. 437 lk. 

Värk, Eike. Näitleja loomingulise pikaealisuse ja
mitmekülgsuse fenomen Salme Reegi näitel.
Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2012. 242 lk.
(Dissertationes de studiis dramaticis Univer-
sitatis Tartuensis 1).

Кюналь, Антон. Специфика оперного либ-
ретто как текста [Võrguteavik] : на при-
мере  опер на библейские сюжеты (Россия,
вторая половина XIX в.). Таллинн : Тал-
линнский университет, 2012. Tallinna Üli-
kool (Tallinn University. Dissertations of
humanities 14).

Näidendid

Aas, Mart. Edu / toimetaja Maarja Mänd; ku-
jundaja Ivar Põllu; fotod: Lauri Kulpsoo. Tar-
tus : Tartu Uus Teater, 2012. 83 lk. 

Aas, Mart. IDentiteet / toimetaja Maarja
Mänd; kujundaja Ivar Põllu; fotod: Lauri
Kulpsoo. Tartus : Tartu Uus Teater, 2012.
79 lk. 

Aas, Mart. Projekt Elu / toimetaja Maarja
Mänd; kujundaja Ivar Põllu; fotod: Gabriela
Liivamägi. Tartus : Tartu Uus Teater, 2012. 97
lk. 

Algus, Martin. Kontakt / toimetaja Ene Paa-
ver; sarja ja raamatu kujundaja Kert Lokotar;
fotode autor Mats Õun. Tallinn : Eesti Draa-
mateater, 2012. 96 lk. (Näidendiraamat 16).

Berg, Maimu. Vene rulett ; Euroopasse! Euroo-
passe! [Võrguteavik]. Tallinn : Digira, 2012.

Havel, Václav. Lahkumine : näidend viies vaa-
tuses / tšehhi keelest tõlkinud Küllike Toh-
ver; toimetanud Anu Saluäär-Kall; aasta-
käigu kujundanud Aadam Kaarma. Tallinn :
Kultuurileht, 2012. 72 lk. (Loomingu Raama-
tukogu 2012, 7).

Kitzberg, August. Libahunt [Võrguteavik].
Tallinn : Futu Print; Digira, 2012. (E-klassika).

Kivirähk, Andrus. Kevadine Luts : näidend
kahes vaatuses / toimetaja Ene Paaver; sarja ja
raamatu kujundaja Kert Lokotar; fotode
autor Mats Õun. Tallinn : Eesti Draamateater,
2012. 120 lk. (Näidendiraamat 16).

Kivirähk, Andrus. Kevadine Luts : pildikesed
kahes vaatuses / toimetanud Anu Saluäär-
Kall; aastakäigu kujundanud Aadam Kaar-
ma. Tallinn : Kultuurileht, 2012. 71 lk.
(Loomingu Raamatukogu 2012, 1–2). Ilmu-
nud ka e-raamatuna (Digira, 2012).

Lühinäidendid : väärtuskasvatuse abivahend koo-
lidele / koostajad Halliki Harro-Loit, Kauksi
Ülle, Kadri Ugur, Katrin Velbaum, Mari-Liisa
Parder; toimetajad Katrin Velbaum, Laura
Lilles-Heinsar, Mari-Liisa Parder, Kristi
Lõuk; kujundaja Merle Moorlat. Tartu : Eesti
Keele Sihtasutus, 2012. 155 lk.

Piik, Paavo. Keti lõpp : uus tekst / kujundaja
Angelika Schneider; fotod: Siim Vahur. Tal-
linn : Tallinna Linnateater, 2012. 55 lk + 1
kava. 

Põllu, Ivar. Endspiel / toimetanud Maarja
Mänd; fotod: Lauri Kulpsoo. Tartu : Tartu
Uus Teater, 2012. 69 lk. 
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Põllu, Ivar. Naised valitsevad maailma, ehk,
Opus Geographicum / toimetaja Kristiina Põl-
lu; kujundus: Ivar Põllu; fotod: Gabriela Lii-
vamägi. Tartu : Tartu Uus Teater, 2012. 105 lk. 

Põllu, Ivar. Sisaliku tee / toimetaja Maarja
Mänd; kujundus: Ivar Põllu; fotod: Lauri
Kulpsoo. Tartu : Tartu Uus Teater, 2012. 73 lk. 

Põllu, Ivar. Vanemuise biitlid / toimetanud
Maarja Mänd; fotod: Gabriela Liivamägi.
Tartu : Tartu Uus Teater. 75 lk. 

Ristikivi, Karl. Lõhkemata pomm ; Pimenäge-
mine : kaks kuuldemängu / rootsi keelest tõlki-
nud Mari Allik; toimetanud Anu Salu-
äär-Kall; aastakäigu kujundanud Aadam
Kaarma. Tallinn : Kultuurileht, 2012. 95 lk.
(Loomingu Raamatukogu 2012, 31-32). 

Sarapuu, Heidi. Suurte varjus / toimetanud
Livia Viitol; kujundanud Kaia Rähn; fotod:
Teet Malsroos. Tallinn : NyNorden, 2012. 160
lk. (sisaldab näidendeid „Lõbusad estoonla-
sed“, „His Master’s Voice“ ja „Helisev viis“).

Selirand, Elo. Nöbinina : telelavastuse raamat /
Elo Seliranna tekst Kristiina Kassi lasteraa-
matu põhjal; toimetanud Piret Klaus; kujun-
danud Villu Koskaru; koomiksid joonistanud
Toomas Pääsuke; kaart Killu Mägi. Tallinn :
Tänapäev, 2012. 124 lk. 

Uusberg, Uku. Kuni inglid sekkuvad / toime-
taja Ene Paaver; sarja ja raamatu kujundaja
Kert Lokotar; lavastuse fotode autor Mats
Õun. Tallinn : Eesti Draamateater, 2012.
142 lk. (Näidendiraamat  15). Ilmunud ka
e-raamatuna. 

Vadi, Urmas. Rein Pakk otsib naist! / toimeta-
nud Kerli Jõgi ja Maarja Mänd; kujundanud
Ivar Põllu; fotod: Lauri Kulpsoo. Tartu : Tartu
Uus Teater, 2012. 77 lk. 

Vadi, Urmas. Rudolf Allaberdi testament. Tartu
: Tartu Uus Teater, 2012. 56 lk.

Vill, Sirje. Jõulunäidendid lastele / Sirje Vill.
Põlvas : S. Vill, 2012. 72 lk. 

Videosalvestised

Alpimaja / idee: Ken Saan; stsenaarium: Ind-
rek Hargla; lavastaja Gerda Kordemets; režis-
söör/operaator Margus Sikk; muusika: Sten
Sheripov; tegevprodutsent Tuuliki Tedre-
Orgjõe; ETV produtsendid Mart Normet,
Ruth Heinmaa; operaatorid Mattias Veer-
mets, Martin Randalu; produtsendid Ivo
Uukkivi, Ken Saan. Tallinn : Eesti Rahvus-
ringhääling, 2012. – 2 DVD (4 tundi 50 min.)

Baskin / režissöör-operaator ja stsenarist
Manfred Vainokivi; produtsent Marju Lepp.
Tallinn : Filmivabrik, 2012. – 1 DVD (55 min.)

Eestlanna Pariisis = Une estonienne à Paris/ un
film de Ilmar Raag; scénario Ilmar Raag,
Agnès Feuvre et Lise Macheboeuf; chef opé-
rateur Laurent Brunet; son: Pierre Mertens;
produit par Miléna Poylo & Gilles Sacuto,
Riina Sildos; coproduit par Philippe Kauff-
mann; musique originale: Dez Mona. Tal-
linn : [Amrion], 2012. – 1 DVD (1 tund 31
min.) 

Isa: [Monoteatri menukate monolavastuste
triloogia 2. osa] / Bjarni Haukur Thomssoni
mononäidend; lavastanud Andrus Vaarik;
produtsent Karl Kermes; muusikalooja Jarek
Kasar. Tallinn : Teater OÜ, 2012. – 1 DVD (1
tund 54 min.) 

Kirjad Inglile / režissöör Sulev Keedus; stse-
naristid Madis Kõiv, Sulev Keedus; helilooja
Helena Tulve; produtsent Kaie-Ene Rääk.
Tallinn : F-Seitse, 2012. – 1 DVD (1 tund 54
min.) + 1 CD (36 min.)
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Lumekuninganna / stsenarist ja režissöör Mar-
ko Raat; operaator Marius Matzow Gul-
brandsen FNF; helilooja Sten Sheripov.
Tallinn : F-Seitse, 2012. – 1 DVD (97 min.) 

Nöbinina : lastelavastus / stsenarist ja režis-
söör Elo Selirand; operaator-lavastajad Elen
Lotman, Raul Priks; helilooja ja laulusõnade
autor Peeter Volkonski; tegevprodutsent Siim
Kaarel Saluri; peaprodutsent Margus Saar.
Tallinn : Eesti Rahvusringhääling, 2012. – 1
DVD (4 tundi 3 min.) 

Seenelkäik / stsenarist ja režissöör Toomas
Hussar; operaator Rein Kotov; helilooja
Arian Levin; kunstnik Kristina Lõuk; produt-
sent Piret Tibbo-Hudgins. Saue : Allfilm ; Tal-
linn : Forum Cinemas Home Entertainment
[levitaja], c2012. – 1 DVD (1 t. 29 min.) 

Vasaku jala reede / režissöörid Andres Kõpper
ja Arun Tamm; stsenaristid Andres Poom,
Liisi Rohumäe, Birk Rohelend, Martin Algus;
operaator Martin Randalu; helilooja Kaspar
Kadastik; helirežissöörid Matis Rei, Tarvo
Schmeimann; produtsent Andres Poom;
tegevprodutsent Margit Sauk. Tallinn : Tal-
linn Skyline Productions, 2012. – 1 DVD 

Eesti Ajalehtede ja Eesti Päevalehe „Eesti 
filmiklassika“ sarjas ilmusid aastal 2012:

Arabella, mereröövli tütar / stsenarist ja režis-
söör-lavastaja Peeter Simm / – Eesti filmi-
klassika 26.
Georgica / režissöör-lavastaja Sulev Keedus,
Marju Lepp / – Eesti filmiklassika 21.
"Hukkunud Alpinisti" hotell / režissöör-lavas-
taja Grigori Kromanov / – Eesti filmiklassika 3.
Hullumeelsus / lavastus: Kaljo Kiisk /, must-
valge. – Eesti filmiklassika 19.
Ideaalmaastik /lavastaja Peeter Simm/ – Eesti
filmiklassika 6.
Inimene, keda polnud / režii: Peeter Simm / –

Eesti filmiklassika 8. 
Inimesed sõdurisinelis / lavastus: Jüri Müür /,
mustvalge. – Eesti filmiklassika 25.
Jan Uuspõld läheb Tartusse / stsenaarium
ja režii: Andres Maimik, Rain Tolk / – Eesti
filmiklassika 43.
Jõulud Vigalas / lavastaja, stsenarist ja operaa-
tor Mark Soosaar / – Eesti filmiklassika 28.
Karu süda = The heart of the bear / directed by
Arvo Iho / – Eesti filmiklassika 10.
Keskea rõõmud / režissöör-lavastaja Lembit
Ulfsak / – Eesti filmiklassika 36.
Keskpäevane praam / lavastas Kaljo Kiisk /,
mustvalge. – Eesti filmiklassika 16.
Kevade / lavastas Arvo Kruusement /, must-
valge. – Eesti filmiklassika 2.
Klass : reaalsete lugude põhjal / stsenarist-re-
žissöör Ilmar Raag / – Eesti filmiklassika 38.
Kõrboja peremees / režissöör-lavastaja Leida
Laius / – Eesti filmiklassika 22.
Lindpriid : Eessaare Aadu romaani motiividel /
stsenarist ja lavastaja Vladimir Karasjov /,
mustvalge. – Eesti filmiklassika 42.
Ma pole turist, ma elan siin. I–II / režissöör-la-
vastaja Peeter Urbla / – Eesti filmiklassika 41.
Mehed ei nuta / lavastaja Sulev Nõmmik /,
mustvalge – Eesti filmiklassika 24.
Mäeküla piimamees / lavastus: Leida Laius /,
mustvalge. – Eesti filmiklassika 5. 
Naerata ometi / režissöör-lavastaja Leida
Laius, Arvo Iho / – Eesti filmiklassika 27. 
Need vanad armastuskirjad / lavastaja Mati
Põldre / – Eesti filmiklassika 4.
Nimed marmortahvlil / režissöör Elmo Nüga-
nen / – Eesti filmiklassika 30. 
Nipernaadi / režissöör-lavastaja Kaljo Kiisk
/ – Eesti filmiklassika 14. 
Noor pensionär / režissöör-lavastaja Sulev
Nõmmik / – Eesti filmiklassika 40. 
Noored kotkad : film Eesti vabadussõjapäivilt 10.
osas / stsenarist- režissöör Theodor Luts /,
mustvalge. – Eesti filmiklassika 13. 
Nukitsamees / lavastas Helle Murdmaa; režis-
söör M. Jaakson / – Eesti filmiklassika 7. 
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Näitleja Joller /režissöör-lavastaja Virve Aru-
oja/, mustvalge. – Eesti filmiklassika 44. 
Põrgupõhja uus Vanapagan / lavastus: Grigori
Kromanov, Jüri Müür, režissöör Virve Koppel
/, mustvalge. – Eesti filmiklassika 39. 
Ristumine peateega / režissöör ja produtsent
Arko Okk / – Eesti filmiklassika 35. 
Siin me oleme /režissöör-lavastaja Sulev
Nõmmik / – Eesti filmiklassika 11. 
Suvi / lavastus: Arvo Kruusement / – Eesti
filmiklassika 15. 
Sügis / lavastus: Arvo Kruusement / – Eesti
filmiklassika 45. 
Sügisball / režissöör ja stsenarist Veiko Õun-
puu / – Eesti filmiklassika 23. 
Tants aurukatla ümber / lavastus: Peeter
Simm / – Eesti filmiklassika 12. 
Tulivesi / lavastaja Hardi Volmer / – Eesti fil-
miklassika 20. 
Tuulte pesa / režissöör-lavastaja Olav Neu-
land / – Eesti filmiklassika 29. 
Ukuaru / režissöör-lavastaja Leida Laius /,
mustvalge. – Eesti filmiklassika  17. 
Valgus Koordis / lavastaja H. Rappaport / –
Eesti filmiklassika 18. 
Vallatud kurvid / režissöörid J. Kun, K. Kiisk
/, mustvalge. – Eesti filmiklassika 9. 
Viimne reliikvia / lavastus Grigori Kromanov
/ – Eesti filmiklassika 1. 
Ühe suve akvarellid / režii Virve Aruoja / ja
Võlg / režii Valdur Himbek /, mustvalge. –
Eesti filmiklassika 37.

Helisalvestised

Jaik, Juhan. Tondijutud /loeb Tõnu Aav; heli:
Mart Vaaks; kujundus: Maarja Kotkas. Tal-
linn : Easy-Living Music, 2012. 1 CD 

Kõdar, Jaak. Kriimureinulised lood. I-II /loeb
Hans Kaldoja; plaadiümbrise joonistanud
Silvi Väljal. Tallinn : Steamark, 2012. – 2 CD-d

Maasik, Anne. Rännak lauluvainule /muusika

autor ja laulab Anne Maasik. Eesti : A. Maa-
sik, 2012. 1 CD + 1 buklet (8 lk). 

Pajusaar, Priit. Kosmonaut Lotte : laulud Janno
Põldma ja Heiki Ernitsa lastemuusikalist
Vanemuise teatris / sõnad: Leelo Tungal; esi-
tavad solistid, lapsed, Vanemuise Sümfoo-
niaorkester, bänd ja ooperikoor, kontsert-
meister Kristel Eeroja-Põldoja, dirigent
Tarmo Leinatamm. Tartu : Vanemuine,
2012. – 1 CD + 1 buklet (16 lk).

Uibo, Väino. Laulan sõbraks öö ja päeva... :
Väino ja Toomas Uibo laulukava /esitavad
Väino Uibo, Toomas Uibo, Pääsusilmad.
Eesti : V.Uibo : T.Uibo, 2012. 1 CD, 50 lk.

Vaiksoo, Nele-Liis. Pipi : laulud orkestriga /
esitavad Nele-Liis Vaiksoo, noorteorkester
Reaalmažoor, dirigendid Rasmus Puur, Ed-
mar Tuul, koor. Tallinn : Pipila, 2012. 1 CD +
1 buklet (16 lk).
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IN MEMORIAM

Erich Loit 20.05.1928–10.01.2012 
Leida Levald 24.08.1914–20.01.2012 
Ahti Männik 08.10.1934–30.01.2012 
Uno Järvela 20.06.1926–23.01.2012 
Irja Vaher 14.03.1940–15.02.2012 
Ülo Üksik 03.10.1939–15.02.2012 
Elem Treier 12.09.1927–21.03.2012 
Eva Karell 14.04.1926–12.03.2012 
Silvia Laidla 20.10.1927–3.05.2012 
Laine Mesikäpp 27.02.1917–5.05.2012 
Vello Orumets 28.06.1941–26.05.2012 
Allan Jaas 25.08.1925–8.06.2012 
Grigori Zdorik 15.10.1930–25.07.2012 
Voldemar Pahkla 14.06.1920–18.09.2012 
Heino Torga 18.03.1933–9.10.2012 
Mladen Kiselov 11.06.1943–29.10.2012 
Maie Toompere 15.04.1940–16.11.2012 
Juhan Schütz 09.04.1947–28.11.2012 
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