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AASTA LAVASTUS

„Tannhäuser“, Rahvusooper Estonia.
Lavastaja Daniel Slater, kunstnik Leslie Travers, dirigendid Vello Pähn, Jüri Alper-
ten, Mihhail Gerts, valguskunstnik Anton Kulagin, liikumisjuht Kati Kivitar.

AUHINNAD SÕNALAVASTUSTE ALAL

Lavastaja auhind: Madis Kalmet – lavastused „Titanicu orkester“ (MTÜ
R.A.A.A.M.), „Leegionärid“ (Rakvere Teater), „Kassirabal“ (Tallinna Linnateater).

Kunstniku auhind: Ene-Liis Semper – kujundused lavastustele „Ilona. Rosetta.
Sue“, „Enesetapja“, „Iga eht südamelöök“ (Teater NO99).

Naispeaosa auhind: Kersti Heinloo – preili Julie lavastuses „Preili Julie“ (MTÜ
Kell Kümme).

Meespeaosa auhind: Peeter Jürgens – vanaisa lavastuses „Vanad ja noored“ (Ugala
Teater).

Naiskõrvalosa auhind: Marika Vaarik – osatäitmised lavastustes „Ilona. Rosetta.
Sue“, „Iga eht südamelöök“ (Teater NO99).

Meeskõrvalosa auhind: Meelis Rämmeld – Tuvi lavastuses „Sajand“, Nikolai
Ogarjov lavastuses „Utoopia rannik. III osa. Kaldale heidetud“ (Ugala Teater).

Žürii eriauhind: „Tiina Tauraite traktor“ (MTÜ Kolhoos) – meeldiva ühendamise
eest kasulikuga.

Reet Neimari nimeline kriitikaauhind
Eero Epner
Artiklid: „Avalikkus ja teater“, Sirp, 24.01.; „Hetkelisusest sündiv vabadus“, Sirp,
29.08.; „Brutaalne prints“, Sirp, 14.11.

Sõnalavastuste muusikalise kujunduse või originaalmuusika auhind
Veiko Tubin – originaalmuusika ja muusikaline kujundus lavastustele „Kolm 
vihmast päeva“ ja „Offline“ (Tallinna Linnateater).
Urmas Lattikas – originaalmuusika lavastusele „Kollaborandid“ (Eesti Draama-
teater).

EESTI TEATRILIIDU PREEMIAD 2013. AASTA LOOMINGU EEST
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Salme Reegi nimeline auhind
Haide Männamäe ja Toomas Tross – autori-, lavastaja- ja näitlejatöö klounipaari
Piip ja Tuut väljatöötamise ning ampluaa pideva avardamise eest, sealhulgas lavas-
tuses „Preili Landskrone ja härra Pilstickeri armastuslugu” (Piip ja Tuut Teater).

Priit Põldroosi nimeline auhind
Ene Paaver – teatriraamatute, sealhulgas Eesti Draamateatri näidendiraamatute
sarja, järjepideva ja süvenenud, detailitäpse ja autoritundliku toimetamistöö eest.
Samuti tunnustades tema algatust ja hoolt algupärase näitekirjanduse regulaarsel
tutvustamisel ja autorite lähendamisel lavapraktikale „Esimese lugemise“ raames.
Tõnu Tepandi – pikaaegse pedagoogitöö eest kõnetehnika ja lavakõne õppejõuna,
mille   käigus ta on loonud hääle ja mängu vastastikusel tihedal seosel põhineva
isikupärase meetodi. Samuti arvestades rohket harjutusmaterjali sisaldavat ja 
autori n-ö häälefilosoofiat avavat raamatut „Alguses oli hääl“ (2012).

AASTA AUHINNAD MUUSIKA-, BALLETI- JA TANTSULAVASTUSTE ALAL

Muusikalavastuste auhind
Mati Turi – Tannhäuseri tegelaskuju kõrgetasemelise vokaalse teostuse eest 
Richard  Wagneri ooperis „Tannhäuser“ (Rahvusooper Estonia).
Vanemuise teatri lavastusmeeskond, orkester ja trupp – Pjotr Tšaikovski ooperi
„Jevgeni Onegin“ kunstiliselt nauditava tulemuse eest.

Balletilavastuste auhind
Hayley Blackburn – nimiosa balletis „Raimonda”, Belle lavastuses „Kaunitar ja 
koletis” (Teater Vanemuine).

Tantsulavastuste auhind
Kristjan Rohioja „Electronic City“ – koreograafiline üllatus, õrn ja tundlik poeeti-
liste metafooridega lavalugu; suurepärane töö esitajate Maiken Schmidti ja Ago
Sootsiga, kes suutsid detailid suureks tantsida (VAT Teater).

Muusika-, balleti- ja tantsulavastuste žürii eriauhind
Ansambel Resonabilis ja Ott Aardam – Kristjan Kõrveri kammerooperi 
„Raud-Ants“ omanäolise lavastusliku teostuse ja nõudliku muusikalise partituuri 
ettekandmise eest (Mustjala Festival, Saaremaa Ooperipäevad).

Georg Otsa nimeline auhind
Ain Anger – erakordsete saavutuste eest maailma ooperi- ja kontserdilavadel,
unustamata sealjuures oma kodupublikut. Lavastused „Faust“ ja „Tannhäuser“

teatrielu_2013_Layout 1  07.08.14  18:53  Page 8



9

ning „Põlvkondade gala“ Rahvusooperis Estonia, kontserdid „Kaks bassi, kaks 
kirikut“ (koos Jaakko Ryhäneniga), esinemised Saaremaa ooperipäevadel ja 
Birgitta festivalil („Don Giovanni“ ja „Lohengrin“).

Natalie Mei nimeline auhind
Ene-Liis Semper – jõulise ja julge lahenduse eest klassikalise ooperiteose visuaalsel
tõlgendamisel (Charles Gounod' ooper „Faust“ Rahvusooperis Estonia).

TEATRITÖÖTAJA AUHIND

Lavastust ettevalmistavas kategoorias
Dmitri Mjatšin, Vene Teatri metallitööline
Töötab Vene Teatris keevitajana 1999. aastast. Valmistab kõik dekoratsioonide
metallkonstruktsioonid, kõik lavastuste dekoratsioonides mehhaniliselt liikuvad
detailid. Osales vabatrupi Teine Teater kõikide lavastuste loomisel. Vene Teatri ja
AudioKinetica koostööprojekti „Cyclotron“ üks loojatest. Mitmekülgselt andekas,
leidlik ja vastutustundlik metallitööde meister.

Etendust teenindavas kategoorias
Karin Tetsmann, Eesti Draamateatri vanemrekvisiitor
Paarkümmend aastat teatritööd, loominguline partnerlus kokku mitmekümne
nõudliku kunstniku, lavastaja ja etenduse juhiga, näitlejatest rääkimata; kõige 
erinevamate ajastute esemeid koondav hinnaline rekvisiidiladu; eksimatu erialane
asjatundlikkus koos heade ajalooteadmiste ja stiilitajuga. Tema teadmiste ja koos-
töö abil on kujundatud mitte ainult sadu Eesti Draamateatri lavastusi, vaid ka 
arvukalt teiste teatrite lavasid, projekte ning filme.

Haldus- ja administratiivtöötaja kategooria
Jüri Kruus, Rahvusooper Estonia heliplaatide restaureerija, teatrilooliste raamatute
koostaja, inspitsient
Töötanud Rahvusooper Estonias aastast 1965, alates aastast 1970 ooperi- ja balleti-
etenduste inspitsiendina. Restaureerinud üle 160 LP, CD ja helikasseti eesti lauljate,
näitlejate, instrumentalistide, dirigentide ja ooperite salvestustega (sh Miliza Kor-
jus, Milvi Laid, Tiit Kuusik, Georg Ots jt), olnud enamasti ka koostaja, kujundaja 
ja annotatsioonide autor. Tutvustanud nii Eesti kui ka maailma tuntud lauljaid, 
instrumentaliste ja oopereid perioodikas, raadio- ja telesaadetes, videokavades, 
RO Estonia Talveaias, juubeliõhtutel teatrisaalis, Peterburi, Moskva, Kiievi,
Odessa, Samaara, New Yorgi ning Sydney raadiosaadetes, loeng-kontsertidel 
Peterburi Teatri- ja Muusikamuuseumis.
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ANTS LAUTERI NIMELINE AUHIND

Näitlejaauhind: Indrek Ojari
Mark Styler, „Aju jaht“; Boka, „Pál-tänava poisid“; Konduktor, Mihhaila Petrovitš,
Stepan Stepanovitš Tšubukov, Luka, „Maailmale nähtamatud pisarad“; Antoine,
„Üsna maailma lõpus“; Näitleja, Isa vaim, Kultuurihuviline saatejuht, „Hecuba 
pärast“; Zakirov, Keegi juhatusest, „Ohvrit mängides“; Jake Quinn, „Kivid sinu
taskutes“; Henri, „Boob teab“; Maria, „Tšapajev ja Pustota“ (Tallinna Linnateater);
osatäitmine lavastuses „Vahepeatus” (MTÜ R.A.A.A.M).

Lavastajaauhind: Mart Koldits
„Tšapajev ja Pustota“, „Metamorfoos“, „Loomade farm“, „Rätsep“, „Päike soojem,
taevas sinisem”, „Ohvrit mängides”, „Pál-tänava poisid” (Tallinna Linnateater);
„Pidu“ (Eesti Riiklik Nukuteater); „Hüppajad“ (Vanemuine); „Proffet” (suve-
projekt koostöös Albu vallaga); „Kummitus masinas” (Von Krahli Teatri ja lava-
kunstikooli XXIV lennu koostöö); „Ihade osakond“ ja „Simulaakrum“ (Von Krahli
Teatri ja Eesti Kunstiakadeemia stsenograafiatudengitega).

KRISTALLKINGAKESE AUHIND

Rene Köster – soololavastuse „Tzion“ (Kanuti Gildi SAAL) eest. Lavastus on 
kantud sügavalt läbitunnetatud isiklikust kogemusest ja esitatud intensiivse kirg-
likkusega, kehaliselt väljendusrikkalt ja ausalt.

Pääru Oja – Aleksandr Herzen, „Utoopia rannik. I osa. Teekond“ (Tallinna Linna-
teater); Dennis Dutton, „Vertikaaltund“; T. Stedman Harder, „Saatuse heidikute
kuu“; Noor poiss „Kaevuritest kunstnikud“; Silbe „Kevadine Luts“; Philip,
„Orvud“ (kõik Eesti Draamateatris); Franz, „Tasandikkude helinad“ (Saueaugu
Teatritalu).
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EESSÕNA
Üks huvitavamaid küsimusi kahe Teatrielu koostamise ajal on üllatuslikult olnud
see, mida teatri all mõistetakse: mis kuulub teatri sisse ja mis sellest on nii väär-
tuslik, et sellest peaks rääkima. Ja kui erinevaid käsitlusi sellest on. Üldistatult
võib väita, et Teatrielu on tavaliselt keskendunud teatri kõige nähtavamale osale:
hooaja tipplavastustele ja -rollidele. Seegi on üks teatri definitsioone, valik, mis
ühel või teisel moel peegeldab, loob ja taasloob väärtuste ja tähenduste hierarhiat.
Laura Gröndahl juhib käesolevas Teatrielus tähelepanu valdavatele mõtteviisi-
dele, mida on pigem võimalik ära tunda erinevates olukordades tehtud valikute,
välja öeldud hinnagute, koolituse aluseks peetud põhimõtete järgi kui tuletada
ainult lavastusest kui teosest säilinud materjalide abil. Lavastused on aga vald-
konna implitsiitsete väärtuste peegeldused. 
     Selliste vaikedefinitsioonide probleem on selles, et valikuprintsiibid jäävad
sõnastamata. Lavastuste paremiku puhul ei ole küsimus ainult valikust tavaliselt
välja jäävate lavastuse komponentide – nagu muusika või lavakujundus – rollis
(mida aeg-ajalt, otsekui kompensatsiooniks, teadlikult esile tõstetakse). Pigem
on küsimus selles, et fookusesse tõstetakse ainult üks väike osa teatriprotsessist.
Teatri samastamine lavastustega on kindla ajaloolise traditsiooniga ja hästi põh-
jendatav tendents, aga teatriprotsessi mõtestamise seisukohalt jäävad siis varju
tingimused, mis võimaldavad teatud ajahetkel teatud lavastustel esile tõusta.
Olgu need siis ühiskondlikud, mis aitavad teatud teemadele kõlapinda leida või
määratlevad teatri positsiooni sel ajahetkel; majanduslikud, mis näiteks võimal-
davad teatud loomekooslusi kokku kutsuda, või tehnoloogilised, mis panevad
kas oma piirangute või innovatsiooni piiramatuse tõttu uusi lahendusi otsima.
Igapäevast teatrikogemust mõjutab see, et mängukava kokkupanemisel tuleb
arvestada järjest suurema hulga vabakutseliste näitlejatega, mis võib sundida
teatud lavastustest loobuma. Teatrielus 2012 kirjutas Katrin Maimik lahti turun-
duse toimimisstrateegiad, andes teise vaatenurga nii lavastuste vaadatavusele
kui ka nende hinnatavusele. Arusaam autoriõigustest, millest siinses Teatrielus
kirjutab Monika Larini, mõjutab otseselt nii avalikku hinnangut teatrile kui ka
repertuaaripilti. Nii käesoleva kui ka eelmise Teatrielu aluseks oli lai, põhiole-
muselt hermeneutiline definitsioon, kus teatrit mõistetakse üksteist toetavate
pikaajaliste ja omavahel lõimunud protsesside süsteemina. Püüame teist aastat
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esile tuua tendentse, mis toimivad lavastuste taga ja ümber nii ühiskondlikus kui
ka valdkonnasiseses plaanis, olgu selleks teatri funktsioon ühises identiteedis,
autoriõigused, tehnika mõju teatri arengule, teatri retseptsioon või majanduslik
surve. Kõik see mõjutab kaasaja teatripilti.  
     Teatrielu 2013 avaartiklid on teoreetilised ja ülevaatlikud. Tartu Ülikooli teatri-
teaduse professor Anneli Saro käsitleb kollektiivset identiteediloomet teatris, kus
see toimub „mitmetasandilise interpersonaalse ja multimodaalse kommunikat-
sioonina, mille käigus töötatakse välja nii erinevaid rollimudeleid-käitumismust-
reid kui ka ühist identiteeti“. Saro esitleb kolme teatriteoreetilist inimese-
kontseptsiooni: terviklik ja loogiline, maskiga ja performatiivne isiksus.
     Soome teatrikunstnik ja pikaaegne lavastuskunsti professor Laura Gröndahl
kirjutab lavatehnika tegelikust rollist lavakujunduse ja lavastuse loomisega seo-
tud kunstilistes valikutes. Ta joonistab välja Eesti omaga üllatavalt sarnase lava-
kujunduse ajaloo ja uurib kujundusprotsessi ja lava kui masina muutumist nii
uute lavastusmeetodite kui ka uueneva tehnoloogia valguses, seda olukorras,
kus „masina kasutaja ei ole enam oma tööülesandele  spetsialiseerunud konveie-
ritööline, kes vorbib tehases materiaalseid tooteid, vaid süsteemsetes võrgustikes
seiklev ellujääja, kel tuleb pidevalt oma arusaamu täiendada ja uusi tegutsemis-
viise omandada. Ühelt poolt domineerib tehnika kultuuri üle rohkem kui kunagi
varem, aga teiselt poolt õpivad kasutajad ja tarbijad selles erinevate taktikate abil
aktiivselt loovima“.
     Ruth Alaküla ja Andres Laasik analüüsivad Eesti muusikateatris harva ette-
tulevat olukorda, kus mõlemas suuremas ooperiteatris on laval Eesti algupärand,
Vanemuises „Rehepapp“ ja Estonias „Liblikas“. Artikli autorid nimetavad seda
lausa „suure pingutuse aastaks Eesti muusikateatris“. Kas tõesti on just Andrus
Kivirähi teosed need, mis pakuvad eesti heliloojatele väljakutset uueks muusika-
loomeks ja toovad publiku teatrisse? 
     Tantsuteatrist kirjutab Heili Einasto, kes 2013. aasta tantsulavastuste põhjal
analüüsib, kuidas tants on elu metafoor, kuidas publik tantsija keha mitte ainult
ei vaata, vaid ka tunnetab, ning kuidas tants väljendab mõtlemist liikumises.
     J ärgmises kahes artiklis analüüsivad aktiivsed teatriväljal tegutsejad oma kol-
leege: lavastaja Auri Jürna kirjutab oma põlvkonnakaaslastest, tegevkriitik Ott
Karulin kaardistab 2013. aasta kriitikamaastikku. Vaatluse all on nn Krahli kur-
suse ja Linnateatri noorte tegijate samaaegse esilekerkimisega fookusesse tõus-
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nud uue režiipõlvkonna ühised jooned. Jürna küsib, kas noorest lavastajate põlv-
konnast on üldse mõtet ja võimalik rääkida või ühendabki ühe põlvkonna lavas-
tajaid vaid teatud suurenenud uudishimu ja jälgimisharjumus. Kuigi lava-
kunstikool koolitab lavastajaid alates 2000. aastast, mahub Jürna subjektiivsesse
valikusse vaid üks diplomiga lavastaja, kuid mitu näitlejat ning üks dramaturg.
Vaadeldes kriitikat kui teatriprotsessi üht osa, on Ott Karulin läbi töötanud
kaheteistkümne kriitiku tekstid ning esitab sellel põhineva kriitikute lühiüle-
vaate. Või siis lihtsalt lühikese käsiraamatu, mis avab erinevate Eesti teatrikriiti-
kute kirjutamismustrid. 
     Sõnalavastuse muusikalisest kujundusest vestlevad mitmetele lavastustele ja
filmidele muusika loonud Ardo Ran Varres ja Liisa Hirsch ning dramaturg ja
lavastaja, oma lavastustele pidevalt ise muusikalisi kujundusi loov Ivar Põllu.
See on esimesi pikemaid sissevaateid sõnalavastuste muusikalise kujunduse
valdkonda Eestis.
     Teatrielu põhiosa kaks viimast artiklit käsitlevad kahte olulist teemat, mis
on 2013. aastal jõuliselt esile kerkinud. Eesti Teatri Agentuuri (endise Eesti Näite-
mänguagentuuri) kauaaegne juht Monika Larini sõnastab teatri- (ja laiemalt kul-
tuuri-) valdkonna autoriõiguste ühe keskse probleemi: „Suurem osa autori-
õiguseteemalisi mõttevahetusi komistab tavaliselt ka ühise sõnavara puudumi-
sele. Emotsionaalsetele väljaütlemistele vastab juriidika käskiv kõneviis, mõle-
mad pooled alavääristavad vastast ja dialoogi ei sünni.“ Endla teatri haldus-
direktor Roland Leesment annab põgusa sissevaate teatrite finantsolukorda ja
kinnitab, et liiga suure finantsvastuste panemine teatrile endale ei võimalda iga
kord täita põhikirjas vastu võetud üllaid eesmärke. 
     Teatrielu 2013 teise alaosa oleme pealkirjastanud „Portreed“. Pikemate ja laia-
haardelisemate artiklite kõrval tõstame fookusesse inimese, kunstniku enda, ja
laseme temast kirjutada just nimelt protsessi ja kujunemisloo, mitte ühe rolli,
lavastuse või kujunduse kaudu. Portreteeritavateks on näitleja Meelis Rämmeld,
lavastuskunstnik Iir Hermeliin, koreograaf ja tantsija Mart Kangro ning lavastaja
Aare Toikka – kõik loojad, kes pole alati saanud väärilist tunnustust, aga kes 2013.
aastal olid kindlasti loomingulises tippvormis. Eestis ilmuvad isikukäsitlused
pigem elulooraamatutena, mitte lühiartiklitena kultuuriväljaannetes. „Portreed“
pakub lühikeste sissevaadete võimalust ja näitab lisaks erinevaid lähenemisviise
loomeinimesest kirjutamisele. Enn Siimer ja Rait Avestik, kes kirjutavad vastavalt
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Rämmeldist ja Toikkast, on valinud üsna traditsioonilise vaate – näitleja ja lavas-
taja puhul on oluline nende senine arengutee, koduteater ja sealsed kolleegid.
Kerttu Männiste lähenemisnurk on filosoofilisem – kuidas üleüldse portreteerida
teatrikunstnikku kui sellist, „kelle tegevusvaldkonnas järjekindel ja äratuntav
kunstnikukäekiri on pigem autori egotsentrilise jonnakuse ja loomingulise pii-
ratuse negatiivne ilming, mitte isikupärase laadi sihikindel edasiarendus?“. Laur
Kaunissaare võtab vaatluse alla aga ühe Mart Kangro loomingut enim iseloo-
mustava tahu – minimalismi – ja otsib selle tagant kunstniku isikut, ehk põlv-
kondlikkustki.
     Traditsioonilisse Teatrielu rubriiki „Mälu“ mahub sellel aastal üks tavapära-
sem ja teine tavapäratu mäluteemaline artikkel. Berk Vaher vaatab tagasi aastasse
2010, kui Aare Pilve Facebooki kontol ilmus tekst: „Ma astusin ka Keskera-
konda.“ Sellele järgnevat kommentaarilaviini saab vaadelda teatava eelloona aas-
tale 2012, kui Pilv avaldas blogis enda Facebooki seinal olevad kommentaarid
näidendina „Me oleme vabad“. Vaher analüüsib seda kui poliitilist akti, vaadates
ka virtuaalnäidendi suhet publikuga. Piret Verte aga õnnitleb rahvusooper Esto-
niat nende sajanda juubeli puhul, vaadates veel kord tagasi Estonia valmissaa-
mise loole ning ka maja avamisele 1913. aastal. 
     Olukorras, kus ajakirjandus keskendub üha rohkem üksiklavastustele (või
üksiketendustele) ja lavastuste dokumentatsiooni hulk ja kättesaadavus avalikus
reaalses ja virtuaalses ruumis (teatrite arhiivid, fotod ja videod muuseumis, tele-
kanalites, uudislood ja blogid) järjest suureneb, annab Teatrielu mahuka perioo-
dilise väljaandena võimaluse vaadelda just nimelt pikaajalisemaid protsesse.  

Hedi-Liis Toome
Liina Unt
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IDENTITEEDI KOLLEKTIIVNE TÄHENDUSLOOME TEATRIS1

ANNELI SARO

„Üldiselt võttes on pärast natsismi kokkuvarisemist kogetud järjepideva identiteedi kaotsi-
minekut – ning seetõttu kõneldakse ka ajaloo kaotsiminekust. Muuseumid on mõistagi
kompensatsioon selle eest. Muuseume luuakse selleks, et nad oma väljapanekutega aitak-
sid uuesti luua neid identifikatsioone.” (Koselleck 2003: 154) 

See tsitaat kõnetas mind seepärast, et vähemalt kahel korral Eesti rahvuslikus
ajaloos on toimunud sarnane katkestus, järjepideva identiteedi kaotsiminek: Teise
maailmasõja ajal ja järel ning taasiseseisvumisajal (kui seda protsessi pikendada
ka 1991. aasta järgsesse perioodi). Maavärinaga on võrreldav ka hiljutine majan-
duslangus ja sellega kaasnev, mis muutis oluliselt Eesti ja eestlaste kuvandit vähe-
malt meie endi jaoks, kuigi katkestuseks ei saa seda ehk nimetada. „Kultuuri
varasalv“ üldisemalt on aga see muuseum, mis peaks selliseid identiteediväri-
naid ühelt poolt tasakaalustama, aga teiselt poolt ka uut vanaga integreerima.
Kunstidest on eesti identiteediloomes olnud kesksel kohal proosakirjandus ja
sõnateater, ajalooliselt muidugi ka luule, muusika ja laul, kuid nende väljendus-
vahendid on mõnevõrra abstraktsemad ja emotsionaalsemad, st tähendusloo-
meks ebasobivamad, umbmäärasemad. Samas proosakirjandus ja sõnateater
jagavad päris suurt ühisosa: kesksel kohal on sõnad, tegelased ja narratiiv. Kuna
neil on ka päris suur erinevus, siis edaspidi käsitlengi vaid identiteediloome-
protsesse teatris.     

Identiteet kui kommunikatsioon
Tahaksin alustuseks korrata üht mõttekäiku, mida olen hakanud arendama seo-
ses autobiograafiliste lavastustega (vt Saro 2010). John Freeman eritleb autobio-
graafilise “mina” loomisprotsessi järgnevalt: „Autoperformatiivne identiteet
peab pidevalt hakkama saama selektiivse mälu väljakutsetega, võnkudes enese-
peegelduse, eneseküsitluse ja eneseavastamise vahel, kusjuures tuleks eristada

1 Uurimust toetas Eesti Teadusagentuur (teema “Esilduvad lood: jutustamine ja ühine tähendusloome
narratiivses keskkonnas”; PUT 192).
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termineid „identiteet“, „isik“, „mina“ (self) ja „autobiograafia“” (Freeman 2007: 95).
Mõiste „isik“ viitab teatud pidevusele, samas kui identiteeti konstrueeritakse
pidevalt erinevate siltide (label) abil. „Mina” iseloomustab mälu olemasolu, kuid
kuna mälu esineb/esitatakse narratiivina, mis on postmodernismis kaotanud
oma autentsuse jõu, siis võib autobiograafilist etendust käsitleda autoriseeritud
fiktsioonina (samas, 95–96). Lahtiseletatult võiks seda mõista nii, et isiku konsti-
tueerivad karakteristikud, mis on üldiselt püsivad kogu elu: näiteks nimi, sugu
(tõsi, neid mõlemat saab kaasajal ka vahetada), ehk ka sünniaeg (põlvkond, kuhu
sünnitakse) ja põlvnemine (vanematelt päritud geneetiline, kultuuriline, ehk ka
majanduslik kapital). „Mina” on seotud pool-püsivate nähtustega, kus minevik
on osaliselt tallel: näiteks keha, teadvus, mitte-teadvus, minapilt. Identiteet on
muutuv ja pluraalne nii sünkroonilisel kui diakroonilisel teljel, kuid alati rohkem
või vähem seotud ka „mina” ja isikuga, mis tugevasti suunavad ning toeta-
vad/pärsivad konkreetset identiteediloomet. Freemani eritlus on minu meelest
kasulik, sest aitab analüüsida nii etendajate, tegelaste kui ka muude inimeste
identiteeti ning hoiab seejuures uurijaid totaalse identiteediloomevabaduse ja
sotsiaal-füüsilise determineerituse vahelisel mentaalsel keskteel. Sealjuures tuleb
rõhutada, et autoperformatiivne, st eneseesitluslik identiteet ei ole seotud ainu-
üksi teatri ja etenduskunstidega, vaid sotsiaalsete ja muude rollide esitamisega
laiemalt. Kultuuriteoreetikud on koguni veendumusel, et kõik sotsiaalsed reali-
teedid (sugu, rass, sotsiaalsed institutsioonid ja rollid) on konstrueeritud ning
vajavad pidevat etendamist ja kehtestamist.
     Identiteedi kohta kirjutatud mahuka kirjavara on lihtsalt ja kujukalt kokku
võtnud kirjandusuurija Maureen Whitebrook. Kõigepealt teeb ta selge eristuse
„mina” ja identiteedi vahel, rõhutades, et esimene on see, mida „mina” ise enda
kohta ütleb ja mida ta on nõus omaks tunnistama, samas kui identiteet vajab väl-
jaspoolset kinnitust (Whitebrook 2001: 153–4). Seega tuleb siin kujukalt välja
identiteedi konstrueerimise ja kinnitamise performatiivne olemus, mis põhineb
„mina” (etendaja) ja Teise (vaataja2) vahelisel interaktsioonil, võiks isegi öelda
ühisloomel. „Identiteedi moodustavad eelkõige lood, mida inimesed räägivad
teistele enda kohta, pluss lood, mida teised räägivad nende inimeste kohta, ja/või

2 Mõisteid „etendaja” ja “vaataja” kasutatakse praegu veel reaalelulises tähenduses, lähtudes eelnevast
väitest, et igasugune identiteet vajab etendamist ning vaataja-/kuulaja-/lugejapoolset kinnitust.
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lood, millega need inimesed on seotud. […] Niivõrd kui identiteet tähendab
midagi sellist, „mida mina näitab maailmale“ või „mida minast maailmale näi-
datakse“, koos sellega „millist osa minast maailm tunnustab (recognize)“, kaasneb
identiteedi konstrueerimisega – identiteedi jutustamisega – mina sattumine ava-
likku sfääri ja seega võime võtta endale poliitiline roll. Identiteedi poliitiline
aspekt põhineb arusaamisel minast kui sotsiaalsest, teatud tingimustes eksistee-
rivast fenomenist, ning identiteedinarratiividest kui teistes lugudes, sh sotsiaal-
kultuurilise ümbruse laiemates lugudes sisalduvatest nähtustest.“ (Samas: 4)
Teatriuurijatel tekivad siinjuures selged paralleelid teatriga, kus samuti tegel-
dakse identiteetide avaliku konstrueerimise ja etendamisega – tegelaste kui fikt-
sionaalsete ja/või reaalsete üksikisikute ning gruppide, aga ka näitlejate,
vaatajate ning ümbritseva sootsiumi identiteedi loomisega. Järgnevalt vaatlemegi
lähemalt, kuidas toimub identiteediloome etendussituatsioonis.

     Joonis 1. Kunstiline kommunikatsioon teatris. 
     A – autor, N – näitleja, R – roll, V – vaataja.

Teatris toimub identiteetide loomine mitmetasandilise interpersonaalse ja multi-
modaalse kommunikatsiooni käigus, kusjuures läbirääkimised identiteedi küsi-
mustes käivad ühekorraga mitme osapoolega. Järgnevalt käsitlengi lähemalt
joonisel 1 kujutatud kunstilist kommunikatsiooni teatris.  
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Keskne suhtlemisliin etenduses on Näitleja (N) ja Vaataja (V) ehk näitetrupi3 ja
publiku vahel, sest etenduse ontoloogiline tingimus on etendaja ja vaataja viibi-
mine samas ruumis ning etendusi antaksegi publikule. Ajaloolisest traditsioonist
lähtudes on see liin aga enamasti ja suures osas nn neljanda seinaga varjatud, st
näitlejad peaksid vaatajate viibimist saalis ignoreerima ning ka vaatajad ei tohiks
astuda otsesuhtlusesse näitlejatega laval, kui seda just ei paluta. Kirjeldatud kon-
ventsioonist hoolimata püüavad näitlejad vaatajaid emotsionaalselt ja intellek-
tuaalselt mõjutada ning publiku hulk ja käitumine saalis mõjutab omakorda
näitlejaid; mõjutab nii seda konkreetset etendust kui ka järgmisi etendusi ja la-
vastusi. Paralleelselt sellega käib samasugune varjatud, vaikimisi toimiv suhtle-
mine ka vaatajate vahel ning näitlejate vahel. Kui tegemist on teatri- ja mitte
kultuurietendusega, siis on näitlejate lavategevuse taga enamasti lavastuse
autor(id), nagu näiteks kirjanik (või helilooja, koreograaf) ja lavastaja, kes soovi-
vad samuti publikuga etenduste kaudu suhelda. Seega need neli varjatud suht-
lemisliini – autor-vaataja, näitleja-vaataja, vaataja-vaataja, näitleja-näitleja –
moodustavad teatrietenduse kommunikatiivse raami ehk reglementeerivad teat-
rikäitumist ja vastuvõtuprotsessi. Teater ongi teiste kunstidega võrreldes täiesti
erilises positsioonis oma mitmetasandilise, vahendamata ja dünaamilise kom-
munikatsiooniprotsessi tõttu.
     K ui eelnevad liinid moodustasid performatiivse kommunikatsiooniakti meta-
tasandi või aluse, siis järgnevalt käsitlen etenduse kui kultuurisündmuse tuumset
osa ehk etendust, lavategevust ennast. Juba proovide käigus on näitleja asunud
„läbirääkimisi pidama”4 mängitava rolliga. Sõltuvalt konkreetsest rollist, lavas-
tuskontseptsioonist ja näitlejakoolitusest võib etendaja suhe esitatavaga olla üsna
erinev, alates täielikust sisseelamisest rolli kuni selle distantseeritud või isegi võõ-
ritatud esitamiseni. Kuid sellest sõltumata peab näitleja teatrirolli kui teatud või-
maluste kogumiga (nagu elus ette tulevate sotsiaalsete rollidegagi) „läbirääkimisi

3 Üldjuhul on teater kollektiivne kunst ning isegi kui on tegemist monolavastusega, on see enamasti val-
minud koostöös lavastaja ja/või kunstnikuga, keda võib samuti trupi liikmeteks nimetada.    
4 Seda läbirääkimist võiks kirjeldada järgmiselt. „Interpersonaalse identiteedikujundamise käigus vahe-
tatakse väiteid ja vastuväiteid, mis viivad isiku kvalitatiivse transformatsioonini lähtuvalt interaktsiooni
käigust. Interpersonaalse identiteedikujundamise eesmärgiks on eristada isiku diferentseerimata külgi.”
(Pembecioglu 2012: 48) Kokkupuutes teistega esitatakse talle väiteid, elemente, millega ta kas nõustub või
mille tagasi lükkab, jõudes selle protsessi kaudu uue identiteedini.
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pidama”, sobitades oma psühho-füüsilist materjali etteantud mustritega, viima-
seid võimaluse korral muutes ja ümber tõlgendades. Seega roll ehk esitatav
(tegelas)5kuju on etendaja ja (näidendi, lavastaja, trupi või ühiskonna poolt) ette-
antud mustrite ning tegevuste sümbioos. Freemani terminoloogiat kasutades –
nii etendajale juba külge kleepunud kui ka teadlikult valitud siltide kogum.
     Näitleja võib küll välja mõelda, milline on see (tegelas)kuju „mina”, tuum,
kuid rolliloome ise sarnaneb identiteediloomega, sest mõlemad sünnivad dia-
loogis ümbritsevaga. Jooniselt 1 on näha, et etendajad peavad „läbirääkimisi” nii
üksteise kui oma rolli prismast lähtudes ka teiste rollidega ning eelkõige muidugi
autoritega (st kirjaniku ja lavastajaga). Autorite positsioon identiteediloomes sar-
naneb psühhoanalüütilise teooria super-egoga, mis esindab korda, kontrolli ja
täiuseihalust, olgu siis personaalsel või laiemal sotsiaal-kultuurilisel tasandil.
Seega prooviprotsessis esindab lavastaja nii puuduolevat kirjanikku kui ka po-
tentsiaalset publikut, sest muuhulgas ta ka peegeldab tagasi lavategevust. Ükski
proov ega etendus ei leia aset hermeetilises ruumis, pigem vastupidi – teatri-
tegijate teadmiste- ja kogemustepagas ning ümbritsev sotsiaal-kultuuriline ruum
toimivad foonina, mille taustal rolle ja lavastusi luuakse, millest ainest ja inspi-
ratsiooni ammutatakse ning mis hõlbustab kunstilist kommunikatsiooni vaata-
jatega. Olgu tegemist fiktsionaalse maailma, teatrimängu või esitluslikku laadi
sündmuse (vt Epner 2013) ehk presentatsioonietendusega, on selle ülesehitami-
seks vajalik ühise koodi või raamistiku olemasolu nii teatritegijate kui ka teatri-
tegijate ja vaatajate vahel.        
     P ublikul on identiteediloomes öelda viimane sõna ning tema tagasiside ja tõl-
gendused annavad (tegelas)kujudele ja lavastusele lõpliku tähenduse ning iden-
titeedi. Vaataja suhtleb näitlejaga mängu ja tema rolliga fiktsiooni tasandil (kui
fiktsionaalne ilm kui selline üldse luuakse või tekib), täiendades ja võrreldes eri-
nevatest kanalitest saadud infot. Lisaks sellele mõistab ja tõlgendab ta iga rolli
tegelaskonna ja lavastusterviku kontekstis ning kõrvutab ja hindab seda oma
teadmiste ja kogumustega konkreetsest kunstiruumist, kuid ka kultuuri-, sot-
siaalsest ja argiruumist laiemalt. Identiteediloome seisukohast on kõige olulisem,

5 Kasutan siin sulge sellepärast, et sõnal „tegelaskuju” on tugev fiktsionaalne konnotatsioon, aga kaas-
aegses teatris ei ole mitte kõik rollid fiktsionaalsed, vaid võivad representeerida ka reaalseid isikuid või
presenteerida etendajat ennast. Tõsi, ka „kuju” on nii sõna kui fenomenina fiktsionaalsusest looritatud.
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et nii etenduse ettevalmistamisprotsessis, etenduse ajal kui ka selle järel (näiteks
kriitika kaudu) saab etendaja oma tegevusele pidevalt tagasisidet, mis mõjutab
rolli loomist ja (taas)esitamist, ning roll omakorda mõjutab nii otseseid kui kaud-
seid vastuvõtjaid. Nagu roll, pole ka identiteet midagi püsivat ja terviklikku,
kuigi on kinnistatud teatud isikule, teatri puhul etendajale.     
     L oomulikult võib teatris eritleda veel muidki suhtlemisliine. Näiteks Juri Lot-
man (1990: 276–277) on lugemisprotsessi puhul toonud välja järgmised suhted:
adressant ja adressaat, auditoorium ja kultuuritraditsioon, lugeja suhtlemine ise-
endaga, lugeja ja tekst, tekst ja kultuurikontekst. See loetelu esitab eelnevale
käsitlusele kaks väljakutset, mis puuduvad jooniselt 1: vaataja autokommunikat-
sioon ning etenduse suhe kultuurikontekstiga. Esiteks on etendusele agentsuse
omistamine küllaltki problemaatiline ja seda on püütud vältida, leides, et etendus
ise ei suhestu kultuurikontekstiga, vaid teda suhestab iga konkreetne teatritegija
ja vaataja oma kompetentsist lähtuvalt. Vaataja autokommunikatsioon ei ole aga
siinsel juhul eraldiseisev spontaanne nähtus, vaid seotud ikkagi etendusest laie-
mas mõttes saadud impulssidega ja on seega osa vastuvõtuprotsessist.   
     Kui näitleja, rolli ja publiku ning rolli, tegelas- ja keskkonna suhete kaudu
saab illustreerida ka personaalset identiteediloomet igapäevaelus, siis vaataja ja
(tegelas)kuju suhe näitlikustab rühmaidentiteedi kujunemist. Üks populaarse-
maid teemasid retseptsiooniuuringuis on vastuvõtja emotsionaalne side tegela-
sega, psüühiline distants temast. Selle iseloomustamiseks kasutatakse termineid
„identifitseerumine ehk samastumine“ ja „empaatia ehk kaasaelamine“. Kuigi
teos ise pakub vastuvõtjale eelkõige samastumisvõimalust peategelasega, kelle
perspektiivi on kõige rohkem avatud ja kes seob vastuvõtjat teosega, ei võeta
seda pakkumist mitte alati vastu, vaid lähtutakse hoopis oma individuaalsest
sättumusest ja sümpaatiast. Kui argielus väljendub rühmaidentiteet samastumi-
ses oluliste „teistega“ (õigemini oma ettekujutusega nendest „teistest“), siis
ka kunstiretseptsioonis korratakse sama mustrit, positsioneerides ennast teatud
tegelase või tegelasrühma mentaalsesse lähedusse ning distantseerides ennast
teistest. Vaataja samastumine või distantseerumine toimub vaikimisi ning esita-
tavat (tegelas)kuju või maailma otseselt ei mõjuta, kuid mõjutab etendaja ja pub-
liku vahelist interaktsiooni ja sedakaudu kaudsemalt ka kujutatavat. 
     S iin on taas kord abiks Freemani väide (2007: 95), et autoperformatiivne iden-
titeet võngub enesepeegelduse, eneseküsitluse ja eneseavastamise vahel. Vaataja
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samastumine (tegelas)kujuga on enese peegeldamine teistes. Samamoodi nagu
käivad läbirääkimised etendaja ja rolli vahel, käivad need ka vaataja ja (tege-
las)kuju vahel, sest samastumine põhineb eneseküsitlusel, (tegelas)kuju poolt esi-
tatavaid omadusi ja käitumismustreid kas omaks võttes või tagasi lükates.
Sealhulgas tegeldakse ka eneseavastamisega – võimalike, tõenäoliste või ihal-
dusväärsete omaduste ja stsenaariumite läbimängimisega, sest ülekanne vaatajalt
(tegelas)kujule või etendajale ei toimu mitte ainult sarnasuse, vaid ka iha (soov-
samastumise) põhjal6. 
     Seega pakub etendus välja teatud hulga sotsiaalsete rollide tüüpe ning käitu-
mismustreid, millega vaataja saab vastavalt oma sättumustele ja tõekspidamistele
suhestuda, mõnda neist iseendas ära tundes, mõnda neist omaks võttes ning
mõnda hoopis tõrjudes. Tihti esitatakse (tegelas)kujusid juba koos väärtushin-
nangutega (nn head ja halvad tegelased), implitsiitselt teatud tüüpi käitumist
vaatajale ja ühiskonnale soovitades ning teist tüüpi käitumist hukka mõistes. Li-
saks suurema üldistusastmega fenomenidele, nagu sotsiaalne roll või käitumis-
muster, pakub etendus ka muid identiteeti loovaid ja kujundavaid elemente,
nagu tabavad väljendid, omanäolised kostüümid ja soengud, žestid ja liikumis-
maneerid, ruumikujundusdetailid, sümbolid, laulud ja muusika jms. Niisiis nagu
võib rääkida näitleja rolliampluaast ning klišeedest (selle sõna neutraalses, trüki-
tehnilises tähenduses), võib rääkida ka sellest, et etendused kas kinnistavad või
laiendavad vaatajate sotsiaalsete rollide ampluaad ning teatud klišeesid ehk käi-
tumuslikke ja mentaalseid elemente ja mustreid, mis kõik on juba läbinud kol-
lektiivse läbirääkimiste protsessi.

Teatriteoreetilised inimesekontseptsioonid
Etendusepõhist identiteediloomeprotsessi mõjutab loomulikult ka üldine kul-
tuurisituatsioon ning selles ringlevad erinevad inimesekontseptsioonid. Nii teat-
ris kui näitlemisteooriates on üldjoontes täheldatavad kolm erinevat inimese-
kontseptsiooni. Järgnevalt käsitlengi lühidalt ja paratamatult ka pealiskaudselt
neid käsitlusi. 
     Esimene, nn tervikliku ja loogilise inimese kontseptsioon tugineb Konstantin
Stanislavski näitlemise süsteemile. Stanislavski ja Moskva Kunstiteater olid

6 Põhjalikumat ülevaadet erinevatest samastumistüüpidest vt Saro 2001. 
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Euroopa ning Ameerika ringreisidel juba palju kuulsust kogunud, enne kui Sta-
nislavski jõudis oma pikemate käsitlusteni „Minu elu kunstis“ (1926) ja „Näitleja
töö endaga“ (1938). Nii nendes teostes kui ka teiste autorite hilisemates käsitlus-
tes rõhutatakse teatud märksõnu, süsteemi sõnavara. Stanislavski soovitab,
et näitleja lähtuks rolliloomes tõetundest (püüdes väljendada tõepärast) ja oma
emotsionaalsest mälust, st ankurdaks rolli reaalelulisele põhjale ning isiklikule
kogemusele. Sel viisil sündinud rolli peaks iseloomustama katkematu sisetege-
vus, inimhinge elu pidev arengujoon, kusjuures sisetegevusele tuleks leida
orgaaniline kehaline väljendus. Näitleja kogu roll peaks aga olema allutatud pea-
lisülesandele. Selline kokkuvõte on muidugi lihtsustav ja lähtub suuresti Stanis-
lavski süsteemi kriitikast, mis seab tihti märklauaks selle süsteemi aluseks oleva
tervikliku ja loogilise inimese kontseptsiooni. Psühholoogilise realismi raames
loodud tegelasi peaks tõepoolest iseloomustama keha ja meele terviklikkus ning
järjepidevus ühe etenduse sees, nii et vaatajal oleks võimalik näitleja mängu põh-
jal dešifreerida tegelase siseelu ning tegelase siseelu tunduks pidev või oleks loo-
giliselt pidevustatav. Inimesekontseptsiooni loogilisus, ratsionaalsus on seotud
ühelt poolt konkreetse töömeetodi ja tagaotsitava tõetundega, aga veelgi enam
vastuvõtuprotsessiga – tegelase käitumine ja siseelu peaksid alluma (argi?)loogi-
kale, ratsionaalsele analüüsile. Seega ei ole otseselt välistatud tegelaskuju vastu-
olulisus või muutumine, areng, kuid need peaksid olema vaadeldavad siiski ühe
mina erinevate tahkudena. Tervikliku ja loogilise inimese kontseptsioon saab
mõistetavaks ka siis, kui asetada talle vastu postmodernistlik, pihustunud ja eba-
loogiline subjekt, aga sellest hiljem.  
     M askiga inimese kontseptsiooni on teatris populariseerinud Jerzy Grotowski,
kuigi iseenesest on see teemana näitekirjanduses ja teatris aktuaalne olnud vähe-
malt renessansist alates. Grotowski püha näitleja idee põhines arusaamal, et näit-
leja püüab laval etenduse kui rituaalse akti käigus vabastada end takistustest ehk
maskist ning paljastada oma tõelise mina. Vaataja, kes on sellest eneseohverdu-
sest liigutatud, loobub oma maskist vabatahtlikult, et saaks toimuda etendaja ja
vaataja vaheline spontaanne siiras suhtlus. (Grotowski 2002) Grotowski teooriaga
seostub ka 1960. aastate eesti teatriuuendus ning Evald Hermaküla, Jaan Too-
minga, Vaino Vahingu jt püüded jõuda mängu kaudu inimese tuumani, siiruseni.
Rolli ja mängu käsitletakse sel juhul kui kaitsvat oaasi, mis peaks julgustama ja
kaitsma etendaja enesepaljastusi. See aga tähendab, et tegelase ja etendaja vahe-
line suhe on tihti teadlikult ebaselge või komplitseeritud.    
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     Grotowski teatriteooriat aitavad paremini mõista Ameerika sotsioloogi Erving
Goffmani 1950. aastatel avaldatud tööd, kus ta kasutas teatrit kui paradigmat ini-
meste argisuhtlemise uurimiseks. Muuhulgas tõi ta laiemasse käibesse ka sot-
siaalse rolli mõiste, väites, et kuigi inimesed ei ole alati teadlikud oma avalikust
käitumisest, esitavad nad ühiskonnas erinevaid sotsiaalseid rolle (õpilane, õpe-
taja, ema, arvamusliider jne) ning kasutavad teatud valmis rollistereotüüpe,
repertuaare koos nendega kaasas käivate kehaliste ja retooriliste võtetega. Sot-
siaalseid rolle ei esitata mitte ainult publikule, vaid ka iseendale ning kostüüm
ja rekvisiidid aitavad inimesel ümber kehastuda. Tavaliselt on inimesel mitu sot-
siaalset rolli, nii et rollivahetus on ühiskonnas efektiivseks toimimiseks oluline
oskus. (Goffmann 1959) 
     Nii Grotowskit kui Goffmanni ühendab binaarne, kahevalentne inimese-
käsitlus, millest lähtudes inimkäitumisel on kaks poolust: mask, roll või vale-
mina ja autentne mina. Maske või rolle võib olla mitu – Goffmann räägib rolli-
vahetusest ja Grotowski katete/maskide eemaldamist üksteise järel –, kuid kõik
need kuuluvad siiski kokku, moodustavad teatud seotud rühma, isiku rolli-
repertuaari. Sellisele vastandusele on üles ehitatud ka Grotowski käsitlusest hoo-
pis erinev, Brechti võõritusefektil töötav teatriteooria: näitleja-tegelane astub rol-
list välja ja kommenteerib oma rolli justkui siiralt, justkui iseenda, näitlejana.
Tegelikult vahetab ta vaid ühe rolli teise vastu ning räägib autori sõnadega edasi.     
     Jean-Paul Sartre on väitnud, et enamik inimesi valivad elus petu-rollid: selle
asemel et järgida on loomust, võtavad nad üle teatud käitumismudelid, mis ta-
valiselt on juba kultuuriliselt ja ideoloogiliselt valmis konstrueeritud ning fiksee-
ritud. Käitudes nagu patrioot, varas või sarvekandja peavad käituma, vabane-
takse kohustusest teha iseseisvaid otsuseid ning vastutada oma elu eest. Selliste
inimeste käitumisele pealesurutud ebaloomulik vorm siiski häirib neid alatead-
likult ning nad otsivad teiste käitumisest kinnitust sellele, et nad on seda stereo-
tüüpset rolli edukalt täitnud. Seega suurem osa inimesi täidab vähemalt kahte
teatripärasuse nõuet: nad mängivad oma loomusest erinevaid rolle ning nad va-
javad publikut, kes nende näitlemise heaks kiidab. Albert Camus samas arvas,
et selline rollimängimine rikastab inimese elu ja pakub uusi kogemusi. Igal juhul
nii Goffmann, Sartre kui Camus on seda meelt, et inimene ise ja tema rollid on
kaks eraldiseisvat nähtust.    
     Kolmanda näitlemisteooria tuumaks on performatiivse inimese kontsept-
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sioon, mis põhineb uskumusel, et inimene on oma loomult performatiivne, st esi-
nemine-etendamine on tema jaoks loomulik seisund ja samas on ta teatris vaata-
miseks piisavalt huvitav ka ilma spetsiifilise rollita. Performatiivse inimese
kontseptsioon tuleb kõige paremini esile kahes teineteisest radikaalselt erinevas
teatrivormis: häppeningi-performansi minimalistlikes enesepresentatsioonides
ning rõhutatult mängulistes lavastustes, kus etendaja esitab mitmeid erinevaid
rolle, jäädes samas siiski iseendaks ning esitledes (post)modernistlikku pihustu-
nud ja ebaloogilist subjekti. 
     Häppeningi-teatri manifestiks peetakse Michael Kirby raamatut „Happe-
nings“ (1965), kus ta nimetab häppeninge „eesmärgipäraselt komponeeritud
teatrivormiks, kus erinevad aloogilised elemendid, sh mittemaatriksiline etenda-
mine, on organiseeritud lahterdatud struktuuriks.“ (Kirby 1966: 21) Mittemaat-
riksiline etendamine tähendab siin lihtsalt tegevuste esitamist laval ilma iga-
suguse tegelasele või konkreetsele ajale ja kohale viitava maatriksita, st see eten-
daja ja tema tegevused ei representeeri kedagi või midagi puuduvat, vaid esine-
vad eelkõige iseenda kui presentatsioonina.  
     Performatiivse inimese ja tema keskmeta „mina“ kontseptsiooni on põhjali-
kult käsitlenud filosoofid, kultuuriteoreetikud ning psühholoogid. Neurobioloo-
gia-alased hiljutised uurimused kinnitavad, et nii „mina(de)“ paljususel kui tema
(nende) ühtsustundel (jätkuvusel ja püsivusel ajas) on olemas ka neurobioloogi-
line alus (Grishakova 2014: 192), nii et selline inimesekontseptsioon on saanud
ka teadusliku kinnituse. 
     Niipea, kui uus teadmine või elutunnetus muutub peavooluks, tekib sellele
kohe ka vastukaal. Näiteks Shulamith Lev-Aladgem vastandab etendavale „mi-
nale” (the performing self) Erving Goffmani tähenduses mängiva „mina” (the
playing self), kes ei esine mitte meeldiva oleku või omakasu pärast, kelle tegevuse
eesmärk pole suunatud teistele ehk iseendast väljapoole, vaid ainult iseenda
ja mängu pärast ning iseenda jaoks, või vähemalt nii need inimesed väidavad.
Mängivat mina võib kohata peavoolukultuurist kõrval, väikestes intiimsetes
ruumides, poolprofessionaalsetes kooslustes, kogukonnateatris ja mujal. (Lev-
Aladgem 2013: 31) 
     Seega teatris kujutatavate (tegelas)kujude taga on täheldatavad vähemalt
kolm erinevat inimesekontseptsiooni, mis mõjutavad nii rolli ülesehitamise
loogikat, mängulaadi kui ka ühiskonnast ja inimestest arusaamist. Vaatajagi ei
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suhestu vaid (tegelas)kujuga, vaid rolliloogikast ja mängulaadist lähtudes meta-
tasandil ka selle kuju esitaja ja loojatega. Võib oletada, et tervikliku ja loogilise
inimese kontseptsioonil põhinevad (tegelas)kujud suunavad ka vaatajaid kor-
rastama oma või võõrast ideniteedimaterjali loogiliselt sidusaks tervikuks. Sellist
lähenemist põlistavad ka kooliharidus ja seal õpetatavad tegelase analüüsi
meetodid ning muidugi kunstikriitika. Teater ja draama seavad tihti keskmesse
mängiva inimese: nii erinevaid sotsiaalseid rolle esitava või maski kandva (tege-
las)kuju kui ka näitleja. Näitemäng ongi eriti nauditav siis, kui näitlejal on või-
malus kujutada ühe (tegelas)kuju mitut palet või mängida etenduses mitut rolli.
Niisiis fenomenoloogiliselt teater kui meedium demonstreerib, uurib ja kohati
isegi propageerib maskiga inimese kontseptsiooni. Ühelt poolt see õpetab ka vaa-
tajaid sotsiaalseid rolle paremini esitama ja sujuvamalt vahetama või siis suge-
reerib lihtsalt mängulist ellusuhtumist, kuid teiselt poolt õhutab ka umbusku või
paranoiat ümbritseva suhtes. Ehk nagu ütleb „Viimses reliikvias” Gabriel: „Olen
see, kelleks te mind peate. Ma pole täna see, kes ma olin eile. Ka teie pole homme
enam see, kes te olete täna.” Seda repliiki võib tõlgendada nii eksistentsialist-
likult kui ka performatiivselt. Viimasel juhul ei ole inimese identiteedil mingit
püsivat muutumatut tuuma. Usun, et paljudele noorematele vaatajatele on per-
formatiivse inimese kontseptsioon üsna südamelähedane, sest see genereerib
vabaduse tunnet, kuid võib tekitada ka ebakindlust ja kriise. Performatiivne vaa-
taja võib just teatrist otsima tulla terviklikku ja loogilist ideniteeti, mida saaks ka
endale kohandada.  

Kokkuvõte
Teatri ja etenduskunstide olemuslikuks tuumaks on inimene – etendaja. Etendaja
kujutab ja kujustab inimest, olgu siis kedagi teist või iseennast. (Tõsi, mõnikord
kujutatakse ka floorat ja faunat või abstraktseid nähtusi, kuid ikka läbi inim-
prisma ning neid personifitseerides.) Igasugune kujutamine põhineb aga ideo-
loogilistel valikutel, olgu need siis teadlikud või mitte, tuues esile teatud
arusaama ja tõlgenduse kujutatavast. Etenduse ja (tegelas)kujude loomisel
käiakse läbi aga veel üks protsess, nimelt etendaja ja rolli vahelised “läbirääki-
mised”, mis peaksid välja selgitama vastastikuse sobivuse ning mille käigus üks-
teise identiteeti mõjutatakse. Lisaks sellele peab etendaja analoogilisi “läbi-
rääkimisi” (tegelas)kuju asjus ka autorite ja publikuga, et pakkuda vaatajatele
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suhestumiseks ja oma identiteedi loomiseks või kinnistamiseks tähenduslikke
mudeleid, sotsiaalseid rolle. Niisiis teatris toimub identiteetide loomine mitme-
tasandilise interpersonaalse ja multimodaalse kommunikatsioonina, mille käigus
töötatakse välja nii erinevaid rollimudeleid-käitumismustreid kui ka ühist iden-
titeeti. Millised on need ühised identiteedid, mis tänapäeva teatripraktikuid ja
publikut huvitavad ning seovad, ning kuidas suhestub teiste identiteetidega meie
rahvuslik kuuluvus, see on juba järgmise artikli teema.    
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PEAOSAS LAVA
LAURA GRÖNDAHL

Soome teatrikoolituse ringkondades1 on viimasel ajal täheldatud, et noored
lavastajad ja teatrikujundajad väldivad suuri lavasid nagu katku. Lavastusi
tehakse pigem tagasihoidlikes ja tehnikaga puudulikult varustatud stuudioruu-
mides või hoopis väljaspool teatrimaju ja nende taristuid. Tundub raiskamisena,
et kallis ja avalikust eelarvest rahastatav repertuaariteater, mis peaks eelkõige
pakkuma kunsti tegemise jaoks parimaid võimalikke tingimusi, näitab end nii
sageli loova protsessi vastasena. Vastukaaluks pakutud suure lava kursused2 on
silmanähtavalt muutnud üliõpilaste hoiakuid ning meelitanud neid lavatehnika
võimalusi ja piire uuel moel katsetama. Probleem ei tulene siiski ainult tegijate
mõtteviisist. Tänapäevane suur või keskmine teatrilava kujutab endast massiiv-
setest mehhanismidest, konstruktsioonidest, valgus- ja heliaparatuurist ning nen-
dega töötavast personalist koosnevat keerulist süsteemi, mille mõju etenduse
kunstilistele eritingimustele on vähe uuritud. Kui need toimemehhanismid
jäävadki tundmatuks, võib lavatehnika hakata lavastuse tegemise protsessis ker-
gesti domineerima, loovaid lahendusi pigem takistades kui võimaldades.  
     K äesolevas artiklis püüan seda probleemi lahata, käsitledes teatritehnika rolli
teatrikujunduse seisukohast. Kõigepealt tutvustan lühidalt tänapäevase Soome
lavastuskunsti ja repertuaariteatri senist arengut ning arutlen, milline on seal-
juures lavatehnika roll. Seejärel käsitlen väljakujunenud tootmismudelit puudu-
tavaid uuenduspürgimusi, eriti nullindate eksperimentaalset Nykyteatterit.
Toon näiteks lavastuse „Tilan tuntu” (eesti k „Ruumi tunne”), teatrikujunduse
magistritöö aastast 2010, kus vaadeldi nähtava lavamehhaanika võimalusi toi-
mida iseseisva tähenduseloojana. See avab kasuliku vaatenurga tänapäevaste la-
vastuste tootmisprotsessi, kuid tekitab ühtlasi ka huvitava dejà-vu teatriajaloost:

1 Töötasin aastatel 2006–2013 teatrikujunduse professorina, minu informatsioon põhineb minu osalusel
suure lava kursuse kavandamisel ja õpetustööl.
2 Suure lava loovat organiseerimist on õpetatud Teatterikorkeakoulu, Tampereen yliopisto, Tutkiva teatterin-
työn keskuse ja Taideteollise Korkeakoulu teatrikujunduse õppesuuna ühistel intensiivkursustel 2009., 2011. ja 2014. a.
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„Tilan tuntu“. Stseen lavastusest. Foto Alisha Davidow.
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kas pole mitte varemgi tehtud sarnaseid eksperimente ja esitatud sarnaseid küsi-
musi? Lõpuks käsitlen selle konkreetse lavastuse protsessis avalduvaid eesmärke
kaasaegse lavastuskunsti ajaloo valguses. Toon võrdluseks kõrgema rakendus-
liku kunstikooli Bauhaus 1920. aastate etendused, millel on lavastusega „Tilan
tuntu” kolm huvipakkuvat paralleeli. Esiteks soov uurida abstraktse lava visuaal-
set dünaamikat ja tähenduste moodustamist mängulise katsetamise kaudu, mis
tõstatab küsimuse füüsilise esineja ja stsenograafilise (re)presenatatsiooni suhtest.
(Schlemmer 1961: 29, Moholy-Nagy 1961:50) Teiseks, nii 1920. aastatel kui ka
käesoleval sajandil elati (ja elatakse) jõulise tehnoloogilise arengu ja uute mee-
diavahendite sünni murrangulisel perioodil, millel on ilmne mõju teatris kasu-
tatavatele etendusstrateegiatele ja vanade strateegiate ümberhindamisele. Kol-
mas kokkulangevus on Soome teatrikujunduse traditsioonide tugev seos Bau-
hausis kujunenud modernistliku arhitektuuri ja disaini põhimõtetega. Kuidas
uuendab või jätkab lavastus „Tilan tuntu” neid traditsioone? 

Soome teatrikujunduse lühike lähiajalugu
Praegusel kujul eksisteeriv Soome repertuaariteater hakkas kujunema 1960. aas-
tatel koos heaoluriigi arenguga. Riiklikult finantseeritud kultuuriteenuseid peeti
vajalikuks, kuna usuti, et need võimaldavad välja elada linnastumise ja moder-
niseerumise poolt põhjustatud pingeid ning pakuvad üha lisanduva vaba aja
veetmiseks kõrgetasemelist ajaviidet. (Koho 1991) Selle projekti oluliseks osaks
oli tiheda linnateatrite võrgustiku rajamine. Kohalikud harrastusteatrid muutu-
sid kiiresti elukutselisteks ja rahastamise suurenedes kasvas ka teatritöötajate
arv. Uute teatrimajade suured lavad eeldasid suurema visiooniga režiid ja lava-
kujundusi, tõhusamat planeerimist ja selgemat tööjaotust. 1972. aastal kehtima
hakanud uute töölepingutega oli tagatud piisavalt pikk ettevalmistusperiood,
nii et teatrikunstnikul oli ka tegelikult võimalus muutuda teostavast käsitöölisest
kunstnikuks. Sellega oli loodud haritud ja oma kunstnikuidentiteedist teadliku
lavastuskunstniku elukutse. 
     Lavastuskunsti õpetamine ülikooli tasemel algas 1973. aastal Taideteollises
korkekoulus3. See liitis teatrikujunduse moderniseeruva kujutava kunsti ja

3 Soome peamine nii kunsti- kui disainierialasid õpetav ülikool, praeguse nimega Aalto Yliopiston
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu.
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disaini traditsiooniga. Kontakt lavastajate ja näitlejate koolitusega vähenes 1980.
aastatel ja katkes peaaegu täielikult sel ajal, kui Joukko Turkka oli Teatteri-
korkeakoulu4 rektor. Koostöö taastus 1990. ja 2000. aastatel hoopis uutel alustel.
Kaks olulist asja viimastel aastatel on üha parem koostöö Teatterikorkeakoulusse
üle viidud valgus- ja helikujunduse osakonnaga ning lavastuse ettevalmistamise
õpimoodul, mis annab nii lavastajatele, dramaturgidele, lavastuskunstnikele kui
ka valgus-, kostüümi- ja helikunstnikele ühise töömudeli5. Eesmärgiks on moo-
dustada ühtne kujunduse töörühm, mis koos lavastajaga vastutab lavastuse kui
terviku eest. Kuigi visuaalne kujundamine hõlmab nii lavakujundust, kostüüme
kui ka valguskujundust, ei käsitle ma siinkohal kõiki neid erinevaid ja olulisi ala-
sid eraldi, vaid mõtlen lavastuskunstniku all kõiki kunstnikke, kes osalevad la-
vastuse omaruumi ehitamises. Üldiselt loetakse Soomes teatrikujunduse alla kõik
lava visuaalsed ja ruumilised tähendussüsteemid, praktikas tähendab see lava-,
kostüümi-, valgus- ja grimmikujundust (Reitala 1986), tänapäeval ka videot jms
projitseeritud materjali. Teatrikujunduse alla oleks mõeldav paigutada ka heli-
kujundus, ent liigse mahukuse tõttu jääb see teema siinkohal käsitlemata. 
     Milliseid teatrikujundusi on siis sündinud kaasaegses, elukutseliseks muutu-
nud repertuaariteatris? Oleks julge samm teha suuri üldistusi, kuna Soomes on
igal aastal sadu kutseliste teatrite esietendusi koos suure hulga erinevate lava-,
valgus- ja kostüümikujundustega. Siiski on võimalik visandada parajasti valit-
seva mõtteviisi põhijooni, mida on sageli kergem ära tunda erinevates olukor-
dades välja öeldud soovide, väärtuste ja koolituse rõhuasetuste järgi kui la-
vastustest säilinud materjalide põhjal. Teatripraktikas jõutakse vaid harva „stiili-
puhaste” teosteni. Ent siiski eksisteerivad valdkonna sees teatud üldtunnustatud
väärtused: milliseid lahendusi peetakse põhimõtteliselt headeks ja toimivateks,
milliseid mitte? Nii oma teatrikunstniku-kogemuse ka kui tehtud uurimuste
(vt Gröndahl 2004; 2010) põhjal iseloomustaksin viimase paarikümne aasta
suundi järgmiselt:
     1960. aastate teisel poolel esile tõusnud radikaalne põlvkond pühkis lavadelt
kulissid ja imiteerivad kujundused. Ideaaliks muutus tühi, funktsionaalne lava,
mis ruumikasutuse, materjalivaliku või visuaalse vormi kaudu annab metafoo-

4 Soome peamine teatrikõrgkool.
5 Kostüümikunstnike regulaarne BA ja MA tasemel koolitus algas Taideteollises Korkeakoulus 2003. aastal.
Valgus- ja helikujundajate koolitust alustati 1986. aastal Teatterikorkeakoulus.

teatrielu_2013_Layout 1  07.08.14  18:53  Page 30



riliselt edasi lavastuse põhisisu. Sellise lihtsustatud esteetika võidukäik jätkus
läbi 1970. aastate, kuni 1980ndate individuaalsust rõhutav, poliitilisest võitlemi-
sest vabanenud kultuur sünnitas lausa visuaalse ilutulestiku. Ühelt poolt näitasid
eeskuju muusikavideod ja rokikontsertide valgustus, teiselt poolt kannustas äsja
esile kerkinud postmodernism julgelt visuaalset materjali kasutama ja hea maitse
piire ületama. Et sel ajal toimus võimas majanduslik kasv, jätkus teatritel raha
efektsete dekoratsioonide ja kostüümide jaoks. Pidu lõppes 1990ndate majan-
duslangusega. Lavastuste visuaalne stiil rahunes ja muutus minu hinnangul
lausa ettevaatlikuks, kuni valguskujunduse tähendus ja seninägematud võima-
lused muutusid kümnendi lõpuks üha ilmsemaks. Müügile tulid järjest võimsa-
mad, lihtsamalt käsitsetavad ja odavamad valgustusseadmed, mida hakkasid
kasutama esimesed erialaselt koolitatud valguskunstnikud. 2000ndatel muutus
video teatrikujunduses nii tavaliseks, et nüüd on videota lavastused juba vähe-
musse jäänud. Tervikuna tähendab visuaalse kujunduse raskuskeskme nihku-
mine füüsilistelt lavakujunduselementidelt valgusele ja projektsioonile kogu
lavastuskunsti uuenemist viisil, mida võime praegu alles aimata.  
     E elnevast üldsõnalisest kirjeldusest peavoolu stsenograafia kujunemise kohta
on välja jäetud hulk tähtsaid ja huvipakkuvaid nähtusi, näiteks 1980. aastatel al-
guse saanud füüsilise teatri suund, mida paljuski kehastab Jouko Turkka ja tema
koolitatud põlvkond. Eksperimentaalse teatri ringkonnas kasvas huvi muuhul-
gas kohaspetsiifiliste lavastuste vastu, kus kasutatakse pigem ära olemasolevat
keskkonda kui ehitatakse eraldi lavakujundusi. Vabatrupid ja kooliseinte vahel
sündinud lavastused on alati pidanud küsitavaks repertuaariteatrite väljakuju-
nenud töömeetodeid ja pakkunud neile alternatiive. Töömeetodid on muutunud
piirideüleseks, sest eriti vabakutselise töö lisandumisel on samad kunstnikud
tegevad nii suurtes teatrites kui ka mitmesugustes vabavormides. Kui idealistli-
kult mõelda, siis eksperimenteerivates ringkondades luuakse, katsetatakse ja
 parendatakse uusi meetodeid, millest peavooluteatrid nopivad vähehaaval välja
parimad variandid. Reaalsuses ei toimu see kõik alati nii õlitatult, sest tegemist
ei ole ainult kunstnike vaba valikuga, vaid ka keeruliste läbirääkimistega, millega
kaasnevad struktuursed, majanduslikud, tehnoloogilised ja organisatoorsed
tegurid. Seetõttu on tähtis tunda teatritegemise süsteeme ja arvestada ka raken-
duslike protsesside eritingimustega. Järgnevalt vaatlen keskmise repertuaari-
teatri väljakujunenud teatrikujunduspraktikaid ja nende kohta käivat kriitikat. 
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Kahe kultuuri vaheline lõhe teatris
Tüüpiliselt algab uue kujunduse tegemine6 pinda sondeerivast mõttevahetusest
lavastajaga ning näidendi teksti lugemisest ja analüüsist.7 Kaasaegne traditsioon
on selline, et kunstnik annab sündiva lavastuse peamisele sisule visuaalse vormi,
lähtudes tekstist tekkivatest kujutluspiltidest ja lavastaja tõlgendustest. Kui see
nn keskne metafoor on leitud, siis muudab kunstnik selle maketi, jooniste ja
arvutigraafika abil nähtavaks. Seejärel tuuakse see visioon lugemisproovidesse
näitlejate ette, kes sageli alles siis süvenevad esimest korda põhjalikult näiden-
disse ja saavad teada oma rolli. Niisiis on esinejate loov protsess alles algstaadiu-
mis, kui kunstnik hakkab kujundust tehnilise personali abiga juba teostama.
Lavaproovidega alustatakse tühjal laval, kuhu tulevase lavakujunduse kesksed
elemendid märgitakse ligikaudselt sirmide, põrandale teibitud märkide, laost
toodud mööbliesemete või teiste lavastuste kujunduselementide abil. Tavalise
repertuaariteatri ajakava raames ei jõutagi lõplikku kujundust üldjuhul enne
lavale üles ehitada, kui esietendus on juba lähedal. Selleks ajaks on lavakujun-
duselementide valmistamine tavaliselt nii kaugel, et suuri muudatusi pole enam
võimalik teha, isegi kui kujundusega rahul ei olda. 
    Kujunduse töörühma ja näitlejate loovad tööprotsessid toimuvad seega

eri ajal, mis eeldab, et välja on kujunenud teatud tegutsemishierarhia. See tähen-
dab, et proovides sündivate ideede mänguruum on ette määratud. Seepärast
on kunstniku tähtsamaid omadusi võime ette näha, missuguseks võib tulevane
lavastus kujuneda, ning luua kujundus seda silmas pidades. Lõpliku lavakujun-
duse püstitamist oodates rõhub kõiki painajalik hirm, et eelnevalt valmis mõel-
dud lahendused ei tööta, vaid halvemal juhul isegi takistavad näitlejatööd või
tekitavad valesid kujutluspilte. Seetõttu on planeerimisetapis kergem kindla
peale välja minna – tootmismall toetab olemasolevaid lavakujunduse konvent-
sioone, korrates seda, mis on ennegi töötanud. Teatritegijad on seda vales taktis
edenemist nii kaua kritiseerinud, kuni see on olemas olnud, kuid väljakujunenud

6 See teave põhineb minu enda lavastuskunstnikuna töötamise kogemusel, arvukatel vestlustel kollee-
gidega ning Taiteen ja suunnitelun korkeakoulu teatrikujunduse õppesuunal kasutatud praktikatel.
Töötasin 1983–2001 Soomes teatris põhikohaga lava- ja kostüümikunstnikuna, 2005. aastast õppejõuna
TaiKis. Olen käsitlenud teemat laiemalt artiklis „Ai siitä tuli sitten tuollainen” (Gröndahl, 2009).
7 Tänapäeva lavastuskunstniku töömeetodeid on suurepäraselt kirjeldatud Pamela Howardi raamatus
„What Is Scenography” (2002).  
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organisatsioonistruktuuride muutmine on keeruline, sest eriti just suuremahu-
liste lavastuste ettevalmistamine on aeglane ja kulud suured. 
     Suured teatrid töötavad nagu tehased, jaotades lavastuse tootmise erinevate
osakondade ja tööetappide vahel. Füüsilised lavakujunduselemendid valmista-
takse eraldi osakonnas, mille töötajad elavad sageli ainult oma keskkonnas ega
ole teadlikud laval toimuvast. Nii puudub neil ettekujutus sellest, kuidas deko-
ratsioone hakatakse kasutama või kuidas need peaksid lavastuses kui tervikus
välja nägema. Kui dekoratsioonid valmistanud meistrid ei osale lavakujunduse
püstitamise, vahetamise ja ladustamise protsessis, siis ei mõista nad ka lava-
meeste seisukohti kujunduselementide mõõtmete, kaalu ja monteeritavuse osas.
Kõige tähtsam on aga puuduv ühine arusaam tehnilise konstrueerimise ja kuns-
tilis-lavalise toimimise olemusest. Lavastaja, kes ei tõsta oma jalga töökotta, ei
saa aru, kui palju aega, tööd ja materjali kulub mõne lihtsana näiva elemendi ehi-
tamiseks. Puusepp, kes veedab oma päevad jooniste järgi dekoratsioone valmis-
tades, võib kergesti solvuda, kui plaanid muutuvad ja tema hästi tehtud töö
järsku enam ei kõlbagi. Konfliktid on kerged sündima, nende tagajärjel aga tõm-
buvad kunstiline ja tehniline personal eri leeridesse ja üksteisemõistmine halve-
neb veelgi.  
     Tehnilise ja lavapersonali eraldatuse põhjuseks võib olla ajakava või organi-
satoorne hierarhia, kuid sageli on põhjuseks elementaarne ruumipuudus: paljude
Soome teatrite tööruumid on liiga väikesed ja töökoda on viidud mujale, tavali-
selt linnaservas üüritud tööstushoonesse. Nii katkeb loomulik suhtlemine ning
tekib tõrge kujunduselemente muuta, kui selleks tuleb neid koormaautoga töö-
koja ja teatri vahet vedada. See on tüüpiline näide, kuidas praktilisest paratama-
tusest tulenev asjade korraldamine võib kunstilist protsessi otseselt mõjutada.
Vastuolude taga leidub ka põhimõttelisi hoiakuid, mis selle konkreetse näite
puhul on seotud teatrimaja arhitektuuriga: lavakujunduse ehitus- ja teostamis-
protsessi ei peetud nii oluliseks osaks etenduskunstist, et selle vajadustega oleks
algusest saadik arvestatud. Sisuliselt on küsimus laiemas mõtteviisis, mida ise-
loomustab ehk kõige tabavamalt kirjeldus kahe kultuuri vahelisest lõhest. 
     K ahe kultuuri vahelise lõhe mõiste tõi käibele C. P. Snow oma kuulsas loengus
1959. aastal. Lühidalt oli tema põhiväide, et humanitaarteadused ja täppisteadu-
sed on üksteisest nii palju kaugenenud, et ühine diskussioon pole enam võimalik
(Snow 1998). Ajaloolane Kalle Michelsen (2000; 1999; 1990), kes oma terava
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pilguga on uurinud muuhulgas inseneriteaduste positsiooni Soome kultuuris,
konstateerib, et tehnika on traditsiooniliselt suletud justkui „musta kasti”, mille
sisu ei uurita ja mille rolli muu ühiskonna arengus ei mõisteta. Tehnoloogia aja-
lugu peetakse nagu sisemiseks arenguks, kus uus ja parem seade tõrjub vana
kõrvale, ilma et sellega oleksid seotud mingid ideoloogilised või poliitilised vali-
kud. „Kuna tehnika oli ainult informatsioon ja meetod, oli see moraalselt neut-
raalne ehk indiferentne ja seega väljaspool moraalseid väärtusi.“ (Michelsen 1999:
312) Ka filosoof Timo Airaksinen (2003: 36) nendib, et tehnikat on traditsioonili-
selt peetud väärtusvabaks puhaste vahendite kogumiks „ilma väärtustele omase
ebamäärasuse, tõlgendusvõimaluste, vaieldavuste ja varieeruvusteta”. Nimelt
sellise, iseenesest hästi mõeldud inseneriteaduste põhimõtte võib ära tunda ka
repertuaariteatri organisatsioonist. Näide selle kohta on laenatud  Helsingi linna-
teatri tehnilise direktori Birger Grönholmi 1988. aastal kirjutatud lavatehnika
käsiraamatust:

„Lavatehnika ülesandeks on luua kunstitegevuse jaoks mitmekülgsed võimalused ja head
tingimused, andes selle jaoks vahendid ja meetodid, mille abil saab sujuvalt ja ökonoomselt
ellu viia loovaid ideid ja lavakasutust. Teatris aga tuleb eelkõige arvestada etenduse kuns-
tilise väärtuse ja publiku heaoluga. Hoopis teine asi on lavatehniliste seadmete ja mehha-
nismide võimaluste vääralt kasutamine, näiteks juhul, kui tehniliste võimalustega haka-
takse põhjendamatult mängima. Sel juhul, võib öelda, sünnib mehhaniseeritud kunst. Siis
on viga kasutajas, mitte tehnikas.” (Grönholm 1988: 23–24)

Tehnika niisiis vabastatakse kunstilisest vastutusest – ja samas vabastavad kunstni-
kud end meelsasti tehnilise teostuse keerulistele väljakutsetele mõtlemisest. Sel-
lega teevad nad sama vea, mille eest Michelsen (2000; 1999; 1990) kritiseeris hu-
manitaarteaduste traditsiooni, mis eeldab, et tehnika areneb kultuurilistest,
ühiskondlikest ja ajaloolistest sündmustest lahus: „Väga üksikud ajaloolased on
märganud, et masinad teevad ka poliitikat.“ (Michelsen 1990: 153) Teatris kõlaks
vastav väide umbes nii: me peaksime märkama, et laval olev tehnika ja kujun-
duse valmistamise protsessid teevad kunsti – need loovad teostuse tingimused,
säilitavad iseenesestmõistetavaks peetud töömeetodeid ning vahendite ja mater-
jalide valikut. Tehnika unustamine „musta kasti” tähendab, et selle nähtamatu
ja kunstnikele kättesaamatuks jääv mõju süveneb ja kasvab. 
     C . P. Snow pidas interdistsiplinaarset koolitust võtmeks kahe kultuuri vahelise
lõhe ületamisel. Usun, et sama kehtib ka teatris. Tänase päevani on enamik töö-
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kodade ja lavatehnilistest töötajatest teatrivälise taustaga ega tunne algselt lavas-
tuse loomise spetsiifikat. Kui tehniline ja kunstiline personal märkaks üksteise
olemasolu juba õpingute ajal, saaks kõigi töötajate erioskusi lavastuste tegemise
käigus paremini ära kasutada. Näiteks võib kvalifitseeritud puusepp või koge-
nud lavameister teha ettepaneku tehniliseks lahenduseks, mis avab uusi loomin-
gulisi võimalusi – olukord, millega olen kunstnikutöös sageli kokku puutunud.
Tehnilise personali oskuste tunnustamise korral võib tehnika olla loova protsessi
orgaaniline osa. 

Teistmoodi töötamise viisid
2000ndatel aastatel on surve teatrite tootmismudeli muutmiseks veelgi kasvanud,
sest majanduse pingeline olukord sunnib tegevust tõhustama ja toob probleemid
teravamalt esile. Samal ajal on viimaste aastate Soome etenduskunstile värvi and-
nud liikumine, mille kohta kasutatakse mitmeti tõlgendatavat nimetust Nyky-
teatteri või Nykäri8. See sai algtõuke Hans-Thies Lehmanni poolt 1999. aastal
kasutatud postdramaatilise teatri9 mõistest, millest ruumipuudus ei võimalda
põhjalikumalt rääkida. Märgin vaid, et tähelepanu on nihkunud kirjandusliku
teksti ettekandmiselt etendusele kui sündmusele. Kirjutatud draama hülgamist
nähakse laiemalt keele ja teksti kriisina, märgi ja tegelikkuse vahelise suhte kat-
kemisena (Numminen 2010: 23–25). Ühtlasi on ka lava-, kostüümi-, valgus- ja heli-
kujundus vabanenud draamat teeniva vahendi rollist. Teatrikujundust on hakatud
pidama iseseisvaks ruumilis-visuaalseks meeleliseks kogemuseks, mis ei viita
endast väljaspoole. (Lehmann 2009: 275) Lava ei taandata tõlgendamisvõimalust
pakkuvateks tähendusteks või metafoorideks, vaid sellesse suhtutakse kui
omaette, avatuks jäetud reaalsusse, millele vaatajad lähenevad enda valitud tak-
tikate abil. Etenduse fookus nihkub tegijate visioonidelt publiku vastuvõtule kogu
selle mitmekesisuses (Aronson 2005), mis muudab suhtumist kujundamisse. Selle
asemel, et kunstnik lihviks oma ideed täiuslikku materiaalsesse vormi, pakub ta
võimalusi, laseb asjadel juhtuda ning lubab poolikust ja ebaterviklikkust.

8 Nykyteatteri nimetus kujunes välja Teatterikorkeakoulu õpilaste ja õpetajate igapäevasuhtluses „põhi-
teatri” ehk teatrialal „normaalseks” peetava vastandina. „Nüüdisteater” on siiski probleemne mõiste,
kuna seda võib mõista mitut moodi ja ajada kergesti segamini varasemate avangardistlike liikumistega,
mis ju ka on alati oma aja nüüdisteatriks. Teemat käsitletakse mitmekülgselt Annukka Ruuskase toimeta-
tud raamatus „Nykyteatteri. 2000-luvun uusi skene”, 2010.
9 Vt Lehmann 2009 (1999).
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     See toob teatritegemise praktikate ja kõigi teatritöötajate ette uut tüüpi välja-
kutsed. Näiteks Katariina Numminen (2010: 36–37) kirjutab oma dramaturgitöö
arengu kohta, et üha sagedamini sünnib tekst laval ühise improvisatsiooni käi-
gus, ilma et ta selle eelnevalt valmis kirjutaks. Sarnast suunda on märgata noorte
teatrikunstnike töös. Nad on läinud ateljeest lavale, et koos näitlejatega erinevate
harjutuste ja katsetuste käigus lavastust luua.10 Niisiis alustavad nad protsessi
teisest suunast kui repertuaariteatri11 töökultuuris on harjumuseks. Väljakuju-
nenud tootmismudeli ja Nykyteatteri töökultuuri põhimõttelisi erinevusi võib
naljaviluks võrrelda deduktiivse ja induktiivse järeldamisega. Traditsioonilise
lähenemisega teatrikujundaja lähtub kontseptuaalsest, universaalsust taotlevast
ideest ja jõuab sealtkaudu lavastuse materiaalse vormi ja detailideni, mis seda
ideed esindavad. Arnold Aronson (2005: 17) nimetab sellist lavakujundust taba-
valt „platonistlikeks varjudeks”. Nüüdisteatri kunstnik aga lähtub konkreetsetest
tegudest ja üksikutest tähelepanekutest, mis võivad olla omavahel seotud, seos-
tuda mistahes väljaspool etendust olevate tähendustega ning anda mitmeid või-
malikke tõlgendusi. Eeldatakse, et mõtted sünnivad elamise kogemusest ja
tegevusest kogu selle etteaimamatuses ja heterogeensuses.  
     Niisiis ei juhi nüüdisteatri teatrikujundust eelnevalt läbimõeldud analüüs,
vaid lavaharjutuste käigus sündivad ootamatud ettepanekud. Lavakujundus,
kostüümid ja valguskujundus võtavad kuju elava sündmuse tingimustes, mis
teeb nende teostamise sageli keeruliseks. Isegi lihtsate lavaelementide valmista-
mine on näitlejate improvisatsiooniga võrredes aeglane ja kallis protsess. Kui lõp-
lik lavakujundus otsustatakse alles viimastel meetritel, siis jääb ambitsioonikas
visuaalia ajapuudusel teostamata. Pealegi on lavakujundaja töökoormus kahe-
kordne, kui ta peab viibima kõigi proovide juures ja vastutama ka praktilise teos-
tuse eest. Tõsi, tänapäevane valgus- ja projitseerimistehnoloogia võimaldab
lavapilti varasemast palju lihtsamalt ja kiiremini muuta ning erinevaid variante

10 Uusi töömeetodeid on arendanud muuhulgas lavastuskunstnikud Elina Lifländer ja Milla Martikainen.
11 Kuigi vabad teatritrupid on saanud märksa lihtsamalt erinevaid töömeetodeid katsetada, on ka nemad
vähemal või rohkemal määral seotud repertuaariteatrites kasutusel olevate tootmismudelitega. Osaliselt
johtub see sellest, et mõlemas kohas töötavad samad kunstnikud, ja töömeetodid ning suhtumine käivad
nendega märkamatult kaasas. (Mõju on kahesuunaline.) Kuna lavastusepõhiselt koostatud töörühma liik-
med töötavad enamasti ka erinevates repertuaariteatrites, siis tuleb näiteks ajakava vägisi sobitada teatriala
üldiste praktikatega.  
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12 Intervjuud 2005: lavastuskunstnik Kati Lukka, valguskujundajad Ville Toikka ja Juha Westman. Osaliselt
avaldatud teoses Korhonen, Kaisa & Tanskanen, Katri 2005. Näytös vailla loppua. Teatterin ja tanssin
vuosi. Helsinki: LIKE.2005. Intervjueerija Laura Gröndahl. 
13 Tähelepanekud põhinevad minu seitsmeaastasel teatrikujunduse professorina töötamise kogemusel,
mil olen saanud lähedalt jälgida noorte lavastuskunstnike tööd nii kooli ajal kui ka pärast lõpetamist. 
14 „Tilan tuntu” oli osa Davidowi magistritööst Aalto yliopisto kunsti ja disaini kõrgkooli lavastuskunsti
erialal. Etendus kanti ette ülikooli LUME keskuse laval ja materjali esitati muuhulgas Praha Quadrennialil
2011. a. Peale Alisha Davidowi ja Nanni Vapaavuori kuulusid töörühma koreograafid Sanni Sihvola ja
Antti Seppänen, tantsijad Aino Voutilainen, Anu Castren ja Antti Seppänen, helilooja Joe Davidow ning
kostüümikunstnik Metti Nordin. 
Lõputöö kirjaliku osa juhendajana oli mul võimalus loomisprotsessi lähedalt jälgida. Pildimaterjali leidub
mh: http://davidow.fi/production/show/id/17

katsetada.12 See on minu meelest üks põhjuseid, miks noored stsenograafid on
Nykyteatterile omases protsessitöös nii edukalt läbi löönud ja olnud kunstilistes
improvisatsioonides võrdseks partneriks.13 Lavastuskunstniku ja valguskujun-
daja ametid kattuvad üha enam.

Näide: „Tilan tuntu”
Järgnevalt käsitlen lavastuse tegemise protsessi kahte poolt näite varal, mis esin-
dab suurepäraselt nii Nykyteatteri püüdlusi kui ka dialoogi tootmisprotsessi
realiteetidega. Lavastuskunstnik Alisha Davidow ja valguskujundaja Nanni
Vapaavuori tegid 2010. aastal eksperimentaalse lavastuse „Tilan tuntu”14, kus
peaosaliseks võib pidada lava. Hakatuseks kujundasid ja teostasid nad liikuvatel
elementidel, valgusel ja projektsioonidel põhineva lavateose ilma näitlejateta.
Etenduse täpse pikkuse ja rütmi määrasid Joe Davidowi loodud muusika, lava-
kujunduselementide mehaaniline liikumine ja valguskujundus. Valmis tervik
pakuti välja kahele koreograafile, Sanni Sihvolale ja Antti Seppäsele, kellest
kumbki ehitas sellele oma tantsuteose. Lõpptulemusena sündis ühe lava- ja
valguskujunduse ning helimaailma põhjal kaks erinevat elavat lavastust. 
     D avidowi ja Vapaavuori põhieesmärgiks oli saavutada olukord, kus visuaalne
lavapilt, selle toimimine ja kasutamine oleks ainuüksi nende kui kunstnike
otsustada. (Davidow 2012: 5) Samal ajal tahtsid nad uurida, kuidas koreograafid,
tantsijad ja kostüümikunstnikud tõlgendaksid ruumis, lavakujunduselementide
liikumises, valgusega loodud nägemustes ja muusikas olevaid tähendusi –
Davidowi enda sõnadega: „Ehitasin ruumist nagu mängu, võrrandi, mille tule-
musena soovisin saada teada, kui sarnaselt inimesed asju kogevad. Kas inimene
suudab lahendada loo, mille ma tahtsin ruumiga jutustada.” (Samas: 4) Lava- ja
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„Tilan tuntu“. Stseen lavastusest. Foto Alisha Davidow.
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„Tilan tuntu“. Stseen lavastusest. Foto Alisha Davidow.
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valguskujundus ning muusika loodi Claes Andersoni luuletuse „Solidaarisuus”
(eesti k „Solidaarsus”) lugemisel tekkinud seoste põhjal. Kunstnike tõlgenduse
kohaselt kritiseerib luuletus tänapäeva ühiskonda, mis idealiseerib individua-
lismi ning hävitab inimeste võimet kokku hoida ja üksteist mõista. Kunstnike
nähtavaks tehtud maailmas kujutas etenduse algus ängistavalt külma, mehaani-
list ja kakofoonset maailma, kuid lõpupoole tõusis esile mõte ühtekuuluvu-
sest, põhimõttelisest sarnasusest, mis teeb võimalikuks solidaarsuse (Davidow
2012: 16): „Tahtsime, et meie ruum liiguks, pöörleks ja muudaks kuju nagu
postmodernistlik ühiskond ning meie pidevas muutumises olev keskkond.”
(Samas: 16) Otsesed viited luuletuse sisule olid siiski kaotatud ja visuaalne väl-
jendus oli täiesti abstraktne, v.a vaheseintele projitseeritud stiliseeritud arvuti-
animatsioon kõndivatest figuuridest. 
     Vaba assotsieerimise käigus arendatud mõtted teostati mehaaniliselt liikuvate
valgete geomeetriliste elementide, valguse ja projektsiooni abil (Davidow 2012:
14–20, etendus 17.4.2010). Kujunduse tehniline teostus oli pretensioonikas15: neli
suurt pooliku silindri kujulist elementi olid kinnitatud laest rippuva raami külge.
Silindrite konstruktsioon oli metalltorudest, mis olid kaetud läbipaistva valge kar-
dinaga. Raami asendit muutes muudeti rippuvate poolkaarte paigutust, nende
liikumine moodustas lavastuse mehaanilise koreograafia. Tehniliselt oli asi teos-
tatud köite ja vasturaskuste süsteemiga. Põrand kaeti valge tantsupõrandaga. 
     „ Tilan tuntu” tööprotsess sisaldas mõlemat eelpool kirjeldatud suunda. Teatri-
kujundajad alustasid oma tööd tavapärasest, tekstist lähtuvast ja terviklikul
tõlgendusel põhinevast kavandamisest, mida erandkorras ei häirinud hirm või-
malike muutuste ees. Koreograafid, kes kohtasid valmis lavakujunduse liikumist,
pidid end mahutama selle raamidesse ja võimalustesse. Kuid samas oli koreo-
graafidel täielik vabadus oma lahenduste leidmiseks tingimustes, mille sisulised
lähtekohad olid neile teadmata. Etenduse eesmärk ei olnud ühtne terviklik tõl-
gendus, vaid just nimelt erinevate variatsioonide avaldumine. Valmis lavaruumi
puhul ei olnud niisiis küsimus lavastuse lõpliku vormi ettenägemises ja tegijate
algsete originaalsete mõtete viimises lavale, vaid füüsilise ruumi välja pakkumi-
ses kõikmõeldavate sündmuste, uute tõlgenduste ja kasutusvõimaluste jaoks. 
     „ Tilan tuntu” tegijad vältisid eelpool käsitletud ettenägemise vajadusega seo-

15 Teostuse eest vastutasid LUME lava tehnilise personali hulka kuuluvad meistrid Jyri Lahelma ja Pasi
Pakula. 
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tud probleeme. Ühtlasi muutus ka nende endi hoiak kunstnikutöö suhtes, võr-
reldes traditsioonilise lavastuskunstnikuga. Kui viimane püüab anda valmis
mõeldud ideedele optimaalse materiaalse vormi, siis Davidow ja Vapaavuori olid
huvitatud publikus sündivatest erinevatest tõlgendustest, mis ei pidanud sugugi
ühtima kunstnike endi algsete mõtetega. Esteetilises mõttes võib sellist pööret
kutsuda hermeneutiliseks, mis tähendab kunstiteose mõistmist vaataja tõlgen-
duses uueks muutuvate kogemustena, mida ühendab sarnane korduv struktuur
ja mis laiendavad kogemushorisonti.16 Selle kohaselt ei ole kunstis tegemist ainult
tuttavate tähenduste äratundmisega, vaid teose ja vaataja vahelise võõruse koh-
tumisega. See aga jääb ettekavandatud kujunduse piiridest välja, sest võõrast ei
saa ette tunda.17 Teiselt poolt võib kunstnike seisukohta näha psühholoogilise
ja kultuuriuuringulise huvina selle vastu, miks ja kuidas erinevad vastuvõtjad
tajuvad erinevaid tähendusi. Lõputöö kirjalikus osas lahkas Davidow (2012)
küsimust, millel põhineb mittekeeleliselt sündivate tähenduste jagatavus. 

Tänapäeva lavastuskunsti juured?
Kui kõneks on Nykyteatteri teatrikujunduslikud pürgimused, siis märgib keegi
varem või hiljem, et selles pole ju midagi uut. Ei olegi. Mittekeelelisi lavaele-
mente, nagu ruumi, valgust, kostüüme või helisid on ennegi vaadeldud iseseis-
vate huvitavate kunstiliste kogemustena, mida ei pea allutama loo jutustamisele,
vaid mis võivad olla terve lavastuse lähtepunktiks. Need väited olid muuhulgas
kirjas Richard Schechneri keskkonnateatri aksioomides 1968. a. (Schechner 1973)
Sarnaseid jooni leiab juba 20. sajandi erinevatest visuaalse teatri katsetustest,
sümbolismi järellainetusest ning Antonin Artaud’ tekstidest. Mind huvitab aga
see, miks teatud pürgimused kerkivad pinnale teatud aegadel ja kuidas need eri-
nevatel aastakümnetel varieeruvad. Mis ühendab Nykyteatteri tegijate mõtlemist
ligi saja aasta eest tegutsenud kolleegide omaga ja mis neid eristab?
     Lavastusprotsessi ja väljenduskeele toimimist puudutavaid mõisteid võib
mõnes mõttes pidada teatri tegemise retseptiks, kus on kirjas, millised on lavas-
tuse koostisained ja kuidas neid kasutada, et kõik töötaks nagu mõeldud. Põhi-
mõtteliselt sisaldavad need mõisted intuitiivset nägemust lavastuse ja selle osade

16 Vt Gadamer 1975 (1960).
17 Olen teemat laiemalt käsitlenud artiklis „Lavastus kohtaamisina ja kosketuksena” (Gröndahl 2014). 
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olemasolu viisidest – mõneti nagu terve mõistuse ontoloogia. Selle paremaks
mõistmiseks kasutan Christopher Baughi (2005) nägemust, mille kohaselt võib
20. sajandi teatrikujunduse pürgimusi kirjeldada etendusmasina metafooriga.
Teisisõnu, teatrilava koos kõigi oma väljendusvahenditega on nagu masinavärk,
mis annab etendusele koha, võimaldab selle toimumise teatud kujul ja viib selle
kindlakäeliselt algusest lõpuni. Sellest vaatenurgast võib teatrikujundust näha
kui tehnikat, mille mehhanism väljendab teatri oletatavat tööpõhimõtet ka selle
sisu kujunemise ning edastatavuse-vastuvõetavuse osas. 
     Kahe eraldiseisva asja – lava ja masina – metafoorne ühendamine tähendab
seda, et esimese ehitust või tööpõhimõtet on võimalik mõista teise, tavaliselt
konkreetsema ja tuttavama nähtuse kaudu.18 Käesoleval juhul on kujutluspilt
masinast meie jaoks lava tõlgendamise mudeliks, sest tunneme ära mõlemale
omased ühised tunnusjooned ja sedakaudu mõistame midagi olulist lava toimi-
misviisi kohta. Baughi (2005: 46–61) sõnul on masina idee olemas juba Craigi ja
Appia viisis käsitleda lava abstraheeritud etendusruumina, mis ei ole seotud
üksiknäidendile omaste tähendustega. Tegemist oli omamoodi „üldise teatrima-
sinaga”, mis pakub igale üksikule etendusele sobivat põhimehhanismi ja mille
seadete muutmine võimaldab toota erinevaid sisusid. Josef Svoboda oma kinee-
tiliste valguskujundustega ehitas ehk üldse kõige efektiivsema etendusmasina,
mille tööpõhimõtet kirjeldas ta ise järgnevalt: „Tõeline lavakujundus on see, mis
juhtub siis, kui eesriie avaneb, ja see on ainus viis selle hindamiseks.” (McKinney,
Butterworth 2009: 3) Nii võib teatrikujundust näha kui masinat, mis käivitub ees-
riide tõustes ja viib etenduse teatud rada pidi kontrollitult sihtkohta ehk soovitud
kogemuseni, mida saab tõlgendada vaid ühel viisil. 
     Kui oletada, et teatritegija või vaataja näeb lava kui masinat, siis tuleb kõige-
pealt küsida, missugune on nende ettekujutus masina prototüübist. Kujutluspilt
muutub loomulikult vastavalt sellele, missugune on neid ümbritsev tehnoloogi-
line keskkond ja milliste masinatega nad päevast päeva kokku puutuvad. Tun-
dub, et praegusaegne teatrimasin on nagu 20. sajandi esimese poole mehaanilised
seadmed, rasketööstus ja konveiertootmine, kus standardse toote tootmisprotsess

18 Minu arusaam metafoorsest mõtlemisest põhineb kognitiivses teatriuurimises palju kasutatud Georg
Lakoffi ja Mark Johnsoni teoorial, mille kohaselt metafoorne mõtlemine toimub varase lapsepõlve keha-
liste ja sensomotoorsete kogemuste põhjal sündivate metafooride ja visuaalsete kujundite abil (Lakoff &
Johnson 1999). 
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jagatakse parima tõhususe nimel eraldi operatsioonideks. Ent nimelt selles osas
töötab Nykyteatteri lavamasin minu meelest teisiti: näiteks „Tilan tuntu” elemen-
tide koreograafia kulges küll masinliku täpsusega, kuid selle eesmärk ei olnud
lavastuse ja etenduste kogemust piirata ühe alternatiiviga, vaid, vastupidi, luua
võimalused erinevate tõlgenduste tekkeks. Võiks arvata, et siin avaldub teist-
moodi, kasutajakesksem viis suhtuda masinasse kui omalaadsesse ettemäära-
mata võimaluste baasi. See ei teeni üht universaalset kasutusotstarvet, vaid
toodab ennustamatuid ja juhuslikke nähtusi, mis muudavad algseid eesmärke ja
raamistikku. 
     Kas selline suhtumise muutus võiks olla seotud kultuuritehnoloogia muutu-
misega, infotehnoloogia, digitaliseerumise ja multimeedia väljakutsetega? Ma-
sina kasutaja ei ole enam oma tööülesandele  spetsialiseerunud konveieritööline,
kes vorbib tehases materiaalseid tooteid, vaid süsteemsetes võrgustikes seiklev
ellujääja, kel tuleb pidevalt oma arusaamu täiendada ja uusi tegutsemisviise
omandada. Ühelt poolt domineerib tehnika kultuuri üle rohkem kui kunagi
varem, aga teiselt poolt õpivad kasutajad ja tarbijad selles erinevate taktikate abil
aktiivselt loovima – laenates Michel de Certeault (1984). Minu arvates võib
lavastust „Tilan tuntu” vaadelda kui näidet kasutajasõbralikust teatrikujundu-
sest, mis käib ühte sammu üldisemate, vastastikust mõju ja tarbijate valikuid
rõhutavate kujunduspõhimõtetega nüüdisaja tarbekunstis ja arhitektuuris. 
     Järgnevalt käsitlen oma väidet lähemalt, võrreldes lavastuse „Tilan tuntu”
eksperimentaalsetes eesmärkides avalduvat mõtteviisi peaaegu saja aasta võrra
vanemate nägemustega, mis samuti esitati rakendusliku kunstikooli konteks-
tis – Oskar Schlemmeri tekstide ja lavastustega Bauhausis 1920ndail aastail. 

Erinevad etendusmasinad
Weimari vabariigis aastail 1919–1933 tegutsenud Bauhaus oli esimene kool, kus
püüti leida kaasaegse disaini ja arhitektuuri põhijooni. Kooli missiooniks oli aren-
dada soodsat, funktsionaalset ja tööstuslikuks masstootmiseks sobivat disaini,
teenimaks kaasaegse ühiskonna kodanikke. (Gropius 1961: 7) Kooli tegevust ise-
loomustas ühelt poolt usk teaduse ja tehnika progressi ja teiselt poolt müstilise
varjundiga huvi abstraktse värvi- ja vormikeele olemusliku sisu vastu. Eksperi-
menteerivad teatrietendused kuulusid 1920. aastatel õppeprogrammi. Nende
üheks eesmärgiks oli uurida erinevate kunstiliikide seotust teatriga, mis sarnaselt
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kooli keskse õppeaine arhitektuuriga oli samuti vaadeldav tervikliku teosena.
Maalikunsti ja skulptuuri õppejõud Oskar Schlemmer oli fotograafia õppejõu
László Moholy-Nagy kõrval Bauhausi kõige väljapaistvam teatritegija. Tema la-
vastustes19 olid lavaelementideks elavad tantsijad, kelle isikupära, näojooned ja
kehakuju olid peidetud geomeetrilisi kujundeid jäljendavate abstraheeritud kos-
tüümide alla. Tänapäeva vaataja seostaks seda pigem värvide ja vormidega män-
giva humoristliku nukuanimatsiooni kui elava teatriga. 
     Schlemmer jagas teatritegemise kolmeks üksteisest põhimõtteliselt erinevaks
sündmuseks: kirjalik kõneteater, näitleja väljendus ja visuaalne lava. Viimane
neist baseerus abstraheeritud optilisel sündmusel, mille vahenditeks olid liiku-
misse pandud värv ja vorm. (Schlemmer 1961: 18) Selle eesmärgiks oli saavutada
abstraktne kord, mis ei olnud kokkusobitatav loodust esindava inimesinejaga
(samas: 21–23). Sellepärast tuleb teatris üht alati teisega kohandada: kas tehakse
lavast looduse imitatsioon või vormitakse loomulik näitleja-inimene abstraktse
ruumi nõuetele vastavaks. Schlemmer pidas siiski inimkuju ideaalsete proport-
sioonide allikaks ja püüdis oma lavastustes nimetatud dihhotoomiat ületada,
eesmärgiks Tantsijainimene, kes alluks nii keha kui ka ruumi seadustele
(samas: 25). 
     Nii Schlemmeri kui Moholy-Nagy (1961: 60) tekstides kordub mõte, et me-
haanilised mehhanismid või marionetid realiseerivad värvide ja vormide abst-
raktset liikumist paremini kui keha võimalustega seotud inimesed. Inimese keha
toimib nende sõnul liiga ebatäpselt ja juhuslikult, et selle abil saaks oma mõtteid
täiuslikult teostada. Siin võib leida paralleele abstraktse kunsti pürgimusega tõr-
juda maalidelt kõik kujutavad elemendid. Näiteks Vassily Kandinsky (1988)
vabastas oma loomingu jutustavuse ebamäärasusest, lasi vormi ja värvi vabaks,
et jõuda geomeetriliste kujundite ja põhivärvide sisemise kooskõla kaudu väl-
jenduse algosadeni. Kandinsky jaoks väljendas eseme väline vorm selle trans-

19 Oskar Schlemmeri tuntuim teos „Triaadide ballett” kanti esimest korda ette Stuttgartis 1922. a, hilisemad
õpilastega koos tehtud lavastused töötati välja selle põhjalt. „Triaadide ballett” oli kostüümide, tantsu,
pantomiimi ja muusika kombinatsioon. Esinejad kandsid skulptuurilikke kostüüme, mis sarnanesid
erinevate geomeetriliste kujunditega. Muid Schlemmeri lavastusi oli muuhulgas „Figural Cabinet I-II”
(1922–23) ja tantsude seeria Dessaus 1920. a lõpus. Tema õpilased Kurt Schmidt, F. W. Bogler ja Georg Telt-
scher tõid 1923. a lavale ”Mehaanilise balleti”. Ka László Moholy-Nagy osales teatritegemises, kavandades
lavastusi (Gropius & Wensinger 1961). Internetist leidub rohkesti etenduste rekonstruktsioonidest tehtud
videoid. 
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tsendentaalset sisemist paratamatust – mõte, mis meenutab platonismi. Kui mee-
nutada Aronsoni sõnu modernistlikust stsenograafiast kui „platonistlikest var-
judest” (Aronson 2005: 17), siis on märgata, et 20. sajandi alguse lavastuskunsti
läbib sarnane intuitiivne filosoofia. Samal rajal on Baugh (2005: 46–47), märkides,
et modernistlik etendusmasin väljendab osalt sellist teaduslik-tehnilist lähene-
misviisi, kus püütakse mõista mateeria üldist ehitust ja universaalseid toimimis-
põhimõtteid. Lavast saab vastavalt töötav universaalne mehhanism, mis suudab
toota igal ajahetkel vajaminevaid tähendusi ja mõtteid. 
     Väidan, et selline, tihti intuitiivselt omandatud lava toimimispõhimõtete
mudel on pikka aega juhtinud Soome teatrikujunduse kunstilis-tehnilist tegevust.
Mäletan seda ka enda õpingute ajast 1980. aastate alguses. Peale selle, et lava pidi
töötama otstarbekohaselt nagu hästi programmeeritud masin, pidi see mõtted
võimalikult puhtal ja kokkuvõtval kujul edasi andma. Lavastuskunstnikuna töö-
tades tundsin sageli, et olen kahe teineteisega kohandamatu diskursuse vahel:
ühelt poolt oli mu ülesandeks anda lavastusele terviklik visuaalne vorm, teiselt
poolt mõistsin, et see saab tõeks vaid näitlejate personaalse tegevuse kaudu, vii-
mane aga võis mõeldud visiooni esteetilise terviklikkuse kergesti rikkuda. Nende
kahe väärtussüsteemi vastuolu on kahtlemata võimendanud repertuaariteatrite
praktikat hoida teatrikujunduse kavandamine lahus lavaproovide kehalikkusest.
Visioone on palju lihtsam puhtana hoida, kui neid saab rahus arendada. Vastavalt
on ka näitlejast lähtuv teater arenenud eraldi, turkkalikus tühja ruumi ja eseme-
lise lavastuskunsti traditsioonis ning protsessipõhistes rühmatöömeetodides,
millest teatrikujunduse loov panus on välja jäetud. 
     Davidow ja Vapaavuori suhtuvad sellesse keerulisse küsimusse hoopis teist-
moodi. Nemad tõid oma puhtalt visuaalsele lavale elava, kehaliku ja ettearva-
matult käituva inimese kogemuse ja tegevuse. Nad ei jälginud ainult ruumi,
valguse ja piltide liikumist, vaid ka koreograafide ja esinejate tõlgendusi ja
reaktsioone kõigele sellele. Kehaline inimene ei osutunud visuaalse etendus-
masina mehaanilise täpsuse vastandiks, vaid astus sellega dialoogi, moodustades
omalaadse elava hübriidi. Elav kehalikkus ja mehaaniline masinavärk eksistee-
rivad samaaegselt, kõrvuti, vastuolulistena ja teineteisega põrkudes. Visuaalse
teatrilava – etendusmasina – toimimise põhimõtte asemel oli tegijate fookuses
terve selle ümber kujunev, vastastikust mõju avaldav süsteem. Vastuolu abst-
raktse vormi ja kehaliku inimese vahel jäi alles, seda ei kaotatud ega selgitatud,
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vaid nimelt seda puudutav lahendamata arvamustevahetus sai lavastuse põhi-
sisuks. Selles võib-olla ongi nüüdisstsenograafia erilisus, mida võib nimetada ka
postmodernistlikuks lähenemisviisiks: kui lavastuse loomisel ei ole küsimus ette
määratud sisu kontrollitud teostamises, siis pääsevad esile valikute ja taktikate
võimalused. Ja sel juhul ei saa ka lavatehnika taanduda vahendi rolli, vaid muu-
tub kunstilise protsessi osaks.  

Soome keelest tõlkis Ingrid Maasik
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PETROVI AARIA KAUGE JA KÄTTESAAMATU KÕLA
RUTH ALAKÜLA, ANDRES LAASIK

Möödunud aastal lavale jõudnud kahe uue Eesti ooperi, Estonia teatri „Liblika“1

ja Vanemuise „Rehepapi“2 juhtumil on üks ühine nimetaja – Andrus Kivirähk.
Mõlema ooperi aluseks on just selle eestlaste poolt lugupeetud autori kirjutatud
lugu. 
     Andrus Kivirähk pole meie ooperikunsti mõtestamises päris kõrvaline, ta on
kirja pannud jutustuse, kus keskseteks tegelasteks on klassik Gustav Ernesaks,
noorepoolne andekas koorijuht Tõnu Kaljuste ja fiktiivne tegelane Petrov, kes on
pärit Ernesaksa ooperist „Tormide rand“. 
     A ndrus Kivirähki Eesti ooperipõllul tegijaks tunnistada oleks siiski vale, tema
roll on pigem passiivne, nagu näiteks Shakespeare’il või Beaumarchais’l, kes on
andnud omapoolse suurepärase materjali uue ooperiteose sünniks. 
     Ent Kivirähi tähelepanekud ooperikunsti vallas pole sugugi nii süütud. Ta
seab Georg Otsa poolt suureks lauldud Petrovi oma lühijutus laulumeister
Ernesaksa fiktiivseks sohipojaks, andes sedapidi hinnangu ajastu poolt ooperi-
kunstile peale sunnitud narratiivikäsitlusele. Sinna kuulus positiivne venelane
tolle aja mallide kohaselt kui keedetud muna kiluvõileiva juurde.  
     Gustav Ernesaksa ooperilooming läks poliitilise surve nahka, tendentslikud
libretod teevad maestro pärandi esitamise täna keeruliseks, kui mitte võimatuks.
Täna poliitilist survet ooperi tellimisel ei ole, mis ei tähenda, et surve üldse puu-
duks. Laias laastus on ühiskonnaelu muutunud ja ideoloogilised vaatenurgad
võrreldes Ernesaksa ja Petrovi ajaga justkui kadunud, kuid ooperi tellimise meh-
hanismid on ka enam kui pool sajandit pärast Petrovi juhtumit ikkagi samad:
tugev muusikateater tuleb helilooja juurde selge pakkumisega, millest on raske
ära öelda. Ja ega ooperi tellimisele ja tellimuse vastuvõtmisele Tõnu Kõrvitsa ja

1 Muusika Tõnu Kõrvits, libreto Maria Lee Liivak ja Lauri Kaldoja, lavastaja Peeter Jalakas, dirigendid
Vello Pähn ja Risto Joost. Esietendus 13.09.2013 Estonias.
2 Muusika Tauno Aints, libreto Urmas Lennuk, lavastaja Marko Matvere, muusikajuht Paul Mägi. Esi-
etendus 18.10.2013 Vanemuises.
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Tauno Aintsi poolt olegi midagi ette heita, sest nii see asi käima peabki. Ooperi
kirjutamine on suur töö ja seda ilma tellimuseta teha on mõeldamatu. Andrus
Kivirähi menuka proosateose põhjana kasutamine oli üks osa loomingulisest lep-
pest nii Estonia kui ka Vanemuise puhul, kusjuures nüüd saab tagantjärele
tarkusega tunnistada, et ooperi kirjutamise kauba teinud inimesed ei pruukinud
tajuda neid karisid, mis uut muusikateatriteost ähvardavad. 
     Alvar Loog tõstab Postimehe „Rehepapi“ arvustuses üles küsimuse peatege-
lase valiku kohta, mis traditsioone arvestades peaks justkui olema selge. Pea-
tegelane on nimetatud ooperi pealkirjas ja kui ta veel finaalis ooperi kokku võtab,
siis ei tohiks selles osas olla üldse mingit kahtlust. Ometi kirjutab Loog: „Usun,
et hoopis originaalitruuma ning muusikateatri nõudmistele paremini vastava
tulemuse andnuks sulane Jaani karakteri asetamine ooperi dramaturgia kesk-
messe.“ (Loog 2013)
     Loogi pakkumine ei ole õhust võetud, sest sulane Jaani (Rasmus Kull) armu-
valu kena nooriku Liina (Karmen Puis) suhtes on draamakonflikt, mis algab koos
esimeste nootidega ja kestab pea lõpuni. Õieti on see konflikt koomiline: mis juh-
tub siis, kui noored inimesed oma armastusega sõlme lähevad ja ajavad taga
seda, kes vastuarmastust ei paku. Nii ongi „Rehepapis“ armastuse sasipundar,
kus sees veel mõisateenija Luise (Kädi Plaas), kubjas Hans (Reigo Tamm) ja ka
mõisapreili (Pirjo Püvi). 
     Armusegaduste mäng on Vanemuise lavastuses aktiivne ja lavaliselt atrak-
tiivne. Karmen Puis suutis Liina õnnetu armastuse muusikasse valada: Liina päl-
vis publiku kaastunde selle eest, et ta tahetakse naiseks anda sellisele ropule
tüübile nagu Õuna-Endel (Lauri Saatpalu).
     Ent teine vaatus toob tegevusse ja ka tegelaste raskuspunkti pöörde: lavale
tuleb täiesti uus tegelane, nõid Minna (Merle Jalakas), kes tasakesi tüürib Tõnis
Mäe3 Rehepapi noorpõlvearmastusena naispeategelaseks. Tegevuse ühtsust
saavutada ei õnnestu. Õnneks on helilooja kirjutanud väga õnnestunud meele-
oluka finaali, kus Rehepapi ja Minna duett teeb kokkuvõtte Rehepapi maailma
trööstitust sisust. 
     Selline libreto sees toimuva pöördega lahendus pole samas juhuslik, vaid vas-
tab täiesti Kivirähi romaani ehitusele. Libretist Urmas Lennuk on teinud valikuid,

3 Samas rollis ka Marko Matvere.
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„Rehepapp“. Õuna-Endel – Lauri Saatpalu, Liina – Karmen Puis. 
Foto Gabriela Liivamägi. (Vanemuine)

„Rehepapp“. Rehepapp – Marko Matvere. Foto Gabriela Liivamägi. (Vanemuine)

teatrielu_2013_Layout 1  07.08.14  18:53  Page 50



51

püüdes ehitada ooperi tegevuslikku rida ja jääda samas ettevõetud romaani sisu
ja vaimu raamidesse. Pieteeditunde puudumist „Rehepapi“ romaani vastu ei saa
ette heita ei libretistile ega ka heliloojale. 
     2013. aasta erakordselt rikkaliku algupärase ooperiloomingu sünni ühiseks
nimetajaks ongi kahtlemata suur lugupidmine Andrus Kivirähi loodud kunstilise
materjali vastu, sest ka Estonias sündinud „Liblika“ loojatele on raske selles osas
midagi ette heita. Kindlasti ei ole nad Kivirähi teatriromaanist kuidagi kerge-
meelselt üle käinud. 
     Ent miks ikkagi võeti tellida teosed just selle autori loomingu põhjal? Pole
põhjust teatreile ette heita tahtmist valida materjal, millel on kvaliteedimärk juba
kirjanduse vallas küljes. Kivirähi näol on tegemist ühega vähestest Eesti autori-
test, kelle nimi mõjub laiemas ringis ligitõmbavalt. Ja kuigi „Liblika“ menu jääb
raamatu ilmumisaja (1999) tõttu tänasest kaugemale ja pole võrreldav „Rehe-
papi“ menuga, on siingi olemas autori nime toetus. See viitab ooperiks võetud
alusmaterjali ühiskondlikule olulisusele, mis on hea eeldus uue ooperi sünniks. 
     E nt kirjandusteose kõrge kvaliteet ei tähenda veel sugugi, et teos ooperilibreto
tarvis hea materjal on. Nii „Liblikas“ kui ka „Rehepapp“ on postmodernistlikud
teosed, kus puudub vastavus rangetele kaanonitele, kus puuduvad ka itaalia
ooperile omased teemad: võim ja armastus. Õigemini on need üldinimlikud tee-
mad Kivirähi teostes muidugi olemas, kuid neil ei ole ooperikunstile aluseks võe-
tud antiikdraama lineaarset ja selget arendust. See tunnus kehtib nii „Liblika“
kui ka „Rehepapi“ suhtes, mõlemas on olemas omad konksud, mis teose oope-
riks tegemise raskeks muudavad.
     Kivirähi proosateoste tempel on tugevasti tunda just Estonia teatri „Liblika“
puhul, kus pole saadud lahti teose monoloogilisest olemusest. Kivirähk kirjutas
„Liblika“ kui August Michelsoni (hiljem eestistatuna Mihklisoo) monoloogi ja
see on tunda ka teatrilaval. Ooperis peaaegu ei ole tavapäraseid dialooge ja ini-
mestevahelisi vastasseise, küll aga palju pikki jutustavaid monolooge. Õieti ongi
Tõnu Kõrvitsa kirjutatu rohkem kantaat kui ooper, kui mitte võtta arvesse
stseene, kus Augustis tärkab armukadedus, mis näeb teatris võistlejat kauni lend-
leva tantsija Erika (Kadri Kipper) südame pärast. Aga see ei ole teoses sugugi
mitte peamine ega ka läbiv tegevuskäik. 
     Jutustavate monoloogidega teos pole lauljale sugugi lootusetu ja Oliver Kuu-
sik tegi „Liblikas“ väärt rolli, kujutades ühe inimese huvi teatrikunsti vastu ja ta
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„Liblikas“. August – Oliver Kuusik, 
Erika – Kadri Kipper. 
Foto Harry Rospu. (RO Estonia)
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teed selles kunstis. „Liblika“ Augustist sai laval avatud ja loominguline inimene,
see teatriromaani minajutustaja on lavaliselt kõige suurem õnnestumine. Teised
lavakujud on napimad ja tundub, et siin on põhjus materjalis, mida loodud teos
pakub. Pole midagi laulda ja mängida. Pole tegevuslikku rida. 
     Ometi ei ole Estonia „Liblika“ lavastusele võimalik ette heita lavalisuse puu-
dumist, sest Peeter Jalakal õnnestus ehitada muusika kõrvale veetlev vaatemäng,
mis pakkus publikule pidevalt üllatusi ja tekitas visuaalse rea, mis muusikaga
haakudes lõi moodsa terviku. Peeter Jalaka kujundites võis ära tunda laene Peter
Schumanni teatri Bread and Puppet arsenalist, kust võeti käiku hiiglaslikke
nukke, ruumis mängivaid suuri palakaid ja karnevalilaadset melukujundit.
Oskuslikult kasutati ka videot ja valgust. 
     Uue ooperi käekäik sõltub väga palju esimese lavastuse teostajatest. Evald
Aava „Vikerlaste“ loomise ämmaemandatena rõhutati Eesti ooperilavastamise
traditsioonile aluse pannud Hanno Kompuse ja teeneka muusikajuhi Raimund
Kulli rolli. Estonia „Liblika“ puhul tükib esile Jalaka autorsus, mis on Kõrvitsa
teosega justkui kokku kasvanud. 
     Marko Matvere töö „Rehepapi“ lavastajana on märksa vähem pealetükkiv.
See on oma põhjalikkuses lihtsam ja samas Tauno Aintsi muusikat väga hästi
arvestav. Kahe Kivirähi teose põhjal sündinud ooperi võrdluses on Vanemuise
„Rehepapp“ pigem traditsiooniline ja Estonia „Liblikas“ moodne. 
     2013. aastal etendati „Rehepappi“ neli korda ja müüdi 2302 piletit. „Liblikat“
jõuti samal aastal koos esietendusele eelnenud läbimänguga mängida viis korda
2605 inimesele. Mõlemad ooperid püsivad hooaja lõpuni mängukavas. Selle üle-
vaate kirjutamise ajaks polnud „Rehepapi“ väljakuulutatud etendused veel ära
mängitud, kuid teatrist saadud andmete järgi olid need sama hästi kui välja müü-
dud. Niinimetatud itaalia ooperiga paremini ühilduv „Rehepapp“ osutus meie
ooperipubliku jaoks sobivaks ja arusaadavaks. 
     „Rehepapi“ asetumine itaalia ooperi traditsiooni oleks õnnestunud kenasti,
kui poleks olnud aluseks võetud teose poolt peale sunnitud kompromisse. Ühes
teoses on peidus kaks lugu: noorte armusegadusega seotud koomiline ooper ja
nimitegelase ja nõid Minna lüüriline-kurb lugu. Aga et need mõlemad omavahel
lõdvalt seotud osad on oma lavakeelelt arusaadavad, on ka „Rehepapi“ tervik
üldiselt publikule söödav.
     Kahe uue ooperi sünni ja eriti lavastamise põhjal võib oletada, et menuka loo
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käikuvõtmisest on olulisem see, kuidas uus ooper sobib ooperitraditsiooniga –
et konservatiivsevõitu ooperipublik võiks uut teost mõista. Kivirähi menust on
iseenesest vähevõitu. Vast on teisi, paremaidki lugusid armastusest ja võimust,
mida ooperiks teha, kas või meie dramaatilisest ajaloost. Miks ei võiks sündida
ooper, kus finaalis laulab ENSV nukupresident Vares-Barbarus hüvastijätuaariat
Kadrioru lossi vannitoas, verest punetavas vannis. Ajalugu on ooperi jaoks vähe-
malt sama atraktiivne kaubamärk kui Kivirähk.
     Tauno Aintsi muusika on heakõlaline ja karakteerne ning säravalt irooniline.
Tõnu Kõrvitsa muusika on meisterlik, nüansirikas, unenäoline. Mõlemad uued
teosed on mõõdukad helikeele moodsuses, need ei mõju teatri valdavalt klassi-
kalise repertuaari taustal võõrkehana. Nende heliloojate muusikaline käekiri
sobib hästi teemavalikuga, kuid terviklikku ooperiteost kogu tema ilus siiski ei
sünni. Ja asi pole tõlgendamises, mis lubaks teosel õide puhkeda, nagu juhtus
„Wallenbergiga“ – pärast keskpärast maailmaesietendust puhuti just Estonias
Erki-Sven Tüüri ooperile uus elu sisse.
     Mõlema uue ooperi puhul jääb vajaka dramaturgilisest mõtlemisest, ja see ei
puuduta sugugi ainult libretiste. Heliloojad on lasknud ennast lummata väga
heast kirjandusest, millel pole tegelikult häid eeldusi saada edukaks muusika-
teatriteose alusmaterjaliks. Vabatahtlikult on mindud teele, kus tuleb samm-sam-
mult teha kunstilisi kompromisse. Võib-olla tuleks kompositsioonitudengeid
selles vallas veidi koolitada, tutvustada draamat ja selle teooriat, alates Euripi-
desest ja Aristotelesest? Muuseas, hästi draamatundlik helilooja Eino Tamberg
oli suur asjatundja sõnalavastusteatri vallas.
     M is jääb kahest uuest Eesti ooperist püsima meie muusikateatrikultuuri? Mõ-
lema teose heliloojad kompasid muusika abil inimese loomise võimalusi teatri-
laval ja üht-teist nad ka saavutasid. „Liblikast“ pärit Erna aaria kõlas Estonia
maja 100. juubeli üritusel. „Rehepapi“ finaal kannatab eraldi esitamist. Libretode
nahka läinud Gustav Ernesaksa ooperilooming on aga siin isegi paremas seisus.
Veidra tegelase Petrovi aariat lauldi varem sageli ja muusika andis selleks
tõepoolest põhjust. Nüüd on seda poliitilistel põhjustel kummaline teha ja seega
jääbki Ernesaksa tõmbenumbriks kõrtsistseen „Tormide rannast“, mis on ere ja
teatraalne tükk muusikateatrit. Nii head näidet uutes ooperites ei leidu.
     Kivirähi teoste ainetel kirjutatud ooperite fenomenist rääkides ei saa mööda
minna ka kvantiteedi küsimusest. Väikese Eesti sõjaväe puhul tehti nalja, et kas
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sõja puhul saata lahingutulle üks tank või mõlemad. Muide, praegu pole selliseid
lahingumasinaid meie kaitseväes arvel mitte ühtegi. Kaks suurt ooperit on tege-
likult eriliselt suur saak. Ka suured ooperimajad ei jõua ega riski tellida igal aastal
uut algupärast ooperit. 2013 jääb meie muusikateatri ajalukku kui suure pingu-
tuse aasta, kus loodi ja toodi lavale omamaist ooperit.
     Kui küsida, kui palju uut Eesti ooperit on parasjagu, siis tasub meenutada
sõjaeelset aega, mil rahvuslik ooperilooming püüdis jalgu alla saada. Evald Aava
kirjutatud Eesti esimesele ooperile „Vikerlased“ lisandus järgmisel hooajal
1929/1930 Artur Lemba „Kalmuneid“. Oktoobris 1931 esietendus jälle Lemba
„Armastus ja surm“. Vähem kui aasta pärast tuli välja Adolf Vedro „Kaupo“.
Mitu korda katsetati Priit Ardna uue operetiga. 
     Kolmekümnendad aastad olid täis rahvusliku eneseteadvuse tõusu, räägiti
palju omateatrist, mis tähendas algupärase loomingu soodustamist, ja küllap
mõjutasid need trendid ka muusikateatrit looma ja lavale tooma. Estonia teatrile
ei käinud enne sõda üle jõu tuua aastas välja üks uus Eesti muusikateatri teos.
     S iin passib meenutada, et „Liblikas“ ja „Rehepapp“ polnud sugugi ainukesed
maailmaesietendused Eesti muusikateatris sel aastal. Estonia tõi veel välja Priit
Pajusaare lasteooperi „Prints ja kerjus“, mis elustas laval Mark Twaini klassikaks
saanud romaani. Nargen Opera esitas Hollandi helilooja Dominy Clementsi
muusikalist draamat „Valgustatud pimedusejünger“, mis jutustas kuulsa Nais-
saare mehe Bernhard Schmidti elust. Ansambel Resonabilis mängis Saaremaal
ette Kristjan Kõrveri kammerooperi „Raud-Ants“. Pärast sellist pingutust on
oodata hingetõmbeaega ja vaikust – et siis tekiks uus eestilik ponnistus ooperi
vallas Maarjamaal.

KASUTATUD ALLIKAD: 
Loog, Alvar 2013. Kipakas rätsepatöö tellija keha järgi? – Postimees, 21.10.
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„Prints ja kerjus“. Kerjus – Märt Pius, Jane – Rosanna Lints, Prints – Priit Pius, 
Miles Hendon – Rauno Elp, Edith – Airi Tamm. Foto Harry Rospu. (RO Estonia)
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„Valgustatud pimedusejünger“. Maria Valdmaa. Foto Leo Samama. (Nargen Opera)
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TANTS KUI SOMAATILIS-KINESTEETILISE 
MÕTLEMISE KUNST
HEILI EINASTO

I dance...
Holding life in my hands I balance it, caress it,
With my body I sing of my loves,
Of days full of sunshine,
And moonlit nights
Drenched with fragrant scents and sweet ecstasy.
My body is a flame
With which this earth illuminates the heavens...1

Igas teadaolevas inimkultuuris eksisteerib nähtus, mida saab määratleda tant-
suna. Keeleline mõiste, mida kultuur selle nähtuse kohta kasutab, võib kaasata
ka mitmeid teisi tegevusvaldkondi, mida määratleme spordi, deklamatsiooni,
muusika või muu sellisena. Ometi on leitav ühisosa, mis on kokku võetav mõis-
tetega „keha“, „rühm“ ja „liikumine“, milleta tantsu kui sellist ei ole olemas. See-
tõttu ongi kõige kokkuvõtlikumalt tantsu piiritletud kui formaliseeritud rütmilisi
kehalisi liigutusi. (Garfinkel 2003) 
     Tantsul on inimühiskonnas mitmeid funktsioone, mis laias laastus jagunevad
1) sotsiaalseks (siia kuuluvad kõikvõimalikud kogukonna sidusust toetavad, elu-
kaaslase leidmiseks mõeldud või tema sobivust testivad jms tantsulised vormid),
2) usuliseks (erinevate religioossete praktikate ja kultustega seotud tantsud),
3) teraapiliseks (tants kui enesetunnet tõstev ja keha raviv tegevus), 4) kunstilis-
esteetiliseks (hõlmab tantsu kui etenduskunsti). Erinevad funktsioonid võivad
põimuda ning üks ei välista teist, kuid näiteks teraapilise tantsu vaatlemine kuns-
tilis-esteetilise prisma läbi (või vastupidi) tähendab millegi olulise märkamata
jätmist või vääriti mõistmist.

1 Nimeta autor, K. V. Burian 1965. The Story of World Ballet. London: Allan Wingate. Lk 11.
       Tõlge: Ma tantsin... / hoides elu oma kätes, ma tasakaalustan seda, emban seda, / oma kehaga laulan
oma armastusist, / päevadest täis päiksepaistet / ja kuuvalgeist öist / täis hurmavaid lõhnu ja magusat
joovastust. / Mu keha on leek, millega see maa valgustab taevaid...
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Küllap need tantsu erinevad funktsioonid ning tantsu olemuslik seotus liikumise
ja rütmiga on muutnud sõna „tants“ sageli elu metafooriks – on ju elu allutatud
rütmile ning täielik liikumatus tähendab surma.

Tants elu metafoorina
Just seda metafoori – tants on elamine, alates elu loomisest suguaktis kuni vana-
duse ja surmani – kehastas Cabaret Rhizome’i lavastus „Mutantants ehk Tuhat
tantsu, mida tantsida, enne kui sured“2. Tagaseinale kuvatud sõnaline tekst selle
kohta, mis tants on, tõi esile tantsu määratlemise paljususe ning andis juhtlõnga
järgneva pooleteise tunni sõnastamiseks. Siiski pole peamine mitte tantsu mää-
ratlus või selle erinevad funktsioonid, millele lavastus korduvalt viitas, vaid
tantsu kaudu saavutatav elu- ja kehaline kogemus. Esmalt läbiti tantsu ajalooline
areng ürgse korilase juurest tsiviliseeritud aadlikuni; seejärel libiseti tantsumaas-
tikul horisontaalselt, Aafrikast alustades ja liikudes läbi Aasia, Vaikse ookeani
saareriikide, Austraalia ja Ameerika kontinentide, jõudes Euroopasse, kuni jäädi
kodumaale – Eestisse. Siin käidi läbi konkreetsetele rahvalikele tantsudele viita-
vad liikumismustrid, nagu küsides, milles seisneb konkreetne rahvuslik oma-
pära. Pärast seda ekskurssi teisenes tants erinevate riikide/kultuuride sõja-
väeliste paraadmarsside ja tervituste kiirkursuseks, siis aga asetus uuesti verti-
kaalteljele, ajaloos rändama hakates. Tants liikus rahva hulgast lavale, balleti-
pärandist modern- ja kaasaegse tantsu juhtfiguurideni. Väljapoole, kogukonnale
suunatud tants muundus seejärel indiviidide ja nüüd ka juba teiste elusolendite
elutantsuks: filmilõigud kandsid meid putukate, lindude ja imetajate sõja- ja
paaritustantsudeni, et siis uuesti inimese juurde jõuda. Abstraktne elutants muu-
tus konkreetseks, tantsijad – Joonas Parve, Anatoli Tafitšuk, Päär Pärenson ja
Johannes Veski – tegid žesti, sõna ning foto abil vihjeid oma isiklikele tantsu-
kogemustele ning lõpuks sai tuhande tantsu viimane ring enne vaikust läbitud
joogipooside kaudu. Tuhat tantsu sajas minutis, aga kui see kõik ammendavalt
kirja panna, jääb kümnestki tuhandest leheküljest väheks. 

Erinevad mõtlemise tüübid
Tantsu erinevad funktsioonid, mis tegelikult hõlmavad inimeseks olemise kõiki
tahke, annavad tunnistust tõigast, et tants on inimesele olemuslik ning seega ka
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„Mutantants ehk Tuhat tantsu, mida tantsida enne kui sured“. Stseen lavastusest. 
Foto Hannes Aasamets. (Cabaret Rhizome)
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„Mutantants ehk Tuhat tantsu, mida tantsida enne kui sured“. Stseen lavastusest. 
Foto Hannes Aasamets. (Cabaret Rhizome)
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3 Vestlus Rein Raua ja Zygmunt Baumani vahel Tallinnas, Kirjanike Maja musta laega saalis, 23.01.2014.
4 Sacks kirjeldab, kuidas nägi hooldusasutuses autistidest kaksikvendi teineteisele keskendunult mitme-
numbrilisi arve ütlemas (üksnes arve, mitte muid sõnu), ning märkis need huvitunult üles. Sacks avastas,
et tegemist on algarvudega (st arvudega, mis jaguvad vaid iseenda ja arv ühega), ja laenas raamatu mitme-
kohalistest algarvudest, et liituda vendade „mänguga“, nagu ta seda nimetas. „John nimetas mingi kuuest
numbrist koosneva arvu, Michael haaras sellest kinni, noogutas, naeratas ja tundus seda otsekui maitsvat.
Seejärel ütles ta omakorda kuuenumbrilise arvu, mille John tänuliku heameelega vastu võttis. [..] Vaikides
ühinesin nendega. [... Mõne aja pärast] riskisin pakkuda omalt poolt ühe kaheksakohalise algarvu. [... Pärast
pikka mõtlemist] John [...] teatas siis üheksast numbrist koosneva arvu, millele kaksikvend Michael vastas
pärast sama pikka mõtisklust sama pika arvuga. Seejärel tegin mina, olles vargsi oma raamatusse piilunud,
omalt poolt ebaausa käigu, teatades kümnenumbrilise algarvu, mille olin raamatust leidnud. Taas saabus
veelgi pikem, imetlev ja liikumatu vaikus, misjärel John tuli peale ülimat sisemist keskendumist välja kahe-
testkümnest numbrist koosneva arvuga.“ Kuna Sacksi raamat nii suuri arve ei pakkunud, ei saanud ta
enam „vestluses“ osaleda, aga „Michaelile oli asi jõukohane, ehkki võttis viis minutit aega“. Kaksikute jäl-
gimise põhjal jõudis Sacks järeldusele, et „nende jaoks peab numbrites olema mingi mõte. [...] Nad manavad
esile kummalisi arvudega vaatepilte, kus nad ise on osalised, hulguvad vabalt avaratel arvumaastikel,
loovad dramaturgiliselt arvudest koosneva maailma“.
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üks põhilisi individuaalse ja kultuurilise väljenduse vorme. Ning kindlasti on
tants üks mõtlemise vorme, nimetagem seda kas liikumispõhiseks (kinesteeti-
liseks) ja/või kehaliseks (somaatiliseks) mõtlemiseks.
     Väga paljude inimeste jaoks tähendab mõtlemine eelkõige verbaalset mõtle-
mist. Kui Tallinna väisanud sotsioloog Zygmunt Baumani käest küsiti, kuidas ta
jaksab ikka veel, kui tal on juba ilmunud kümneid raamatuid, siis vastas ta, et ta
peab mõtted selgeks mõtlemise jaoks kirja panema3. Ja tõepoolest – Baumani mõt-
ted on sõnastatud hõlpsasti mõistetavalt, kuid siiski kasutades põnevaid ja taba-
vaid sõnaseoseid, mis muudavad idee arusaadavaks, vahetuks ja ilusaks. Lugedes
mistahes head sõnakunstnikku, jäävad meelde mitte üksnes mõtted, vaid ka
nende väljendamise viis, mis mõtete tähendust ja tähenduslikkust tõstab.
     K uid mõttetegevust ei saa taandada üksnes sõnalisele. Loomateaduste doktor
ja professor, autistlik Temple Grandin (2006: 28–29) toob autobiograafilises raa-
matus „Mõtlemine piltides“ välja kolm mõtlemise tüüpi: esimesse kuulub eel-
nimetatud verbaalne, loogiline mõtlemine, teise moodustab visuaalne mõtlemine
(mille esindajana näeb ta ka ennast) ning kolmandasse paigutab ta muusikalise
ja matemaatilise mustrites mõtlemise. Lisaksin sellesse loetelusse veel kineetilis-
somaatilise, mis täiel määral ühegi eelnimetatuga ei kattu.
     M õned näited. Huvitava ja äärmusliku näite matemaatilisest mõtlemisest esi-
tab neuroloog Oliver Sacks (2003: 235–236) raamatus „Mees, kes pidas oma naist
kübaraks“4, kus autistlikud kaksikvennad suhtlevad teineteisega mitmekohalisi
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algarve nimetades. Muusikaline mõtlemine, st mõtlemine muusikalistes kujun-
dites ja helides, on tõenäoliselt suuremal või vähemal määral omane kõigile muu-
sikutele; selle eripalgelisusest annab ülevaate Oliver Sacksi „Musicophilia“
(2008). Visuaalset mõtlemist on kirjeldanud eelnimetatud Temple Grandin, kes
rõhutab, et temale on pildiline mõtlemine nii-öelda esimene keel, et tema mõtte-
tegevus toimub piltides, mida tal tuleb sõnadesse tõlkida. Ka osa koreograafe on
visuaalse mõtlemisega, nii on Mai Murdmaa ja Mare Tommingas mõlemad mai-
ninud, et näevad oma lavastusi tervikpildina, sageli koos kujunduse ja kostüü-
midega (mistõttu Tommingas ongi olnud oma teoste kunstnik). Sageli on sellise
visuaalse tantsupildi käivitajaks muusika (mis näitab, kui raske võib olla tantsu
muusikast lahutada). Briti koreograaf Kenneth MacMillan, kelle ballett „Manon“5

on praegu Eesti rahvusballeti repertuaaris, on öelnud, et tema koreograafilised
ideed sünnivad muusikast, ja kurtnud, et see on teinekord üsna ebameeldiv, kuna
muusikat kuulates näeb ta tantsu ka siis, kui seda ei taha, näiteks kontserdil:
liikumisvisioon haarab ta sedavõrd endasse, et ta muusikat enam ei kuulegi
(De Mille 1963: 240). Ma nimetaksin sellist tantsunägemuslikku mõtlemist
visuaalkinesteetiliseks.

Metakineetiline kogemine
Kuid tants pole kogetav üksnes nägemise kaudu, vaid seda tajutakse ka kehali-
selt. USA tantsukriitik ja -teoreetik John Martin (1989: 23) nimetas sellist liikumise
jõudmist tantsijalt vaatajani ehk kineetilist ülekannet metakineesiks. See protsess
viitab sensomotoorsele tunnetuslikule võimele, millega mõistetakse ja kogetakse
argielulisi toiminguid, mis omakorda aitab kaasa tunnetusliku sideme loomisele
tantsuteostega. Paljud koreograafid mainivad, et soovivad tekitada publikus ka
füüsilist reaktsiooni ning peavad kehalist „resonantsi“ oma tööde mõistmisel
väga oluliseks. Näiteks on öelnud afroameerika koreograaf Donald McKayle,
kelle juures Ameerika tantsufestivalil õppis 1992. a ka René Nõmmik, et oma töö-
des taotleb ta alati teatavat sisemist elujõulisust, mis suhtleb keha ja mitte (sõ-
nastatava) mõtte kaudu. Ta arvab, et meelteni tuleb jõuda enne kui loogilise
mõtteni. Hilisem peegeldus, mis on juba ajutegevuse loogiline protsess, peaks
tähendusrikka kogemuse korral meeled uuesti äratama. (McKayle 1965: 53–61)

5 Muusika Jules Massenet, lavastaja Karl Burnett, muusikajuht Risto Joost. Esietendus 7.04.2011 Estonias.
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Oma töös koreograafina püüdleb McKayle just sellise meeliavava eesmärgi
poole, sõltumata sellest, kas teosel on süžee või palju abstraktsem kontseptsioon.
Talle sekundeerib tantsija ja teoreetik Sibyl S. Cohen, kes väidab, et vaatajad ei
suuda tantsu esteetiliselt täiel määral vastu võtta, kui nende kogemus tugineb
üksnes nägemismeelele. Mistahes esteetilise väärtuse ja rahulolu saavutamiseks,
rõhutab ta, peab tants olema tunnetatav läbi elava keha. (Cohen 1984: 146–165)
Tantsu-uurija Ann Daly (1992: 243) võtab selle lühidalt kokku: „Tants, kuigi tal
on visuaalne komponent, on olemuslikult kinesteetiline kunst, mille väärtus-
tamine ei piirdu silmale nähtavaga, vaid kaasab kogu keha.”
     J ust selline kehale mõjuv ja meelelisele tunnetusele suunatud lavastus on Rene
Kösteri „Tzion“6, kus atmosfääri loovad küünlad ja suits pimedal laval, ning
löökriistad, klaver ja ümisev vokaal ei mängi üksnes kuuldava heli, vaid ka tun-
tava vibratsiooniga. Tantsija on oma keha suurendanud sõrmepikendustega, mis
muudavad mitte ainult käelabade, vaid kogu keha liikumise amplituudi pike-
maks, avaramaks, võimsamaks, olgu ta siis kehastunud kirgastunud kerjusmun-
gaks kaltsudes või asiseks asjapulgaks pintsakus. Lavastuse sõnum peitub eri-
nevate kehaliste kogemuste vahendamises läbi liikumisskeemide, mis on sõna-
liselt vasturääkivad, nagu hüpe alla, sirutus põrandasse/maha jne, kuid mille
liikumine teeb võimalikuks ja tuntavaks, nagu on tajutav müstiline või ilmutuslik
kogemus, mis sõnupidi edastades muutub enamasti veidraks glossolaaliaks, seo-
setuteks fraasideks ja assotsiatsioonideks, või vastupidi – sedavõrd formaalloo-
giliseks, et muutub iseenda vastandiks, kaotades sõnumi olulisima osa.

Kehaline kahekõne ja mängulisus
Visuaal-kinesteetilise mõtlemise kõrval on ka somaatilis-kinesteetiline – selline,
mis tantsija ja tantsu-uurija Maxine Sheets-Johnstone’i (1981: 399–407) sõnul tekib
liikumise käigus, ilma et liikumisele oleks omistatud mingi sellest väljapoole jääv
mõte. Sedasorti mõtlemise üheks näiteks on kontaktimprovisatsioon, kus keha-
lises kontaktis olevad liikujad mõjutavad üksteist kehaliselt üht või teist moodi
liikuma. Ka kokkupuutes olemata võib inimeste vahel toimuda kehaline ja liiku-
misdialoog, mille käigus partnerid teineteist mõjutavad, üksteiselt liigutusi üle
võttes, neid peegeldades või edasi arendades, just nii nagu see toimub juturingis.
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6 Esietendus 27.11.2013, Kanuti Gildi SAALis.
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„Tzion“. Rene Köster. 
Foto Juri Kontratjev. 
(Kanuti Gildi SAAL)
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Erinevalt suulisest kõnest on kehaliselt võimalik rääkida ka üheaegselt, ilma et
see vestlust kuidagi häiriks. Raamatus „Tantsu loomus“ toonitab kultuurantro-
poloog Roderyk Lange (1975: 54–60), et liikumine edastab keerukaid tähendusi
tunduvalt kokkusurutumal ja kiiremal viisil kui kõne. 
     Kristjan Rohioja tantsulavastus „Electronic City“7 on edukas näide sellest, kui-
das sõnaline tekst tõlgitakse ja selle käigus tihendatakse mitmekihiliseks tantsu-
lavastuseks. Lavastuse autor ise on sõnanud (Rohioja 2013), et teose inspi-
ratsiooniks oli Falk Richteri samanimeline näidend ning tööprotsessi alguses töö-
tati just nimelt tekstiga. Koreograaf otsis viisi, kuidas viia sõna liikumisse ja edas-
tada lugu inimeste koos kasvamisest, üksteiseni jõudmisest ja seejärel üksteisest
mööda kulgemisest. Kristjan Rohioja ise mainis, et lisaks ettevalmistatud koreo-
graafiale otsiti liikumisi ka improvisatsiooni kaudu, näiteks lapsepõlve liikumis-
kujundid sündisid mängulistest tegevustest, nagu liivast kujundite vormimine,
peitusemäng, kujuteldava mõõgaga võitlemine, kriidiga asfaldile joonistamine
jne. Neid tegevusi edasi arendades ning esitajate võimeid oskuslikult rakendades,
nende ainulaadsust välja tuues tekkis just neile artistidele omane, ainult selles
etenduses esitatav liikumiskõne. 
     L iikumise ja emotsioonide vahelise seose tunnistajaks on väljend „see liigutas
mind“. Liikumine suudab meid füüsiliselt ja emotsionaalselt mõjutada, kutsuda
esile kõige sügavamad tunded armastusest hirmuni ja rõõmust ahastuseni, too-
nitab tantsuhariduse dotsent Celeste Snowber artiklis „Tants kui teadmise viis“.
Tema arvates aitab tants koos mänguga viia meid kehalistesse kujutlusmaailma-
desse ja neid luua; tants on üks viise vabaneda enda või ühiskonna tekitatud mit-
tevajalikest piirangutest ning leida ühendus iseenda olemusega. Nõndaviisi on
tants – kui viis kehaliselt ja liikumuslikult mõelda – üks viise, kuidas omandada
uusi teadmisi. (Snowber 2012:53–60)
     Renate Valme looming sünnib (vähemalt minu arvates) suuresti läbi impro-
visatsiooniliste harjutuste, mis on olemuslikult mõtlemine liikumises. Improvi-
satsioonide käigus tekivad sageli ootamatud, põnevad, uudsed kujundid ja
mustrid, mis kokku sõlmituna on suutelised looma mõttemustrite palimpsesti.
Liikumiskatsetused ja seega ka stseenid koreograafi lavastustes näivad alguse
saavat nii kehalistest impulssidest, kusagil tähele pandud ja kehamällu talletatud

7 Esietendus 10.05.2013 VAT Teatris.
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„Electronic City“. 
Ago Soots, Maiken Schmidt. 
Foto Rait Avestik. (VAT Teater)
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piltidest kui ka – mis eriti iseloomulik Renate Valmele – sõnamängudest, mille
puändid ja pöörangud pakuvad publikule sageli elevust. Olgu selleks „Kama“8

kui ükskõiksus ja eestimaine jook või „Pure mind“9 kui maakeelne järamine ja
ingliskeelne puhas meel, ikka on mõlemad tähendused lavastuses leidnud oma-
laadse käsitluse, mis toimivad ka siis, kui teostusele pole rõhku pandud ning
sündinud kujundid ja kehamustrid on kulunud või varem kasutatud.

Kerge on halvustada ja hävitada seda, mida ei tunta
Liigagi sageli on mul viimastel aastatel jäänud mulje, et sõltumatu tantsu maas-
tikul müttajad (nimetagu nad end siis kuidas tahavad) ei usalda keha ja liikumise
kõnekust. Ehk tuleb see sellest, et nad ei ole piisavalt õppinud end keha ja liiku-
misega väljendama? Ei usalda kinesteetilist mõtlemist, vaid üritavad sõnastata-
vaid ideid tantsukeelde tõlkida ega suuda seda ammendavalt teha? Tantsu-
lavastusest saab liikumise välja arvata, kui eesmärgiks on mõtiskleda tantsula-
vastuse piiride ja võimaluste üle (mis eeldab nende olemasolu), tantsust kui ühe
mõttelaadi kunstilisest väljendusest mitte. Seda vahet mõistmata on kerge tulema
ka üleolev suhtumine tantsu kui liikumise kunsti, mis nagu teisedki kunstid on
alati olnud üks maailma kogemise, seletamise ja mõtestamise viise.
     S eda, mida ei tunta, on kerge halvustada – ja hävitada. Tants, mis on säilitatav
ja edasi antav üksnes elavate inimeste kehade kaudu, on selles mõttes eriti haa-
vatav, ning on kurb, kui selle ala harrastajad seda ei mõista. Sest seda, et kaas-
aegne/moderntants on minevikku kuuluv nähtus, saab rääkida üksnes balleti-
kangelane, kelle teadmised piirduvad tantsitud balletirollidega. Seda, et ballett
on nõme võimlemine, saab väita vaid nüüdistantsija, kelle tantsulised teadmised
on takerdunud üksikutesse loomingulistesse õpitubadesse. Sellele, et tantsust
saab välja arvata keha rütmilise liikumise, saab rõhuda vaid see, kelle mõtlemis-
võime on taandunud üksnes sõnalise loogika mustriteks.
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8 Esietendus 29.11.2013. Produtsent Tantsutuur.
9 Esietendus 27.09.2013 Tartu Uues Teatris.
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LAVASTAJATE UUS PÕLVKOND
Püüd tabada tulevikku
AURI JÜRNA

Liigitamise võimalikkusest
Üldinimlik on (klassikaliselt karjaloomalik) vajadus asju, inimesi ja nähtusi nime-
tada, liigitada ja karpi ära paigutada. Loomisloost demokraatiani, rahvaloendu-
sest diskrimineerimiseni, algkoolist kulka taotlusankeedini. Linnuke kirja, ja
põnevus ongi paika naelutatud – järgmine! Aga muidugi ei jää karpi pandud elu
kuulekalt seisma, vaid joonistab edasi, pigem üle piirjoonte kui nende sees. 
     Niisiis uus Eesti teater, uued Eesti teatritegijad, uued Eesti lavastajad, lavas-
tajate uus põlvkond – see on nagu lendav taldrik, valge laev, kardetud ja oodatud
lubadus kuskilt aegade hämarusest, mis ühtede väitel ammu ära käis ja teiste
arvates lihtne väljamõeldis on. Fluidum, kaduv kunst nagu teater ise. Lavastajad
on üks kummaline liik kultuuriloomi, kes küpsevad kuldse keskeani ning näita-
vad juba noores eas niivõrd tugevaid individualismi ja egoismi tunnusmärke, et
neid väljaspool omaenda seltskonda ja proove tabada on äärmiselt ebatõenäoline,
eriti veel karjakaupa. Ja kuigi lavastajale vajaliku uudishimu ja jälgimisharjumuse
tõttu võivadki nad põlvkonnakaaslastest (ehk samaealistest) lavastajatest ja
nende tegemistest üht-teist teada, siis otsekontakte piirab töö iseloom, jättes alles
teatripäevapeod ja Lavastajate Liidu koosolekud. Kuid kas avalik (näiline?) üks-
kõiksus põlvkonna identiteedi suhtes on liiga otsitud ühine tunnus? Või ongi
individualism siiani süvenevalt suur ühisnimetaja?
     J älgitavate isendite vastumeelsus koosliiklemise vastu ei välista muidugi veel
põlvkondlikku liigitamist, kuid ajalise distantsi puudumine võib seda teha küll.
Kui palju aastaid läks, kuni keegi taipas renessansiaega renessansiajaks nime-
tada? Hüva, see on võib-olla liiga kõrgelennuline võrdlus, aga ka sellised mõis-
ted, nagu „hipster“, „emo“ või „uus-siirus“, vajasid tekkeks natuke aega. Ja
samas – just see viimane mõiste võib olla ühisnimetaja, mille puudumine minu
meelevaldselt valitud teatraale veidigi seob, just see vastuolulise varjundiga uus-
termin, mille suhtes postmodernistlikud küünikud konkreetset seisukohta võtta
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pole osanud või tahtnud. Ega vist hetke noorim lavastajate põlvkondki uus-sii-
ruse teemal seisukohta võta – mitte oskamatuse pärast, vaid lihtsalt seetõttu, et
neil on olulisematki teha, näiteks teismeeast tuttavast irooniast läbiimbununa,
kuid tõsiselt, pühendunult, uus-siiruse-vabalt tööd teha. Sest töö on jälle moes.

Noored naislavastajad ja muud oksüümoronid
Kuid nüüd potentsiaalse põlvkonna kandidaadid: nende valik ei põhine tegeli-
kult millelgi kohe käega-meelega haarataval, kuigi vanuse poolest on nad teiste
erialakaaslastega võrreldes enam-vähem lähedased. Ometi jäi sellest meelevald-
sest grupist välja mõni samaealine nimekam ja jõulisema käekirjaga esindaja –
just nende omaduste tõttu. Samuti pole tegemist ühe kursuse lõpetanutega, nagu
varem tihtipeale määratlema on kiputud, eelkõige seetõttu, et lavakunstikooli
ülemvõim eriti lavastajate puhul määrav ei ole (kuigi jah, jäägu see siinkohal vaid
mainimise tasemele, kuna teise haridusteega lavastajaid käesolevas mõtiskluses
ühel või teisel põhjusel käsitletud ei ole). Miks siis selline valik? Võib-olla just
seetõttu, et neid esmapilgul eriti muu peale kangekaelse haralioleku ei ühen-
dagi – ja miks ei võikski selline kamp moodustada hüpoteetilist põlvkonda? 
     Veel üks omapära: neist, keda põgusalt vaatlen, kelle viimaste lavastuste va-
hele veidi ühendavaid jooni üritan tõmmata, on diplomi poolest lavastaja vaid
üks – Sander Pukk. Teised on (kitsalt kirja järgi muidugi) näitlejad: Lauri Lagle,
Kertu Moppel, Mait Joorits ja dramaturg Diana Leesalu; viimane neist on selts-
konnast vast kõige tegusam. Ka see uitmõte võib saada kõnekaks ühisosaks põlv-
konna kujunemisel, rääkides samas faktist, et lavastajate koolitamine Eestis seisab
siiani veidi ebakindlatel jalgadel. Iseasi, kas ja kuivõrd on lavastajat üldse või-
malik akadeemilises vormis koolitada. Uudishimu ja kujutlusvõime on iga teatri-
tegija eeldus ja eripära, kuid lavastajalikult süsteemse ja nakatava mõtteviisi
esinemine nende puhul, kel pole n-ö ametlikku lavastajatiitlit, annab märku vald-
konna suurest sisemisest vajadusest kutsumuse, mitte nimetuse järele. Hüüd-
mõiste „lavastajate põud“ on muutunud üllatavast probleemist rutiinseks jutu-
täiteks ja sellest omakorda mürgiseks eneseirooniaks, kuid teatriuuendajaist löök-
rühma ei paista kuskilt. Võib muidugi olla, et ootame midagi nii spetsiifilist, liiga
sarnast omaaegsetele poliitilisele survele reageerinuile, et alahindame omaette
pusijaid ega oskagi märgata nende väikseid ja visasid samme.
     Olgem ausad, tegelikult pole noored lavastajad ega nende teod sugugi väike-
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sed, ammugi mitte värvitud, eriti vastasnurgas võitlejate puhul. Vaadeldava väi-
kese grupi ühes nurgas on näiteks Kertu Moppel, lavaka 24. lennust võrsunud
näitleja-lavastaja, kes maalib tundliku olemuse ja jõulise nägemusega iseloomuka
lavastajakäekirjaga, ikka laia pintsli ja kirevate värvidega, julgelt huumori ja va-
lupunktide piire torkides. Ta on vaid mõne aastaga publiku poolehoiu ja usalduse
võitnud. Teises nurgas vastandub talle Diana Leesalu, 25. lennu kirjanik-lavastaja,
kelles segunenud täpne põlvkonnataju ja tugev austus traditsiooni vastu on too-
nud värsket hingamist Tallinna Linnateatrisse ja uut tekstitaju Eesti teatrimaas-
tikule üldiselt. 
     M oppel on siin käsitletavas grupis eriti põnev ka seetõttu, et äratuntavale käe-
kirjale vaatamata on tema paari viimase hooaja lavastused paiguti ääretult eri-
nevad. Näiteks 2012. aasta monotükk „Lilled Algernonile“ Rakvere teatris, laval
Lauri Kaldoja. See oli tänuväärne täiendus Eesti teatrimaastiku monolavastuste
traditsioonile ning põnev katsumus karismaatilisele andega Kaldojale, kuid isegi
mööndes, et tekstivalik on riskantne, ei saanud märkamata jääda traagelniidid
algaja katsetaja loodud lavastuses – see mõjus kummastavalt tühjalt ja tujutult ja
mitte pooltki nii ühiskonnakriitiliselt, kui tekst oleks võimaldanud. Isegi emot-
sioonivabade inimeste rõhutatud tundelisus, mis Moppeli hilisemaid töid ühen-
dava niidina läbib, ei olnud „Algernonis“ veel päris paigas. Seda erutavam on
seda ühisliini aga nüüd tabada – kaasajast tuimunud/tuimastatud inimeste vas-
tutustundetult doseerimata emotsioonid, mis oma distantseeritud grotesksusega
iga olukorra absurdsesse nihkesse viivad ning seda nihet taas ja taas korrates
aina uut tuimust ja labiilseid reaktsioone tekitavad. See Moppeli omapära oli vii-
mati kõige tugevam suvises grupitöös „Mõnikord on kõik nii selge“1 Viinistul,
mis taolise absurditaju ja kordusmehhanismi lausa keskseks teljeks võttis ning
mis üheaegselt teenis nii põlvkonnakaaslaste (!) eneseväljenduse / enese välja-
elamise vajadust kui ka Moppeli katsetusi struktureeritud groteski alal. Ometi
jäi „Mõnikord…“ pigem just katsetuseks kui lõpetatud teoseks, ühest küljest juba
tüki algse idee ja tõukepinna tõttu, teisalt aga autorite liigse rohkuse pärast. Aru-
saadav, et igal loojanatuuril on vajadus mõningaid kogunenud teemasid, kum-
mitama jäänud kujundeid läbi mängida, enne kui neid kõrvale panna või teiste
tööde sisse sulatada saab – ja mõttekaaslastega koos mängida on loomulikult
lõbusam ja tihtipeale produktiivsem kui üksi –, kuid puhtdramaturgilisest küljest

1 Esietendus 28.06.2013 R.A.A.A.Mis.

teatrielu_2013_Layout 1  07.08.14  18:53  Page 72



„Lilled Algernonile“. Charlie – Lauri Kaldoja. Foto Arthur Arula. (Rakvere Teater)

„Mõnikord on kõik nii selge“. Roland Laos, Hendrik Toompere jr jr, Jüri Tiidus. 
Foto Arthur Arula. (R.A.A.A.M)
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närides on enamik grupitöid nõrgemad kui ühe inimese peas sündinud lood. Vii-
mase heaks näiteks on Von Krahlis kevadel esietendunud ja Moppeli enda kirju-
tatud „Bloody Mary“2. Olgugi, et etüüdidest kombineeritud „Mõnikord...“ oli
rikka maagiga fantaasiamäng täis värvikaid tüüpe ja kõveraid assotsiatsioone,
jaburaid sisenalju ja kohati ka ühiskonnakriitikat – ka oluline stiilinäide noore
Eesti teatri mängudest –, jääb see tervikuna alla „Bloody Mary“ jõulisele ja läbi-
mõeldud täiusele. Viimase tasakaalustatud lugu ja detailne teostus oli niivõrd
köitev, et annab selgemalt kui ükski varasem töö aimu Moppeli laiahaardelisest
mõttemaailmast, lavatajust ja tehniliste oskuste teravusest. See omanäolisus teeb
Moppeli meeldejäävaks ja esinduslikuks ning muudab ta oma hüpoteetilise la-
vastajate põlvkonna liidriks.
     L eesalu esindab aga hoopis teistsugust teatrit: vastuolulist kombinatsiooni in-
tellektuaalsest vestlusteatrist ja kõikuvast neljandast seinast, ning on hakanud
traditsioonikeskset Tallinna Linnateatrit aeglaselt, kuid visalt kaasaega nügima.
Tema poolehoid noorima põlvkonna näitlejate ja kirjanike vastu on pannud teda
lisaks noorsooteemalistele lugudele (kõige paremas mõttes, näiteks sügisel esi-
etendunud nn netimüsteerium „Offline“3, ja sellele eelnenud hooajal „Lantimis-
kunstnikud“4 – mõlemad lavastaja enda loodud tekstid) vaatlema ka klassi-
kalisemaid well-made-play tekste (näiteks Greenbergi „Kolm vihmast päeva“5),
püüdlusega leida neis noort publikut kõnetav vaatevinkel. Leesalu lavastajakäe-
kirjas (kui kõrvale jätta Paavo Piigiga koostöös sündinud püstijalakomöödia uud-
sus) ei ole Moppelile omast teravust ega kontseptuaalset nägemust, ometi on ta
tekst-tekstilt liikumas enda tuumale lähemale, jättes aegamisi kõrvale kompro-
missimaigulised repertuaaritäited. Kolm mainitud lavastust paiknevad üksteise
suhtes huvitavas kõveras, mille tippu jääb Leesalu enda kirjutatud „Offline“ –
suurepärane, läbitöötatud ja -proovitud kondikavaga tekst ning koomiksilaadselt
visandlike tegelaskujudega müsteerium –, mis tervikuna tõusis kvalitatiivselt
„Lantimiskunstnikest“ ja „Kolmest vihmasest päevast“ kõrgemale. Selle lavas-
tuse üllatuslikuimaks miinuseks sai muide turundus, mis kujundas ootuse inter-
netitemaatikal keerlevast noortekast, kuigi tegelikkuses oli see vaid tõukepind,
mitte keskne telg. „Lantimiskunstnikud“ oli lõdva dramaturgilise toestiku ja aja-
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2 Esietendus 9.03.2013 Von Krahli teatris.
3 Esietendus 19.10.2013 Tallinna Linnateatris.
4 Lavastatud koos Paavo Piigiga. Esietendus 29.09.2012 Tallinna Linnateatris.
5 Esietendus 23.02.2013 Tallinna Linnateatris.
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„Bloody Mary“. Maria – Tiina Tauraite, Henry – Erkki Laur. Foto Alan Proosa. 
(Von Krahli Teater)

„Bloody Mary“. Albert – Ott Kartau, Henry – Erkki Laur, Maria – Tiina Tauraite, 
John – Tõnis Niinemets. Foto Alan Proosa. (Von Krahli Teater)
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„Kolm vihmast päeva“. Walker Janeway, Ned Janeway – Priit Pius. 
Foto Siim Vahur. (Tallinna Linnateater)
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„Lantimiskunstnikud“. Stseen lavastusest – Hendrik Kalmet, Kaspar Velberg, Priit Pius.
Foto Siim Vahur. (Tallinna Linnateater)
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kirjanduslikult ühekülgse tegelaskonnaga idee, millele visuaalne ja lavastuslik
teostus kuidagi järele ei jõudnud. Suuremat osa publikust need puudujäägid ilm-
selgelt ei häiri ega peagi häirima, sest tükk on ju tegelikult hoogne ja lõbus, täis
mõistetavat huumorit enda ja ühiskonna pihta umbes vöö ja selle aluse piirkonna
kohta käivate naljade tasemel, kuid pärast teist kolmandikku jookseb kett maha
ja kokkuvõtvate stseenide ajaks on tegemist pelga formaalsusega. Tundub, et la-
vastaja ja/või autor on tähtajast maas ja väsinud ning isegi kui publik korraliku
lõpumoraali alla neelab, hakkab mälestus alguse hoost juba hajuma. 
     Richard Greenbergi „Kolme vihmase päeva” valimine oli ambitsioonikas
samm, kuid tulemuseks oli loiult ühetasane katse tajuda kauge maa ja kultuuri
valupunkte ning esile manada eri ajastute nooruslikku segadust. Iseenesest on
Greenbergi lugu muidugi meisterlik, kuid selle näilises lihtsuses peitub ka oht:
kergesti võib tekkida olukord, kus kärsitu lavastaja ei suuda aastaid kaasaskan-
tud teksti kauem endale hoida ning muudab selle lihaks ja vereks enne, kui teh-
niline vilumus vaimustusega sammu jaksab pidada. „Offline’is“ suutis Leesalu
aga leida mingi tasakaalu enese ja trupi oskuste hindamise ning tekstilembuse
vahel nii, et läbi vana kooli mõistatuse, infoajastu põnevuse ja hoolikalt loodud
atmosfääri imbus esile isegi tema enda suhestumist teatri ja oma põlvkonnaga.
Moodustus ansambel, kes kohati küll tormakalt, kuid siiski harmooniliselt lavas-
taja ja tekstiga kaasa helises ning päriselt ja ausalt lugu mängis. Kuna senini on
Leesalu koostöö piirdunud valdavalt omaealiste ja noorematega, jääb esialgu
õhku võimalus, et tema lavastajaloomuse täpsemad piirjooned selginevad koos-
töös mitmekesisema trupiga. Sest kellelt veel üks noor lavastaja ametit õpib kui
mitte kogenud näitlejalt!

Kolm meest (kolmes) paadis
Väljavalitud meeste puhul on olukord oluliselt segasem, kuna kolmes eri nurgas
on kolm väga erineva iseloomu, hariduse, kogemuse ja kunstiliste tõekspidamis-
tega meest. Nagu algul mainitud, on ainuke diplomiga neist Sander Pukk, 25.
lennu vilistlane, kes on teenimatult tahaplaanile jäänud. Ometi on ta pärast
lavaka lõppu teinud Ugalas kaks omanäolist lavastust: Terry Pratchetti „Õed
nõiduses“6 ja Mark Ravenhilli „Bassein (vett ei ole)“7, millest tähelepanuväärsem

6 Esietendus 11.12.2012 Ugalas.
7 Esietendus 28.09.2013 Ugalas. 
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„Bassein (vett ei ole)“. Stseen lavastusest – Martin Mill, Tarvo Vridolin, Carita Vaikjärv, Meelis
Rämmeld, Aarne Soro. Foto Janika Leiur. (Ugala Teater)
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on tegelikult esimene. Ravenhilli teksti valimine eeldab lavastajalt juba niigi lah-
tist pead ja visuaalset mõtlemist ning valmistab vähegi teadlikku publikut ette
mõneks teravaks, piiripealseks elamuseks (ja Pukk näitas end selle tõlgendusega
stiilipuhta ja jõulise lavastajana!), kuid hoopis kõnekam on Puki julgus valida
Terry Pratchetti rikkalik fantaasiamaailm ja teha allahindlusteta lastetükk, ku-
jundada sellest suurejooneline, mitmes mõttes mitmetasandiline suure lava mui-
nasjutt. Selles lavastuses kerkis esile Puki süvenev soov tegelda lavaruumi
dimensioonide ja mitterealistlike mängulaadidega, emotsionaalseid tajusid laien-
davate heli- ja valguseksperimentidega ning muidugi teksti sisse peidetud
tähendussfääridega. Kui dramatiseeringus oligi mõningaid konarusi, loo jutus-
tamises rohkem tahtmatuid kui sihilikke katkestusi, siis tunne lavastaja kohal-
olust  ja idee tugevus selle all ei kannatanud. Kui Ugalas tehtud katsetused tule-
vastele töödele hüppelaua või vähemalt püsiva tõukepinnagi tekitasid, siis pole
karta, et Puki (enese)nõudlikud otsingud liigsete kompromisside küüsi peaks
langema. 
     Veelgi omanäolisema ja äratuntavama käekirjaga lavastajana on tunnustust
kogunud eelkõnelduist veidi vanem, 22. lennu näitlejana lõpetanud Lauri Lagle.
Tema seni tuntuim töö on juba paari aasta vanune, 2012. aasta kevadel NO99s
sündinud „Suur õgimine“8, mis viimase, möödunud sügisel esietendunud „Kol-
mapäeva“9 valguses tekitab olulise fooni. Kõigist siinkõnelduist on Laglel kõige
selgemini väljakujunenud käekiri, mis muidugi aja ja töödega järk-järgult muu-
tub. Teistega võrreldes on tema loomingulised otsingud muutunud detailsemaks,
nüansseeritumaks: täiesti uute väljendusvahendite, tehnika või vaatenurga otsi-
mise asemel eksperimenteerib tema hoopis väiksemate, sisulisemate nihetega,
mille kaudu manipuleerib teadlikult vaatajatega – mis toob omakorda kaasa tema
lavastuste sügava ja pikaajalise mõju. Selles valguses muutuvad huvitavaks just
eelnevalt mainitud lavastused, mis esmatasandil baseeruvad suurtel, konkreet-
setel tegevustel ja hoogsatel tekstiplokkidel, sest korduste kasutamisega ilmutab
Lagle oma meetodit, mis publiku tahes-tahtmata just sellisesse emotsionaalsesse
seisundisse viib, nagu lavastajale vaja. Proosalised tegevused ja kordusmotiiv
toimivad peaaegu alateadlikult, häirides oma kriipiva tempoga iga vaataja

8 Marco Ferreri ainetel, tekstide autorid Eero Epner, David Foster Wallace, Thomas Bernhard. Esietendus
16.05.2012 NO99s.
9 Esietendus 2.11.2013 NO99s.
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„Suur õgimine“. Marika Vaarik, Priit Võigemast, Eva Klemets, Margus Prangel. 
Foto Tiit Ojasoo. (NO99)
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„Suvi ja suits“. Mrs Winemiller – Tiina Mälberg, Nellie Ewell – Saara Kadak, 
Alma Winemiller – Natali Lohk. Foto Gabriela Liivamägi. (Rakvere Teater)
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individuaalset sisemist rütmi, kuni ühel hetkel on saalitäis võõraid inimesi valmis
kuul(a)ma seda, mis on päriselt oluline. Kui „Suure õgimise“ puhul õnnestus
Laglel see rütmimäng niivõrd tasakaalu viia, et tema poole voolab siiani kiidu-
sõnu, siis „Kolmapäevaga“ on ta nihkunud veel kaugemale, püüdnud leida
mängu järgmist tasandit. Kuid nagu igasuguse eksperimenteerimisega, on ka
nüüd jäänud publik veidi kitsamaks ja vastuvõtjate emotsioonid kahte lehte laiali
valgunud. Raskuskese on mujal, see on nihkunud publiku emotsioonidega
manipuleerimise suunas, lugu on tahaplaanile jäänud. Katartiline helgus on ras-
kemini tabatav ning igaüks seda enam kinni ei püüa. Muidugi, lavastajale, kes
tõsise rahuga kunsti pärast kunsti teeb, polegi see peamine, ning ideed, entu-
siasm ja tõukejõud, mis Laglet edasi otsima innustavad, teevad temast aina
huvitavama lavastaja. 
     V iimasena tooksin gruppi täiendama ja lõpetama viiendat moodi isendi – näit-
leja-lavastaja Mait Jooritsa 24. lennust. Tal on teistega võrreldes küll kõige vähem
lavastajakogemust – tema debüüt toimus Tennessee Williamsi „Suve ja suit-
suga“10 alles 2013. kevadel Rakvere teatris –, kuid ta lisab eelmainitutele midagi
hoopis teistsugust. Ühe suure lavastuse pinnal on tõesti ennatlik mingist välja-
kujunevast käekirjast või põhiteemadest rääkida, ometi on just see üks lavastus
kuidagi väga Jooritsa enda nägu. „Suvi ja suits“ on hea klassikaline tekst, mis
jääb haruldaselt tugevana tervikuks ka tükkidena ja ebalevate kontseptuaalsete
lahenduste käes, mistõttu kasutatakse seda tihtipeale koolitöödes ja osakaupa,
vastavalt vajadusele ja võimalustele lugu lammutades ja painutades. Jooritsa
„Suvi ja suits“ on aga õhuline, lakoonilisuseni puhas ja aeglane, see on nii ruu-
milises kui ka verbaalses mõttes lage ja kajav nagu kirik, nagu oleks pea kohal
piiramatult (ja painavalt) palju kõrgust, millega ei taha või ei oska midagi peale
hakata. Kuigi Joorits ei libise oma lavastuses üle ühestki olulisest sündmusest
ega tundlemisest, jääb tervikust siiski üdini helge (ja siiski painavalt eemalolev)
üldmulje, justkui olekski see väike rahulik lugu inimestest, kes vestlevad,
mõtisklevad, jalutavad, keegi ei räuska ega pauguta... Liigsed helid imbuvad
kuhugi õhku ja jäävad rahulikult seintesse ootama. 

10 Esietendus 1.03.2013 Rakvere teatris.
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Vägivaldselt või vallatult
Mis siis lõpuks ühendab neid viit niivõrd erinevat noort lavastajat? Kas miski
peab tingimata sarnane olema? Kas polekski tulevik kindlam, kui uusi tuuli te-
kitaks eripalgelised ja kangekaelselt lahkukasvavad Moppel, Leesalu, Pukk,
Lagle ja Joorits (ja nii mõnigi veel, kes ühe või teise siinse järgi joonduda tahaks),
mitte ühtekuuluv ja sõnatult üksmeelne Skype’i-põlvkond? 
     J ah, muidugi on neil ühisosa, hirmutavaltki suur. Muidugi jätkub kõigi töödes
suuremal või väiksemal määral kunstide süntees ja tehnikaga põimumine, mui-
dugi on palju suuri sõnu kadumas visuaali sõnatuisse lööklausetesse ja nii mõ-
nedki suured küsimused peitumas groteski lapsiku maski taha. On tehnilised
oskused, mis muutuvad aina ebaühtlasemaks ja samas etteaimatavaks; tähen-
duslikud pausid ja pilgud, mis kaovad videoprojektsiooni hägususse; kontsep-
tuaalsed sõnumid, mis krüpteeruvad siseringi naljadeks, ning keel, mis
lõppematu uuenemisega oma süntaksi kaotab. Kuid sellega ei lõpe teater ega la-
vastajad ega lood, vaid need muteeruvad uuteks, vastupidavamateks, ökonoom-
semateks oma aja peegeldusteks, millel pole enam seinte papitolmu, vaid mis
lõhnavad lateksi, ülekuumenenud ventilatsiooni ja hulljulgete projektitükkide
tahtejõu järele. Need uued lavastajad põrkuvad ja tõukuvad üksteise pealt, tead-
mata, kellest mõjutusi saavad, ja haaravad tahtmatult aina uusi nägusid kaasa.
Ja lõpuks saab neistki kogenud kaanon, rahunenud norm, kes liitudes ja koos-
olekutel istuvad ning uusi noori piidlevad, mõeldes, kas need on nüüd see uus
põlvkond. 
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KURADITOSIN KRIITIKUPORTREED
OTT KARULIN

Ikka veel kõneldakse meil teatrikriitika nukrast seisust, leinatakse kunagisi häid
aegu. Sümptomaatiline oli selleaastane teatripäevapidu Tallinna Linnateatris:
teatripäev peaks väärtustama kõiki teatriga seotud inimesi koristajast ja kriitikust
näitleja ja lavastajani, kuid kriitiku aastaauhinna üleandmisele eelnenud sketš
sõtkus endiselt mööda klišeeradu, mille kohaselt jagunevad kriitikud armunud
naisteks, joodikmeesteks ja rumalateks lasteks. Olen veendunud, et see suhtu-
mine tuleneb praktikute viitsimatusest ja oskamatusest kriitikat lugeda: ikka veel
püütakse iga kriitiku lauset hindeliseks hinnanguks tõlkida, eitada arvustuse
omaväärtust loominguna. See lähenemine ei päde, pole tegelikult kunagi päde-
nud, sest kriitikal on muidki funktsioone piitsa ja prääniku jagamise kõrval (vt
Karulin 2012). Samuti ei päde hinnang, et teatrikriitika on sisuliselt välja surnud
praktika, sest avaldamiskohti on vähe ja arvustuste pikkused olematud. Tegelik-
kus on risti vastupidine: avaldamiskohti tuleb pidevalt juurde (pikkade tradit-
sioonidega päeva- ja nädalalehtedele on aina lisandumas kultuuriajakirju ja
-portaale), nagu ka autoreid. 2013. aastal ilmus ainuüksi üleriigilises trükimeedias
paarsada arvustust ligi 70 autorilt. Lisades neile ka maakonnalehed ja kultuuri-
portaalid, võib kindlalt väita, et teatrikriitika pole iseseisvuse taastamisest saati
paremas seisus olnud. Kui mõni lavastus selliste avaldamisvõimaluste juures
arvustamata jääb, peaks teater pilgu peeglisse heitma, sest kriitika – nagu iga-
sugune looming – vajab elluärkamiseks inspiratsiooni; seda enam, et konkurents
on teatrikriitikaväljal ülimalt tihe ning keskpärase lavastuse põhjal madaltem-
peratuuril kirjutatud arvustustega löögile ei pääse.
     Siinne tekst ei taha siiski eelkirjeldatud vastandust suurendada, vaid püüab
kuraditosina kriitikuportree kaudu näidata, kuidas arvustustes öeldu sõltub
nende avaldamiskohast, kriitiku kunsti- ja elukreedost ning kriitika muutuvast
olemusest. Portreteeritavate valimist alustasin neist, kes just 2013. aastal enim
kirjutasid, püüdes samas võimalikult erinevaid autoripositsioone tutvustada.
Sarnaselt arvustusega ei mahu portreedessegi kogu kriitiku loomingu analüüs,
vaid tuleb keskenduda kõige iseloomulikumale. Kuivõrd artikkel käsitleb seda,
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kuidas kriitik kirjutab, on lavastused, mida arvustatakse, toodud allmärkustes.

Alvar Loog annab sageli võtme oma arvustuse avamiseks kohe teksti esimeses
lõigus, kus ta käsitleb üht üldisemat esteetilist küsimust, millele vastuse leidmisel
järgnevalt arvustatav lavastus abivahendiks saab. Toon kaks näidet: „Realistlik
käsitluslaad pole narratiivsetes kunstides teeninud enamasti mitte reaalsust või
kunsti, vaid mingeid ühtaegu nii reaalsuse- kui ka kunstikaugeid intellektuaalset
päritolu (peamiselt eetilisi või poliitilisi) ideid. Realistlik kunstiteos on kirjandu-
ses, teatris ja filmis olnud ikka mitte niivõrd reaalsuse mõistmise, kuivõrd hukka-
mõistmise teenistuses; see on olnud rohkem või vähem varjatud kujul kohtu-
pidamine tegelikkuse üle, kiretu objektiivsuse fassaadi taha peidetud appikarje
või manitsusjutlus.“ (Loog 2013a)1 ning: „Teatrit on kõigist kunstiliikidest kõige
enam hinnatud meditsiini kategooriates: juba vähemalt Aristotelesest peale kä-
sitletakse lavakunsti ühel või teisel moel kui teraapiat. Varem nähti teatri ees-
märgi ja vähemal määral ka olemisõigustusena ennekõike publiku katarsist (ehk
emotsionaalset puhastumist). Dramaturg, lavastaja ja trupp olid selles protsessis
pelgalt ämmaemanda rollis. Autoriteatri ajastul on üha olulisemaks muutumas
dramaturgi, lavastaja ja/või näitleja katarsis – ja seda mitte pelgalt vahendi, vaid
eesmärgina.“ (Loog 2013)2 Tema arvustustest on näha ka autori isiku pidev ko-
halolu: „Publikul palutakse teatriõhtu alguses liituda spetsiaalselt selleks loodud
Facebooki grupiga, et seal „asja arutada”. Sellega eeldatakse, et etenduse külas-
taja peaks selle sisu osaliselt ise looma. Kuidas see täpselt välja kukkus, ei oska
mina kirjeldada ega kommenteerida, kuna ühismeediat pelgava ja põlgava vana-
inimesena, kellel puudub vastav konto, jäi juurdepääs lavastuse kübertasandile
mulle suletuks.“ (Loog 2013b)3 On märkimisväärne, et kuigi Loog tituleerib end
vanainimeseks, võtab ta arvustada just lavastusi, mille puhul teatav koflikt tegi-
jate ja kriitiku maailmataju vahel on eeldatav, tehes seda siiski mitte vajadusest
midagi tõestada (et noorus on hukas vms), vaid soovist pidevalt esteetiliste ka-
tegooriate paikapidevust kahtluse alla seada. Nii lubab väita Loogi arvustustes
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1 Mark Ravenhill „Bassein (vett ei ole)“, lavastaja Sander Pukk. Esietendus 28.09.2013 Ugalas.
2 Ene-Liis Semper, Tiit Ojasoo ja NO99 trupp „Iga eht südamelöök”, lavastajad Ene-Liis Semper
ja Tiit Ojasoo. Esietendus 22.02.2013 NO99s. „Ori”, lavastaja Ivo Reinok. Esietendus 13.03.2013 Von Krahli
Teatris.
3 „rhizomedia.risomeedia “, lavastaja Johannes Veski. Esietendus 24.10.2013 Cabaret Rhizome'is.
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„Iga eht südamelöök“. Risto Kübar, Marika Vaarik, Eva Klemets, Mirtel Pohla, Gert Raudsep.
Foto Ene-Liis Semper. (NO99)
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antavate hinnangute lähtumine ikkagi lavastuse püstitatud eesmärkidest, Loog
tegeleb ametimeisterlikkuse analüüsiga: „Sander Puki režii on tundlik, täpne,
fantaasiaküllane ning mõõdukalt originaalne. Valitud hetkedel muutub see meel-
dejäävalt visuaalseks ning ka füüsiliseks. Maitsekal ja nutikal moel on kasutatud
lavavalgust, videoprojektsiooni, muusikat ja helivõimendust. Lavastuses leidub
huvitavaid koreograafilisi lahendusi, peaaegu juhtmotiivide tehnikas on välja
töötatud mitmed žestid. Kontraste toovad kostüümi- ja maskivahetused ning ele-
vust sünkroniseeritud nõude lõhkumine ja mängud veega. Kõigist ekspluateeri-
tud näitetehnikatest tundus mulle ainsana küsitav nuku kasutamine.“ (Loog
2013a)

Andres Laasik, kelle jaoks oli 2013 viimane aasta Eesti Päevalehe põhiarvusta-
jana, on lihvinud hinnangu koondamise kunsti ühte juhtlõiku või isegi -lausesse
ilmselt täiuseni. Näiteks: „Lavastus väldib osavalt töötuse kujutamisel levinud
stampe, aga paraku tekitab see mulje elitismist ja üleolekust.“ (Laasik 2013b)4

Hoolimata lehepinna piiratud mahust on Laasik järjepidevalt võidelnud hästi
kombineeritud dramaturgia eest: „Kolme filmi ainetel kokkutraageldatud teksti-
materjal on postmodernistlikult pinnapealne. Draamasse ja karakteritesse süve-
nemise asemel on kasutusel kordused ja rõhutamised.“ (samas) või: „Draama-
tehniliselt on „Leegionärid” abitu, kuid sugugi mitte andetu teos – oma võima-
lused näitleja jaoks on siingi.“ (Laasik 2013a)5 või: „Tegu on (teadliku) kõrvale-
kaldega teatriteose senistest ehituslikest normidest. Selle teatri viimastele
suundumustele mõeldes tekib küsimus, kas põhi on käes või on veel arengu-
ruumi. Kui põhi käes, peaks kirjanik vaikselt teatrisse tagasi tulema.“ (Laasik
2013)6 Sellest, et tema ideaalne, dramaatiline teater võib nii mõnelegi (postdra-
maatilise teatri austajale) vanamoodsana tunduda, on Laasik ehk teadlik, või-
maldades „postmodernistidel“ soovi korral tema arvustusi lugeda kõverpeegelis:
mis arvustajale vastukarva, võiks lugejat just paeluda. Selline arvustaja-lugeja
suhe saab siiski tekkida ainult regulaarselt samas väljaandes kirjutaval kriitikul.
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4 Aki Kaurismäki, Jean-Pierre ja Luc Dardenne'i ning Amos Kolleki ainetel „Ilona. Rosetta. Sue”, lavastaja
Sebastian Nübling. Esietendus 28.09.2013 NO99s.
5 Tiit Aleksejev „Leegionärid”, lavastaja Madis Kalmet. Esietendus 6.04.2013 Rakvere teatris.
6 „Iga eht südamelöök“, vt allmärkus nr 2.
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„Leegionärid“. Teine leegionär – Margus Grosnõi, Suur-Einar – Tarmo Sõmer, 
Kolmas leegionär – Mihkel Kabel. Foto – Mats Õun. (Rakvere Teater)
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Heili Sibrits peab Postimehe põhiarvustajana kõige olulisemaks lavastuse va-
hendamist potentsiaalsele publikule, nagu ühelt healt päevalehes ilmuvalt
arvustuselt oodata võikski. Nimetatud eesmärgi saavutamiseks tuleb anda luge-
jale piiratud mahule vaatamata piisavalt infot, et viimane saaks otsustada, kas
ta läheb arvustatavat lavastust vaatama. Jagatavaks infoks võib olla sarnaste ela-
muste nimetamine: „Kui teile meeldivad NO99, Von Krahli, Tartu Uue Teatri ja
R.A.A.A.Mi lavastused, kui te käite Baltoscandalil ning igatsete taga Põhuteatrit,
siis on aeg teha tutvust Vene Teatriga. Kuldse Maski laureaadi, Krasnojarski
Noorsooteatri peanäitejuhi Roman Feodori lavastatud „Antigone“ on haarav vaa-
temäng, mis läheb iga vaatusega aina sügavamaks ja ka paremaks.“ (Sibrits
2013b)7 Või siis hoopis eeldatava kogemuse olulisemate osiste nimetamine, nagu
„pedajaslik lavastus heade rollide, ajalooliselt põneva ja intellektuaalselt haarava
tekstiga“. (Sibrits 2013)8 Seega on Sibrits lojaalne eelkõige oma lugejatele ning
vajadusel ka hoiatab neid, säilitades siiski alati positiivse suhtumise teatrisse:
„Kokkuvõttes oli täitsa tavaline teatriõhtu, mis ei pakkunud küll erilisi elamusi,
ent ei jätnud ka raisatud õhtu tunnet.“ (Sibrits 2013c)9 Sibritsa positiivne suhtu-
mine väljendub ka tema keelekasutuses ning sageli korduvad sõnad on „põnev“,
„haarav“ ja „võimas“, samuti ei pelga ta vahendada oma isiklikke tundeid, et lu-
geja arvustatava lavastuse vaatamisest saadava kogemusega kergelt samastuda
saaks: „Surun küüned peopessa. Hingan rahulikult ja vaatan lakke. Ma ei taha
nutta. Aga vägisi tuleb kananahk ihule. Silmad lähevad märjaks.“ (Sibrits 2013a)

Iiris Viirpalu kirjutab ühena vähestest ka tantsulavastustest. Tantsu tõlkimisel
sõnaks pöördub ta sageli tõlgendava kirjelduse poole. Seda nii lavategevuse eda-
siandmiseks: „Mõjusaim koht oli ehk mäng jäsemetega, kui tantsija võttis poo-
leldi istet fookusvalguses, lastes sellel paista üksnes jalgadele ja kätele, ning
hakkas viimaseid rahulikult omavahel põimima. Jalad läksid risti, käed ja sõrmed
keerdusid graatsiliselt ja pehmelt ümber oma telje ja randmete, tekkisid huvita-
vad poosid, sealjuures liikumist katkestamata ja intensiivse voolavusega. Kiirelt

7 Sophoklese ja Jean Anouilh' ainetel „Antigone“, lavastaja Roman Feodori. Esietendus 28.03.2013 
Vene Teatris.
8 Tom Stoppard „Utoopia rannik. I osa. Teekond“, lavastaja Priit Pedajas. Esietendus 9.03.2013 
Tallinna Linnateatris.
9 Diana Leesalu „Offline“, lavastaja Diana Leesalu. Esietendus 19.10.2013 Tallinna Linnateatris.
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„Offline“. Elis – Maiken Schmidt, 
Patrick – Tõnn Lamp. 
Foto Siim Vahur. (Tallinna Linnateater)
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tekkis paralleel kivil istuva merineitsi või sireeniga, kelle soomustega kalasaba
valguses helkleb.“ (Viirpalu 2013)10 kui ka näidatava hetke kogemuse vahenda-
miseks: „Mina kui vaataja nägingi endale vastu säramas liikuvaid ihukilde, pee-
geldamas publikule vastu meid endid ning näitamas seda, mida ainuüksi meie
ise oleme võimelised välja lugema. Igaüks võis valida oma pildid, oma eredamad
hetked, millele keskenduda, samal ajal kui erilaadsed kehajoonised sulandusid
sujuvalt üksteisesse, liikudes ringi lavaruumis ja avades tõlgendusvõimalusi.“
(samas) Igaks juhuks rõhutan, et kirjeldamine pole mitte kergema vastupanu
teed minek, vaid üks keerulisemaid arvustamisvõtteid, sest eeldab kriitikult eri
lavaliste märgisüsteemide koostoimimise mehhanismide head tundmist ning
nõuab autorilt oskust edastada tõlgendust ja hinnangut klassikalise väide-tões-
tus-järeldus jada asemel täpselt valitud epiteetide ning kujunditega. Viirpalu
arvustustest on ka näha, et lavategevusele lisaks hoiab ta pidevalt silma peal pub-
likul, positsioneerides end kõrvaltvaatajaks nii lava kui ka saali suhtes: „Minu
aitäh läheb antud stseeni esitajatele, kes publikust kostvate üksikute, ilmselt aru-
saamatust ja kimbatust demonstreerivate naeruturtsatuste kiuste vajalikku pinget
hoida suutsid ja proloogi sügavaima stseeni lõpuni välja kandsid.“ (Viirpalu
2013a)11

Jaak Allik polemiseerib nii kriitiku kui ka poliitikuna, tal on mõlemas valdkon-
nas pikaaegne kogemus. Tema eelmise aasta loomingust võtab Alliku kriitiku-
kreedo kõige paremini kokku ehk järgnev lõik: „Mis puutub esimesse kahte
vaatusse, kus lavastaja on oskuslikult seganud Sophoklese ja Jean Anouilh’
tekste, siis puhtsubjektiivsest maitsest lähtudes heidaksin talle ette Antigone ja
Kreoni suhte sotsiaalpsühholoogilisest käsitlusest loobumist psühhoanalüütilise
lähenemise kasuks. Keskmise ja vanema põlvkonna Eesti teatrisõber mäletab
kindlasti Iivi Lepiku ja Jüri Järveti või Heino Mandri psühholoogilist duelli Mikk
Mikiveri lavastuses (1967) ning Anu Lambi ja Aarne Üksküla põnevat heitlust
Lembit Petersoni loodud „Antigones” (1982). Mõlemad lavastused põhinesid
Anouilh’ näidendil, kus oma õigus on jäetud ka Kreonile, kes kaitseb n-ö riiklikku
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10 „Kirke”, koreograaf-lavastaja Triin Marts. Esietendus 12.02.2013 Sõltumatu Tantsu Ühenduse sarjas
„Première”.
11 „samm lähemale”, lavastajad Mart Kangro ja Thomas Lehmen. Esietendus 18.04.2013 NO99s.
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„Kirke“. Triin Marts. Foto Kaur Ilves. (STÜ)
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huvi Antigone pelgalt südametunnistuse häälest lähtuva ja seetõttu mingist vaa-
tepunktist ehk isegi egoistliku huvi vastu. See on tõepoolest igavene vaimu ja
võimu teema (keegi võiks nüüd Mari-Liis Lillega ka teatris „Antigone” lavas-
tada!).“ (Allik 2013)12 Võiks isegi väita, et Allik arvustab lavastajana, nähes (ka-
sutamata) võimalusi näidendi tõlgenduse või rollijaotusega reageerida päeva-
poliitilistele suundumustele, otsides lavastuse nüüdisaegset mõtet: „Vassa ja
tema minia Racheli (Natali Lohk mängib teda väga täpselt) vahel ilmneb oota-
matu hingesugulus: nad muutuvad üksteise peegelpildiks ja me mõistame, et
vaid elukäigu juhus on teinud ühest suuromaniku ja teisest revolutsionääri. Ise-
loomud on ju sarnased – ühiskondliku „kohuse“ eelistamine isiklikule õnnele,
mis nii lavastaja kui näitlejate tõlgenduse kohaselt viib paratamatult traagilise
lõpplahenduseni. Just selles näen ühemõttelisi kontseptsioone vältiva Neuhausi
seekordse lavastuse nüüdisaegset mõtet.“ (Allik 2013a)13 Nii on ka ootuspärane,
et aeg-ajalt kumavad Alliku arvustustest läbi ka tema poliitilised vaated: „On
kahju, et „Antigone” ilmus Vene teatri afišile ehk mõningase hilinemisega. Näi-
dend, kus kõneldakse tütarlapsest, kes oma kuningast onu käsku eirates läheb
matma lahinguväljal langenud venda ning ohverdab selle teoga oma armastuse
ja elugi, oleks olnud üsna kõnekas 2007. aastal, mõtisklemaks südameseaduste
ja riigikäskude vahekorrast. Tean, et tollasel kunstilisel juhil Mihhail Tšumatšen-
kol oli kokkulepe sellise lavateose sünniks ning ka nõusolek eesti näitlejannalt
nimiosa mängimiseks. Võim aga tahtis teisti.“ (Allik 2013) Arvustaja puhul, kes
läbivalt otsib teatrist isikliku ja riikliku, personaalse ja poliitilise võitlusi, poleks
teisiti võimalikki.

Kairi Prints toob oma tekstidesse sisse mitte ainult vaatajakogemuse, alates la-
vastuse olemasolust teadlikuks saamisest kuni etendusejärgse olenguni – „Pärast
esietendust Sinilinnus küsis üks tuttav, kuidas meeldis. Ütlesin, et ee... ää... no
polnud enam nii naljakas kui eelmine kord Kanalas.“ (Prints 2013b)14 –, vaid ka
arvustamise protsessi. Näiteks: „Kuna just nüüd, kui kirjutan viimast lõiku, he-
liseb vahetpidamata telefon, mida ma ignoreerin, siis saan järsku ka aru. Eten-

12 „Antigone“, vt allmärkus 7.
13 Maksim Gorki „Vassa Železnova“, lavastaja Eili Neuhaus. Esietendus 10.07.2013 Kukruse Polaarmõisas.
14 „Võidab see, kellel on kõige hullem mees“, lavastajad Diana Leesalu ja Paavo Piik. Esietendus 20.09.2013
Kinoteatris.
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„Võidab see, kellel on kõige hullem mees“. Katariina Tamm, Piret Krumm. 
Foto Siim Vahur. (Kinoteater)
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duse lõpus väntab Jean süvenenult kohvimasinat – kuna krahv oli koju jõudmas
– ning taustaks heliseb samamoodi telefon. Kui vastu ei võta, ei pea toru hargile
panema ja midagi on alati õhus. Vastamata kõned – väga kujundlikult võttes,
muidugi – on üks oluline asi, mis hoiab meid elus. Ja töös. Kui järsku kõik need
saavad vastatud, nagu juhtus preili Juliega, polegi enam tarvis elada. Jean aga
krigistab kohviube ega vasta. Sest vastamata kõnedele ei saa vastata.“ (Prints
2013a)15 või: „Lugenud nüüd eelmise lõigu üle, tekib küsimus, et kuidas see nüüd
siis lavastusega seostub. Aga nii seostubki, et järjekordselt oli teatris ruumi palju
rohkem kui lugu. Ruumi mõelda, aega areneda. Stoori on sentimentaalne ja traa-
giline, liiga tuttav ja naiivne, aga toimib suurepäraselt demarkatsioonijoonena
elu ja mängu vahel. Joonena, mis pidevalt välja joonistub, aga mida tegelikult ei
ole. Selline joon ei püsi paigal, see on nagu silmapiir, mis läheb eest ära. Sellegi-
poolest hoiab Kolditsa lavastajakäsi jooneotsa kindlalt peos ja vehib sellega nii,
kuidas tahab.“ (Prints 2013)16 Oleks ülimalt lihtsustav taandada eeltsiteeritu mil-
lekski vähemaks kui teadlikuks võtteks, mis ühelt poolt rõhutab teatri kogemist
jätkuva ja pidevalt muutuva protsessina (ehk objektiivse tõe puudumist) ning
teisalt taotleb võrdsust lugejatega (ehk hülgab kõiketeadva autori positsiooni).
Seetõttu ei huvita Printsi kriitikuna mitte niivõrd lavastuste käsitöömeisterlikkus,
mille head taset ta niigi eeldab („Näitlejad selles lavastuses on superluks. [---]
„Nii et oli aus värk.“ [Prints 2013]), kuivõrd isikliku kogemuse vahendamine,
tõlkimine lugemisnaudinguks. Seetõttu on Printsi arvustuste keel äratuntavalt
kõneline ning ta kasutab sageli kujundeid, ka hinnanguid andes: „PolygonTeatri
lavastus „Jessika kutsikas” oli aga küll üks kahtlane mootorloom. Tundus, et iga-
üks lavastuse loovmeeskonnast pidas seda eri masinaks. Näidendi autor arvas,
et see on kohmakas, ent siiski graatsiline ekskavaator, lavastaja pidas seda min-
giks kummaliseks hübriidtraktoriks ja näitlejate arvamused varieerusid usaldus-
väärsest keskmise läbisõiduga universaalist naljaka vana mosseni välja. Mootor
tööle ei läinud. Algul natuke turtsus, aga käivitumise asemel tegi viisakusest
mõne tiiru ja siis jäi hoopistükkis seisma.“ (Prints 2013c)17
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15 August Strindberg „Preili Julie”, lavastaja Roman Baskin. Esietendus 16.08.2013 projektiteatris Kell
Kümme.
16 Ferenc Molnár „Pál-tänava poisid”, lavastaja Mart Koldits. Esietendus 8.06.2013 Tallinna Linnateatris.
17 Leea Klemola „Jessika kutsikas“, lavastaja Ingomar Vihmar. Esietendus 21.11.2013 PolygonTeatris.
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„Preili Julie“. Julie – Kersti Heinloo, Jean – Andres Mähar. 
Foto Gabriela Liivamägi. (Kell Kümme)

„Jessika kutsikas“. 
Eija – Epp Eespäev, 
Jekku – Tamur Tohver, 
Jari – Martin Algus. 
Foto Mats Õun. 
(PolygonTeater)
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Keiu Virro autoripositsioon on naiselik. Seda kirjutades juba aiman, et see hin-
nang talle ei meeldi: „Kui nalja teevad naised, siis sageli liigitatakse nad teist
korda mõtlemata feministideks. Järele mõeldes, liigitada muidugi võib, aga
mõiste ise on meie päevil lai nagu Vaikne ookean ja pagan seda teab, mida selle
all siis ühel või teisel juhul täpselt silmas peetakse. Või noh, alles hiljuti lugesin,
et feministidel lihtsalt peab olema väga hea huumorimeel, sest kuidas nad muidu
suudaksid igapäevase seksismi ja kõige muu naineolemise juurde kuuluva häda-
oruga toime tulla.“ (Virro 2013c)18 Ma ei pea naiselikkuse all silmas siiski olelus-
võitluses karmistumist, vaid seda, et Virro toob oma arvustustesse ilma iga-
suguse kahtlusetagi, et ta millegi pärast vabandama peaks, kaasa naiseks olemise
igapäeva. Ja teeb seda eneseirooniliselt: „Õhtu, istun veinibaaris. Jutt läheb la-
vastusele „samm lähemale”. Üks neiu seltskonnast küsib, miks on nii, et selle
etenduse puhul kardame, et meid tantsule võetakse, kuigi omal ajal klassiõhtutel
ootasid tüdrukud pingsalt, et neid tantsima kutsutaks. Võib-olla kõik ei oodanud,
aga mina küll ootasin. Mul olid isegi oma nipid, näiteks üks hoolikalt viimistletud
tantsuliigutus, mis oleks pidanud korrapealt ükskõik kelle võluma. See seisnes
selles, et tammusin ühe koha peal ja liigutasin üht kätt. Tagantjärele kirjelduste
kohaselt nägin välja umbes nagu tragikoomiline versioon haavatud zombist.
Samal ajal kissitasin silmi nagu unine hiinlane. See oli mu võrgutuspilk. Ma ei
tea siiamaani, miks mind tantsima ei võetud ...“ (Virro 2013b)19 Eelnev on siiski
vaid koorik, mis katab klassikalist etenduse analüüsi: selle hulka kuulub iseene-
sest mõistetavalt nii lavastuse põhiteemade defineerimine – „Selle lavastuse üks
peamisi asju readymade’i kõrval võiks ilmselt olla aktsepteerimine. Mitte niivõrd
isetu religioosne aktsepteerimine (või miks mitte ka see?), vaid pigem selline mõ-
nusalt egoistlik aktsepteerimine: ei ole midagi halba selles, kui tahad kellegagi
sarnaneda, ei ole midagi halba selleski, kui tahad erineda.“ (Virro 2013a)20 – kui
ka näitleja rollilahenduse analüüs: „Selle lavastuse kontekstis tundub ka Piusi
mängitud tegelastest huvitavam teises vaatuses nähtu. Kui poja Walkeri tegelas-
kuju ja tema eesmärgid/eesmärgitus jäävad pisut segaseks ja muretus raskeks,
siis suurepäraselt õnnestub algselt vaikse ja endassetõmbununa näiva Nedi

18 „Võidab see, kellel on kõige hullem mees“, vt allmärkus 14.
19 „samm lähemale”, vt allmärkus 11.
20 „Beibed”, autorid-esitajad Kaie Olmre-Hütt, Maike Lond, Henri Hütt ja Taavet Jansen. Esietendus
16.04.2013 Kanuti Gildi SAALis.
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„Beibed“. Maike Lond, Kaie Olmre-Hütt. Foto Hannes Aasamets. (Kanuti Gildi SAAL)
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„Pál tänava poisid“. Stseen lavastusest. Foto Siim Vahur. (Tallinn Linnateater)
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karakteri avamine andeka sihikindla mehena. Nedi tunded Lina vastu on ühest
küljest justkui sordiini all, aga teisest küljest näivad seda tugevamad. Tunded
ilma tundlemata – võluv.“ (Virro 2013)21

Madis Kolk lähtub teatri mõtestamisel eetilistest printsiipidest, nagu viitavad
ka tema arvustuste pealkirjad: „Revolutsiooniideed Jumalaema pilgu all ...“,
„Tom Stoppardi üldinimlik intellektualism“, „Vähe variatsioone, kuid tugev tõe-
taju“. Nii on ka loomulik, et Kolk kasutab analüüsivahendina muuhulgas ka pü-
hasõna: „Mõlema lavastuse puhul toimib printsiip „Kes ennast ise alandab, seda
ülendatakse” (Matt 23:12) väga veenvalt. Alandub siis lavastaja, et näitleja kaudu
saaks ülenduda kogu lavastustervik. Kuigi esimese hooga tahaks öelda, et pre-
tensioonikad teemad on ette võetud liiga argiselt ning vormimängudeta, lisab
see taotlus konkreetsetele ettevõtmistele vaid tõsiseltvõetavust – kui dramaturg
ei tea ka ise täpselt, millest räägib, siis pole mõtet leiutada kujundeid sinna, kus
enese eest saab kõnelda vaid inimene, isegi kui ta sealjuures eksib.“ (Kolk 2013)22

Teatri kui kunstiliigi sisekosmoses keskendub Kolk sageli näidendi lavastaja-
poolse tõlgenduse analüüsimisele, näiteks: „Teravaimalt saab Gorki näidendi la-
vastajatõlgendus ilmneda aga Vassa ja Racheli (Natali Lohk) omavahelises suhtes.
Viimase barrikaadidele püüdlev sõnum võiks ilmneda anakronismina siis, kui
see jääks klassivõitluse pinnale, kuid Eili Neuhausi lavastuses on kahe tugeva
naise dialoogis asetatud vastastikku pigem kummagi inimlikud (sh emalikud)
omadused. [---] Igikestev on nii ühiskondlik tunne, kus „ühed enam ei saa ja tei-
sed ei taha” kui ka retooriline küsimus „mis on pildil valesti?”, kuid vähe on re-
volutsionääre, kes oleksid lisaks mõttetalgutel osalemisele valmis ka reaalselt
käsi külge lööma. Vassa oleks, aga ta tajub oma ühiskondlikku vastutust teises
rollis. [---] Nõnda on isegi Gorki ainetel võimalik harmooniat taotlev lõpplahen-
dus: ka Vassa tajub ummikteed, kuid seejuures ei usu ta ka ideoloogilistesse ret-
septlahendustesse.“ (Kolk 2013a) Tõlgenduse teenistuses on Kolgi jaoks ka kõik
märgisüsteemid ning ühena vähestest on tal kriitikuna silma ka stsenograafiale:
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21 Richard Greenberg „Kolm vihmast päeva”, lavastaja Diana Leesalu. Esietendus 23.02.2013 Tallinna 
Linnateatris.
22 Éric-Emmanuel Schmitt „Külaline”, lavastaja Ingomar Vihmar. Esietendus 17.03.2013 Eesti Draama-
teatris. Davide Carnevali „Kraepelini variatsioonid”, lavastaja Hendrik Toompere jr jr. Esietendus
20.04.2013 Eesti Draamateatris.
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„Illimar Vihmari kujundatud lavaruum on pigem realistlik ning lõpmatusse ei
sirutu. See sakraalne avarus, mille sees Schmitt näidendi tegevust ette kujutab,
on saanud oma hinnangulise vaste Freudi töölaual asuvate puuslike näol, mida
Tundmatu (Tõnu Oja) hiljem lõbustatult jälgib ja mille kõrval oma kepiga korda
loob.“ (Kolk 2013)23

Madli Pesti missiooniks on muuhulgas mujal maailmas toimuva teatri vahen-
damine Eesti teatritegijatele. Üldjuhul ei piirdu Pesti mõnel festivalil kogetu üldi-
se kirjeldamisega, vaid soovitab nähtut – koos põhjendusega – neile, kes ise ehk
ei teadnudki, et nad peamine sihtrühm on: „Verdensteatret võiks inspireerida
Eestis näiteks Taavet Jansenit, Hendrik Kaljujärve või Henri Hütti. Verdensteat-
reti eesmärk on sulatada kokku esmapilgul ootamatud ja sobimatud meediumid,
tehnoloogiad ja materjalid ning luua sellest kõikehõlmav ruumiline kogemus,
uus maailm vaid sellel ajahetkel kehtivate reeglitega.“ (Pesti 2013b) Samas ei
unusta Pesti ka publikut: „Kui otsida seoseid lavastajatega, keda ka eesti publik
tunneb, siis hingesugulust on näha itaallase Romeo Castellucci loominguga. Kui
aga Castellucci esitab laval eelkõige pilte, siis Fabre tegevust (milles muidugi ilm-
nevad pildid).“ (Pesti 2013) Õnneks kasutab Pesti oma oskust tuua iga looja
puhul esile just talle ainuomane ka Eesti teatrite lavastusi arvustades, kuigi siingi
inspireerib teda eriti just saksakeelse teatriruumiga seotu: „Lavastaja Nüblingile
on omane abstraktsete, atmosfääri loovate kehaliste ja auditiivsete kujundite ka-
sutamine, dünaamilisus, liikuvus; tekst on tema jaoks alati vaid üks, võrdväärne
või võimalik komponent laval. Oma uuslavastuses on ta aga koos kauase koos-
tööpartneri, muusikalise kujundaja Lars Wittershageniga eriliselt pühendunud
omapärase, kõikehaarava kõlapildi loomisele.“ (Pesti 2013a)24

Margus Mikomägi jaoks on teater olemise viis, liigestest lahti aja kokkupanemise
koht: „Argimaailm, jah, säeb tõesti inimese ülimaks olemise kunstiks alluda
mõistusele, arendada mõistust, saada rohkem inseneriks kui näitlejaks, ja kõige
kõrgem inimese tiitel oleks paljude poliitikute, juhtide ja ärimeeste jaoks inim-
hingede insener. Ja seda ilma igasuguse empaatiata. Uh!“ (Mikomägi 2013) Miko-
mägi hindab ennekõike teel olemist, mitte peatuspunktide viimistletust, ning
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23 „Vassa Železnova“, vt allmärkus 13.
24 „Ilona. Rosetta. Sue”, vt allmärkus 4.
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„Külaline“. Külaline – Tõnu Oja, Freud – Rein Oja. Foto Mats Õun. (Eesti Draamateater)
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rõhutab oma rolli kaasteelisena: „Need on samad Lumiste, Kaljujärv ja Tommin-
gas, kel on kuhjaga lavakogemusi. Olen neid mehi laval näinud sestpeale, kui
nad alustasid, aga selliseid nägin esimest korda. Hakka või Uusbergi lavastuse
toel uskuma hauatagusesse ellu... [---] Tean hästi, et lava veidrad vanamehed
on argielus jälle Hannes, Aivar ja Jüri, et Uku on kuskil oma mõtetega kimpus,
aga just nemad on mulle joonistanud pildi, mis on toeks kauem kui need mõned
teatritunnid.“ (Mikomägi 2013a)25 Mujal: „Lavastus algab elegantselt. Viinistul,
uue aja kultuurimagnaadi „mõisas“ on ennast nautiv seltskond noori näitlejad.
Mõned on jõudnud seriaalides „kuulsaks“ saada. Nad mängitsevad pügatud
muruplatsil heledates riietes, joovad veini, mängivad minigolfi. Selline kultuuri-
eliit – ilusad, elu ja endaga rahul. Enamikul on kindel kaalukas töökoht pealinna
juhtivteatris. Oh, peatu hetk! Ütlen noorele Heinzile tere, ta tunneb mu ära ja te-
retab vastu.“ (Mikomägi 2013b)26 Negatiivset hinnangut Mikomägi anda ei taha,
seades pigem kahtluse alla enda valmisoleku lavastust vastu võtta: „Pärast näh-
tud esietendust olin nõutu. „Paabeli torni“ lavastuses olid olemas kõik märgid
ime sündimiseks, aga seekord ei liigutanud nähtu hinge. Aju fikseeris lausa
suurepäraseid üleminekuid, vaikusest tekkinud kummastavaid helipilte, tellin-
gutest suurejooneline korrustorn Vene Teatri kuldse-kardse lühtritega lae all
kõlas nagu orkester, kes ennast häälestab. [---] Süda käskis ületada isikliku mu-
gavustsooni ja vaadata lavastust veel kord. Ja ime sündis! See kõik, mis oli esi-
etendusel, oli alles. Kui kuidagi sõnastada, mis lisandus, siis oli see sidusus
ja arusaamine, et peaaegu kogu Vene Teatri näitlejaskond ajab laval ühte asja.“
(Mikomägi 2013c)27 Nii otsib Mikomägi pidevalt teatriimet, mis tema jaoks aval-
dub inimestevahelises üksteisemõistmises nii laval näitlejate kui ka lava ja saali
vahel, ning selle leidnuna ta kiitusega ei koonerda. Nagu ta ise nendib: „Ma tean,
et liigne kiitus kriitiku suust võib kaasa tuua vastupidise tulemuse, aga kui ma
saalis istudes kõik unustan ja pisaraid tagasi hoidma pean, siis miks peaksin kir-
jutama sellest, et lavakujundus mulle ei meeldinud?“ (Mikomägi 2013a)

25 Gerald Sibleyras „Paplid tuules“, lavastaja Uku Uusberg. Esietendus 22.02.2013 Vanemuises.
26 Maria Lee Liivak „Mõnikord on kõik nii selge“, lavastaja Kertu Moppel. Esietendus 28.06.2013
projektiteatris R.A.A.A.M.

27 Jekaterina Bondarenko „Paabeli torn I“, lavastaja Marat Gatsalov. Esietendus 29.08.2013 Vene Teatris.
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„Paplid tuules“. 
Ferdinand – Hannes Kaljujärv,
Rene – Jüri Lumiste, 
Gustav – Aivar Tommingas. 
Foto Gabriela Liivamägi.  
(Vanemuine)
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„Ministri viimased päevad“. Priit Võigemast, Rasmus Kaljujärv, Märt Avandi, Anu Lamp, 
Mirtel Pohla, Gert Raudsep, Eva Klemets. Foto Kulla Laas. (NO99)
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Meelis Oidsalu näib jagavat arusaama, et kunstiteos on oma olemuselt poliitiline
akt või vähemalt peaks ta sekkuma ühiskonnas toimuvasse enama kui peegel-
dusena. Pole harvad arvustused, kus enamiku Oidsalu käsitlusest moodustab
just ühiskondlike küsimuste analüüs, seega kuulub teatrikriitika tema jaoks laie-
male avaliku diskussiooni väljale: „Kui võrrelda „Ministri viimaseid päevi” teatri
NO99 eelmise sellelaadse aktsiooniga „Reformierakonna juhatuse koosolek”, siis
tollases aktsioonis ilmutas end õiglane poeetiline viha poliitikute vastu. Õiglase
viha (mis mõnes olukorras võib olla ja ilmselt oli ka tol korral adekvaatne reakt-
sioon) häda on, et see lõikab vihastaja enese ühiskonna kriitilisest kuvandist ja
seega ühiskonnast välja. Seekordse teatriaktsiooni ja sellele ainest andnud skan-
daali üks olulisemaid õppetunde oli, et nii retoorilist kui ka tegelikku võimu saab
teostada muuhulgas ka enesekriitiline olles, et vigade tunnistamine pigem tu-
gevdab kui nõrgestab kõneleja autoriteeti.“ (Oidsalu 2013b)28 Nii avalduvad Oid-
salu arvustustes sageli tema enda ja lavastaja maailmavaadete erinevused:
„Nüblingi ühiskonnakriitilisus on ideoloogiliselt selge, s.t valmis, justkui õpikust
loetud: mehed on raha- ja munniorjad, naised omakorda orjade orjad. Kultuuri-
tegelaste ühiskonnakriitilisusega kipub sageli olema pigem vastupidi: enamasti
piirdub see ideoloogiliselt ähmase rahulolematusega või siis ideoloogilisust, po-
liitilisust kangekaelselt eitava kultuurimessianistliku indlemisega.“ (Oidsalu
2013a)29 Samas see, kui Oidsalu ei nõustu lavastaja valikutega, ei vähenda sugugi
tema hinnangu positiivsust, kus see ilmselt teenitud on: „Nüblingi kunstilised
taotlused avalduvad intensiivselt lavastuse lõpupoole, kui jahedas tööstuslikus,
lohutus atmosfääris puhkevad koreograafilised misanstseenid: töötusest kurna-
tud tegelaste nauditavalt rusuvad tantsud.“ (samas) Nii võib ka Oidsalu kirglike
vastuväidete tagant aduda kriitiku tunnustust lavastajale, kes suutnud luua dis-
kussiooni tekitamise võimega teose – või vähemalt lootuse selle sünnist: „Vallo
Kirs demonstreerib „Vanade ja noortega” eeldusi saada tõeliselt heaks lavasta-
jaks, ent kultuuriloolise suveniiri nikerdamise asemel oodanuks noorelt loojalt
suuremat julgust ja kultuuriteadlikkust. Küsimus ei ole selles, et iga Tammsaare
lavastus peaks olema võimalikult autoritruu, et Tammsaaret ei võiks julgelt (eba-
tammsaarelikult) tõlgendada või et kriitikule lihtsalt ei meeldi, et lavastus ei vasta

28 Eero Epner „Esimene lugemine: Ministri viimased päevad”, juhendaja Lauri Lagle. Aktsioon-etendus 25.11.2013
NO99s.
29 „Ilona. Rosetta. Sue”, vt allmärkus 4.
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tema ettekujutusele Tammsaarest. Ugala „Vanades ja noortes” pole Tammsaare
teoseid julgelt tõlgendatud, vaid need algmaterjaliga võrreldes põhjendamatult
üle-elusuuruseks („igavikuliseks”) paisutatud. „Üle-elus” Tammsaare pole aga
elus Tammsaare, vaid topis. [---] Vanasid peerusid, kes kunsti sildi all rahvuslike
ja kultuuriliste instinktide teenindamisega leiba teenivad, on rohkem kui küll.
Rohkem attitude’i, vähem õpitud nõtrust, noored teatraalid!“ (Oidsalu 2013)30

Pille-Riin Purje on oma kunstikreedo ise defineerinud: „Meie aeg on neetult
pragmaatiline, suured ehedad tunded oleksid nagu kärbunud või hoolsalt sala-
tud. Vahel näib, et teatri tarbimine on kõigest osa tegusa päeva lõpust. Pärast
etendust kõlab garderoobisabas pädev välkanalüüs või seriaalikaanonist lähtuv
lobe hinnang. Ainult mitte pausi pidada, kähku tagasi „eluliste probleemide”
manu.“ (Purje 2013b) Ehk just peavoolule vastuujuv vajadus pausi pidada viib
Purje korduvalt sama lavastust vaatama, või nagu ta ise ütleb: „Teiseks, narr lugu
küll, huvitavad mind teatrilaval näitlejad, pean oluliseks nende arengut. Mõne
näitleja puhul tunnetan iseväärtusena tema omateema otsingurännakut rollist
rolli liikudes.“ (Purje 2013a) Rolliloome ja näitleja loomingulise arengutee ana-
lüüsimisel on Purje ületamatu: „Tundeelult isekaks ja kaitsetuks lapseks jäänud
Hester on Elisabet Reinsalu teel oluline ja väga vajalik suurroll (rõõmustav, et
kardinaalselt erinev Reinsalu eelmisest sündmusrollist, Natalie Herzenist lavas-
tuses „Utoopia rannik II osa. Laevahukk”). Välkuvate mustade silmade, längus
õlgade, kiivas rühi, trotslikult kõverduvate huultega olend, kelles nii luige truu-
dust kui ka omapäi kõndiva kassi metsikust, vulgaarsust ja hellust, psüühilist
tasakaalutust, kõrvetavat elusädet, paanilist hirmu hüljatuse ees.“ (Purje 2013b)31

või: „Märt Avandi saab Morisi rollis peenelt registreid vahetada: alustab malbelt
luurava aktsendiga, pillab siiralt silmakirjatsevaid teenrifraase, iga lause lõpus
paitav meloodiline „musjöö”, lisab ulakaid grammatilisi fopaasid, mida ise täiega
naudib. Uudne intonatsioon on ekstra hea start, kuna pühib Avandi häälekasu-
tusest vähimagi stambiohu, mida ei teki ka hiljem.“ (Purje 2013)32, kuid Purje pü-
hendumine ei tähenda sugugi, et tema hinnangud alati positiivsed oleksid: „Külli

30 A. H. Tammsaare ja Tõnis Parksepp „Vanad ja noored”, lavastaja Vallo Kirs. Esietendus 3.08.2013 Ugalas.
31 Marina Carri „Kassirabal”, lavastaja Madis Kalmet. Esietendus 9.11.2013 Tallinna Linnateatris.
32 Sławomir Mrożek „Leping”, lavastaja Indrek Apinis. Esietendus 24.05.2013 Rakvere teatris.
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Teetamme rollilahenduse üpris malbe humoorikas laad tundub poleemiline. La-
vastuslik ülesanne, vaimuka kassiplastikaga eatu veidrik, kipub kohati lahjen-
dama süngemat prohvetlikkust. Natuke kahju, kui nõnda hõreneb tragöödia-
kude. Kindlasti avardub seegi roll, liiatigi on mul Teetamme kui ampluaatu näit-
leja suhtes ootused alati kõrgendatud, Kassnaise puhul iseäranis, küllap „Meie,
kangelaste” kõrbekassi allusiooni tõttu!“ (Purje 2013b)

Veiko Märka esimene armastus on meedia ning telest ja ajalehtedest tuntud kan-
gelasi ja nähtusi kasutab ta sageli ka teatri mõtestamisel. Näiteks: „Jah, inimesed
on igal ajal üldiselt rumalad ja nõuavad alatasa tugevat juhti – olgu selleks Kons-
tantin Päts või Peep Vain –, kellele omistatakse ka ettenägemisvõime. Kas või
Maalehe intellektuaalne dimensioon toetub ju üksnes Igor Mangi ennustustele
ja nende täpsuse tagantjärele ülistamisele. Mis on kahtlemata rumal, kuid eriti
naerma ei aja, teatraalsetest emotsioonidest rääkimata. Sama puudus on ka la-
vastusel.“ (Märka 2013c) või mujal: „Materiaalne heaolu ei too tingimata kaasa
hingelist – aga seda vastuolu võib vaataja tunduvalt suuremates kogustes ahmida
kas või Soome teleseriaali „Kerge elu” Eesti adaptsiooni vaadates.“ (Märka 2013)
Märka kasutab sageli võtet, kus mõttekäik algab justkui komplimendina, et siis
edenedes oma tõelist iroonilist palet näidata: “Toomas Hendrik Ilves väitis äsja
Rahvakogul, et eesti rahvas pole kunagi varem nii hästi elanud kui nüüd. Pole
põhjust temaga polemiseerida, seda enam, et rahvaarvu hoogsa vähenemise tõttu
jaguneb hea elu absoluutkogus üha vähema hulga retsipientide vahel.“ (Märka
2013a) Samas on ta meisterlik lugude kokkuvõtja, põimides paari lausesse loo
peamised sündmused ning hinnangu nende esitamise õnnestumisele: „„Traktor”
käsitleb Tiina Tauraite aiandustegemisi pikas ajaloolises perspektiivis, alates ko-
gemustest kooperatiivis Ankur, jätkates kasvuhoone, „ammuse unistuse” oman-
damisega Ants Lauteri auhinnaga kaasnenud summa eest. Ei salata maha
kibedaid eksimusi: pärgenelase istutamine õunapuu alla on olnud tema suurim
viga elus. Aga mis teha – „Ma olengi natuke põllu poole”.“ (Märka 2013b)33 Või-
malik, et mõnikord mõjuvad Märka üldkehtivaid viisakusreegleid eitavad hin-
nangud ehk liigagi must-valgetena: „Näidendi sihtgrupp on tõenäoliselt üle
neljakümne viie aastased liiga kängitsetud seksuaalelu elanud (oma võimalused

33 „Tiina Tauraite traktor”, autor, lavastaja, traktorist ja esitaja Tiina Tauraite. Esietendus 7.06.2013.

teatrielu_2013_Layout 1  07.08.14  18:53  Page 111



„Leping“. Magnus – Volli Käro, Moris – Märt Avandi. Foto Alan Proosa. (Rakvere Teater)
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„Kraepelini variatsioonid“. Esimene mees – Lembit Ulfsak. 
Foto Mats Õun. (Eesti Draamateater)
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kasutamata jätnud) naised, kelles Alma õnnetu saatus võib tekitada äratundmis-
kurbust.“ (Märka 2013)34

Post scriptum. Õpetades Tartu Ülikoolis teatriteaduse magistrantidele teatrikrii-
tikat, väidan ikka, et arvustamisel tuleb meil läbida kolm etappi: (a) püüda kir-
jeldada, mis on lavastaja kavatsused, mille põhjal ta oma esteetilisi valikuid teeb;
(b) kirjeldada, mis lavalt publikuni jõudis ning (c) analüüsida, kuivõrd kattuvad
lavastaja kavatsused ja saali jõudnu ning mis tingis erinevused. Siinses artiklis
tsiteeritud arvustusi ongi ehk paslik lugeda just eelkirjeldatud jada meeles pida-
des. Samas ei tasu muidugi unustada, et kriitikul, nagu lavastajalgi, ei pruugi
alati õnnestuda luua terviklikku teost, kus teksti struktuur ja stiil kannaks välja
kriitiku kavatsused, mis arvustuses aimduvad.
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VESTLUSRING MUUSIKALISEST KUJUNDUSEST

Liisa Hirsch, vabakutseline helilooja, Eesti Draamateatri muusikajuht aastail
2011–2013, teinud ca 25 muusikalist kujundust lavastustele ja filmidele.
Ardo Ran Varres, vabakutseline helilooja, näitleja, Eesti Draamateatri 
muusikajuht aastail 2003–2011, teinud ca 50 muusikalist kujundust lavastustele
ja filmidele.
Ivar Põllu, Tartu Uue Teatri juht, dramaturg, lavastaja, muusik, teinud 
mitmeid muusikalisi kujundusi.

Kuidas sünnib muusikaline kujundus? Kas see algab tekstist, jutuajamisest
lavastajaga?
Liisa: Üks on muidugi tekst ja see, kellega ma koos töötan: kes see lavastaja on,
mida ta on teinud. Minul isiklikult on väga tugev seos ka kunstnikutööga. Muu-
sika, mis loob lavastusele maailma, sünnib paljuski visuaalse kaudu. Üritades
tabada seda, kuhupoole visuaalne paat triivib, võib aimata seda kollektiivset ala-
teadvust, mis seal taga on.
Ardo: On lavastajaid, kes on väga kiivalt kindlad oma muusikalises maitses ja
mina olen siis see, kes jookseb fonoteeki, toob plaadi, lõikab valmis, ja ongi kõik.
Ja siis on hulk lavastajaid, kes annavad vabamad käed, aga on ikka väga kont-
rollivad. Ja siis on lavastajad, kes annavad täiesti vabad käed ehk usaldavad. Aga
neid on hästi vähe ja seal peab tekkima juba väga isiklik usaldus. Kõige kõrgem
vorm on, kui lavastaja sind 110% usaldab, aga seda juhtub üliharva ja see on mee-
letu vastutus. Aga reaalselt igapäevatöö on selline, et ükskõik, kas ma otsin mingi
valmis helilõigu, lindistan mingi looma või linnu hääli või komponeerin mõne
palakese, on mul alati tunne, et ma olen täpsuslaskur, kes kadreerib viis kraadi
mööda. Kümnesse esimese lasuga ei lähe mul tavaliselt mitte kunagi. Esimene
lask läheb viis kraadi vasakule, siis lavastaja vaatab, et „sa said sellest ülesandest
küll aru, aga ma ei ole päris rahul sellega“. Siis ma üritan seda sihikut paika saada
ja siis ma lasen tavaliselt viis kraadi paremale. Ja mul on väga palju neid juhtu-
meid, kus siis kolmas versioon on see tõde. See, et muusikaline kujundus muutub
protsessi jooksul mitu korda, on täiesti tavaline.
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Kas ka esietenduse eel? Viimasel ööl?
Ardo: Ka seda. Kui ma Draamateatri muusikaala juhataja olin, siis ma sain pide-
valt noomida Eesti Autorite Ühingu preemia žürii liikmete käest, et miks ei ole
kavalehel kõiki neid muusikapalasid koos autoritega, mida lavastuses kasutati.
Aga kava läheb trükki nädal enne, lavastaja võib veel teha samal päeval muutusi,
leida laheda loo, mille ta esietenduse päeval veel lisab.
Ivar: Mina olen ainult paar-kolm korda teinud kujundust kellelegi teisele. Minu
jaoks on kujundamine kõik üks protsess. Kõigepealt on näha mingi pilt ja siis
saab ühel hetkel selgeks, et siia on vaja sellist ja sellist muusikat, ja siis tuleb see
leida. Siis kas leiad selle ise või leiab keegi teine, pole suurt vahet.

Ivar, kas sa oled see lavastaja, kes usaldab või pigem kontrollib?
Ivar: Usaldamist pean veel õppima. Ma usaldan küll, aga ma olen harjunud, et
ma teen kõike ise. Või pigem, et see kõik tuleb ise. Aga kui ma paar korda olen
teinud kellelegi teisele muusikalist kujundust, siis olen aru saanud, et äkki hak-
kan juba seeläbi lavastust tegema. Kogu muusikaline kujundus on tegelikult ju
omaette lavastus. Selles on mingi tohutu vägi, sest ta hakkab lavastust kallutama
hoopis teises suunas.

Kui filmide puhul tihti muusika defineerib žanri, siis kas teatris saab sama
väita?
Liisa: Kindlasti. Muusika annab mingi täiesti uue dimensiooni juurde sinna,
kuhu midagi vaja on. Ja vahel ongi vaja mingit neljandat dimensiooni.
Ardo: Tihti lavastajad naudivad just kontraefekti. Kui on mõni väga lõbus stseen
ja ka lõbus muusika, siis oleks nagu moosile moosi peale panemine. Kontraefekt
on sageli väga mõnus ja väga toimiv.

Nii nagu lavakujundusest, nii ka muusikalisest kujundusest kirjutatakse krii-
tikas väga vähe. Kui palju saab muusikalise kujunduse puhul rääkida sellest,
et hea kujundus ei paistagi välja, või vastupidi, sa märkad seda, mäletad seda,
see tõuseb kuidagi esile.
Ardo: Kui mina 1996. aastal teatrisse tulin, siis heliloojad Eesti teatris tööd ei tei-
nud. Oli paar näidet: Lepo Sumera tegi Mikk Mikiveriga koostööd, aga nad olid
lihtsalt väga head sõbrad. Ja Sumera ei teinud originaalmuusikat lavastustele,
vaid Mikiver kasutas tema uudisteoseid. Need lõikas Viive Ernesaks omakorda
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juppideks, et sellest saaks muusikaline kujundus.  Ma olen seda ka ise kogenud.
1990ndatel oli helistuudio tunnihind 400–500 Eesti krooni, pidi olema väga vinge
idee ja päris palju raha, et midagi salvestada – arvuteid ju kellelgi kodus ei olnud.
Just oli lõppenud see lindimaailm, millest Viive Ernesaks oma raamatus „Viiv“
on väga kihvtilt kirjutanud – sellest, kuidas nad raadios lõikasid linte ja mis see
kõik maksis. Mina nautisin, kui 1990ndatel tulid tasapisi digisalvestuse võima-
lused. 2000ndatel on igaühel on läptop, millel on rohkem võimalusi kui mistahes
helistuudios. See on suur muutus ja pöörane areng. Ja see toob kaasa ka selle, et
iga kujundaja on juba justkui helilooja. Vanasti oli hästi selge, et olid muusikali-
sed kujundajad, kes ei teinud originaalmuusikat või tegid harva. Ja siis oli eraldi
nähtus – koolitatud  helilooja, temalt telliti noodistatud muusikat. Praegu mulle
tundub, et need kaks asja on segunenud või hägunenud. 
Liisa: Kui näiteks filmimuusikas on must montaaž väga fikseeritud, on teada,
mis on tulemas, siis teatri puhul võib veel viimasel nädalal mõni stseen või ka
lavastus täiesti teise kraadi võtta. Tehnika on tulnud nii paindlikult järele, et on
võimalik teha kõik need muutused oma läptopis ja paigata nii-öelda kõik lavas-
tuse jaoks sobivaks. See on tohutu pluss, aga see tekitab ka tunde, et teatriheli-
looja on alati midagi reaktiivlennuki sarnast. Ta on kogu protsessi viimased
nädalad väga kaasas, peab viimaseid otsuseid tegema väga kiiresti, väga enese-
kindlalt. See on uue muusika heliloojatele väga võõras maailm. See on hoopis
teistsugune lähenemine, kuidas teatris ollakse ja kuidas neid asju tehakse. Huvi-
tav ongi, et ligipääs on nii paljudele rohkematele muusikalistele kujunditele, kõi-
gil on tegelikult võimalus teha väga lihtsate vahenditega väga adekvaatset tausta.
Ardo: Arvo Pärt on kirjutanud väga palju filmimuusikat ja ühes intervjuus ta
rääkis, et ta mingil hetkel loobus sellest, sest tema jaoks oli väga solvav, et tema
muusikat lõigati nagu vorsti. Ja see ei ole muutunud. See on helilooja jaoks dra-
maatiline, sest tema on teinud teose, millel on algus, keskpaik ja lõpp. Seda on
vaja kuulata tervikuna, ja siis tullakse ja lõigatakse seda nagu vorsti. See pole
kunstiteose suhtes tegelikult viisakas ja sellepärast ongi filmi- ja teatrihelilooja
amet natuke erinev klassikalise komponisti omast. On inimesi, kes suudavad
need kaks asja kokku viia, ja on inimesed, kelle jaoks see on välistatud. Aga üha
enam on neid inimesi, kes mõistavad, et kui ma teen filmimuusikat või lähen
teatrisse kujundama, siis on see lähteülesandega töö ja mõistlik oleks lähteüles-
andest aru saada ja anda siis oma parim panus. Kui lähteülesandest aru ei saa,
tekib väga palju keerulisi olukordi. 
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Ivar: Tavaliselt ongi ju nii, et kui sa kirjutad muusikapala, siis tal on oma loogika,
oma algus, areng ja lõpp. Samamoodi on ka teatrietendus üks lugu, aga ta kestab
lihtsalt palju kauem, poolteist tundi või kaks pool tundi, ja siis peabki selle loo
juppideks lõikama, teda kuidagi hõrendama ja kordama. 
Liisa: Vorm tekib kõigist komponentidest. Ei saa teha nii, et kirjutad muusika
valmis ja ütled, et pange see nüüd kuhugi.
Ivar: See on teine võimalus – kirjutad suurvormi ja siis kõik muu käibki selle loo-
gika järgi.
Ardo: Aga siis on see juba muusikateater.

Ivar, sina oled palju lähtunud oma muusikalises kujunduses sellest, et sa lased
lavastuse ajal lugudel mängida algusest lõpuni, ei jupita juba olemasolevat
muusikat.
Ivar: See on minu meelest nii kaunis, kuidas vahel mõnes lamedas poplaulus või
mõnes keerulisemas muusikalises vormis juhtub nii palju, et see saab lavastust
ennast suunata. Näiteks jõuab lavastuse dramaturgiline areng mingisse kohta ja
siis sa paned mängima ühe tervikliku loo, milles toimub hästi palju asju. Inimene
võib-olla läheb selle looga kaasa, ka tegevus läheb selle loo ajal edasi, aga vaataja
jõuab hoopis teise kohta kui dramaturgia. Vaatajat on vahepeal viidud käsikaudu
kuskilt pimedast ruumist läbi, kust ta võib-olla dramaturgiliselt poleks tahtnud
läbi minna, aga muusikaliselt on ta sealt pimesi läbi läinud. Vaatajal on emotsio-
naalselt hoopis teised asjad üles äratatud. See on muidugi alateadlik. Muusikas
saab teinekord mõningaid asju hoopis lihtsamini jutustada.

Kas ka originaalmuusika puhul saab rääkida sellest, et see aitab lihtsamini ju-
tustada? Või mõjutada?
Ardo: Helilooja toob lavale väga tugeva seisundi. Ja ei seleta seda seisundit, see
on kohe seal muusikas olemas. Muusika on tugevam vahend küll. See ongi feno-
men, et kui võtta üks biitlite laul, siis võin ma heliloojana teha tuhat laulu, aga
ma ei saavuta seda, mis on selles ühes biitlite laulus. Lavastajal polegi vaja seda
kindlat laulu, vaid just seda väge, mis selles laulus on, mis toob kaasa selle sele-
tamatu miski. Sven Grünberg, kes on teinud umbes sajale filmide muusika, on
sellest rääkinud kui ego õppetunnist. Mingil hetkel sulle antakse võimalus oma
ego heliloojana esile tuua, aga mingil hetkel pead sa suutma seda väga kindlalt
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ohjes hoida ja jätma ruumi vaikusele. Kas siis muusika puudumisele või siis näi-
teks biitlite laulule. Ja sa pead suutma sellega leppida ja võtma ta endale partne-
riks, mitte tundma kiivust. See on Grünbergi tõde, mis mulle väga meeldib.

Kas originaalmuusikat ja kujundust olemasolevast muusikast saab üldse
hierarhiseerida? Antakse ju ka sõnalavastuse muusikalise kujunduse auhinda
originaalmuusika eest?
Ardo: See ongi algselt Eesti Autorite Ühingu (EAÜ) auhind originaalmuusika
eest sõnateatris. Aga seda anti alati välja kuskil nurga taga. Konkreetselt selle
preemia puhul olen ma ise seisnud koos kolleegidega selle eest, et selle preemia
üleandmine saaks pealavale. Seda ei tahetud tunnustada kui lavaväärilist pree-
miat, selle nimel me tegime aastaid tööd. Auhind  on hea algatus EAÜ poolt, sest
see kutsub üles kirjutama originaalmuusikat, tunnustab neid inimesi. Aga ta
kindlasti ei kätke endas muusikalise kujunduse preemiat sellisel kujul, nagu see
võiks olla. Eestis on väga mitmeid muusikalisi kujundajad, kes pole elus ühtegi
lugu kirjutanud, aga kes vääriksid elutöö eest kohe preemiat. Nad on teinud era-
kordselt suurt ja supertööd. Kui muusikalist kujundust ainult väga kitsalt kom-
ponisti rakursist vaadata, siis jäävad väga paljud inimesed tähelepanust ilma,
mis on minu meelest vale. Sest sõnateater ei ole see koht, kus helilooja ennast
kuningana peaks tundma, teater on ikka kollektiivne kunst. Tasapisi on hakatud
siiski ka muusikalisi kujundajaid tunnustama. Ka nimetatud preemiaid antakse
igal aastal välja kaks, et premeerida märkimisväärset helikujundust.
Liisa: Neid ei saagi üldse hierarhiseerida, sest on lavastusi, kuhu ongi vaja seda-
sama biitlite lugu, sest ainult see tekitab neid assotsiatsioone, mida sellel lavas-
tusel vaja, lugu võib olla näitekirjanikul isegi näidendisse sisse kirjutatud. Ja on
lavastusi, mis annavad võimaluse heliloojale terviku kirjutamiseks. Heliloojal
võib-olla näiteks ühtsusprintsiip, üks teema, mida ta varieerib kogu lavastuse
vältel ja see muusika muutubki keeleks, milles see lavastus räägib. Ja seda ei saa-
vuta, kasutades valmisolevat muusikat. Kui paluda näiteks heliloojalt lavastuse
jaoks ühte tangot ja ühte menuetti, siis hakkad jälle mõtlema, et meil on tuhan-
deid tangosid ja menuette, võta ainult menüü lahti ja vali sobiv välja.
Ardo: Aga vaata, siin ongi see erinevus, et sina kui muusikaline kujundaja mõt-
led, et riiulid on neid tangosid täis. Aga helilooja mõtleb, et oh, mulle anti
võimalus tango või menuett kirjutada, väga kihvt.

teatrielu_2013_Layout 1  07.08.14  18:53  Page 120



121

Liisa: Mina tunnen, et minu jaoks ei ole piisav see, kui ma ei saa ära põhjendada,
miks ma pean selle lavastuse jaoks muusika kirjutama. Kui ma pean sinna lavas-
tusse tango tegema, siis kas sinna on vaja mingit hällilaulu, millel on tango teema
sees? Kas sellest samast teemast tekib mingisugune raam ja mingisugune kujund?
On lugusid, mis on juba olemas ja mida ei ole mõtet korrata, aga kui uus hakkab
kuidagi ideeliselt lavastuses tööle, annab midagi rohkemat ja, ma fantaseerin,
sellest tango bassikäigust tekib veel kolmandasse kohta mingi teema, mis on seal
vajalik ja lavastuse maailm muutubki  korraga helide maailmaks, siis see on põh-
jendatud. Aga need on väga erinevad lähenemised. Aga auhinna suhtes tundub
mulle, et fookuski peakski olema mõlemas suunas. Auhind ei saa kindlasti olla
ainult heliloomingukeskne, justkui hinnates ainult muusika kvaliteeti. Ja ometigi
on see samas väga tähtis, et ka teatrimuusika loojad saaksid tunnustuse. Sest ma
olen tähele pannud, et mingid lavastused ei saagi mingit tagasisidet. Ja siis ma
väga hindan, kui keegi süvamuusikat kirjutav helilooja tuleb ja hindab seda tööd
teise pilguga. Ja neil heliloojatel, kes on žüriis olnud, on teatriga või vähemalt
filmiga palju pistmist olnud. 
Ardo: Sellel hooajal jäi mulle silma selline 100% improvisatoorne lavastus nagu
„Keskea rõõmud“1, kus on nutikas muusikaline kujundus.  Ja just see, kuidas
Ingomar Vihmar seda teeb. Ta on ise laval, ta on DJ, tal on arvuti ja plaadikogu
ja täpselt selle järgi, kuidas tuju tuleb, paneb ta mõne loo mängima, mõjutades
sellega reaalajas näitlejate mängu. Minu jaoks on see ülim, sellest kaugemale
enam ükski muusikaline kujundus minna ei saa. Aga ometi jääb see statuudist
täiesti välja. See on nii võimas akt ja ometi pole sellel originaalmuusikaga midagi
pistmist.
Ivar: See on sama, kui lavakunstnik kasutab juba laost võetud toole või laudu
või kostüüme, mida õmmeldakse ümber. Siis see ei ole enam originaallooming?
Kui on vaja ainult frakki, siis järelikult alati tuleb õmmelda uus frakk. Ja kui on
vaja tavalist tooli, tuleb ehitada see tool. Loogiliselt mõeldes – asi on ju juba
olemas.
Ardo: Samas oleks ju veider, kui teatrikunstnike preemia žürii koosneks ainult
sellistest kunstnikest, kes ei ole stsenograafid.
Ivar: Selles mõttes on see statuut kuidagi poolik.

1 Lavastaja Ingomar Vihmar. Esietendus 20.04.2013 Tartu Uues Teatris.
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„Keskea rõõmud“. Katrin Pärn, Piret Simson, Margus Prangel, Janek Joost. 
Foto Gabriela Liivamägi. (Tartu Uus Teater)
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„Keskea rõõmud“. Katrin Pärn, Janek Joost. Foto Gabriela Liivamägi. (Tartu Uus Teater)
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Liisa: Muusikalise kujunduse puhul vahel tundub, et seda ongi veel raskem la-
vastusega orgaaniliselt siduda. Muusikaline kujundaja tegeleb samamoodi kom-
positsiooni ja tervikuga ja ta peab väga osavalt suutma materjaliga ringi käia.
Kui on vaja kolmkümmend sekundit laulu, siis kuidas teha seda nii, et see ei
mõjuks kuidagi mustalt? Või siis taotluslikult tehagi, et mõjuks mustalt.
Ardo: Draamateatris näiteks oli kunagi probleem, kus esietendusel kõlas lugu,
mis mõjus nii, nagu oleks maailma kõige kehvem mp3 fail pandud suurtest profi-
kõlaritest käima. Ma hakkasin uurima ja selgus, et ei ole mõtet seda korda teha
– asi polnud kehvas failis, lugu oli tehtudki low-fi.
Ivar: Mul on sama kogemus, et me kasutasime ühe lavastuse proovides lugu,
mis oli kehv. Esietenduseks panime korraliku faili ja see oli täielik läbikukku-
mine, sest korralik fail ei sobinudki sinna enam, mõjus piinlikult. Pärast pidime
tohutult palju vaeva nägema ja panime low-fi tagasi. Seda nihestatust oli just vaja.
Teinekord hästi korralik muusika konkreetse vormiga ei töötagi. Vist isegi ena-
masti.
Liisa: Vist jah. Sest teatris on kuidagi mingi omaette reaalsus.
Ivar: Muusika, mis teatris on, kõlab kas konkreetselt  publikuruumis või publiku
peas või ta kõlab lavaruumis.
Liisa: Muusika peab justkui mõjuma argiselt.
Ivar: Et kordagi ei tekiks küsimust, kust see muusika nüüd tuleb. Või kui see
küsimus tekib, et siis oleks see põhjendatud. 
Liisa: See on üks huvitav nähtus. Ma olen ise ka tihti pidanud toppima muusikat
lavastusse, justkui see tuleks raadiost, sellepärast et kui on lavastus, mis ei ole
väga tugevalt omaette poeetilise keelega, siis sõnateatris on muusikat aeg-ajalt
vaja kuidagi põhjendada. Tihti kujutatakse lavastuses argireaalsust ja kuidas siis
tuleb äkitselt kahest stereost muusika. Mingi nõks peab seal olema. Kui laval on
raadio, siis on juba palju lihtsam. 
Ardo: See on kuulus lugu Alfred Hitchcocki filmitegemisest, kus filmi tegevus
toimus mere peal. Ühel hetkel oli filmis väga pikka aega vaikus ja helilooja Hugo
Friedhoferile anti ülesanne teha sinna mingi lugu. Ta tegi selle klassikaliselt viiu-
litega nagu Hollywoodile kombeks. Siis pandi stseen ja muusika montaažis
kokku ja Hitckcock oli küsinud, et aga kust keset merd need viiulid tulevad?
Friedhofer oli mõelnud tükk aega: „Aga kust need kaamerad tulid?“
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Liisa: Seda on vabastav mõelda, et lõpuks on see kõik siiski väljamõeldud
reaalsus.
Ardo: Aga muusika aitab seda illusiooni luua või lõhkuda. Võimalused on
ammendamatud. 
Ivar: Ja mõnikord seda illusiooni ei tekigi ja muusika tuleb ka ebaloomulik ja
kõik ongi ebaloomulik ja kohutav. Laval on ettekleebitud habemetega inimesed,
järsku hakkab kõlaritest muusika mängima ja keegi ei saa aru, miks see kõik
toimub.
Liisa: Aga muidugi näitleja saab ka väga palju teha. Uskumatu on vaadata, kui-
das näitlejad on tundlikud igasuguse heli suhtes, kuidas nad vahel põhjendavad
igasuguseid asju, mis helis toimub. Kui näitleja harjub ja teab, et mingis kohas
tuleb muusika, võtab ta hoopis teise tempo, läheb muusika temposse ja auto-
maatselt tekib seal näitleja ja heli vaheline dialoog, hakatakse üksteisega arves-
tama. Või kui tähtsaks vahel muutuvad pausid või need hetked, kui sa tead, et
nüüd see muusika tuleb või seal muusikas on nüüd mingi paus ja näitleja hakkab
seda tunnetama ja tekibki vaikuse ja heli vaheline seos. Need on väga täpsed
asjad. Ja vahel on lihtsalt vaja, et algaks üks valss ja asi läheks käima. 
Ardo: Tihtipeale on see väga spetsiifiline, kuidas see töö käib. Mul tuleb meelde
„Autori surm“2, kus me tegime just ühte stseeni ja Ivari näpp lipsas mingi täiesti
suvalise faili peale ja see oli lihtsalt vapustav. Failil ei olnud nime ega midagi,
see oli müstika. Ja see sobis ideaalselt. Me hakkasime mängima väga täpselt, see
jäigi lavastusse sisse. Kui juhtub see, et muusika sündis praegu siia täiesti õigesse
kohta, ta pandi õigel ajal käima, ta ei tohi siit enam kunagi lahkuda, siis see on
asi, mida helilooja ei pruugi osata. Seda ei oska ka head muusikalised kujunda-
jad. See ongi nii intiimne protsess, mida teavad võib-olla ainult lavastajad. Miks
lavastajad on mingis mõttes nii kiivad? Miks Mati Unt tegi alati kõike ise? Sest
idee sünnib ikkagi ühest allikast, on üks kese, algtuum. Ja võtta omale tiimi ini-
mene, kes on võib-olla väga kõrgelt haritud, aga kes ei taba ära seda mehhanismi,
võib olla väga frustreeriv. 
Liisa: Alguses tihti miski ei tööta veel. Ei tööta ka dialoog ega misanstseen. Aga
inimestel on  mingisugune potentsiaal silme ees. Nad teavad, kas see hakkab
tööle või et mis ei hakkagi. Aga mõned asjad vajavad settimisaega. Lavastajatele

125

2 Lavastaja Ivar Põllu. Esietendus 6.03.2013 Tartu Uues Teatris.
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on see vist väga tuttav, et kõigepealt on kujutlus, mis peaks olema või mida otsi-
takse, ja see mis alguses ja lõpus on, on täiesti öö ja päev. Aga tead kuidagi, et
ühel hetkel see hakkab tööle. Ja mulle tundub, et muusikas on samamoodi. Sa
vaatad, et see ikka üldse ei lähe sinna, aga kuskil midagi terendab, et võib-olla
siiski, kui see tempo muutub... Sa kogu aeg üritad tulevikku ette näha, et kuhu
lavastus peaks minema, ja loodad, et see on sama paat, millega me liigume. 
Ardo: Aga see eeldabki väga avatud meelt või sa pead lavastaja vaimuga kuidagi
üks olema. Siis see töö on väga ladus. Aga kui sa ei ole või hakkad vastu töötama,
siis see on kohutav.

Mida annab muusikalise juhi töö? Kas see on pigem vabadus või kohustus
pidevalt muusikalisi kujundusi teha, muutuda konveieriks?
Ardo: Iga asi muutub konveieriks, kui seda pikalt pideva palga eest teha. Osale
selline asi sobib, osale mitte. Ega muusikajuhi töös kujundusi väga palju olegi,
paar-kolm aastas. See ei ole palju, eriti kui sa ei ole kohustatud kogu aeg origi-
naalmuusikat looma, vaid võid paaris lavastuses ka vaid paari biitlite looga piir-
duda. Muusikajuhi töö oli pigem kvaliteedikontrolli töö. Sa käid kõiki lavastusi
vaatamas, lahendad mingeid jooksvaid probleeme, täidad aruandlust, viid heli-
loojaid ja lavastajaid omavahel kokku, palkad muusikuid, teed igapäevast stuu-
diotööd. Loomingut jäi mul selle töö juures küll järjest vähemaks. Mis mingis
mõttes ka väsitas. Või ütleme teisipidi: kuna ma olen ülesehitaja tüüpi inimene,
siis võin öelda, ma ehitasin stuudio valmis ja siis mul ei olnud enam sihti silme
ees. 
Liisa: Kahtlemata tuli olmeliste asjadega ka tegelda. Ma arvan, et kaks aastat on
natuke liiga lühike aeg, et aduda seda tööd. Alles lõpuks hakkasin ma hoomama
neid kõiki nüansse ja tagamaid. Minu jaoks kõige põnevamad hetked olid
prooviperioodid, kus ma sain kirjutada ja kus meil oli tiimitöö. See oli hetk, kus
ma tundsin, et nüüd ma ka elan, loon. Naljakas oli, et mind kutsuti lavastuse
juurde siis, kui oli vaja palju muusikat. Ma vist hirmutasin nad ära, et kui ma
juba tulen, siis ma teen palju. Sest muidu ma väga palju kujundusi ei pidanudki
tegema. Paar korda.
Ardo: 2008. aastal öeldi Vanemuises, et  muusikajuhti ei ole vaja. Iga lavastaja
tõmbab Youtube’ist ise oma failid. Olles samal ajal Draamateatri muusikaala ju-
hataja, ei olnud ma sellega nõus, sest mulle tundus, et kui Draamateatris ei oleks
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muusikaala juhatajat, siis see kaos oleks üüratu. See on kummaline näide, kui
erinevad on teatrid. Vanemuine võib endale seda lubada, kuna seal on palju muu-
sikuid palgal, Draamateater ei saaks kindlasti enam ilma muusikajuhita hak-
kama. Ja mul on väga hea meel, et Draamateatris on professionaalne helilooja
palgal, see on meie kõigi töövõit. Ma olen olnud aastaid seda meelt, et lavastajad
ja heliloojad võiksid omavahel rohkem koonduda. Ma olen teinud isegi ühe koh-
tumisõhtu, mis kukkus kolinal läbi, sest kohale tulid heliloojad, aga mitte lavas-
tajad. Sellest on aastaid, aga see oli mulle valus õppetund. Ma sain aru, et nii
need asjad ei käi, sa ei saa vägisi armsaks teha. Kokkusaamine peaks tegelikult
toimuma juba Teatri- ja Muusikaakadeemias. Inimesed võiksid sealt ju saada
terveks eluks endale koostööpartneri. Aga siin on võib-olla ka kivi Panso kooli
kapsaaeda, mis on liiga tsunftilik, ei lase endale inimesi ligi. Siin on mõtlemise
koht, Eesti teater võidaks sellest.

Ivar, kui palju on väikeses teatris kõike ise tehes frustratsiooni, et õiget lugu
ei ole? Või kui tekib pilt, mis vajab muusikat, siis kas on vaja teatud tüüpi
lugu või seda ühte kindlat lugu?
Ivar: Kõik areneb kuidagi nii loomulikult, et frustratsiooni enamasti ei teki. Kõige
keerulisem ongi, et ma tunnen, et kõik saaks olla hoopis paremini, kui inimesi
oleks rohkem. Sest mõnikord võib tekkida  hetk, kus mõni lugu tuleb välja vahe-
tada. Tihti tähendab see, et välja ei vaheta mitte ainult ühte lugu, vaid lisaks tuleb
välja vahetada kolm, neli, viis, kuus lugu, mõnikord kogu struktuur. Seda ei jõua
viimasel hetkel teha, kui mitme asjaga tegeleb ainult üks inimene. Ainult muu-
sikalise kujundusega tegelev inimene näeb lavastust lähemalt ja jõuab sellega
tegelda. Intuitiivselt võib asi õnnestuda, aga kui see ebaõnnestub, siis ikka võim-
salt. Sa isegi tead, et see ebaõnnestub, aga sa ei saa enam mitte midagi teha. Aga
väikeses teatris töötades on eeliseks, et asjad ei ole täpselt fikseeritud, Uues Teat-
ris asjad tihtipeale muutuvad, etendusest etendusse. Mõnikord läheb paremaks,
mõnikord ka hullemaks. 

Enne rääkisime tunnustamisest ja sellest, et kriitika muusikalisest kujundu-
sest ei kirjuta. See tuleneb kindlasti ka sellest, et puudub kompetents.
Ardo: Ma olen aastaid pannud tähele, et teatud suurte lehtede või väljaannete
teatrikriitikud ei julge lihtsalt muusikalise kujunduse koha pealt sõna võtta ja see
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on arusaadav, sest nad võivad väga kergesti libastuda. Ühtepidi on see tore, sest
muusikalisel kujundajal on päris mugav, teistpidi on muidugi kahju. Kui laiemalt
sellest teemast rääkida, siis minu ideaal on teater, kus muusika- ja sõnateater koh-
tuvad täisväärtuslike partneritena.  Ma ei ole veel sellist teatrit saanud teha, aga
ma olen seda näinud. See, millest me praegu räägime, on muusika sõnateatri tee-
nistuses. Ja siis on olemas muusikateater, kus muusika on pealik. Muusikuna-
näitlejana ma just ajan taga sümbioosi.

Kas on olnud lavastusi, mis on olnud sellele lähedal? Tooksite näiteid huvita-
vatest muusikalistest kujundustest?
Ardo: Ma tõin juba „Keskea rõõmude“ näite. Muusikalise kujunduse mõttes oli
mulle meeldivaks üllatuseks „Vahel on kõik nii selge“3. See oli selgelt muusika-
line kujundus, aga see oli väga tähelepanuväärne, see oli väga ilus tervik, nutikad
lahendused. Originaali ma olen sellel aastal vähe näinud. Tihti on kaalukauss
kas väga tugevalt sõnateatri kasuks või väga tugevalt muusikateatri kasuks. Ma
olen ise üritanud seda ideaali, millest enne rääkisin, näiteks  lavastuses „Arabella
ja Taaniel“4. See oli selline wilsonlik katsetus, kus sõna ja muusika olid nii süm-
bioosis, et kui sa võtad ühe ära, siis teine laguneb täielikult koost. Inimestel tekkis
illusioon, et kuidas on võimalik, et te räägite juttu ja sinna vahele kostavad min-
gid helid, kas olete pähe õppinud selle režii? Loomulikult pähe õppinud, see kõik
on partituuri välja kirjutatud, inimesed on kaks kuud harjutanud. Katsetus, mis
lähenes sellele ideaalile, oli Rakvere teatri „Jane Eyre“5, aga ta jäi minu jaoks kah-
juks poolele teele. See suund on mulle hästi sümpaatne, aga see on puhtalt minu
kiiks. Ma ei ütle, et kõik peaksid seda fännama. 
Liisa: Ma hakkasin mõtlema korraks selle peale, et huvitav on see, et mingisu-
guste lugude kirjutamine ei võtagi nii palju aega, kui vahel just foonide, atmo-
sfääride ja taustade timmimine. Me lugesime kokku, et „Kolme õe“6 lavastuses
oli 170 triger’it ehk 170 erinevat muusikalist muutust. Kui sa vaatad seda eten-
dust, siis tegelikult ei tundu, nagu jookseks mingi pidev soundtrack all. Need on
niivõrd minimaalsed asjad, aga kui sa tahad kujundust tõesti orgaaniliseks
muuta, siis see võibki olla tohutu lihvimistöö.

3 Lavastaja Kertu Moppel, muusikaline kujundaja Lauri Kaldoja. Esietendus 28.06.2013 R.A.A.A.Mis.
4 Lavastaja Hege Tvedt. Esietendus 4.10.2002 Rakvere teatris.
5 Lavastaja Jaanika Juhanson. Esietendus 14.12.2012 Rakvere teatris.
6 Lavastaja Hendrik Toompere. Esietendus 12.02.2012 Eesti Draamateatris.
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Ardo: See on väga täpne. Kui loo idee on täiesti selge, siis on see vormistamise
küsimus. Aga teatris on veel kümme asja, millega sa pead leppima ja mida aru-
tama. Ja kui muusika lõpuks hakkab vormi võtma, siis see võib-olla ei meeldi
kellelegi ja lähed tülli. Kirjutad puhkpilliorkestrile loo, salvestad ära, maksad
suured rahad, viid proovi ja siis öeldakse, et see lugu võiks olla natuke aeglasem
ja võiks olla tunne, et pillimehed on purjus. Okei, kutsud jälle tüübid kokku,
maksad jälle stuudiorahad. Ja siis öeldakse, et see esimene oli tegelikult parem,
aga võiks proovida veel kiiremat varianti ka. Ja siis me jõuamegi selleni, mida
ma juba alguses ütlesin, et see kolmas on tihtipeale see õige. Seega on neid asju
ideaalne läbi mängida arvutis. Tänapäeval oleks mõttetu palgata inimesi, raisata
meeletult ressursse selleks, et lavastaja saaks öelda, et ei sobi. 
Ivar: See sõltub lavastajast ka. See oleks umbes nii, et lavastaja kujutab midagi
ette ja tahab siis kontrollida: „Ehitage mulle see sein, et ma näeksin, et see ei sobi.“  
Liisa: See nõuab nii palju energiat, kui lavastaja otsustab, et leinamarsi asemel
on vaja midagi sellist balkanlikku ja sul on juba lugu lindis. Siis ei tee seda enam
kuidagi kiiremaks. Aga tähtis ongi lavastustiimi koostöö ja asja läbirääkimine ja
üksteise usaldamine. Ideaalis valid sa endale meeskonna, kes omalt poolt toob
veel midagi juurde, veel midagi kaasa, et potentsiaal oleks võimalikult suur. Just
suuremate asjade puhul – kui juba minnakse stuudiosse või hakatakse salves-
tama – peaks asjad selle toimumise ajal olema selgeks räägitud. Kas või see, kas
me igaks juhuks teeme erinevaid versioone. See on tuleviku nägemine, mida
filmimuusikas ei ole üldse nii palju vaja, kuna seal on materjal palju rohkem fik-
seeritud.  Heliloojana võib-olla on kõige lihtsam võtta juba mingisugused sämp-
lid. Nagu elektronmuusikas, et sa teed muusika ja see enam ei muutu. Aga kui
sa kutsud pillimehed stuudiosse, siis sa pead hakkama mõtlema, kuidas nad
tabaksid mängimisel õiget nüanssi. Ja see on palju suurem protsess, kui et sul
juba on see heli ja sa vormid selle täpselt selliseks, et  sa võid seda lühendada ja
pikendada proovis, kuidas vaja.  
Ardo: Ma olen teinud päris mitu helikujundust niimoodi, et ma ei kirjuta ühtegi
nooti, ma lihtsalt räägin. Aga see inimene, kes selle sisse mängib, peab olema
mulle väga lähedane ja usaldusväärne. Ja ma pean väga täpselt teadma, mida
ma räägin ja miks ma räägin. Siis see jutt ongi minu teos. 
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Kas muusikaliseks kujundajaks olemine seab mingid piirid kaasaegsete
vahendite kasutamisele? Kui palju on mängimisvõimalust selle piires, mida
lavastaja tahab?
Ardo: See on lavastuseti ja lavastajati väga erinev. On kohad või lausa lavastused,
kus sa pead olema väga delikaatne. Ja kohad, kus sa võid olla täiesti ülevoolav.
Kui sa suudad endas need rollid eraldi hoida, et siiani on helilooja „mina“ ja siit
siiani on muusikalise kujundaja „mina“, siis ei ole see mingi probleem. Kui need
asjad kattuvad ja tekib mingi segadus – ta jättis selle loo ära, see on minu kui
helilooja jaoks kohutavalt solvav, see oli ju selles tervikus väga tähtis kompo-
nent –, siis lähevad asjad enda jaoks väga keeruliseks. Filmi- ja teatrihelilooja on
kui disainer. Sulle antakse mingi asi ja öeldakse: disaini see ära. See ongi lähte-
ülesandega töö. Mitte lihtsalt, et tee üks asi, vaid et näe, siin on see asi, aga tee ta
hästi ilusaks, disaini ta ära. Disaineri mõtlemine on erinev puhtast loomingust,
kus luuakse nullist. 

Kas neid vahesid on lihtne teha?
Ardo: Jah. Sest selle, mis jääb minu jaoks teatris välja elamata, elan ma kontserdil
välja. Ma naudin erinevaid väljundeid, aga ometi võtab selle kõik kokku üks sõna
– muusika. Minu jaoks pole muusika kitsas nähtus, vaid ta on vikerkaarevärvi-
line, tohutute võimalustega.  Ma väga hindan seda, et ma saan teha väga klassi-
kalise kammerteose, folgistiilis teatrimuusika, sümfoonilise filmimuusika ja
võib-olla jazz-pop loo. 
Liisa: Ja isegi kui lavastuses läheb materjali kaduma ja tundub, et sa teed rohkem
tööd, kui lõpuks välja paistab, siis ometi see töö, mis sa selle lavastuse jaoks teed,
on ainukordne. Ja kusagil mujal sa sellist muusikat arvatavasti ei kirjuta. See just-
kui lunastab, kui midagi jäetakse välja. Sest lõpuks näed sa seda tervikut ja saad
aru, et see oligi optimaalne lahendus. Iga lavastus on ju täiesti uue maailma
loomine. 

Kas mõne lavastusega on tunne, et tegin hea muusikalise kujunduse, aga see
lavastus ise ei läinudki tööle?
Ardo: Mulle on paar korda öeldud, et lavastus oli jama, aga muusika oli super.
Minu jaoks on see solvav. Ma ei tee muusikat lavastusse selleks, et ennast esile
tuua. Kui muusika jäi kellelegi kõrva, siis tore on, aga selle ideaaleesmärk on
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ikkagi panustada tervikusse. Ja kui see tervik ei hakanud tööle, siis ei ole ka minu
tööl seda väärtust, mis tal võiks olla. See ongi kollektiivse kunsti ime. 
Ivar: Toon näite lavastusest „Opus Geograficum ehk Naised valitsevad maa-
ilma“, kus kasutasime Tauno Aintsi vokaalteost. Lavastuses kasutatud laulud
olid varem olemas ja nende laulude järgi me tegime lavastuse. See oli väga konk-
reetne protsess: salvestasime laulud ära enam-vähem sellise mõttega, kuidas neid
lavale tuua. Kogu muusikaline materjal oli olemas, siis kirjutasin näidendi ja siis
tegin lavastuse. Ja midagi juurde ei tulnudki, üks lugu jäi ära. See kõik sõltub
ülesandest, mis sa endale sead. Etteheitena öeldi küll, et laul tuli lavastuses nagu
toksti. See oli nagu antropoloogiline film, kus midagi ei toimu, aga muusika pan-
nakse taha. Teatris seda teha on ebaeetiline, aga mulle endale väga meeldis see.
Lavastus on ka justkui üks lugu, üks laul. Ta lihtsalt kestab kauem. Kui teed pop-
lugu, siis see kestab äärmisel juhul viis minutit. Siis paned nendest lugudest
kokku plaadi, terviku, mis kestab äärmisel juhul tund aega. Kui teed kontserti,
siis see on poolteist tundi, kus kõik on segamini ja keegi ei suuda seda korralikult
jälgida. Lavastusega on sama asi – kas see on kõik üks poplauluke või on see
kontsert, kus vahelduvad erinevaid meeleolud, vahepeal ei toimu mitte midagi,
vahepeal ei mõtelda mitte midagi, vahepeal lüüakse tantsu. 
Ardo: On üks oluline asi, millest me miskipärast ei räägi. Või on see nii loomulik,
et me ei märka seda. On teatud lavastajad, kes on väga musikaalsed. Ja koostöö
nendega on hoopis teistmoodi. Juba need märksõnad, see poolelt sõnalt, poolelt
helilt mõistmine. Teistpidi – lavastust võib võtta kui sümfooniat. Lavastaja
ju  sisuliselt määrab ära need tempod, valib sisu, määrab ära õhustiku, loob at-
mosfääri. Hea lavastaja on tihti väga musikaalne inimene. Ja siis muusikaline
kujundus on loomulik osa sellest lavastusest ja musikaalne lavastaja teeb selle
ise või palub kellegi appi, aga üldiselt tajub  väga täpselt, mis töötab ja mis mitte. 

Kas lavastaja on siis pigem nagu dirigent või helilooja?
Ardo: Kui ta oleks nagu helilooja, siis ta peaks olema ka pigem nagu dramaturg.
Ivar on siis näiteks helilooja-dirigent. Loob kõigepealt teose paberil, kujutab seda
ette ja siis hakkab seda dirigendina ellu viima. Kui sa mõtled teose idee välja, siis
teostad – kas kirjutad nooti või mängid sisse –,  siis sa oled juba helirežissöör,
sest sa juba miksid. Vanasti tegi helilooja filmile mingi teema, siis orkestreerija
orkestreeris selle ära, dirigent-pillimehed mängisid sisse ja helimees monteeris
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kokku. Neli etappi. Tänapäeval tänu tehnika arengule teeb üks inimene seda
kõike. Mis on muidugi hullumeelsus. Aga tulemuse nimel on see samas väga
lahe.
Liisa: See on ka väga erinev, kui sa kirjutad muusikat või sa lõikad ja miksid seda
helidest kokku. Ühel puhul sa kujutad seda ette, teisel puhul sa näed seda reaal-
selt, kuuled seda reaalselt. Tendents – vähemalt filmimuusikas – on viimastel
aastatel kaldunud rohkem heli poole. Rikka harmooniaga muusika on jäänud
heliobjektidega võrreldes palju rohkem tagaplaanile.
Ardo: Aga siin on üks oluline asi, millest ka professor Jaan Ross on huvitavalt
rääkinud: inimene tajub heli oma aju kõige ürgsema osaga. See on põhjus, miks
me tahtmatult võpatame, kui käib pauk. Miks tihtipeale öeldakse, et muusika on
nii sügav? Sest ta tegelikult ka puudutab seda kõige "sügavamat" aju osa. See on
küll väga vägivaldne tuletis sellest, aga helil on mingi ürgne kõnetamisvõime. 
Ivar: Vaataja ei pruugi isegi sõnastada osata, mis see muusika tähendas. Aga see
tähendas kohutavalt palju. Ja kui pead ütlema mida, siis võidki öelda, et see vist
ei tähendanud mitte midagi, lihtsalt kuidagi mõjus. Aga tegelikult saab väga sü-
gavaid tähendusi luua, alateadlikke tähendusi. 
Liisa: See just ongi teatrimuusika puhul väga vajalik. Üks asi on tõesti võtta see
biitlite lugu ja tekib miljon assotsiatsiooni. Aga teine asi on hetkes sündiv asi, mis
tekitab kohe impulsi. Ja sellel polegi verbaalset tausta, see lihtsalt mõjub mingit
moodi. 
Ardo: Uuemad teooriad räägivad seda, et on väga oluline, kes heli salvestab ja
mis mõtted tal sellel ajal peas on. Kui sa näiteks salvestad ookeani helisid ja oled
vihane, siis väidetavalt see energia kuidagi jäädvustub sinna. On tehtud katseid,
kus on palutud Buddha munkadel teha hea tahte meditatsioone, samal ajal sal-
vestades loodushääli. Need loodushääled mõjuvad inimesele rahustavamalt.
Need on asjad, mida veel ei osata seletada, me ei mõista neid protsesse, aga me
näeme, et need on olemas. See on ka põhjus, miks ma olen opositsioonis vanema
põlvkonna muusikajuhtidega, kes ütlevad, et maailm on ju muusikat täis, milleks
seda juurde luua. See on sama hea kui öelda, et maailm on ju armastust täis, mil-
leks armastada. Minu meelest selleks me tulemegi siia, et panustada, et kogeda,
mitte võtta riiulist olemasolevat. Kuigi teatud kontekstis on väga vajalik võtta
riiulist, aga reeglina siis me kasutame seda kui märki. 
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Aga kui tihti minnakse selle peale välja, et muusika mõjuks, aga tegelikult on
see „odav“ lahendus, manipulatsioon?
Ardo: Hollywood teeb seda täie mõnuga. Tihti antakse seal heliloojatele ette
ka tuntud heliloojate teosed, keda nad peavad kopeerima. Seal ei ole südamega
midagi pistmist ja see on kõik hästi ratsionaalne, hästi rahakeskne.
Ivar: Samas võibki olla nii, et kasutatakse kõige primitiivsemat lugu, ja see, et sa
vihastad selle peale, on ka tegelikult manipulatsioon, seda tahetaksegi. 
Ardo: Mati Unt tegi seda kogu aeg. Tema kasutatud lood olid reeglina väga
banaalsed. Aga need töötavad teatud kontekstis. Kui Jüri Krjukov langes Batmani
kostüümis kuskil Draamateatri suures saalis laest alla ja mingi pophitt oli taus-
taks, siis see Spiel oli nii võimas ja seda võis Unt endale mõnuga lubada. Aga on
väga selgelt tajutav, kas see on meelega manipulatiivne või on seal midagi veel. 

Kas muusikalisel kujundajal on muster või käekiri?
Liisa: Mina arvan, et mingisugune muster on. Ühest küljest iga lavastuse puhul
sa leiad uue lähenemise, aga sa ei saa endast kaugemale. Ma võin täiesti erinevas
kastmes mängida, aga see, kuhu ma lähen ja kuidas ma tajun asju, sellest ikkagi
mööda ei saa. 

Kas hetkel Eestis on muusikaspekter laiem kui teatrispekter?
Ardo: Kindlasti. Eesti teater on vajunud mingisse väga kummalisse letargiasse
või stagnatsiooni. See pole ainult teatri probleem. Teater kajastab ju ühiskonna
probleeme. Raputus on väga vajalik. Ja see tuleb. Tuleb uus juhtkond ja uus ener-
gia ja uued noored ja neid lastakse rohkem ligi ja kõik läheb kirevamaks. Praegu
on küll väga kummaline stagnaaeg. 
Ivar: Aga kummaline, et see pole tulnud mingist jamast, vaid just mingist edust.
Eesti teater on kohutavalt populaarne ja ei julgeta midagi muuta, et äkki siis
inimesed enam ei tule. Hoitakse seda süsteemi, sest see töötab.
Ardo: Kõik tajuvad, et mingit laadi muutused on õhus. Et enam vanaviisi ei saa,
uutmoodi veel ei oska. Mulle tundub, et see klassikaline mudel, millega me
oleme harjunud, see ei vea enam väga kaua välja. Nii teatris kui ka ühiskonnas
laiemalt.

Vestluse viis läbi Hedi-Liis Toome
. 
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ÕIGUS OLLA AUTOR EHK 
TÄNUTUNDEST TUNDMATU EES
MONIKA LARINI

Kaasaegne teatrielu nihutab aeg-ajalt dramaturgilise teksti autori piinlikku pro-
žektorivihku. Vahel paraku mitte kunstilistes, vaid juriidilistes küsimustes ja lii-
gagi sageli justkui antikangelasena. Kui lasta ajakirjanduses pilkupüüdvatel
pealkirjadel või kommentaariumiavaruste anonüümsel teatrikülastajal arvamus-
kujundaja olla, tekib vahel ettekujutus autorist kui kiuslikust tegelasest, kes sun-
nib teatreid oma loomingut mängukavva võtma ja nõuab täiesti teenimatult
kopsakat tasu. Autorit kaitsvad organisatsioonid räägivad siis reeglina seadusest
ning selle täitmise kohustusest ja autor ise püüab tähelepanust eemale hoida.
Avalikkus on saanud skandaali. Kõigil asjaosalistel on ebamugav.
     Meie kultuuriloolises kontekstis on teatrist sageli mõeldud kui kollektiivsest
südametunnistusest, tõe rääkimise kohast. Paraku pakub aga meie lähem teatri-
lugu üksikjuhtumeid, kus näidendi autor loeb uudist enda loodud tegelaste
lavalejõudmisest alles uuslavastuse reklaamist. Mis maksab petise tõde? Siinko-
hal olgu kohe öeldud, et päris kindlasti ei käitu valdav osa Eesti professionaalsest
teatrist autoriga ebaausalt, aga sellised – olgugi üliharvad – erandid mõjutavad
valdkonna usaldusväärsust tervikuna.
     Ma ei taha pikalt peatuda peamisel põhjusel, miks käesoleva ülevaate koos-
tajad pidasid vajalikuks teatriaastat 2013 kokku võtta ka artikliga autoriõigusest.
Pole uudis, et eestlane armastab teatrit, nii oli ka ootuspärane, et “Puhhi”1 auto-
riõiguste piinlikus draamas kaldus nii ajakirjandus kui ka selle kollektiivne kom-
mentaator sageli pigem teatri poolele ja süüdi olid nii kade välismaa autor, tõlkija
kui ka teatriloolane, kes teksti autorsuse kohta küsimuse esitas. Kõige levinumad
argumendid vabandasid loata tehtud lavastust väidetega, et siin maailmale kahe
silma vahele jäävas kohas ja tundmatus keeles tehtud lavastus ei jõua nagunii
kurja autori huviorbiiti, või et niigi rikkal autoril ning tema esindajal pole üldse
mingit moraalset õigust nii vaese riigi teatrilt raha küsida. Puhtpragmaatiliselt
on ju selge, et Google’i-otsingute maailmas pole vahet, kas etendusi mängitakse

1 Lavastaja Vahur Keller. Esietendus 2.12.2012 Nukuteatris.
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Broadwayl või sama nimega tänaval mõnes teises riigis, mõnes muus keeles, sest
piraatlavastuse toimumisinfo levib kiiremini ja kaugemale kui produtsendi fan-
taasia. Samuti ei peaks üksnes hirm kopsaka trahvi ees olema see, mis sunnib
suhted autoriga korras hoidma. Jah, netikommentaatorit ei tohi liiga tõsiselt
võtta, paraku esindab ta siiski selle keskkonna arvamust, milles me elame; ini-
mesi, kes ilmselt istuvad õhtuti meie teatrisaalides. Olla armastatud on vastutus.
Nagu seda on ka jõupositsioonil olemine, mida teater suhetes dramaturgilise
teksti autoriga paratamatult on, pannes ühtlasi autori juba ette alla kirjutama sel-
lele, mida teatris tema looga tehakse.
     Iga konkreetse juhtumi puhul võib ka küsida, kas ei peegelda selle põhjused
mingeid sügavamaid ning põhimõttelisemaid suhtumismalle, mis on küll piin-
likult elementaarsed, kuid mille toimimisest endale ehk igapäevaselt aru ei anta.
Eks olid ka eelpoolmainitud üksikjuhtumis koos kõik levinumad autoriõiguse-
alased küsimused, alates sellest, kust läheb piir juba olemasoleva autoriteksti
kasutamise ja autori ideest üksnes inspiratsiooni saanud uue originaalloomingu
vahel, kuni selleni, kes peab võtma vastutuse kaaslooja eest.
     Kellegi loomingu kasutamise temaatika probleemi tuum on tegelikult väga
lihtne. Nagu elus ikka, nii tekivad ka teatris probleemid kas mõtlemisvõime lünk-
likkusest või empaatiavõime alatalitlusest. Suurem osa autoriõiguseteemalisi mõt-
tevahetusi komistab tavaliselt ka ühise sõnavara puudumisele. Emotsionaalsetele
väljaütlemistele vastab juriidika käskiv kõneviis, mõlemad pooled alavääristavad
vastast ja dialoogi ei sünni. Teater võiks aga juba loomu poolest olla dialoogi
pidamise koht, kus seadusepügalate tagant võiks mõistetav olla ka autoriõiguse
olemuslikult inimlikum ja poeetilisem tõlgenduslaad. Enamasti ei taandu autori-
õiguslikud vastasseisud teatris millelegi muule kui autori soovile olla selles dia-
loogis võrdne partner. Ja seda eeskätt loomingulises mõttes. Kui hakatakse
rääkima üksnes seadusest, on inimlikus plaanis midagi juba korrast ära.
     Muidugi pakub tänane Eesti teater palju rõõmustavaid näiteid tihedast koos-
tööst kirjanikuga. Eriti juhul, kui tegu on teatri tellimusega ja autorist saab suisa
füüsiliselt kohalolev prooviprotsessis osaleja, või kui tegu on tuntud ning väärika
võõramaalasega, kes võtab ehk vaevaks isegi esietendust väisata. Kui aga mängu
tuleb ajas või ruumis eemalviibiv tundmatu, saab suhtlusest autoriga vahel
pigem tüütu bürokraatia teatrijuhi töölaual kui sisuline koostöö lavastaja ja
näitlejatega.
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     Meie teatrikoolideski räägitakse loominguliste erialade tudengitele autori-
õigusest eeskätt seepärast, et tänases maailmas peab ka loojal olema produtsendi-
oskusi. Nii me kultiveerimegi arusaama, et näidendi autoriga tegelemine on just-
kui teise osakonna küsimus, ametnike kordaaetav formaalsus ja proovisaali jõuab
materjal, millega asutakse tööle. Nii juhtubki vahel, et teksti kärbitakse, sellele
tehakse lisandusi, mugandatakse suupärasemaks ja seda kõike tegelikult vähima-
gi pahatahtlikkuseta, sest nii on lihtsalt kujunenud ja sellega ollakse harjunud.
     Omaette küsimus on, paljud neist muudatustest on sisuliselt läbimõeldud,
möödapääsmatud ning paljud lihtsalt mugavusest, lihtsamat teed minekust üsna
juhuslikult sündinud. Enamasti on sellel ju siiski mingi põhjus, miks autor on
kirjutanud teksti just täpselt selliseks, nagu see on. Kui aga üks tekst tõepoolest
vajab väga suurt kohandamist, et öelda seda, mida lavastaja siin ja praegu ütelda
tahab, siis äkki oleks põhjust mõni sobivam algmaterjal leida. Teatri poolt vaa-
dates võiks ka küsida nii, et miks peaks kuudepikkuse prooviperioodi jooksul
tegelema millegi vaid hädapärast sobiva ja puudulikuga? Eks see on ka põhi-
mõtteline küsimus iseenda väärtusest ja sellest, kui laiad on selle maailma piirid,
mida lavastusega luuakse.
     K as rääkida tekstitruudusest on 2013. aasta teatri kontekstis anakronism? Ilm-
selt on, kui me võrdsustame teksti staatuse proovisaalis lauajupi omaga puutöö-
kojas. Jah, piir interpretatsiooni ja autori tahte vastu minemise vahel on hägune,
aga see läheb päris kindlasti sealt, kus ühe looja eneseteostus teeb teisele loojale
liiga. Me peame elementaarseks retoorikat, et näitleja looming on isiklik ja tema
enda isik on rollist lahutamatu. Ühel A4 formaadis väljaprinditud tekstiraamatul
on sellele muidugi vähe vastu panna. Samas võiks aga vahel mõelda ka sellele,
et kusagil on või oli üks lihast ja luust inimene, kes on seda teksti kirjutanud ilm-
selt sama suure loomingulise põlemisega, kui lavastusmeeskond proovisaalis
seda kehastada võtab, ja kirja saanud read on olnud talle tähtsad, võimalik, et
isiklikudki.
     Siinkohal ei maksa unustada suhtlemisvõimalust autori või tema esindajaga,
mis teeb ka tekstimuudatused võimalikuks. Jah, see võib olla aeganõudev, aga
enamasti annab teatrile kirjutav autor endale aru teatri kollektiivsest loomusest
ja autori nõusolekul sündinud tekstimuudatused viivad reeglina õnnestunuma
esietenduseni kui trupi omavoliline toimetajatöö. See väide kehtib ka tõlgete
puhul, kus trupi ja tõlkija koostöö võib algajast näidenditõlkijast koolitada nõu-
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tud teatriprofi. Siingi kehtib kulumiseni korratud lause: „Räägi inimesega!“, mis
paraku nii tihti meelde ei tule. Omal paradoksaalsel moel võivad semusuhted
mõne näitekirjanikuga viia aga ka vastuollu mõne teise kirjutaja huvidega. On
autoreid, kes ütlevad, et nende tekstiga võibki proovisaalis kõike teha, et näidend
polegi lõpetatud tekst ja see on muutmisele avatud. Tänu sellisele suhtumisele
on sündinud suurepäraseid lavastusi ja on ka juhuseid, kus käibele ongi jäänud
just trupi täiendustega tekstiversioon. Aga seda muutmise vabadust ei saa üle
kanda teiste autorite teostele. Põhimõtteliselt. Nii nagu näitleja ei otsusta oma
partneri rollilahendust, ei saa võtta ei kunstilist ega inimlikku õigust otsustada
teise looja eest tema loomingusse puutuvat. Olgu see või otsus lavastamisluba
mitte anda. Paljuski on see ka põhjus, miks näiteks pärijad on autoriküsimustes
tihti rangemad, kui autor eeldatavasti ise olnud oleks. Me võime küll ironiseerida
teatrilooliste paraboolide üle, kus näiteks lavastajana dramaturgiliste tekstidega
vägagi vabalt ümber käinud Bertolt Brechtist on saanud autorina komakoha ja
üksiku noodini kaitstud näitekirjanik. On aga võimalik, et see on nii läinud mitte
pärijate soovist kasseerida võimalikult palju trahve, vaid lihtsalt pieteeditundest
kalli kadunu suhtes, kellega ühtegi muutust enam arutada ei saa. Ehk võiks teater
taolisse olukorda suhtuda ka nii, et kui on tehtud otsus asuda oma maailma
looma kellegi sõnadest lähtuvalt, siis suhtutakse sellesse kui teisega arvestavasse
koostöösse, millesse parimail päevil on segatud ehk isegi tänu inspiratsiooni eest.
     Autoriküsimus tundub teatris mõneti seotud olevat ka mõttemalliga, mille
kohaselt ühest tekstist või muusikapalast saab looming alles elavas ettekandes.
Kui mõelda korraks kas või sõnavarale, mida eesti keeles teatrist rääkides kasu-
tatud on – „tekstile elu andma”, „tegelaskuju kehastama” –, paistab selgesti välja,
et teater on võtnud jumala positsiooni ja puhub elutule savimehikesele hinge
sisse. Siit pole kaugel küsimus, kes on teatris looja. Nii teatrilugu kui ka tänane
päev pakuvad sellele küsimusele ilmselgelt erinevaid vastuseid, kuid üks on kin-
del igasuguguse teatri puhul: teater ei võimalda luksust olla oma tegudes sõltu-
matu, üksi. Eelkõige see asjaolu on kõnealuse kunstiliigi eripära.
     Looja suhtumine teise loojasse esitab ilmselt ka kõige olulisema küsimuse
teatri autoriõiguse maastikul üldse. Jõudes küsimusest, mis on minu kunsti tin-
gimus ja mida ma teistelt enda loomingu suhtes eeldan, samade küsimusteni
kaaslooja loomingu kohta, pole meil ilmselt enam vaja rääkida seadusest. Või-
malik, et nihutades õhkõrna piiri selle teadmise ja arusaamise vahel, saab proovi-
saalist (veelgi) õnnelikum paik.   
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TEATER JA TEMA TOED
ROLAND LEESMENT

Teatritegemine oli Eestis jõudnud üle-eelmise sajandi lõpuveerandiks seisu, kus
hakkasid tekkima laulu- ja mänguseltsid. Esmalt Tartus Vanemuise Selts, 1875.
aastal jõuti laulu- ja mänguseltsi Endla loomiseni Pärnus. Aja möödudes ja olude
paranedes, kui vaimsed väärtused inimeste teadvuses järjest enam kohta haara-
sid, jõuti 20. sajandi algul vajaduseni seltsidele kindlamad tegevuspaigad luua.
Nii annetuste, liikmemaksude kui ka laenude toel suudetigi päris teatrimajad
valmis ehitada. Tartus 1906, Pärnus 1911. Selleks ajaks oli teatrikunst Eestimaal
sedavõrd arenenud ja head vastuvõttu leidnud, et värsketesse majadesse otsus-
tati moodustada ka püsitrupid. Sealt sai alguse tänase Eesti teatri lugu, mis on
oma teel olnud vastamisi lugematute väljakutsetega.
     E namasti on minevikust rääkides luubi all rohkem kunstilised teemad ja prob-
lemaatika, kuid kahtlemata on sama tähtis ja oluline mõjutaja ka teatrielu ma-
janduslik pool. Need pooled on alati tihedalt seotud ja omavahel läbi põimunud
olnud. Samavõrd oluline faktor eelnevatele lisaks on riigi üldine majanduslik
heaolu. Eriti hästi tuntav oli selle mõju kindlasti pea igas teatris 2008. aastal ala-
nud majanduslanguse ajal. Sellest täielik kosumine võtab arvatavasti veel aega
ja ilmselt ei ole teatrimaastik enam kunagi see, mis ta oli enne 2008. aastat.
     Loodud lavastuste esitamisega püütakse kõnetada publikut nii kultuuriliselt
kui ka sotsiaalselt oluliste teemadega. Ühtpidi on teatril missioon hoida ja aren-
dada eesti keelt ja kultuuri, teistpidi saabki see toimuda ainult koostöös vaata-
jaga. See, mida teater pakub, peab vaatajat mingil moel puudutama. Siis tekib
dialoog ja mõlemad pooled leiavad sellest protsessist endale midagi olulist. Selles
protsessis osaletakse küll koos, kuid eri rollides. Vaataja osaks on neelata lavalt
tulevat energiat ja peegeldada sellest tekkivaid impulsse tagasi nii lavale kui ka
saali. Peegeldused on siin olulised, sest annavad märku teatud vaimse haakumise
ja sünergia tekkimisest või mittetekkimisest. Vaataja empaatiavõimel on etenduse
kulgemises väga suur roll. Selles mõttes on iga etendus eriline, sest selle kulg on
lisaks näitetrupi keskendumisele, emotsionaalsele häälestatusele ja tundetäpsu-
sele mõjutatud ka saalis viibijate valmisolekust.
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     Lisaks sellele on publikul oluline tunda, et tal on väga tähtis roll teatri toeta-
jana ka rahalises mõttes. Teatrid valivad repertuaari vastavalt enda kunstilisele
nägemusele ja loomingulistele eesmärkidele, kuid tegelikku toetust leiavad need
lavastused, mis suudavad vaatajat teatraalsete vahenditega loodud maailma
kaasa tõmmata ja etenduse õhustikule vastavasse rütmi võnkuma lülitada. Ja
hea on, kui õnnestub kasvatada selle erilise emotsiooni ja hetkede ainukordsuse
tunnistajaiks olijate ridu. 
     Iga teater on jõudnud tänasesse oma rada pidi, võttes sellelt teelt kaasa talle
omaseid ja olulisi kilde. Seetõttu on tänases Eestis üsna huvitav ja mitmekülgne
teatrimaastik. Siin on suuri ja mitmežanrilisi, keskmise suurusega nii riigitoetusel
olevaid kui ka linnateatreid ning üsna arvukalt väiksemaid erateatreid1. Riik on
võtnud toetada suurte kõrval ka innukamaid ja end aastatega tõestanud erateat-
reid. Seega on võistlus avaliku raha pärast üsna pingeline. 
     S amas ei ole rahastamise põhimõtted selged ei jagajaile ega saajaile, rääkimata
neist, kel alles tekkinud soov teatritegemisele riigilt majanduslikku tuge paluda.
Kuigi kehtivas etendusasutuse seaduses määratakse toetus etenduse või kont-
serdi külastaja toetusena, hüvitades etendusasutusele külastaja teenindamise
tegeliku kulu ja arvestusliku piletihinna vahe, on tegelikult otsustamise põhi-
aluseks juba mitmed aastad nn AITAde (arvestuslik inimtööaasta) süsteem. Sel-
lega on mõeldud hüvitada etendusasutusele uuslavastuste väljatoomiseks ja
lavastuste esitamiseks vajalik töö maht (uuslavastuste arv, etenduste arv, külas-
tajate arv). Süsteemi aluseks olev valem erinevate muutujatega on loomulikult
keerukam ja arvestab olukorda palju täpsemalt. Valem arvestab ka erinevaid
teatritegemise vorme: draama-, muusika- ja n-ö projektilavastusi. Kahjuks ei ole
AITA-süsteem täna seaduslikult fikseeritud ja võimaldab vajadusel sellest mööda
minna. AITA põhimõtteid on vaja kindlasti edasi arendada – muuta need ühtpidi
selgemaks ja arusaadavamaks, teistpidi täpsemaks ning teatrivaldkonda pare-
mini reguleerivaks. 
     R askuste kiuste püsib enamik teatritest siiski elujõulisena ja seda tänu teatrist
hooliva vaataja märkimisväärsele toetusele. Teatrikülastuste arv aastas on

1 Eesti Teatri Agentuuri statistikas osales  2012. aasta andmetega 41 etendusasutust, neist 23 said kultuuri-
ministeeriumi kaudu eelarvelisi eraldisi.  Neist 3 olid kultuuriministeeriumi hallatavad riigiasutused,
5 sihtasutused, 1 avalik-õiguslik asutus, 4 kohaliku omavalitsuse asutused. Lisaks tegutses 27 mittetulun-
duslikku erateatrit ning 2 tantsuagentuuri (www.teater.ee).
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peaaegu võrdne meie rahvaarvuga ja kui jagada kõik aastas toimuvad etendused
ühtlaselt, siis on meil igapäevaselt valida enam kui 15 lavastuse vahel. 
     See kõik on küll rõõmustav, kuid mitte piisav, et teatri repertuaar võiks ja
saaks olla kunstiliselt tasakaalustatud. Teatrikunst on suhteliselt kallis ettevõt-
mine. See koosneb, nagu igas ettevõttes, tööjõukuludest, hoonete ja ruumidega
seotud kuludest, tootmis- ja teeninduskuludest, autoritasudest, halduskuludest,
transpordikuludest, finantskuludest ja veel paljust muust. Kulude põhilisteks
katteallikateks on toetus riigilt, omavalitsuselt, erinevatelt fondidelt ja kapitali-
delt ning piletituluna publikutoetus. Vaid vähestel on lisaks omavalitsuse toetus,
mis sõltub eelkõige kohaliku üksuse võimekusest, ehk ka sügavamast kultuuri-
lisest tunnetusest ning vajadusest kultuuri arengut toetada. Viimastel aastatel on
suuremad riigiteatrid saanud riigiasutuste korrastamise lainel sihtasutusteks,
kuid erilist majanduslikku kindlust ega eelist see kindlasti ei anna. Vormiliselt
on suurem osa vastutusest nüüd sihtasutuste nõukogude kanda ja teatrite ma-
janduslikud võimalused on väidetavalt paindlikumad, kuid tegelikkuses see nii
päris pole. Pigem on riik võtnud endale liiga suure kontrollifunktsiooni, mis päris
kindlasti ei pruugi motiveerivat ja tulemusele soovitavat mõju avaldada. Siht-
asutused olid nende tekkimise algusaegadel majandustegevuses tunduvalt
paindlikumad. Täna üritatakse tsentraliseerida mitmeid olulisi komponente
ettevõtte tegevuses: personali- ja palgaarvestust, raamatupidamist jms. See
poleks küll mõistlik, vaid muudaks sihtasutuse toimimise selgelt kohmakamaks. 
     Tulenevalt majanduse olukorrast on riik olnud sunnitud tegema teatrite
rahastamises tuntavaid kärpeid ja korrastama finantsahelas reegleid (nt teatri-
piletite käibemaksustamine), mis omakorda on kaasa toonud teatrite tulubaasi
kahanemise. See oli väga suur kukkumine (võrreldes aastatega 2008 ja 2010
vähenes toetus 12–27%, lisaks tõusis 2009. aasta jaanuarist piletite käibemaks
5%-lt 18-le, juulist 20%-le). Samaaegselt riigipoolse toe vähenemisega kahanes
majanduskeskkonna mõjul teatrikülastaja ostujõud. Tekkis olukord, kus eelarve-
lõhe suurenes samal ajal kahel suunal, ja teatritel tuli seda täita oma töökuse ja
nutikusega. Sealjuures oli üllatav, et publikuhuvi langes kardetust tunduvalt
vähem. See võib-olla ongi meid suurematest ebameeldivatest muudatustest
päästnud. 
     Räägin sellest täna seetõttu, et teatrite eelarve tasakaal tundub liialt suures
nihkes olevat ja see tekitab muret – seda just katteallikate mõttes. Kui riigitoetuse
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ja omatulu (pileti) vaheline suhe on tänaseks 40 : 60 %, siis seda ei saa pidada
normaalseks. See mõjutab teatri repertuaari sedavõrd, et keeruline on järgida
põhikirjas seatud üllaid eesmärke. Raske on koostada erinevatele sihtgruppidele
suunatud mitmekesist ning vaatajaid vaimselt rikastavat repertuaari, kui oma-
tulu loodetav osakaal eelarves survestab otseselt tehtavat valikut ega luba riski-
da. Selline tasakaalust väljunud suhe oli võimalik vaid lühiajaliselt, n-ö rasketel
aegadel, kui kogu kollektiiv oli valmis tooma ohvreid selle perioodi üleelamiseks.
     Täna elame olukorras, kus majandus pole veel piisavalt taastunud ja riigitoe-
tuse tase on püsinud mitu aastat praktiliselt samas suurusjärgus, väga aeglaselt
edenedes. Teatriperel on raske neis kammitsetud tingimustes jätkata ja leida
piisaval määral motivatsiooni, kui samal ajal tarbijahinna indeks aasta-aastalt
rütmiliselt ülespoole kerkib.
     See liigne pinge ja stress, mida eelarve kardetav mittetäitumine pikema aja
jooksul tekitada võib, võtab meilt ära nii vajaliku rõõmu ja sära, mida vaataja
kaasahaaramiseks just vaja on.  Siin olemegi dilemma ees: kas anda järele publiku
ootustele ja seetõttu tunda end majanduslikult kindlamana või lähtuda oma ees-
märkides sõnastatud valikutest ning olla valmis seisma silmitsi veelgi keerukama
olukorraga. Arvatavasti on ka neis olukordades olemas mõistlikke lahendusi, kui
jätkub energiat ja nutikat lähenemist. 
     Soovitan aga riigieelarve koostajail julgemalt panustada kõrgkultuuri (sh
teatrikunsti) arengusse, sest rahvusliku identiteedi ja rahvusvahelise prestiiži
kandjana on kultuur seda kindlasti väärt. Siis puuduks vajadus sel määral
manipuleerida massikultuurile omaste tehnikatega. Teater alustas kunagi rah-
vuslikule ärkamisajale omaste vormidega ja aitab inimesel ka täna õppida
tundma elu ja iseennast ning väljendama oma tõekspidamisi. Arvestades tehnika
ülikiiret arengut ja seeläbi üha laienevat virtuaalmaailma, on tähtis hoida elus
teatrit kui reaalsete tajude tunnetamise kohta.
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MEELIS RÄMMELD – KAS INETU PARDIPOEG?
ENN SIIMER

Kui Meelis Rämmeld sai 2014. aastal Eesti teatri aastaauhinna laureaadiks kõr-
valosa täitmise eest lavastustes „Sajand“ (härra Tuvi) ja „Utoopia rannik III osa.
Kaldale heidetud“ (Ogarjov), polnudki see teab mis üllatus. Nominentidena olid
kõrvalosa täitmise eest kirjas ka sellised nimed, nagu Ain Lutsepp, Andres Raag,
Taavi Teplenkov ja Rämmeldi kolleeg ja kursusekaaslane Viljandi Kultuurikol-
ledžist1 Aarne Soro.  Meelis Rämmeld oli teatrihuvilistele juba ammu huvitavate
näitlejatöödega silma hakanud, seda näitasid ka mitmed osatäitmised populaar-
setes teleseriaalides. Olles küll tänase Ugala üks põhinäitlejaid, on ta viimastel
aastatel endale pealinnaski nime teinud, tehes kaasa mitmes PolygonTeatri
lavastuses, viimati peaosalisena Piret Jaaksi näidendi „Näha roosat elevanti“2

lavastuses.
     Tegelikult oli Rämmeld aastaauhinna nominent kõrvalosa eest juba aastal
2006, siis Peeter Tammearu suvelavastuses „Suvi“ mängitud Kiire eest, mille
kohta Reet Neimar tollal ütles: „Suurimat sürpriisi pakkus Meelis Rämmeldi Kiir
(Ugala suvine “Suvi”), mis realiseerib peaaegu võimatu – et Eestis on võimalik
Kiirt mängida teise nägemusega, teiste vahenditega kui siiani tehtud, eelmised,
kuigi pisut erinevad Kiired on mängitud siiski ühe visiooni pealt. Rämmeldi Kiir
üllatas tõsise ekstsentrika ja artistlikkusega, mis liitus tema alati loomuliku tõe-
tundega.“ (Visnap 2006)
     Sellest ajast on nüüd möödas terve igavik, kaheksa aastat, mil Rämmeld on
jõudnud mängida päris paljudes lavastustes mitmete lavastajate juures, valdavalt
siiski Ugalas. Ja alati märkimisväärselt hästi. Tema rollide seas on olnud ridamisi
juhtivad või päris peaosi, kuid kindlasti on üks olulisemaid neist nimiosa 2014.
aasta kevadel Ugalas esietendunud Tom Stoppardi loos «Rosencrantz ja Guil-
denstern on surnud». Esietenduse põhjal saan väita, et siin on Rämmeld oma

1 Alates 2003. aastast Viljandi Kultuuriakadeemia ja 2005. aastast Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia.
2 Lavastaja Tamur Tohver. Esietendus 2.02.2013 PolygonTeatris. 
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„Sajand“. Tuvi – Meelis Rämmeld, Jaan Feldmann – Martin Mill. 
Foto Jaanus Laagriküll. (Ugala Teater)
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traditsioonilisest hoopis erinevas rollitüübis. Kuid ilmselt nõuab see roll ja ka
Üllar Saaremäe lavastus aega süvenemiseks ja küpsemiseks. Pealegi mängiti seda
lavastust kevad-suvisel perioodil vaid mõned korrad. Võib loota, et tõelise tuule
tiibadesse saab see alles järgmisel hooajal. Kuid juba kolmanda etenduse põhjal
söandas Pille-Riin Purje kirjutada: „Ugalas on praegu ilmselt parim võimalik tan-
dem Eesti teatris: Meelis Rämmeld (Ros) ja Aarne Soro (Guil). Intelligentsed tund-
likud tragikoomikud, nõtked partnerid. Nad võiksid vabalt rollid ka ära vahe-
tada: mõlema ampluaa sisaldab nii Guili rafineeritud sarkasmi kui Rosi asjalikku
lihtsameelsust. Nemad on tõesti ühe mündi kaks külge või kahe mündi sama
külg. Trumbiks on Rämmeldi ja Soro absurditaju ja kaitsetusemõõde, mis väär-
tustab iga komöödiat. Vaimne valmisolek.“ (Purje 2014) 
     Rääkides Rämmeldist, ei saa üle ega ümber tema kursusekaaslastest Aarne
Sorost ja Tarvo Vridolinist. Kui lisame siia ka mõned aastad hiljem kolledži lõpe-
tanud Tanel Ingi ja Janek Vadi, saame koosluse, mis viimaste aastate Ugala
mängukavas moodustab meesnäitlejate tuumiku.  
     Rämmeld, Soro ja Vridolin alustasid kolledžis õpinguid 1993. aastal. Kolledž
ja eriti ehk just näitlejaeriala alles otsis end. Andres Noormets alustas nendega
koos kursusejuhendajana. Mäletan sisseastumiskatseid, kus Meelis Rämmeld
paistis silma, kuid kaugeltki mitte oma oskuste ega näitlemisega, vaid tüübiga.
Naljakas ja saamatu oli ta igatahes. Oli päris mitmeid õppejõude, kes sosistasid:
„No mida see Noormets selles noormehes küll nägi, kas tast ikka näitlejat saab?“
Raske oli ette kujutada, kuidas sellisest veidi lodevast ja elukaugest boheemlasest
võiks saada hoolas üliõpilane ja tubli näitleja. Juba siis mõjus Rämmeld etüüdides
kuidagi äpulikuna (selle sõnaga on teda nüüd uutes 2013.–2014. aasta rollides
iseloomustanud Danzumees oma blogis). Või  siis halenaljakana, nagu iseloo-
mustas Rämmeldit Meelis Oidsalu (2009) oma retsensioonis PolygonTeatri 2009.
aasta lavastuse „Tulevik on möödas“ kohta. Virgaks ja eeskujulikuks tudengiks
Rämmeld ei saanudki, ometi oli temas see miski, mis ajendas Noormetsa talle
panustama.  
     Kõik see, mida praegu laval näha võime, oli Rämmeldis juba siis. Noormetsa
kursus oli algusest peale eriline. Tööprotsessile ta võõraid ligi ei lasknud, kuid
oli kaugele näha, et kursus on jäägitult pühendunud ühisele teatri- ja kunstiusule.
Noormets usaldas oma tudengeid, noored vastasid täieliku pühendumisega.

146
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Ja sellest tööst sai asja – samalt kursuselt on ju pärit ka Martin Algus, Jaana Kukk3

ja Silvia Sarrap4. Aga ka Andres Karu (üks Eesti paremaid alpiniste), Gert Kiiler
( humorist, mitmete tele-naljaseriaalide autor), kui ainult üldtuntutest kõnelda.
Kindlasti rikastas kogu kursust ka külalislavastajate kutsumine. Andres Lepik
lavastas nendega „Figaro pulma“, Jaanus Rohumaa tegi nendega „Spoon Riveri
koolnud“, Kaarin Raid „Vaata raevus tagasi“. Kursust rakendas oma lavastusse
ka Kalju Komissarov. Rämmeldi jaoks – nagu ta ise kinnitab – oli aga diplomi-
töödest kõige rikastavam just töö Kaarin Raidiga. „Minu jaoks oli dip-lomilavas-
tustest kindlasti kõige olulisem „Vaata raevus tagasi“. Kuidas Kaarin Raid
lavastas? Ma ei tea... Temaga on kõik kuidagi hästi lihtne. Mina ei ole saanud või
osanud teda võtta kui suurt lavastajat. Minu jaoks nagu ... vanaema, kes istub ja
räägib.“ (Leppik 2006). 
     Kui lisame siia ka fakti, et Rämmeld mängis selles 1960ndate klassikalises
põlvkonnanäidendis Jimmyt, saame päris kergesti kujutleda, kui orgaaniliselt
istus boheemlaslik Rämmeld sellesse ossa. Samade sõnadega võiks iseloomus-
tada ka Rämmeldi 1997. aastal mängitud „Tõe ja õiguse I“ saamatut, kuid hella-
hingelist Jussi. Vargamäe mail mängitud lavastuse tegi Andres Noormets,
peaosades Jaan Rekkor ja Hannes Kaljujärv. Samasse ritta võiks panna ka Kalju
Komissarovi 2001. aastal lavastatud  „Tom Sawyeri seiklused“, kus Rämmeld
lustis nii ise kui lõbustas ka publikut Huckleberry Finni osas.
     1997. aastal lõpetas Noormetsa kursus kolledži ning oli päris loogiline, et nii
Rämmeld, Soro kui ka Vridolin asusid tööle Ugalasse. Nendega koos tulid samalt
kursuselt ka Martin Algus, Ülle Bernhardt5, Silvia Sarrap, Jaana Kukk ja Gert
Kiiler. Ugalat juhtis siis kunstilise juhina Andres Lepik. 1999. aastal vahetas Le-
piku välja Andres Noormets. Paraku vaid aastaks, kuid just sellesse aega jääb
Rämmeldi tolle aja üks huvitavamaid osatäitmisi. Koos Andres Noormetsaga
(kes oli ühtlasi ka lavastaja) ja Gert Raudsepaga mängisid nad Ugala puhvetis
McPhersoni intiimset lugu „See pärnapuulehtla“.
     Rämmeldi rollide reas ei saa märkimata jätta tema parun Tusenbachi Peeter
Tammearu lavastatud  „Kolmes ões“ (2008). Midagi pole teha, minule kangastus
Rämmeldi rolli foonil Juhan Viiding. Neis on mõndagi ühist, juba välimuseski.
Haprad, sissepoole pööratud. Ja samas on nad ka täiesti erinevad. Rämmeldi
3 Jaana Kena.
4 Kooli ajal Silvia Saro
5 Ülle Hertmann. 
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kangelane oli siin samuti saatuslikult üksi ja kurb oma vastamata armastusega
Irina suhtes, kuid siin polnud viidinglikku traagikat. Rämmeldi Tusenbach jäi ka
oma lõpumonoloogis Irinaga kaastunnet otsivaks ja kurbnaljakaks.
     Minu jaoks on Rämmeldi siiani kõige meeldejäävam ja ka sisukam roll tema
Aksel „Ukuarus“, Madis Kalmeti lavastuses 2012. aastal, kus Minnat mängis
Carita Vaikjärv. See on Ugala viimaste aastate üks menulavastusi, mis on ka roh-
kesti tunnustust pälvinud. Rämmeldi Akslit on võrreldud filmivariandi Lembit
Ulfsaki tegelaskujuga ja märgitud, et Rämmeldi Aksel on hoopis suletum kui
Ulfsaki oma (Purje 2012). Rämmeldi osatäitmise teeb paeluvaks ja huvitavaks
just sisemine vastuolulisus. Tõepoolest, pealtnäha on see Aksel isegi ebameeldiv.
Nii iseloomustas teda Danzumees (2012): „Pinge kruvijaks oli aga tükis hoopis
Meelis Rämmeld, kes mängis Aksli tegelase kuidagi algusest peale ebameeldi-
vaks ja kui aus olla, siis jäi täiesti mõistetamatuks, miks Minna üldse Aksli valis?“
     Tõepoolest, miks ikkagi Minna valis Aksli, vaatamata sellele, et kord-korralt
võis mees olla räme ja hoolimatu. Ta rehmas oma lapseootel kallimale nii, et teine
kukkus. Kuid samas oli Rämmeldi Akslis ka mingi sõnulseletamatu hoolivus ja
inimlikkus. Minna eelistas Akslit hoopis jõulisemale ja vastutustundlikumale
peremehele – Keldriaugu Karlale (Indrek Sammul), kes oli ju ometi Minnast nii
huvitatud. See pole ainult poeetlise hinge ja lüürilise kangelase eelistamine. Siin
oli veel midagi, mis Minna-suguse targa naise jaoks tegi Rämmeldi kangelase
vastapandamatuks. See Aksel võttis Minna ema sülle ja kandis Ukuarule. See
Aksel oli küll kergesti haavatav ja õrnahingeline nagu Jusski; kohati nõrk ja
tahtejõetu, kuid samas ka inimlikult suur. 
     Rämmeldile on üldse soodsalt mõjunud koostöö talle tundmatute lavastaja-
tega. Võib-olla on asi ka selles, et Rämmeldile on külge jäänud haavatava ja hapra
kangelase ampluaa, mida on ekspluateeritud õige paljudes lavastustes. Nii ongi
just külalislavastajad püüdnud seda ampluaad laiendada ja leida Rämmeldis
uusi võimalusi. Selles mõttes nägime hoopis tundmatut Rämmeldit Merle Karu-
soo 2012. aastal valminud lavastuses „Minu oma“. Hooliv ja habras, kuid hoopis
enesekindlam ja julgem. Ka koostöö vahepeal Ugalat juhtinud Margus Kaster-
paluga oli tulemusrikas. Rämmeldi aastauhinnale viinud härra Tuvi Õnnepalu
ja Kasterpalu „Sajandis“ oli samuti samm ampluaa laienemise suunas. Ootused
on seotud Üllar Saaremäe eelpool märgitud Tom Stoppardi kuulsa näidendi
lavastusega. Seal on Meelis Rämmeldil sisuliselt peaosa, mille arengut on kind-
lasti põnev jälgida.  
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     2012. aastal valmis Ugala suvelavastusena Olustvere mõisa vanas reheküünis
mängitud „Ööhaigur“ Taago Tubina lavastuses. Siin mängis Meelis Rämmeld
koos Tarvo Vridolini ja Merle Palmistega elu hammasrataste vahele jäänud ja
ühiskonna poolt tagakiusatud  eluheidikuid. Rämmeldi Jess Wattmore paelus
oma saladuslikkusega. Rämmeld lasi välja paista oma kangelase keerulisi suhteid
usuga. Ühelt poolt elus pettunud ja just nagu lõplikult alistunud, lasi ta teisalt
aimata lootuse ja inimlikkuse võrseid. 
     Rämmeldi kangelased on olnud alati huvitavad. Tema eripäraks on omapä-
rane sulam kurbkoomilisusest ja boheemlaslikust haavatavusest. Tema kangela-
sed kutsuvad kaasa tundma. See on laval juba iseenesest  köitev. Nüüd ootaks,
et leiduks veelgi selliseid lavastajaid, kes Rämmeldi kindlakskujunenud amp-
luaad laiendada ja rikastada söandaksid.  

KASUTATUD ALLIKAD:
Visnap, Margot 2006. Lavastaja käes on ligimese saatus – nii saalis kui laval. – Sirp, 07.04.
Purje, Pille-Riin 2014. Põrgusse tobe eelarvamus, justkui oleks Stoppardi teksti raske mõista! – 

Sakala, 12.04.
Purje, Pille-Riin 2012. Ukuaru perenaine. – Sirp, 18.05.
Oidsalu, Meelis 2009. Kinnikülmunud elu ülessulanud hokiväljakul. – Sirp, 27.11.
Leppik, Helle 2006. Ugala aja lugu. Ugala.
Danzumees 2012. Ukuaru-Ugala. http://danzumees.blogspot.com/search/label/Ugala 

(vaadatud 09.06.2014)
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KUIDAS PORTRETEERIDA TEATRIKUNSTNIKKU?

KERTTU MÄNNISTE

Alustuseks. Krunt
Kunstiga iga päev kokku puutuva kirjutaja jaoks on kunstniku loomingulise
portree visandamine küllalt standardne ja rutiinne protsess: esmalt tuleb ära vaa-
data kriitiline mass kunstniku teoseid, millest heal juhul võiks välja kasvada aru-
saam autorile südamelähedastest teemadest ja loomeprotsessist; teiseks on vaja
saada ülevaade autori loomingu üldisest retseptsioonist, seejärel teha vaatluse
ja analüüsi pinnalt üldistused, mida võib kokkuleppeliselt nimetada kunstni-
ku käekirjaks ning tema loominguliseks portreeks. Kuidas aga portreteerida
kunstnikku, kelle järjekindel ja äratuntav kunstnikukäekiri on pigem autori ego-
tsentrilise jonnakuse ja loomingulise piiratuse negatiivne ilming, mitte isikupä-
rase laadi sihikindel edasiarendus? Kuidas portreteerida kunstnikku, kelle teos-
tesse on olemuslikult sisse kirjutatud kommunikatsioon ja sünergia arvukate
väliste tegurite, rohkem või vähem juhuslike mõjutajatega? Kui kunstiteos peab
lavaruumi looma illusioone ja maailmu, pakkuma funktsionaalse ja emotsio-
naalse struktuuri ja raamistiku, mõjuma vaatajale ühekorraga päris- ja mängu-
tegelikkusena ning jääma seejuures delikaatselt pealetükkimatuks, siis kuidas
üldistada erinevates olukordades neile arvukatele nõuetele vastava loomingulise
ja paindliku teatrikunstniku tegevust üheks enam-vähem pädevaks portreeks?
     Iir Hermeliin on kujundanud nii intiimselt kammerlikke kui ka mastaapseid
rahvusvahelisi ruume, loonud maailmu psühholoogilise realismi võtmes draa-
madele ja muusikalistele vaatemängudele, kus kõik võib olla natuke suurem kui
elu; otsinud, leidnud ja X Draama festivali kureerides publikuga jaganud lavas-
tuse erinevate komponentide vahelises sünergias sündivat ruumimaagiat. Port-
ree saagu siinkohal ekspressiivne, subjektiivne ja maaliline. 

Koloriit
Esimene märksõna, mis Iir Hermeliinile mõeldes meenub, on värvilisus. Oma
rolli mängib selle kuvandi tekkel kindlasti kunstniku avatud, energiline ja särav
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isiksus, nii et püüdes küll teadlikult hoida lahus autori karakterit tema teostest,
kanduvad muljed inimesest tahes-tahtmata siiski üle ka tema loomingule. Ehkki
mulje ja mälestus värviküllusest ei ole absoluutsena laiendatav Hermeliini lava-
kujundustele tervikuna, on üks konkreetne kujundus, mis selle seose tekkimises
ja kinnistumises süüdi on. 
     D etsembris 2008 sünnib Tallinna Linnateatri Taevalaval kuum Mehhiko mägi-
maastik. Lavastaja on Ingo Normet ja näidend Tennessee Williamsi „Iguaani öö”.
Bambusest seinad ja plastikust džungel, võrkkiik ja helmeskardin balansseerivad
võltsi illusionistlikkuse, armsa vanamoelisuse ja otsekohese kitši ohtlikult häma-
ral ja samas (postmodernistlikult) humoorikal piirialal. Ühekaupa lavastuslikult
põhjendatud ja funktsionaalsed detailid moodustavad koosluses liigselt konk-
reetsusele pretendeeriva terviku, milles hakkab ülemäära esile tungima illustra-
tiivsus. Silme ees kangastub Prantsuse naivismi esifiguuri, tolliametnik Rousseau
„Unenägu”: lõuendit äärest ääreni täitev sugestiivne ülilopsakas džungel, maa-
litud siira püüdlikkuse ja punktuaalse täpsusega, ning inimlik-lustlik tõsiasi,
et Rousseau polnud kaugeid maid ega eksootilist loodust kunagi oma silmaga
näinud ja tugines maalimisel mere- ja sõjameeste (luiske)lugudele. 
     I llustratiivsest seisundist päästab kujunduse jõuline koloriit, mis üksiku üldi-
seks ühtlustab, detailide üle valitsema hakkab ning konkreetsete esemete/objek-
tide üleselt atmosfääri looma asub. Domineerivad lopsakas roheline (mille mälu
on tänaseks suisa mürkroheliseks võimendanud) ja intensiivne päikeseloojangu-
oranž, aktsentidena sekka põlenud kollast ja punast. Koloristina on Hermeliin
siin konkreetne ja kompromissitu: valitsevad suured värvilised mahud ja pinnad
(roheline taimevaip), halastamatut eredat lõunamaapäikest matkiv valguskujun-
dus tasandab kõik nüansid ja varjundid lokaaltoonideks. Inspiratsiooniallikatena
seostuvad José Clemente Orozco hõõguva terrakota ja Diego Rivera ookerkolo-
riidis kompositsioonid, mille rahvusliku narratiivi kõrval kannab just iseloomulik
koloriit vaatajani piirkonna kirglikku temperamenti ja rammestavat kuumust.
Nii saab ka „Iguaani öö” puhul rääkida mitte üksikute kõnekate ja illustratiivsete
detailide, vaid valitud värviprogrammi atmosfääri teisendavast algest, mille
tulemusel sünnib Linnateatri katuse alla maailm, kus aeg on pärastlõunauima-
susest veniv, looduse ja kirgede lopsakus natuke läila ja rammestav kuumus suisa
füüsiliselt tajutav.
     Hoopis teist tüüpi, tundliku, otsiva ja delikaatse koloristina laseb Hermeliin
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ennast näha kammerlikes draamalavastustes „Ingel, ingel, vii mind taeva...”1 ja
„Kes kardab Virginia Woolfi?”2. Esimene kutsub enda kohta kasutama mõistet
grisaille – hall hallis. Vanglaõhustiku rõõmutuse ja üksluisuse vahendamiseks
võtab kunstnik loogilise ja loomuliku valikuna kasutusele toonid määrdunud-
valgest tumeda grafiidini. Seejuures  avaldub peen nüansseerimisoskus, milles
valkjashalli gammasse toovad varjundeid ja dünaamikat mõni kulunud ja määr-
dunud laik või kritseldus seinal ja aknaraamil, kuldniidiga tikitud vapp vangi-
valvuri vormimütsil ja sirelioks, mis ainult hetkeks peategelase nahkportfellist
välja piiludes suudab siiski lavamaailmale õrna aimatava värvinüansi lisada.
Hallikasvalge ruumi kliiniliselt külm ja ebaisikupärane miljöö kujuneb väärikaks
taustsüsteemiks ja võrdväärseks partneriks selles arenevatele kirgedele: ruumi
rõhutatud, hingekriipiv lakoonilisus astub dialoogi mõistust ja hingerahu põle-
tavate tundmuste ja tungide, igavuse ja igatsustega. Lavastuse “Ingel, ingel...”
puhul võib rääkida ruumimaagiast kujul, nagu Iir Hermeliin seda X Draama fes-
tivali eel intervjuus selgitanud on: lavastaja mõtte, näitlejatööde ja kunstniku
materiaalse lavaruumi sünergias sündiv läbi põimunud ja läbi tunnetatud,
tervikuna hingav ja funktsioneeriv kordumatu maailm.
     Lavamaailma valitseva koloriidi nüansseerituse soojemaks ja kodusemaks
näiteks võiks pidada „Kes kardab Virginia Woolfi?”, kus detailirikkas kujunduses
ühinevad mööbli väärispuidu ja raamatuköidete paberi ja naha naturaalsed too-
nid luksuslike tekstiilide läikega väljapeetud gammaks. Rahulik ja soe, hubasu-
sele ja turvalisusele rõhuv atmosfäär sattub areneva lavalooga, destruktiivsete
mängude ja kirgedega dünaamilisse ja samal ajal vastanduvasse seosesse; kesk-
konna igapäevasus, kodusus ja hubasus joonivad alla ja võimendavad omalt
poolt selles muidu nii mugavas ruumis lahtirulluvate inimsuhete äärmuslikku
vägivaldsust – atmosfääri soojus on võimalik vaid nii kaua, kui seal ei tegutse
võõrandunud ja enesehävituslikku inimest.
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1 A. Kivirähk „Ingel, ingel, vii mind taeva...”, lavastaja Aare Toikka. Esietendus 3.02.2009 VAT teatris.
2 E. Albee „Kes kardab Virginia Woolfi?”, lavastaja Mladen Kiselov. Esietendus 23.01.2010 Tallinna Linna-
teatri kammersaalis.
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„Iguaani öö“. Maxine Faulk – Anne Reemann, Lawrence Shannon – Rain Simmul. 
Foto Siim Vahur. (Tallinna Linnateater)
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„Kes kardab Virginia
Woolfi?“.  
George – Andrus Vaarik,
Martha – Epp Eespäev.
Foto Siim Vahur. (Tallinna
Linnateater)
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„Kes kardab Virginia Woolfi?“. George – Andrus Vaarik. 
Foto Siim Vahur. (Tallinna Linnateater)
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„Ingel, ingel, vii mind taeva“. Maria – Katariina Unt. Foto Siim Vahur. (VAT Teater)
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Chiaroscuro
Valgus ja vari, hele-tumeduse kontrast ja selle muutumine on kõige sujuvam ja
efektsem viis lavamaailma atmosfääri muuta. Chiaroscuro võib modelleerida
lavaruumi, teisendada või luua paralleelseid või kattuvaid lavailmu, võimen-
dada või mahendada koloriiti, pingestada lavastuse rütmi ning toetada visuaalset
tervikut. Tugevate, jõuliste kontrastide kõrval haarab chiaroscuro mõiste ka peent
ja vaevumärgatavat, tempereeritud valguse-varju kasutust, millega luuakse
nüansirikas illusioon või atmosfäär. Teatrikunsti üldise kaduvuse kontekstis on
valguskujundus ja -projektsioon selle terviku ilmselt kõige liikuvamaid-muutu-
vamaid, eeterlikumaid ja kaduvamaid komponente. 
     Näite chiaroscuro nii kompositsiooni, atmosfääri kui ka tähendusi loovast
algest võib taas tuua Hermeliini kujundusest lavastusele „Kes kardab Virginia
Woolfi?”. Valguse külmem või soojem tonaalsus on siin selgelt tähendust kandva
iseloomuga, mängides kaasa lavastuse lainetena pingestuvate ja rahunevate rüt-
midega. Soe valgus (nagu ka soojad värvitoonid) ei muuda lavamaailma atmo-
sfääri mitte ainult kodusemaks ja sõbralikumaks, vaid mõjub ka füüsiliselt
lähemalolevana, liites lava ja publikutsooni üheks ruumitervikuks ning tihenda-
des vaataja füüsilist kaasatustunnet lavamaailma atmosfääri. Külma valgusesse
uputatud ruumiosa mõjub see-eest võõra, ebasõbraliku ja illusoorselt kaugemana
nii emotsionaalsel kui ka füüsilisel tasandil. Sarnasel kombel rõhutab intensii-
vistuv valguslahendus ühe või teise karakteri fookusesse, dominantsele posit-
sioonile astumist, ning võimumängude absoluutsust joonivad alla peategelaste
näpuliigutuse peale süttivad ja kustuvad valgusallikad. Valgusest, selle muutu-
misest ja puudumisest saab „Kes kardab...” atmosfääri loomisel kujunduse baas-
element, mille režii täpsus ja efektide varjundirikkus mängivad kaasa näitleja-
tööde väljendusrikkusega. Ja siiski ei muutu Hermeliin selles – ega üheski teises
– kujunduses maaliliseks chiaroscuro kasutajaks, nagu seda on näiteks Vladimir
Anšon oma lavamaailmades, mille piimjas valgus ja kuldsed varjud näivad ole-
vat otsesuguluses Madalmaade barokse maalikunsti traditsiooniga. Hermeliini
chiaroscuro jääb pigem konstruktiivseks, meeleolu ja atmosfääri loomisega
samaaegselt struktureerivaks.  
     Kohaspetsiifiliste lavastute puhul ei sea oma tingimusi kujundusele mitte
ainult energeetiliselt laetud, nõudliku partnerina kaasa ja vastu mängiv ruum,
vaid loomuliku ja tehisvalguse vahekord ning nendega manipuleerimise võima-
lus või võimatus. Tartu toomkiriku varemetes aset leidnud suvelavastuses
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“Põrgupõhja uus Vanapagan”3 on loomuliku ja tehisvalguse erinevaid kvaliteete
õnnestunult ja kõnekalt ära kasutatud: esimese vaatuse argiseid, maiseid-muld-
seid töid ja tegemisi välja joonistav päevavalgus asendub finaalis prožektorival-
gusega, mille intensiivsus modelleerib tegelaskujud hämarduvast sakraalruumist
esile skulpturaalse väärikuse ja müütilise võimsusega – valguse ja varju, hea ja
kurja dünaamikas ülendub argine metafoorseks ja metafüüsiliseks.

Kompositsioon
Iir Hermeliini lavakujunduste ülesehitus on selge, konkreetne ja raudselt loogi-
line. Vähemalt esmapilgul, sest nagu muudessegi lavastusterviku elementidesse,
võib nii kompositsioonireeglitesse kui ka füüsikaseadustesse sekkuda enamikku
üldkehtivaid jõudusid eitav ja segi paiskav teatri-metafüüsika. Kompositsioon,
klassikalises kunstitraditsioonis teost ülesehitav ja koos hoidev, raamistav struk-
tuur muutub funktsionaalsete vajaduste kõrval sageli esteetilistel kaalutlustel
lavastusterviku muutuvaks, dünaamiliseks komponendiks. Seejuures säilib
Hermeliini kujundustes siiski tugevalt kompositsiooni konstruktiivne alge.
     Kompositsiooni ühtaegu ülesehitavaks ja fikseerivaks, teisalt dünaamiliseks
ja ruumilisi jõujooni ümber paigutavaks elemendiks olid „Peko“4 lavakujunduses
liikuvad puuriidad, mille kombineerumisel lavapildist aksideks ja tagasi teise-
nesid kompositsiooni põhilised karakteristikud: muutusid perspektiivi fookus-
punktid ja publikule avanevad vaated, mis omakorda muutsid tunnetust
lavaruumi mahust, nii et ruumisügavust hõlmav kompositsioon võis järgmises
pildis avaneda pinnalise kõrgreljeefina.  
     O malaadse perspektiivitunnetusega, ühtaegu vaataja pilku jõuliselt kaugusse
suunav, samas pinnalise, otsekui siluetja või graafilisena publiku ette laotuv on
„Põrgupõhja uue Vanapagana“ kujundus. Perspektiivi koondpunkt(id) ja illu-
soorne ruumisügavus ei asetu vaataja vastas, vaid temaga paralleelselt peaaegu
samal joonel. Kogu lavamaailm muundub eesplaaniks, näitlejate suhestumine
üksteise ja ruumiga toimub kahemõõtmelise struktuuri raamistikus. Imposantse
kontrastina tõusevad sellel lakoonilisel ja pinnalisena mõjuval foonil esile meis-
terliku valguskujunduse modelleeritud figuurid. Kõrgustesse pürgiv kiriku-
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3 A. H. Tammsaare „Põrgupõhja uus Vanapagan“, lavastaja Andres Dvinjaninov. Esietendus 23.01.2010
Emajõe Suveteatris. 
4 Kauksi Ülle „Peko“, lavastaja Ain Mäeots. Esietendus 1.07.2011 Vanemuises. 
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„Põrgupõhja uus Vanapagan“. Kusta – Martin Mill. 
Foto Peeter Paasmäe. (Emajõe Suveteater)
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„Põrgupõhja uus Vanapagan“. Jürka – Uku Uusberg, Juula – Sandra Uusberg. 
Foto Emajõe Suveteater.
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arhitektuur lisab narratiivile metafüüsilis-religioosse tähendustasandi, kuid ei
sekku oma dimensioonidega oluliselt lavaruumi kompositsiooni – kui võlvide
kohal ei laiuks sinist suvetaevast, poleks põhjust pilku lavailma peenramaalt olu-
liselt kõrgemale tõsta.
     I ntervjuus Kunstikeskusele (2002) on Hermeliin väljendanud soovi kujundada
visuaalne lavastus, mis tänu lavavisuaalide füüsilisele ja metafoorsele mitme-
kihilisusele avaneks igale vaatajale eripärase ja unikaalsena – vastavalt vaataja
elukogemusele ja maailmavaatele. Sammuke selle unistuse suunas on astutud
Linnateatri „Kes kardab Virginia Woolfi?“ lavastusega, kus iga vaataja positsioon
ja vaatenurk lavaruumile on istekohast tulenevalt natuke erinev. Kompositsioon
ise on staatiline, vaheldusrikkaks ja dünaamiliseks muudab selle vaatajate taju
enda positsioonist kui ühest võimalikust paljude seas ja loogiline järeldus teiste
vaatekohtade perspektiivi erinevusest. Kujunduslike mahtude – tegevuse ras-
kuskeskmed koonduvad saali ühes pooles diivani, teises söögitoa ümber – jaotus
on objektiivses mõttes tasakaalustatud, kuid iga üksiku vaataja suhtes mõnevõrra
nihkes, staatilise tasakaalu igavast keskpunktist väljas. Konkreetsele vaatajale
avanev kompositsioon hakkab kaasa mängima lavastusterviku kontseptsiooniga:
iga vaataja jaoks jääb midagi saladuslikult nurga taha varju või tungib vastupidi
jõhkra avalikkusega esiplaanile, vaataja kompositsiooni- ja ruumitaju hakkab
võimendama mahasalgamisel ja avalikustamisel põhinevat võimuvõitlust tege-
laste vahel.

Lõpetuseks. Retušš
Meenutades ja kirja pannes sissevaateid Iir Hermeliini lavakujundustesse, kasvab
ja kogub jõudu üldistus, mille kunstnik on ise kokku võtnud, sõnastanud ja 2013.
aastal festivalivormi valanud: teatri autonoomsete mängureeglitega omailmas
sünnib terviklik illusioon, maagiline omareaalsus ainult kõigi loovate komponen-
tide ja aspektide koostoimes. Seda võib nimetada ruumimaagiaks, teatri metafüü-
sikaks või kunstiliikide lõimumiseks par excellence. Hermeliini üha mitmekihi-
lisemaks muutuvad lavakujundused ja 2013. aasta Draama kuraatorlus on kunstni-
ku selgelt positsioneerinud kümnete professionaalide ühistöös sündiva harmoo-
nilise omailma ja kõikehõlmava teatrikogemuse – ruumimaagia – eestkõnelejaks.

KASUTATUD ALLIKAD:
Hermeliin, Iir 2002. Iir Hermeliin ja 12 küsimust. – http://www.kunstikeskus.ee/galerii/galerii_isik-
sus_hermeliin.htm (vaadatud 09.06.2014)
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„Peko“. Essu – Juss Haasma, Peko – Andres Mähar. Foto Alan Proosa. (Vanemuine)
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DRAAMA 2013. Kuraator Iir Hermeliini ekspositsioon pop-up näitusel „27“. 
Foto SA Eesti Teatri Festival.
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DRAAMA 2013.  Kuraator Iir Hermeliini ekspositsioon pop-up näitusel „27“. 
Foto Gabriela Liivamägi.

DRAAMA 2013.  Kuraator Iir Hermeliini ekspositsioon pop-up näitusel „27“. 
Foto Gabriela Liivamägi.
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MIS ON MINIMALISMI TAGA?
LAUR KAUNISSAARE

Mind on Mart Kangro puhul kõige rohkem huvitanud tema tööde minimalism.
See esteetiline suund on mind huvitanud mujalgi kui Kangro puhul, aga tema
puhul eriti, sest tema puhul on see veenev ega ole vabanduseks verevaesusele.
Kangro on üks väheseid Eesti etenduskunstnikke, kelle põhiteemaks on lava-
situatsioon kui selline, kõige selle intensiivsuse ja tähendustega. Aga vorm on
minimalistlik. Mind on nii tema puhul kui ka üldisemalt huvitanud, kus on selle
puhastatuse, lakoonilisuse esteetika juured. 1920ndad, konstruktivism. Aga kui-
dagi isiklikumalt Kangro puhul? Ja kuidas kujunes just selline kunstnik sellisel
ajastul? Kunstniku kujunemise kirjeldamise puhul on kaua peetud halvaks too-
niks otsida eluloolisi seoseid. Eks nii olegi, aga ilma holokausti mõistmiseta à la
Timothy Snyder Tadeusz Kantorist esteetilisest maailmast ja surma teatrist juba
aru ei saa1. Ma ei tunne Kangrot isiklikult kuigivõrd ja muidugi jääb selline
esteetiliste eelistuste struktuurse päritolu otsimine igal juhul spekulatsiooniks,
aga olgu pealegi.

Autentsuse hetk
Laval on esineja, keha. Oma kiilaspea ja kuldlõikeliste proportsioonidega ei mõju
ta päris maisena, vaid kuidagi ajatult nagu hüüumärk. Ta püüab olla. Siiralt, puh-
talt, loomulikult – ehkki need sõnad on Eesti teatrimaastikul ära lörtsitud nagu
poliitikas üks teatud kaashäälik. Tantsupõrand tõuseb poole saali pealt vertikaalis
tagaseinaks ja see annab kogu ruumile mingi rõhutatult teatraalse touch’i. Ta on
laval üksi, paljudes lavastustes üksi, aga isegi kui laval on veel keegi, on tema
ikka üksildane kamikaze, kelle jaoks vähem on rohkem, või nagu ta hiljem selles-
samas lavastuses ütleb: „I would rather do nothing than something really wrong.“2

     Ta asub suhtlema kellegagi saalis. Olukord: fotosessioon lavalolijaga. Ees-
märk: portree. Kuhu panna jalad, kuhu käed, milline hoiak, vaade otse või kergelt
kõrvale? Kuidas saaks väljenduda see, mis lavalolija tegelikult „on“? Iga detail
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1 Vt Snyder, Timothy D. 2009. Holocaust: The Ignored Reality. – New York Review of Books, nr 12. 
2 „Ma parem ei teeks midagi, selle asemel et teha midagi täiesti valesti" (ingl k)
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loeb. See keegi, kellega lavalolija suhtleb, on siinsamas, aga kuidagi eemal. Kes
ta on? Publik iseeneses? Ta räägib vastu, ja ehkki saalisistujad teda ei kuule, siis
lavalolija siiski kuuleb. Nende suhe on vastastikku nõudlik, vist usaldav, mängus
on võim. Lavalolija jutt on loomulik, aga on näha, et see on destilleeritud loomu-
likkus, tavakõnest välja puhastatud verbatim. Lavalolija ja tema nähtamatu sõber
otsivad kahekesi viisi, kuidas lavalolija võiks olla võimalikult autentne, päris.
Üksi vist ei leiakski. Publik võib siinkohal mõelda kunsti brändistumise ja kau-
bastumise üle, mis on tänapäeva festivalide puhul tavaline. Aga võib ka mitte
mõelda ja lihtsalt nautida teravmeelset kohmetut dialoogi: ühtegi otsest juhist
tõlgendamiseks lavalt ei tule. Esmatasandi muigelisus ja seejärel nähtuv autori
sügav huvi lavaolukorra toimimise olemuse suhtes on Kangro puhul võtmeline.
Stseen kestab nii kaua, et on ilmselge: oluline pole mitte see, mida räägitakse,
vaid autentsuse otsimise seisund ise. Viimaks siiski ülesvõte õnnestub ja nähta-
matu sõber ütleb end olevat autentsuse tabanud – keset juhuslikku liigutust,
nagu ikka. Selle peale esitaja lahkub. Aga ta tuleb kohe tagasi, sest satisfaktsioon
autentsusest jäi siiski saavutamata.

Puhastatus
Järgneb kolm erilaadset episoodi. Esmalt sooritab esitaja terved seeriad lihtsaid
liigutusi: õlalööke, üleshüppeid jne. Need on väljavõtted argiliigutustest, aga
suurendatult, võimendatult. Jõuliselt, puhtalt. Need seeriad kestavad mitu
minutit ja mõjuvad sundluslikult. Ta püüdleb justkui lihtsa liigutuse põhja, ana-
toomilise vormi tähendusvõimalusi kehaliselt läbi proovima. See on püüd
rituaalsuse poole, aga mitte rituaalsuse kultuuriliselt etteantud vormidega. Selle
korratavaks vormiks on juhuslik autentne väljavõte tavareaalsusest endast.
     Ja äkki plahvatab esitaja jõuliselt trafaretsesse rõõmsameelsesse tantsu, mille
esteetiliseks kirjelduseks sobiks enim igirõõmus jänes Duracelli reklaamist. Kui-
das seda lavastuse jooksul korduvat katkematu naeratusega hüplevat episoodi
märgiliselt tõlgendada – on see mürarohke showbusiness’i pikk vari või midagi
muud –, jääb vaataja otsustada, aga tegu on sootuks teise seisundiga, niisamuti
rituaalsega.
     K olmas lõik meenutab artisti rituaalset sobramist oma kehamälus, mis peidab
mõndagi glorioosset etteastet. Võib-olla ma eksin, aga ma nimetaks seda balleti
paroodiaks. Aeglane, voolav, mõõdukalt ilutsev.
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     Need kolm rituaalsust vahelduvad lavastuse jooksul mitmeid kordi, justkui
omavahel autentsuses võisteldes, aga keskseks kujunevad hoopis üleminekud.
Vahepealsuse hetk. Liminaalsus. Selleks palub esitaja appi publiku, palub neil
hüüde peale silmad ja kõrvad sulgeda, et episoodide vaheline montaaži-katkes-
tus oleks puhtam kui ükski blackout seda suudaks. Muidugi saalis muheletakse
kaasamisteatri võtete üle ja lavalt kostnud palve esitatakse ka teatava eneseiroo-
niaga, aga ometi tundub just see üleminek see, millest lavastus justkui kõige roh-
kem „on“. Vajadus valida erinevate modaalsuste vahel näib olevat „pealis-
teemaks“, ja mitte vaid autori selle lavastuse puhul. Nende eri maailmade
kõrvutiolek ja nende seondumine vaataja kaasabil toimuvasse üleminekuhetke
loob lavastuse vormilise struktuuri, ja nagu tihti Kangro puhul – vorm ise ongi
see, mida kunstnik „öelda tahab“. 
     M a kirjeldan lavastust „Can't Get No/Satisfaction“ nii pikalt, sest minu mee-
lest on tegu kõige puhtama näitega Kangro püüdlusest minimalistliku selguse
poole. Ühes intervjuus ütles ta Eero Epnerile (2013: 84) : „[...] mis seal salata, piin-
lik on seda küll nii öelda, aga ma olen mõnest oma lavastusest ikka päris vai-
mustuses.“ Ma ei tea, millist ta mõtles, aga mulle meeldib mõelda, et ta pidas
silmas just lavastust „Can't Get No/Satisfaction“. Minimalistlikud, eraldiseisvalt
väga tehnilised episoodid, mille poeetika avaldub selgete lõigetega montaažis.
„Selgus on raskem, aga auväärsem kui sügavus,“ kirjutas kunagi teatrikriitik
Alfred Kerr.
     Nauding Kangro lavastustest ei ole enamasti vahetu, meeleline. Need ei ole
lavastused, millest saaks sujuvalt sõpradega joogi kõrvale rääkida. Võib, aga ena-
masti piirdub siis vestlus repliikidega (kui ka silmasäraga saadetutega) „Lahe“
ja „Lahe jah“. Võib-olla on Mart Kangro teosed hea näide sellest, kuidas „tant-
sust“ on raske rääkida. Need on lavastused, mis läbivalt keskenduvad selle mii-
nimumi otsimisele, mille kohta võib tunda, et see on autentne, päris. Sellest ehk
siis ka nende väljajättev, lakooniline vorm. Vorm vastab sisule. Aga ikkagi tundub
mulle, et siin on midagi veel.

Vähem on rohkem
Üks Ida-Euroopa päritolu esseist juhtis kunagi tähelepanu sellele, et ateistide
puhul on oluline vahe, kas varem ollakse olnud katoliiklane, luterlane, õigeusklik
või hoopis ortodoksne juut. Pärastise eituse kuju määrab see, millisele jumalale
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ei öeldakse. Mulle tundub, et seda teravmeelsust võib kasutada näiteks viimase
paarikümne aasta Eesti filmi analüüsimisel. Teatud põlvkonna autorite puhul on
sageli keskseteks tegelasteks kontoriorjad ja keskastmejuhid ning keskseks olu-
korraks nende vaimsuseotsingud või -avastamised turujõudude kõikehaarava
marutuule keskel. Kõige kiuste elulev tung millegi immateriaalse poole, isegi kui
see teostub vaid elustiilis. On huvitav, et tihti on just needsamad autorid tegut-
senud reklaamimaailmas ning loonud Eestisse jõudnud suure raha ja turumüra
visuaalset nägu. Asi pole üldse selle paradoksi silmakirjalikkuses – kes viskab
esimese kivi? –, nagu võiks pealispindselt arvata. Keegi ei vali ajastut. Huvitav
on minu arvates, et just see showbis näib negatiivis toimivat loomingu tõukejõuna.
     Midagi sarnast on mind kummitanud ka Mart Kangro puhul. Mulle on ikka
tundunud, et iga ta lavastus jätkab ta mingit üldist suunda. Selguse, puhtuse,
lihtsa inimliku kontakti poole. Suunda, mille jätkamine on tähelepanu ja pidevust
nõudev nagu mägironimine. Suunda, mille kündmise puhul tundub peamine
mitte lisamine, vaid ärajätmine. See suund mõjub praeguseks vastuvaidlematult
suveräänsena nagu suurele üksiklasele kohane, aga selles on minu arvates tajuda
kunagise tõukumise tektoonilisi jälgi.
     Mäletan, et kui ma olin dramaturg Kanuti Gildi SAALis, siis räägiti, et Mart
Kangro teeb oma lavastuste kõrval tantsukavasid Läänemerel sõitvatel laevadel.
Efektseid lava-show’sid. Mitte ainult kunstist ei ela kunstnik, logisch. Aga mitte
see polnud mu jaoks tähelepanuväärne, vaid hoopis see, et need tööd laevadel
olevat – mõistagi üliprofessionaalsed, mida muud Kangrolt oodatagi – esteetili-
selt diametraalselt erinevad tema lavastustest. Ja veel räägiti, et esteetiliselt dia-
metraalselt erinevad olevat tema lavastused ka sellest, mida ta tegi, olles tantsija
rahvusooperis Estonia. Ma ei ole näinud ei tema laeva-show’sid ega Estonia-töid,
ma võin neid vaid ette kujutada, aga võib-olla nii ongi parem üldistada, sest asi
pole ju konkreetselt Mart Kangros, vaid üldises foonis ja selles, miks just sellisesse
fooni ilmub selline kunstnik. „Mulle tundub, et teatris on sageli palju müra. Nõrk
idee peidetakse vaatemänguliste efektide ja ülekuhjatud tähenduste taha, mis
vaatajana tekitab minus ainult segadust. Ja see ei ole selline hea segadus, mis
mängib erinevate tõlgendusvõimalustega ja mis loob erinevaid assotsiatsioone.
Vaid täielik segadus, millest ma aru ei saa ja mis mind kuidagi ei kõneta,“ ütles
Kangro tollessamas intervjuus Epnerile (2013: 85). 
     Ü hiskonna foon on juba aastakümneid olnud turunduslikult vaatemänguline,
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pärast külma sõja lõppu ka siinpool endist piiri. Üleküllus, ületarbimine, üle-
seda, üle-teist. Nii on ainult loomulik, et sellisesse keskkonda ilmub kunstnik,
kelle peamine eesmärk on keskenduda vähimale, aga ehtsale. Ehkki etendus-
kunstides viimasel paarikümnel aastal küllalt mõjuka vooluna eksisteerinud
minimalismi on selgitatud ka näiteks finantsiliste põhjustega – väikesi lavastusi
on rahvusvaheliselt mugavam transportida –, ei kehti see minu arvates Kangro
puhul. Minimalism – täpsed kunstilised žestid lakoonilises ruumis – on Kangro
südameveri. Küllap ta jätkaks sama suunda ka siis, kui lavastuse ruum oleks
mõni hiiglaslik turbiinihall ja eelarve ning trupp piiramatu.
     Lavastusest lavastusse näib Kangrot huvitavat etendamise situatsioon kui
selline ja kontakti võimalikkus lava ja publiku vahel. Ka sõnateatris – kui sellist
žanrijaotust veel kasutadagi – kohtab etendamise olemuslikku uurimist, aga
siiski oluliselt harvem kui selles, mida nimetatakse „uueks tantsuks“ ja mis ju
enam ammugi uus ei ole. Kui ma oskaksin, seletaksin, mis on sellise minimaalsete
vahenditega etendamisolukorra olemusele, tõelise konkakti võimalikkusele kes-
kendumise intellektuaalsed juured teatriajaloos. Ma saan vaid tähelepanu juhtida
sellele, et just see ebaselgest üleküllusest loobumine on Kangro tööde kese ja et
see tuleneb minu arvates mitte vaid temast endast, vaid ka millestki ebaisikliku-
mast – ajastust, ajavaimust.

KASUTATUD ALLIKAD:
Epner, Eero 2013. Kõige suurem takistus on mu oma rumalus, aga olen õppinud sellega elama. – Teatri  

NO99 ajakiri. Tallinn: NO99. Lk 82–89
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„samm lähemale“. Jörgen Liik, Simeoni Sundja, Veiko Porkanen. 
Foto Tarvo Varres. (NO99)

„samm lähemale“. Jörgen Liik. Foto Tarvo Varres. (NO99)

teatrielu_2013_Layout 1  07.08.14  18:56  Page 171



„waiting for tomorrow/homset oodates“. Foto Tarvo Varres. (Kanuti Gildi SAAL)
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SUURTE MÕTETEGA VÄIKSES RUUMIS: 
MÕNED TUNNETUSLIKUD TÕSIASJAD LAVASTAJA AARE TOIKKAST JA
TEMA TÖÖST VAT TEATRIS

RAIT AVESTIK

2015. aasta alguses 50-aastaseks saava lavastaja ja teatrijuhi, ingeri juurtega Aare
Toikka elust pole kuidagi võimalik eraldi vaatluseks ja analüüsimiseks välja
rebida tema lavastaja-elu ehk seda poolt või osa elust ja tegevusest, mis puutub
otseselt teatrisse ja lavastamisse. Seda lihtsal põhjusel – ja kõlagu see esimese
hooga nii õõnsalt kui tahes –, et täiskasvanud Toikka teadlik ja ilmselt ka suur
osa alateadlikku elu on elatud teatri ümber, tõttu ja pärast. Loomulikult pole see
(enam) mingi romantiline ihalus müstilise teatrimaagia ning avaliku huvi (kuul-
sus, raha, naised) järele. Kui see tema teatritee alguses üle 25 aasta tagasi võib-
olla nii oligi, siis karm reaalsus ühiskonna- ja teatrielus 1980ndatel ja 1990ndatel
kainestas ilmselt kiiresti. Toikka kujunemine või pigem paratamatu vabatahtlik
saamine lavastajaks näitab suurt eneseusku ja -sundi oma tahte ja eesmärgi
saavutamiseks.
     K ui arve vaadata, siis Toikka ametlik lavastajaaeg algab aastast 1987 ning selle
aja jooksul on ta teatris lavale toonud üle 70 lavastuse, lisaks paarkümmend kuul-
demängu raadios. Kuid tee tänaseni ehk selleni, et Toikka on arvestatav Eesti
lavastaja ja väikses ruumis suurte lugude lavastajana üks rikkamaid kogemuste
ja tulemuste poolest, on olnud täis nii tragöödiat kui ka komöödiat. Ja see tee on
ainulaadnegi. 
     E nne kui Toikka lavastajaloomingu nüansse vaadelda, on oluline teadvustada
platvorm, milleta ei saa kuidagi Toikkale kui lavastajale ja teatrijuhile läheneda.
Kui me räägime VAT Teatrist kui platvormist, millelt lavastaja Toikka justkui tõu-
kub, siis me ei saa rääkida ainult tõukumisest, vaid Toikka on pidevalt selle plat-
vormi sees, seda pidevalt luues või kasvatades. Olles ise enda platvorm. Kui me
räägime VAT Teatrist, siis me räägime Aare Toikast ja Toikka abikaasast, VATi
juhist Tiina Rebasest ning nende valikutest. See ei ole tavapärane, et abielupaar
on lühemat või pikemat aega ühe teatri(maja) eesotsas. Toikka-Rebase ja VATi
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vahel on midagi enamat kui lihtsalt suhe mõnusasse töökohta. VAT on sõna
otseses ja kaudses mõttes nende võsuke, kelle eest hoolitsemine pole lihtsalt töö
ega ka lihtsalt looming. Kui me räägime Toikkast kui lavastajast, räägime – kas
siis õnneks või kahjuks – üldjoontes ka VAT Teatrist. Toikka justkui ei lavasta ai-
nult VATis, vaid ta lavastab ka VAT Teatrit. Eks üldjoontes võib saatuse tahtega
siduda kõike, mis on surelik, kuid Toikka lavastajaks olemises on need nähtama-
tud jõud kuidagi eriti nähtavalt mängus. 

Platvorm platvormi loomiseks
Pärnust pärit Aare Toikka esimestes kelleks-saada-mälestustes on olulisel kohal
kirurgiamet. See idee oli lapsepõlves otseselt seotud lähedase kokkupuutega
nende samade ametimeestega, kes Toikka kallal oma oskusi pidid tõestama.
Meelemuutus keskkooli viimasel aastal viis aga lavastajakutsest unistama haka-
nud Toikka Tallinna Pedagoogilise Instituudi kultuuriteaduskonna režiikateed-
risse, mille ta lõpetas 1987. aastal. Oli igas mõttes muutuste aeg, segadus valitses
inimestes ja tänavatel. Kursuse juhendajatega noortel teatraalidel aga vedas –
koos töötasid üliliberaalne Härmo Saarm ning vana draamakooli esindav Inna
Taarna, kes tõi noorteni teatrieetika põhitõed. Noorte maailmapildi avardamisse
andsid tugeva panuse ka külalisõppejõud erinevatelt aladelt ja riikidest. 
     S el ajal oli Voldemar Panso loodud lavakunstikateeder ja sealt saadud haridus
monopoolses seisus ning seetõttu suhtuti kutselistes teatrites nendesse, kes taht-
sid tööle tulla väljastpoolt seda kooli, teatud üleolekuga. Kuna oli juba selgeks
saanud, et pedakaid teatrid ei vajanud, otsustati pärast kooli lõpetamist kursu-
sega oma teater luua. Samal aastal kooli lõpetamisega pandigi alus VAT Teatrile,
mis sisuliselt kasvas välja kooli ajal tegutsenud tudengiteatrist. VATi loomine oli
justkui protestiaktsioon. VAT n-ö lõhkus tammi ja 1980ndate lõpus ning
1990ndate alguses läks Eestis käima ulatuslik vabatruppide ja väiketeatrite teke. 
     Kuigi Toikka kursusevend Peeter Jalakas haaras algul ohjad uues teatris enda
kätte, ei pakkunud Toikka ja Jalaka koostegutsemine rahuldust ei teatrile ega
neile endile. Jalakas lõi Von Krahli teatri eellase, Toikka hakkas mässama VAT
Teatriga. Kuigi VAT mõjus oma pisut põrandaaluses olekus uudsena, ennekuul-
matuna ja irriteerivana, mõjus ta samas ka harrastajalikult ja mitte eriti tõsiselt-
võetava kunstiasutusena. Tolleaegsed kriitikud seostavad esimeste aastate VATi
jämekoomilisusega, estraadlikkusega ning rämeda laadiga. 
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     Pärast teatri viit tegutsemisaastat lõpetas Toikka töötamise Eesti Raadio raa-
dioteatris, kus ta oli teatriga paralleelselt ametis olnud, ning alustas VATi kuns-
tilist juhtimist. Peagi võttis teatrijuhi ülesanded endale kursusekaaslasest kaasa
Tiina Rebane. Kuigi teater hakkas etendusi andma kogu Eestis ja üritas tegelda
efektiivse turundusega, oli VAT ikkagi väike tundmatu lasteteater, kelle lavas-
tused hakkasid siiski vähehaaval muutuma VATilikult omalaadseteks. Suhted
välismaa teatritega ja neilt saadud mõjutused hakkasid järjest rohkem nii Toikka
kui ka VATi loomingut kujundama. VATi käekiri oli otsinguline ja katsetav ning
seda on see tänaseni. 
     Pärast kümmet tegutsemisaastat oli VAT siiski Eesti täiskasvanute poolt akt-
septeeritaval teatrimaastikul tundmatu. Ainult lastele mängiva teatri taak soo-
dustas äärealastumist veelgi. Riigi hoiakud lastele tehtava teatri suhtes ja
kindlasti ka VATi enda kunstiline tase olid paraku selles määravad. Kui tihti ja
tugevalt, kuid võib kindel olla, et revolutsioonist sündinud teatri muidu rõõm-
sameelne ja karismaatiline kunstiline juht Toikka koges vaheldumisi nii enese-
kindlust, meeleolu langust kui ka trotsi tõusu. Seda enam, et VATist eraldunud
Jalakas koos Von Krahli teatriga tõusis märksa kiiremini ja võimsamalt tõsiselt-
võetavaks alternatiivteatriks.  
     Toikka tegemistes, eriti teatri juhtimises, hakkasid märgatavaks muutuma si-
sulised püüdlused. Ja need kandsid vilja – pärast kümmet aastat otsinguid saa-
vutati edu, kui publiku ja teatriüldsuse huvi tõusu eduks nimetada. Kuigi Toikka
polnud teatris ainuke lavastaja, sai ta aru, et teatrisse on vaja kaasata tunnustatud
meistreid. 1997. aastal esietendunud „Laste riskiretk“ Merle Karusoo lavastuses
ning 1998. aastal esietendunud „Cymbeline“ Rein Aguri lavastuses panidki aluse
uuele, murrangulisele ajajärgule VATis. Teater hakkas muutuma professionaal-
semaks, kriitika hakkas huvi tundma, tulid uued näitlejad ning lastele tehtava
teatri kontekstis polnud VATile enam võrdset. 
     Viisteist aastat tegutsenud teater oli end igas mõttes Eesti teatrimaastikule
kinnitanud. Kolimine 2001. aasta sügisel statsionaari ehk Rahvusraamatukogu
teatrisaali mõjus teatrile kergelt öeldes innustavalt. Toimus suur VATi ülestööta-
mine – Toikka kutsel lavastasid järjepanu välislavastajad: Christian Römer
Saksamaalt („Kolumats“, „Jumal on DJ“ jt), Bengt Andersson Rootsist („Lend üle
ookeani“, „Torm“) ja Markus Zohner Šveitsist („Kalevipoeg“, „Misantroop“)
ning nende kohalikku teatrimaastikku rikastanud ja avardanud kunstiliselt
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kõrgetasemelised lavastused korjasid VATile ja Eestile tuntust kogu maailmas.
Nad on murdnud siinseid arusaamu sellest, mida võib korda saata „väikeste jõu-
dudega“ väiketeater.
     2 001. aasta repertuaari eest pälvis teater Salme Reegi nimelise preemia. Teater
oli nähtaval ja tunnustatud ning mitte enam ainult lastele tehtava teatri arvestu-
ses. Üks „šokeerivamaid“ pöördepunkte selles vallas oli 2003. aastal esietendu-
nud Mart Kivastiku „Teener“ Raimo Passi lavastuses: väikse lasteteatri madalas
saalis mängisid eesti teatri suurkujud Aarne Üksküla, Aleksander Eelmaa ja Tõnu
Oja. 
     Sel perioodil näitaski VAT end oma piirides ja teatrikunstis pea kõigeks või-
melise teatrina. Kuigi VATis on olnud ja on tulevikuski lavastusi, mis ilmselgelt
paljudele teatrielamust ei paku, on siiski kindel, et julged katsetused, millega
kaasneb alati ka kindla peale minek, on hoidnud teatri värske ja põnevana, ülla-
tavana. Avatus uutele ideedele, katsetamine erinevate koosluste ja materjalidega
on omane VATile tänaseni. Teater on stabiilsel kõrgtasemel, koos värskust hoid-
vate kõikumiste ja ebaõnnestumistegagi. 

Toikka teine tulemine
Kui lavastaja Peter Brooki käest küsiti, kuidas saada lavastajaks, oli ta vastanud,
et lavastajaks nimetad sa end ise ja siis tuleb hakata kõiki teisi selles veenma. Ja
see veenmine toimub pidevalt. Igaüks võib olla lavastaja, küsimus on selles, kas
ka teised – näitlejad, kriitikud ja vaatajad – on selles veendunud. 
     Kuigi teoreetiliselt võib lavastajatöös juhtuda, et esimene lavastus õnnestub
ja nii läheb ka edasi, siis Aare Toikkal tuli vähemalt kümme aastat teistele tões-
tada, et ta lavastaja on. Möödus veel umbes viis aastat ja Toikka veenmistöö hak-
kas vilju kandma. Toikka see lavastusperiood, mis on kestnud nüüd juba
viimased kümme aastat ja mille põhjal me temast kui lavastajast räägime, sai al-
guse ühest tema elu kõige pöördelisemast ning elu ja loomingut kardinaalselt
mõjutanud sündmusest. Ning nüüd on juba pea võimatu oletada, milliseks oleks
jäänud või kujunenud Toikka lavastajatee ilma selle harvakogetava juhtumita. 
     Kuid nagu öeldud, visklesid nii VAT kui ka Toikka enne teatris toimunud
pöördelisi hetki otsingutes: otsiti ennast, publikut, ideid ja tunnustust. Esimesed
kümme aastat sisustasid teatri repertuaari suures osas nn omaloomingulised
kavad, klassikaliste muinasjuttude töötlused, Toikka enda näidendid. Üldse oli
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Toikka suur lugude ja muinasjuttude dramatiseerija ja töötleja ning nii see on
enam-vähem tänaseni püsinud. Et oma otsinguis ekseldi, annavad küllaltki
koloriitselt tunnistust mõned märksõnad tolle aja Toikka lavastuste kajastustest.
Näiteks: A. Brust „Igavene inimene“, 1989: segane värk, lavastus võtab liiga palju
korraga ette, iga kujund kisub ise kanti, originaalitsev; kõlbab teatristiile tutvus-
tavaks, ülimalt ekspressionistlik ja sümbolistlik; väheks jääb siduvat, nagu ka
emotsionaalset ja kunstilist laengut. A. Toikka „Mina pean torti näkku lüüa
saama“, 1991:  odav tsirkus, liiga hambutu, et paroodia olla, primitiivne. „Dr
Winkelmanni mõrva asi“ (Dietzenschmidti „Jälgimise“ ainetel), 1993: teksti tööt-
luse tulemus etteaimatav; kuna VATi väljendusvahendid on enam-vähem muu-
tumatuna püsinud, varitseb oht, et algselt uudsed lavalised väljendusvahendid,
millega enne riigiteatrist erineti ning mis mõjusid põnevana, hakkavad teatud
aja möödudes end ammendama. 
     Edasises, n-ö tunnustatud lasteteatri-perioodis hakati Toikka lavastusi nime-
tama ülimalt leidlikeks, fantaasiaküllasteks, noort vaatajat mitte alahindavaiks.
Eesti vaataja hakkas Toikka lavastuste abil aimama seda, millist teatrit tehakse
lastele Põhjamaades – selles vallas maailma parimates teatrites. Näitena võiks
tuua K. Murutari „Tuudur, Plutt ja Magdaleena“ (1998), Tom Lycose, Stefo Nant-
sou „Kivid“ (2001) (mis oli tähelepanuväärne juba selle poolest, et tegemist oli
noorteteatriga, mis on teatris üldse harv nähtus). Toikka lavastust „Siim ja sala-
dused“ (2002), mis põhines Andrus Kivirähi lasteraamatul, peeti juba VAT Teatri
kaubamärgiks, ehttoikkalikuks lavastuseks – tegemist oli eheda näitega teatri-
laadist, mida VAT on lastelavastuste puhul efektiivselt rakendanud ning üha
täiustanud. See on eksperimenteeriv ja mänguline, sotsiaalselt puudutav, oma
publikut mitte alahindav teater. Eesmärgiks oligi Skandinaaviamaade lasteteat-
reid eeskujuks võttes kasvatada endale last puudutava teatri abil publikut. Toikka
lasteteatri ja seeläbi (oma) publiku kasvatamine-harimine on olnud programmi-
line. Kui me tahame, nagu Toikka on öelnud, et teater areneks ja püsiks, et see ei
omandaks ajapikku ainult meelelahutuslikku funktsiooni, siis tuleb lasteteatri
eest hoolt kanda. Ning kunstniku vastutus on sellisel juhul olulisim.  
     Eespool rääkisin juhustest – ühe stsenaariumi järgi oleks Toikkast võinud
saada näitleja, ja ilmselt hea näitleja, kui ainult mõni lavastaja oleks ta leidnud.
Seda, et tal on rohkelt näitlejaverd, on ta nii ise kui ka kolleegid kinnitanud,
samuti pole see kriitikutele märkamatuks jäänud. Siiski jäävat talle näitlemisest
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väheks ja pealegi olla ta lavastaja jaoks kiuslik näitleja, on ta ise öelnud. VATis
tal siiski üksikuid osasid oli ning sellesse ritta oleks lisandunud ka osatäitmine
2003. aastal esietendunud Christian Römeri lavastuses „Kolumats“. Proovi-
perioodil juhtus aga see, mida sügaval sisimas oskas karta ainult Toikka ise ja
mis tõigi kaasa sõna otseses mõttes teise tulemise. Lühidalt võib öelda, et Toikkal
on justkui olemas surmakogemus. Kui „Kolumatsi“ proovis lõhkes aort, jõudis
Toikka juba leppida tõsiasjaga, et nüüd ongi siis kõik. Kuna tavaliselt suurima
veresoone lõhkemise järel ellu ei jääda, siis selle kõrval, et Toikka elab, on piiratud
liikumisvõime väike asi. Seda enam, et lavastades pole ta suur lavale jooksja ja
näitlejatele ettemängija eriti olnud. Kuigi Toikka füüsilise liikumise kiirus, mu-
gavus ja ilmselt ka võimaluste rohkus on ahenenud, on tema emotsionaalsest-
intellektuaalsest olemusest sõltuv tegevus märgatavalt tihenenud, saavutanud
sügavuse, mida üsna pea märkasid nii näitlejad kui ka vaatajad. Võib öelda, et
Toikkal algas järjest tõusvas joones arenev uus loominguperiood, ning jääb üle
ainult mõistatada, kas Toikka loominguline küpsus saabus tänu „tunnelivaatele“
või oleks see saabunud niikuinii. Küpsus oleks tegelikult kindlasti saabunud,
kuid milline, on juba võimatu öelda. 
     N iisiis tuleb Toikka lavastajakäekirja vaadeldes rõhutada vähemalt kahte olu-
list välist mõjutajat. Üks on just mainitud tõsiasi, teine on VATi lava ja saali väik-
sus. Enne teist tulemist oli Toikka oma teatrisaalis teinud ainult ühe lavastuse.
Ning siis, kaks aastat hiljem, 2004. aasta sügisel, sisustas ta selle saali näiliselt
raskusteta jõulise teatriga, pälvides erinevaid tunnustusi eri riikidest ning pub-
likumenu – Ferenc Molnári „Pál-tänava poisid“ on mängukavas ka veel kümme
aastat hiljem. Nii selle lavastusega kui ka järgnevatega tõestas Toikka, et välist
paratamatust ehk ruumi väiksust saab väga edukalt kasutada suurte lugude
mängimiseks. Pál-tänava poiste lugu oli kui lastele mõeldud omamoodi sisseju-
hatus eksistentsialismi. Teater tõestas jälle oma füüsilise loo-jutustamise ja järje-
pidevaid karaktereid vältiva mängulaadi töökindlust. Toikka lavastuses polnud
põhjendamatut trikitamist, see oli vormiliselt silmatorkavalt mänguline, ekspres-
siivne, paroodiline ning karikatuurnegi. Samas tekkis küsimus, kas näitlejate
meisterlik füüsiline lustimine korvab rollide psühholoogilise pinnapealsuse?
Kuid nagu arvustustes tõdeti, vaese ja rahulolematu teatri muljet ei tekkinud,
selle lavastuse puhul olid lihtsus ja polüfunktsionaalsus printsiip, mitte parata-
matus. 
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     Kui varasem VAT Teater oli küll tuntud kui Toikka-Rebase teater, kuid olulisi
asju asjasid seal ikkagi teised lavastajad, siis alates sellest lavastusest hakkas
Toikka teatris ise jõulisemalt toimetama. Taas võib ainult oletada, millised oleksid
Toikka lavastused siis, kui tema käsutada oleks suur saal klantsivas teatrimajas
koos kontorite ja suurearvulise personaliga. Toikka on ise öelnud, et ta mõtleb
lavastama asudes ikkagi VATi-keskselt ning polevat suurt vahet, kas luua suurele
või väiksele lavale. Idee ja sõnum ilmselt vastavalt lava laiusele tõesti ei muutu,
kuid kuna ruumil on oluline roll, on suure või väikse lava täitmine sisuga ja selle
sisu paisutamine saali ilmselt eri asjad. 
     L äbielatule vaatamata oli Toikkal hoog sees – poole aasta jooksul esietendusid
peale „Pál-tänava poiste“ veel laste- ja noortelavastused „Ats ja Pille-Riin“ ning
„Klammi sõda“. Sellest viimasest, teravalt sotsiaalsest noortelavastusest, kujunes
nii noorte ja õpetajate kui ka kriitikute jaoks, ilmselt ka lavastaja enda jaoks, olu-
line lavastus. Toikka hakkas meisterlikult eksponeerima oma näitejuhioskusi. As-
jaolu, et Marika Vaarik „Klammi sõja“ peaosalisena sai teatrikriitikutelt nende
iga-aastase auhinna, vääristab seda Toikka oskust veelgi.
     Tähelepanu, küll mitte väga positiivset, pälvis Urmas Vadi „Elvis oli kapis“,
mille Toikka lavastas 2006. aastal. See oli ka üks lavastus, mille puhul hakkas
VATi lava väiksus lavastuse kahjuks tööle. Samas tõsteti arvustustes esile meel-
divalt lakoonilist lavakujundust. Toikka oli lavastusse kuhjanud hulgaliselt vii-
teid popkultuurile ning rakendanud erinevaid teatristiile – nukuteatrist
seebiooperini. Võis näha mõjutusi teiste lavastajate töödest (näiteks Rein Aguri
nukuteatri-teemalised nüansid) ning siis ja edaspidi on Toikka võimaluste ja so-
bivuse korral mõnda mujal nähtud head ideed oma lavastustes ikka kasutanud;
see pole muidugi ka pahe. Lavastuse üldmulje oli särav, kuid taas psühholoogi-
liste liinide poolest hõre. Võib-olla nõudis Vadi tekst vormilist pinnapealsust,
kuid tundub, et mingit Toikka algusaastate lavastuste jämekoomilist absurdi, rä-
medust ja vahest huligaansustki kumas sellest lavastusest küll. Stiil „mängime,
et me mängime“ või „täna mängime teatrit“ on läbivalt Toikka üheks kaubamär-
giks olnud. 
     Aasta pärast Marika Vaariku kriitikute-auhinna saamist pälvis Toikka 2006.
aastal kriitikutelt sama auhinna: lavastuste „Pal-tänava poisid“, „Klammi sõda“
ja „Elvis oli kapis“ ning VATi eduka loomingulise juhtimise eest. Ning juba
järgmisel aastal tuli Salme Reegi nimeline lasteteatripreemia lavastuse „Väike
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Aare Toikka. Foto Rait Avestik.

teatrielu_2013_Layout 1  07.08.14  18:56  Page 181



Aare Toikka ja Kaspar Jancis. Foto Rait Avestik.
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Aare Toikka. Foto Rait Avestik.
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merineitsi“ eest. Tegemist oli targa lavastusega, sest Toikkal õnnestus hästi
rakendada mõtteviisi, mille põhjal hea (laste)teater peab meeldima ka täiskasva-
nutele. Õigemini – hea teater meeldib nii lastele kui ka täiskasvanutele. Kuid vaa-
tamata sellele teooriale hakkas Toikka järjest rohkem täiskasvanutele suunatud
lavastustega tegelema. Lastele tehtava teatri osakaal oli VATis ka üldiselt vähe-
nemas. Nagu Toikka tol ajal tõdes, andis selline tendents tunnistust väsimisest
ainult lasteteater olla. 
     Kuigi teatraalsus, võõritamine, atmosfääri tekkimise välistamine on Toikka
lavastustele endiselt omased, on VATi kunstiline juht järjest rohkem, peenemalt
ja kaalukamalt tegelnud psühholoogilist täppistööd nõudvate materjalidega. Sel-
les kontekstis kerkivad raskusteta esile W. Tomczyki „Nürnberg“ (2008), A. Kivi-
rähi „Ingel, ingel, vii mind taeva...“ (2009) ja „Karin ja Pearu“ (2012) ning Kures-
saare Linnateatris lavastatud L. Ruohoneni „Yksine“ (2012). Peale mitmete muu-
de nüansside ühendab neid lavastusi loo ja näitlejamängu kompromissitu esile-
seadmine ning lavastaja isiku tagaplaanil hoidmine. Samas rõhutab Toikka – mis
on ka iseenesest mõistetav – ka kõige psühholoogilisemas lavastuses, et ollakse
teatris, toimub mäng. Olgu selleks kasvõi Toikka puhul järjest tavapärasemaks
saav tagasihoidlik, maitsekalt silmatorkav, kuid vahel isegi liigsena mõjuv digi-
taalvisuaalne lisand. 
     Kõik need lavastused on just näitlejatöö suhtes pälvinud laialdase ja teatri-
teadliku tunnustuse ning kolmes esimeses lavastuses peaosalisi mänginud Ka-
tariina Unt (siia tuleb lisada ka Undi sooloesinemine Toikka 2011. aasta lavastuses
„Nisa“) on tänu nendele töödele oma meisterlikkuse jõuliselt teatrilukku tsemen-
teerinud. Ka 2013. aastal Eesti teatri naispeaosatäitja aastaauhinna pälvinud
Kersti Kreismanni töö lavastuses „Yksine“ ning Aarne Üksküla, Raivo Trassi,
Marko Matvere ja teiste meisterlikud osatäitmised just nimetatud lavastustes kõ-
nelevad Toikkast kui järjest võimekamast näitejuhist.
     Toikka on oma psühholoogilisemate lavastuste perioodil meenutanud kuna-
gist soovi saada kirurgiks. Sest, nagu ta on öelnud, näeb ta kirurgitöö ja teatri-
loome vahel mingit sidet: tegelaskuju lahkamine, uurimine, lahti võtmine ja
kokku panemine toimub ka teatris. Toikkaga aastaid koos töötanud näitlejate
sõnul on Toikkal pärast teist tulemist oma lavastuste jaoks rohkem aega. Juurde
on tulnud suutmist, tahtmist ja tarkust. Staažikad VATi näitlejad on selle mõõt-
matu kogemuse võrra rikkama lavastajaga hädaski. Toikka kisub n-ö tükkideks
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iga tegelase ja iga lause, koos näitlejatega otsitakse neist üles ka esmapilgul kõige
ebaolulisem mõte. Lavastaja selline intellektuaalne targutamine on vahel näitle-
jatele tüütunagi mõjunud. Sest väidetavalt on mõnes Toikka sügavas analüüsis
piisavalt ka sellist infot, millega näitlejal ja tema tegelasel pole midagi peale
hakata. 
     On öeldud, et Toikka kujundab oma lavastusmeetodi vastavalt näitlejatele.
Tema hea käsitööoskus meeldib näitlejatele ja see annab kindlustunde etendus-
teks. Nii nagu VATigi tehakse suuresti kambavaimus, ei kannata Toikka laval n-ö
üksi mängimist, kus partneriga ei arvestata. Sellised asjad välistab Toikka oma
tööprotsessis konkreetselt. Näitlejatelt võetakse proovi käigus ka hirm, kas ta on
oma tegelasega ikka õigel teel. Just kindluse mõttes hoiab teatri kunstiline juht
Toikka, ja vahel on selleks ka tõesti tarvidust olnud, silma peal ka teiste, reeglina
väiksemate kogemustega lavastajate töödel. On juhuseid olnud, kui pisut logisev
töö ning ebakindel trupp saab pärast Toikka külastust viimastes proovides tagasi
enesekindluse ning kogu lavastus saab õige hoo sisse. Kuid see ongi kunstilise
juhi töö, VAT Teatri lavastamise töö. 
     Nii nagu Toikka teab täpselt, mida ta lavastajana tahab, on tal selline kindel
visioon ka VATi üldpildi suhtes. Sel eesmärgil painutab ta ka näitlejaid, kasvõi
sel viisil, et istutab omi mõtteid näitlejatele pähe – tehes seda nii, et näitlejale tun-
duks see tema enda mõttena. Nii võtab näitleja Toikka ideed ilmselgelt kiiremini
ja valutumalt omaks. Samas on Toikka avatud uutele ideedele ja radikaalsetelegi
mõtetele, kuigi ta on selgelt öelnud, et teiste (ilmselt teatriväliste inimeste) arva-
mus teda ei huvita. Ta teab ise väga hästi, mis ta on ja kes ta on, ning tundub, et
see ongi ühe väikse, kuid suurelt mõtleva teatri jaoks tähtis teadmine. See ei tä-
henda muidugi, et kunsti- või loomenõukogud, mis teatrites tavaliselt kontroll-
etenduseks kogunevad ja nähtu üle mõtteid vahetavad, ei võiks ka VATile kasu
tuua. 
     Toikka viimased lavastused on taas rõhutatult teatraalsed ehk n-ö stiilis „täna
mängime teatrit“. Märkimist väärib tõsiasi, et kuigi Toikka on tervel oma lavas-
taja olemise ajal ise lavatekste loonud või olemasolevaid dramatiseerinud, on vii-
mased tööd, nagu näiteks „Hea, Paha ja Inetu“ (2011), „Faust“ (2012) ja „Sokrates.
Pidusöök Prytaneionis“ (2013) juba liikumas iseseisvate näidendite või originaal-
loomingu suunas. Toikka lavastuste teatraalsus ja võõritus viitavad tema teatri-
õpingute aega, kui tulevane lavastaja vaimustus Saksa ekspressionismist,
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dramaturgidena eeskujudeks Ernst Toller ja Georg Kaiser. Oma suurimaks õpe-
tajaks julgeb Toikka pidada Bertolt Brechti ning tema teoseid on ta ikka ja jälle
üle lugenud. Samuti on olulised olnud Brechti kaasaegse, Erwin Piscatori ideed.
Toikka on öelnud, et tema meelest pole pärast Brechti uut teatrimõtet tulnud, on
ainult modifikatsioonid. Ka kursusejuhendaja Inna Taarna pajatused Max Rein-
hardtist kui geeniusest jätsid Toikkasse oma märgi. Taarna kaudu tundsid too-
nased pedakad sidet n-ö Voldemar Panso eelse eesti teatriga. Aga üle ega ümber
pole Toikka saanud ka Shakespeare’i ja Stanislavski najal arenemisest.
     Kuigi Toikka teatraalsemate lavastuste puhul võib esmapilgul jääda mulje, et
need ongi eelkõige n-ö teater teatris, isegi teater teatri pärast lavastused, siis
tegelikult peituvad nendes töödes suured lood, milles omakorda püüe filosoofi-
liselt elule nii ühe kui teise kandi pealt vaadata. Loo või näidendi valiku printsiip
on Toikkal lihtne – see peab teda isiklikult puudutama. Ehk kui see puudutab
lavastajat, siis peaks see puudutama ka vaatajaid. Need tekstid peavad tegelema
inimese elus oluliste asjadega, need peavad võimaldama teatrit, mis vapustab.
Need peavad tegelema ajatute probleemidega, on Toikka öelnud. Usuteemadel
religioosses mõttes pole Toikka oma hoiakuid eriti afišeerinud. Usk on aga Toikka
lavastustes sees, kuid see on peaasjalikult inimese usk endasse ja Toikka usk ini-
mestesse. 
     K una tervikliku ja sisuga loo jutustamine on Toikkale teatris peamine, siis sel-
les valguses pole ta varjanud kriitilisust postmodernistliku teatri suhtes. Toikka
sõnutsi on postmodernism lõpuni mõtlemata mõtete pidu, mis ei tööta kuidagi
tervikliku loo jutustamise kasuks, kuid kunstiteose lõpetatus on oluline. Toikka
on lavastajana ka kirglik kujundi otsija ja rakendaja, ja seda eriti viimasel ajal.
Tihti on kujundeid palju rohkem, kui vaataja suudab tuvastada. Toikka on alati
püüdnud oma lavastustesse mitmeid kihte või tasandeid lavastada. Paraku on
ka juhtunud, et lavastuse väidetav mitmekihilisus pakub äratundmist ja kihtide
teadvustamist ainult lavastajale endale. See ei pruugi tähendada, et Toikka ei
suudaks mingit viidet suureks lavastada; tundub hoopis, et selline salajane kihi-
tamine on Toikka ja vahest ka trupi omavaheline mäng või eralõbu. Ning need
vaataja eest varjunud kihid võivad viidata taas VAT Teatri (saali) eripärale ning
sellele, et seal lavastades tuleb olla väga, vahel kammitsevaltki ökonoomne. 
     Toikka üheks eesmärgiks, milles sisaldub nii trotsi, revolutsiooni kui ka para-
tamatust, on olnud VATiga tõestada, et teatris on kõik võimalik. Selle heaks näi-

teatrielu_2013_Layout 1  07.08.14  18:56  Page 186



187

teks on mänguline, groteskne, leidlik ja ülimalt ökonoomselt lavastatud „Hea,
Paha ja Inetu“, kus kerkib esile kontrast teatri väikesearvulise trupi, väikese lava
ja sinna lavastatud vesterni vahel. Tuleb tunnistada, et vestern, milles paukusid
püssid ja kogunes laipu, mängiti – küll suures osas vaataja peas – edukalt ära.
Kuid nagu kriitika on märkinud, varitseb „kõik on võimalik“ mõtteviisi juures
oht langeda ennast petvasse veendumusse, millega tõestatakse, et ruumi väiksus
pole probleem. Tulemuseks võib olla hoopis midagi atraktsioonitaolist, mitte elav
etendus. 
     Toikka lavastustes pole ängi, eelkõige pean silmas lugudevälist, metateatraal-
set ängi. On mängulisus ja rõõm, tegijate rõõm mängimisest. Üks VATi viimase
aja tugevamaid ja üleüldse Toikka lavastuste kindlasse esikolmikusse kuuluv töö
on juba eespool nimetatud „Faust“, mis oli 2012. aasta tervest Eesti teatri toodan-
gust üks teatrikriitikute lemmikuid (TMK teatrikriitikute ankeedi tulemus). La-
vastus oli justkui kummardus tummfilmiesteetikale ja -ajastule, kuid tegelikult
rääkis vana loo abil humanistlikest ja eksistentsiaalsetest, tänapäeval paraku hää-
buvatest väärtustest, ning sisaldas üldjoontes kõike seda, millest eespool räägi-
tud. Pühapäevaluuletajast lavastaja Toikka, kelle lavastustes vahel väljalöövat
jämedat groteski nii mõnigi peenematundelisem teatraal hästi ei talu, suutis vaa-
tamata või just tänu suureprotsendilisele teatraalsusele, võõrituse võõritamisele
ning muinasjutulisele ja melodramaatilisele loole tekitada kunstiteose selle sõna
keerulises tähenduses. Ning kõige tipuks muutus VATi lava kitsus ja madalus
täielikult positiivseks faktoriks. Maitsekus nii digitaal-visuaalses kujunduses kui
ka elava muusika ja muusiku efektiivne kasutamine on saanud Toikka lavastuste
järjest rohkem tunnustatud tunnusmärkideks. 
     K uigi Toikka siiamaani viimane lavastus, „Faustist“ aasta hiljem esietendunud
„Sokrates“ oli oma vormilises kütkestavuses mõnevõrra „Faustist“ vaesem ja
vahest liig-literatuurne, oli lavastuse sõnum, mida Raivo Trassi kehastatud Sok-
rates selgelt ja sugestiivselt edastas, selge ja kaalukas. Kuidas käia oma maine
tee nii, et ka hiljem, kui see tee on käidud, oleks kõik hästi? Umbes taolise sõnu-
miga ja kummardusega tarkusele lubas Toikka teha lavastamises lühiajalise
pausi. Kindlasti suudab Toikka meid oma kolmanda loomingulise tulemisega
veel üllatada.   
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TEATRALISEERITUD VÕRK, VIRTUAALNE SPIEL.
AARE PILVE „ME OLEME VABAD“
BERK VAHER

21. sajandi alguskümnendi kultuurielulistes kokkuvõtetes on juba arutletud ka
selle üle, millised võiksid olla sellele sajandile ainuomased lisandused kunsti-
desse ja žanritesse; millised teosed ja praktikad poleks varem olnud võimalikud
ning millised juba varasemail perioodidel alguse saanud katsetused on just prae-
guses ühiskonnas ja tehnoloogilises miljöös muutunud (eriti) tähenduslikeks.
Üks säärane kokkuvõtete ja arutluste kogum, ajakirja Methis nullindate erinum-
ber, ilmus mullu hiliskevadel ning sisaldab ka sajandivahetuse teatriuuenduse
analüüsi Luule Epnerilt (2013) – „Teispool draamat: tekst nullindate teatris“.
Osalt pani just see aluse mu järgnevatele mõtisklustele.
     Epneri artikli keskmes on postdramaatiline teater: kirjandusteksti tõlgenda-
misest ja draama tavastruktuurist kaugenevad lavastuspraktikad, mille juured
on 1960ndais, kuid mis Eestis said hoo sisse alles vabanemise järel 1990ndail ning
on just uue sajandi hakul üha suuremat avalikku ja kriitilist tähelepanu pälvinud.
Epner loetleb kirjutavaid lavastajaid, polemiseerib autoriteatri mõistega ning
toob mitmeid näiteid devising’ust ehk näitetrupi rühmatöös sündivatest lavas-
tustest, mille lähtepunktid on mõnes pakilises päevateemas, selle meediakajas-
tustes ja osalejate isiklikes kogemustes, kuid tekstuaalne tervik kujuneb siiski
alles improvisatsioonide käigus ning võib veel etenduste käigus muutuda. (Ees-
kätt pärineb näitematerjal NO99lt, mis on ehk kõige intensiivsemalt otsinud vas-
tust küsimusele, kuidas teha haaravat teatrit aegruumis, kus meedias etendata-
vad ühiskondlikud vaatemängud on tihtilugu dramaatiliselt märksa haaravamad
kui teatris kogetav.)
     Niisiis vaatleb Epner – muidu kirjanduskeskses kogumikus – teatriuuenduse
suhet teksti ennekõike lavalises/lavastuslikus kontekstis ning mainib vaid
möödaminnes muutusi teatrilavale orienteeritud kirjanduses. Kokkuvõttes mai-
nib ta küll, et on neid kriitikuid, kes „kurdavad, et kirjanik on teatrist minema
aetud ja teatrikunst oma kirjanduslikult aluselt ära nihkunud“ (Epner 2013: 126),
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kuid nimede ja viideteta; ning ta ei päri selle järele, kuhu siis „äraaetud“ teatri-
huvilised kirjanikud võivad edasi liikuda, vaid eelistab vaagida postdramaatiliste
teatritekstide kirjandusliku väärtustamise võimalusi (samas: 127):

Teatriväljal aktsepteeritakse postdramaatilisi teatritekste näitekirjandusena küllaltki ker-
gesti ja meelsasti. Kirjandusväljal on tõrked tõenäolisemad. Kui vaadelda neid tekste üldi-
semate kultuuriprotsesside kontekstis, ei tohiks nad siiski mõjuda kirjanduses ülemäära
võõrikuna. Kirjutatud kirjanduse kõrvale on sugenenud aina rohkem suulise kirjanduse
ilminguid, s.o osa kirjandust, eriti luulet eksisteerib paralleelselt kirjandusega ka etendus-
kunstide väljal: etenduslikud luuleõhtud, poetry slam’id, räppimine jms (vt ka Saro 2006).
Vahest olulisemgi on digikultuuri tõus, mis kahtlemata mõjutab arusaamist tekstist: ajal,
mil tekste saab teha lõika-ja-kleebi meetodil ning hõlpsasti muuta nii algautori kui hilise-
mate kasutajate poolt, vajub kujutelm tekstist kui millestki püsikindlast ja pühast ilmsesti
minevikku.

Nii on vaid vilksamisi vihjatud teatriarengute vastukajale kirjutatud kirjanduses –
võimalusele, et ka too omandab digikultuuri toel etenduskunstidele omaseid
jooni, teostudes ka postdramaatilisel moel, mitme osapoole improvisatsioonis
ning üha enam tsitaate ja „leitud tekste“ kaasates. Õigupoolest võib 2000ndatest
juba selles suunas liikuvat kirjandust leidagi: 2006. aastal ilmunud eksperimen-
taalkirjanduse antoloogias „Tekstilääts / Kangelasema toitepiim“ on esindatud
paar aastat varasema improkirjutuse tulemus (autoriteks Aare Pilv, Erkki Luuk,
Andres Keil, Kiwa ja siinkirjutaja); Jan Kausil ilmus 2002. aasta 4. Vikerkaares
ning hiljem ta lühiproosakogus „Õndsate tund“ tekstikogum „Olgem head, mitte
kurjad...“, mis koosneb tuntavalt reaalse lähteainesega netikommentaaridest. 
     Ent neist kaugemale ja märksa kavakindlamalt just teatri mängumaadele on
kandunud tekst (või õigemini jällegi tekstikogum), mille käivitaja-orkestreerija
on otseselt mõjutatud postdramaatilistest teatrikatsetustest, ennekõike NO99
grandioosselt vaatemänguühiskonda pilavast „Ühtse Eesti suurkogust“; ehkki
tõenäoliselt on inspireerijaks ka varasemad sotsiaal-teatraalsed praktikad (vai-
novahinglik Spiel või õigemini kultuurilooline legend sellest). See tekstikogum
on Aare Pilve virtuaalnäidend „Me oleme vabad“, mis ilmus tema blogis 10. juu-
nil 2012 ning põhineb Facebooki suhtlusvõrgustikku heidetud provokatsioonil,
olles nõnda digikultuuri nähtus; teiselt poolt on tulemus aga vormistatud just
nimelt draamana, milles on ka lavastuslikke näpunäiteid ning tegevustikule eel-
nev „tekst kavalehel“. Samas on ometi ka üsna ilmne, et seesinane tekst on juba
toimunud lavastuse adaptatsioon, mitte (niivõrd) enam lähtematerjal teatrilava
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jaoks. Teisisõnu, virtuaalnäidendi kui potentsiaalse žanri (ja mõnes mõttes kir-
janduse revanši) keskne paradoks seisneb selles, et oma ilmse ja rõhutatud teat-
raalsuse on see juba ülimal määral realiseerinud mittelavalises või tinglikult
lavalises ruumis ning jäädvustanud kirjalikus tekstis, millega ükski teatritõlgen-
dus enam dramaatilisuselt võistelda ei suudaks. 
     Aare Pilve virtuaalnäidend valmis õigupoolest juba varem, 2010. aastal, mar-
keerides nii ka uue ja märksa digikesksema kirjanduskümnendi saabumist. Akt-
siooni käivitajaks oli 2010. aasta 5. augusti uudis, et tuntud muusik ja anarhistliku
maailmavaate propageerija Tõnu Trubetsky astus Keskerakonda. Järgnes elav ja
kestev arutelu nii Facebookis kui trükimeedias ja televisioonis – neist keskuste-
ludest võetud-mugandatud katkendid annavadki näidendile „selgroo“ (ning
keskustelu osalised, siinkirjutaja sealhulgas, on ühtviisi tegelaste nimistus, olgu
nad siis otse Pilvega suhelnud või ta poolt tsiteeritud ehk diskussiooni lingitud).
Nagu ka mitmetest repliikidest nähtub, oli kõnealuse sündmuse näol paljude
jaoks tegu semiootilise plahvatusega, vastandlikuna tajutud märkide kokkupõr-
kega või täpsemini väljendudes just mõistusevastaselt sujuva ühtesulamisega:
ehk küll kahvatuvalt, kuid siiski veel kestvalt anarhismi-ideaali ja romantilist
eskapismi kehastanud Trubetsky leidis tee nõukogulikku, korporatiivsesse ja
juhikultuslikku parteisse. 
     E nt Aare Pilv ei lähe manajatega kaasa, vaid imestab, miks Trubetsky nüüdne
liitumine Keskerakonnaga tekitas suurema pahameelepuhangu kui mõne teise
avaliku isiku liitumine mõne teise erakonnaga (või Trubetsky enda varasem kuu-
lumine näiteks samuti vastaka kuvandi omandanud Roheliste parteisse; või isegi
Trubetsky aastaid varasem seotus Keskerakonna kampaaniaga). Veel enam –
imestust tekitab säärase vabas ühiskonnas justkui loomuliku kodanikuõigusliku
sammu paisutamine sündmuseks, millel ju õigupoolest ei ole mingit reaalpolii-
tilist kaalu, vaid mis on pigem just tunnistuseks vaatemänguühiskonna brändi-
sõltuvusest. Liiati on Pilve enda suhe Keskerakonda (ses konkreetses ajahetkes)
ambivalentne, sest ka teiste erakondade poliitikad, juhtimisstiilid ja enesemää-
ratluslikud sammud tekitavad meelepaha; „Ühtse Eesti suurkogust“ (ja kõigest,
mida see ühiskonnas esile tõi) on aga südamele jäänud vajadus olla poliitikas
enam kohal, ümbritsevas suuremal määral kaasa rääkida. 
     Nõnda siis teatab Pilv „II vaatuse“ alguseks 21. septembril 2010 Facebookis:
„Ma astusin ka eile Keskerakonda.“ Järgnevat võiks nimetada tõsinevaks lõõpi-
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miseks – mitmed reageerijad peavad seda esiti naljaks või eksperimendiks, ent
hakkavad üha enam arvestama võimalusega, et Pilve teade on tõene. Selle usku-
matu, häiriva või isegi masendava võimaluse teadvustamisel eristuvad mitmed
suhtlusstrateegiad: sõbrad-tuttavad annavad Pilvele nõu, püüavad olukorda
mõistlikult analüüsida või siis manitsevad ja üritavad ümber veenda. Seejuures
on asjaosalised üsna teadlikud oma repliikide kõlamisest ja jäädvustumisest ava-
likus ruumis, toimuva vaatemängulisusest ja enese võetud rolli lavalisusest, mis
on suunatud teatava tekstuaalse terviku moodustumisele. Toimub ühine devising,
Facebooki-vestlusest saab aktiivne kollektiivne looming, sattumuslikust teksti-
kogumist kujuneb virtuaalnäidend.
     Pilve kui otsingulist protagonisti panevad need vastused enda väljendatud
hoiakute üle mõistagi järele mõtlema, kuid tema mõtteavalduste keskmes on sar-
nasus teatrivaataja ning „poliitteatris" viibiva kodaniku vabadusmäärade vahel.
Virtuaalnäidendi keskmesse vabadust asetav pealkiri on teatavasti parafraas
NO99 „Ühtse Eesti suurkogu“ lõpust: „Te olete vabad.“ Mida see tähendab? Kas
vabadust teha teadliku kodanikuna ükskõik milline poliitiline valik ja teiste ko-
hustust seda aktsepteerida? Kas ka vabadust hoiduda poliitikast? Kui võimalik
see eemalehoidmine on ja kui reaalne on „millegi ärategemine“ mõne poliitilise
jõuga liitudes? Mida „teeb ära“ tuntud inimese liitumine erakonnaga, olgugi see
mõeldud pelga poolehoiuavaldusena, mitte karjäärihakatusena – ja kas see tule-
mus on soovitud või üleüldse kontrollitav? Kas see vabadus tähendab ikkagi ka
õigust ignorantseteks valikuteks? Kes üleüldse kehtestab teadlikkuse ja võhikluse
piiri – või on seda võimatu tsentraalselt kehtestada ning see kujunebki (ja teise-
nebki) pidevais kogukondlikes aruteludes? Need dilemmad mängiti suurel mää-
ral läbi juba „Ühtse Eesti suurkogu“ ühes eelaktsioonis, kus publik kutsuti saalist
lavale; järgnenu on virtuaalnäidendisse kaasatult kokku võtnud Jaanus Adamson
(mõtisklus pärineb õigupoolest juba 2010. aasta 1. aprilli Sirbist):

Ühelt poolt võiks mõelda nii: kui tormasid lavale, ilmutasid valmisolekut kodanikujulgu-
seks ja teotahteks, mis tähendab seda, et sa oled ühes paadis progressiivsete kunstiinimeste,
noorte teatritudengite ja üleüldse lahedate inimestega – sulle võib loota Eesti elu paremaks
muutmisel; kui jäid aga saali istuma, ei ilmutanud sa piisavalt kodanikujulgust, mis tä-
hendab seda, et sa oledki oma elus järelikult tagurlik, inertne ja ühes paadis Rein Langiga
(kes jäi samuti istuma). Teiselt poolt aga võiks mõelda ka nii: kui sa tormasid lavale, allusid
sa tegelikult kunstlikule massihüsteeriale ja reetsid oma kalduvuse kaasa minna mis tahes
idiootsustega (sest laval toimuv, olgem ausad, oli ju idiootsus); kui jäid aga ahvatlustest
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hoolimata saali istuma (koos minu ja Aare Pilve ja teiste mõnusate inimestega), ilmutasid
oma loomupärast resistentsust manipulatsioonide suhtes, nägid populistliku mängu läbi
ja sulle võib loota Eesti elu paremaks muutmisel.

Sellega aga haakub mõtiskluste jada virtuaalnäidendi algusest, „tekstina kava-
lehel“, kus on korratud Pilve blogipostitust „Teatrikommete muutusest“ 24. juu-
list 2010. Pilv mõtiskleb aplausist ning selle ajal püsti tõusmise sagenemisest:
„olen mõtlema hakanud, kas pole see agar püsti tõusmise komme mitte ajastu märk, kas
ei anna see tunnistust inimeste kasvanud himust ühtsustunnet üles kütvate ja indivi-
duaalsust tasalülitavate rituaalide järele? kas pole see mitte üks sümptom sellest, mis
ühiskonnas üldse toimub? miks on kasvanud inimeste vajadus etenduse lõpus ühiselt
püsti tõusta, ennast massina manifesteerida? mida nad pelgavad, mille eest varju otsi-
vad?“ (Pilv 2012) [Kursiiv ja läbiv väiketäht originaalis.] Edasises diskussioonis
süveneb arusaam seosest teatrikäitumisliku konformismi ja vaatemänguühis-
konna poliitiliste rituaalide vahel – ning virtuaalnäidendi enese kestel Pilve
mõistmine, et tema on ikkagi see, kes vaatlejana-analüüsijana massikäitumist
trotsib ja „istuma jääb“; ning nõnda ei ole ta liitumine erakonnaga lihtsalt kuidagi
„karakteri loogikas“, ei ole usutav ei talle ega teistele. Nii ta siis tunnistab: „Kesk-
erakond astus minust välja“; et „tegelikku“ ühinemist polnud toimunudki
(samas). (Nagu tänaseks teada, astus erakonnast üsna ruttu välja ka Trubetsky.)
     Siin esitatud ülevaade on ühelt poolt kindlasti juba liiga referatiivne ja teiselt
poolt ei ava kaugeltki kõiki tekstikogumi nüansse. Ent selle tuum ei ole enne-
kõike lausutud sõnades, vaid lausumisaktides, mis on küll virtuaalse Spiel’i alga-
taja poolt esile kutsutud, ent siiski kaude: ennekõike on need spontaansed või
kutsutud esile juba sellest, et kõnelejad on juba varem Aare Pilve reaalsesse ja
virtuaalsesse omailma kaasatud. (Või tingitud juba samasse ühiskonda ja mee-
diaruumi kuulumisest – we didn’t start the fire1, annab meediatsitaatide ohtrus ses
näidendis märku; me vaid lülitusime juba ammuilma ja kõikjal ümberringi toi-
muvasse spektaaklisse.) Niisiis, Pilve postituste jälgijad on tema „publik“, kuid
mitmed neist ei vaja otsesõnalist üleskutset „lavale astumiseks“, vaid teevad seda
ise ja saavad kaasautoriteks. Facebookis on ju ühtaegu „seinte“ paljusus ja samas
vestlushoos vaid üks „sein“ – see, millel arutelu toimub. Pole „neljandat seina“,
mida maha lõhkuda; publik ei pea ületama kognitiivset barjääri, et lavale astuda. 

1 „Tulekahju ei alanud meist“ (ingl k)
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     Mis jällegi omakorda ei tähenda, nagu see poleks „publiku“ enda poolt püs-
titatav – tuleb ka meeles pidada, et suurem osa Pilve Facebooki-sõpradest jäi
antud teemadel vaikima (või „laikima“, mis aga virtuaalnäidendis ei kajastu);
valis istumajäämise ning nõnda ka nähtamatuse tekstilises lõpptulemuses. Või-
malik, et just see nähtamatus ongi kogu virtuaalnäidendi tegelik tuum (sest lõpu-
poole Pilv mõtisklebki Merleau-Pontyd tsiteerides nähtavuse ja nähtamatuse
üle) – niivõrd, et tulemust võiks samahästi ka virtuaalvarjendiks nimetada.
Nõnda kui teatrietenduse kestel publikuna käitumine (neljanda seina läbistamine
vaid siis, kui lavalt sellesse „uks“ avatakse; vaid lõpus enda kombekohaselt näh-
tavale toomine ja selle nähtavuse etikett) ütleb midagi ühiskondlike hoiakute
kohta, panevad ka virtuaalkeskkonnas ühevõrra käepäraseks tehtud nähtavus
(osalus) ja nähtamatus (vaikimine) küsima, mil määral need ühiskondlikku käi-
tumist kajastavad ja võimendavad. Kaasamängimine on virtuaaldraamas liht-
sam, ent lihtsam on ka „istumajäämine“, erinevalt teatrist, kus aplausi ajal püsti
tõusmisest keelduja tunneb end ebamugavalt, „kõigi pilkude“ sotsiaalse surve
all viibijana, isegi kui kellelgi ta jaoks silmi ei jagugi. „Istumajäämise“ hõlp vir-
tuaalteatris võib sugereerida, et ka ühiskondlik vaikimine ei tekita vaikijas eba-
mugavustunnet ega (eeldatavat) kaaslaste halvakspanu. Ja olemegi alguses
tagasi: mida tähendab „me oleme vabad“? Millal ja kus ja miks on nähtavaks
tulek või nähtamatuks jäämine vale või õige?
     Ent see on Pilve näidendis/varjendis juba pigem vihjamisi, juba tõlgenduslik.
Ometi võib oletada, et see teemadering on praeguse kümnendi digimõjulises kir-
janduses suure kunstilise potentsiaaliga ning pakub alust veel nii mõnekski
teatri-, kirjanduse- ja ühiskondliku vaatemängu piire ületavaks eksperimendiks.
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ESTONIA 100!
PIRET VERTE

Estonia maja sai 2013. aasta sügisel 100-aastaseks. Eesti rahva majaks nimetatud
ehitis on olnud alati enamat kui vaid teatri- ja kontserdihoone – kunstitempel ja
omariikluse sümbol Eestimaa pealinna südames, teine kodu mitte üksnes sada-
dele estoonlastele, vaid kõigile muusikat ja tantsu armastavatele eestimaalastele. 

Estonia teatri- ja kontserdihoone sajas sünnipäev ei tähista ainult identiteeti. See tähistab
ka eesti loovkultuuri jõudmist professionaalsele tasemele. Estonia teater on algusest peale
olnud kõrgkultuuri kandja, klassika tegemise ja näitamise koht, mis rõhutab kultuurilist
sügavust. Ning iseeneste kiituseks võime öelda, et klassika ei jäta eesti teatripublikut kül-
maks. /…/ Juba rohkem kui sada aastat tagasi kutsus Jakob Hurt eesti rahvast üles saama
vaimult suureks, kui me ei saa suureks arvult. Estonia teatri näol on kinnitus, et me suu-
dame Hurda üleskutsele vastata.
(Palju enamat… , Postimees 2013)

Rahva vaimu ja vabaduse monument

Sest seks on see maja ehitatud, et valgust edasi kanda. Eesti rahvas on tormisid läbielanud,
on raskusi läbielanud, ei ole aga mitte kadunud. Oli ärksaid mehi, kes rahvavalgustamise
eest hoolt kandsid, enne külakooliõpetajad, siis mehed nagu Jakobson ja Köler. Seda tööd
jätkasid järelkäijad ja nüüd on noored haritlased tööl. Elusse on astunud seltsid, ühisused,
kes omale omad kodud on asutanud. Ja siin on praegu üks neist majadest, mida suure vae-
vaga ja eneseohverdamisega üles on ehitatud. See maja peab nüüd valgust andma tervele
rahvale, see maja manitseb, et inimesed kõige poole jõuaksid, mis kaunis on.
(„Estonia“ teatri..., Postimees 1913)

Estonia on ainuke ooperi- ja balletiteater, mis kannab riigi nime. Juba viis aastat
enne oma riigi loomist sündis eneseteadlikkust ja rahvuslikku uhkust sümboli-
seeriv killuke priiust Tallinna südalinnas. 20. sajandi alguse tugeva missiooni-
tunde ja avara visiooniga kultuuritegelased ei lasknud end heidutada plaani
mastaapsusest ega üha uutest teele sattunud takistustest. Tähistanud teatri vääri-
kat sajandat juubelit, jääb vaid imetleda nende julgust planeerida Eesti teatri
jaoks niivõrd suursugune hoone. 1913. aastal valminud teatri- ja kontserdimaja
oli suurim ehitis tollaegses linnapildis. 
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Võiks koguni ütelda, et just „Estonia“ rahvamaja suurus temale kõige pealt rahvuslise ette-
võtte tähenduse annab. Meie rahval, kes paljude põlvede jooksul võimetuse ja abitusetun-
des ikka pead on pidanud õlade vahel hoidma, et vägevad sinna hoopi ei pääseks andma,
on hingeliseks nõudeks ennast väliseltki avaldada. Tahaks ennast vähemalt ainelises jõu-
tundes sirgu ajada. Kui meie inimesed seni on pidanud ikka kitsastes kurukestes väikselt
läbi ajama ja teiste varjus liikuma, siis peab see igaühte meie hulgast teataval mõõdul enese-
tundega täitma, kui nüüd meie silma all avalik asutus kodumaa suuremas linnas üles ker-
kib, mis  m e i e  päralt on ja juba välispidi võõrad asutused varju jätab. Kaudselt tunnistab
„Estonia“ välise suuruse rahvuslisest tähendusest isegi see, et Tallinnas meie rahva oma-
pärase kultura vastased lausa pahameelt avaldavad, miks eestlased omale niisuguseid
paleesid ehitavad!
„Estonia“ rahvamaja pidi aga algusest saadik meie kulturaelus veel palju enam kui välise
suuruse kaudu oma sisemise tähenduse ja vaimlise tähenduse teel mõju avaldama. 
(Kodumaalt..., Postimees 1913)

Järgnevate kümnendite jooksul on Estonia auga õigustanud riigi nime kandmist:
just siin tuli 1919. aasta 23. aprillil kokku Eesti esimene parlament – Eesti Vaba-
riigi Asutav Kogu, siin kogunes 1990. aastal Eesti Vabariigi taastamiseks Eesti
Kongress ning sageli on siin toimunud presidendi pidulikud vastuvõtud iseseis-
vuspäeval. Ka iseseisvuse manifesti väljakuulutamine oli esialgu kavandatud
Estonia teatri saali. Eesti kultuuritempli rajamist väärtustati ja toetati saja aasta
eest, selle taastamisel abistati, kui sõjaaegne pommirahe ja tuleleegid olid hoone
hävitanud, tuhanded inimesed annetasid 1997. aastal majale uue katuse muret-
semise heaks ja sajad aitasid 2010. aastal osta uue eesriide. Estonia maja on Eesti
ja eestluse sümbol, rahva vaimu ja vabaduse monument.

Eellugu
Tallinna saksa teater oli maha põlenud 1855. aastal. Pärast uut tuleõnnetust 1902.
aastal otsustati seda vanas kohas enam mitte taastada, vaid leida uus koht linna-
müüri taga avaral turuplatsil. Arhitektuurikonkursil jäi sõelale Peterburi arhi-
tektide Aleksei Bubõri ja Nikolai Vassiljevi projekt, mille järgi valmis 1910. aastal
Saksa teater. 
     Teatritegemine polnud sugugi võõras ka maarahva hulgas. Rändtrupid, asja-
armastajate teatrid, palaganid ja kümned eri liiki seltsid aitasid rajada teed meie
oma professionaalse teatri alguseni 1906. aastal. Erinevaid nimetusi kandvate
ja oma põhikirjades mitmesuguseid sihte seadnud seltside ühiseks eesmärgiks
oli aga eestlaste koondamine. Tartu seltside tegevuses ilmnes juba varakult üld-
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rahvalik ulatus. Tallinna seltside tegevus oli sajandi lõpul veel eesti soost harit-
laste vähesuse ja eestlaste organiseerimatuse tõttu üksnes kohaliku tähtsusega.
Sajandivahetusel toimus noorema põlve haritlaskonna initsiatiivil eesti seltside
elus radikaalseid muudatusi ka Tallinnas. Aja jooksul kujunes Estoniast Tallinna
juhtivaim selts. Iga selts vajas ruume, ent igati nõuetele vastavaid ruume ei olnud
õieti neist ühelgi. Üüriruumide eest tasumine oli seltside jaoks suurim välja-
minek. (Künnapu et al 1997: 82–83)
     Linnavalitsus eraldas juba 1904. aastal Estonia seltsile tasuta krundi Saksa
teatri ja turuplatsi kõrvale. Kuberneri poolt alla kirjutatud otsuses oli tingimuseks
lisatud teatrimaja valmimine kümne aasta jooksul. Esialgu paistis aega jätkuvat
ning raha hoone rajamiseks hakati koguma tulu- ja piduõhtute korraldamisega.
Need ei andnud aga soovitud tulemusi. Raha hankimise teiseks allikaks olid
25-rublased osatähed, mida asuti agaralt müüma kogu Eestimaal ning isegi Peter-
buris. Suurimateks osanikeks said Estonia selts ise 525 ja Krediitpank 182 osa-
tähega, kuid osanike seas oli ka palju eraisikutest eestlasi. Rahva annetuste abil
said Estonia müürid kerkida enam kui 100 000 rubla eest, ent maja lõplik mak-
sumus oli üle 800 000 rubla. Ligi 7/8 sellest moodustas niisiis tohutu võlg, mis
aga praktiliselt kustus Eesti Vabariigi loomisel ja tsaarivalituse kukutamisel.
(Samas: 91–95) 

Nurgakivi

Põhjamaa ilusamal aastaajal, kus Koit ja Hämarik valgetel suveöödel oma igavese mõrsja-
põlve jällenägemist pühitsevad ja tark Taara linnuke oma laululaenet lahkeste meil kulla-
keelil südame saadab, tõttavad tuhanded Eesti tütred ja pojad iga ilmakaare poolt lõbusates
salkades Tallinnasse, muistse Kalevi kantsi, kuhu neid kaks sündmust kokku tõmbab:
üleüldine Eesti laulupidu ja suurema Eesti teatri- ja rahvamaja nurgakivi panemine. 
Laulupidu pidamine ja rahvamaja ehitamine – kui kauniste sünnivad nad kahekesti kokku,
nagu vend ja õde ühes perekonnas, nagu viljarikas tööpäev ja rahulik õhtutund!
(Tallinna..., 1910)

Estonia selts kavandas ehitatava teatri- ja kontserdihoone nurgakivitseremoonia
VII üldlaulupeo ajaks 1910. aastal. See pidulik sündmus pidi nõukogu otsusel
toimuma vanikute ja lippudega kaunistatud hoone ehituseks määratud maa-alal,
saatjaks kõned ja koorilaulud, nagu tähtsamate ehitiste sisseõnnistamisel kom-
beks. Pidulikul tseremoonial loodeti ka hoogsalt osatähti müüa. Venestamis-
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vaimus keelas aga Eestimaa kuberner Izmail Korostovets eestikeelsed kõned.
Kuna selle nõudmise kohaselt oleks pidanud Eesti teatri nurgakivi panek sün-
dima vene keeles, pandi kivi hoopis karjuvas vaikuses hooviseina, kus see 1944.
aasta märtsipommitamise ajal rusude alla mattus ning pikaks ajaks kadunuks
jäi. Alles seoses sisehoovi (algse suveaia) ümberehitustöödega talveaiaks märgati
kivi prügiauto koorma hulgas. Justkui hea enne, jäi ajaloolise väärtusega nurga-
kivi ootama talveaia valmimist 1991. aastal ning on teenitud aukohal siiani kõi-
gile külastajatele nähtav. (Künnapu et al 1997: 112–114)

Müürid kerkivad
9. märtsil 1908. aastal toimus Estonia seltsi erakorraline peakoosolek, kus komis-
joni esimees J. Umblia andis ülevaate, millised peaks olema ehitatava teatrihoone
ruumid ja mahutavus. Otsustati korraldada võistlus ideekavandi saamiseks.
Suurim mure oli rahaküsimus ja võistlustingimused seati üles vastavalt sellele.
Kindlad veendumused kujunesid ka stiili osas: „Terve hoone tuleks Soome stiilis
ja ei peaks mitte ülitoredust taga ajama, et maja hind selle läbi mitte liiga kõrgele
ei tõuseks.“ (Estonia Seltsi…1908: 41) Ehitusmaterjalina sooviti näha odavuse
mõttes kohalikku paasi. Koosolekul põhjustas tõsiseid lahkhelisid äriruumide
kavandamine hoone turupoolsele küljele. Nii mõnigi arutelul osalenu sai see-
suguse ketserliku idee peale väga vihaseks – äri rüvetavat kunstitemplit. Nende
ehitamist dikteeris aga tungiv vajadus saada hoone korrashoiuks sissetulekuid.
     Pärast pikka kaalumist langes kahe aukoha võitnud projekti vahel valik
Armas Lindgreni ja Wivi Lönni universaalse kunstikeele kasuks. Soomlaste pro-
jektis tõstab fassaadi rütm esile sümmeetria ja klassikalise traditsiooni väärtusi,
pidulikkust lisavad poolsambad. Maja koloriit rõhutab, et teater ehitati eestlaste
poolt eestlastele endile, maja arhitektuuris annavad tooni maarahva värvid: ro-
helised pisut idamaiselt mõjuvad katused, kollakad seinad, valged sambad ja
valge raamijaotusega rohelised uksed täiendasid üksteist, mõjudes puhta ja
rõõmsana. Kogenud käega visandatud siseruumides on otstarve nutikalt seotud
avaruse ja suurejoonelisusega. Lisaks saalide suurejoonelisele kujundusele olid
peensusteni läbi mõeldud ka vestibüülid, jalutusruumid, kasiino ja restoran. Neis
valitsevat klassitsistlikku rangust tasakaalustas osalt juugendlik voolav joon,
osalt rahvuslikest eeskujudest inspireeritud plastiline dekoor. (Künnapu et al
1997: 99–100) Ehitustööde lõppfaasis tekkis mure, et hoone liiga „Soome stiilis
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ehitatud saab“ ning objektile järelevalvajaks tulnud Soome arhitekt Bertel Lilje-
quist saadeti koguni Tartusse Eesti Rahva Muuseumi rahvakunstiga tutvuma.
Tulemuseks olid üksikute tsitaatidena esitatud rahvuslikud motiivid Estonia
jalutusruumide seintel. Kuigi arhitekte kammitses range kokkuhoiunõue, juhin-
duti ehitusel ometi ennekõike kvaliteedist ja lahenduse ilust. (Samas: 59) 
     Maja ehitusest liigub hulgaliselt legende. Üht liigutavamat neist 1911. aasta
suvest meenutas kirjanik Friedebert Tuglas (1927:  273) nii: „Seisnud poeet Juhan
Liiv ehitusplatsi ääres, vaadanud tükk aega ehitamist, langenud siis põlvili ja
öelnud: „Kallis kodumaa! Anna andeks, et ma nii vaene olen ja sulle midagi suurt
ei või templi ehitamiseks annetada, aga ma annan, mis mul on.“ Ta võtnud riided
seljast, tahtnud neid sinna jätta, kuid linnavaht seganud vahele.“

Jagatud rõõm on kahekordne rõõm. Tallinna Eesti seltskonna rõõm on selle pärast iseäraldi
suur, et nii paljud seda temaga ilma kadeduseta jagavad. Sest paljud on ühes töötanud,
ühes ehitanud, ühes muretsenud. Mitte üksi need, kelle käed kild killu järele maja müürid
on kokku liitnud, vaid üle terve kodumaa, terves riigis on suguvennad ja õed töötanud ja
oma töövilja siia saatnud ning sest ühisest tööst on Tallinna Eesti seltsimaja, meie nägus
teatri ja kontserdimaja kasvanud. 
Olgu siis tervitatud kõik, kes meie rõõmust osa võttes neil päevil meie rahvamaja võõraste-
vastuvõtliku katuse alla endid koguvad!
(Tallinna pidupäevad, Päevaleht 1913)

Estonia teatri- ja kontserdihoone on suur ehitis ning selle ehitamiseks on tulnud
kokku kanda palju ehitusmaterjali: nii kive ja lupja kui ka vaimu ja energiat. Ilm-
selt on tegemist Eesti kuulsaima rahva annetuste abil rajatud hoonega. 

Kord saja aasta eest

Tänane pidupäev pole mitte harilik rõemu päev, ta on ühtlasi ka pööripäev, kus kättejõud-
nud kena jaamamaja meie uuel, aga vaevarikkal kulturateel väsinud rändajat seisatama
kutsub – meelt mõlgutama tee üle, mis tuldud ja tee üle, mis veel ees. 
Siit avaneb lai väljavaade – kaugele minevikku ja veel kaugemale tulevikku. Missugune
avarus! Mäherdused uskumatud perspektivid! Nagu nõiasõnal on igapäine roidumus unu-
nenud ja vaikne, sügav rõem täidab tema aset: meie oleme sammukese oma elumõttele
lähemale jõudnud.
(Minevik..., Tallinna Teataja 1913)
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Estonia uue hoone avaakord anti laupäeva, 24. augusti1 keskpäeval kontserdi-
saalis, kus toimus jumalateenistus kreeka-katoliku usukombe järgi. Pärast seda
toimus õnnistamine luteri usu vaimuliku Aleksander Kapi poolt, kes võttis oma
kõne aluseks Kreutzwaldi sõnad „kaugelt näen kodu kasvamas“. 

Rahval ei olnud omal ajal muud olemas kui oma laul. Laulus avaldas ennast rahva elu,
laulus avaldasivad end rahva valud ja rõõmud. Võõra kõrva ees laul ei kajanud, omad
mured ja rõõmud hoidis rahvas uhkelt iga võõra arvustaja eest. Laul oli rahva kodu, kui
oma kollet ei olnud. Luules aga leidis rahvas oma kodu, luules ja looduses leidis rahvas
oma asepaiga. /…/ Raske oli meie laulul edeneda. Ei olnud kodu. Kuid „kaugelt näen
kodu kasvamas“: Tartu ehitas enesele kunstitempli, mujal tehti sel eeskujul ja nüüd on
Tallinn enesele suurepärase kunstikodu loonud. Ja meie võime ütelda, et ennast selles
loomises meie rahva omadused on avaldanud: julgus, püsivus ja asjast arusaamine. 
(„Estonia“ teatri..., Postimees 1913)

Õhtul jätkusid pidustused W. Shakespeare’i „Hamleti“ etendusega ja pidusöö-
giga kontserdisaalis. Suurejoonelise avamise programmis oli veel C. R. Jakobsoni
„Artur ja Anna“, J. Haydni oratoorium „Aastaajad“, Engelbert Humperdincki
ooper „Hansel ja Gretel“ („Hans ja Greete“) ning eesti ja rahvusvaheliste heli-
tööde sümfooniakontsert. Kolm päeva väldanud pidustused lõpetas suur hom-
mikutundideni kestnud ball kontserdisaalis.

Eilasel peaproovil kuulsin esimest korda Tobiase enese juhatamisel seda tööd: koorile,
orkestrile ja lastekoorile… Tobias oli pahane, et ma ta teostest „superlativides“ kõnelen.
Ma võtan manitsust kuulda ja kõnelen kainelt ja ütlen lihtsalt: Tobiase „Sanctus“ on kõige
väärtuslisem, ilusam teos, mis Eesti helimeistrite sulest ja hingest seni minu kõrvu on puu-
tunud. Ma palun seda kuulama minna, ja siis ütelda, kas võib tast kainelt kirjutada. 
(Pidu ...,  Päevaleht 1913)

Päevalehes (Hugo Raudsepp. Eesti teatrimaja avamine. 26.08.1913) märgiti, et
„Arturi ja Anna“ etendustel oli rahvast hõredavõitu ning „Hanseli ja Greteli“ ajal
pool põrandat täitsa tühi. Viimase ettekanne näis arvustaja meelest puuduliku
harjutamise pärast veidi liimist lahti olevat. „Hamleti“ etendus seevastu olevat
meelitanud teatri rahvast täis ning ka laupäevaõhtusel „Aastaaegadel“ oli kont-
serdisaal täiesti välja müüdud. Laupäeval ja pühapäeval näis publik suuremalt
jaolt maalt ja teistest linnadest sisse sõitnud olevat ning uudistanud juba hommi-
kust peale suurte salkadena uut maja. Ka bankett toimus nii rahvarikkana, et hiig-
laslikud lauad täitsid saali. Pidulikul õhtusöögil viibis kogu toonane Eesti eliit.

1 Vana kalendri järgi.
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Nüüd seisab ta uhkelt ja iseteadvalt, nagu aimaks ta seda, kui palju tahtmist, jõudu ja
soovisid tema müüridel toeks on, – nagu teaks ta seda, kui väikesest algusest ta, kõigi
takistuste kiuste, nii suurepäraliseks on välja kujunenud. 
(Estonia, Peterburi Teataja 1913)

Kutsed, kavalehed ja menüükaardid kujundas maja avamisürituste jaoks Saksa
ekspressionismist mõjutatud eesti maali- ja teatrikunstnik ning graafik Peet
Aren.  Uhked kavalehed, pidustuste kohta kokku neli-viis erinevat, on joonista-
tud stiliseeritud laadis ja pildi osas koloreeritud. Näiteks balli kaval on kujutatud
viit rahvariides tantsijat ringtantsuhoos, banketi menüükaardil aga kaht joogi-
kanne kokkulöövat istuvat muinaseesti meest. Viimaselt võib lugeda, et pidu-
söögist osavõtjaile serveeriti lai valik hõrgutisi: külm eine, kanaleem pasteediga,
„Väina“ lõhekala vähja kastega ja võiga, looma küpsis rohelisega, linnu küpsis
värske kompoti ja salatiga, jäätis, kohvi. Menüüs mainitud küpsis tähendab mui-
dugi praadi, ent seda saksa keelest laenatud sõna ei tahetud Eesti maja avamisel
kasutada. Kõik eelnimetatud road maksid kokku viis rubla. Võrdluseks: sama
palju maksis parterikoht „Hamleti“ etendusel, kahe rubla eest oli võimalik Taani
printsi kõhklustele kaasa elada teisel rõdul. Küllaltki rikkaliku söögipoolise kõr-
val anti aga joodavat üsna kasinasti. Kohalviibinud on meenutanud, et lõbusad
oldi juba ainuüksi sündmuse erakordusest. 

Esialgseks teateks olgu nimetatud, et „Hamleti“ etendus 24. aug. ½ 1 tundi hiljem algas
kui kuulutatud. Uuel näitelaval esimese tüki etenduse juures on viivitus arusaadav. Eten-
dus ise kestis vaheaegadega kokku viis tundi, nii et paljud enne lõppu lahkusivad. „Artur
ja Anna“ etendusel ei olnud saal mitte täis. Esimesed kallimad read olid tühjad. Muusika-
listest ettekannetest võeti õige elavalt osa. Rohkelt ärateenitud kiitust jagati iseäranis
R. Tobiase töödele. 
(Estonia teatri..., 1913)

Majaehitusega jõuti siiski vaid hädavaevu nii kaugele, et avamispidustused said
24.–26. augustil ära peetud, ent „Hamlet“ ning „Hansel ja Gretel“ tulid kiirusta-
mise tõttu ettekandmisele ilma tehnilise proovita. Paul Pinna (1995: 122) meenu-
tas, et avaetendus ei läinud kaugeltki nii libedasti, kui oli kavatsetud. Kunstnik
Roman Nymani kavandite järgi maaliti alles dekoratsioone ja lõpetati hoone
sisemisi töid. Esietenduste ajal ei liikunud dekoratsioonide aparaat korralikult,
erilisi raskusi valmistas valgustusaparatuuri seadeldis, mis „streikis“ esietendu-
sel kaks tundi, ning järgmistel etendustel lühenes näiteks viietunnine „Hamlet“
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teksti kärpimata pea kahe tunni võrra. Tehnilised viperused, mille tõttu saadi
pidulikule söömingule asuda alles kahe paiku öösel, ei suutnud kohalviibijate
meeleolu aga põrmugi rikkuda. Publik ootas kannatlikult hämaruses, istudes
Vana-Estonia õlgpõhjaga pulktoolide asemel mugavates klapptoolides. Viivitust
kasutati meelsasti uue teatrihoone luksuse imetlemiseks.
     H oone veel poolik ehitus andis tunda terve avamistele järgnenud talve. Venti-
laator puhus teatriruumidesse sooja asemel jäist hingust ning paljud teatrisõbrad
jäid külma ja tuuletõmbuse tõttu etendustele tulemata. Estonia Seltsi tegevus-
aruandest (1913/1914: 17–18) võib lugeda: “Mitmed näitlejad jäid haigeks, nii et
selle tõttu etenduse õhtud ära pidid jääma. Ühe „Hamleti“ kordamise ajal len-
dasid kogu õhtu rippuvad näiteseinad nagu kardinad lahtisel aknal.“ 

Olla või mitte olla

Küll mitmeid kordi oled küsinud:
olla või mitte olla?
Kuid läbi aja
Sa oled püsinud –
„Estonia“,
üks kujutlus,
üks maa,
üks mõtet kandev maja.
(Niit 1996)

Kui Tartu Vanemuise suureks ajalooliseks missiooniks jäi rahvusliku repertuaari
ja teatrikoolkonna loomine ning teater avas oma uue hoone A. Kitzbergi draa-
maga „Tuulte pöörises“, ja Endla jätkas „Libahundiga“ traditsiooni avada Eesti
teatrihoone algupärandiga, siis Estonia tee oli teistsugune. Kuigi 1912. aastal toi-
mus näidendivõistlus, ei andnud see soovitud tulemust. Vahepeal ilmunud
Eduard Vilde „Tabamata ime“ lõi ajakirjanduses ja avalikkuses suuri laineid, ent
kui nõukogu soovitas seda etendada teatrihoone avamisel, keeldus osa näitlejaid
kaasa mängimast. Hiljem jäädigi pidama näidendite näidendil, Shakespeare’i
„Hamletil“, ning algupärandeist valiti Jakobsoni „Artur ja Anna“, mis tekitas
samuti palju meelehärmi (Peets 1938: 115).  Hugo Raudsepp (1913) kirjutas, et
„nii imelik kui see ka esiotsa tundub, kuid näib nagu oleks meil palju kergem
teatrimaju ehitada kui avada“.
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     Kuigi uhkem olnuks ehk avada Eesti teatrimaja eestikeelse algupärandiga, oli
Estonia maja avalavastus mitmes mõttes tähelepanuväärne: tegemist oli esimese
eestikeelse „Hamleti“-tõlgendusega, esimest korda tõlgiti Shakespeare’i näidend
originaalkeelest (seni oli tõlgitud saksa keelest), esimest korda oli loobutud kõiki-
desse lavalugudesse sobitavatest fundusdekoratsioonidest ja lava oli kujundatud
spetsiaalselt selle lavastuse tarvis kunstnik Roman Nymani kavandite järgi. Ku-
junduse õnnestumise teguriteks olid muidugi ka uus lava, spetsiaalne dekorat-
sioonitöökoda ning muud tehnilised eelised, mis loomingulist tööd igati soodus-
tasid. Ja mis kõige tähtsam – Saksamaalt oli tagasi tulnud Theodor Altermann,
kes astus Eesti esimene Hamletina lavale kui maailmavalu käes vaevlev nooruk,
tundlik, lüüriline prints. Altermann oli Saksamaal näinud Aleksander Moissi
Hamletit kuulsa Max Reinhardti Euroopa moodsaimas lavastuses, mis ei jätnud
ilmselt oma mõju avaldamata. Iseseisva kunstnikunatuurina ei piirdunud Alter-
mann üksnes kopeerimisega, vaid moissilikult haprale ja haavatavale noorukile li-
sandus loo käigus ka läbematut teoinimest, otsustavat tegutsemisvalmidust. Rolli
siseelu ja mängudetailid olid niikuinii näitleja enda looming. (Neimar 2007: 26–27)
     Pidulised ei jäänud nähtuga siiski päris rahule. Ka paari päeva jooksul ilmu-
nud ajalehed polnud Eesti esimesest „Hamletist“ just vaimustuses. Alles
aasta(kümne)id hiljem korrigeerisid mitmed kriitikud oma hinnangut. Karl Jung-
holzi „Hamlet“ oli esimese katsena siiski tähtis ning Reet Neimar (2007) on selle
valinud sajandi saja sõnalavastuse väärikasse nimekirja. 
     Uue maja avamisega loodeti ka värske teatrielu tärkamist, kunstilise taseme
tõusmist ning sihikindlamat ja teadlikumat tööd selle saavutamise nimel. Ava-
hooaja tähtsamad loomingulised võidud kuuluvad Theodor Altermannile, kelle
jaoks kujunes sellest ühtlasi ka tema luigelaul. Enne oma varast surma lõi ta kaks
suurepärast rolli eesti algupärandis: Leo Saalepi ja Tiit Piibelehe. 17. jaanuaril
1914 Estonia Punases saalis toimunud teatriosakonna peakoosoleku arutelude
tulemusena arvati, et kõigist etteheidetest ja puudustest hoolimata võis teatri se-
niste tulemustega üldjoontes rahule jääda. „Repartoir – kaunisisuline; ettekanne
– parem Eestis; sissetulekud – suurenenud, kuigi külm ja kontserdi saalis samal
ajal toime pandavad kontsertid teatrist osavõtmist märksa tagasi hoidis,“ kõlas
optimistlik hinnang (Estonia Seltsi aruanne 1913/1914: 18). Uue maja avahooaeg
1913/14 oli paraku enne esimest maailmasõda viimane rahuaegne. Saabunud
sõjaaeg pidurdas teatri arengut.

202
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Punane kurat Tallinnas

Valus tuksatus läbistab südame igal eestlasel, kes kuuleb, et on hävitatud see meie rahvus-
like suurpäevade ja kokkutulemiste pühitsetud paik.
(Terrorirünnakud, Eesti Sõna 1944)

Vabariigi 26. aastapäeval, 24. veebruaril 1944. aastal esietendus Estonias esimene
eesti algupärane ballett, Eduard Tubina „Kratt“. 9. märtsil toimunud balleti kuues
etendus aga lõpuaplausini ei jõudnudki, sest selle katkestas peagi õhuhäire. Kõik
tegelased koos publikuga suunati teatri keldris olevatesse varjenditesse. Kuna
õhuhäire oli olnud ka balleti esietendusel, siis ei võtnud keegi katkestust eriti
tõsiselt. Kuid see traagiline õhtu sööbis sügavale mällu – Nõukogude vägede
pommitamise käigus sai tabamuse ka kunstitempel Estonia teater (Mikk 2000). 
     R ahel Olbrei (Voitk 1945: 12–13) on meenutanud: „Pommisadu tihenes ja lähe-
nes, nii et teatrimaja võppus alla keldrini, langesid sisse esimesed aknad ning
inimesedki muutusid närvilikeks, tahtsid varjendist välja – riiete järele. /.../ Ei
tea isegi, kust või kes esimesena ütles, et „Estonia“ põleb. See kuuldus liikus
kulutulena suust suhu, kuni siis tuligi korraldus – kõik varjendist välja! See oligi
kõige raskem, sest väljas oli ilm sootuks pöörane – paiskus vastu uskumatult
palju tolmu, suitsu, tuld, klaasipuru, katusetükke ning minna polnud ka kuhugi.
Jooksime siiski üle turuplatsi, etendusest osavõtjad, nii nagu nad olid, tütarlapsed
kergeis tantsuseelikuis, pastlad paljaste jalgade otsas. /.../ Kratt, keda tol õhtul
tantsis Boris Blinoff, ei pääsenud enam garderoobi, samuti oli lugu kuradiga, kes
oma leekivpunases mantlis nägi tõepoolest kohutav välja. Inimesed aga, kes seda
parajasti juhtusid nägema, ei mõelnud palju, ülespingutatud närvid olid valmis
vastu võtma kõike puhta kullana. Niisiis kõneldi veel mitu päeva hiljem, et „Esto-
niast“ hüppas välja kurat ise. /…/ Järgmisel päeval kohtusin ma „Estonia“ vare-
mete ees inimesi, kes nutsid. Ometigi olid neist nii mitmedki eelmisel ööl kao-
tanud oma kodud, kuid nende silmad olid olnud siis kuivad…“
     Öösel kuni kella kolmeni kestnud pommitamises ning hiiglaslikes tulekahju-
des said rängalt kannatada vanalinna ajaloolised hooned, kesklinn ja mitmed
elurajoonid. Ühtekokku hävis 5100 hoonet, üle 20 000 inimese jäi peavarjuta. Pal-
jude teiste hulgas hukkusid ooperisolist Karl Viitol, teatri õmbleja Amalie Kotkas
ning mitmed teised estoonlased. Tuberkuloosi põdenud dirigent Priit Veebel, kes
pooleli jäänud „Krati“ etenduselt higises esinemisriietuses kodu poole jooksis,
külmetas sedavõrd, et suri sama aasta 24. juulil (Arjakas 2014: 170).
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26. märtsil peeti Uuel turul Estonia varemete kõrval mälestusaktus terrori-
rünnaku ohvritele.

Tugev kui tamm
„Sõjategevusel on tule tõttu kannatanud kogu ehitus, välja arvatud keldrikord,
mõlema saali vestibüülid ning mõned üksikud vähemad ruumid. Väliselt on
enam-vähem tervetena säilinud peasissekäigu- ja otsafassaadid. Kõige enam on
kannatanud hoone keskosa ja teatri lavaosa koos kõrvalruumidega, olles osaliselt
täiesti purunenud,“ andis sõjapurustustest ülevaate arhitekt Alar Kotli (1945).
Erinevalt samuti sõjas kannatanud Tartu Vanemuisest ja Pärnu Endlast võeti vaa-
tamata taastamistööde mahukusele vastu otsus ehitada Estonia varemetest uuesti
üles.
     Sajandi jooksul on korduvalt muutunud nii Estonia maja välisilme, interjöör
kui ka funktsioon, ent rahvusromantiline roll esindushoone ja iseteadlikkuse
sümbolina on säilinud ka tänapäeval. Selle tõestusena kinkisid estoonlased maja
100. aasta juubeliks ühistööna valminud maali vanast uhkest tammepuust. Vää-
rikas ja igavikuline puu sümboliseerib töötajate jaoks Estonia maja, mis on juuri-
pidi tugevalt maas ja mida maru võib küll kõigutada, kuid mitte paigast nihu-
tada. Igaüks lisas maalile ühe tammelehe, mille sisse kirjutas oma nime. Viimist-
letud ja raamitud maali 500 lehega tammest saab publik näha teatri fuajees.2

     Kotli taastamisprojekt oli inspireeritud 1930. aastate uusklassitsismist või
ajastu nõuetele vastavast stalinistlikust klassitsismist. Arhitekt püüdis konkursi
tingimustest lähtuvalt säilitada hoone Estonia puiestee poolse fassaadi ilmet, üle-
jäänud fassaadide puhul aga lubas endale vabadust Lindgreni-Lönni-aegseid
ideid edasi arendada ning selle tulemusena muutus nende ilme põhjalikult.
(Künnapu et al 1997: 139–141) Kui enne sõda oli Estonia seltsi oma ja sai ülal-
pidamiskulud maja all restorani ja ärisid rentides ning keldris turulaudu pidades,
siis taastamisprojektis jäeti ära sotsialistliku kultuuriasutusega sobimatud äri-
ruumid, turu laod ja keeglisaal keldrikorrusel ning esindusrestoran hoone kesk-
osas. Seevastu oli ette nähtud laiendused mõlema saali pealtvaatajate ja töötajate
ruumide, eriti aga lavatehniliste kõrvalruumide osas. Saalide puhul pidas Kotli
otstarbekaks jääda esialgse lahenduse juurde, ent interjöör kaotas oma kaunid
juugendlikud jooned ja muutus klassitsistlikult rangemaks. (Kalm 2003: 20)
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2 Uudised, Rahvusooper Estonia kodulehekülg http://www.opera.ee/arhiiv/13234/ 

teatrielu_2013_Layout 1  07.08.14  18:56  Page 204



205

Teatrisaali lakke maalisid tuntud kunstnikud Elmar Kits, Evald Okas ja Richard
Sagrits suure nõukoguliku sisuga maali. Hävinud Rohelise saali kohale projek-
teeris arhitekt Valge saali lihtsa jalutusruumina, mis planeeriti peagi ümber proovi-
saaliks ja puhvetiks. Selle ehteks sai Valli Lember-Bogatkina mosaiikpannoo
„Lähme suurele peole“3, mille lipul kujutati algselt ka Stalini portreed. (Künnapu
2014: 75) 1950. aastal valminud mosaiik teisaldati 2003. aastal Estonia teatrist
laululava ruumidesse.
     Vastavalt tolleaegsetele tavadele suunas partei inimesi ümberehitustöödele
ning kohustas 1945. aasta jooksul tegema teatri juures vähemalt 25 töötundi.
Kaasati ka Saksa sõjavange, kellest paljud olid oskustöölised ning keelt valdaval
Kotlil laabus töö nendega ladusalt. (Künnapu et al 1997: 142) Kuigi ehitus jõudis
lõpule 1951. aastal ning kahe saali vahele jääv madalam osa rekonstrueeriti alles
aastal 1991 Estonia talveaiana, taasavas kontserdisaal oma uksed juba 1946. ning
teatrisaal 1947. aastal. 2003. aasta sügisel valmis teatris polüfunktsionaalne kam-
mersaal, 2004. aasta sügiseks sai teatrisaal endale ajakohase lavakonstruktsiooni,
teatri 100. aastapäevaks 2006. aastal renoveeriti suur saal ja publiku jalutusruu-
mid, valmisid ka uued kohvikud ja baarid. 

Eesti muusikateatri häll
Kui 1865. aastal käputäis Tallinna raekoja teenreid ja käsitöölisi asutasid „laulo
ja mängo“ seltsi nimega „Estonia“, siis vaevalt oskasid nad ette aimata, et sellest
kujuneb üks rahvusliku eneseteadvuse ja eesti kultuurielu olulisemaid kesk-
punkte. Seltsi rüpest võrsus kutseline teater, siit sai alguse ka hilisem Tallinna
Konservatoorium, süstemaatiliselt hakati korraldama Tallinna kontserdielu jne.
Estonia majas on astutud eesti teatri- ja muusikakultuuri esimesi iseseisvaid
samme. Alguses vaid sõnalavastusi viljelev kutseline teater hakkas peagi tegema
arglikke katsetusi ka operettide ja ooperite lavaletoomiseks. Külalissolistide abiga
jõuti hooajal 1908/09 esimese ooperilavastuseni – etendus K. Kreutzeri „Öömaja
Granadas“. Estoniast sai eesti ooperi häll – noore helilooja E. Aava „Vikerlased“
esietendus 1928. aastal. Esimene alaline balletitrupp loodi 1918. aastal Estonias,
pärast esimesi arglikke katseid jõudis 1922. aastal lavale esimene õhtut täitev
ballett, Delibes’i „Coppélia“, ning sündis ka rahvuslik balletirepertuaar. 
     Estoniale hällipäevaks kolm korda elagu! Ja kriuh-va-tsiuh!

3 Vihje laulupeole.
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„Tannhäuser“. Stseen lavastusest. Foto Harry Rospu. (RO Estonia)
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„Kassirabal“. Monica Murray – Piret Kalda, Hester Swane – Elisabeth Reinsalu. 
Foto Siim Vahur. (Tallinna Linnateater)
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„Leegionärid“. Stseen lavastusest. Foto – Mats Õun. (Rakvere Teater)
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„Titanicu orkester“. Stseen lavastusest. Margus Prangel, Guido Kangur, Raimo Pass, 
Argo Aadli, Elina Reinold. Foto R.A.A.A.M.
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„Enesetapja“. Noormees – Linda Vaher, Margarita Ivanovna Peresvetova – Kärt Tammjärv,
Aleksandr Petrovitš Kalabuškin – Veiko Porkanen, Raissa Filippovna – Linda Kolde. 
Foto Ene-Liis Semper. (NO99)

„Iga eht südame-
löök“. 
Risto Kübar. 
Foto Ene-Liis 
Semper. (NO99)
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„Ilona. Rosetta. Sue“. Rosetta – Mirtel Pohla, Ametnik – Gert Raudsep, Ametnik – Marika 
Vaarik. Foto Ene-Liis Semper. (NO99)
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„Preili Julie“. Julie – Kersti Heinloo. Foto Gabriela Liivamägi. (Kell Kümme)
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„Vanad ja noored“. Juhan – Peeter Jürgens, Riita – Klaudia Tiitsmaa. (Ugala Teater)
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„Iga eht südamelöök“. 
Marika Vaarik. 
Foto Ene-Liis Semper. 
(NO99)

„Ilona. Rosetta. Sue“. 
Rosetta ema – 
Marika Vaarik. 
Foto Ene-Liis Semper. 
(NO99)
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„Utoopia rannik. III osa. Kaldale heidetud“. Nikolai Ogarjov – Meelis Rämmeld, 
Mary Sutherland – Carita Vaikjärv. Foto Jaanus Laagriküll. (Ugala Teater)
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Tiina Tauraite. Foto Kristjan Lepp. 
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„Offline“. Lizett – Liis Lass, L5_87 – 
Kaspar Velberg. Foto Siim Vahur. (Tallinna
Linnateater). 

„Kollaborandid“. Mihhail Afanasjevitš 
Bulgakov – Hendrik Toompere jr. 
Foto Teet Malsroos. (Eesti Draamateater)
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„Preili Landskrone ja härra Pilstickeri armastuslugu“. Preili Landscrone – Haide Männamäe,
Härra Pilsticker – Toomas Tross. Foto Tatjana Lind.
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„Tannhäuser“. Stseen lavastusest, esiplaanil Tannhäuser – Mati Turi. 
Foto Harry Rospu. (RO Estonia)

„Jevgeni Onegin“. 
Onegin – Linus Börjesson,
Tanja – Maria Fontosh.
Foto Alan Proosa. 
(Vanemuine)
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„Kaunitar ja koletis“. Thomas – Ilja Mironov, Belle – Hayley Blackburn. 
Foto Ranno Rätsep. (Vanemuine)
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„Electronic City“. 
Ago Soots, Maiken Schmidt. 
Foto Rait Avestik. (VAT teater)
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„Raud-Ants“. Tšello – Aare Tammesalu, hääl – Iris Oja, kannel – Kristi Mühling, 
– Tarmo Johannes, dirigent – Andrus Kallastu. Foto Ingrid Mühling. 
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„Tannhäuser“. Stseen lavastusest, esiplaanil Ain Anger. Foto Liina Viru. (RO Estonia)
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„Faust“. Vana Faust – Mart Madiste. Foto Harry Rospu. (RO Estonia) 
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„Aju jaht“. 
Styler – Indrek Ojari. 
Foto Siim Vahur. 
(Tallinna Linnateater)

„Pál tänava poisid“. Stseen lavastusest, esiplaanil Boka – Indrek Ojari. 
Foto Siim Vahur. (Tallinna Linnateater)
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 „Simulaakrum“. 
Foto Von Krahli Teater.
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„Tzion“. Rene Köster. Foto Juri Kontratjev. (Kanuti Gildi SAAL)

„Utoopia rannik. I osa.
Teekond“. Herzen –
Pääru  Oja. 
Foto Siim Vahur.
(Eesti Draamateater)
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Eesti Teatri Agentuur on koostöös kultuuri-
ministeeriumi ja Eesti teatritega kogunud
valdkonna statistikat 2004. aastast, käesolev
aastaülevaade on avaldatud statistikaväljan-
nete järjekorras kümnes. Aastate 2004–2011
teatristatistika on avaldatud aastakogumi-
kes, alates 2012. aastast avaldatakse statistika
põhinäitajad kogumikus Teatrielu ning täis-
mahus aastastatistika on kättesaadav andme-
baasist aadressil statistika.teater.ee. 
      Teatristatistika hõlmab repertuaari-, eten-
dustegevuse ja külastuste ning majandussta-
tistikat. Repertuaaristatistikas vaadeldakse
teatrite lavastusi neljas kategoorias: liikide,
žanrite, sihtrühmade ja etendusasutuste
omandivormi järgi. Etendustegevuse ja kü-
lastuste statistika koondab etenduste ja kü-
lastuste arvud lavastusliikide ja žanrite võrd-
luses, etenduste jaotumise statsionaaris ja
väljaspool antavateks etendusteks ja nende
külastatavuse ning ühe külastuse keskmise
maksumuse teatriliigiti, sihtrühmiti ja eten-
dusasutuse omandivormi järgi. Majandus-
statistika näitajad on esitatud tekkepõhiselt
ning siin eristatakse etendustegevusega otse-
selt seotud tulusid ja kulusid ning etendus-
tegevusega kaudselt seotud tulusid ja kulu-
sid, kuivõrd etendusasutused tegelevad li-
saks etenduste andmisele erinevates mahtu-
des mitmesuguste majanduslikult toetavate
või sotsiaalselt oluliste tegevustega, millega
kaasnevad märkimisväärses mahus finant-
side liikumised. 
      2013. aastal teatristatistikas osalenud
etendusasutused koos etendustegevuse
põhinäitajatega on toodud järgnevas tabelis. 

ÜLDSTATISTIKA
Ülevaade statistikast
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Tabel 1.1 Statistikas osalevad etendusasutused

TEATER 

sõna(S)-, 

muusika(M)- ja 

tantsu(T)teater

UUSLAVASTUSED

KOGU 

REPERTUAAR (sh 

uuslavastused)

ETENDUSED KÜLASTUSED

avalik-õiguslik

Estonia* MT 11 33 253 141 588

munitsipaal-etendusasutused

Kuressaare Linnateater* S 5 9 81 9 233

Tallinna Linnateater* S 7 25 423 65 295

Võru Linnateater S 2 2 15 2 806

riigi osalusega sihtasutusena tegutsevad etendusasuutused

Eesti Draamateater* S 9 34 489 104 452

Endla Teater* S 8 26 305 72 109

NUKU* S 8 26 452 86 881

Rakvere Teater* S 10 25 385 67 832

Teater NO99* S 6 13 153 29 439

Ugala Teater* S 11 27 238 44 228

Vanemuine* SMT 16 56 588 178 934

Vene Teater* S 11 28 234 31 907

eraetendusasutused

Arena S 2 5 21 873

Banaanikala Projektiteater S 1 0 29 2 378

Eesti Tantsuagentuur T 1 4 10 1 211

Eesti Teatri Festival* S 0 1 4 400

Emajõe Suveteater* S 3 4 47 8 481

Fine 5 T 0 3 12 4 946

Goltsman Ballet T 2 3 17 2 320

Ilmarine* S 3 8 193 14 085

Kanuti Gildi SAAL* T 11 23 123 9 097

Kell Kümme S 3 5 85 20 900

Kinoteater S 1 1 21 3 065

Kolhoos S 1 1 18 2 510

Miksteater* S 2 5 119 10 790

Monoteater S 3 4 92 33 551

Nargen Opera SM 1 1 4 931

Piip ja Tuut Teater S 3 12 236 29 588

PolygonTeater S 3 3 16 2 123

R.A.A.A.M.* S 2 7 78 9 086
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Ratsuritäht S 1 1 2 320

Sõltumatu Tantsu Ühendus* T 7 10 63 2 496

Tallinna Tantsuteater T 3 6 12 1 080

Tantsuteater Zick T 0 1 1 150

Tartu Uus Teater* S 6 10 89 6 635

Teoteater S 2 11 101 3 647

Theatrum* S 3 10 79 7 419

Tuuleveski* S 3 10 181 17 216

Vana Baskini Teater* S 4 9 159 23 522

VAT Teater* S 6 18 186 23 345

Von Krahli Teater* S 12 15 198 14 288

KOKKU 187 489 5 803 1 090 708

      2013. aastal vähenes võrreldes eelmise
aastaga uuslavastuste ja ka külastuste arv.
Külastusi on võrreldes 2012. aastaga 52 210
võrra vähem, kuigi 2013. aastal antud eten-
duste koguarv on 125 etenduse võrra suurem.
Saja tuhande vaataja piirist ülespoole jäid
2013. aastal kolm suurt etendusastust: RO Es-
tonia, Vanemuine ja Eesti Draamateater.
      Muutused on toimunud teatrite omandi
alal. Kui aastal 2012 oli veel kolm riigile kuu-
luvat etendusasutust – Eesti Nuku- ja Noor-
sooteater, Teater NO99 ja Vanemuine –, siis
aastaks 2013 on neist kõigist saanud riigi osa-
lusega sihtasutused. Toimunud muudatus on
pigem juriidiline ega ole kaasa toonud kuns-
tilist ega suuremat koosseisulist muutust.
Sihtasutuses NUKU vahetus juhtkond, kuid
sealne vahetus ei olnud seotud omandivormi
muutusega. 

      2004. aastal, mil Eesti Teatri Agentuur
(end Teatriliidu Teabekeskus) hakkas süste-
maatiliselt koguma teatristatistikat, elas Eesti
Vabariigis 1 362 550 inimest. Samal aastal oli
Eesti teatrites tollal kogutud statistika järgi
937 463 teatrikülastust. 
      2013. aasta teatristatistika järgi on Eestis
aastane teatrikülastuste arv 1 090 708. Läbi
aastate on täheldatav selle näitaja ühtlane
tõusujoon, milles on küll mõningaid vahe-
pealse majanduskriisi mõjudega seotud sik-
sakke. 
      Samal ajal on Eesti Vabariigi elanike arv
langenud 2013. aastal 1 317 997 elanikuni.
Siin on täheldatav pidev langustrend, mis
kipub olema püsiv. Värskelt statistikaameti
poolt tehtud prognoosi kohaselt elab 2040.
aastal Eestis 1 195 000 inimest. 
      Eesti elanike arv ja Eesti aastane teatri-

2013. aastal oli teatrite repertuaaris 6 koostöölavastust: „Vana õngitseja“ ja „Utoopia rannik.
III osa. Kaldale heidetud“ ning Vene Teatri dramaturgia-projekti 4 lavastust (9 etendust, 449
külastust).

* Etendusasutus sai 2013. aastal Kultuuriministeeriumilt tegevustoetust.
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Joonis 1.2 Eesti rahvastiku sooline ja vanuseline
jaotus seisuga 1.01.2014 

naised mehed

külastuste arv on sõltuvusseoses, ometi toi-
mib praegune teatrikülastuste trend oodatust
erinevalt. Kui kaua saab teatrivaatajate arv-
näitaja elanikkonna üldise vähenemise taus-
tal kasvada? Võrreldes 2012. aastaga vähenes
2013. aastal vaatajate koguhulk. Kui käesolev
langus jääb püsima, siis oli 2013. aasta demo-
graafilise langustrendi ja teatrivaatajate
tõusutrendi murdepunkt, kus on hakanud
avalduma esimese mõju teisele. Kas see on
nii, seda näitab aeg. Lisaks elanikkonna vä-
henemisele mõjutavad teatrikülastuste arvu
teisedki valdkonnast mittesõltuvad faktorid,
nagu näiteks majandusseis. 
      Koos elanikkonna vähenemisega toimub
ka selle vananemine. Kui aastal 2004 oli ea-
listest rühmadest, lisaks laulva revolutsiooni
ajal sündinud meestele, suuruselt oluline
rühm 45–50aastased naised, siis 2013. aastal
on selliseks rühmaks naised vanuses 50–54.
Euroboromeetri uuringust, kus selgitati Eesti
elanike protsenti, kes on käinud vähemalt
kord viimase 12 kuu jooksul teatris, tuleb
välja, et 40–54aastastest naistest vastas sellele
küsimusele jaatavalt 70,5%. 55aastaste ja va-
nemate naiste hulgas on see näitaja Eestis
veelgi kõrgem – 79,4%. Need näitajad on tub-
listi kõrgemad kui Euroopas keskmiselt.
Kuna need eagrupid on Eesti ühiskonnas
suhteliselt suurearvulised, siis võib neist
andmetest järeldada, et Eesti teater ja selle
edu toetub olulisel määral naisele, kes on
vanem kui nelikümmend aastat (joonis 1.2).
      Aastal 2004 vaatas kolme venekeelset
sõnalavastusteatrit – Vene Teater, Ilmarine ja
Tuuleveski – kokku 69 573 inimest, samas oli
vene rahvusest elanikke Eestis statistika järgi
347 645. Möödunud aastal käis venekeelse-
te sõnalavastusteatrite etendusi vaatamas
63 208 inimest, seega on venekeelset teatrit
vaatavate teatrikülastajate arv 10 aasta lõikes
juba langustrendis, samamoodi nagu Eestis

elavate venelastegi arv. 2013. aastal oli vene
rahvusest inimesi Eestis 324 431. 
      Aasta jooksul venekeelset sõnalavastus-
teatrit külastanute hulk on venelaste rahvus-
rühmaga võrreldes umbes neljandik. Eest-
laste puhul on sama näitaja suurem kui kaks
kolmandikku. Vene rahvusrühma liikmeid
pole suudetud viimase kümnendi jooksul
varasemast rohkem teatrisse tuua. 
      Vene rahvusrühma suhteliselt suurem
teatripotentsiaal pole möödunud kümnendi
jooksul rakendust leidnud. 
      Teemaga seoses tuleb teha mitmeid
mööndusi ja öelda, et võimalik on opereerida
vaid ligikaudsete andmetega, sest kahtle-
mata külastavad vene keelt emakeelena kõ-
nelevad inimesed ka tantsu- ja muusika-
lavastusi ning on aktiivselt huvitatud vene-
keelsete külalisteatrite etendustest (andmed,
mis ei ole kajastatud Eesti teatristatistikas,
kuid millest annavad tunnistust väljamüü-
dud etendused). Teisest küljest tuleb arves-
tada, et loomulikult käivad venekeelseid
lavastusi vaatamas ka teised rahvusrühmad
peale venelaste (joonis 1.3).
      Lootused tekitada vene rahvusest elanik-
konna hulgas senisest suuremat teatrihuvi
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(kui neid üldse keegi hellitas) pole seni täitu-
nud. Kui Eesti teatrite seis on aastatega ter-
vikuna läinud mitmekesisemaks ja lisan-
dunud on uusi institutsioone, siis vene keeles
mängijad on jäänud samaks mis aastal 2004.
Väikseks erandiks jääb 2000. aastate algul
Tallinnas tegutsenud Drugoi Teatr, mis sai
aastatel 2005–2006 riigilt ka tegevustoetust. 
      2013. aastal oli 22 etendusasutust, kelle
tööjõukulusid kaeti riigieelarvest tulnud toe-
tusega. Aastal 2008 oli selliseid institutsioone
24. Kahe aasta võrdluses ei ole muutunud

riigi-, munitsipaal- ja erateatrite riigipoolse
tegevustoetuse saajate arv, küll aga on toimu-
nud toetusesaajatest erateatrite seas iga-aas-
tased vahetused. Lisandunud on näiteks
Tartu Uus Teater (alates 2010), kuid on ka
neid, kes pidanud toetuse puudumise tõttu
tegevuse lõpetama – näiteks Pärismusteater
Loomine. 
      Kuid olemasolevaid toetusi sisulisest kül-
jest vaadates võib endiselt märkida, et 2013.
aastal maksti võrreldes 2008. aastaga tööjõu-
kuludeks näitlejatele, tantsijatele, lauljatele ja
teistele teatritöötajatele üle 2 miljoni euro toe-
tusi vähem. Samuti jäävad kohalike omava-
litsuste makstud toetused 2013. aastal oma
896 202 euroga alla 2008. aastal makstud 2
864 544 eurole. Riigipoolse tegevustoetuse
kriisieelsele tasemele on jõudnud tagasi kolm
suuremat teatrit: RO Estonia, Vanemuine ja
Eesti Draamateater. Sealjuures jäi ka neil töö-
jõukuludeks eraldatud toetus väiksemaks
kui oli kriisieelsel tippajal. 
      Möödunud kümnendil oli teatrite ava-
liku sektori finantseerimise poolest endiselt
tippajaks majanduskriisieelne 2008. aasta.
Aastal 2013 teatritele makstud toetus – riigi-
eelarvest 25 732 985 eurot – ei küündinud pä-
riselt 2008. aasta vastava näitajani, mis oleks
eurodes 26 196 950. 

Joonis 1.3 Vähemalt kord 12 kuu jooksul kultuuri-
asutusi külastanute osatähtsus
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Joonis 1.4 Etendusasutuste tulud suuremate põhitulude kaupa

Joonis 1.5 Etendusasutuste kulud suuremate põhitulude kaupa

tööjõukulud
64%

halduskulud
7%

kohvikukulud
1%

majanduskulud
18%

toetused EL struktuurivahenditest
89 199

muud tulud
2 619 304

kohvikutulu
1 392 381

piletitulu festivalide külalistelt
782 089

toetused riigieelarvest
25 732 985

muud laekumised
158 992

toetused omavalitsustelt
896 202

toetused mujalt välismaalt
398 339

piletitulu omaetendustelt
8 579 835

Toetused omavalitsus

maksed, kohustused ja muud kulud
9%
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Üldstatistika LISAD
LISA 1. ETENDUSPAIGAD EESTIS 2013 (178)

Võru

Tartu
Pärnu

Narva
Jõhvi

Viimsi

Pühajärve

Haapsalu

Rakvere

Viljandi

Viinistu
Võsu

Tallinn

Vihula

Vargamäe

Kuressaare

Tõstamaa

Laitse

Saueaugu

Tapa

Värska

50 km

Etenduste arv

1 –     9  (145)
10 –   99    (23)

100 – 499      (4)

3871                (1)
Pärnu Statsionaarse etenduspaiga nimi

Allikas: Eesti Teatri AgentuurStatsionaarne etenduspaik (21)
Külalisetenduse paik (154)

Maakonnapiir
500 – 899      (2)

HARJUMAA 36
Anija (1)
Aruküla (12)
Haiba (1)
Jõelähtme (1)
Jüri (2)
Kehra (1)
Keila (20) 
Kiili (1)
Kose (4)
Kostivere (1)
Kuusalu (6)
Kõue (16)
Lagedi (1)
Laitse (19)
Laulasmaa (2)
Lohusalu (9)
Loksa (5) 
Loo (2)
Maardu (1)
Naissaare (1)
Neeme (1)
Nelijärve (1)
Ohtu (23)
Padise (5)
Paldiski (2)
Peetri (2)
Prangli (1)
Rae (6)
Riisipere (1)

Saku (4)
Saue (9)
Suurupi (1)
Tallinn (3871)
Viimsi (22)
Viinistu (19)
Vääna-Jõesuu (1)

LÄÄNE-VIRUMAA (15)
Ebavere (1)
Haljala (3)
Imastu (1)
Kadrina (2)
Kunda (2) 
Laekvere (3)
Lasila (1)
Rakvere (644)
Simuna (1)
Tamsalu (3)
Tapa (27)
Vihula (26)
Vinni-Pajusti (2)
Võsu (17)
Väike-Maarja (1) 

IDA-VIRUMAA (19)
Aseri (3)
Avinurme (2)
Iisaku (3)
Illuka (4)

Jõhvi (37)
Kiviõli (10)
Kohtla (1)
Kohtla-Järve (69) 
Kohtla-Nõmme (1)
Kukruse (9) 
Lohusuu (1)
Maidla (2)
Mäetaguse (2) 
Narva (119)
Narva-Jõesuu (10)
Saka (1)
Sillamäe (14)
Toila (1)
Voka (1)

JÕGEVAMAA (10)
Jõgeva (7) 
Kasepää (1)
Kuremaa (1)
Mustvee (8)
Pajusi (1)
Põltsamaa (9)
Sadala (3)
Tabivere (2)
Torma (4)
Voore (1)

JÄRVAMAA (14)
Albu (2)
Aravete (1)
Esna (2)
Imavere (1)
Järva-Jaani (1)
Kabala (1)
Koeru (2)
Oisu (1)
Paide (45) 
Peetri (1)
Roosna-Alliku (1)
Türi (9)
Valgehobusemäe (1)
Vargamäe (12)

RAPLAMAA (13)
Hageri (1)
Hagudi (1)
Juuru (2)
Eidapere (1)
Järvakandi (2)
Kaiu (2)
Kodila (1)
Kohila (3)
Kuimetsa (4)
Käru (2)
Märjamaa (7)
Rapla (9)
Vana-Vigala (1)

LÄÄNEMAA (6)
Haapsalu (46)
Kõmsi (1)
Lihula (11) 
Pürksi (2)
Saueaugu (9)
Vormsi (2)

HIIUMAA (4)
Emmaste (1)
Käina (3)
Kärdla (9)
Sõru (2)

SAAREMAA (6)
Kihelkonna (1) 
Kuressaare (148)
Lümanda (1)
Orissaare (7)
Salme (3)
Tornimäe (1)

PÄRNUMAA (9)
Audru (1)
Häädemeeste (3)
Kihnu (1) 
Kilingi-Nõmme (3)
Pärnu (321) 
Reiu (2)
Tõstamaa (17)

Uulu (3)
Vändra (4)

VILJANDIMAA (10)
Halliste (1)
Karksi (3)
Mõisaküla (1)
Olustvere (1)
Pilistvere (1)
Suure-Jaani (2)
Suure-Kõpu (1)
Tänassilma (1)
Vastemõisa (4)
Viljandi (211)

TARTUMAA (11)
Alatskivi (10)
Elva (5) 
Luunja (2)
Lähte (1)
Melliste (1)
Puhja (1)
Rannu (5)
Rõngu (1)
Tartu (815)
Võnnu (1)
Ülenurme (1)

PÕLVAMAA (11)
Ahja (1)
Kanepi (5)
Mikitamäe (1)
Mooste (3)
Põlva (15)
Ruusa (1)
Räpina (3)
Saverna (1)
Tilsi (2)
Varbuse (4)
Värska (7)

VALGAMAA (8)
Hargla (1)
Lüllemäe (1)
Otepää (3)
Puka (2)
Pühajärve (10)
Sangaste (1)
Tõrva (1)
Valga (11)

VÕRUMAA (6)
Antsla (2)
Haanja (3)
Mõniste (1)
Rõuge (2)
Vastseliina (3)
Võru (41)
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LISA 2. TEATRITE ESINEMISED VÄLISMAAL

TEATER RIIK, LINN ESINEMIPAIK VÕI FESTIVAL LAVASTUS ETENDUSED KÜLASTUSED

Estonia Valgevene, Minsk
Minski Ooperi- ja 

Balletiteater
La traviata 1 1 200

Estonia Valgevene, Minsk
Minski Ooperi- ja 

Balletiteater
Manon 1 1 200

Estonia Valgevene, Minsk
Minski Ooperi- ja 

Balletiteater
Manon Lescaut 2 2 400

Estonia Valgevene, Minsk
Minski Ooperi- ja 

Balletiteater
Pähklipureja 1 1 200

Tallinna Linnateater Leedu, Kaunas Balti Teatri Festival Keti lõpp 1 170

Tallinna Linnateater Belgia, Brüssel
Centre Culturel 

d`Auderghem
Kivid sinu taskutes 1 80

Tallinna Linnateater Venemaa, Peterburi
Peterburi Draamateater, 

Kamennoostrovski teater

Ma armastasin 

sakslast
1 60

Eesti Draamateater Saksamaa, Berliin Aabitsa kukk 1 90

Eesti Draamateater Luksemburg Marquis d'Artiste 1 80

NUKU Suurbritannia, Edinburgh

Puppet Animation 

Scotland, festival 

Manipulate

Metsik urisev õnn 1 400

Teater NO99 Saksamaa, München Münchner Kammerspiele
NO58 Ilona. Rosetta. 

Sue
12 4 402

Teater NO99 Venemaa, Omsk
festival Young Theatres   

of Russia

NO60 Iga eht 

südamelöök
2 360

Teater NO99 Saksamaa, München
Münchner Kammerspiele, 

festival Relations

NO60 Iga eht 

südamelöök
1 320

Teater NO99 Šveits, Bern festival auawirleben
NO60 Iga eht 

südamelöök
2 228

Teater NO99 Venemaa, Moskva NET festival
NO63 Pedagoogiline 

poeem
2 450

Teater NO99 Venemaa, Peterburi
Bolšoi Dramatitšeskii 

Teatr

NO63 Pedagoogiline 

poeem
1 300

Teater NO99 Venemaa, Voronež Platonov Arts festival
NO63 Pedagoogiline 

poeem
2 310

Teater NO99 Saksamaa, München
Münchner Kammerspiele, 

festival Relations

NO83 Kuidas 

seletada pilte surnud 

jänesele

1 341

Vanemuine Leedu, Kaunas Balti Teatri Festival Karjäär 1 400

Vanemuine Belgia, Brüssel Rumm ja viin 1 100

Vanemuine Belgia, Brüssel Pettson ja Findus 1 100

Vanemuine Soome, Helsingi Helsingi Linnateater Pettson ja Findus 2 300

Vene Teater Venemaa, Peterburi Baltiiski Dom
Kas ma tohiks olla 

Mozart?
1 200

Vene Teater Venemaa, Moskva
festival                                 

V poiskah Rozova
Õnn kaasa 1 150

Banaanikala 

Projektiteater
Venemaa, Moskva

festival                  

Moskovskie Kanikulõ

Muinasjutt kuldsest 

kalakesest
1 150

kroonika algus _Layout 1  07.08.14  19:23  Page 240



241

Eesti Tantsuagentuur Prantsusmaa, Nizza Nizza Rahvusteater Distance 1 600

Eesti Tantsuagentuur Soome, Helsingi Helsingi Teatriakadeemia Distance 2 110

Eesti Tantsuagentuur Soome, Helsingi Helsingi Teatriakadeemia Eestlase neli o-d 2 110

Fine5 Tantsuteater Venemaa, Jekaterinburg festival Na Granii
Enne kui minna,        

ma ütlen
1 60

Fine5 Tantsuteater Venemaa, Jekaterinburg festival Na Granii Mandala 1 800

Fine5 Tantsuteater Leedu, Vilnius
Arts Printing House, 

festival New Baltic Dance
Mandala 1 200

Ilmarine Venemaa, Jaanilinn Lasteaed 1 ja 2 Ahvikese seiklused 3 198

Ilmarine Ukraina, Poltava
Akadeemiline nukuteater, 

festival Star Trek
Printsi kangelastegu 1 300

Kanuti Gildi SAAL Läti, Riia

Dirty Deal Teatro,          

festive of Ideas –           

Art & Economics

10 journeys to a 

place where nothing 

happens*

1 55

Kanuti Gildi SAAL Saksamaa, Berliin HAU3, Nordwind festival
Homset oodates / 

waiting for tomorrow
2 100

Kanuti Gildi SAAL Saksamaa, Berliin
Kampnagel, Nordwind 

festival

Homset oodates / 

waiting for tomorrow
2 55

Kanuti Gildi SAAL Venemaa, Moskva
V. Meierholdi keskus, 

Kuldne Mask
Talk To Me 1 188

Kanuti Gildi SAAL Sloveenia, Ljubljana
College Residence Hall 

Tabor, Mladi Levi festival
The Curator's Piece 1 250

Kanuti Gildi SAAL Läti, Riia
Gertudes ielas teatris, 

festival Homo Novus
The Curator's Piece 1 200

Kanuti Gildi SAAL Poola, Lublin

The Centre for Culture, 

festival Konfrontacje 

Teatralne

The Curator's Piece 1 300

Kanuti Gildi SAAL
Ameerika Ühendriigid,       

New York

PS122 Dixon Place, COIL 

festival
The Curator's Piece 2 550

Kanuti Gildi SAAL Venemaa, Moskva Teatr.doc Two in your house 6 180

Kanuti Gildi SAAL Saksamaa, Berliin Uferstudio 3, Tanzfabrik Wait and see 4 93

Kanuti Gildi SAAL Holland, Amsterdam Wait and see 1 62

Kanuti Gildi SAAL Saksamaa, Weimar
Dautcherses 

Nationaltheater Weimar
Wait and see 2 105

Kanuti Gildi SAAL Leedu, Klaipeda
Svyturys Arts Main            

Dock Hall
Zuga teab tõde 1 98

Kanuti Gildi SAAL Läti, Valmiera Festival NoMadi
Zuga zuug                  

zuh-zuh-zuh
1 58

Piip ja Tuut Teater Türgi, Bursa
Bursa teatrifestival, 

Tayyare kultuurikeskus

Piip ja Tuut 

kontserdil
2 1 500

Piip ja Tuut Teater Soome, Tampere Tampere teatrifestival Piip ja Tuut köögis 2 180

Piip ja Tuut Teater Soome, Tampere Tampere teatrifestival
Piip ja Tuut 

kontserdil
2 260
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Piip ja Tuut Teater Soome, Helsingi teater Stella Polaris Piip ja Tuut kontserdil 2 280

R.A.A.A.M. Poola, Wrocłav

Centrum Technologii 

Audiowizualnych,           

Mała Hala

Antigone 2 949

R.A.A.A.M. Belgia, Oudergem
Centre Culturel                     

d´Auderghem
Soolo 1 118

R.A.A.A.M. Luksemburg Theatre le 10 Soolo 1 98

R.A.A.A.M.
Ameerika Ühendriigid, New 

York

Theatre Row United Solo 

Theatre festival
Soolo 1 124

R.A.A.A.M.
Ameerika Ühendriigid, New 

York
New Yorgi Eesti Maja Soolo 1 89

Sõltumatu Tantsu 

Ühendus
Läti, Riia Gertrudes Iela Teatris

Santa Muerte and the 

Sun (eelesitus)
1 55

Sõltumatu Tantsu 

Ühendus
Leedu, Klaipeda Švyturys Art Dock

The Drone of Monk 

Nestor
1 150

Sõltumatu Tantsu 

Ühendus
Leedu, Klaipeda Klaipeda Concert Hall The Wolf Project 1 80

Sõltumatu Tantsu 

Ühendus
Norra, Bergen

The United Sardine 

Factory
The Wolf Project 2 64

Sõltumatu Tantsu 

Ühendus
Norra, Kristiansand

Kilden Performing            

Arts Center
The Wolf Project 1 31

Sõltumatu Tantsu 

Ühendus
India, Bhubaneswar SAI International School The Wolf Project 1 350

Sõltumatu Tantsu 

Ühendus
Ungari, Budapest

Jurányi Inkubátorház, 

L1danceFest
The Wolf Project 1 79

Tallinna Tantsuteater Armeenia, Jerevan Jerevani Kammerteater
Harchenko 

monoloogid
1 100

Tallinna Tantsuteater Armeenia, Jerevan Jerevani Kammerteater Jõulud. Viimast korda 1 100

Tuuleveski Indoneesia, Jakarta Uinuv kaunitar 1 100

Tuuleveski Venemaa, Kingisepp Uinuv kaunitar 2 140

VAT Teater Soome, Oulu Oulu Linnateater
Face me – muutuste 

aeg. Black Stone
3 600

VAT Teater Norra, Drammen Brageteatret
Face me – muutuste 

aeg. Black Stone
1 200

VAT Teater Prantsusmaa, Pariis
Paris 49 Rue Dulong 

saalis
Rekvisiitori tähetund 1 18

VAT Teater Saksamaa, Hamburg Galli Theater Rekvisiitori tähetund 1 31

VAT Teater Rootsi, Stockholm Stockholmi Eesti Kool Rekvisiitori tähetund 1 19

VAT Teater Luksemburg Theatre le 10 Rekvisiitori tähetund 1 87

VAT Teater Holland, Gouda Basisschool De Ridderslag Rekvisiitori tähetund 1 40

Von Krahli Teater Holland, Amsterdam PostUganda 1 150

KOKKU 117 25 655

242
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Lisaks tabelis kajastatud lavastustele: 

10.–12. jaanuarini Drama Slam Klockrike
Teatris Helsingis, Soomes Diana Drama Fes-
tivalil. Katkendeid oma teostest esitasid Mar-
tin Algus, Valmar Kass, Kadri Noormets ja
Siim Nurklik. Korraldas Eesti Teatri Agen-
tuur.

28. märtsil esietendus Jekaterinburgi teatris
Provintsialnõje Tantsõ tantsulavastus „…and
Red“, mille lavastajad ja koreograafid olid
Fine5 Tantsuteatri eestvedajad Tiina Ollesk ja
René Nõmmik.

7. mail oli „Esimese lugemise“ sarjas hispaa-
nia kirjaniku Juan Mayorga näidendi „Lõ-
putu rahu“ lugemine, autor esines nii Eesti
Draamateatri Maalisaalis kui ka Euroopa
Maja Kirjanduskohvikus Hispaania kirjan-
duse õhtul. 

24.–30. maini Tartu Üliõpilasteatri lavastus
„Õnnestunud elu“ Peterburis Noore Vaataja
Teatris teatrifestivalil Raduga.  

4.–20. maini toimus Berliinis 50. korda
Theater treffeni festival, mille programmi
valiti kümme lavastust, sh ka Sebastian
Nüblingi Münchner Kammerspieles tehtud
lavastus Tennessee Williamsi näidendist
„Orpheus steigt herab“, kus mängis peaosa
Teater NO99 näitleja Risto Kübar. Sama la-
vastusega avas Münchner Kammer spiele
oma sajanda hooaja 29. septembril.

24. mail Paavo Piigi kontsertlavastus „Diiva“
rahvusvahelisel teatrifestivalil Black and
White Theatre Festivalil Imatras, Soomes. 

21. juunil esietendus Münchner Kammer-
spiele Spielhalles lavastus „Spectacular
Lightshows Of Which U Don’t See The Ef-

fect“. Lavastuse idee autorid, lavastajad ja
esitajad olid Benny Claessens ja Risto Kübar,
dramaturg Sabrina Schmidt, lavakujundaja
Teresa Vergho.

28. juunil Tiit Helimetsa ballett „Aeg“ ja Ma-
rina Kesleri „Othello“ Palace of Fine Artsis
San Franciscos, Ameerika Ühendriikide Lää-
neranniku Eesti Päevadel ja ESTOl ning 30.
juunil Californias Napa Valley ooperiteatris.

9. septembrist – 2. oktoobrini osales Sergo
Vares lavastuses „Secret Theatre“ teatris Ly-
ric Hammersmith Londonis, Suurbritannias. 
15. novembril toimus Andri Luubi näidendi
„Tuvi“ maailmaesietendus Ameerika Ühend-
riikides Louisiana Swine Palace’i teatris, la-
vastaja Sean Daniels (New Yorgi Geva teater).

27.–28. novembrini Mart Kangro lavastusega
„waiting for tomorrow” Põhja- ja Baltimaade
etenduskunstidele pühendatud festivalil
NORDWIND teatris HAU3, Berliinis ning 6.–
7. detsembrini Kampnagelis, Hamburgis,
Saksamaal.

18.–23. detsembrini Tartu Üliõpilasteater
lavastusega „Uus üüriline“ teatrifestivalil
Jõuluparaad Peterburis, Venemaal.  

LISA 3. FESTIVALID EESTIS

MADE IN ESTONIA MARATON
16. märtsil 2013 Tallinnas
Korraldaja: Kanuti Gildi SAAL, www.saal.ee 
Etenduskunsti lühivormide ühepäevane fes-
tival, mis toimus kuuendat korda. Osalesid
Anneliis Jaanus, Kaili Inno, Karoline Suhhov,
Katrin Kreutzberg, Silver Soorsk, Kazimir
Malevich, Ants Kurist, Kristina Paškevicius,
Kaie Olmre-Hütt, Hannes Aasamets, Mihkel
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Maripuu, Maike Lond, Age Linkman, Maarja
Tõnisson, Loore Martma, Sandra Jõgeva, Ma-
rion Rogers, Joosep Jürgenson, Evelyn Raud-
sepp, Oksana Tralla, Flo Kasearu, Marianne
Männi, Margit Säde, Riina Maidre, Veronica
Vallimäe, Taavi Kerikmäe, Tencu, Mihkel
Ilus, Kärt Tõnisson, Triin Lilleorg, Evi Pärn,
Aaleksandr Hobotov, Mart Vainre, Steve Va-
noni, Mihkel Ilus, Doris Feldmann, Kristina-
Maria Heinsalu, Rait Rosin, Kaarel Nõmmik
ja loomingulised ühendused BOX RM, Von
Krahli Teater, MIMProject, 10x10 meetrit. 

UUS TANTS 2013 
11.–13. aprillini 2013 Haapsalus 
Korraldaja: Eesti Tantsukunstnike Liit,
http://tantsuliit.ee/uus-tants  
Koostööpartnerid: Põhja- ja Baltimaade tant-
sukunstnike võrgustik kedja ja Eesti Teatri
Agentuur (www.draamamaa.ee) 
Kuraator: Henri Hütt
Eesti kaasaegse tantsu platvorm ning üle-
vaate festival, mille eesmärgiks on esitleda
Eesti koreograafide ja tantsijate viimase kahe
aasta jooksul esietendunud lavastusi. Esitleti
work-in-progress'e ning toimus rahvusvahe-
line teatriteaduse üliõpilaste seminar
„nu_dnc.txt“, kus osalesid noored tantsukrii-
tikud Eestist, Venemaalt, Lätist ja Leedust
kolmepäevasel workshop’il, korraldajad Tartu
Ülikooli Teatriteaduse Üliõpilaste Loož ja
kedja Writing Movement.

MAIKELLUKESE PÄEVAD 2013
25. mail 2013 Tallinnas 
Korraldaja: MTÜ Kirbutsirkus, toimumis-
koht Kanuti Gildi SAAL
Festivali kuraatorid: Katrin Essenson, Liina
Keevallik
Igakevadine harudevahelise kunsti festival,
mis sel korral pühendatud kuulsuse küsimu-
sele: kuulsaks postuumselt või kohe! 

Esinejad: KIWA, Henri Hütt, Jaak Sikk, Eleo-
nora Tikas, Paula Mustikas, Kalle Tikas, Ted
Parker, Kaja Kann, Riina Maidre, Kristina
Paškevicius, Ülle Toming, Liina Keevallik,
Silja Saarepuu ja Villu Plink, Mart Kampus,
ansambel U ja Estonian Bad Dream Big Band,
P. Cole and the Great Outdoors, kunsti ja tsir-
kuse teater Põleva Kaelaga Kirjak. 

TALLINN TREFF FESTIVAL 
6.–8. juunini 2013 Tallinnas
Korraldaja: NUKU, www.nuku.ee/festival
Seitsmendat korda toimunud rahvusvahe-
line visuaalteatri festival, mis on kasvanud
nukukunsti, sõnateatri, tantsu, tsirkuse,
muusika ning animatsiooni kohtumispai-
gaks. Festivali eesmärk on pakkuda elamusi
maailma visuaalkunsti tipptegijatelt ning tut-
vustada uusi noori etenduskunstnikke. Fes-
tivaliala kulges NUKU keskuse juures ja
Laial tänaval. Festivali kava oli jaotatud
viieks alaprogrammiks: visuaal- ja nukuteatri
programm lastele, maailma visuaal- ja nuku-
teatri programm, rahvusvaheline etendus-
kunstide tudengite programm, tänavateatri
programm ning Eesti teatrikoolide ja -stuu-
diote programm. 

HIIUMAA TANTSUFESTIVAL
3.–7. augustini 2013 
Korraldaja: Käina Huvi- ja Kultuurikeskus. 

MONOMAFFIA
14.–17. augustini 2013 Pärnus 
www.monomaffia.ee 
Festival keskendub eeskätt näitlejale kui
kesksele tegijale teatris, ilma kelleta ei saaks
lavastus kuidagi toimida. Monomaffia laval
olid näitlejad Eestist, Iisraelist, Saksamaalt,
USAst, Hispaaniast, Poolast ja Venemaalt.
Lisaks etendustele toimusid monoteatri-
teemalised arutelud ja klubiõhtud. Publiku-
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žürii valis oma lemmikuks Wioleta Komari
“Diiva”, Pärnu Fringe 2013 auhind läks
Minna Pualantole rolli eest lavastuses „Ma-
gamine on ainult surnutele”. Eritänu osutati
Ana Asensiole ja Anna Vlassovile.

AUGUSTI TANTSU FESTIVAL
21.–31. augustini 2013 Tallinnas 
Korraldaja: Kanuti Gildi SAAL, 
www.tantsufestival.ee
Kunstiline juht: Priit Raud 
14. rahvusvahelise kaasaegsete etenduskuns-
tide festival Eestis sai alguse 1999. aastal.
2013. aasta programmi kuulusid külalised
Belgiast, USAst, Saksamaalt, Bulgaariast,
Sloveeniast, Horvaatiast ja mujalt. Eraldi pro-
gramm oli Valloonia tantsukunstnikele. Eten-
dused, üritused ja filmiprogramm toimusid
Kanuti Gildi SAALis, KUMU auditooriumis,
Teatris NO99, kinos Sõprus, Okasroosikese
lossis, Draakoni galeriis ja Katusekinos. 

DRAAMA
2.–8. septembrini 2013 Tartus 
Korraldaja: Eesti Teatri Festival, 
www.festival.ee
Kuraator: Iir Hermeliin 
2013. aasta festivali koondpealkiri oli „Ruu-
mimaagia“. Kuraator koos loomenõukogu-
ga, kuhu kuulusid Aare Toikka, Kristel Maa-
mägi, Siret Paju, Ott Karulin ja Kristiina Ga-
rancis, valisid põhiprogrammi kaheksa la-
vastust. Lisaks oli festivalil kõrvalprogramm
„Särts!“, eraldi lavastuskunsti ja -kunstnike
näituseprogramm, AHHAA Teadusteatri
etendused, Lavastuskunstnike Liidu sügis-
kool, loeng visuaalsest teatrist ja lavastuste
vestlusringid väliskülalistega, esitleti kogu-
mikku Teatrielu 2012, kuulutati välja Eesti
Teatri Agentuuri näidendivõistluse võitjad
ja avatud oli inglisekeelne draamamaa.ee
teabe-lesila.  

TEATER NOORELE VAATAJALE
16.–30. oktoobrini 2013
Korraldaja: ASSITEJ Eesti Keskus 
Esimene Eesti laste- ja noorteteatrite festival
toimus kahes osas: 16.–17. oktoobrini Tallin-
nas Salme Kultuurikeskuses ja 29.–30. ok-
toobrini Tartu Uues Teatris ja Genialistide
Klubis. 
Ülevaatefestivalil esinesid: VAT Teater, Miks-
teater, Piip ja Tuut Teater, Ilmarine, Tuuleves-
ki, Banaanikala Projektiteater, Heino Selja-
maa Teater Kohvris, Vello Vaheri Tsirkuse-
kool, Viljandi Nukuteater, Teater Marionett,
Teoteater, Teater Sõber ja Teatribuss. Festivali
etendused olid tasuta ja kõigile huvilistele,
aga eelkõige neile, kes valivad lasteaedades-
se, koolidesse ja kultuurimajadesse lavastusi. 

HOMMIK 2013
26. novembrist – 7. detsembrini 2013 Tallinnas
Korraldaja: Sõltumatu Tantsu Ühendus,
www.stu.ee/h2013/   
Kolmandat korda toimunud nüüdistantsu-
festivali kavas oli etendusi nii Eestist kui ka
välismaalt ja erilise tähelepanu all oli laste ja
noorte eriprogramm. Etendused ja töötoad
toimusid Okasroosikese lossis ja Kanuti Gildi
SAALis ning seminarid klubis Shah (Pikk 39
II korrus). 

KULDNE MASK EESTIS
14.–24. oktoobrini 2013 Tallinnas 
Korraldaja Eestis: MTÜ ART-Forum,
www.goldenmask.ee/ 
Traditsiooniliselt näidatakse festivalil pari-
maid Venemaa teatrite lavastusi Moskvast,
Peterburist ja 2013. aastal Jaroslavlist. Festi-
val peab oma eriliseks missiooniks erialaste
sidemete laiendamist teatri valdkonnas Eesti
ja Venemaa vahel. Sel eesmärgil toimub fes-
tivali raames traditsiooniliselt eriprogramm:
meistriklassid, ümarlauad, diskussioonid. 
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LISA 3. FESTIVALID EESTIS

FESTIVAL RIIK, TEATER AUTOR LAVASTUS
ESITUS-
KORRAD

KÜLASTUSED

Eesti, erinevad 14 esinejat maraton 2012 osa 1 1 60

Eesti, erinevad 11 esinejat maraton 2012 osa 2 1 60

Eesti, erinevad 10 esinejat maraton 2012 osa 3 1 60

Eesti, erinevad 9 esinejat maraton 2012 osa 4 1 97

 4 277

Fine5 Tantsuteater Trupi ühistöö Enne kui minna, ma ütlen 1 35

Kanuti Gildi SAAL Kaja Kann, Juha Valkeapää
It seems a good place to 

build a house
1 86

Kanuti Gildi SAAL Mihkel Ernits, Laura Kvelstein It was good while it lasted  1 65

Kanuti Gildi SAAL Erik Alalooga, Andreas W Materjali vastupanu 2 77

Sõltumatu Tantsu Ühendus Renate Valme Pung 1 96

Kanuti Gildi SAAL ZUGA ühendatud tantsijad Võluvärk 2 84

8 443

Eesti, erinevad 19 esinejat lühikavad 3 osas 1 96

1 96

Maailma visuaal- ja nukuteatri prograamm

Holland, DudaPaiva Company Duda Paiva Bestiaires 2 260

Eesti, Teater Kuninglik Kaelkirjak Stanislav Varkki Karneval 1 98

NUKU Jim Barnard Kleepur 2 130

Peterburi Suur Nukuteater
Ruslan Kudashov, Jana 

Tumina

Shakespeare'i 

laboratoorium
1 165

Prantsusmaa, Kompanii Oisiveraie Laurent Bigot Väike tsirkus 4 225

Sloveenia, Ljubljana Nukuteater Matija Solce Õndsad luud 2 40

Visuaal- ja nukuteatri programm lasteele

Šotimaa, Francisca Morton Francisca Morton Celeste'i tsirkus 2 130

Sloveenia, Mini Teater Mirko Rajas Morrison ja neli aastaaega 2 120

Leedu, Kaunase Nukuteater Boris Konstatinov Päikese poole 1 130

Šotimaa, Shona Reppe'i Nukud Shona Reppe Tuhkatriinu 2 108

Sloveenia, Ljubljana Nukuteater Matija Solce
Väike Salamander           

läheb üle tee
3 136

Rahvusvaheline etenduskunstide tudeengite programm

Soome, Moodsad Nukunäitlejad Maippi Muormaa Vilen Karbikummitus 2 85

Soome, Moodsad Nukunäitlejad Aati Saarva Kosmos 2 155

Peterburi Teatrikunstide Akadeemia
Irina Laskari,                     

Maria Aleksandrova
Petruška 2 115
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Peterburi Teatrikunstide Akadeemia Aleksandra Nazarova See olen mina 2 105

Jaroslavli Riiklik Teatriinstituut Anastasia Borissova Tuulest toodud 2 200

Prantsusmaa, Paljaste Käte Teatri 

stuudio
Faustine Lancel Vana Don Juan 2 70

Leedu Teatri- ja Muusikaakadeemia trupp Zigmas 2 115

Tänavateatri programm

NUKU teater NUKU Lohe on lahti! 6 610

NUKU teater NUKU meesnäitlejad
Rap�ta, Ker�ta,          

Sip�ta, Ür�ta 4 400

NUKU teater
Sandra Lange,             

Katariina Tamm
Sind jälgitakse 2 150

Eesti, Rändteater trupp Suur mägi 1 60

Prantsusmaa, Kompanii Alinéa Brice Coupey Sõnadeta lühilood 2 200

Hispaania, Inaki Mata Inaki Mata Takistused 4 475

Eesti, Teater Kuninglik Kaelkirjak Stanislav Varkki Tänavaetendus 2 150

Eesti teatrikoolide ja -stuudiote prograamm

Pärnu stuudio Lavaauk Annika Vilbus, Helen Solovjev Aatomiku juhtumused 1 70

Free Flow Stuudio
Alice Aleksandridi, 

Aleksander Pihoja
Alice Imedemaal 1 135

Tsirkusestuudio Folie Dan Renwick, Terje Bernadt BB 1 70

Viimsi Kool, K.O.K.K.
Karl Silvar Alemaa,                

Eva Kalbus

Elu ei saa ju nii põnev 

olla?
2 40

Tallinna Kanutiaia Noortemaja 

stuudi Dreek
trupp Funny Walk 2 200

TÜVKA teatrikunsti 10. lend
Jaan Kaplinski,              

Lennart Peep
Kaks päikest 3 100

Uru noorteteater Liivi Varul, Ilmar Laanes Kangelane 1 45

Viimsi Kool, Eksperiment Külli Täht Kas nii me olemegi? 1 50

TÜVKA teatrikunsti 10. lend Valeri Petrov, Kaija M. Kalvet Kes on sõber number üks? 1 50

TÜVKA teatrikunsti 10. lend
Juri Oleša,                      

Jaanika Tammaru
Kolm paksu 3 100

Variantide Ruum trupp Koos 2 65

Taarka Pärimusteatri noortestuudio
Anne Türnpu,                   

Marion Jõepera
Kuidas müüa setot 2 55

Vene Teatrikool Irina Kotova Kus sa oled, Liisa? 1 100

EKA tegevuskunstide õppetool Erik Alalooga Kõik oli finaal 1 50

NUKU noortestuudio Daniil Harms, trupp Külm on 1 90

TÜVKA teatrikunsti 10. lend Daniil Harms, trupp Lood pildi seest 1 50

TÜVKA teatrikunsti 10. lend
Edgar Valter,                         

Joel Chandler Harris jt.
Lood saba otsast 1 45

NUKU koor Veljo Tormis, Reeda Toots Lüürilised eesti rahvalaulud 1 150
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Tsirkusestuudio Folie
Dan Renwick, Terje Bernadt, 

Helena Skovierova
Minu väike tee 1 60

Dreek Stuudio Renate Valme Raba 2 170

Falmenkotantsustuudio Duende Kalli Pikas Roheline 1 40

Tartu Üliõpilasteater Enor Niinemägi Rääkiv inimene 2 150

Goltsman Ballet Maria Goltsman Siddhartha 3 500

TÜVKA teatrikunsti 10. lend Birgit Landberg
Ühest kohvrist kostab 

muusika
1 50

Kunda Ühisgümnaasiumi kooliteater Natalie Neigla Üli 1 30

NUKU lisaprogramm

NUKU teater Jules Verne 20 000 ljööd vee all 1 170

NUKU teater Helle Laas Munatopskid 1 40

Animafilmide programm Ji�í Trnka, Soome 

filmitudengid
Animatricks 2 30

Mõttetalgud Taavet Jansen Teater ja säästlikkus 1 20

 99 7 157

Mait Joorits, Cid Pearlman 2 160

I. Jõela, K. Kreutzberg,            

L. Meldorf, Ü-L. Toompere
2 160

 4 320

Vello Vaher Vello Vaher
Akrobiograafia                

versus Ulmavaikus
1 70

Wioleta Komar Magdalena Gauer Diiva 1 154

Tallinna Tantsuteater Dmitri Harchenko Harchenko monoloogid 1 75

Vanemuine Enda Walsh Härrasmees 1 85

Minna Puolanto Minna Puolanto Magamine on surnutele 1 125

Ana Asensio Emilio Williams Medeial on midagi viga 2 149

Banaanikala Projektiteater Aleksandr Puškin
Muinasjutt kuldsest 

kalakesest
2 248

Eesti Draamateater Kristel Leesmend Tund aega, et hinge minna 1 117

 10 1 023

Ameerika Ühendriigid Annie Dorsen Hello Hi There 1 104

Horvaatia Tea Tupajic, Petra Zanki
The Curator's Piece (A Trial 

Against Art)
1 108

Saksamaa Antonia Baher Abecedarium Bestiarium 1 112

Eesti
Maike Lond, Kaie Olmre-Hütt, 

Taavet Jansen,  Henri Hütt
Beibed 2 81

Eesti Erik Alalooga, Andreas W Materjali vastupanu 2 154

Eesti
Kadri Noormets,                 

Kadi Maria Vooglaid
an hour of 3 98
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Eesti 10 x 10 meetrit man overboard 2 217

Focus Wallonie-Bruxelles

Belgia, Woosh´ing Machine Mauro Paccagnella
Bloom Studio 1;              

Bloom Studio 2
2 95

Belgia Ayelen Parolin 6/25/76 1 61

Belgia Louise Vanneste HOME 1 100

Belgia, t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e.
Pierre Larauza,   

Emmanuelle Vincent
XL PLeasures 1 54

Bulgaaria-Belgia Ivo Dimchev Som Faves 1 160

kõrvalprogramm

erinevad
2+2=6 together is better 

seminar
1 20

Vallejo Gantner, Jess Edkins / PS122 Vallejo Gatner / PS122 PS122 Global seminar 1 12

erinevad
SILENT DISCO meets 

Augusti TantsuFestival
1 100

Filmiprogramm

Belgia, RISING HORSES
Louise Vanneste,        

Stephanie Brock

Going West 

videoinstallatsioon
7 100

Belgia, t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e.
Pierre Larauza,   

Emmanuelle Vincent
Landscape duet 1 50

Sloveenia, Janez Janša My Name is Janez Janša 2 44

 31 1 670

Ruumimaagia

Piip ja Tuut Teater trupitöö Bistro Beyond 2 187

VAT Teater

Aare Toikka, F. W. Murnau,    

J. W. Goethe, C. Marlowe 

teoste ainetel

Faust 2 300

Endla Teater Andres Noormets Hamlet Anderson 1 384

Vene Teater Mihhail Bulgakov Koera süda 1 307

Eesti Draamateater Anton Tšehhov Kolm õde 1 699

Vanemuine Gaetano Donizetti Maria Stuarda 1 126

Teater NO99 Eero Epner NO65 Suur õgimine 1 250

R.A.A.A.M. Anja Jablonskaja Tühermaa 2 500

Särts!

Endla Teater erinevad Boyband 1 700

VAT Teater S. Leone Hea, paha ja inetu  1 150

Performachine Erik Alalooga, Andreas W Läbipõletajad 1 88

NUKU teater Anne Türnpu ja trupp Metsik urisev õnn 1 142

Kanuti Gildi SAAL
Johannes Veski, Päär 

Pärenson

Mutantants ehk Tuhat 

tantsu, mida tantsida 

enne kui sured

2 314
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Kanuti Gildi SAAL
Carmel, Rene Köster               

ja Krista Köster
Nox 2 184

Sõltumatu Tantsu Ühendus Renate Valme Pung 2 174

Von Krahli Teater Mart Koldits Simulaakrum 2 138

Lisaprogramm

Tallinna Linnateater William Shakespeare Hamlet 1 200

Ugala Teater Tõnu Õnnepalu Sajand 1 595

Ugala Teater Ellen Niit Suur maalritöö 1 100

Näitused

Eesti Teatri Festival
maketi-ja kostüüminäitus 

ERMi näitusemajas
Aeg ja ruum 25 800

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
TÜVKA dekoraator-butafoori 

eriala üliõpilased
Puust(?) ja punaseks 6 200

Eesti Teatri Festival 27 lavastuskunstnikku Pop-Up näitus "27" 27 4 200

84 10 738

Tartu Uus Teater muinasjutt Hans ja Grete... 1 40

Ilmarine P. Rimski Laisk Liisu 2 320

Banaanikala Projektiteater Aleksandr Puškin
Muinasjutt kuldsest 

kalakesest
2 250

Piip ja Tuut Teater rühmatöö Piip ja Tuut kontserdil 2 613

Tuuleveski Carlo Collodi Pinokkio seiklused 2 340

Miksteater Gianni Rodari; Kaido Rannik Telefonilood 2 505

 11 2 068

Rootsi, Hispaania
Alma Söderberg ja          

Angela Peris Alcantud
Kõik 2 197

Eesti Erik Alalooga ja Andreas W Läbipõletajad 1 64

Holland Erik Kaiel O`Snap 2 216

Eesti, Belgia; Sõltumatu Tantsu 

Ühendus
Kaja Lindal, Hendrik Lebon Rock’n’roll ja lehesadu 2 81

Eesti, Kanuti Gildi SAAL ZUGA ühendatud tantsijad Võluvärk 1 55

Eesti, Sõltumatu Tantsu Ühendus
Kadri Noormets,                  

Kadi Maria Vooglaid
an hour of 1 31

 9 644

Moskva O. Tabakovi teater Viktor Rozov Aasta, kui ma ei sündinud 2 1 486

Peterburi, Noore vaataja teater Ivan Võrõpajev Delhi tants 2 360

Moskva A. S. Puškini nim. Teater Tšingis Aitmatov Ema põld 2 440

Jaroslavli F. Volkovi nim draamateater Anton Tšehhov Nimetu 2 1 486

Peterburi Väike Draamateater Friedrich Schiller Salakavalus ja armastus 2 1 400

 10 5 172

KOKKU 271 29 608
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Suveaaria
10. juulist – 10. augustini 2013 Pärnu Uue
Kunsti Muuseumis
Korraldaja: Pärnu Ooper 
www.parnu. ooper.ee 
Festivali kunstiline juht Andrus Kallastu. 
Seitsmendat korda toimunud suvepealinna
muusikateatrifestivali kavas olid kunstide
sünteeslavastus „Kauge armastus“ (lavastaja
Liis Kolle), Mozarti „Tituse halastus“ (lavas-
taja Sven Kivisildnik) ning kontserdid baro-
kist avangardismini. 

Saaremaa Ooperipäevad
21.–28. juulini 2013 Saaremaal 
Korraldaja: Eesti Kontsert 
www.saaremaaopera.eu 
Kunstiline juht Arne Mikk.
Vabaõhu-ooperifestival Kuressaare Linnuse
lossihoovis ja Saaremaa kirikutes. 2013. aasta
festivali peakülalisteks oli 3 Gruusia ooperi-
teatrit: Tbilisi Paliashvili nim rahvuslik oo-
peri ja balletiteater, Batumi Ooperi ja Bal-
letiteater ja Kutaisi Balanchivadze nim ooperi
ja balletiteater. Esitamisele tulid Donizetti
„Lucia di Lammermoor”, Verdi „Rigoletto”,
Puccini „Madama  Butterfly”, Verdi „Attila”
ning galakontsert „Wagner  ja Verdi  200”. Li-
saks balletigala Georgia Riiklikult Balletilt,
kunstiline juht Nina Ananiashvili. 

Pärnu Fringe Festival
1.– 18. augustini 2013 Pärnus 
www.parnufringe.ee 
Rahvusvaheline kunstide festival, mis koon-
das enda alla mitmeid väiksemaid festivali-
laadseid ettevõtmisi: teatrifestival Mono-
maffia (vt festivalide tabel) , tänavakunstifes-
tival Sõnum Seinal ning 
uue teatri festival De Facto
10.–12. augustini 2013 Pärnus
De Facto eesmärk on tutvustada kaasaegse

Lisaks tabelis toodud festivalidele toimus
Eestis veel erinevaid etenduskunstide
festivale: 

12. Tudengite Teatripäevad
15.–17. veebruarini 2013 Viljandis
Korraldaja: Eesti Harrastusteatrite Liit
www.harrastusteatrid.org/tudengid 

Jõhvi Balletifestival
10.–12. maini 2013 Jõhvi Kontserdimajas
Korraldaja: Eesti Kontsert, 
www.concert.ee/johvi-balletifestival-2013 
Festivali eesmärk on tutvustada klassikalise
tantsu põnevat maailma, arendada Eesti bal-
letiharidust, luua uusi võimalusi koostööks
ning hoida Ida-Virumaa kultuurielu rahvus-
vahelisel tasemel. Kuuenda festivali peaesi-
neja oli Moskva Klassikalise Balleti Teater. 

XXXII Tallinna Vanalinnapäevad
1.–8. juunini 2013 Tallinna vanalinna tänava-
tel, parkides ja hoovides. 
Korraldaja: Tallinna Linnavalitsus 
www.vanalinnapaevad.ee 
Tänavafestival avati kostümeeritud rongkäi-
guga ja avaetendusega Raekoja platsil. Festi-
vali kavas olid teemapäevad, 6. juuni oli
pühendatud teatrile. 

NoTaFe 
8.–21. juulini 2013 Viljandis  
Korraldaja: mtü evestuudio, www.notafe.ee 
Rahvusvaheline tantsuhuviliste suvekool
ehk Noore Tantsu Festival. 2013. aasta õpeta-
jad olid Alexis Steeves, Jan Ritsema, Rosalind
Chrisp, Takashi Tsumura, Andrew Morrish,
Marco Bonissimo, Fornier Ortiz, Heather
Harpham, Mari Mägi, Andrea Keiz, Cassie
Tunick, Kauko Uusoksa ja Tove Sahlin. 
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teatri perifeerseid, kuid põnevaid alasid ning
näidata, kui rikas on see maailm, kus teater
põimub erakordsete heli-, valguse-, video- ja
koreograafialahendustega. Põhiprogrammis
viis rahvusvahelist truppi, lisaprogrammis
kaheksast eri riigist 20 noore etenduskunst-
niku ühisloominguna sündinud lavastused
nii linna tänavatel kui ka lavadel. Festivali
juurde kuulusid loengud ja õpitoad. 

Birgitta Festival
9.–18. augustini 2013 Pirita kloostri 
vare- metes 
Korraldaja: Tallinna Filharmoonia, 
www. birgitta.ee  
Muusikateatrifestival, kus rõhk oli sõnal
„teater“ ja üles astusid külalisteatrid Saksa-
maalt, Suurbritanniast ja Venemaalt: Inglise
Opera Northi „Faust“ ja „Albert  Herring“;
Bertolt Brechti tekstide ja Kurt Weilli muusi-
kaga „7 surmapattu“ Berliini Komische Ope-
rilt; Kremli balletilt kahest ooperist kokku-
pandud Figaro-lugu ning muinasjutuballett
„Uinuv kaunitar“. 
Esietendus festivali poolt tellitud Leelo
Tungla ja Olav Ehala muusikal „Arabella“
(Ugala Teater) ja koostöös festivaliga Prom-
fest valminud ooper „Tsaari mõrsja“, milles
laulsid viimase rahvusvahelise laulukon-
kursi võitjad eri maadest.

Linnafestival UIT
15.–17. augustini 2013 Tartus 
www.uit.ee 
Tartu kesklinnas ja nurgatagustes esmakord-
selt toimunud linnafestival, mis vaatles Tartu
sümbolpaiku ja äärealasid värske pilguga,
sotsiaalseks keskpunktiks ja kohtumis-
paigaks Magasini tänavale loodud Uus Õu.
Kolme päeva jooksul kuulis helikunsti, nägi
installatsioone ja teatrit nii tänaval kui ka
magalarajoonis. 

III Dovlatovi Päevad
23.–25. augustini 2013 Tallinnas 
Loominguline juht Jelena Skulskaja.
www.dovlatov.ee  
Kirjanduspeo kavas oli kakskeelne luule-
lavastus „От ангела и от орла / Kotkast ja
inglist“ ning esietendus lavastus „Посадоч-
ный талон/ Pardakaart“, mis põhines eesti-
ja venekeelsete Eesti luuletajate loomingul. 

A-festival
11.–12. oktoobrini 2013 Tartus, Genialistide
klubis 
Korraldaja: Tartu Üliõpilasteater 
www. ut.ee/teater 
Teisel absurdinäidendite festivalil astusid
üles nii Tartu Üliõpilasteater lavastusega
„Uus üürnik“ kui ka külla kutsutud Moskva
stuudioteater Эскизы в пространстве (Eskii-
sid ruumis) lavastusega „Toored ja uhked“. 

Tilt!
18.–19. oktoobrini 2013 Tallinnas, Telliskivi
Loomelinnaku saalis 
Korraldaja: Eesti Improteater 
Eesti esimesel improteatrifestivalil esinesid
kõik siin tegutsevad improteatrid: Eesti
Improteater, Improkraatia, Improgrupp Jaa!
ning külalised nii Soomest (Clark & Addi-
son), Lätist (Rīgas Improvizācijas Teātris),
Norrast (Det Andre Teatret) kui ka Inglis-
maalt (Katy & Maria). Lisaks etendustele oli
võimalik osaleda ka improteatri neljas töö-
toas. 
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RIIK TEATER VÕI ESINEJA, AUTOR LAVASTUS ESITUSPAIK ETENDUSED KÜLASTUSED

Ameerika 

Ühendriigid Annie Dorsen Hello Hi There Kanuti Gildi saal 1 104

Ameerika 

Ühendriigid

Vallejo Gantner, Jess Edkins / 

PS122 PS122 Global seminar Kanuti Gildi kelder 1 12

Belgia Woosh´ing Machine Bloom Studio 1 Kumu auditoorium 1 55

Belgia Woosh'ing Machine Bloom Studio 2 Kumu auditoorium 1 40

Belgia Louise Vanneste HOME Kanuti Gildi saal 1 100

Belgia Ayelen Parolin 6/25/76 Kanuti Gildi saal 1 61

Belgia t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e. XL PLeasures Kanuti Gildi saal 1 54

Belgia t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e. Landscape duet (film) Kanuti Gildi saal 1 50

Belgia

Louise Vanneste, Stephanie 

Brock / RISING HORSES

Going West 

videoinstallatsioon

Draakoni Galerii 

Keldrisaal 7 100

Bulgaaria Ivo Dimchev Som Faves Kanuti Gildi saal 1 160

Hispaania Ana Asensio Medeial on midagi viga Endla Küün 2 149

Hispaania Inaki Mata Takistused

Tallinna vanalinna 

tänavad 4 475

Holland Erik Kaiel O`Snap Kanuti Gildi saal 2 216

Holland

Alma Söderberg ja               

Angela Peris Alcantud Kõik Okasroosikese loss 2 197

Holland DudaPaiva Company Bestiaires Linnateatri Taevalava 2 260

Horvaatia Tea Tupajic, Petra Zanki

The Curator's Piece               

(A Trial Against Art) Kanuti Gildi saal 1 108

Kanada Ex Machina Kuu tagumine külg Nokia kontserdimaja 2 3 082

Leedu Kaunase Nukuteater Päikese poole NUKU Väike saal 1 130

Leedu

Leedu Teatri- ja 

Muusikaakadeemia Zigmas Lai tänav 1 esine 2 115

Poola Wioleta Komar Diiva Endla Küün 1 154

Prantsusmaa Kompanii Oisiveraie Väike tsirkus Köismäe torn 4 225

Prantsusmaa Kompanii Alinéa Sõnadeta lühilood Kitselava 2 200

Prantsusmaa Paljaste Käte Teatri stuudio Vana Don Juan Nunne tänav 2 70

Saksamaa Antonia Baher Abecedarium Bestiarium NO99 teatrisaal 1 112

Sloveenia Janez Janša My Name is Janez Janša kino Sõprus 2 44

Sloveenia Ljubljana Nukuteater

Väike Salamander           

läheb üle tee Linnateatri Taevalava 3 136

Sloveenia Mini Teater Morrison ja neli aastaaega NUKU Ovaalsaal 2 120

Sloveenia Matia Solce Õndsad luud NUKU helistuudio 2 40

Soome Minna Puolanto Magamine on surnutele Endla Küün 1 125

LISA 4. KÜLALISTEATRID JA –ESINEJAD EESTIS
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Soome Turu Rakenduskõrgkool Iisibiisi Von Krahli teatrisaal 2 210

Soome TADaC Passage NO99 Kammersaal 1 80

Soome Moodsad Nukunäitlejad Karbikummitus Nunne tänav 2 85

Soome Moodsad Nukunäitlejad Kosmos Kitselava 2 155

Ukraina Teater na Pecherske Öine Gaspard Vene Teatri väike saal 1 20

Valgevene

Valgevene Suur Ooperi-              

ja Balletiteater Spartacus Estonia teatrisaal 1 748

Valgevene

Valgevene Suur Ooperi-               

ja Balletiteater

Balletiõhtu: Thamar. 

Sheherezade Estonia teatrisaal 1 750

Valgevene

Valgevene Suur Ooperi-               

ja Balletiteater Vürst Igor Estonia teatrisaal 1 754

Valgevene

Valgevene Suur Ooperi-               

ja Balletiteater Madama Butterfly Estonia teatrisaal 2 1 237

Venemaa O. Tabakovi teater, Moskva Aasta, kui ma ei sündinud Estonia teatrisaal 2 1 486

Venemaa
Noore vaataja teater, Peterburi

Delhi tants NO99 teatrisaal 2 360

Venemaa A. S. Puškini nim. teater, Moskva Ema põld NO99 teatrisaal 2 440

Venemaa

F. Volkovi nimeline 

draamateater, Jaroslavl Nimetu Estonia teatrisaal 2 1 486

Venemaa

Väike Draamateater –   

Euroopa Teater, Peterburi Salakavalus ja armastus Vene Teatri suur saal 2 1 400

Venemaa Romantiline teater Hiilgav Sankt-Peterburg Ilmarise väike saal 1 40

Venemaa Baltiiski Dom Antikehad Linnateatri Taevalava 1 89

Venemaa Stavanger Stavanger Vene Teatri suur saal 1 49

Venemaa Stavanger Stavanger

Tartu Uue Teatri          

suur saal 1 34

Venemaa

Marina Razbezkina 

dokumentaalkino kool ����.DOC Vene Teatri Peeglisaal 8 57

Venemaa Väike Draamateater Madridi...Madridi... Vene Teatri väike saal 1 57

Venemaa Väike Draamateater Orkester Vene Teatri väike saal 1 32

Venemaa Teater na Liteinom Perekonnaportree Vene Teatri suur saal 1 280

Venemaa Teater na Liteinom Võlusüsi Vene Teatri suur saal 2 296

Venemaa Peterburi Suur Nukuteater

Shakespeare'i 

laboratoorium NUKU väike saal 1 165

Venemaa

Peterburi                   

Teatrikunstide Akadeemia See olen mina NUKU Ovaalsaal 2 105

Venemaa

Peterburi                   

Teatrikunstide Akadeemia Petruška Tallinna Raekoja plats 2 115

Venemaa Jaroslavli Riiklik Teatriinstituut Tuulest toodud

Kitselava;             

Raekoja plats 2 200

Šotimaa Francisca Morton Celeste'i tsirkus NUKU Ovaalsaal 2 130

Šotimaa Shona Reppe'i Nukud Tuhkatriinu NUKU Ovaalsaal 2 108

               KOKKU 105 17 662
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Külalised Eestis lisaks tabelis toodud eten-
dustele ja esinejatele:

11. jaanuaril Improteatrite võistluse kaaskor-
raldaja ja esineja Peterburi Teatr05. 

5. veebruaril Tallinna Lilleküla Gümnaasiu-
mis kaks Euroopa teatrivõrgustiku Platform
11+ raames valminud lavastuse „FACE ME –
MUUTUSTE AEG. Black Stone“ etendust.
Osalesid professionaalsed teatritegijad Un-
gari, Inglismaa, Eesti ja Soome teatritest, koos
nendega astus üles 15 Eesti koolinoort. 

12.–13. märtsini NUKU Ovaalsaalis Olaf
Möller ja Sabine Schröder-Zobel (Saksamaa)
lavastusega „Rosi ja köögikoletis“. 

21. ja 22. märtisl Vene Teatris Peterburi Lev
Erenburgi Väike Draamateater lavastustega
„Madridi... Madridi...“ (J. J. A. Milláni „Kaa-
liumtsüaniidi… Piimaga või ilma?“ alusel) ja
„Orkester“ (J. Anouilh’ näidendi motiividel). 

8. aprillil Nokia Kontserdimajas suur balleti-
gala maailma juhtivate teatrite – New York
City Ballet, Royal Ballet London, Staatsballet
Berlin jt – teatritruppide solistidega. 

5. mail teatris NO99 Helsingi Teatriakadee-
mia Eeva Muilu tantsualvastusega „Passage
– Dancer as a Site for the World to Pass
Through“. 

6. mail Nokia Kontserdimajas ja 7. mail Va-
nemuise Kontserdimajas Alla Duhhova juhi-
tud Moskva balletitrupp Todes lavastusega
„Attention!“. 

10.–12. maini Jõhvi Kontserdimajas Moskva
Klassikalise Balleti Teater lavastustega
„Romeo ja Julia“ ning „Maailma loomine“.

12. mail Nokia Kontserdimajas Bad Boys of
Dance’i tantsu-show „Rock the Ballet“ (lavas-
taja Rasta Thomas). 

17. ja 21. mail Vene Teatris teater „Giraffe
Royal“ – Stanislav Varkki ja Larissa Lebede-
va valge klounaadi lavastusega „Karneval“. 

21.–22. maini Moskva Taganka Teater Nokia
Kontserdimajas lavastustega „Kaheteistküm-
nes öö“ (autor William Shakespeare) ja „Ku-
ningas sureb“ (autor Eugène Ionesco, lavas-
taja Poola režissöör Krzistof Zanussi, peaosas
Valeri Zolotuhhin). 

7.–8. juunini Moskva teater Sovremennik
Nokia kontserdimajas lavastustega „Sügisso-
naat“ (Ingmar Bergmani filmistsenaariumi
ainetel, lavastuse idee Jekaterina Polovtsev.
Peaosades Marina Nejolova ja Aljona Ba-
benk) ning „Head uut aastat...“ (autor ja
lavastaja Rodion Ovtšinnikov. Peaosades Ser-
gei Garmas ja Leonid Jarmolnik). 

12. juunil Nokia Kontserdimajas Tšehhovi
Duet Comedy Club: Andrei Molotšnõi ja
Anton Lirik. 

21. juunil Okasroosikese lossis Hispaania-
Eesti kooslus Maria Ibarretxe ja Renate
Valme ning Soome kunstnikud Saara Han-
nula ja Sanna Uuttu.

29. septembril Nokia Kontserdimajas Viktju-
ki teater lavastusega „Markii de Sade’i mas-
kiball“ (autor Andrei Maksimov, lavastaja ja
muusikaline kujundaja Roman Viktjuk). 

1. ja 2. oktoobril Nokia Kontserdimajas Ro-
bert Lepage’i „Kuu tagumine külg“, Le Projet
Ex Machina, osas Yves Jacques. Lavastuse
Eestisse tooja Tallinna Linnateater. 
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11. oktoobril Tartus Genialistide klubi saalis
Moskva stuudioteater Эскизы в пространстве
(Eskiisid ruumis) lavastusega „Toored ja
uhked“.

18.–19. oktoobrini improteatrite festivalil Tilt!
Soome trupp Clark & Addison, Läti Rīgas
Improvizācijas Teātris, Norra Det Andre
Teatret ning Inglismaa trupp Katy & Maria.

26. oktoobril Tallinna Kultuurikatlas inter-
distsiplinaarne multimeediumlavastus „Al-
bert Camus reads The Stranger REMIX“.
Korraldajad Kultuurikatel ja Prantsuse Insti-
tuut Eestis. 

6. novembril Piip ja Tuut Teatri- ja Mängu-
majas Austraalia koomik Dan le Man sarjas
„Supiteater kutsub lõunale“.

19. novembril Iggy Malmborgi (Malmö) ja Jo-
hannes Schmiti (Berliin) projekti White on
White raames lavastusega „#6 - Queer Sells“
Kanuti Gildi SAALis. 

23. novembril Tallinnas, Cabaret Rhizome’is
(Kaarli pst 9) Prantsuse kultuurisügise
ACCORD! raames „Looking for Hamlet“ (la-
vastaja-näitleja Jules Audry William Shakes-
peare’i tõlgendus).

19. detsembril Saku Suurhallis Aafrikast pärit
40-liikmeline kollektiiv Aafrika Tsirkus. 

25. detsembril Vanemuise Kontserdimajas ja
26. detsembril Nokia Kontserdimajas Mos-
kow City Ballet balletiga „Pähklipureja“.  
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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
ka sõnateatrina. Alates 1920. aastatest on
teatris iseseiva haruna ka balletitrupp. Rah-
vusooperi nime kannab teater alates 1998.
aastast, 2010. aasta märtsist kannab balleti-
trupp Eesti Rahvusballeti nime. RO Estonia
on avalik-õiguslik asutus ja tegutseb eraldi
Rahvusooperi 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:
17 ooperisolisti, 40 kooriliiget, 15 balleti-
solisti, 45 balletiartisti, 90 orkestriliiget.

Teatrijuht: Aivar Mäe
Loominguline juht: Vello Pähn
Lavastaja, peadirektori nõunik: Arne Mikk
Balleti kunstiline juht: Toomas Edur; assis-
tent: Age Oks; administratiivjuht: Andrus
Kämbre
Peakoormeister: Hirvo Surva (kuni
20.10.2013), Elmo  Tiisvald (al 8.10.2013)
Poistekoori direktor-dirigent: Hirvo Surva

Dirigendid: Jüri Alperten, Mihhail Gerts,
Risto Joost
Näitejuhid: Helgi Sallo, Kati Kivitar
Muusikalavastuse assistendid: Ellen Maiste,
Silva Valdt
Vokalistide kontsertmeistrid: Tarmo Ees-
pere, Riina Pikani, Ivo Sillamaa, Ralf Taal
Balleti kontsertmeistrid: Anneli Tohver, Vla-
dima Jeremjan, Larissa Beresneva (kuni
31.07.2013)
Koori kontsertmeister: Mari-Ann Aljaste
Repetiitor-pedagoogid: Elita Erkina, Viktor
Fedortšenko, Katrin Kivimägi, Marina Kes-
ler, Daniel Otevrel (al 13.08.2013)
Ooperijuht: Mart Mikk; assistent: Heidi
Sibul
Orkestri ja koori direktor: Aili Roose; assis-
tendid: Rosalie Sirel, Nelli Kübarsepp (kuni
17.10.2013); inspitsiendid: Rein Taidla, Mati
Kõrts, Jüri Kruus, Anton Osu
Trupijuht: Lea Peterson
Noodikogu juhataja: Jaan Kiiv

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

Balletisolistid: Olga Rjabikova, Aleksandr
Prigorovski, Marika Muiste (lapsehooldus-
puhkusel al 28.10.2013), Galina Rohumaa
(end Lauš), Andrus Laur, Gabriel Davidsson,
Jonatan Davidsson (al 13.08.2013), Heidi
Kopti,  Bruno Micchiardi, Nanae Maruyama
(al 1.08.2013)

Balletirühm: Aleksandr Kanapljov, Jonathan
Hanks,  Jevgeni Grib (kuni 31.07.2013), Vitali
Nikolajev, Daniel Kirspuu, Seili Loorits-
Kämbre, Svetlana Danilova, Michele Pelleg-
rini, Ingrid Gilden, Urve-Ly Voogand, Triinu
Leppik, Mihhail Jekimov, Darja Günter,
Viktor Jelissejev (kuni 31.07.2013), Sanna
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Kondas, Anton Ržanov, David Horn, Maigret
Peetson, Nadežda Antipenko, Anastassia
Savela, Ksenia Seletskaja, William Simmons,
Charlotte Ingleson, Kaire Kasetalu, Emilia
Cadorin (kuni 31.07.2013), Irina Fjodorova,
Matteo di Loreto, Marianne Mayer Bas-
sing, Abigail Sheppard, Oksana Saar, Chris-
tina Krigolson (kuni 23.03.2013), Kaja Kreitz-
berg (kuni 28.02.2013), Martin Lagos Kuusk,
Vadim Mjagkov, Eneko Amoros, Tess Buck,
Erika Delponte (kuni 31.07.2013), Svetlana
Pavlova (lapsehoolduspuhkusel), Giuseppe
Martino, Chiara Annunziato, Maia Gontša-
renko, Ksenia Bespalova, Alexander Nuttall,
Oksana Tralla (kuni 31.07.2013), Aljona
Bajandina, Mari Lofitskaja (al 13.08.2013),
Margaret Rodtšenkova (al 13.08.2013), Gia-
como De Leidi (al 13.08.2013), Daniel Ostfeld
(al 13.08.2013), Shira Ezuz (al 13.08.2013),
Paula Veiler (al 13.08.2013), Giulia Paganelli
(al 13.08.2013)

Ooperisolistid: Rauno Elp, Helen Lokuta,
Jassi Zahharov, Heli Veskus, Mart Madiste,
Urmas Põldma, René Soom, Aare Saal, Janne
Ševtšenko, Mart Laur, Andres Köster, Juuli
Lill-Köster, Kristina Vähi-Matesen (kuni
28.02.2013), Kadri Kipper, Kristel Pärtna,
Pavlo Balakin (al 1.02.2013)

Lepingulised külalissolistid: Aile Asszonyi,
Priit Volmer, Oliver Kuusik

Ooperikoor: Ludmilla Kõrts, Ülle Tundla,
Kati Jaanimäe, Eva Rand, Albina Kotšetova,
Olga Zaitseva, Kätlin Truus (kuni 31.07.2013),
Airike Kolk, Triin Ella, Eveli Heinapuu,
Maria Kais, Greete Kivisild, Karin Andrek-
son, Maire Haava, Airi Sepp, Kairi Tammaru,
Pille-Riin Rajavee, Kristiina Under, Valentina
Taluma, Meeli Lass (lapsehoolduspuhkusel
al 7.08.2013), Lydia Roos, Külli Ormisson,

Kädi Kosenkranius, Rachel Dyson (al
7.08.2013), Maria Leppoja (al 28.08.2013),
Ricardo Cuartero Vázquez, Jan Oja, Andre
Amadeus Trumm, Jaak Jõekallas, Pavlo Bala-
kin (kuni 31.01.2013), Roman Chervinko,
Georg Gurjev, Arvids Keinis, Priit Kruuse-
ment, Ivo Onton, Mati Vaikmaa, Rene Alas,
Aare Kodasma, Sven Tarlap, Madis Enson
(kuni 5.01.2013), Olev Kriisa, Danila Frantou
(al 9.10.2013), Vladislav Horuženko (al
5.01.2013), Vyacheslav Reznichenko (al
1.12.2012), Pavel Lapkovski (al 2.10.2013)

Orkester: Andrus Haav, Toomas Nestor,
Kristina Kriit, Marita-Merle Klimova, Liliana
Tamm-Maaten, Jaan Normak, Henno Soode,
Karmen Sookruus, Leena Uibokand, Katrin
Uuli, Marika Vihermäe, Alar Villems, Liis-
Helena Väljamäe, Maria Goršenina, Maarja
Allik, Eva-Liisa Heinmaa, Kersti Tomingas,
Adrian Bravo Lopez, Anu Laas, Karolina
Normak, Ida Teppo (al 10.08.2013), Kaia Mut-
tik (lapsehoolduspuhkusel), Kristjan Nõlvak,
Mai Rosenroth (lapsehoolduspuhkusel), Epp
Saar, Eugen Simson-Valtin, Eivin Toodo,
Ester Vain, Arne Pilliroog, Mari Aasa, Laur
Eensalu, Madis Järvi (al 1.11.2013), Kerstin
Tomson, Anneliis Lindre, Mairit Mitt (kuni
31.10.2013), Angelica Averjanov, Maria Nes-
terenko, Helen Kedik, Henry-David Varema
(palgata puhkusel 6.01–31.12.2013), Mart
Laas, Kristjan Saar, Raul Seppel, Lembi Mets,
Andrus Vihermäe, Mati Leibak, Sirje Juh-
kam, Vambo Pikknurm, Tiit Pärtna, Andreas
Arder, Aleksander Jõgi, Toivo Unt, Marek
Mere (al 10.08.2013), Marko Õunapuu, Re-
gina Udod, Jonathan Henderson, Sigrid Oru-
saar (kuni 31.07.2013), Eneli Hiiemaa, Ann
Õun, Hardo Killing (kuni 31.07.2013), Misuki
Shindo (al 10.08.2013), Olev Ainomäe, Guido
Gualandi, Kristi Volmer (end Keel), Leho
Läte, Vahur Vurm, Edmunds Altmanis, Vello
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Sakkos, Jüri Millistfer, Heiti Riismäe, Rene
Sepalaan, Marko Jõeleht, Kristjan Mänd, Rait
Erikson, Inno-Mart Kont, Joel Ots, Valdek
Põld, Veljo Toodo, Igor Rootsi (kuni
10.08.2013), Hanno Kedik, Vigo Uusmäe (al
10.09.2013), Priit Aimla, Mart Kivi, Raimond
Vendla (al 1.10.2013), Taavi Kuntu, Chris
Sommer (kuni 30.09.2013), Roman Petuhhov,
Aabi Ausmaa, Toomas Uustalu, Valter Jür-
genson, Guido Kongas, Margus Toompere
(kuni 31.07.2013), Ivar Kiiv (al 2.05.2013),
Madis Vilgats, Rein Tiido, Anto Õnnis, Patric
Malm, Csaba Zoltán Marján, Eda Peäske,
Saale Kivimaker-Rull, Tatjana Lepnurm
(kuni 31.03.2013)

UUSLAVASTUSED 

Aken ooperi- ja balletimaailma
Teatriseiklus ooperi- ja balletisolistide, koori
ja orkestriga. Autor ja lavastaja Mart Mikk,
dirigent Jüri Alperten, valguskunstnik Anton
Kulagin, valguskunstnik Rasmus Rembel,
videokunstnik Chris Männik, helikujundaja
Kalev Timuska, lavastaja assistent Kati Kivi-
tar, repetiitorid Age Oks, Elita Erkina ja Vik-
tor Fedortšenko, kontsertmeister Ivo Silla-
maa, grimeerija Taimi Lume, eriefektide teh-
niline teostus Ants Voolma. 
      Osades: Tiit Kikas – Laserharf. Rauno
Elp, Mart Laur – Duett Donizetti ooperist.
Ksenia Seletskaja, Aleksandr Kanapljov – Pas
de deux Adami balletist. Kadri Kipper – Öö-
kuninganna aaria Mozarti ooperist. Mart Ma-
diste – Hertsogi laul Verdi ooperist. Kristel
Pärtna, Janne Ševtšenko – Rossini. Heidi
Kopti, Svetlana Danilova, Abigail Sheppard,
Seili Loorits-Kämbre – Väikeste luikede tants
Tšaikovski balletist. Eesti Rahvusballeti
trupp, RO Estonia koor ja orkester. 
Esietendus 10. jaanuaril 2013 teatrisaalis. 

Prints ja kerjus
Priit Pajusaare ooper Mark Twaini teose
ainetel. Libreto autor Aapo Ilves, lavastaja
Andres Puustusmaa, koreograaf Elo Unt,
kunstnik Ingrid Proos, dirigendid Mihhail
Gerts ja Risto Joost, valguskunstnik Anton
Kulagin, koormeistrid Hirvo Surva ja Marge
Mehilane, kontsertmeister Riina Pikani, or-
kestreerijad Rasmus Puur ja Tõnis Kõrvits,
lavastaja assistent Ellen Maiste, etenduse
juhid Mati Kõrts ja Rein Taidla, näitejuht
Helgi Sallo, koreograafi assistent Üüve-Lydia
Toompere. 
      Osades: Märt Pius – Edward Tudor,
prints. Priit Pius – Tom Canty, kerjuspoiss.
Triin Ella või Juuli Lill – Tomi ema. René
Soom või Jassi Zahharov – John Canty, Tomi
isa; Henry VIII. Rauno Elp või Aare Saal –
Miles Hendon, pärandist ilma jäetud aadlik.
Airi Sepp või Kädi Kosenkranius – Edith,
Miles Hendoni abikaasa. Andres Köster või
Urmas Põldma – Isa Andrew, vaimulik. Kris-
tel Pärtna või Kadri Kipper – Mary, metsa-
piiga. Ingel Marlen Mikk või Liisa Piret
Pajusaar – Anne, metsapiiga. Airike Kolk või
Kati Jaanimäe – 3. metsapiiga. Janne Ševt-
šenko või Rosanna Lints – Jane, seltsidaam.
Priit Volmer – Erak-keerub; Kaabakas Hugo.
Mart Laur või Märt Jakobson – Lordprotek-
tor. Ivo Onton või Mati Vaikmaa – Vahisõdur.
Lydia Roos või Ludmilla Kõrts – 2. london-
lane. Pille-Riin Rajavee või Maria Kais – Met-
satalu pereema; Kojaemand. Arvids Keinis
või Roman Chervinko – Timukas. Aare Ko-
dasma või Sven Tarlap – 1. londonlane; 1.
vangivalvur. Georg Gurjev või Jaak Jõekallas
– 3. londonlane; 2. vangivalvur; Hääl rahva
hulgast. Eveli Heinapuu või Maire Haava –
Jacki teise naise pea. Eva Rand või Valentina
Taluma – Hertsoginna. Karin Andrekson või
Ülle Tundla – Krahvinna. Priit Kruusement –
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Hääl rahva hulgast. Teistes osades: Meeli
Lass, Olev Kriisa, Albina Kotšetova, Andre
Amadeus Trumm, Diana Dikson-Soom,
Greete Kivisild, Jan Oja, Kairi Tammaru,
Kristiina Under, Kätlin Truus, Külli Ormis-
son, Liivi Põldmäe, Madis Enson, Maris Li-
loson, Olga Zaitseva, Rene Alas, Ricardo
Cuartero Vázquez ja Eesti Tantsuagentuuri
trupp. RO Estonia orkester. 
Esietendus 26. jaanuaril 2013 teatrisaalis. 

Tannhäuser 
Richard Wagneri ooper. Lavastaja Daniel Sla-
ter, kunstnik Leslie Travers, dirigendid Jüri
Alperten, Mihhail Gerts ja Vello Pähn, val-
guskunstnik Anton Kulagin, koormeistrid
Hirvo Surva, Marge Mehilane ja Zoja Herts,
kontsertmeistrid Ivo Sillamaa, Ralf Taal ja
Tarmo Eespere, lavastaja assistent Ellen
Maiste, liikumisjuht Kati Kivitar, etenduse
juhid Mati Kõrts ja Rein Taidla. 
      Osades: Mart Madiste või Mati Turi –
Tannhäuser.  Aile Asszonyi või Heli Veskus
– Elisabeth, maakrahvi vennatütar; Veenus.
Rauno Elp või René Soom – Wolfram von
Eschenbach, minnesinger. Pavlo Balakin või
Märt Jakobson – Hermann, Tüüringi maa-
krahv.  Oliver Kuusik või Urmas Põldma –
Walther von der Vogelweige, minnesinger.
Jassi Zahharov või Priit Volmer – Biterolf,
minnesinger. Aleksander Arder või Andres
Köster – Heinrich der Schreiber, minnesinger.
Mart Laur või Olari Viikholm – Reinmar von
Zweter, minnesigner. RO Estonia poistekoor:
Marek Huntsaar – Noor karjane; Paaž. Ar-
mani Pogusjan – Noor karjane. Martin Ein-
mann, Lauri Luup, Rico Angel Nurmsalu,
Mario Uibu, Karl Erik Villems, Kasper Kaar,
Jaan Erik Muru, Artjom Pahhomov ja Paul
Andreas Uuetoa – Paažid. Rahvusballett, RO
koor ja orkester. 
Esietendus 14. märtsil 2013 teatrisaalis. 

Rahvusvahelise tantsupäeva balletigala.
Mai Murdmaa 75
Koreograaf ja lavastaja Mai Murdmaa, val-
guskunstnik Tiit Urvik, videokunstnik Chris
Männik, helikujundaja Kalev Timuska, repe-
tiitorid Ilse Adusson, Jelena Poznjak Kõlar,
Marina Kesler, Tiiu Randviir, Viesturs Jan-
sons ja Viktor Fedortšenko, etenduse juht Jüri
Kruus. 
      Osades: Nashua Mironova, Olga Rjabi-
kova, Maksim Tšukarjov, Eneko Amoros,
Andrus Laur, Eve Andre-Tuga, Sergei Upkin,
Vitali Nikolajev, Jonathan Hanks, Juuli Lill,
Nadežda Antipenko, Anatoli Arhangelski,
Vadim Mjagkov, Ksenia Bespalova, Svetlana
Danilova,  Mihhail Jekimov, Daniel Kirspuu,
Martin Lagos Kuusk, Seili Loorits-Kämbre,
Alexander Nuttall, Maigret Peetson, Anasta-
sia Savela, Urve-Ly Voogand, Ilja Mironov,
Tallinna Balletikooli õpilased: Laura Ragel,
Emma Safonova, Laura Leškin, Lisanna Lajal,
Karolina Ferland, Anastassia Terehhova, Ma-
rita Weinrank. Muusikud: Neeme Punder –
flööt. Peeter Malkov – altflööt. Daniel Julle –
kitarr. Aare Tammesalu – tšello. 
Etendus 28. aprillil 2013 teatrisaalis. 

Inimhääl 
Francis Poulenci lüüriline tragöödia ühes
vaatuses. Jean Cocteau’ libreto prantsuse kee-
lest tõlkinud Kulno Süvalep, lavastaja Neeme
Kuningas, muusikajuht Ivo Sillamaa, kont-
sertmeister Ralf Taal, kostüümi- ja lavastus-
kunstnikud Ott Evestus, Grete Laus, Neeme
Kuningas, valguskunstnik Rasmus Rembel,
kontsertmeister Ralf Taal, näitejuht Helgi
Sallo, etenduse juht Silva Valdt.  
      Osas: Helen Lokuta – Naine. 

Teatridirektor
Wolfgang Amadeus Mozarti ühevaatuseline
komöödia muusikaga. Libreto autor Gottlieb
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Stephanie jun, muusikanumbrite tõlge, dia-
loogide autor ja lavastaja Neeme Kuningas,
muusikajuht Tarmo Eespere, kontsertmeister
Ivo Sillamaa, lavastuskunstnikud Ott Eves-
tus, Grete Laus, Neeme Kuningas, valgus-
kunstnik Rasmus Rembel, kontsertmeister
Ralf Taal, näitejuht Helgi Sallo, etenduse juht
Silva Valdt.  
      O sades: Kadri Kipper – Proua Herz. Kris-
tel Pärtna – Proua Hõbekurk. Mart Laur –
Moses, teatridirektor. Urmas Põldma – Gold,
metseen. Tarmo Eespere – Maestro. Tiia Erm
– Paula Piru, priimabaleriin. Daniel Kirspuu
– Peeter Piru, tema lapselaps. Helgi Sallo –
Hilda, koristaja. 
OPERAtsioon VOX noored lauljad: Helen
Männik – Juta, komödiant. Rein Saar – Ülo,
komödiant. Edgar Tereping – Härra Richard
Viies, traagik. Elina Netšajeva – Lolita Plaks,
operetisubrett. Maarja Kangur – Traviata,
tema õde. Tambet Kikas – Ernst. 
Esietendused 4. mail 2013 Kammersaalis. 

Bajadeer 
Ludwig Minkuse ballett. Libreto autor ja ori-
ginaalkoreograaf Marius Petipa. Koreograaf
ja lavastaja Toomas Edur, kunstnik Peter
Docherty (Suurbritannia), dirigendid Mih-
hail Gerts ja Risto Joost, valguskunstnik Tiit
Urvik, lavastaja assistent Jevgeni Neff, repe-
tiitorid Age Oks, Elita Erkina, Katrin Kivi-
mägi, Marina Kesler ja Viktor Fedortšenko,
kontsertmeistrid Anneli Tohver, Larissa
Berezneva ja Vladima Jeremjan, etenduse
juhid Anton Osul ja Jüri Kruus. 
      Osades: Nanae Maruyama – Nikia, baja-
deer; Varjude III variatsioon. Alena Shkatula
– Nikia, bajadeer. Luana Georg – Gamzatti,
radža tütar; Pas d’action; Varjude I variat-
sioon. Galina Rohumaa – Nikia, bajadeer;
Gamzatti, radža tütar; Varjude III variat-
sioon. Ksenia Seletskaja – Gamzatti, radža

tütar. Jonathan Hanks – Kuldne templijuma-
lus; Sõjamees. Andrus Laur – Kuldne templi-
jumalus; Fakiiride juht; Sõjamees; Hindude
tantsu solist. Bruno Micchiardi – Kuldne
templijumalus; Fakiiride juht. Sergei Upkin
– Solor, sõjamees; Kuldne templijumalus.
Eneko Amoros – Fakiiride juht; Hindude
tantsu solist. Michele Pellegrini – Fakiiride
juht; Hindude tantsu solist. Aleksandr Ka-
napljov – Ülembrahmaan; Sõjamees; Hin-
dude tantsu solist. Gabriel Davidsson –
Ülembrahmaan; Sõjamees. Anatoli Arhan-
gelski – Solor, sõjamees; Ülembrahmaan. Vi-
tali Nikolajev – Ülembrahmaan; Dugmantha,
radža. Aleksandr Prigorovski – Dugmantha,
radža; Hindude tantsu solist. Ingrid Gilden
– Aya, teenijanna.  Sanna Kondas – Aya, tee-
nijanna. Maigret Peetson – Aya, teenijanna.
Seili Loorits-Kämbre – Aya, teenijanna, Pas
d’action; Hindude tantsu solist. Matteo di
Loreto – Sõjamees, Hindude tantsu solist.
William Simmons – Sõjamees. Giuseppe
Martino – Sõjamees; Hindude tantsu solist.
Nadezhda Antipenko, Chiara Annunziato –
Pas d’action; Varjude III variatsioon. Svetlana
Danilova,  Charlotte Ingleson – Pas d’action.
Heidi Kopti – Pas d’action; Varjude I ja II va-
riatsioon; Hindude tantsu solist. Abigail
Sheppard – Pas d’action; Varjude I ja II va-
riatsioon. Eve Andre-Tuga – Varjude I ja III
variatsioon. Olga Rjabikova – Varjude II
variatsioon. Anastasia Savela  – Varjude III
variatsioon. Darja Günter, Urve-Ly Voogand
– Hindude tantsu solist. Marianne Meyer
Bassing – Pas d’action soolo; II variatsioon. 
Esietendus 16. mail 2013 teatrisaalis. 

Kord saja aasta pärast ... 
Estonia awamise pidu. 
Teksti autorid Gustav Suits ja William Sha-
kespeare, muusika autorid Artur Lemba,
Eino Tamberg, Evald Aav, Giuseppe Verdi,
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Gustav Ernesaks, Pjotr Tšaikovski, Richard
Wagner,  Tõnis Kõrvits, Wolfgang Amadeus
Mozart. Lavastaja Arne Mikk, koreograafid
Marina Kesler ja Toomas Edur, kunstnik
Liina Keevallik, dirigendid Eri Klas ja Vello
Pähn, koormeistrid Andrus Siimon, Hirvo
Surva ja Marge Mehilane, etenduse juhid
Anton Osul ja Mati Kõrts. 
      Esinejad: Tiit Sukk – fragmendid „Ham-
letist“. Alo Kõrve – Hamleti monoloog, kat-
kendid „Proloogist“. Mart Toome – fragmen-
did „Hamletist“. Koit Soasepp (Soome Rah-
vusooper) – kõrtsistseen ooperist „Tormide
rand“. Gabriel Davidsson,  Vitali Nikolajev,
Andrus Haav, Triinu Leppik – balletistseen
„Unenägu kujuraiuja töökojas“. Andrus Laur,
Anatoli Arhangelski, Bruno Micchiardi – kaks
stseeni balletist „Kratt“. Urmas Põldma –
kõrtsistseen ooperist „Tormide rand“. Helen
Lokuta – Erna aaria ooperist „Liblikas“. Gali-
na Rohumaa, Maksim Tšukarjov – „Adagio“
balletist „Luikede järv“. Teistes osades Eesti
Rahvusballett, Eesti Rahvusmeeskoor, RO Es-
tonia poistekoor, RO Estonia koor ja orkester. 
Etendus 6. septembril 2013 teatrisaalis, otse-
ülekanne ETVs. 

Saja luige järv 
Balletigala Tšaikovski „Luikede järve“ aine-
tel koostöös Tallinna Balletikooli ja Läti Rah-
vusballetiga. Koreograafid Marius Petipa,
Aivars Leimanis ja Tiit Härm, lavastaja
Aivars Leimanis (Läti), kunstnikud Eldor
Renter ja Večella Varslavane (Läti), valgus-
kunstnik Rasmus Rembel, lavastaja assistent
Inese Dumpe (Läti), repetiitorid Age Oks,
Elita Erkina, Inese Dumpe (Läti), Katrin Kivi-
mägi ja Viktor Fedortšenko, etenduse juht
Jüri Kruus. 
      Osades: Maksim Tšukarjov – Prints Sieg-
fried. Galina Rohumaa – Odette; Ottilie. Ana-
toli Arhangelski – Kuri võlur Rothbart. Bruno

Micchiardi – Narr. Ieva Racane (Läti) – Suur
luik; Hispaania tants. Alise Prudāne ja Jolanta
Lubēja (Läti) – Suur luik; Mõrsja. Iļana Pu-
hova (Läti) – Suur luik. Luana Georg, Eve
Andre-Tuga, Svetlana Danilova, Seili Loorits-
Kämbre – Väikesed luiged. Kristine Neiksina,
Margarita Mergoļda, Annija Kopštāle ja Pau-
līna Druka (Läti) – Mõrsjad. Nanae Maruya-
ma, Eneko Amoros, Heidi Kopti ja Michele
Pellegrini – Napoli tants. Natalja Samborska,
Antons Freimans, Aleksandrs Latišonoks
(Läti) – Hispaania tants. Evelīna Godunova,
Aleksandra Astreina, Laine Paiķe (Läti) –
Vene tants. Marina Kesler – Printsi ema. 
Etendus 11. septembril 2013 Estonia välilaval.

Liblikas 
Tõnu Kõrvitsa ooper. Alusteose autor And-
rus Kivirähk, libretistid Lauri Kaldoja ja
Maria Lee Liivak, lavastaja Peeter Jalakas,
koreograaf Kati Kivitar, kunstnik Liisi Eel-
maa, dirigendid Risto Joost ja Vello Pähn,
valguskunstnik Anton Kulagin, videokunst-
nik Emer Värk, koormeistrid Hirvo Surva ja
Marge Mehilane, kontsertmeistrid Ivo Silla-
maa ja Riina Pikani, lavastuse assistent Ellen
Maiste, etenduse juht Rein Taidla, tehniline
teostus Enar Tarmo. 
      Osades: Kadri Kipper – Erika. Rauno Elp
– Theodor; Hamlet. Helen Lokuta – Erna;
Ophelia. Andres Köster – August. Oliver
Kuusik – August. Gabriel Davidsson, Daniel
Kirspuu, Kaja Kreitzberg, Maigret Peetson,
Hedi Pundonen, Xenia Rudakova, Mari Lo-
fitskaja – Tantsija. Teistes osades RO Estonia
koor ja orkester. 
Esietendus 13. septembril 2013 teatrisaalis. 

Eesti ballett 95 
Eesti balleti juubelilavastus. Muusika autorid
Ben Stevenson, Pjotr Tšaikovski, Sergei Pro-
kofjev ja Tauno Aints. Lavastaja Toomas
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Edur, koreograafid Hans van Manen, Lev
Ivanov, Lode Devos, Ludwig Minkus, Mai
Murdmaa, Marina Kesler, Roland Hynd, Tiit
Helimets, valguskunstnik Rasmus Rembel,
repetiitorid Age Oks, Daniel Otevrel, Elita
Erkina, Marina Kesler, Toomas Edur ja Viktor
Fedortšenko, etenduse juht Anton Osul. 
      Osades: Luana Georg, Sergei Upkin, Na-
nae Maruyama, Heidi Kopti, Jonathan Hanks,
Eve Andre-Tuga, Bruno Micchiardi, Jonatan
Davidsson, Michele Pellegrini, Galina Rohu-
maa, Gabriel Davidsson, Aleksandr Prigo-
rovski, Anatoli Arhangelski, Darja Günter,
Andrus Laur, Eneko Amoros, Olga Rjabi-
kova, Ksenia Seletskaja, Aleksandr Kanapl-
jov ja Tallinna Balletikooli õpilased. 
Esietendus 29. septembril 2013 Estonia väli-
laval. 

Balletiõhtu: Symbiont(s). Petruška 
Symbiont(s)
Wayne McGregori ballett. Muusika autorid
Andy Cowton, zoviet*france, Slam. Koreo-
graaf Wayne McGregor, lavastaja Antoine
Vereecken, valguskunstnik Lucy Carter.
Repetiitorid Age Oks, Daniel Otevrel, Marina
Kesler, Viktor Fedortšenko. Etenduse juhid
Anton Osul ja Jüri Kruus.
      Osades: Eve Andre-Tuga, Gabriel Davids-
son, Jonatan Davidsson, Jonathan Hanks,
Heidi Kopti, Andrus Laur, Nanae Maru-
yama, Bruno Micchiardi, Alena Shkatula.
Petruška 
Mai Murdmaa ballett. Muusika autor Igor
Stravinski. Koreograaf ja lavastaja Mai Murd-
maa, dekoratsiooni- ja kostüümikunstnikud
Kaspar Jancis ja Mai Murdmaa, valguskunst-
nik Anton Kulagin. Repetiitorid Age Oks,
Daniel Otevrel, Marina Kesler, Viktor Fedort-
šenko. Etenduse juhid Anton Osul ja Jüri
Kruus. 

      Osades: Bruno Micchiardi, Sergei Upkin
– Petruška. Luana Georg, Nanae Maruyama
– Priimabaleriin. Gabriel Davidsson, Jonat-
han Hanks – Esitantsija. Vadim Mjagkov, Vi-
tali Nikolajev – Võim. 
„Balletiõhtu“ teistes osades: Eneko Amoros,
Chiara Annunziato, Nadezhda Antipenko,
Marianne Meyer Bassing, Svetlana Danilova,
Shira Ezus, Giacomo De Leidi, Giuseppe
Martino, Giulia Paganelli, Ksenia Seletskaja,
Abigail Sheppard, William Simmons, Darja
Günter, Aleksandr Kanapljov, Seili Loorits-
Kämbre, Matteo di Loreto, Michele Pelleg-
rini, Aleksandr Prigorovski, Margaret
Rodtšenkova, Jonatan Davidsson. 
Esietendus 15. novembril 2013 teatrisaalis. 
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LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Aken ooperi- ja balletimaailma 10.01.2013 mitmeliigilavastus teism 2 955
Bajadeer 16.05.2013 tantsulavastus noored 8 5090
Balletiõhtu: Symbiont(s). Petruška 15.11.2013 tantsulavastus noored 3 2115
Boheem 29.10.2010 muusikalavastus täisk 5 2497
Carmen 26.05.2011 muusikalavastus täisk 6 3709
Eesti ballett 95 29.09.2013 tantsulavastus täisk 5 3920
Faust 20.09.2012 muusikalavastus täisk 10 6750
Inimhääl. Teatridirektor 4.05.2013 muusikalavastus täisk 3 365
Julius Caesar 27.01.2012 muusikalavastus noored 9 3949
Kord saja aasta pärast ... 6.09.2013 mitmeliigilavastus täisk 1 722
La traviata 29.10.2009 muusikalavastus täisk 11 6635
Laserharf 4.04.2012 mitmeliigilavastus teism 3 843
Liblikas 13.09.2013 muusikalavastus täisk 5 2605
Luikede järv 28.11.2002 tantsulavastus täisk 10 6978
Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi 1.02.2008 tantsulavastus lapsed 10 6756
Manon 7.04.2011 tantsulavastus täisk 5 3032
Manon Lescaut 4.11.2011 muusikalavastus täisk 5 3377
Mees La Manchast 22.03.2012 muusikalavastus noored 13 6240
Minu veetlev leedi 3.04.2008 muusikalavastus täisk 7 4304
Modigliani – neetud kunstnik 11.05.2012 tantsulavastus noored 8 3895
Pipi Pikksukk 5.03.2011 muusikalavastus lapsed 16 9858
Pokude aastaring 5.12.2012 mitmeliigilavastus lapsed 23 3052
Prints ja kerjus 26.01.2013 muusikalavastus teism 18 11462
Pähklipureja 3.12.2010 tantsulavastus lapsed 18 13325
Tantsupäeva gala. Mai Murdmaa 75 28.04.2013 tantsulavastus täisk 1 645
Rigoletto 9.11.2007 muusikalavastus täisk 3 1613
Rosalinde 2.12.2011 tantsulavastus täisk 4 1740
Saja luige järv 11.09.2013 tantsulavastus noored 1 2000
Silva 16.09.2010 muusikalavastus täisk 14 8068
Tannhäuser 14.03.2013 muusikalavastus täisk 10 6066
Tosca 13.05.2005 muusikalavastus täisk 2 656
Tuhkatriinu 16.11.2012 tantsulavastus teism 11 7321
Who cares? 10.02.2011 tantsulavastus täisk 3 1045

Väljaspool statsionaari anti 7% etendustest, sh Minski Suures Ooperi- ja Balletiteatris 4 lavas-
tusega 5 etendust 6000 vaatajale. 

Repertuaari nimekiri
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MUU TEGEVUS

Valgevene kultuuripäevade raames vahetas
Rahvusooper Estonia nädalaks lavad Valge-
vene Suure Ooperi- ja Balletiteatriga. Valge-
vene teater tõi 8.–13. veebruarini Estonia
lavale balletid „Spartacus“, „Thamar“ ja „Še-
herezade“ ning ooperid „Vürst Igor“ ja „Ma-
dama Butterfly“. Estonia jalutussaalides oli
avatud Valgevene fotonäitus.

25.–29. septembrini tähistati Giuseppe Verdi
200. sünniaastapäeva „Verdissimo!“ festiva-
liga. 

26.–29. septembrini tähistas Eesti Rahvusbal-
lett Eesti balleti 95. aastapäeva ringreisieten-
dustega Jõhvis, Pärnus ja Paides. 

Aasta jooksul toimusid „Printsi ja kerjuse“
kirjandikonkurss noortele, avati noorte teat-
riblogi, toimus Verdissimo Juniori esseekon-
kurss ja hooaega avav Estonia teatrilaat, viidi
läbi Estonia maja suuremahulised renoveeri-
mistööd, alates novembrist oli Narva, Tartu
ja Pärnu liinidel sõitvates Lux Expressi bus-
sides vaatamiseks valik Estonia ooperi- ja
balletilavastuste salvestusi, 14. detsembril
toimus Eesti Rahvusballeti kontsert Solarise
aatriumis. 

Seoses Estonia maja 100. juubeliga:  
Avati teatri ees Estonia 100 Waba Lawa, kus
sai oma laulu-, tantsu- ja pillimänguoskused
proovile panna. 
29. augustil andis Eesti Kunstimuuseum üle
August Weizenbergi skulptuuride „Koit“ ja
„Hämarik“ koopiad, mis valmisid kunsti-
metseen Enn Kunila toetusel. 
6. septembril anti välja postmark ja esimese
päeva ümbrik, mille esitlusel Estonia Talve-
aias oli kasutusel ka esimese päeva tempel. 
9. oktoobril avati Tallinna Keskraamatukogu
Muusikalehel virtuaalnäitus „Lauljateed –
Estonia ooperisoliste“. 
Eesti Televisoonis oli otseülekanne juubeli-
galalt, kontserdid ning saated: 
6. septembril Estonia maja 100: Awamise
pidu, otseülekanne
14. septembril Estonia maja 100: Põlvkon-
dade ooperigala I ja II osa 
29. septembril Estonia maja 100: ERSO hooaja
avakontsert
26. detsemril Estonia maja 100: juubelisaade 
14. septembril toimus ETV2 kultuurisaate
„Jüri Üdi klubi“ salvestus Estonia kammer-
saalis. Saadet juhtis Marko Reikop, vestlus-
ringis olid Neeme Järvi, Eri Klas, Vello Pähn,
Mai Murdmaa, Enn Suve, Toomas Edur, Age
Oks, Arne Mikk ja Neeme Kuningas. 

2013 MUUSIKA- TANTSU- MITMELIIGI- KOKKU
LAVASTUSED LAVASTUSED  LAVASTUSED

uuslavastused 4 5 2 11
kogu repertuaar 16 13 4 33
etendused 137 87 29 253
külastused 78 154 57 862 5 572 141 588
keskmine pilet 12,21 11,14 8,25 11,6

Repertuaari koondnäitajad
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KULUDTULUD

Maja täis muusikat juubeliüritus 16 36 400
Estonia maja 100 aasta pärast kontsert 1 18
Estonia ball. Savoy ball ball 2 1 083
Harjumaa ball. Savoy ball ball 1 717
Päikesekuningast kratini hariduslik sari 10 561
Hunt ja seitse kitsetalle hariduslik sari 15 1 488
Mäng muusika saatel hariduslik sari 9 769
Elagu Beethoven! kontsert 1 271
Nabucco kontsert 1 724
Naistepäevakontsert kontsert 1 119
Põlvkondade ooperigala kontsert 1 732
Kontsert kõige pisematele kontsert 8 801
Jõulutervitus kontsert 1 717
Koorisolistide kontsert kontsert 4 423
Reekviem kontsert 1 739
Romeo ja Julia kontsert 1 559
Tallinna Balletikooli gala 2013 muu 1 758
Vana Tallinn Gala kontsert 1 688
Verdi ja Wagneri ooperikoorid kontsert 1 874

KOKKU 76 48 441

MAJANDUSTEGEVUS

majandustegevusest 
laekuv tulu
1 923 525

tööjõukulud
7 987 446

halduskulud
437 727

kohvik
252 122

muud kulud
1 114 812

majanduskulud
1 236 878

toetused
6 742 760

etendustegevusega
kaudselt seotud
tulud
2 494 754
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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. 

STATSIONAARID ISTEKOHTI
Teatrisaal 215
Sinine saal 90
Sadamaait 177
Linnuse kapiitlisaal 90

KOOSSEIS

Teatri juht: Piret Rauk
Direktori asetäitja loomealal: Aarne Mägi

UUSLAVASTUSED

Vana õngitseja 
Lavastus valmis koostöös Ugala Teatriga. 
William Douglas Home’i komöödia. Inglise
keelest tõlkinud Erkki Sillaots, lavastaja Pee-
ter Tammearu, kunstnik Jaak Vaus, muusika-
line kujundaja Andres Raag, helikujundaja
Allan Kallaste, lavameister Ahto Matt, val-
gustaja Allan Kallaste, kostümeerija Laivi
Koppel, etenduse juht Ene Pärtel. 
      Osades: Arvo Raimo – Cecil Warburton.
Luule Komissarov – Evelyn Townsend.
Peeter Jürgens – teener Hawkins. 
Esietendus 19. jaanuaril 2013 teatrisaalis. 

Talgud
Lood ja laulud 1946. aasta talgutest Lööne
soos. Teksti autor ja lavastaja Tiit Palu, muu-

sikajuht Mihkel Mereäär, kunstnik Silver
Vahtre, muusikaline kujundaja Peeter Kono-
valov, helikujundaja Allan Kallaste, lava-
meister Ahto Matt, valgustaja Allan Kallaste,
kostümeerija Laivi Koppel, etenduse juht
Ene Pärtel. 
      Osades: Piret Rauk, Allan Noormets,
Andres Raag, Lee Trei, Hannes Prikk. 
Esietendus 1. augustil 2013 Sadamaaidas.  

Wally kohvik 
Sam Bobricki ja Ron Clarki komöödia. Inglise
keelest tõlkija ja lavastaja Peeter Tammearu,
kunstnik Jaak Vaus, muusikaline kujundaja
Andres Raag, helikujundaja Inga Tang, lava-
meister Ahto Matt, valgustaja Mario Laul,
grimeerija Ene Pärtel, kostümeerija Laivi
Koppel. 
      Osades: Merilin Kirbits – Janet Chester.
Andres Raag – Wally Murdock. Helena Mer-
zin – Louise Murdock. 
Esietendus 1. oktoobril 2013 teatrisaalis. 

Armastuse kirjad
Albert R. Gurney draama. Inglise keelest tõl-
kija ja lavastaja Peeter Tammearu, kostümee-
rija Laivi Koppel, konsultant Jaak Allik,
tehniline teostus Ahto Matt. 
      Osades: Piret Rauk – Melissa Gardner.
Peeter Tammearu – Andrew Makepeace
Ladd III. 
Esietendus 9. novembril 2013 Sinises saalis. 

Killu ja Mürakas
Lavastus lastele. Autor ja lavastaja Aarne
Mägi, muusika autor Laine Lehto, kunstnik
Annika Aedma, kostüümikunstnik Laivi
Koppel, lavameister Ahto Matt, valgustaja
Mario Laul. 
      O sades: Kati Ong – Killu. Hannes Prikk –
Mürakas. Aili Salong – Särakas. Mati Talvistu
– Kärakas. 
Esietendus 5. detsembril 2013 teatrisaalis.
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LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Armastuse kirjad 9.11.2013 sõnalavastus täisk 9 424
Killu ja Mürakas 5.12.2013 mitmeliigilavastus lapsed 16 1 026
Mündi lõhn 19.10.2012 sõnalavastus täisk 4 195
O.T.M.A. – Nikolai II tütred 14.06.2012 sõnalavastus täisk 3 750
Oma saar 26.10.2011 sõnalavastus täisk 4 159
Petmine 17.06.2011 sõnalavastus täisk 4 686
Talgud 1.08.2013 sõnalavastus täisk 11 1 897
Vana õngitseja 19.01.2013 sõnalavastus täisk 16 2 245
Wally kohvik 1.10.2013 sõnalavastus täisk 14 1 851

Repertuaari nimekiri

2013 SÕNALAVASTUSED MITMELIIGILAVASTUS KOKKU

uuslavastused 4 1 5
kogu repertuaar 8 1 9
etendused 65 16 81
külastused 8 207 1 026 9 233
keskmine pilet 7,78 3 7,36

Repertuaari koondnäitajad

64% etendustest anti üle Eesti, väljaspool lavastuste statsionaare.

Filmiprogramm lastele ürituste sari 4 313
Filmiprogramm täiskasvanutele ürituste sari 57 4 261
Kuressaare filminädal ürituste sari 5 469

KOKKU 66 5 043

MAJANDUSTEGEVUS

MUU TEGEVUS

KULUDTULUD

majandustegevusest 
laekuv tulu
60 136

tööjõukulud
136 683

halduskulud
38 971

majanduskulud
73 813toetused

169 790

etendustegevusega
kaudselt seotud
tulud
24 906
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TALLINNA LINNATEATER 
www.linnateater.ee 

Tallinna Linnateater, kunagine Eesti Riiklik
Noorsooteater, on tegutsenud rohkem kui
nelikümmend aastat. Linnateatril on oma
rahvusvaheline teatrifestival „Talveöö une-
nägu“. 

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
Muusikajuht: Riina Roose
Kunstnik: Kustav-Agu Püüman
Lavastajad-dramaturgid: Diana Leesalu,
Paavo Piik 
Dramaturgid: Triin Sinissaar, Kristiina Jalasto
Trupijuht: Veiko Tubin (kuni 11.08.2013),
Triinu Sillaste (al 12.08.2013)
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 Vannari, Henrik Kalmet, Indrek
Ojari, Kalju Orro, Karl-Andreas Kalmet, Kas-
par Velberg, Kristjan Üksküla, Külli Tee-
tamm, Liis Lass, Maiken Schmidt, Margus
Tabor, Mart Toome, Mikk Jürjens, Märt Pius,
Piret Kalda, Priit Pius, Priit Võigemast, Rain

Simmul, Sandra Üksküla, Tõnn Lamp,
Ursula Ratasepp

UUSLAVASTUSED

Kassirabal
Marina Carri draama. Inglise keelest tõlki-
nud Anu Lamp, lavastaja Madis Kalmet,
muusika autor Peeter Konovalov, kunstnik
Jaanus Laagriküll, valguskunstnik Priidu
Adlas. 
      Osades: Elisabet Reinsalu – Hester
Swane. Priit Võigemast – Carthage Kilbride.
Anne Reemann – Proua Kilbride. Piret Kalda
– Monica Murry. Külli Teetamm – Kassnaine.
Allan Noormets – Xavier Cassidy. Ursula
Ratasepp – Caroline Cassidy. Andres Raag –
Vaimulemb. Karl-Andreas Kalmet – Joseph
Swane'i vaim. Mikk Jürjens – Noor Dunne.
Kalju Orro – Isa Willow. Anna Aurelia
Kangur või Aurora Aleksandra Künnapas –
Josie Kilbride. 
Esietendus 9. novembril 2013 Põrgulaval. 

Kolm vihmast päeva
Richard Greenbergi draama. Inglise keelest
tõlkinud Krista Mits, dramaturgiline abi
Paavo Piik, lavastaja Diana Leesalu, kunstnik
Marion Undusk, valguskunstnik Priidu
Adlas, muusikaline kujundaja Veiko Tubin. 
      O sades: Priit Pius – Walker Janeway; Ned
Janeway. Maiken Schmidt – Nan Janeway;
Lina. Mikk Jürjens – Pip Wexler; Theo
Wexler. 
Esietendus 23. veebruaril 2013 Väikeses
saalis. 

Neli aastaaega 
Arnold Weskeri draama. Inglise keelest tõl-
kinud Mihkel Mutt, tõlke toimetaja Kristiina
Jalasto, lavastaja Alo Kõrve, muusika autor
Mart Johanson, kunstnik Marion Undusk,
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valguskunstnik Priidu Adlas, liikumisjuht
Maiken Schmidt. 
      Osades: Evelin Võigemast – Beatrice.
Argo Aadli – Adam. 
Esietendus 14. detsembril 2013 Väikeses
saalis. 

Offline 
Noortedraama. Teksti autor ja lavastaja Dia-
na Leesalu, muusika autor Veiko Tubin,
kunstnik Marion Undusk, valguskunstnik
Priidu Adlas. 
      O sades: Kaspar Velberg – L5_87. Liis Lass
– Lizett. Märt Pius – -rax-. Maiken Schmidt –
Elis. Priit Pius – Pärtel. Tõnn Lamp – Patrick. 
Esietendus 19. oktoobril 2013 Hobuveskis. 

Pál-tänava poisid
Ferenc Molnári noortejutustuse dramatisee-
ring. Ungari keelest tõlkinud Julius Mark,
dramatiseerija Diana Leesalu, lavastaja Mart
Koldits, kunstnik Jaagup Roomet, liikumis-
juht Märt Agu. 
      Osades: Alo Kõrve, Andero Ermel, Argo
Aadli, Henrik Kalmet, Indrek Ojari, Karl-
Andreas Kalmet, Kaspar Velberg, Kristjan
Üksküla, Mart Toome, Mikk Jürjens, Märt
Pius, Priit Pius, Priit Võigemast, Tõnn Lamp,
Veiko Tubin. 
Esietendus 8. juunil 2013 Lavaaugus. 

Skangpoomijad 
Ken Campbelli komöödia lastele. Inglise kee-
lest tõlkinud Kersti Põder, lavastaja Andrus
Vaarik, muusika autor Jarek Kasar, kunstnik
Riina Degtjarenko, valguskunstnik Emil Kal-
las, videokunstnik Andres Tenusaar, liiku-
misjuht Maiken Schmidt. 
      Osades: Henrik Kalmet – Fass. Indrek
Ojari – Tvoo. Veiko Tubin – Nooreminspek-
tor Nikolai Vile. Anu Lamp – Proua Vile. An-
dero Ermel – Konstaabel Kraam. Margus

Tabor – Härra Pärapool. Helene Vannari –
Proua Pärapool. Sandra Uusberg – Politsei
eriteenistuse inspektor Lobala. Kristjan Üks-
küla – Ülemkomissar Näpits. 
Esietendus 29. novembril 2013 Taevalaval. 

Utoopia rannik. I osa. Teekond 
Tom Stoppardi triloogia esimene osa. Inglise
keelest tõlkinud Anu Lamp, lavastaja Priit
Pedajas, koreograaf Laine Mägi, kunstnik
Liina Unt, muusikaline kujundaja Priit Peda-
jas, lauluõpetaja Riina Roose. 
      Osades: Piret Kalda – Varvara. Külli Tee-
tamm – Ljubov. Ursula Ratasepp – Tatjana.
Liis Lass – Miss Chamberlain; Katja. Indrek
Ojari – Parun Renne. Kalju Orro – Semjon,
teenija. Tõnn Lamp – Mihhail Bakunin. Karl-
Andreas Kalmet – Ivan Turgenev. Pääru Oja
– Aleksandr Herzen. Märt Pius – Nikolai Sa-
zonov. Kaspar Velberg – Nikolai Ogarjov. An-
dero Ermel – Nikolai Ketšer. Andres Raag –
Nikolai Polevoi. Sandra Uusberg – Natalie
Beyer. Veiko Tubin – Stepan Ševõrjov; Roos-
tekarva kass. Kristjan Üksküla – Puškin, tee-
nija. Allan Noormets – Djakov. Alo Kõrve –
Nikolai Stankevitš. Ain Lutsepp – Aleksan-
der Bakunin. Kersti Heinloo – Varenka.
Marta Laan – Aleksandra. Taavi Teplenkov –
Vissarion Belinski. Ülle Kaljuste – Proua
Beyer. Jaan Rekkor – Pjotr Tšaadajev. 
Lavastus valmis koostöös Eesti Draama-
teatriga.
Esietendus 9. märtsil 2013 Põrgulaval. 
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2013 SÕNALAVASTUSED MUUSIKALAVASTUS KOKKU

uuslavastused 7 0 7
kogu repertuaar 24 1 25
etendused 394 29 423
külastused 59 553 5 742 65 295
keskmine pilet 13,45 13,46 13,45

272

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Aeg ja perekond Conway 23.02.2011 sõnalavastus täisk 28 2 514
Amy seisukoht 29.10.2011 sõnalavastus täisk 23 2 948
Eesti filmi laulud 24.11.2012 muusikalavastus täisk 29 5 742
Hamlet 27.10.2012 sõnalavastus täisk 22 3 831
Hecuba pärast 21.03.2009 sõnalavastus noored 16 3 588
Homme näeme 26.03.2010 sõnalavastus täisk 10 1 743
Kassirabal 9.11.2013 sõnalavastus täisk 11 1 999
Kes kardab Virginia Woolfi? 23.01.2010 sõnalavastus täisk 38 2 965
Keskööpäike 10.04.2010 sõnalavastus täisk 4 631
Keti lõpp 3.03.2012 sõnalavastus täisk 9 1 563
Kivid sinu taskutes 3.03.2007 sõnalavastus täisk 13 1 173
Koletis kuu peal 26.03.2011 sõnalavastus täisk 6 582
Kolm vihmast päeva 23.02.2013 sõnalavastus täisk 30 2 732
Lantimiskunstnikud 29.09.2012 sõnalavastus noored 52 5 894
Ma armastasin sakslast 12.12.2009 sõnalavastus täisk 9 1 239
Maailmale nähtamatud pisarad 3.04.2012 sõnalavastus täisk 10 5 872
Meie, kangelased 9.05.2009 sõnalavastus täisk 4 734
Neli aastaaega 14.12.2013 sõnalavastus täisk 5 447
Nii see on (kui teile nii näib) 11.11.2006 sõnalavastus täisk 10 1 165
Offline 19.10.2013 sõnalavastus noored 20 2 224
Pál-tänava poisid 8.06.2013 sõnalavastus noored 18 6 276
Skangpoomijad 29.11.2013 sõnalavastus lapsed 8 1 340
Tõde ja õigus. Teine osa 12.02.2005 sõnalavastus täisk 12 2 154
Utoopia rannik. I osa. Teekond 9.03.2013 sõnalavastus täisk 30 5 422
Üsna maailma lõpus 18.09.2010 sõnalavastus täisk 6 517

Repertuaari nimekiri

Repertuaari koondnäitajad

Väljaspool statsionaari anti 13 etendust, sh 1 Kaunases, 1 Peterburis ja 1 Brüsselis.
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      *

Hooaja avaürituse „4 × 10 minutit” jaoks kir-
jutatud uued lavatekstid: „Valmisolek on
kõik“ (Triin Sinissaar, lavastaja Andrus Vaa-
rik), „forever jung“ (Diana Leesalu, lavastaja
Veiko Tubin), „Müks“ (Kristiina Jalasto, la-
vastaja Henrik Kalmet), „Puhas lähedus“
(Paavo Piik, lavastaja Tõnn Lamp). Päev oli
kahes osas, iga lühilavastusega anti kokku

kaheksa etendust; iga vaataja nägi nelja
10-minutilist lavastust; iga etenduse järel
liikus vaataja vastavalt piletil märgitud skee-
mile järgmisesse saali, kus algas järgmine
etendus. 

Kostüümilaenutuse salongiõhtutel tutvustas
teatri kostüümilaenutuse varasalvede autori-
kostüüme Linnateatri pikaaegne peakunst-
nik Kustav-Agu Püüman.

2013

Hooaja avaüritus: 4 x 10 minutit muu 2 861
Kostüümilaenutuse pärlid loengusari 2 55

KOKKU 4 916

KULUDTULUD

MAJANDUSTEGEVUS

majandustegevusest 
laekuv tulu
941 552

tööjõukulud
1 578 337

halduskulud
232 639 muud kulud

325 956
majanduskulud
436 973

toetused
1 264 546

etendustegevusega
kaudselt seotud
tulud
367 748

alates ylevaated_Layout 1  07.08.14  20:20  Page 273



274

VÕRU LINNATEATER
www.vorulinnateater.com  

Võru Linnateater on poolkutseline väiketea-
ter, mis tegutseb SA Võru Kannel struktuuri-
üksusena. Võru Linnateatri nimi võeti kasu-
tusele 2009, aastast 2012 jätkati tegevust pro-
jektipõhiselt. Linnateatri juures tegutseb ka
Võru Draamastuudio, mille juhendaja on
Tarmo Tagamets. 

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

UUSLAVASTUSED 

Lutsu kivi ja lutsukomm ehk 
Saladuslik piibujutt
Lavastus lastele erinevate maade muinas-
juttude ainetel. Dramatiseerija ja lavastaja
Tarmo Tagamets. 
      O sades: Siim Sareal – Vanataat. Kristi Kil-

gast – Eit. Teistes osades Markus Truup ja
Sander Soon. 
Esietendus 20. märtsil 2013 Võru kultuuri-
maja Kannel väikeses saalis. 

Tamula, maja Katariina alleel
Heiki Kelpi komöödia. Lavastaja Tarmo
Tagamets, muusikajuht Jaan Randvere,
kunstnik Killu Mägi, lavameister Andres
Jukk, valgustaja Andres Jukk, rekvisiitor
Maive Käos, produtsent Kätlin Hoop. 
      Osades: Maive Käos – Ratsa-Roosi; välis-
eestlane Asta. Tarmo Tagamets – Dirigent;
Tänavahuligaan; Sakslane; Ull-Aadu. Väino
Puura – Karl Ots; vana Georg Ots; Kommu-
nist. Ilmar Kudu – Vana mees. Gertrud Kinna
– väliseestlane Pille; Tänavahuligaan; Söökla-
külastaja. Silvi Jansons – väliseestlane Saima;
Koristajamutt; Vanni-käija. Kaspar Kaasla –
noor Georg Ots; Eestlane; Kalamees. Siim Sa-
real – Restoranipidaja; Sööklakülastaja. Muu-
sikud: Kait Tamra, Märt Metsla, Alo Loid,
Henno Kelp, Andres Neissar, Jaan Randvere. 
Esietendus 27. juulil 2013 endise söökla
Tamula õuel, Katariina alleel.

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Lutsu kivi ja lutsukomm ehk 
Saladuslik piibujutt 20.03.2013 sõnalavastus lapsed 7 283
Tamula, maja Katariina alleel 27.07.2013 sõnalavastus täisk 8 2523

Repertuaari nimekiri

2013 SÕNALAVASTUSED

uuslavastused 2
kogu repertuaar 2
etendused 15
külastused 2 806
keskmine pilet 8,93

Repertuaari koondnäitajad
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RIIGI ASUTATUD 
SIHTASUTUSED

EESTI DRAAMATEATER
www.draamateater.ee

Eesti Draamateater on püsitrupiga reper-
tuaariteater, mis tegutseb riigi osalusega siht-
asutusena. Eesti suurimas sõnalavastus-
teatris töötab üle 40 näitleja. Eesti Draama-
teatris esmalavastatud algupärandid ilmu-
vad näidendiraamatu sarjas, „Esimese luge-
mise“ sarjas tutvustatakse seni lavastamata
eesti näidendeid, prioriteediks on noorte au-
torite näidendite esitamine.

LAVASTUSTE 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 (kuni 16.09.2013),
Malle Maltis (al 9.10.2013)
Dramaturgid: Ene Paaver, Mihkel Seeder
(kuni 22.07.2013), Kairi Kruus (al 1.09.2013)
Näitlejad: Ain Lutsepp, Britta Soll, Ester
Pajusoo, Guido Kangur, Harriet Toompere,
Hendrik Toompere jr jr (kuni 31.08.2013),
Hilje Murel, Indrek Sammul, Ita Ever, Ivo
Uukkivi, Jaan Rekkor, Jan Uuspõld (kuni
31.12.2013), Jüri Tiidus, Kaie Mihkelson,
Kersti Heinloo, Kersti Kreismann, Kristo
Viiding (kuni 31.07.2013), Laine Mägi, Lem-

bit Ulfsak, Mait Malmsten, Mari Lill, Mari-
Liis Lill, Maria Advjushko, Maria Klenskaja,
Marta Laan, Martin Veinmann, Merle Pal-
miste, Märt Avandi, Piret Krumm, Pääru Oja,
Raimo Pass, Robert Annus (al 1.12.2013),
Roland Laos, Taavi Teplenkov, Tiit Sukk,
Tõnu Aav, Tõnu Kark, Tõnu Oja, Viire Vald-
ma, Ülle Kaljuste 

UUSLAVASTUSED

Tund aega, et hinge minna
Monodraama autor ja lavastaja Kristel Lees-
mend, kunstnik Nele Sooväli, valguskunst-
nik Rene Liivamägi, muusikaline kujundaja
Tõnis Leemets, etenduse juht Anneli Roosi. 
      Osas: Viire Valdma  – Naine. 
Esietendus 16. veebruaril 2013 väikses saalis. 

Külaline
Eric-Emmanuel Schmitti draama. Prantsuse
keelest tõlkinud Margus Alver, lavastaja
Ingomar Vihmar, kunstnik Illimar Vihmar,
valguskunstnik Triin Suvi, muusikaline
kujundaja Liisa Hirsch, etenduse juht Kadri
Tammiste. 
      O sades: Rein Oja – Sigmund Freud. Tõnu
Oja – Tundmatu. Roland Laos – Nats. Kleer
Maibaum – Anna Freud, Sigmundi tütar. 
Esietendus 17. märtsil 2013 väikses saalis. 

Utoopia rannik. II osa. Laevahukk 
Tom Stoppardi triloogia teine osa. Inglise
keelest tõlkinud Kalle Hein, lavastaja Elmo
Nüganen, muusika autor Jaak Jürisson,
kunstnik Pille Jänes, kostüümikunstnik Reet
Aus, valguskunstnik Rene Liivamägi, eten-
duse juht Johannes Tammsalu. 
      Osades: Mait Malmsten – Aleksandr Her-
zen. Elisabet Reinsalu – Natalie Herzen. Veli
Nõmmik – Saša Herzen; vanem Kolja Her-
zen. Hugo Malmsten – Noor Kolja Herzen.
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Karl-Artur Mäss – Noor Kolja Herzen. Ivo
Uukkivi – Nikolai Ogarjov. Henrik Kalmet –
Ivan Turgenev. Indrek Sammul – Timofei
Granovski. Andrus Vaarik – Nikolai Ketšer.
Argo Aadli – Konstantin Aksakov; Franz
Otto, advokaat. Jüri Tiidus – politseinik;
Benoit, teener. Rain Simmul – Vissarion Be-
linski. Priit Võigemast – Georg Herwegh.
Hilje Murel – Emma Herwegh. Anu Lamp –
proua Haag. Märt Avandi – Nikolai Sazonov.
Tiit Sukk – Mihhail Bakunin. Margus Tabor –
Jean-Marie, teener; Kerjus. Mart Toome –
Karl Marx. Mari-Liis Lill – Natalja Tutškova.
Merle Palmiste – Maria Ogarjova. Anne Ree-
mann – Rocca, teener. Aleksander Eelmaa –
Leonti Ibajev, Vene konsul Nizzas. Epp Ees-
päev – Lapsehoidja. Lavastus valmis koos-
töös Tallinna Linnateatriga. 
Esietendus 20. märtsil 2013 suures saalis. 

Kraepelini variatsioonid
Davide Carnevali draama. Itaalia keelest tõl-
kinud Dagmar Raudam, lavastaja ja muusi-
kaline kujundaja Hendrik Toompere jr jr,
kunstnik Laura Pählapuu, valguskunstnik
Triin Suvi, videokunstnikud Laura Pähla-
puu ja Tauno Makke, etenduse juht Karin
Undrits. 
      Osades: Lembit Ulfsak – Esimene mees.
Lauri Kaldoja – Teine mees. Raimo Pass –
Kolmas mees. 
Esietendus 20. aprillil 2013 väikses saalis. 

Tuhk ja akvaviit
Bengt Ahlforsi komöödia. Rootsi keelest tõl-
kinud Ülev Aaloe, lavastaja Priit Pedajas,
kunstnik Riina Degtjarenko, valguskunstnik
Raido Talvend, etenduse juht Anneli Roosi. 
      Osades: Ita Ever – Vera Malmgren, kolo-
neli lesk. Hilje Murel – Annika Malmgren,
mitmekordne ema. Jüri Tiidus – Fredrik Löf-

vegren, psühhiaater ja slalomist. Kersti Kreis-
mann – Kirsti Lindholm, koristaja. Laine
Mägi – Ester Mickelson, mitmekordselt lahu-
tatud naine. Tiit Sukk – Robert Malmgren,
töötu arhitekt. Tõnu Kark – Viggo Barkman,
mees minevikust. 
Esietendus 10. mail 2013 suures saalis. 

Kollaborandid
John Hodge’i draama. Inglise keelest tõlki-
nud Triin Sinissaar, lavastaja Merle Karusoo,
muusika autor Urmas Lattikas, koreograaf
Teet Kask, kunstnik Pille Jänes, valguskunst-
nik Margus Vaigur, etenduse juht Johannes
Tammsalu. 
      Osades: Hendrik Toompere jr – Mihhail
Bulgakov. Guido Kangur – Jossif Vissariono-
vitš Stalin. Robert Annus – Grigori, noor kir-
janik. Merle Palmiste – Jelena Sergejevna,
Bulgakovi naine. Raimo Pass – Vassili Petro-
vitš, endine aristokraat. Maria Advjushko –
Praskovja Karpovna, õpetajanna; Koristaja.
Roland Laos – Sergei, noor mees; 2. näitleja.
Mari-Liis Lill – Anna; Medõde; Eva, Vladi-
miri abikaasa; Turkmenistani KP KK peasek-
retäri naine. Jaan Rekkor – Vladimir, NKVD
ohvitser. Indrek Sammul – 1. näitleja; Mo-
lière; noor Stalin. Sulev Teppart – Arst; Auto-
juht; Ülemteener; Turkmenistani KP KK
peasekretär. Johannes Tammsalu – Stepan,
NKVD ohvitser. 
Esietendus 20. septembril 2013 suures saalis. 

Orvud 
Lyle Kessleri draama. Inglise keelest tõlkinud
Laur Lomper, lavastaja Ingomar Vihmar,
kunstnik Illimar Vihmar, valguskunstnik
Triin Suvi, etenduse juht Kadri Tammiste. 
Osades: Ivo Uukkivi – Harold. Pääru Oja –
Phillip. Sten Karpov – Treat. 
Esietendus 22. oktoobril 2013 väikses saalis. 
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Teed juuakse kell viis
Graham Linehani kriminaalne komöödia.
Inglise keelest tõlkinud Liisi Erepuu, lavas-
taja Roman Baskin, kunstnik Maret Tamme,
valguskunstnik Margus Vaigur, helikujun-
daja Külli Tüli, lavavõitluse seadja Indrek
Sammul, etenduse juht Anneli Roosi. 
      Osades: Ita Ever – Proua Louisa Wilber-
force. Lembit Ulfsak – Professor Marcus.
Martin Veinmann – Major Courtney. Tõnu
Kark – Üksraund. Ain Lutsepp – Louis Har-
vey. Jüri Tiidus – Konstaabel MacDonald.
Ester Pajusoo – Proua Jane Tromleyton. Eve-
Mare Maide, Ester Purje, Maie Sulbi, Marje
Särme, Reet Teplenkov, Koidu Viikmann – Pr
Wilberforce'i sõbrannad. Egon Nuter – Harry
Robinson. 
Esietendus 3. novembril 2013 suures saalis. 

Leke 
Jordi Galcerani komöödia. Hispaania keelest
tõlkinud Margus Alver, lavastaja ja valgus-
kunstnik Hendrik Toompere jr, kunstnik ja
videokunstnik Riina Degtjarenko, muusika-
line kujundaja Lauri Kaldoja, etenduse juht
Karin Undrits. 
      Osades: Jan Uuspõld – Isidre Gali. Merle
Palmiste – Carmen. Marta Laan – Yolanda.
Lauri Kaldoja – Manolo. Sulev Teppart – Ma-
riano. 
Esietendus 8. detsembril 2013 suures saalis. 

alates ylevaated_Layout 1  07.08.14  20:20  Page 277



278

LAVASTUS                                      ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED
Aabitsa kukk 10.09.2004 sõnalavastus täisk 30 2 110
Augustikuu 7.03.2010 sõnalavastus täisk 21 7 180
Boulgakoff 13.01.2008 sõnalavastus täisk 2 229
Cancún 28.10.2011 sõnalavastus täisk 37 5 260
Eesti matus 8.06.2002 sõnalavastus täisk 9 3 571
Grönholmi meetod 30.03.2008 sõnalavastus täisk 10 1 386
Hävituse ingel 25.11.2012 sõnalavastus täisk 29 4 079
Islandi kell 10.08.2012 sõnalavastus täisk 12 2 482
Kaevuritest kunstnikud 12.06.2010 sõnalavastus täisk 7 1 359
Kevadine Luts 11.11.2012 sõnalavastus täisk 21 6 153
Kollaborandid 20.09.2013 sõnalavastus täisk 10 3 145
Kolm õde 12.02.2012 sõnalavastus täisk 8 2 530
Kontakt 23.09.2012 sõnalavastus täisk 15 1 670
Kraepelini variatsioonid 20.04.2013 sõnalavastus täisk 17 1 702
Kuni inglid sekkuvad 11.12.2011 sõnalavastus täisk 15 4 346
Kõik on täis 18.01.2008 sõnalavastus täisk 16 2 687
Külaline 17.03.2013 sõnalavastus täisk 19 2 336
Leke 8.12.2013 sõnalavastus täisk 4 1 376
Marquis d'Artiste 5.06.2011 sõnalavastus täisk 13 704
Nelipühad 6.05.2012 sõnalavastus täisk 1 520
Orvud 22.10.2013 sõnalavastus täisk 10 1 212
Rahauputus 6.04.2002 sõnalavastus täisk 14 5 461
Saatuse heidikute kuu 16.06.2011 sõnalavastus täisk 21 3 761
Teed juuakse kell viis 3.11.2013 sõnalavastus täisk 8 2 751
Tuhk ja akvaviit 10.05.2013 sõnalavastus täisk 21 7 587
Tund aega, et hinge minna 16.02.2013 sõnalavastus täisk 19 1 889
Utoopia rannik. II osa. Laevahukk 20.03.2013 sõnalavastus täisk 24 8 783
Uus elektriline tantsusaal 9.10.2012 sõnalavastus täisk 8 746
Vana roosa maja 9.12.2012 sõnalavastus lapsed 23 7 403
Varastatud oranž jalgratas 5.12.2010 sõnalavastus lapsed 12 3 620
Vassiljev ja Bubõr ta tegid siia 25.04.2010 sõnalavastus täisk 5 1 097
Vertikaaltund 15.04.2012 sõnalavastus täisk 12 1 215
Võlanõudjad 17.04.2011 sõnalavastus täisk 12 3 729
Õitseng 13.03.2011 sõnalavastus täisk 4 373

Repertuaari nimekiri
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Lisaks teatri põhirepertuaarile sarjas „Esi-
mene lugemine“ kaheksa avalikul etteluge-
misõhtul esitatud näidendit: 

Pärlivedaja
Liis Aedma ja Kätlin Padesaare näidend. Lu-
gemise lavastaja Külli Reinumägi, etenduse
juht Johannes Tammsalu. 
      Lugesid: Pääru Oja – Leevi Tetra. Külli
Reinumägi – Moonika Grigorjeva. Mari Lill
– remargid. 
Ettelugemine 24. jaanuaril 2013 Maalisaalis. 

Olen 13-aastane
Näidendi autor ja lugemise juhendaja Merle
Karusoo. 
      Lugesid: Guido Kangur, Villu Kangur,
Merle Karusoo, Toomas Lõhmuste, Rein Oja,
Katrin Saukas, Andrus Vaarik. 
Ettelugemine 28. veebruaril 2013 Maalisaalis. 

Elu ja armastus
Katrin Lauri dramatiseering A. H. Tamm-
saare teose ainetel. Lugemise juhendaja
Katrin Laur. 
      Lugesid: Mari-Liis Lill – Irma. Indrek
Sammul – Rudolf. Lauri Lagle – Eedi. Kris-
tiina-Hortensia Port – Lonni; Kõrendik.
Kersti Kreismann – Ema; Kojanaine; Talu-

naine; tädi Anna; miss Brett. Tõnu Aav –
Mees; Dr Raabe; Masinakirjutajabüroo oma-
nik; Vuntsidega kiilaspäine härra; Pikajuuk-
seline seitliga noormees; Arhitekt Tamm;
Hr Liegenheim; Pobi; Talumees; Kirjakandja;
Vana mees. Viire Valdma – Müüjanna; Puna-
päine naisterahvas; Sulgboaga naine; Musta-
juukseline naisterahvas; Teadustaja; Kirja-
kandja; Noorem naine; Pr Polli. Ülle Kaljuste
– remargid. 
Ettelugemine 2. aprillil 2013 Maalisaalis. 

Lõputu rahu
Juan Mayorga näidend. Hispaania keelest
tõlkinud Laura Talvet. Lugemise juhendaja
Hendrik Toompere jr. 
      Lugesid: Ivo Uukkivi – Immanuel. Pääru
Oja – Odin. Uku Uusberg – John-John. Ain
Lutsepp – Casius. Hendrik Toompere jr –
Inimene. 
Ettelugemine 7. mail 2013 Maalisaalis. 

Keskmängustrateegia
Madis Kõivu näidend. Lugemise juhendaja
Priit Pedajas. 
      Lugesid: Indrek Sammul – Mart. Mait
Malmsten – Valdu. Ain Lutsepp – Polkovnik;
Esimene välgutaja. Jan Uuspõld – Punaste
malendite juht; Botvinnik; Teine välgutaja.
Maria Advjushko – Hilda. Kaie Mihkelson –
Vanaema. Kersti Heinloo – Salme. Pääru Oja
– Liivika poiss; remargid. Raimo Pass – re-
margid. 
Ettelugemine 28. mail 2013 Maalisaalis kir-
jandusfestivali HeadRead raames. 

Praod
Kristiina Jalasto näidend. Lugemise juhen-
daja Mari-Liis Lill. 
Lugesid: Harriet Toompere ja Ivo Uukkivi. 
Ettelugemine 27. septembril 2013 Maali-
saalis. 

2013 SÕNALAVASTUSED

uuslavastused 9
kogu repertuaar 34
etendused 489
külastused 104 452
keskmine pilet 10,22

Repertuaari koondnäitajad

Väljaspool statsionaare anti 7 etendust, nen-
dest 1 Luxembourgis ja 1 Berliinis.
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teatripiletid, mille jaoks koguti raha eelmise
Jõulusahvriga.

10. detsembril Maalisaalis üritustesarja Link
kuuluv „Kollaborantide“ aruteluõhtu.
„Kollaborantidest“ rääkisid lavastaja Merle
Karusoo ning „Boulgakoffi“ autor Jaan Un-
dusk. Vestlust juhtis Raadio Ööülikooli eest-
vedaja Jaan Tootsen. 

Kaheksajalg 
Martin Alguse näidend. Lugemise juhendaja
Harriet Toompere. 
      Lugesid: Raimo Pass – Ville, kodune
mees. Egon Nuter – Einar, Ville vend, avan-
türist. Viire Valdma – Lumi, Ville naine, äri-
naine. Pääru Oja – Marco, Ville poeg. Marta
Laan – Nora, Marco pruut; remargid. Maria
Advjushko – Jessika, Einari naine. Mait Malm-
sten – Mauno, Ville salsaõpetaja; Eduard,
remondimees, endine taksojuht; Ehitaja. 
Ettelugemine 23. oktoobril 2013 Maalisaalis. 

Estoplast
Andra Teede näidend. Lugemise juhendaja
Lauri Lagle. 
      Lugesid: Harriet Toompere, Laine Mägi,
Piret Krumm, Nero Urke, Lauri Kaldoja,
Mihkel Roolaid. 
Ettelugemine 14. novembril 2013 Maalisaalis. 

MUU TEGEVUS

Antsude pidu
Kolleegipreemiate peo lavakava. Teksti autor
Andrus Kivirähk, lavastaja ja muusikaline
kujundaja Taavi Teplenkov, kunstnik Pille
Jänes, kostüümikunstnik Liina Unt. 
      Osades: Piret Kalda – Varvara. Külli Tee-
tamm – Ljubov. Kersti Heinloo – Varenka.
Ursula Ratasepp – Tatjana. Marta Laan –
Aleksandra. Tõnn Lamp – Mihhail Bakunin. 
15. Antsude pidu toimus 22. detsembril 2013. 

16. detsembril toimus traditsiooniline Jõulu-
sahver. Publikufuajees oli avatud Mait
Malmsteni joonistuste, Harriet Toompere vit-
raažide ja Hilje Mureli ning Johannes Tamm-
salu maalide näitus, müügil olid teatri töö-
tajate käsitöö ja küpsetised. Kohviku ja õnne-
loosi tulu läks vähihaigetele lastele. Samas
anti Tartu Kesklinna Kooli õpetajale üle
Supilinna teatrihuvilistele lastele mõeldud

TULUD

Antsude pidu muu 1 211
Esimene lugemine ürituste sari 8 474
Link vestlus 1 25
Ringkäik ürituste sari 8 101

KOKKU 18 811

KULUD

majandustegevusest 
laekuv tulu
1 162 955

tööjõukulud
2 073 382

halduskulud
194 682

muud kulud
996 615

majanduskulud
550 364

toetused
1 272 942

etendustegevusega
kaudselt seotud
tulud
1 411 257

MAJANDUSTEGEVUS
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ENDLA TEATER 
www.endla.ee 

Teatrit on Pärnus tehtud aastast 1875, kutse-
lise teatrina 1911. aastast, kui valmis juu-
gendstiilis teatrihoone kesklinnas. Sihtasu-
tusena alustas Endla Teater tegevust 2012.
aastal, asutajateks on Eesti riik, Pärnu linn
ning Paikuse vald. Endla eripäraks on 1968.
aastal algatatud suvine hooaeg, mil mängi-
takse statsionaaris Pärnu puhkajatele.

LAVASTUSTE STATSIONAARID ISTEKOHTI

Suur saal 573

Küün 120

Vanalinna kooli võimla 300

KOOSSEIS 

Teatrijuht: Ain Roost
Kunstiline juht: Kalju Komissarov (al
1.07.2013)
Lavastajad: Andres Noormets, Enn Keerd 
Näitlejad: Ago Anderson, Ahti Puudersell,
Bert Raudsep, Carmen Mikiver, Indrek Taal-
maa, Ireen Kennik, Jaan Rekkor, Jaanus Me-
hikas (kuni 31.08.2013), Jüri Vlassov, Kaili
Viidas, Karin Tammaru, Lauri Kink, Piret
Laurimaa, Priit Loog, Sepo Seeman, Sten
Karpov, Tambet Seling, Triin Lepik 

UUSLAVASTUSED

Issi, tule vii mind kõrtsist kodu
Endla Noortestuudio lavastus. Teksti autor
Mari-Liis Pärna, lavastaja Enn Keerd, kunst-
nik Jasper Zoova. 
      Osades: Carolina Tagobert – Kummaliine.
Grete Elviste – Valeeria. Carl Väljaäär – Kes-
kuratteab. Mikk Pärn – Klaus. Sandra Tarjus
– Anna. 
Esietendus 6. veebruaril 2013 Küünis. 

Viimane kauboi
Muusikal. Helilooja, muusikajuht ja laulu-
tekstide autor Feliks Kütt, libreto autor
Urmas Vadi, lavastaja Andres Dvinjaninov,
koreograaf Kristin Pukka, kunstnik Kristina
Lõuk, valguskunstnik Margus Vaigur, video-
kunstnik Argo Valdmaa, kontsertmeister
Toomas Voll. 
      Osades: Tanja Mihhailova – Lucy. Sepo
Seeman – Joel. Ago Anderson – Jack. Teistes
osades: Ahti Puudersell, Carmen Mikiver,
Jüri Vlassov, Karin Tammaru, Triin Lepik,
Tambet Seling, Piret Laurimaa, Lauri Kink.
Bändi liikmed: Karl Laanekask, Ilja Šarapov,
Vilho Meier, Feliks Kütt, Olavi Kõrre. 
Esietendus 2. märtsil 2013 Suures saalis. 

Vaikus
Esko Salervo stsenaariumi dramatiseering.
Dramaturg, lavastaja, lava- ja helikujundaja
Andres Noormets, valguskunstnik Karmen
Tellisaar. 
      Osades: Jaanus Mehikas – Eino. Bert
Raudsep – Nikolai. Sten Karpov – Korpikan-
gas. Priit Loog – Antti. Ireen Kennik – Jaana.
Andres Noormets – Pastor. Lii Tedre – Miina. 
Esietendus 16. märtsil 2013 Küünis. 

Koht sigade seas 
Athol Fugardi draama. Inglise keelest tõlki-
nud Triin Lepik, lavastaja Enn Keerd, kunst-
nik Ingrid Proos, valguskunstnik Jaan Laur,
muusikaline kujundaja Feliks Kütt. 
      Osades: Indrek Taalmaa – Pavel. Liina
Tennosaar – Praskovja. 
Esietendus 13. aprillil 2013 Küünis. 

Sinilind
Maurice Maeterlincki fantaasiadraama.
Prantsuse keelest tõlkinud Indrek Koff,
lavastaja Ingo Normet, kunstnik Liina Unt,
valguskunstnik Margus Vaigur, videokunst-
nik Terina Tikka. 
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      Osades: Ago Anderson – koer Tylo.
Ahti Puudersell – Suhkur. Bert Raudsep –
Tytyl. Carmen Mikiver – Haldjas Berylune;
Naabrinaine Berlingot. Ireen Kennik – Sün-
dimata vend; Nohu. Jaanus Mehikas – Õnn
olla rikas. Jüri Vlassov – Isa Tyl; Vanaisa Tyl;
Aeg; Mahlakas naer. Kaili Viidas – Esimene
sündimata laps; Koduste rõõmude ülem;
Naabrinaise Berlingot’ tütar. Karin Tammaru
– Mytyl. Priit Loog – Leib. Triin Lepik – Ema
Tyl; Vanaema Tyl. Helle Kuningas – Öö-
kuninganna; Sündimata laps. Sten Karpov –
Kass Tylette. 
Esietendus 4. mail 2013 Suures saalis. 

Armastuse õigekiri 
Dunja Smirnova filmistsenaariumi ainetel.
Dramatiseerija ja lavastaja Gerda Kordemets,
kunstnik Eugen Tamberg, valguskunstnik
Margus Vaigur, muusikaline kujundaja Fe-
liks Kütt, liikumisjuht Laine Mägi. 
      Osades: Ago Anderson – Ivan. Carmen
Mikiver – Vera. Ireen Kennik – Marga. Priit
Loog – Alja. Piret Laurimaa – Galja. Lii Tedre
– Sonja. 
Esietendus 14. septembril 2013 Küünis. 

Topeltelu
Ray Cooney komöödia. Inglise keelest tõlki-
nud Hannes Villemson, lavastaja Enn Keerd,
kunstnik Kristina Lõuk, valguskunstnik Jaan
Laur, muusikaline kujundaja Feliks Kütt. 
      Osades: Jaan Rekkor – Stanley Gardner.
Sepo Seeman – John Smith. Karin Tammaru
– Mary Smith. Liina Tennosaar – Barbara
Smith. Oskar Seeman – Kevin Smith. Cardo
Sommerhage – Kevin Smith. Laura-Retti
Laos – Becky Smith. Nora Vahenurm – Becky
Smith. 
Esietendus 11. oktoobril 2013 Suures saalis. 

Hiired pööningul
Andrus Kivirähki näidend lastele. Lavastaja
Priit Loog, kunstnik Kaili Viidas, valgus-
kunstnik Margus Vaigur, muusikaline kujun-
daja Feliks Kütt. 
      Osades: Ireen Kennik – Nunnu. Triin
Lepik – Hallhiir. Sten Karpov – Nahkhiir.
Lauri Kink – Tõuk. 
Esietendus 12. detsembril 2013 Suures saalis. 
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LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED
Armastuse õigekiri 14.09.2013 sõnalavastus täisk 12 1 609
Ballettmeister 30.04.2009 mitmeliigilavastus täisk 8 715
Boyband 25.02.2012 muusikalavastus täisk 25 11 172
Eesti mees ja tema poeg 7.07.2011 sõnalavastus täisk 17 1 949
Esimesed suudlused 26.09.2009 sõnalavastus täisk 14 1 582
Hamlet Anderson 22.10.2011 sõnalavastus täisk 1 384
Heinrich IV 11.02.2012 sõnalavastus täisk 12 911
Hiired pööningul 12.12.2013 sõnalavastus v.lap 8 3 980
Imetegija 10.09.2011 sõnalavastus täisk 4 695
Issi, tule vii mind kõrtsist kodu 6.02.2013 sõnalavastus teism 10 1 159
Koht sigade seas 13.04.2013 sõnalavastus täisk 20 1 821
Kolm põrsakest ja hea hunt 27.03.2010 sõnalavastus v.lap 21 2 884
Nähtamatu maja 14.04.2012 sõnalavastus täisk 5 461
Palju õnne argipäevaks! 9.07.2011 sõnalavastus täisk 5 838
Põletus 21.10.2010 sõnalavastus täisk 1 148
Põrrr...!!! 8.10.2011 nukulavastus v.lap 13 1 400
Pühamatest pühamad 6.10.2012 sõnalavastus täisk 7 388
Seljatas sada meest 5.07.2012 sõnalavastus täisk 10 1 771
Sinikad 30.03.2012 sõnalavastus täisk 4 811
Sinilind 4.05.2013 sõnalavastus lapsed 13 4 213
Testosteroon 4.10.2008 sõnalavastus täisk 14 5 558
Tiiger, tiiger! 12.12.2012 sõnalavastus v.lap/lapsed 10 1 899
Topeltelu 11.10.2013 sõnalavastus täisk 16 7 816
Uhkus ja eelarvamus 15.09.2012 sõnalavastus täisk 19 7 373
Vaikus 16.03.2013 sõnalavastus täisk 14 968
Viimane kauboi 2.03.2013 muusikalavastus täisk 22 9 604

Repertuaari nimekiri

2013 SÕNA- MUUSIKA- NUKU- MITMELIIGI-

LAVASTUSED LAVASTUSED LAVASTUS LAVASTUS KOKKU

uuslavastused 7 1 0 0 8
kogu repertuaar 22 2 1 1 26
etendused 237 47 13 8 305
külastused 49 218 20 776 1 400 715 72 109
keskmine pilet 7,61 11,82 4,15 8,41 8,76

Repertuaari koondnäitajad

Väljaspool lavastuste statsionaare anti 17% etendustest. 
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MUU TEGEVUS

27. märtsil toimus rahvusvahelise teatripäeva
pidu – Eesti teatri aastaauhindade üleand-
mise pidulik galaõhtu Endla teatris, otseüle-
kanne ETVs. 

6. juunil esietendus Pärnu ooperifestivali
PromFest ja Endla Teatri koostööna Nikolai
Rimski-Korsakovi ooper „Tsaari mõrsja“.
Peaosades laulsid eelmise aasta Klaudia
Taevi konkursi parimad solistid: Andrei
Savtšenko (Valgevene), Elina Šimkus (Volk-
mane) (Läti) ja 2005. aasta K. Taevi konkursi
parim, PromFesti „Carmenist“ tuttav Ange-
lina Švatška (Ukraina), laval olid veel Kau-
nase Riikliku Muusikateatri solistid, koor ja
orkester. Ooperi lavastaja oli Teet Kask, muu-
sikaline juht ja dirigent Erki Pehk, kunstnik
Madis Nurms. 

MAJANDUSTEGEVUS

Pärnus ja Endla teatri ruumides toimus 14.–17.
augustini rahvusvaheline monolavastuste
festival Monomaffia, kus osalenud 8 lavas-
tustuse keskne teema oli naine, näitlejad olid
Eestist, Iisraelist, Saksamaalt, USAst, Hispaa-
niast, Poolast ja Venemaalt. Lisaks etendus-
tele toimusid monoteatriteemalised arutelud
ja klubiõhtud. Lavastusi hindas publikužürii. 

Toimus teatrimäng „Gulliver“ kooliõpilas-
tele, kultuurilooline mälumängusari täiskas-
vanutele, hooaja lõppu tähistav Teatrilaat,
teatrikohvikus ja jalutussaalides olid erine-
vad üritused ja näitused, töötas Eesti filme
tutvustav Teatrikino. Oktoobris, Endla teatri
sünnipäevakuul, toimus traditsiooniline oks-
jon-näitus, teemaks „AKT“. Detsember oli
teatris laste- ja noortekuu, neljal näitusel olid
üle saja lapse ja noore kunstitööd. 

majandustegevusest 
laekuv tulu
641 542

toetused
890 153

etendustegevusega
kaudselt seotud
tulud
555 566

tööjõukulud
1 432 721

halduskulud
185 401

kohvik
166 000

majanduskulud
324 693

KULUDTULUD
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NUKU
www.nuku.ee

Sihtasutus NUKU (Eesti Riiklik Nukuteater)
asutati 1952. aastal ja on tänaseni 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 korral-
daja. 
      Teater töötab sihtasutusena alates 31. jaa-
nuarist 2013 (asutatud 16.11.2012).

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

KOOSSEIS

Teatrijuht: Meelis Pai (kuni 4.04.2013), Joo-
nas Tartu (al 12.04.2013)
Kunstiline juht: Vahur Keller (kuni
15.02.2013), kunstilise juhi kt: Taavi Tõnis-
son (al 5.04.2013)
Peakunstnik: Britt Urbla Keller
Dramaturg: Ingel Undusk (kuni 8.04.2013)
Kirjandustoimetaja: Kati Kuusemets
Muusikajuht: Kaire Vilgats-Lõhmus
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

20 000 ljööd vee all
Nukulavastus Jules Verne’i teose ainetel.
Prantsuse keelest tõlkinud Ott Ojamaa, dra-
matiseerija Ingel Undusk. Lavastaja Vahur
Keller, muusika autor Liina Kullerkupp,
kunstnik Jaanus Laagriküll, valguskunstnik
Triin Rahnu. 
      Osades: Anti Kobin – Pariisi Loodusloo-
muuseumi professor Pierre Aronnax. Tarmo
Männard – Arronax' abiline Conseil. Andres
Roosileht – Kanada soost vaalakütt härra
Ned Land. Riho Rosberg – Nautiluse kapten
Nemo, Abraham Lincolni kapten. Teistes osa-
des: Lee Trei, Alice Kirsipuu, Tauno Mihk-
lepp ja NUKU noortestuudio. 
Esietendus 3. märtsil 2013 Meremuuseumi
Lennusadamas. 

Shrek
Jeanine Tesori muusikal. Libretist David
Lindsay-Abaire, inglise keelest tõlkinud
Kirke Kangro. Lavastaja Ain Mäeots, muusi-
kajuht Kaire Vilgats-Lõhmus, koreograaf
Andre Laine, kunstnik Reili Evart, dirigendid
Edmar Tuul ja Rasmus Puur, valguskunstnik
Meelis Lusmägi, videokunstnik Andres
Tenusaar, lavastaja assistent Ave Kaing-Kaa-
bel, lauluõpetajad Kaire Vilgats-Lõhmus ja
Zoja Hertz. 
      Osades: Sepo Seeman – Shrek. Nele-Liis
Vaiksoo – printsess Fiona. Mart Müürisepp
Eesel. Taavi Tõnisson – lord Farquaad. Kaire
Vilgats – Lohe (hääl). Liivika Hanstin – Kuri
nõid; Õnnelik inimene. Mihkel Tikerpalu –
Shreki isa; Vanapagan; Thelonius; Rüütel;
Duloci kodanik. Tiina Tõnis – Õnnelik ini-
mene; Karuema. Reet Loderaud – Õnnelik
inimene; Inetu pardipoeg. Rasmus Erismaa –
Õnnelik inimene; Rüütel; Karuisa; Rotitaltsu-
taja; Valvur. Rosanna Lints – Õnnelik
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inimene; Suhkruploomihaldjas; Piparkoogi-
mehike (hääl); Pime hiir; Linnuke (hääl).
Dagmar Oja – Shreki ema; Pime hiir; Kass.
Rolf Roosalu – Pinocchio. Kalle Sepp – Õn-
nelik inimene; Kaval-Ants; Rüütel; Duloci
kodanik, Tervitaja; Valvur. Kelli Uustani –
Õnnelik inimene; Haldjast ristiema; Pime
hiir; Duloci kodanik, kuulutaja. Triinu Taul –
Õnnelik inimene; Kitsetall; Duloci kodanik;
Õlekõrs. Tormi Kevvai – Õnnelik inimene;
Jussike; Rüütel; Valvurite kapten. Reigo
Tamm – Valvur; Piiskop. Peeter Veltmann –
Õnnelik inimene; Hunt. Kristo Ukanis –
Õnnelik inimene; Peeter Paan. Maria Rander
– Väike Fiona; Jänku. Gunilla Elis Miller –
Väike Fiona; Jänku. Mihkel Mattias Lõhmus
– Väike Shrek; Väike karu; Pöialpoiss. Gulli-
ver Kenn Pai – Väike Shrek; Väike karu;
Pöialpoiss. Lisanna Männilaan – Noor Fiona;
Punamütsike; Õnnelik inimene. Laura-Retti
Laos – Noor Fiona; Punamütsike; Õnnelik
inimene. Katri Pekri – nukujuht (Lohe, Pipar-
koogimehike). Kadri Kalda, Jevgeni Moisse-
jenko, Kaisa Selde – nukujuht (Lohe). 
Tantsijad: Margus Hoop, Siim Kingu, Kardo
Kukk, Avely Marjapuu, Siim Praats, Paul Rei-
nalt, Indrek Tamm, Monika Tomingas.
Orkester: Tiit Kikas, Ann Kuut, Kristian
Plink, Silja Peedo, Ida Teppo, Egert Leinsaar,
Eduard Akulin, Danel Aljo, Inno-Mart Kont,
Nils-Kristjan Kosapoeg, Mihkel Metsala,
Sulev Sommer, Meelis Unt, Reigo Ahven,
Laur Joamets, Henno Kelp, Taavi Langi, Ro-
land Puusepp, Rain Rämmal, Runno Tamra. 
Esietendus 31. märtsil 2013 Nokia Kontserdi-
majas. 

Munatopskid
Helle Laasi nukulavastus väikelastele. Lavas-
taja Helle Laas, kunstnik Gunta Randla, val-
guskunstnik Targo Miilimaa, muusikaline

kujundaja Mihkel Tikerpalu. 
      Osades: Liivika Hanstin, Anti Kobin,
Mihkel Tikerpalu. 
Esietendus 1. juunil 2013 Ovaalsaalis. 

Kleepur
Rahvusvaheline koostöölavastus täiskasva-
nutele. Lavastaja, kunstnik, valguskunstnik
ja muusikaline kujundaja Jim Barnard (Suur-
britannia), assistent Kaire Vilgats-Lõhmus. 
      Osades: Andres Roosileht, Katariina
Tamm, Lee Trei, Riho Rosberg. 
Esietendus 5. juunil 2013 Väikeses saalis. 

Väike Gavroche 
Nukulavastus lastele Victor Hugo teose
ainetel. Prantsuse keelest tõlkinud Immanuel
Pau, Imre Pullmann, Maria Hange ja Paul
Viires, dramatiseerija Urmas Lennuk, lavas-
taja Taavi Tõnisson, koreograaf Olga Privis,
kunstnik Anni Jõeaas, valguskunstnik
Triin Rahnu, videokunstnik Georg-Sander
Männik, muusikaline kujundaja Kaire
Vilgats-Lõhmus, lavavõitluse seadja Laura
Nõlvak. 
      Osades: Andres Roosileht – Jean Valjean.
Tiina Tõnis – proua Thénardier. Riho Rosberg
– härra Thénardier; Teine kerjus. Katariina
Tamm – Éponine. Anti Kobin – härra Habe-
meajaja; Isake Mabeuf; Suurem poisike. Jev-
geni Moissejenko – inspektor Javert. Mirko
Rajas – Montparnasse; isand Kerjus; Väiksem
poisike. Taavi Tõnisson – Montparnasse;
isand Kerjus; väiksem poisike. Liivika Hans-
tin – Cosette; proua Turg. Mart Müürisepp –
Gavroche. Kaisa Selde – proua Pesu. Emma
Rosine Koskaru – Väike Cosette (videos).
Mia Tõnisson – Väike Éponine (videos). Mih-
kel Tõnisson – Väike Gavroche (videos). 
Esietendus 15. septembril 2013 Väikeses
saalis. 
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Nublu 
Nukulavastus Jaan Rannapi lasteraamatu ai-
netel. Dramatiseerija ja lavastaja Vahur Kel-
ler, muusika autor Liina Kullerkupp, kunst-
nik Britt Urbla Keller, valguskunstnik Targo
Miilimaa, videokunstnik Georg-Sander Män-
nik, muusikaline kujundaja Liina Kullerkupp.
      Osades: Tarmo Männard – Mustpea. Mih-
kel Tikerpalu – Valgemaa; Isa; Koerapüüdja.
Lee Trei – Nublu; Dispetšer (hääl); Siiri; Rex.
Jevgeni Moissejenko – Nublu; Rexi peremees.
Taavi Tõnisson – Nublu; Rexi peremees.
Kadri Kalda – Poiss; Kass; Ema. Sandra
Lange – Poiss; Kass; Ema. Katri Pekri – Tüd-
ruk; Kass; Vanaema. Alice Kirsipuu – Kass;
Linnarahvas. Esietendus 10. novembril 2013
Väikeses saalis. 

Good-bye, baby!
Stseenid lahkumistest ja kaotustest täiskas-
vanutele Mati Undi teose ainetel. Lavastaja
Triin Ruumet, muusika autor ja kujundaja
Ekke Västrik, kunstnik Kristjan Suits. 
      Osades: Taavi Tõnisson – Külaline; Che
Guevara jt erinevad rollid. Andres Roosileht
– Teadlane; Kuningas jt. Anti Kobin – Odys-
seus jt. Kaisa Selde – Lendur; Naine jt. Kata-
riina Tamm – Rott; Kalypso jt. Mart Müüri-
sepp – Parsifal jt. Riho Rosberg – Mees; Tead-
lane jt. Tiina Tõnis – Naine jt. 
Esietendus 16. novembril 2013 Vahesaalis. 

Muinasjutud paberil 
Hans Christian Anderseni muinasjutud.
Taani keelest tõlkinud Henrik Sepamaa. La-
vastajad ja muusikalised kujundajad Andres
Roosileht ja Sandra Lange, kunstnik Sandra
Lange. 
      Osades: Andres Roosileht ja Sandra Lange.
Esietendus 6. detsembril 2013 Eesti Laste-
kirjanduse Keskuse saalis.
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LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

20 000 ljööd vee all 3.03.2013 nukulavastus lapsed 25 4840
Ajuloputus 07.11.2011 mitmeliigilavastus noored 12 730
Cosette 03.12.2011 nukulavastus lapsed 8 381
Good-bye, baby! 16.11.2013 sõnalavastus täisk 7 272
Hanel oli auto 02.05.2009 nukulavastus v.laps 20 1375
Jussikese seitse sõpra 08.03.2002 nukulavastus v.laps 13 1795
Jõuluvana ja väike põhjapõder 01.12.2012 sõnalavastus lapsed 43 8134
Kiki ja Miki 19.05.2001 nukulavastus v.laps 12 533
Klaabu 21.04.2010 nuku- ja objektiteater v.laps 13 1538
Kleepur 5.06.2013 objektiteater täisk 4 183
Kodud 09.04.2011 nukulavastus v.laps 23 1547
Käed ja kindad 06.03.2011 nuku- ja objektiteater v.laps 17 819
Lutsukomm ja 200 vanaisa 19.04.2009 nukulavastus lapsed 21 1165
Metsakülad 17.11.2007 nukulavastus v.laps 22 1379
Metsik urisev õnn 05.04.2012 nuku- ja objektiteater teism 8 931
Muinasjutud paberil 6.12.2013 nukulavastus lapsed 24 1693
Munatopskid 1.06.2013 nukulavastus v.laps 14 728
Nublu 10.11.2013 nukulavastus lapsed 13 2495
Nukumängu ABC 15.03.2008 nukulavastus lapsed 3 580
Pesamunad 18.05.2012 nukulavastus v.laps 21 1113
Rapuntsel 02.10.2011 nuku- ja objektiteater lapsed 14 2011
Shrek 31.03.2013 muusikalavastus lapsed 37 34950
Tsuhh, tsuhh, tsuhh... 05.11.2006 nukulavastus v.laps 22 1674
Vurr-vurr vurrkann 01.04.2010 nukulavastus v.laps 14 727
Väike Gavroche 15.09.2013 nukulavastus lapsed 22 3884
Väike nõid 4.12.2009 mitmeliigilavastus lapsed 20 11404

Repertuaari nimekiri

Repertuaari koondnäitajad

2013 SÕNALAVASTUSED MUUSIKALAVASTUS NUKULAVASTUSED MITMELIIGILAVASTUSED KOKKU

uuslavastused 1 1 6 0 8
kogu repertuaar 2 1 21 2 26
etendused 50 37 333 32 452
külastused 8 406 34 950 31 391 12 134 86 881
keskmine pilet 7,01 13,38 5,47 8,87 8,93

Väljaspool statsionaari anti 7,5% etendustest, sh 1 etendus lavastusega „Metsik urisev õnn“
Šotimaal. 
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Kohtumine nukuga ürituste sari 13 356
Nuku muuseum muu 316 24203
Nuku õpituba muu 316 2513
TREFF festival festival 96 7107

KOKKU 741 34179

TULUD

MAJANDUSTEGEVUS

majandus-
tegevusest 
laekuv tulu
675 022

tööjõukulud
1 297 241

halduskulud
181 672

muud kulud
8 533

kohvik
5243

majanduskulud
620 319

toetused
984 389

etendustegevusega
kaudselt seotud
tulud
386 773

KULUD

      *

Rahvusvahelise koostöö tulemusel sündis
2013. aastal kolm rahvusvahelist lavastust: 
1. Jim Barnardi (Suurbritannia) „Kleepur“
NUKU teatris; 
2. koostöös DudaPaiva Companyga „Bestiaires“.
Kontseptsioon ja lavastus Duda Paiva (Hol-
land), dramaturg Jaka Ivanc, muusika autor
Erik McKenzie, valgus Kai Roger Havn,
video Mark Verhoef, Wilco Alkema, objektid
Jim Barnard, Jože Lasic, Kari Noreger, kos-
tüümikunstnik Catrine Gudmestad. 
Tantsijad ja esitajad: Mart Müürisepp (NUKU),
Ilija Surla, Esther Natzijl (Sloveenia). 
3. koostöös Sloveenia MiniTeatriga „Morri-
son ja neli aastaaega“
Autor ja lavastaja Mirko Rajas (NUKU), heli-
looja Ekke Västrik (teatrirühmitus Frank,
lava ja nukkude kujundaja Kalju Karl Kivi
(teatrirühmitus Frank), dekoratsiooni- ja kos-
tüümikunstnik Rosana Knavs (Sloveenia). 
Mängisid: Jose ja Maruša Majer (Sloveenia). 
Esietendus 23. veebruaril 2013 MiniTeatris,
Ljubljanas.

6.–8. juunini toimus NUKU korraldamisel
seitsmes rahvusvaheline visuaalteatri festival
Tallinn Treff Festivalal. Festivali kava oli jao-
tatud viieks alaprogrammiks, festivali ees-
märk oli pakkuda elamusi maailma visuaal-
kunsti tipptegijatelt ning tutvustada uusi
noori etenduskunstnikke. 

2.–10. detsembrini esitles NUKU koor koos-
töös Eesti Kontserdiga Eesti kontserdimaja-
des heliplaati „Nukkude laulud“, kuhu on
salvestatud laulud teatri lavastustest läbi
aegade.

30. septembril toimus uute õpilaste vastuvõtt
NUKU noortestuudiosse. Õppejõudud on
Mirko Rajas, Taavi Tõnisson, Maria Peterson
ja Mait Visnapuu. 

1%
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RAKVERE TEATER
www.rakvereteater.ee 

Rakvere Teatri sünniaasta on 1940. Tegutseb
riigi osalusega sihtasutusena SA Rakvere
Teatrimaja. Rakvere Teater korraldab bien-
naalina rahvusvahelist alternatiivteatrite fes-
tivali Baltoscandal.  

STATSIONAARID ISTEKOHTI
Suur saal 411
Väike saal 118
Võsu rannaklubi 120
Vihula mõisa viinaköök 50
Pätsi Sahvri pööning 80

KOOSSEIS

Teatrijuht: Joonas Tartu (kuni 1.06.2013);
Velvo Väli (al 1.06.2013)
Kunstiline juht: Üllar Saaremäe
Peakunstnik: Eveli Varik
Dramaturg: Anne-Ly Sova 
Näitlejad: Saara Kadak (al 1.10.2013), Anneli
Rahkema, Eduard Salmistu, Erni Kask, Helgi
Annast, Lauri Kaldoja (kuni 6.01.2013), Liisa
Aibel, Maarika Mesipuu, Mait Joorits, Mar-
gus Grosnõi, Marin Mägi-Efert, Mihkel Kabel
(kuni 7.10.2013), Natali Lohk, Peeter Rästas,
Silja Miks, Tarvo Sõmer, Tiina Mälberg, Too-
mas Suuman, Velvo Väli (kuni 31.05.2013),
Ülle Lichtfeldt, Imre Õunapuu (al 1.10.2013) 

UUSLAVASTUSED

kevad ja suvi ja ...
Luulelavastus Tõnu Õnnepalu loomingust.
Lavastaja Tiina Mälberg, kunstnik Krista
Aren, kostüümikunstnik Ketlin Bachmann-
Põldroos, muusikaline kujundaja Taavo
Remmel, fotode autor Peeter Nahko, tehni-

line teostus Peeter Pilv, etenduse juht Aune
Kuul. 
      Esitajad: Tiina Mälberg ja Taavo Remmel. 
Esietendus 12. jaanuaril 2013 Vihula mõisa
viinaköögis. 

Suvi ja suits 
Tennessee Williamsi draama. Inglise keelest
tõlkinud Jaak Rähesoo, lavastaja ja muusika-
line kujundaja Mait Joorits, kunstnikud Elina
Naan ja Johannes Naan, kostüümikunstnik
Britt Samoson, etenduse juht Aune Kuul. 
      Osades: Anneli Rahkema – Rosa Gonza-
les. Eduard Salmistu – Papa Gonzales, Rosa
isa. Natali Lohk – Alma Winemiller. Mait Joo-
rits – Noormees. Tiina Mälberg  – Mrs Wine-
miller, Alma ema. Toomas Suuman – Doktor
Buchanan, Johni isa. Velvo Väli – Reverend
Winemiller, Alma isa. Kristo Viiding – John
Buchanan juunior. Saara Kadak – Nellie
Ewell. 
Esietendus 1. märtsil 2013 Väikeses saalis. 

8 armastavat naist
Robert Thomasi komöödia. Prantsuse keelest
tõlkinud Raimond Kaugver, lavastaja Eili
Neuhaus, kunstnik Reili Evart, etenduse juht
Eili Neuhaus. 
      Osades: Helgi Annast – Chanelle, maja-
teenija. Liisa Aibel – Pierrette, papa õde.
Maarika Mesipuu – Catherine, Gaby tütar.
Marin Mägi – Suzanne, Gaby tütar. Silja Miks
– Louise, toatüdruk. Ülle Lichtfeldt – Augus-
tine, Gaby õde. Ines Aru – Vanaema, Gaby ja
Augustine'i ema. Anne Veesaar – Gaby, papa
abikaasa. 
Esietendus 8. märtsil 2013 Suures saalis. 

Leegionärid
Tiit Aleksejevi draama. Lavastaja Madis Kal-
met, kunstnik Mats Õun, valguskunstnik
Margus Vaigur, muusikaline kujundaja Pee-
ter Konovalov, etenduse juht Indrek Apinis. 

alates ylevaated_Layout 1  07.08.14  20:20  Page 290



291

      Osades: Margus Grosnõi – Teine leegio-
när. Erni Kask – Esimene leegionär. Mihkel
Kabel – Kolmas leegionär. Tarvo Sõmer –
Suur-Einar. Terje Pennie-Kolberg – Maia
Karu. Eva Novek, Madis Kalmet, Karl-Alek-
sander Pais, Heigo Teder, Indrek Saar –
Hääled. 
Esietendus 6. aprillil 2013 Väikeses saalis. 

Leping
Sławomir Mrożeki draama. Poola keelest tõl-
kinud Hendrik Lindepuu, lavastaja ja eten-
duse juht Indrek Apinis, kunstnik Eveli
Varik, valguskunstnik Eve Teras, videokunst-
nik Peeter Pilv, muusikaline kujundaja Lauri
Kaldoja. 
      Osades: Volli Käro – Magnus. Märt
Avandi – Moris. 
Esietendus 25. mail 2013 Pätsi Sahvri pööningul. 

köök/keittiö 
Rahvusvahelise koostöölavastuse partnerid
Teater Vanha Juko (Lahti, Soome) ja Teater
Telakka (Tampere, Soome). Teksti autorid
Andres Noormets, Anneli Rahkema, Antti
Mankonen, Hannu Salminen ja Peeter Räs-
tas. Lavastaja ja kunstnik Andres Noormets,
videokunstnik Peeter Rästas, etenduse juht
Aune Kuul. 
      Tegutsejad: Anneli Rahkema, Peeter Räs-
tas, Hannu Salminen, Antti Mankonen. 
Esietendus 21. juunil 2013 Võsu Rannaklubis. 

Lahuselu
Tom Kempinski draama. Inglise keelest tõl-
kinud Joel Sang, lavastaja Kalju Komissarov,
kunstnik Krista Tool, muusikaline kujundaja
Peeter Konovalov, etenduse juht Indrek
Apinis. 
      Osades: Liisa Aibel – Sarah Wise. Tarvo
Sõmer – Joe Green. 
Esietendus 6. septembril 2013 Väikeses saalis. 

Vend
Rein Raua samanimelise romaani dramati-
seering. Lavastaja Rein Raud, kunstnik Dai-
nius Liškevicius, kostüümikunstnik Rosita
Raud, videokunstnik Oksana Nakorchevska,
liikumisjuht Olga Privis, etenduse juht Eili
Neuhaus. 
      Osades: Eduard Salmistu – Simmermann;
Mikk; Kirurg. Margus Grosnõi – Rotinäoline
Willem. Mihkel Kabel – Advokaat; Nelk. Na-
tali Lohk – Tume; Ametnik/Tüdruk; Dessa;
Ettekandja. Silja Miks – Milla; Dessa; Ette-
kandja. Tiina Mälberg – Laila. Toomas Suu-
man – Notar; Antikvaar. Üllar Saaremäe –
Vend. Ülle Lichtfeldt – Gloori; Dessa. Alo
Kurvits – Pankur. 
Esietendus 20. septembril 2013 Suures saalis. 

Hobune, kes kaotas prillid ära
Hannu Mäkelä lasteraamatu dramatiseering.
Soome keelest tõlkinud Ellen Niit ja Piret
Saluri, dramatiseerija ja lavastaja Elina Pähk-
limägi, muusika ja laulutekstide autor Mar-
ten Kuningas, kunstnik Nele Sooväli,
etenduse juht Indrek Apinis. 
      Osades: Eduard Salmistu – Koer. Helgi
Annast – Lehm. Liisa Aibel – Siil. Peeter Räs-
tas – Jantunen; Kaupmees. Silja Miks – Hiir;
Tüdruk. Tarvo Sõmer – Hobune. Toomas
Suuman – Koer. Ülle Lichtfeldt – Vares. Ind-
rek Apinis – Tulevaht; Poiss; Mees. 
Esietendus 7. detsembril 2013 Suures saalis. 

Talvehotell
Luulelavastus Viivi Luige loomingust. La-
vastaja Tiina Mälberg, kunstnik Krista Aren,
valguskunstnik Eve Teras, liikumisjuht Liis
Niller, etenduse juht Eili Neuhaus. 
      Esitajad: Anneli Rahkema, Mait Joorits,
Natali Lohk. Kaia Karjatse – kristallkaussidel
ja gongidel helide looja. 
Esietendus 11. detsembril 2013 Väikeses saalis.
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LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

39 astet 26.03.2010 sõnalavastus täisk 3 553
8 armastavat naist 8.03.2013 sõnalavastus täisk 27 10 583
Armastus tööpostil 18.02.2012 sõnalavastus täisk 26 6 631
Elu ja kuidas sellega toime tulla 17.10.2009 sõnalavastus täisk 13 3 085
Hobune, kes kaotas prillid ära 7.12.2013 sõnalavastus lapsed 17 6 230
Isade maa 3.03.2012 sõnalavastus täisk 2 140
Jane Eyre 14.12.2012 mitmeliigilavastus täisk 23 7 809
Kaasavaratu 3.12.2011 sõnalavastus täisk 15 1 559
kevad ja suvi ja ... 12.01.2013 sõnalavastus täisk 26 980
köök/keittiö 21.06.2013 sõnalavastus täisk 16 1 435
Lahuselu 6.09.2013 sõnalavastus täisk 13 1 376
Leegionärid 6.04.2013 sõnalavastus täisk 13 1 156
Leenane'i kaunitar 2.04.2011 sõnalavastus täisk 16 2 606
Leping 24.05.2013 sõnalavastus täisk 29 2 524
Lilled Algernonile 20.01.2012 sõnalavastus täisk 15 445
Meie, mehed 7.03.2009 sõnalavastus täisk 10 2 672
Meresõitja 30.11.2012 sõnalavastus täisk 22 2 387
Muumitroll ja Sabatäht 2.09.2011 sõnalavastus lapsed 14 5 138
Nullpunkt 23.09.2011 sõnalavastus noored 1 317
Oscar ja Roosamamma 16.11.2006 sõnalavastus täisk 29 3 497
Suvi ja suits 1.03.2013 sõnalavastus täisk 19 2 285
Talvehotell 11.12.2013 sõnalavastus täisk 11 980
Tuulte pöörises 24.09.2010 sõnalavastus täisk 4 261
Uurimise all 6.09.2012 sõnalavastus täisk 11 614
Vend 20.09.2013 sõnalavastus täisk 10 2 569

2013 SÕNALAVASTUSED MITMELIIGILAVASTUS KOKKU

uuslavastused 10 0 10
kogu repertuaar 24 1 25
etendused 362 23 385
külastused 60 023 7 809 67 832
keskmine pilet 7,73 10,18 8,01

Väljaspool lavastuste statsionaare anti 30,65% etendustest. 

Repertuaari nomekiri

Repertuaari koondnäitajad
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MUU TEGEVUS 

25. märtsil toimus teatri ja Aqva Spa koostöös
teatriorienteerumine Rakvere Rahvaaias ja
teatris. 

TEATER NO99
www.no99.ee 

Teater NO99 alustas tegevust 2005. aastal,
mil toodi välja esimene uuslavastus. Vaadel-
daval aastal tegutses riigiasutusena Teater
Vanalinnastuudio. Alates 2013. aastast tegut-
seb riigi asutatud sihtasutusena nimega SA
Teater NO99, mis jätkas riigiasutuse Teater
Vanalinnastuudio õigussuhetest tekkinud
õiguste teostamist ning kohustuste ja lepin-
gute täitmist senistel tingimustel.

Kohvikukontserdid kontsert 10 1 180
Loengud, debatid, 
kohtumised ürituste sari 42 3 185
Rakvere Jazzukohvik kontsert 7 394
Rakvere teatrikino ürituste sari 380 14 503
RT esitleb ürituste sari 6 316

KOKKU 445 19 578

dustegevusest 
unud tulu
26

dustegevusest dustegevusest 

26
unud tulu
dustegevusest 
unud tulu
dustegevusest 

LAVASTUSTE STATSIONAARID ISTEKOHTI
Teatrisaal 196
Kammersaal 120
proovisaal 96

KOOSSEIS

Direktor – loominguline juht: Tiit Ojasoo
Peakunstnik – loominguline juht: Ene-Liis
Semper 
Tegevjuht: Katre Kasmel
Dramaturgid: Eero Epner, Laur Kaunissaare

KULUDTULUD

MAJANDUSTEGEVUS

majandustegevusest 
laekuv tulu
604 104

tööjõukulud
1 247 378

halduskulud
190 532

muud kulud
398 362

kohvik
110 039

majanduskulud
448 445

toetused
984 900

etendustegevusega
kaudselt seotud
tulud
744 226
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Näitlejad: Eva Klemets, Gert Raudsep, Inga
Salurand, Marika Vaarik, Mirtel Pohla, Ras-
mus Kaljujärv, Risto Kübar

UUSLAVASTUSED

NO60 Iga eht südamelöök 
Lavastuse trupi ühistöö Juhan Liivi ainetel.
Dramaturg Eero Epner, lavastajad ja kunstni-
kud Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo. 
      Osades: Eva Klemets, Gert Raudsep, Inga
Salurand, Marika Vaarik, Mirtel Pohla, Ras-
mus Kaljujärv, Risto Kübar. 
Esietendus 22. veebruaril 2013 teatrisaalis. 

NO59 samm lähemale
Trupi ühistöö. Dramaturg Eero Epner, dra-
maturgiline abi Taavi Kerikmäe, lavastajad
Mart Kangro ja Thomas Lehmen, valgus-
kunstnikud Ants Kurist ja Siim Reispass, he-
likujundaja Taavi Kerikmäe. 
      Osades EMTA lavakunstikooli 26. lennu
üliõpilased Ragnar Uustal, Jörgen Liik, Si-
meoni Sundja, Jarmo Reha, Reimo Sagor,
Markus Dvinjaninov, Veiko Porkanen,
Roman Maksimuk. 
Esietendus 18. aprillil 2013 jalutus- ja teatri-
saalis. 

NO58 Ilona. Rosetta. Sue
Draama aluseks on Aki Kaurismäki “Põge-
nevad pilved”, vendade Dardenne’ide “Ro-
setta” ning Amos Kolleki “Sue” (mängufil-
mid). Dramaturgid Eero Epner ja Julia Loch-
te, lavastaja Sebastian Nübling, kunstnik
Ene-Liis Semper, valguskunstnik Stephan
Mariani, muusikaline kujundaja Lars Wit-
tershagen, lavastaja assistent Zino Wey, la-
vastuse assistent Christine Milz. Lavastus
valmis koostöös Münchner Kammerspiele
(München, Saksamaa) ja KVSiga (Brüssel,
Belgia). 
      Osades: Gert Raudsep – Lajunen; Stanley;

Forsström; Ametnik. Marika Vaarik – Rosetta
ema; pr Grönholm; Ametnik. Mirtel Pohla –
Rosetta. Rasmus Kaljujärv – Ben. Steven
Scharf – Lauri. Wiebke Puls – Sue. Sylvana
Krappatsch – Riquet; Lola; Linda; Ametnik.
Jochen Noch – Melartin; Boss; Maksuamet-
nik; Ametnik. Starlette Mathata – Ilona. 
Esietendus 28. septembril 2013 Salme Kul-
tuurikeskuses.

Alukad
Lavastus oli osa kaasaegse Vene dramatugia
laboratooriumist, valmis koostöös Vene Teatriga.
Pavel Prjažko draama. Lavastaja Anton
Malikov (Moskva), dramaturgiline abi Laur
Kaunissaare, tõlkija Aare Pilv.
      Osades: Tatjana Manevskaja – 1. naine.
Ljubov Agapova – 2. naine. Jelena Taras-
senko – 3. naine. Liidia Golovataja – 4. naine.
Lilia Šinkarjova – 5. naine. Jelena Jakovleva
– 6. naine. Vladimir Antipp – Sõber. Inga Sa-
lurand – Nina. Aleksandr Okunev – Sergei.
Juri Žilin – Vassili. Oleg Rogatšjov – Ment. 
Etendus 5. oktoobril 2013 Kammersaalis. 

NO57 Enesetapja
Nikolai Erdmani komöödia. Vene keelest tõl-
kinud Toomas Kall, dramatiseerijad Eero
Epner ja Laur Kaunissaare, lavastaja Tiit Oja-
soo, kunstnik Ene-Liis Semper, muusikalised
kujundajad Ene-Liis Semper, Linda Kolde, Si-
meoni Sundja, Tiit Ojasoo ja Vaiko Eplik. 
      Osades EMTA lavakunstikooli 26. lennu
üliõpilased: Jörgen Liik – Semjon Semonjo-
novitš Podsekalnikov. Ragnar Uustal – Jegor
Timofejevitš (Jegoruška), nõukogude asutuse
käskjalg. Simeoni Sundja – Isa Jelpidi, prees-
ter. Jarmo Reha – Aristarh Dominikovitš
Grand-Skubik, intelligent; Mees (kirstuga).
Roman Maksimuk – Oleg Leonidovitš;
Kostja, kelner; Vanaeit; Mees (kirstuga). Mar-
kus Dvinjaninov – Viktor Viktorovitš, kirja-
nik; Poiss (matusetalitusbüroost). Veiko Por-
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2013 SÕNALAVASTUSED

uuslavastused 6
kogu repertuaar 13
etendused 153
külastused 29 439
keskmine pilet 10,3

Repertuaari koondnäitajad

kanen – Aleksandr Petrovitš Kalabuškin;
Mees (kirstuga). Reimo Sagor – Nikifor Ar-
sentjevitš Pugatšov, lihunik; Vanaeit; Kaht-
lane tüüp. Rea Lest – Kleopatra Maksi-
movna, Leonidovitši austajanna. Linda
Kolde – Raissa Filippovna, Leonidovitši aus-
tajanna; Kübarategija. Helena Pruuli – Maria
Lukjanovna, Podsekalnikovi naine; Must-
lane. Linda Vaher – Noormees; Zinka Pades-
pan, prostituut. Marian Heinat – Serafima
Iljinitšna, Lukjanovna ema; Mustlane. Jaa-
nika Arum – Grunja, prostituut; Õmbleja; Va-
naeit. Kärt Tammjärv – Margarita Ivanovna
Peresvetova, Kalabuškini armuke. 

Esietendus 12. oktoobril 2013 Vene Teatri
suures saalis. 

NO54 Kolmapäev
Trupi ühislooming Claes Anderssoni, E. M.
Ciorani, Eero Epneri, Redik Soari ja Tracey
Emini loomingule tuginedes. Lavastaja ja
kunstnik Lauri Lagle, kostüümikunstnik
Ene-Liis Semper, valguskunstnik Siim Reis-
pass, muusikalised kujundajad Hendrik Kal-
jujärv, Mihkel Tomberg ja trupp.  
      Osades: Inga Salurand – Inga. Mari Abel –
Mari. Eva Klemets – Eva. Kaie Mihkelson – Kaie. 
Esietendus 2. novembril 2013 teatrisaalis. 

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Alukad 5.10.2013 sõnalavastus täisk 1 120
NO54 Kolmapäev 2.11.2013 sõnalavastus täisk 14 1833
NO57 Enesetapja 12.10.2013 sõnalavastus täisk 14 6185
NO58 Ilona. Rosetta. Sue 28.09.2013 sõnalavastus täisk 20 6870
NO59 samm lähemale 18.04.2013 sõnalavastus täisk 20 1559
NO60 Iga eht südamelöök 22.02.2013 sõnalavastus täisk 25 4136
NO61 Detox 17.12.2012 tantsulavastus täisk 10 873
NO62 Lindmees 19.12.2012 sõnalavastus täisk 13 2161
NO63 Pedagoogiline poeem 20.10.2012 sõnalavastus täisk 18 3170
NO64 Lõpus on kõik õnnelikud, 
ja kui ei ole, siis pole see lõpp 22.09.2012 sõnalavastus täisk 6 425
NO65 Suur õgimine 16.05.2012 sõnalavastus täisk 9 1581
NO66 Iphigéneia Aulises 17.03.2012 sõnalavastus täisk 2 185
NO83 Kuidas seletada pilte 
surnud jänesele 10.03.2009 sõnalavastus täisk 1 341

Väljaspool statsionaari anti 15% etendus-
test, sh 14 etendust Saksamaal (3 lavastu-
sega), 7 etendust Venemaal ning 2 etendust
Šveitsis.

Repertuaari nimekiri
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MUU TEGEVUS

Lisaks etendustele toimus 2 aktsiooni, linas-
tus dokumentaalfilm, nüüdiskunsti tutvus-
tav teleloengute sari EMTA lavakunstikooli
26. lennu üliõpilastega ning teatri dramatur-
gid pidasid nii koolides kui teatris lavastusi
ja kaasaegset kunsti tutvustavaid loenguid. 

NO99 Aktsioonid:
NO53,5 Aktsioon Esimene lugemine: 
Ministri viimased päevad
Hüsteeria ühes vaatuses. Teksti autor Eero
Epner, lugemise lavastaja Lauri Lagle. 
      Lugesid Eva Klemets, Gert Raudsep, Mir-
tel Pohla, Rasmus Kaljujärv, Märt Avandi,
Anu Lamp, Priit Võigemast. 
Aktsioon toimus 25. novembril 2013 teatri-
saalis. 

NO55 Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha
Dokumentaalfilm lavastusest „Ühtne Eesti
suurkogu“ valmis koostöös Allfilmiga. Alus-
teose autorid Eero Epner, Ene-Liis Semper ja
Tiit Ojasoo, lavastaja Ene-Liis Semper, ope-
raator Rein Kotov, produtsendid Piret Tibbo-
Hudgins ja Rein Kotov, kaasprodutsendid
Kaarel Oja ja Paul Aguraiuja, monteerijad
Ene-Liis Semper ja Rein Kotov. 
Filmi kestus on üks tund ja 39 minutit. 
Esilinastus 16. septembril 2013 kinos Solaris. 

NO56 NO99 Kunstikool
Nüüdiskunsti tutvustav teleloengute sari
valmis koostöös Eesti Rahvusringhäälin-
guga. Tekstide autor Eero Epner, lavastaja
Tiit Ojasoo, operaator Alvar Kõue ja Sten-
Johan Lill, produtsendid Paul Aguraiuja ja
Ruth Heinmaa. 
      Esinesid EMTA lavakunstikooli 26. lennu
üliõpilased Jörgen Liik, Simeoni Sundja, Rag-
nar Uustal, Jarmo Reha, Reimo Sagor, Mar-

NO53,5 Aktsioon 
„Esimene lugemine“ aktsioon 1 264
NO56 NO99 Kunstikool telesari 15 900 000
NO59,5 Aktsioon „Koos“ aktsioon 1 306
Loengud koolides ürituste sari 17 1 257
NO55 Kust tuleb tolm 
ja kuhu kaob raha film 45 1 982 

KOKKU  79 903 809

kus Dvinjaninov, Veiko Porkanen, Roman
Maksimuk, Rea Lest, Helena Pruuli, Linda
Kolde, Linda Vaher, Jaanika Arum, Marian
Heinat, Kärt Tammjärv. 
Saated olid eetris 8. septembrist 22. detsemb-
rini 2013 ETVs.

NO59,5 Aktsioon: Koos
Lavastuse „Iga eht südamelöök“ eelüritus
ühisrahastusplatvormi Hooandja kaudu la-
vastuse valmimisse panustanud inimestele. 
Aktsioon toimus 9. märtsil 2013 teatrisaalis.
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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. 

LAVASTUSTE STATSIONAARID ISTEKOHTI
Suur saal 487
Väike saal 160
Teatrikohvik 50
Koidu seltsimaja 110
Viljandi Kaevumägi 500
Vargamäe rehetare 120

KOOSSEIS

Teatrijuht: Heiti Pakk 
Kunstiline juht: Margus Kasterpalu 
Peakunstnik: Jaanus Laagriküll (kuni
30.06.2013)
Liikumisjuht: Oleg Titov 
Muusikajuht: Peeter Konovalov 

Lavastajad: Taago Tubin, Sander Pukk (kuni
30.06.2013)
Näitlejad: Aarne Soro, Adeele Sepp (al
1.07.2013), Andres Oja (kuni 30.06.2013),
Andres Tabun, Anne Valge (kuni 22.12.2013),
Arvi Mägi (kuni 30.06.2013), Arvo Raimo,
Carita Vaikjärv, Janek Vadi, Kadri Lepp,
Kata-Riina Luide, Klaudia Tiitsmaa (al
1.07.2013), Kristian Põldma (al 1.07.2013),
Luule Komissarov, Margus Vaher, Marika
Palm (al 1.07.2013), Martin Mill, Meelis Räm-
meld, Peeter Jürgens, Rait Õunapuu (al
1.07.2013), Tanel Ingi, Tarvo Vridolin, Triinu
Meriste, Vallo Kirs (al 1.07.2013), Vilma Luik 

UUSLAVASTUSED 

Vana õngitseja
Lavastus valmis koostöös Kuressaare Linna-
teatriga. 
William Douglas Home’i komöödia. Inglise
keelest tõlkinud Erkki Sillaots. Lavastaja Pee-
ter Tammearu, kunstnik Jaak Vaus, muusika-
line kujundaja Andres Raag, helikujundaja

KULUDTULUD

MAJANDUSTEGEVUS

majandustegevusest 
laekuv tulu
247 975

tööjõukulud
813 727

halduskulud
89 220

kohvik
50 366

muud kulud
156 759

majanduskulud
281 854

toetused
864 786

etendustegevusega
kaudselt seotud
tulud
240 566
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Allan Kallaste, lavameister Ahto Matt, val-
gustaja Allan Kallaste, kostümeerija Laivi
Koppel, etenduse juht Ene Pärtel. 
      Osades: Arvo Raimo – Cecil Warburton.
Luule Komissarov – Evelyn Townsend. Pee-
ter Jürgens – teener Hawkins. 
Esietendus 19. jaanuaril 2013 Kuressaare Lin-
nateatri teatrisaalis. 

Kolemees
Marius von Mayenburgi komöödia. Saksa
keelest tõlkinud Olev Mengel, lavastaja
Taago Tubin, kunstnik Liisa Soolepp, valgus-
kunstnik Teet Orupõld. 
      Osades: Aarne Soro – Lette, insener. Ca-
rita Vaikjärv – Fanny, Lette naine; Fanny,
kontserni Nuklearktik direktriss. Janek Vadi
– Scheffler, Lette tööandja; Scheffler, kirurg.
Tanel Ingi – Karlmann, Lette assistent; Karl-
mann, direktrissi poeg. 
Esietendus 23. veebruaril 2013 väikeses saalis.

Sajand
Tõnu Õnnepalu teose dramatiseering. Dra-
matiseerija Liis Aedmaa, lavastaja Margus
Kasterpalu, kunstnik Maarja Meeru, kostüü-
mikunstnik Krista Tool, valguskunstnik
Kristjan Suits, videokunstnik Terina Tikka,
muusikaline kujundaja Peeter Konovalov, lii-
kumisjuht Oleg Titov. 
      Osades: Luule Komissarov – Paruni
Proua. Peeter Jürgens – Parun. Klaudia Tiits-
maa – Katja (Catherine), nende tütar. Adeele
Sepp – Lisi (Elisabet), nende tütar. Rait Õu-
napuu – Georg, naabermõisa noor parun.
Vallo Kirs – Neo (Gneomar), Lisi ja Georgi
poeg. Triinu Meriste – Preili Adele, paruni
õde. Margus Vaher – Gospodin Golub, kodu-
õpetaja. Vilma Luik – Mari, vana teenija.
Arvo Raimo – Vana-Anton, mõisa kärner.
Arvi Mägi – Jakob, talumees; Alevirahvas
oksjonil. Andres Tabun – Priidik, talumees;

Alevirahvas oksjonil. Martin Mill – Jaan Feld-
mann (Õnnesaar), väljaõppinud kärner.
Kata-Riina Luide – Marta, tema naine. Kris-
tian Põldma – Ülo, nende poeg; Säärsaabas-
tega poiss. Marika Palm – Õie, nende tütar;
Heleda kleidiga tüdruk. Meelis Rämmeld –
Härra Tuvi, koolmeister. Tarvo Vridolin –
Oksjonipidaja. Kiiri Tamm – Alevirahvas
oksjonil. 
Esietendus 23. märtsil 2013 suures saalis. 

Unista!tud
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti
9. lennu diplomilavastus. 
Autorid Marika Palm (teatrikunsti 9. lend) ja
Evelyn Uisk (tantsukunsti 21. lend), lavastaja
Marika Palm, koreograaf Evelyn Uisk, kunst-
nikud An-Liis Amur, Gerda Sülla (visuaal-
tehnoloogia 8. lend), valguskunstnik Märt
Sell (visuaaltehnoloogia 8. lend), turundus-
juht Heli Anni (kultuurikorralduse 9. lend),
dramaturgiline abi Laura Kalle (EMTA lava-
kunstikool), Silvia Soro. 
      Osades teatrikunsti 9. lend: Adeele Sepp,
Maaja Hallik, Klaudia Tiitsmaa, Katrin
Kalma, Vallo Kirs, Kristian Põldma, Jaanus
Tepomees, Hendrik Vissel, Imre Õunapuu,
Rait Õunapuu. 
Esietendus 4. veebruaril 2013 väikeses saalis. 

Arioso
Martin Alguse draama. Lavastaja ja muusi-
kaline kujundaja Taago Tubin, kunstnik
Kaido Torn*, valguskunstnik Villu Konrad,
liikumisjuht Oleg Titov. 
      Osades: Kristian Põldma* – Noor amet-
nik Karl Enrep. Maaja Hallik* – Noor naine
Gloria Lellep-Patkul. Katrin Kalma* – Pesu-
naine Jekaterina Palla. Jaanus Tepomees* –
Kunstnik Aleksander Vei. Hendrik Vissel* –
Ülemus Paavel Moks. Luule Komissarov –
Proua Hermione von Watzenrode. Arvo
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Raimo – Vana mees Jakof Eberstark-Besuh-
hov. Imre Õunapuu* – Armukade mees Hans
Patkul. Kaido Torn* – Koopia. 
* TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilased. 
Esietendus 31. mail 2013 Koidu Seltsimajas. 

Vanad ja noored
Dramatiseering A. H. Tammsaare samanime-
lise teose ning jutustuste „Vanaisa surm“ ja
„Mäetaguse vanad“ põhjal. Dramatiseerija
Tõnis Parksepp, lavastaja Vallo Kirs, kunst-
nik Jaanus Laagriküll, valguskunstnik Villu
Konrad, muusikaline kujundaja Peeter Kono-
valov. 
      Osades: Peeter Jürgens – Juhan, Kadaka
vanaperemees. Luule Komissarov – Mari,
Kadaka vanaperenaine. Madis Mäeorg –
Kaarel, Kadaka noorperemees. Adeele Sepp
– Tiina, Kadaka noorperenaine. Rait Õuna-
puu – Ats, nende poeg; sulane Madis; Turba-
lõikaja. Klaudia Tiitsmaa – Riita, nende tütar.
Kristian Põldma – Lõugu talu peremees;
peigmees Üko; Turbalõikaja. 
Esietendus 3. augustil 2013 Vargamäe rehetares.

Viimne võttepäev 
Jüri Ehlvesti, Margus Kasterpalu ja Ilmar
Raagi komöödia. Lavastaja Peeter Simm,
kunstnik Mare Raidma, videokunstnik Tõnu
Särki, helikujundaja Harlet Orasmaa, valgus-
taja Rene Liivamägi. 
      Osades: Triinu Meriste – Agnes. Carita
Vaikjärv – režissööri assistent Maie. Aarne
Soro – Gabriel. Andres Tabun – Ivo Schen-
kenberg. Tarvo Vridolin – operaator Palder-
jan. Meelis Rämmeld – Pürotehnik Mait.
Janek Vadi – II režissöör Siim. Tanel Ingi – ho-
busemees Tõnu. Mihkel Kallaste*, Kaarel
Targ*, Rauno Polman*, Kristjan Lüüs*, Jaa-
nika Tammaru*, Sander Rebane*, Silver Kal-
jula* – Kaskadöör-statistid. 
* TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilased. 

Esietendus 9. augustil 2013 Viljandi Kaevu-
mäel. 

Bassein (vett ei ole) 
Mark Ravenhilli draama. Inglise keelest tõl-
kinud Liis Aedmaa ja Sander Pukk, lavastaja
Sander Pukk, kunstnik Annika Lindemann,
muusikaline kujundaja Ove-Kuth Kadak. 
      Osades: Carita Vaikjärv, Martin Mill,
Meelis Rämmeld, Tarvo Vridolin, Aarne Soro
– grupi liikmed. Triinu Meriste – Tema. 
Esietendus 28. septembril 2013 suure saali
laval. 

Y-generatsioon
Draama. Autor ja lavastaja Adeele Sepp*, la-
vastusdramaturg Mehis Pihla, kunstnik
Kristjan Suits, videokunstnik Kristjan Suits,
helikujundaja Harlet Orasmaa. 
      Osades: Klaudia Tiitsmaa*, Kristian
Põldma*, Marika Palm*, Rait Õunapuu*,
Vallo Kirs* – Y-generatsiooni esindajad. 
* TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilased.
Esietendus 28. septembril 2013 väikeses saalis.

Utoopia rannik III osa. Kaldale heidetud
Lavastus valmis koostöös Vanemuise teat-
riga. 
Tom Stoppardi näidenditriloogia kolmas osa.
Inglise keelest tõlkinud Kalle Hein, lavastaja
Heiti Pakk, lavakujundaja Silver Vahtre, kos-
tüümikunstnik Maarja Meeru, valguskunst-
nik Rene Liivamägi, videokunstnik Terina
Tikka, liikumisjuht Oleg Titov, muusikaline
kujundaja Peeter Konovalov, etenduse juht
Kiiri Tamm. 
      Osades: Indrek Taalmaa – Aleksander
Herzen. Janek Joost – Gottfried Kinkel; Niko-
lai Tšernõševski. Kiiri Tamm – Johanna Kin-
kel; Teresina. Oleg Titov – Giuseppe Mazzini;
Ludwig Czerniecki. Andres Tabun – Lajos
Kossuth; Pavel Vetošnikov. Artur Linnus –
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Kossuthi abi; Aleksandr Sleptsov. Margus
Vaher – Alexandre Ledru-Rollin. Sander Re-
bane – Ledru-Rollini abi; Saša Herzen. Tanel
Ingi – Ernest Jones; Perotkin. Arvo Raimo –
Arnold Ruge. Peeter Jürgens – Stanislaw
Worcell. Raivo Adlas – Louis Blanc. Fatme-
Helge Leevald – Tata Herzen. Triinu Meriste
– Maria Fromm; Mary Sutherland. Kais
Adlas – Proua Blainey. Marta Soro või Iris
Rämmeld – Olga Herzen; Liza Herzen. Tarvo
Vridolin – Mihhail Bakunin. Meelis Rämmeld
– Nikolai Ogarjov. Marika Barabanštšikova –
Nataša Ogarjova. Margus Jaanovits – Ivan
Turgenev. Janek Vadi – Doktor; Karl Marx.
Külliki Saldre – Malwida von Maysenbug.
Andre Kõiv – Leitnant Korf. 
Esietendus 22. novembril Ugalas ja 28. no-
vembril 2013 Vanemuise väikeses majas. 

Arabella
Muusikal Aino Perviku teose ainetel. Heli-
looja Olav Ehala, libreto autor Leelo Tungal,
muusikajuht Peeter Konovalov, lavastaja
Margus Kasterpalu, kunstnik Rosita Raud
valguskunstnik Rene Liivamägi, liikumisjuht
Oleg Titov. 
      Osades: Maria Soomets – Arabella. Han-
nes Kaljujärv – Taaniel Tina. Rain Simmul –
Hasso. Tanel Ingi – Meremõrtsuk. Kaarel
Targo* – Halleluuja. Peeter Jürgens – Suur-
Aadam. Martin Mill – Väike-Aadam. Kristian
Põldma – Pootsman. Margus Vaher – Puu-
jalg. Janek Vadi – Haak. Tarvo Vridolin –
Adalbert. Andres Tabun – Silbergold. Krist-
jan Lüüs* – Raudpats. Rait Õunapuu – Juu-
das. Aarne Soro – Kõrtsmik. Marika Palm –
Rosita. Lehti Kostabi, Margita Tuulik, Liisa-
Helena Lumberg, Algi Ambos, Tiina Pärtels,
Eha Albert – Mustlased. 
* TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilased. 
Esietendus 13. augustil 2013 Birgitta festivalil
kostöös Tallinna Filharmooniaga, Ugala
Teatri suures saalis 16. detsembril 2013. 
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LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Arabella 16.12.2013 muusikalavastus teism 7 3 425
Arioso 30.05.2013 sõnalavastus täisk 6 412
Bassein (vett ei ole) 28.09.2013 sõnalavastus täisk 6 739
Duetid 8.10.2011 sõnalavastus täisk 12 1 567
Helesinine vagun 1.04.2003 sõnalavastus täisk 3 731
Idioot 21.11.2012 sõnalavastus täisk 11 1 050
Inetu 3.12.2011 muusikalavastus teism 4 831
Kalmistuklubi 24.03.2012 sõnalavastus täisk 12 2 678
Kolemees 23.02.2013 sõnalavastus täisk 12 952
Ladu 2.11.2012 sõnalavastus täisk 10 2 020
Maakad 18.09.2010 sõnalavastus täisk 2 401
Mee hind 19.02.2011 sõnalavastus täisk 14 1 783
Meeste kodu 4.02.2011 sõnalavastus täisk 14 5 187
Minu isa 20 aastat hiljem 29.09.2011 sõnalavastus täisk 3 118
Minu oma 29.09.2012 sõnalavastus täisk 5 801
Sajand 23.03.2013 sõnalavastus täisk 11 3 616
Suur maalritöö 11.12.2012 sõnalavastus lapsed 21 1 408
Tuul pajuokstes 8.06.2012 sõnalavastus lapsed 11 2 130
Ukuaru 21.04.2012 sõnalavastus täisk 14 3 886
Unista!tud 5.04.2013 mitmeliigilavastus täisk 4 252
Utoopia rannik III. Kaldale heidetud 22.11.2013 sõnalavastus täisk 3 929
Vana õngitseja 19.01.2013 sõnalavastus täisk 13 1 771
Vanad ja noored 3.08.2013 sõnalavastus täisk 12 1 495
Viimne võttepäev 9.08.2013 sõnalavastus täisk 6 1 688
Väike raha 16.09.2011 sõnalavastus täisk 6 594
Õed nõiduses 11.12.2012 sõnalavastus teism 9 2 716
Y-generatsioon 28.09.2013 sõnalavastus täisk 7 1 048

Repertuaari nimekiri

2013 SÕNA- MUUSIKA- MITMELIIGI-

LAVASTUSED LAVASTUSED LAVASTUS KOKKU

uuslavastused 9 1 1 11
kogu repertuaar 24 2 1 27
etendused 223 11 4 238
külastused 39 720 4 256 252 44 228
keskmine pilet 8,34 7,07 4,58 8,19

Repertuaari koondnäitajad

Väljaspool lavastuste statsionaare anti 29,41% etendustest.
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      *
Enne Ugala lavastuste mängukavva arvamist
anti TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia diplomi-
lavastusega „Unista!tud!“ 4 etendust 312
vaatajale. 

30. oktoobril alustati sarjaga „Teatraarium“:
esimesel lugemisel oli Carl-Henning Wijk-
marki näidend „Moodne surm“. Tõlkija Ülev
Aaloe, lavastaja Taago Tubin. Esitasid Carita
Vaikjärv, Tanel Ingi ja Janek Vadi. Pseudo-
konverentsi stiilis näidendi ettelugemise-
le järgnes vestlusring, erikülaline Andrei
Hvostov. 

„Muinasjututund“ – jõulukuul mängisid TÜ
VKA teatritudengid nelja lavastust lastele:
Daniil Harmsi „Lood pildi seest“ (4 eten-
dust), E. Valteri, A. Kivirähki, J. C. Harrise
„Lood saba otsast“ (2 etendust), „Kohvrist
kostab muusika“ (3 etendust) ja Juri Oleša
„Kolm paksu“ (3 etendust).  

Kevadpidu muu 1 168
Muinasjututund ürituste sari 12 657
Teatraarium ürituste sari 3 49
Unista!tud –
diplomilavastus muu 4 312
Veel kord armastusest muu 4 159

KOKKU 24 1345

KULUDTULUD

MAJANDUSTEGEVUS

majandustegevusest 
laekuv tulu
367 648

tööjõukulud
998 912

halduskulud
126 259

majanduskulud
287 899

toetused
903 306

etendus-
tegevusega 
kaudselt seotud
tulud
182 014
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VANEMUINE
www.vanemuine.ee

Eesti vanim teater, mis sai alguse aastal 1870
„Vanemuise“ laulu- ja mänguseltsist ning on
kutseline teater 1906. aastast. Vanemuine on
kolme lavastusliiki esindav teater: sõna-,
muusika- ja balletiteater. Teater tegutses seni
riikliku etendusasutusena, alates 2013. aas-
tast Sihtasutusena Teater Vanemuine. 

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

KOOSSEIS

22 näitlejat, 9 ooperisolisti ja 1 laulja, 33 koo-
riliiget, 2 dirigenti, 71 orkestriliiget, 4 balleti-
solisti, 32 balletiartisti.
Teatrijuht: Toomas Peterson (al 1.01.2013)
Draamajuht: Urmas Lennuk (kuni
30.04.2013), Tiit Palu (al 1.08.2013)
Dramaturg-toimetaja: Sven Karja
Dramaturg: Anu Tonts (al 1.09.2013)
Lavastaja: Ain Mäeots, Rein Pakk (al
1.01.2013)
Näitlejad: Riho Kütsar, Kais Adlas, Jüri Lu-
miste, Ragne Pekarev, Maarja Mitt (kuni
30.06.2013), Tanel Jonas, Aivar Tommingas,
Margus Jaanovits, Herta Elviste, Raivo Ad-
las, Hannes Kaljujärv, Martin Kõiv, Marika
Barabanštšikova, Merle Jääger, Ott Sepp,
Külliki Saldre, Karol Kuntsel, Andres Mähar,
Eva Püssa, Liisa Pulk (kuni 31.05.2013), Mar-
kus Luik, Robert Annus, Maria Soomets, Priit
Strandberg 

Peadirigient: Paul Mägi
Produtsent: Marika Petti (al 1.08.2013)
Dirigent: Lauri Sirp
Peakoormeister: Piret Talts
Kontsertmeister: Kristel Eeroja-Põldoja (kuni
19.09.2013)
Ooperisolistid: Märt Jakobson, Merle Jala-
kas, Tõnu Kattai, Valentina Kremen, Karmen
Puis, Jaan Willem Sibul, Pirjo Püvi, Maria
Kallaste, Simo Breede 
Solist-kooriartist: Rasmus Kull (al 1.08.2013)
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, Elin Kaiv, Endel Kroon, Silja
Lani, Milvi Luik, Vaike Lätt, Edgar Mikkel,
Risto Orav, Sander Reigo (kuni 28.03.2013),
Aime Roosileht, Andres Ross, Ivar Saks,
Uku-Markus Simmermann, Tarmo Teekivi,
Tiina Tikk, Margus Toode, Liina Tordik,
Luule Veziko, Inge Õunapuu, Katrin Kapi-
nus, Oliver Timmusk (al 1.09.2012), German
Javier Gholami Torres-Pardo 
Ooperikoori hääleseade õpetaja: Taisto
Noor 
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,
Olga Raudonen, Linda Viller, Aivar Eimra,
Jaanus Roosileht, Jaanus Siniväli, Kai Visna-
puu, Karina Vološina, Anna Kelder, Heili
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Mägi, Margus Kits, Anna Šulitšenko, Maimu
Kaarde, Margus Vahemets, Tõnu Kalm,
Heimo Hodanjonok, Kulvo Tamra, Johanna
Tuvi, Elle Fuchs, Karl Vakker, Marti Suvi, Vil-
jar Lang, Jan Pentšuk, Urmas Himma, Marie
Jaksman, Silver Mesi, Kristiina Luik, Kait
Tiitso, Rain Kotov, Tõnu Pärtin, Tanel Tamm,
Ilja Šarapov, Valdeko Vija, Margus Tamme-
mägi, Ilmar Varjun, Hannes Metssalu, Lande
Kits (al 01.12.2013), Kaido Kopli (al
10.10.2013), Olga Kudajeva (al 9.08.2013),
Kersti Perandi (al 9.08.2013), Jaana Suija (al
1.11.2013)  

Balletijuht: Mare Tommingas
Balletisolistid: Colin Thomas Maggs, Ilja Mi-
ronov (kuni 30.06.2013), Nashua Mironova
(kuni 30.06.2013), Hayley Blackburn, Silas
Stubbs, Brandon B. Alexander  
Balletiartistid: Janek Savolainen, Julia Kaš-
kovskaja, Julia Litvinenko, Aivar Kallaste,
Anthony Maloney, Maria Engel, Alicia Nel-
son, Daniil Kolmin, Benjamin Roomes,
George Williams, Giulia Montesello (kuni
30.06.2013), Janika Suurmets, Keith Reynolds
(kuni 30.06.2013), Kristina Markeviciute,
Lawrence Cameron Massie, Matthew James
Jordan, Raminta Rudzionyte, Rita Dolgihh
(kuni 30.04.2013), Vjatšeslav Ladoškin (kuni
30.06.2013), Stephen Budd (kuni 19.08.2013),
Matteo Tonolo, Samuel Lawman, Emma
Margaret Price, Tarasina Masi, Joshua Wood-
hams, Stephanie Goldhahn, Yukako Horita,
Tatevik Mkrtoumian, Fenella Cook, Diego
Cardelli (al 13.09.2013), Alain Divoux (al
13.08.2013), Georgia Giboin (al 24.09.2013),
Jacob Hoover (al 01.04.2013), Kersti Kuuse
(al 13.08.2013), Ott Müür (al 13.08.2013),
Alina Emilia Sakko (al 13.08.2013), Viktoria
Valujevski (al 13.08.2013) 

UUSLAVASTUSED

Üksildane lääs
Martin McDonaghi draama. Inglise keelest
tõlkinud Peeter Sauter, lavastaja Tanel Jonas,
kunstnik Iir Hermeliin, valguskunstnik Jaa-
nus Moor, lavavõitluse seadja Indrek Sam-
mul, etenduse juht Mai Jägala. 
      Osades: Karol Kuntsel – Coleman. Riho
Kütsar – Isa Welsh. Andres Mähar – Valene.
Kristiina-Hortensia Port – Tüdruk. 
Esietendus 9. veebruaril 2013 Sadamateatris. 

Kuldvõtmekese lugu
Tantsulavastus lastele Aleksei Tolstoi jutus-
tuse ainetel. Lavastaja, koreograaf ja kunst-
nik Mare Tommingas, muusikalised kujun-
dajad Mare Tommingas ja Julia Litvinenko,
valguskujundaja  Martin Meelandi, heli-
kujundaja Toivo Tenno. 
      Osades: Siim Sander Sonn või Kaspar
Kiisk – Buratino. Melani Mõtlik või Veronika
Schmith*  – Malvina. Oliver Aunbaum*  –
Pierrot. Heleri Savolainen* – Arlekiin. Gert-
rud Tomson* – Arlekiin; Tuli; Konn. Aivar
Kallaste – Papa Carlo; Carabas-Barabas; Puu-
del Artemon; Kilpkonn Tortila. Valeria Ro-
dionova* või Andra Palla* – Narr; Rohutirts.
Kersti Kuuse või Johanna Brigitta Tarand –
Kass Basilio. Kairi Kilgi – Rebane Alice. Lisa-
bet Loigu*, Miia Marta Tärgla*, Anette Jaani*,
Gertrud Tomson*või Victoria Kleer Klii-
mand* – Tuli. Anette Jaani*, Anett Pluum*,
Gertrud Tomson*, Lisabet Loigu*, Andra
Palla*, Victoria Kleer Kliimand või Valeria
Rodionova* – Konnad. Mari-Ann Liiviku*,
Madli Mägi* – Linnud. Miia Marta Tärgla*,
Mirell Mõtlik*, Helen Jakob*, Aleksandra
Uleksin*, Miina Eliise Luts* – Lilled. 
*Vanemuise Tantsu- ja Balletikooli õpilased. 
Esietendus 14. veebruaril 2013 Teatri Kodus. 
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Paplid tuules
Gerald Sibleyras’ draama. Prantsuse keelest
tõlkinud Inge Eller, lavastaja Uku Uusberg,
kunstnik Liina Tepand, valguskunstnik And-
res Sarv, muusikaline kujundaja Artur
Tšehhi, etenduse juht Meelis Hansing. 
      Osades: Aivar Tommingas – Gustav.
Hannes Kaljujärv – Ferdinand. Jüri Lumiste
– Rene. 
Esietendus 22. veebruaril 2013 Vanemuise
väikeses majas. 

Kaunitar ja koletis 
Tantsulavastus. Muusika autorid Aleksander
Glazunov, Joaquin Turina, Malcolm Arnold.
Koreograaf Silas Stubbs, kunstnik Iir Herme-
liin, dirigent Lauri Sirp, kostüümikunstnik
Louise Flanagan, repetiitorid Jelena Karpova
ja Rufina Noor, etenduse juhid Epp Viller ja
Marek Markus Kroon. 
      Osades: Hayley Blackburn või Nashua
Mironova – Belle. Aivar Kallaste – Belle’i isa.
Alicia Nelson, Julia Litvinenko, Tarasina
Masi ja Emma Price – Belle’i õed. Anthony
Maloney või Lawrence Massie – Adam. Julia
Kaškovskaja – Adami ema. Vjatšeslav Ladoš-
kin – Adami isa. Maria Engel või Kristina
Markeviciute – Kooli direktriss. Janek Savo-
lainen või Matthew Jordan – Kooli direktor.
Ilja Mironov või Brandon Alexander – Tho-
mas. Teistes osades: Benjamin Kyprianos,
Daniil Kolmin, George Willé-Williams, Giulia
Montesello, Janika Suurmets, Keith Rey-
nolds, Raminta Rudzionyte, Tatevik Mkrtuo-
mian, Fenella Cook, Yukako Horita, Step-
hanie Goldhahn, Samuel Lawman, Joshua
Woodhams, Stephen Budd, Matteo Giulio
Tonolo. 
Esietendus 9. märtsil 2013 Vanemuise suures
majas. 

Jevgeni Onegin
Aleksandr Puškini värssromaanile loodud
Pjotr Tšaikovski ooper. Konstantin Stanislavs-
ki 1922. aasta lavastuse redaktsioon, taasta-
tud arhiivimaterjalide põhjal. Vene keelest
tõlkinud Sven Karja, lavastaja Dmitri Bert-
man (Moskva ooperiteater Helikon), muusi-
kajuht ja dirigent Paul Mägi, kunstnik Igor
Nežnõi (Moskva ooperiteater Helikon), diri-
gent Lauri Sirp, kostüümikunstnik Tatjana
Tulubjeva (Moskva ooperiteater Helikon),
valguskunstnikud Andres Sarv ja Imbi Mälk,
lavastaja assistent Galina Timakova, repetii-
tor Fabrice Gibert, koormeistrid Piret Talts,
Irina Oja, Jaanika Rand-Sirp ja Katrin
Nuume, lavastuse assistent Merle Jalakas,
etenduse juht Ülle Tinn. 
      Osades: Linus Börjesson – Jevgeni One-
gin. Karmen Puis või Maria Fontosh – Tat-
jana. Annaliisa Pillak – Larina, mõisaproua.
Jovita Vaskevitchiute või Teele Jõks – Olga.
Merle Silmato – Filipjevna, njanja. Valentina
Kremen – Larina, mõisaproua; Filipjevna,
njanja. Merunas Vitulskis või Roland Liiv –
Lenski. Koit Soasepp (Soome Rahvusooper)
või Märt Jakobson – Vürst Gremin. Jaan Wil-
lem Sibul – Rotnõi. Simo Breede – Zaretski.
Mehis Tiits või Aivar Kaseste – Triquet. Ger-
man Javier Gholami – Guillot, kammertee-
ner. Teistes osades Vanemuise ooperikoor. 
Esietendus 6. aprillil 2013 Vanemuise väike-
ses majas. 

Härrasmees
Enda Walshi draama. Inglise keelest tõlkinud
Robert Annus, lavastaja Maria Soomets,
kunstnikud Maria Soomets ja Robert Annus,
valguskunstnik Rene Liivamägi, muusika-
line kujundaja Hendrik Kaljujärv. 
      Osas: Robert Annus – Thomas Magill. 
Esietendus 13. aprillil 2013 Sadamateatris. 
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Grease
Jim Jacobsi ja Warren Casey muusikal. Inglise
keelest tõlkinud Aapo Ilves, Jaagup Kreem,
Kelli Uustani, Priit Strandberg, Reet Linna ja
Villu Kangur, lavastaja Georg Malvius, muu-
sikajuht ja dirigent Tarmo Leinatamm, koreo-
graaf Adrienne Abjörn, kunstnik Ellen
Cairns, valguskunstnik Palle Palme, heliku-
jundaja Andreas Lönnquist, lavastaja assis-
tendid Kristo Toots ja Maiken Nõmmoja,
repetiitor Rita Dolgihh, kontsertmeistrid Ele
Sonn ja Katrin Nuume, lauluõpetaja Susan
Lilleväli, etenduse juhid Ott Kilusk ja Ülle
Tinn. 
      O sades: Karol Kuntsel – Miss Lynch. Get-
ter Jaani või Meribel Müürsepp – Sandy. Uku
Suviste või Priit Strandberg – Danny. Piret
Krumm või Meribel Müürsepp – Betty Rizzo.
Kaia Oidekivi – Jan. Kethi Uibomägi – Marty.
Kristiina Renser – Frenchy. Anett Schneider
– Patty Simcox. Lauri Pesur – Doody. Ruudo
Vaher – Eugene Florczyk. Taavi Paomets –
Roger. Silver Laas – Kenickie. Maarius Pärn
– Sonny. Karl-Erik Tamme – Johnny Casino.
Raahel Pilpak – Cha-Cha. Fredi Pärs – Teen
Angel. Madis Mäeorg – Vince Fontaine. Teis-
tes osades: Stefania Airapetjan, Julia Kissel-
jova, Carine Jessica Kostla, Indrek Ventmann,
Siim Kornel, Dmitri Kurilov, Katrin Merili
Poom, Pavel Kutšinski, Kristel Aaslaid, Allan
Kasuk, Alari Lukk, Peeter Põder. 
Ansambel: Riho Lilje (kitarr), Marek Talts (ki-
tarr), Meelis Unt (saksofon), Jürmo Eespere
(klahvpillid), Tarmo Leinatamm (klahvpil-
lid), Tiit Kevad (trummid), Margus Tamme-
mägi (löökpillid), Alari Piispea (basskitarr),
Tanel Aavakivi (trompet). 
Esietendus 4. mail 2013 Vanemuise suures
majas. 

Thriller
A Tribute to Michael Jackson. Autor, lavastaja

ja koreograaf Cedric Lee Bradley (USA),
muusikajuht ja dirigent Tarmo Leinatamm,
kunstnik Mare Tommingas, valguskunstnik
Palle Palmè (Rootsi), video- ja arvutigraafika
Janek Savolainen, helikujundaja Lauri Lii-
vak, lavastaja assistent Carla Santos de Al-
meida Weissmann, repetiitorid Fabrice
Gibert ja Rita Dolgihh, arranžeerija Alari Piis-
pea, etenduse juht Meelis Hansing, tehniline
teostus Martin Meelandi, graffiti autor Pira-
dos Studios. 
      Osades: Sergei Morgun, Tanja Mihhai-
lova, Gerli Padar, Kaire Vilgats, Dagmar Oja,
Susan Lilleväli, Lauri Pihlap, ansambel
Noorkuu ja Vanemuise balletiartistid. Live-
band: Alari Piispea, Riho Lilje, Marek Talts,
Meelis Unt, Jürmo Eespere, Tiit Kevad, Tiit
Kikas, Margus Tammemägi, Tanel Aavakivi. 
Esietendus 7. juunil 2013 Vanemuise suures
majas. 

Armunud kastis
Ludvik Aškenazy lastejutu dramatiseering.
Tšehhi keelest tõlkinud Johanna-Mai Viha-
lem, dramatiseerija ja lavastaja Leino Rei,
kunstnik Liisa Soolepp, valguskunstnik Mar-
tin Meelandi, muusikaline kujundaja Ardo
Ran Varres, etenduse juht Illar Rätsep. 
      Osades: Katrin Kalma, Priit Strandberg,
Jaanus Tepomees. 
Esietendus 8. septembril 2013 Teatri Kodus. 

Hea põhjatuule vastu
Daniel Glattaueri netiromanss. Saksa keelest
tõlkinud Piret Pääsuke, dramatiseerija ja la-
vastaja Rein Pakk, kunstnik Annika Pakk,
valguskunstnik Imbi Mälk, muusikaline ku-
jundaja Ardo Ran Varres, etenduse juht Mee-
lis Hansing. 
      Osades: Andres Mähar – Leo Leike. Elina
Pähklimägi – Emmi Rothner. Jüri Lumiste
(hääl) – Bernhard Rothner. 
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Esietendus 27. septembril 2013 Vanemuise
väikeses majas. 

Raimonda
Aleksander Glazunovi ballett. Muusika autor
Aleksander Glazunov, koreograaf ja lavastaja
Jelena Pankova, kunstnikud Charles Cusick-
Smith ja Philip Ronald Daniels, dirigendid
Erki Pehk ja Lauri Sirp, valguskunstnik
Priidu Adlas, repetiitorid Jelena Karpova ja
Rufina Noor, etenduse juht Marek Markus
Kroon. 
      Osades: Hayley Blackburn või Maria
Engel – Raimonda. Raminta Rudzionyte –
Raimonda; Henriette. Tarasina Masi – Hen-
riette. Jacob Hoover, Brandon Alexander või
Anthony Maloney – Abderahman. Colin
Thomas Maggs või Silas Stubbs – Jean de
Brienne. Emma Price või Alicia Nelson – Cle-
mence. Rita Dolgihh – Krahvinna Sibylla.
Alain Divoux, Daniil Kolmin, George Willé-
Williams või Lawrence Massie – Trubaduur.
Janek Savolainen – Kuningas Andre. Julia
Litvinenko või Kristina Markeviciute – Valge
daam. Janika Suurmets, Vjatšeslav Ladoškin,
Benjamin Kyprianos, Matthew Jordan, Siiri
Koodres, Luule Veziko, Anne Vilt, Maire
Saar, Endel Kroon, Uku-Markus Simmer-
mann, Oliver Timmusk, German Javier Gho-
lami – Õukond. Teistes osades Vanemuise
balletitrupp, Vanemuise Tantsu- ja Balleti-
kooli õpilased, Vanemuise ooperikoor ja
sümfooniaorkester. 
Esietendus 5. oktoobril 2013 Vanemuise suu-
res majas. 

Rehepapp
Tauno Aintsi ooper. Urmas Lennuki libreto
Andrus Kivirähki romaani ainetel, lavastaja
Marko Matvere, muusikajuht Paul Mägi, ko-
reograaf Marika Aidla, kunstnik Iir Herme-
liin, dirigendid Lauri Sirp, Paul Mägi ja Taavi

Kull, valguskunstnik Imbi Mälk, koormeister
Piret Talts, kontsertmeistrid Jaanika Sirp,
Katrin Nuume ja Made Sõlg, etenduse juht
Ülle Tinn. 
      Osades: Merle Jalakas – Nõid Minna.
Karmen Puis – Liina. Tõnis Mägi – Rehepapp
Sander. Janek Savolainen – Kurat, Sandri
kratt. Kädy Plaas – Luise. Reigo Tamm –
Hans. Rasmus Kull – Jaan. Lauri Saatpalu –
Õuna-Endel. Kristiina Raahel Uiga või Liisa
Tämm – Katk. Pirjo Püvi – Mõisapreili. Jaan
Willem Sibul – Ärni. Valentina Kremen –
Imbi. Simo Breede – Lumemees. Oliver
Timmusk, Ivar Saks, Margus Toode, Tarmo
Teekivi – Hing. 
Esietendus 18. oktoobril 2013 Vanemuise
väikeses majas. 

Armastusega, Bess
Tantsulavastus. Koreograaf ja lavastaja Ma-
rika Aidla, libreto autorid Katrin Pärn ja Ma-
rika Aidla, kunstnik Maarja Meeru, valgus-
kunstnik Imbi Mälk. 
      Osades: Rita Dolgihh ja Helena Merzin –
Bess. Maria Engel – Kuninganna Mary; Let-
tice Knollys. Anthony Maloney – Robert
Dudley. George Willé-Williams – Robert
Devereux. 
Esietendus 9. novembril 2013 Sadamateatris. 

Minu järel, seltsimees!
Ray Cooney farss. Inglise keelest tõlki-
nud  Vello Janson ja Tanel Jonas, lavas-
taja  Tanel Jonas, kunstnik  Rosita Raud,
valguskujundaja Kaspar Aus, etenduse juht
Ott Kilusk. 
      Osades: Markus Luik – Rudolf Petrovjan.
Maria Soomets – Alicia Courtney. Aivar Tom-
mingas – Mister Laver. Hannes Kaljujärv –
Hoskins. Karol Kuntsel – Gerry Buss. Merle
Jääger – Janet Rimmington. Riho Kütsar –
Kapten Rimmington. Martin Kõiv või Tanel
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keelest tõlkinud Kalle Hein, lavastaja Heiti
Pakk, lavakujundaja Silver Vahtre, kostüümi-
kunstnik Maarja Meeru, valguskunstnik
Rene Liivamägi, videokunstnik Terina Tikka,
liikumisjuht Oleg Titov, muusikaline kujun-
daja Peeter Konovalov, etenduse juht Kiiri
Tamm. 
      Osades: Indrek Taalmaa – Aleksander
Herzen. Janek Joost – Gottfried Kinkel; Niko-
lai Tšernõševski. Kiiri Tamm – Johanna Kin-
kel; Teresina. Oleg Titov – Giuseppe Mazzini;
Ludwig Czerniecki. Andres Tabun – Lajos
Kossuth; Pavel Vetošnikov. Artur Linnus –
Kossuthi abi; Aleksandr Sleptsov. Margus
Vaher – Alexandre Ledru-Rollin. Sander Re-
bane – Ledru-Rollini abi; Saša Herzen. Tanel
Ingi – Ernest Jones; Perotkin. Arvo Raimo –
Arnold Ruge. Peeter Jürgens – Stanislaw
Worcell. Raivo Adlas – Louis Blanc. Fatme-
Helge Leevald – Tata Herzen. Triinu Meriste
– Maria Fromm; Mary Sutherland. Kais
Adlas – Proua Blainey. Marta Soro või Iris
Rämmeld – Olga Herzen; Liza Herzen. Tarvo
Vridolin – Mihhail Bakunin. Meelis Rämmeld
– Nikolai Ogarjov. Marika Barabanštšikova –
Nataša Ogarjova. Margus Jaanovits – Ivan
Turgenev. Janek Vadi – Doktor; Karl Marx.
Külliki Saldre – Malwida von Maysenbug.
Andre Kõiv – Leitnant Korf. 
Esietendus 22. novembril Ugalas ja 28. no-
vembril 2013 Vanemuise väikeses majas. 

Jonas – Bobby Hargreaves.  Liisa Pulk –
Nancy Rimmington. Tarmo Tagamets –
Konstaabel Pulford. 
Esietendus 9. novembril 2013 Vanemuise
suures majas. 

Totu kuul
Nikolai Nossovi fantastiline ulmemuinasjutt.
Vene keelest tõlkinud Iko Maran, dramatisee-
rijad Kaili Viidas ja Sven Karja, lavastaja Kaili
Viidas, kunstnik Kristiina Lõuk, valgus-
kunstnik Andres Sarv, videokunstnik Andres
Tenusaar, muusikaline kujundaja Karl Laane-
kask. 
      Osades: Priit Strandberg – Totu. Rein
Pakk – Pontsu. Ragne Pekarev – Taibu; Preili
Klops; Sinisilm. Ott Sepp – Tähtmann; Kal-
mare. Aivar Kallaste – Ampull; Pähik; Coi-
field. Jaanus Tepomees (TÜ Viljandi Kul-
tuuriakadeemia) – Plint; Sulio; Murring.
Hendrik Vissel – Prunt; Surring; Soku. Kaari
Ann Ambo* – Lillike; Kitsing. Enor Niine-
mägi* – Kannel; Roiskmann. Dovydas Pabar-
cius* – Tuubik; Ablass. 
* Tartu Üliõpilasteater 
Esietendus 16. novembril 2013 Vanemuise
väikeses majas. 

Utoopia rannik III osa. Kaldale heidetud
Lavastus valmis koostöös Ugala Teatriga. 
Tom Stoppardi triloogia kolmas osa. Inglise
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LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Armastusega, Bess 9.11.2013 tantsulavastus täisk 3 214
Armunud kastis 8.09.2013 sõnalavastus lapsed 11 784
Cabaret 20.10.2012 muusikalavastus täisk 14 7 605
Casanova 12.03.2011 tantsulavastus täisk 9 2 119
Detektiiv Lotte 28.11.2008 muusikalavastus lapsed 3 1 585
Elling 8.12.2006 sõnalavastus täisk 14 1 381
Grease 4.05.2013 muusikalavastus noored 30 21 475
Harmoonia 24.09.2011 sõnalavastus täisk 4 290
Hea põhjatuule vastu 27.09.2013 sõnalavastus täisk 10 4 330
Helisev muusika 27.11.2010 muusikalavastus täisk 11 4 580
Härra Amilcar 16.04.2011 sõnalavastus täisk 6 1 871
Härrasmees 13.04.2013 sõnalavastus täisk 13 1 016
Inimese parimad sõbrad 31.03.2012 sõnalavastus täisk 9 1 759
Jevgeni Onegin 6.04.2013 muusikalavastus täisk 8 2 910
Kadunud käsi 18.11.2011 sõnalavastus täisk 10 956
Kalendritüdrukud 15.03.2012 sõnalavastus täisk 15 5 681
Kaos 27.08.2010 sõnalavastus täisk 7 1 773
Karjäär 14.04.2012 sõnalavastus täisk 8 1 133
Kaunitar ja koletis 9.03.2013 tantsulavastus täisk 5 1 970
Kessu ja Tripp 19.11.2011 sõnalavastus v.laps 19 1 522
Kosmonaut Lotte 5.05.2012 muusikalavastus lapsed 13 8 458
Kuldvõtmekese lugu 14.02.2013 mitmeliigilavastus lapsed 26 4 124
Kunksmoorimäng 24.03.2012 sõnalavastus lapsed 14 1 190
Lotte jõulupidu 6.12.2012 muusikalavastus lapsed 16 11 240
Lõbus lesk 30.09.2011 muusikalavastus täisk 3 909
Maria Stuarda 5.05.2011 muusikalavastus täisk 3 612
Mary Poppins 25.11.2011 muusikalavastus lapsed 11 4 585
Minu järel, seltsimees! 9.11.2013 sõnalavastus täisk 7 4 868
Moonlight Express 22.09.2012 mitmeliigilavastus täisk 8 2 515
Musta pori näkku 10.11.2012 sõnalavastus täisk 20 10 708
Ninasarvik Otto 12.02.2010 sõnalavastus lapsed 7 1 789
Oblomov 16.01.2012 sõnalavastus täisk 12 1 099
Paanika 6.03.2010 sõnalavastus täisk 12 2 153
Paplid tuules 22.02.2013 sõnalavastus täisk 28 8 476
Peko 1.07.2011 sõnalavastus täisk 6 4 330
Pettson ja Findus 7.09.2012 sõnalavastus v.laps 29 3 039
Puhastus 18.09.2010 sõnalavastus täisk 4 1 034
Pähklipureja 26.11.2004 tantsulavastus lapsed 6 3 075
Raimonda 5.10.2013 tantsulavastus täisk 5 2 571
Rehepapp 18.10.2013 muusikalavastus täisk 4 2 302

Repertuaari nimekiri
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TEGEVUS VANEMUISE 
TEATRIMAJADES

5. märtsil pidas Rahvusvaheline Eduard Tu-
bina Ühing heliloojale pühendatud mälestus-
õhtu Vanemuise suures majas. 
8. veebruaril astusid Vanemuise ja Eesti
Kontserdi koostööna sündinud ooperigalal
üles Charlotta Larsson Rootsist ja tenor Me-
rūnas Vitulskis Leedust.

14. septembril esines Vanemuise Sümfoonia-
orkester Riia Toomkirikus solistidega Lätist,
Leedust, Saksamaalt ja Eestist, Vanemuise
ooperikoor ja Tartu Noortekoor.
Lisaks aktiivsele kontserttegevusele ilmus
Vanemuise Sümfooniaorkestril helikandja. 
28. oktoobril teatris heategevuskontsert
„Kuula, palun 12“ Maarja küla toetuseks. 

7.–8. novembrini võõrustati muusikaõpeta-

Remondimees 24.11.2012 sõnalavastus täisk 24 3 139
Rumm ja viin 3.11.2010 sõnalavastus täisk 8 833
Sviit 11.10.2008 sõnalavastus täisk 7 2 088
Tagasi Eestisse 27.10.2012 sõnalavastus täisk 7 679
Tappa laulurästast 9.02.2012 sõnalavastus täisk 17 2 842
Thriller 7.06.2013 mitmeliigilavastus täisk 22 11 318
Tosca 4.09.2007 muusikalavastus täisk 2 383
Totu kuul 16.11.2013 sõnalavastus lapsed 11 3 275
Trubaduur 9.02.2008 muusikalavastus täisk 3 1 243
Uinuv kaunitar 4.10.2008 tantsulavastus lapsed 3 569
Utoopia rannik III. Kaldale heidetud 22.11.2013 sõnalavastus täisk 2 684
Vihmamees 20.11.2010 sõnalavastus täisk 5 1 161
Väikese onu saaga 16.09.2011 sõnalavastus lapsed 6 480
Werther 10.03.2012 muusikalavastus täisk 3 694
Õhtu Straussiga 30.11.2012 mitmeliigilavastus täisk 12 3 819
Üksildane lääs 9.02.2013 sõnalavastus täisk 13 1 696

2013 SÕNA- MUUSIKA- TANTSU- MITMELIIGI KOKKU

           LAVASTUSED LAVASTUSED LAVASTUSED LAVASTUSED

uuslavastused 8 3 3 2 16
kogu repertuaar 32 14 6 4 56
etendused 365 124 31 68 588
külastused 78 059 68 581 10 518 21 776 178 934
keskmine pilet 8,52 10,85 5,82 10,2 9,32

Repertuaari koondnäitajad

Väljaspool statsionaari anti 10,2% etendustest, sh 25 etendust Nokia Kontserdimajas
Tallinnas ning 5 etendust välismaal: Brüsselis, Helsingis ja Kaunases.
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etendus-
tegevusega 
kaudselt seotud
tulud
2 093 893
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jate sügispäevade raames ligemale sadat õpe-
tajat üle Eesti. Vanemuise väikeses majas toi-
musid arutelud ning teatritunnid, suures
majas ekskursioonid. 
14. novembril toimus etenduse „Tappa lau-
lurästast“ järel teatrikohtumine, ajakirjani-
kud Rasmus Rekand ja Mirko Ojakivi
arutlesid avalike hoiakute ja ühiskonnas eel-
arvamuste tekkimise teemal. 
Toimus kaks õhtut teatrikohtumiste sarjast:
13. oktoobril pidas loengu Giuseppe Verdist
Itaalia suursaadik Marco Clemente. 
23. oktoobril, etenduse „Üksildane lääs“ eel,
rääkis zooloog Aleksei Turovski peresuhetest
loomariigis. 

Advendikontsert kontsert 1 500
Appi! Ooper! muu 10 583
Aastalõpuball muu 1 2 356
Balletigala muu 1 657
Hooaja avakontsert kontsert 2 1 494
Hooaja lõppkontsert kontsert 3 1 678
Kassitoome suvekontsert kontsert 1 5 200
Memory 2013 kontsert 6 3 962
Ooperigala kontsert 1 616
Kuldne klassika kontsert 2 970
Laulukaruselli 
finaalkontsert kontsert 1 504
Tantsupäeva gala kontsert 1 68
Eri Klasi meistrikursuste 
lõppkontsert 2013 ürituste sari 1 413
Ja lõpp on vaikus muu 2 221

KOKKU 33 19 222

MAJANDUSTEGEVUS

majandustegevusest 
laekuv tulu
1 867 011

tööjõukulud
5 264 088

muud kulud
490 059

halduskulud
670 123

majanduskulud
1 570 301

toetused
3 873 966

KULUDTULUD
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VENE TEATER 
www.veneteater.ee

Eesti Riiklik Vene Draamateater avati Tallin-
nas 15. detsembril 1948 ja on seniajani ainuke
venekeelne professionaalne teater Eestis.
SA Vene Teater tegutseb riigi osalusega siht-
asutusena. 

LAVASTUSTE STATSIONAARID ISTEKOHTI
Suur saal 621
Väike saal 90
Kaminasaal 40

KOOSSEIS

Teatrijuht: Tõnu Lensment
Kunstiline juht: Marat Gatsalov
Lavastaja: Ivan Strelkin (al 1.08.2013)
Kunstnik: Diana Yanson (al 2.01.2013)
Liikumisjuht: Olga Privis
Näitlejad: Aleksandr Ivaškevitš, Aleksandr
Okunev, Aleksandr Sinjakovitš, Aleksandr Ži-
lenko, Alexander Kutšmezov (al 1.08.2013),
Alina Karmazina (al 1.06.2013), Anastassia
Tsubina, Anna Markova, Anton Paderin, Art-
jom Garejev, Daniil Zandberg, Dmitri Kordas,
Dmitri Kosjakov, Ilja Nartov, Ivan Alekse-
jev, Jekaterina Kordas, Jelena Jakovleva (al
1.08.2013), Jelena Tarasenko, Juri Žilin, Ksenia
Agarkova, Larissa Savankova, Lidia Golova-
taja (al 1.08.2013), Ljubov Agapova, Lilia Šin-
karjova (al 1.08.2013), Leonid Sevtsov (al
1.08.2013), Marina Malova (al 1.08.2013),
Mihhail Krjatšok, Natalja Dõmtšenko, Niko-
lai Bentsler, Oleg Rogatšjov, Sergei Furmanjuk
(al 1.08.2013), Sergei Tšerkassov, Tatjana Jego-
ruškina, Tatjana Kosmõnina (al 1.06.2013),
Tatjana Manevskaja, Vadim Malõškin, Vladi-
mir Antipp

UUSLAVASTUSED

Jah, härra peaminister 
Anthony Jay Jonathan Lynni komöödia. Dra-
matiseerija Ella Agranovskaja, lavastaja ja
kunstnik Ilmar Taska, valguskunstnik Igor
Kapustin. 
      Osades: Leonid Ševtsov – Peaminister.
Aleksandr Okunev – Humphrey. Sergei Tšer-
kassov – Bernard. Aleksandr Ivaškevitš –
Kumranistani saadik. Larissa Savankova –
Claire Satton. Tatjana Egoruškina – Susan.
Daniil Zandberg – BBC operaator. 
Esietendus 1. veebruaril 2013 suures saalis. 

Antigone 
Jean Anouilh’ tragikomöödia Sophoklese tra-
göödia ainetel. Lavastaja Roman Feodori,
koreograaf Olga Privis, kunstnik Daniil Ah-
medov, valguskunstnik Igor Kapustin, muu-
sikaline kujundaja Aleksandr Žedeljov. 
      Osades: Tatjana Kosmõnina – Antigone;
Eurydike. Sergei Furmanjuk – Eteokles. Alek-
sandr Žilenko – Haimon. Aleksandr Kuch-
mezov – Polyneikes. Natalja Dõmtšenko –
Ismene. Alina Karmazina – Antigone; Eury-
dike. Tatjana Egoruškina – Eriniya; koor. Ma-
rina Malova – Eriniya; koor. Anna Markova
– Eriniya; Valvur; koor. Dmitri Kosjakov –
Teiresias. Ilja Nartov – Kreon. Oleg Rogatšjov
– Valvur. Artjom Garejev – koorijuht. Dmitri
Kordas – koor; Valvur. Daniil Zandberg, Ivan
Aleksejev – koor. Jelena Jakovleva, Liidia
Golovataja, Lilia Šinkarjova – ammed. 
Esietendus 28. märtsil 2013 suures saalis. 

Õnn kaasa 
Viktor Rozovi tragikomöödia. Lavastaja Ivan
Strelkin, kunstnik Jekaterina Malinina, val-
guskunstnik Sergei Mironov, muusikaline
kujundaja Aleksandr Zedeljov, lavastaja
assistent Darja Aksjonova. 
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      Osades: Dmitri Kosjakov – Arkadi. Alina
Karmazina – Maša. Jelena Tarassenko –
Anastassia Jefremovna Averina. Juri Žilin –
Nikolai Afanasjevitš Rozvalov. Sergei Tšer-
kassov – Pjotr Ivanovitš Averin. 
Esietendus 19. aprillil 2013 väikeses saalis.

Ritsikas 
Toon Tellegeni muinasjuttudel põhinev la-
vastus teismelistele. Lavastaja Veronika Šah-
hova (Moskva), koreograaf Olga Privis,
kunstnik Filipp Vinogradov, valguskunstnik
Sergei Mirinov, muusikaline kujundaja Alek-
sandr Zedeljov, liikumisjuht Dmitri Kordas. 
      Osades Vene Teatri stuudio õpilased. 
Esietendus 1. juunil 2013 suures saalis. 

Paabeli torn 1
Draama. Teksti autor Jekaterina Bondarenko
(teatr.doc, Moskva), lavastaja Marat Gatsalov,
muusikajuht Dmitri Vlassik, koreograaf Olga
Privis, kunstnik Ksenia Peretruhhina, kos-
tüümikunstnik Ljosa Lobanov, valguskunst-
nik Igor Kapustin. 
      Osades: Aleksandr Okunev, Aleksandr
Žilenko, Alina Karmazina, Anna Markova,
Anton Paderin, Artjom Garejev, Daniil Zand-
berg, Dmitri Kosjakov, Jelena Jakovleva, Je-
lena Tarassenko, Juri Žilin, Larissa Sa-
vankova, Liidia Golovataja, Lilia Šinkarjova,
Leonid Ševtsov, Ljubov Agapova, Marina
Malova, Natalja Dõmtšenko, Oleg Rogatšjov,
Sergei Tšerkassov, Sergei Furmanjuk, Tatjana
Egoruškina, Tatjana Manevskaja, Tatjana
Kosmõnina, Vladimir Antipp. 
Esietendus 29. augustil 2013 suures saalis. 

Paabeli torn 2. Murtud 
Maksim Kurotškini draama. Lavastaja Phi-
lipp Grigorian, koreograaf Dina Khuseyn,
kunstnik Philipp Grigorian, kostüümikunst-
nik Galya Solodovnikova, valguskunstnik

Igor Kapustin, muusikaline kujundaja Valeri
Vasjukov. 
      Osades: Aleksandr Okunev – Philipp.
Aleksandr Žilenko – Reisija; Baarimees.
Anton Paderin – Agressor. Artjom Garejev –
Reisija; Kohtunik. Daniil Zandberg – Agres-
sor. Dmitri Kosjakov, Ivan Aleksejev – Reisija.
Jelena Jakovleva, Jelena Tarassenko, Liidia
Golovataja, Tatjana Manevskaja – Mammy.
Ljubov Agapova – Ema. Natalja Dõmtšenko
– Anna. Oleg Rogatšjov – Mark. Sergei Tšer-
kassov, Sergei Furmanjuk, Vladimir Antipp
– Reisija. Tatjana Egoruškina – Stjuardess.
Tatjana Kosmõnina – Gladys. 
Esietendus 8. novembril 2013 suure saali
laval. 

Tuhkatriinu 
Lavastus lastele Jevgeni Švartsi jutustuse
ainetel. Lavastaja Polina Stružkova, muusika
autor Olga Šaidullina, koreograaf Olga Pri-
vis, kunstnik Maria Krivtsova, valguskunst-
nik Igor Kapustin. 
      Osades: Tatjana Kosmõnina – Tuhka-
triinu. Dmitri Kosjakov – Kuningas. Anna
Markova – Kasuema. Aleksandr Okunev –
Metsavaht. Dmitri Kordas – Metsavaht.
Alina Karmazina – Haldjas. Aleksandr Kuch-
mezov – Prints. Aleksandr Žilenko – Paaž.
Artjom Garejev – Pasdetrois. Daniil Zand-
berg – Kutsar. Ivan Aleksejev, Marina Malova
– Valvur. Muusikud: Aleksandr Žedeljov
(kitarr, bass), Aleksander Paal (saksofon,
klahvpillid), Mihhail Nikitin (trummid ja
löökpillid). 
Esietendus 6. detsembril 2013 suures saalis. 

      *
Esimene „Kaasaegse dramaturgia laboratoo-
rium Tallinnas“ 30.09 – 06.10.2013 oli pühen-
datud Vene näitekirjandusele. Kokku said
Vene ja Eesti lavastajad ning uued näidendid
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Venemaalt. Vene Teatri kutsel tegid koostööd
neli Eesti teatrit. Üks nädal proovideks. Neli
näidendit. Neli lavastajat. Neli nelja teatri –
kolme eestikeelse ja ühe venekeelse – näitle-
jatest koosnevat segatruppi. Tartu Uus Teater,
Von Krahli Teater, Teater NO99 ja Vene
Teater. 
      Kahe etendusepäeva kokkuvõtteks toi-
mus eskiiside analüüs, kuhu olid kutsutud 3
noort teatriteadlast Moskvast: Anton Hitrov
– teatrikriitik, ajakirja Театр korrespondent;
Jekaterina Etush – kulturoloog, kunstnik, aja-
kirjanik; Nikolai Berman – teatriteadlane,
ajakirja Театр, portaali OpenSpace.ru ja
Газета.ру kaastööline. Projekti „Geroin-ja“
(Театр.doc) autor ja lavastaja. 

Koostöös Von Krahli Teatriga: 
(Kõige) lihtsam meetod suitsetamisest 
loobuda 
Mihhail Durnenkovi draama. Lavastaja Ivan
Strelkin, kunstnik Jekaterina Malinina (Peter-
buri), tõlkija Ilona Martson. 
      Osades: Leonid Ševtsov – Valeri Iljitš.
Alina Karmazina – Tatjana. Sergei Furman-
juk – Dmitri. Dmitri Kosjakov – Konstantin.
Marina Malova – Veronika. Anton Paderin –
Pablo. Loore Martma – Sonja. Jekaterina No-
vosjolova – Katerina. Mart Koldits – Saša;
Kolja. 
Esietendus 6. oktoobril 2013 Von Krahli
Teatris. 

Koostöös Teater NO99ga: 
Alukad 
Pavel Prjažko draama. Lavastaja Anton
Malikov (Moskva), dramaturgiline abi Laur
Kaunissaare, tõlkija Aare Pilv. 
      Osades: Tatjana Manevskaja – 1. naine.
Ljubov Agapova – 2. naine. Jelena Taras-
senko – 3. naine. Liidia Golovataja – 4. naine.
Lilia Šinkarjova – 5. naine. Jelena Jakovleva

– 6. naine. Vladimir Antipp – Sõber. Inga
Salurand – Nina. Aleksandr Okunev – Sergei.
Juri Žilin – Vassili. Oleg Rogatšjov – Ment. 
Esietendus 5. oktoobril 2013 Teater NO99
Kammersaalis. 

Koostöös Tartu Uue Teatriga: 
Illusioonid 
Ivan Võrõpajevi komöödia. Lavastaja Pavel
Zobnin, muusikaline kujundaja Aleksandr
Žedeljov, tõlkija Ilona Martson. 
Lavastus on mängimiseks kahes variandis:
Tartu Uue Teatri näitelejate ja Vene Teatri
näitlejatega. 
      Osades: Kristel Leesmend, Katrin Pärn,
Mart Aas ja Siim Angerpikk või Marina Ma-
lova, Tatjana Kosmõnina, Artjom Garejev ja
Dmitri Kosjakov. 
Esietendus 5. oktoobril 2013 Vene Teatri
Kaminasaalis. 

Põld 
Pavel Prjažko draama. Lavastaja Ivar Põllu,
assistent Taavet Jansen. 
Osades: Natalja Dõmtšenko – Marina. Tat-
jana Egoruškina – Alina. Aleksandr Žilenko
– Pavel. Artjom Garejev – Autojuht. Daniil
Zandberg – Sergei. Ivan Aleksejev – Igor. 
Esietendus 6. oktoobril 2013 Vene Teatri
väikeses saalis.
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LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK             SIHTRÜHM ETENDUSED        KÜLASTUSED

(Kõige) lihtsam meetod 
suitsetamisest loobuda 6.10.2013 sõnalavastus täisk 2 150
Alukad 5.10.2013 sõnalavastus täisk 1 120
Antigone 28.03.2013 sõnalavastus täisk 14 2 170
Illusioonid 5.10.2013 sõnalavastus täisk 5 89
Jah, härra peaminister 1.02.2013 sõnalavastus täisk 10 839
Jõuluvaimud 12.12.2009 sõnalavastus lapsed 2 827
Kas ma tohiks olla Mozart? 23.11.2012 tantsulavastus noored 14 2 012
Koera süda 31.03.2012 sõnalavastus täisk 8 2 707
Kolm paksu 22.05.2011 sõnalavastus lapsed 3 921
Kosmonautika päev 8.09.2012 sõnalavastus täisk 15 936
Kuningas Rästahabe 19.12.2006 sõnalavastus lapsed 20 1 327
Lood Siilikesele. Tõsi, me oleme alati! 10.02.2012 sõnalavastus v.laps 23 1 563
Malahhiitkuu 14.12.2012 sõnalavastus v.laps 1 286
Mets 29.01.2011 sõnalavastus täisk 4 1 024
Mängurid 2.03.2012 sõnalavastus täisk 11 2 617
Paabeli torn 1 29.08.2013 sõnalavastus täisk 10 993
Paabeli torn 2. Murtud 1.06.2013 sõnalavastus täisk 6 351
Palju õnne argipäevaks! 9.12.2005 sõnalavastus täisk 4 302
Primadonnad 13.11.2009 sõnalavastus täisk 3 821
Põld 6.10.2013 sõnalavastus täisk 1 90
Rebasemuinasjutt 10.12.2011 sõnalavastus lapsed 3 443
Ritsikas 1.06.2013 sõnalavastus teism 10 337
Tartuffe 26.03.2011 sõnalavastus täisk 1 355
Tuhkatriinu 6.12.2013 sõnalavastus lapsed 15 6 810
Vanem poeg 7.11.2008 sõnalavastus täisk 2 436
Viis õhtut 24.11.2011 sõnalavastus täisk 24 1 905
Õnn kaasa 19.04.2013 sõnalavastus noored 16 1 010
Üks suveöö Rootsis 20.04.2012 sõnalavastus täisk 6 466

2013 SÕNALAVASTUSED TANTSULAVASTUS KOKKU

uuslavastused 11 0 11
kogu repertuaar 27 1 28
etendused 220 14 234
külastused 29 895 2 012 31 907
keskmine pilet 7,55 6,99 7,52

Repertuaari nimekiri

Repertuaari koondnäitajad

Väljaspool lavastuste statsionaare anti 6 etendust, neist 1 Peterburis ja 1 Moskvas.
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MUU TEGEVUS

Vene Teater ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla
verekeskus alustasid jaanuaris koostööd,
mille käigus Vene Teater kingib doonoritele
pileteid erinevate lavastuste etendustele. 

Vene Teater tähistas teatri 65. juubelit pro-
grammiga „Kак хорошo!“
2.–16. detsembrini teatri galeriis näitus „Miks
ma joonistan?“, kus oli väljas teatri näitlejate
Natalja Dõmtšenko, Dmitri Kosjakovi ja
Daniil Zandbergi maalid ja joonistused.

14. detsembril Peeglisaalis interaktiivne pro-
gramm lastele „Mängime teatrit“. Idee auto-
rid Polina Stružkova, Aleksandr Kutšmezov. 

ERATEATRID

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. Etendusi antakse erinevates mängu-
paikades. Teatri korraldamisel toimus 2013.
aastal Improteatrite võistlus ja festival TILT
(vt festivalid Eestis).

Kак хорошo! muu 1 211
Külas lastekirjanikud ürituste sari 6 357
Marina Razbezkina 
dokumentaalkino kool ürituste sari 8 57

KOKKU 15 625

KOOSSEIS 

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

UUSLAVASTUSED

Improteatrite võistlus 
Võistlus toimus Improteatri koostöös Peter-
buri Teatr05ga. 

etendus-
tegevusega 
kaudselt seotud
tulud
807 118

MAJANDUSTEGEVUS majandustegevusest 
laekuv tulu
233 361

toetused
1 156 656

st st st 

ludludlud

tööjõukulud
1 232 349

muud kulud
107 098

halduskulud
196 173

majanduskulud
320 520

KULUD

TULUD
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LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Click-show 22.05.2012 mitmeliigilavastus täisk 4 152
Impromill 26.09.2013 mitmeliigilavastus täisk 6 271
Improteatrite võistlus 11.01.2013 mitmeliigilavastus täisk 3 159
Improtsess 18.01.2012 mitmeliigilavastus noored 1 48
Prah 4.11.2012 sõnalavastus täisk 7 243

Repertuaari nimekiri

2013 SÕNALAVASTUS MITMELIIGILAVASTUSED KOKKU

uuslavastused 0 2 2
kogu repertuaar 1 4 5
etendused 7 14 21
külastused 243 630 873
keskmine pilet 7,26 5,56 5,99

Repertuaari koondnäitajad

2013 ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Muinasjutt kuldsest kalakesest 17.10.2011 sõnalavastus lapsed 29 2378

Etenduste piletiga külastuse keskmine maksumus: 1,92 eurot

Repertuaari koondnäitajad

Etendused toimusid 11. jaanuaril 2013
Rahvusraamatukogu Teatrisaalis ning Eesti
Teatri- ja Muusikamuuseumis. 

Impromill 
Improetenduste sari täiskasvanutele. Autorid
ja osalejad: Rednar Annus, Kati Ong, Erki

Aule, Maarius Pärn, Rauno Kaibiainen,
Maarika Mesipuu, Tarvo Krall, Indrek
Tamm, Rein Rebane, Martin Makarevitš,
Ragnar Toompuu, Mairi Jõgi, Mario Saarik,
Merilin Kirbits. 
Esietendus 26. septembril 2013 Tartu Genia-
listide klubis. 

BANAANIKALA PROJEKTITEATER 
www.banaanikala.ee

MTÜ Banaanikala (sisuliselt sünd 1996) on
loodud 2002. veebruaris, kui rahvusvaheline
laste- ja noortelavastuste teatrifestival „Ba-
naanikala“ hakkas vajama juriidilist isikut.

Hetkel on festival puhkusel. Oma saal puu-
dub. Juhatuse liige Allan Kress.
      2013. aastal oli mängukavas lavastus
„Muinasjutt kuldsest kalakesest“, mida saab
tellida mängimiseks üle Eesti.

UUSLAVASTUSI 2013. aastal ei olnud. 
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EESTI TANTSUAGENTUUR 
www.tantsuagentuur.ee
E.T.A. Tantsukool: http://kool.tantsuagentuur.ee 
Festival Koolitants: http://koolitants.ee 
Tantsutuur: http://tuur.tantsuagentuur.ee

Eesti Tantsuagentuur (E.T.A.) asutati 1998.
aastal noorte koreograafide ja tantsijate eest-
vedamisel Eesti tantsuelu koordineerimiseks
ja arendamiseks, loome- ning töövõimaluste
pakkumiseks tantsijatele ja koreograafidele.
Eesmärkide täitmiseks koondab ETA nelja
suure üksuse tegemisi: Tantsutuur, Kooli-
tants, E.T.A. Tantsukool ja ETA algne põhi-
tegevus – revüüteater Starlight Cabaret’ mee-
lelahutusprogrammid. 
      Agentuuri juhtaja on Raido Bergstein. SA
Eesti Tantsuagentuur nõukogu liikmed: Jane
Miller-Pärnamägi (esimees), Kristjan Kurm,
Urve Palo, Urmo Kübar, Margus Kurm. 

UUSLAVASTUSED

Kama 
Nüüdistantsulavastus. Autor ja koreograaf
Renate Valme, valguskunstnik Priidu Adlas. 

Esitajad: Maria-Netti Nüganen, Ireen Peegel,
Karl-Gustav Kasemaa, Johhan Rosenberg. 
Esietendus 29. novembril 2013 Kumu audi-
tooriumis

TANTSUTUURI lavastused 5. mail 2013 
teatris NO99: 

Passage – Dancer as a Site for the World to
Pass Through
Helsingi Teatriakadeemia tantsulavastus.
Koreograaf ja lavastaja Eeva Muilu, assistent
Vera Nevanlinna, ruumikujundaja Salla
Salin, helikujundaja Roy Boswell, valgusku-
jundaja Anton Verho, kostüümikunstnik Kati
Mantere. 
      Laval: Marja Koponen, Katri Liikola,
Carita Lähteenmäki, Liisa Oikkonen, Katja
Sallinen ja Heidi Suur-Hamari. 

Distance
Koreograaf ja lavastaja Ruslan Stepanov, val-
guskujundaja Priidu Adlas, kostüümikunst-
nik Julia Koneva. 
      Laval: Egle-Riin Rüütel, Maria-Netti Nü-
ganen, Monika Tomingas, Ksenja Ruzevits. 

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Distance 8.11.2012 tantsulavastus täisk 5 840
Eestlase neli o-d 7.08.2009 tantsulavastus täisk 2 110
Exitus 26.11.2011 tantsulavastus noored 1 60
Kama 29.11.2013 tantsulavastus noored 2 201

Repertuaari nimekiri

Etendustest pooled, st 5 etendust anti Soo-
mes ja Prantsusmaal. 

6.–15. septembrini osales Tantsutuur Prant-
susmaal Nizzas 7. Frankofoonia Mängudel
(Jeux de la Frankophonie) Ruslan Stepanovi
tantsulavastusega „Distance”, koosseisus:
Egle-Riin Rüütel, Ksenja Ruzevitch, Maria-
Netti Nüganen ja Monika Tomingas. 

2013 TANTSU-

LAVASTUS

uuslavastus 1
kogu repertuaar 4
etendused 10
külastused 1 211
keskmine pilet 10 

Repertuaari koondnäitajad
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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
samanimelist sündmust. Sihtasutuse tege-
vust suunab viieliikmeline nõukogu. Loo-

mingulisi eesmärke seab loomenõukogu,
sihtasutuse juhataja on Margus Kasterpalu.
Draama festivali korraldamise ajal kasvab
meeskond mõnekümneliikmeliseks.  

LAVASTUSTE STATSIONAARID ISTEKOHTI
Saueaugu teatritalu 100

UUSLAVASTUSI 2013. aastal ei olnud.  

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Tasandikkude helinad 14.07.2011 sõnalavastus täisk 4 400

Etenduste piletiga külastuse keskmine maksumus: 10,74 eurot

Repertuaari nimekiri

ESINEJAID ETENDUSI KÜLASTUSI

DRAAMA 2013 17 26 5 538
Näitused „27“ ja „Aeg ja ruum“ 52 58 5 200
Öölaulupidu „Järjepidevus“ 1 20 000

Eesti Teatri Festivalil DRAAMA 2013 kuraator oli Iir Hermeliin, festivali koondpealkiri „Ruu-
mimaagia“. Lisaks põhiprogrammi lavastustele oli festivalil kõrvalprogramm „Särts!“, eraldi
lavastuskunsti ja -kunstnike näituseprogramm. 

ETFi korraldamisel toimus ka Öölaulupidu „Järjepidevus“ Tartu laululaval, ürituselt oli ka
otseülekanne ETVs. 

MAJANDUSTEGEVUS

majandustegevusest 
laekuv tulu
79465

tööjõukulud
124 816

halduskulud
4 618

muud kulud
1 413

majanduskulud
304 578

toetused
157 300

etendustegevusega
kaudselt seotud
tulud
226 514

KULUDTULUD

1%
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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
Kammivabriku klubi 250
Toomkiriku varemed 250
Poslovitsa rand 250
Viimsi vabaõhumuuseum 180

KOOSSEIS 
Teatrijuht: Andres Dvinjaninov

UUSLAVASTUSED 

Nukitsamees 2
Urmas Vadi tragikomöödia. Lavastaja And-
res Dvinjaninov, kunstnik Kristina Lõuk,
muusikaline kujundaja Ardo Ran Varres. 
      Osades: Ago Anderson – Nukitsamees.
Raivo E. Tamm – Kusti. Merle Palmiste – Iti.
Indrek Taalmaa – Mõhk. Riho Kütsar – Tölpa.

Peeter Volkonski – Vanamoor. Maria Soomets
– Teller, Eve, Remondimees, Maire Aunaste. 
Esietendus 28. juunil 2013 endises Tartu
Kammivabriku klubis. 
      
Pühajärve armastus 
Friedebert Tuglase romaani „Felix Ormus-
son“ ja novellide „Pühajärv“ ja „Suveöö ar-
mastus“ põhjal. Dramatiseerija ja lavastaja
Tiit Palu, kunstnik Silver Vahtre. 
      Osades: Aarne Soro – Felix. Marika Bara-
banštšikova – Helene. Piret Laurimaa – Marion.
Esietendus 11. juulil 2013 Pühajärve Poslo-
vitsa rannal.

Kunksmoor
Lavastus lastele, Aino Perviku jutustuse
dramatiseering. Dramatiseerija ja lavastaja
Andres Dvinjaninov, muusikalised kujunda-
jad Indrek Kalda ja Toomas Lunge. 
      Osades: Andres Dvinjaninov – Kapten
Trumm. Ingrid Isotamm – Kunksmoor. Too-
mas Lunge, Indrek Kalda, Andres Kuut –
Madrused. Inga Lunge – Jutustaja. 
Esietendus 9. augustil 2013 Viimsi Vabaõhu-
muuseumis. 
Kõik etendused anti lavastuste statsionaarides.

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Kunksmoor 9.08.2013 sõnalavastus lapsed 10 2 160
Nukitsamees 2 28.06.2013 sõnalavastus täisk 19 4 412
Pühajärve armastus 11.07.2013 sõnalavastus täis 10 600
Undiin 19.07.2012 sõnalavastus täisk 8 1 309

Repertuaari nimekiri

Repertuaari koondnäitajad
2013 SÕNALAVASTUSED
uuslavastused 3
kogu repertuaar 4
etendused 47
külastused 8 481
keskmine pilet 10,42

KONTSERTTEGEVUS
Emajõe Suveteater koordineerib Kaunimate
Aastate Vennaskonna esinemisi. 2013. aastal
esineti üle Eesti kahe laulukavaga. 

Kaunimad aastad Su elus 
on tagasi! kontsert 24 8 413
Süda suves kontsert 2 306
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FINE5 TANTSUTEATER
www.fine5.ee 

Tegevust alustati 1992. aastal moderntantsu-
teatrina Nordstar. 1997. aastast jätkab teater
projektitrupina koreograafide Tiina Olleski ja
René Nõmmiku juhtimisel. Fine 5 Tantsu-
teatri eesmärgiks on mitmekesistada ja eden-
dada Eesti kultuurielu, pakkudes kõrge-
tasemelist kaasaegset tantsukunsti. Olulisel

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Carmina Burana 17.08.2005 tantsulavastus täisk 2 3 300
Enne kui minna, ma ütlen 24.11.2011 tantsulavastus täisk 5 345
Mandala 10.06.2012 tantsulavastus täisk 5 1 301

Repertuaari nimekiri

Repertuaari koondnäitajad
2013 TANTSULAVASTUSED
uuslavastused 0
kogu repertuaar 3
etendused 12
külastused 4 946
keskmine pilet 10

kohal Fine 5 Tantsuteatri tegevuses on sama-
nimelise kooli loomine 1994. aastal ning osa-
lemine festivalidel ja konkurssidel. 
      Lavastustel puudub statsionaarne saal.

KOOSSEIS 

Teatrijuht: Tiina Ollesk
Koreograaf-lavastaja: René Nõmmik

UUSLAVASTUSI 2013. aastal ei olnud.

Väljaspool Tallinna esineti festivalidel, sh
2 etendust Jekaterinburgis festivalil „Na
Granii“ ja Vilniuses festival „New Baltic
Dance“.

MAJANDUSTEGEVUS
majandustegevusest 
laekuv tulu
119 414

tööjõukulud
125 036

halduskulud
17 227

majanduskulud
154 290toetused

92 000

etendustegevusega
kaudselt seotud
tulud
92 269

st st st 
7 2277 227

KULUDTULUD
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GOLTSMAN BALLET 

MTÜ Inimese Arengu Keskuse juures 2012.
aastal tegevust alustanud tantsuteater. 

LAVASTUSTE STATSIONAAR ISTEKOHTI
Kumu auditoorium 245

Teatrijuht Maria Goltsman

UUSLAVASTUSED 

Siddhartha 
Nüüdistantsulavastus. Koreograaf Maria
Goltsman, kunstnik Liina Unt, valguskunst-
nik Aleksandr Platunov, helikujundaja Jev-
geni Berezovski. 

      Osades: Aleksandr Zemzurov – Sidd-
hartha. Heili Parras – Jõgi. Maria Goltsman –
Kamala. Saile Johanna Langsepp – Buddah.
Üüve-Lydia Toompere – Neiu jõe ääres. Egor
Zadoya – Govinda. 
Esietendus 5. juunil 2013 Tallinna Raekoja
platsil. 

Blue 
Nüüdistantsulavastus. Koreograaf Krista
Köster, videokunstnik Külli Mariste, valgus-
taja Kaisa Paluoja. 
      Osades: Aleksandr Zemzurov, Egor Za-
doya, Maria Goltsman, Üüve-Lydia Toom-
pere, Tatjana Romanova. 
Esietendus 19. detsembril 2013 Kumu audi-
tooriumis. 

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Blue 19.12.2013 tantsulavastus täisk 4 470
Siddhartha 5.06.2013 tantsulavastus täisk 6 1 050
Sofi ja Võlulind 3.11.2012 tantsulavastus lapsed 7 800
Piletiga külastuse keskmine maksumus 6,48 eurot.

Repertuaari nimekiri

ILMARINE
www.ilmarine-teater.ee

MTÜ Narva Teater Ilmarine asutati 1989. aas-
tal Juri ja Irina Mihhaljovi algatusel. Reper-
tuaar põhineb sõna- ja nukulavastustel,
milles seguneb commedia dell´arte mänguli-
sus, musikaalsus, tinglikud lavavõtted ja
leidlikkus. Teatri üheks eesmärgiks on tut-
vustada Eestis elavatele venelastele eesti kul-
tuuri ning kasvatada ja koolitada oma
vaatajat, mistõttu tegeletakse palju lastega. 

LAVASTUSTE STATSIONAAR ISTEKOHTI
Suur saal 125
Väike saal 50

KOOSSEIS

Teatrijuht: Juri Mihhaljov
Produtsent: Irina Mihhaljova
Näitlejad: Elena Soonen, Jegor Jakovlev,
Tamara Matjanina, Tatjana Vlasenko, Vassili
Jakovlev
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LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Ahvikese seiklused 9.06.2013 nuku- ja objektiteater v.laps 68 4 485
Jänese kuuseke 18.12.2013 mitmeliigilavastus lapsed 11 674
Kasepuu kingitus 26.11.2013 sõnalavastus lapsed 12 1 024
Kass Bajuni muinaslood 23.11.2012 nukulavastus lapsed 10 1 260
Laisk Liisu 12.11.2011 sõnalavastus lapsed 39 3 231
Printsi kangelastegu 12.04.2012 nukulavastus v.laps 29 2 233
Puutare ja jäätare 14.03.2003 nukulavastus v.laps 16 780
Vassilissa ja piraadid 12.12.2012 mitmeliigilavastus lapsed 8 398

2013 SÕNALAVASTUSED NUKULAVASTUSED MITMELIIGILAVASTUSED KOKKU
uuslavastused 1 1 1 3
kogu repertuaar 2 4 2 8
etendused 51 123 19 193
külastused 4 255 8 758 1 072 14 085
keskmine pilet 1,98 1,97 2,03 2

Repertuaari nimekiri

Repertuaari koondnäitajad

UUSLAVASTUSED

Ahvikese seiklused 
Nukulavastus väikelastele. Teksti autor, la-
vastaja ja kunstnik Juri Mihhaljov, koreograaf
Tamara Matjanina, muusikaline kujundaja
Vassili Jakovlev, helikujundaja Juri Vasiljev,
nukukunstnik Tamara Matjanina, valgustaja
Juri Vasiljev. 
      Osades: Tamara Matjanina – India naine;
Ahvike. Tatjana Vlasenko – India naine. Vas-
sili Jakovlev – onu Vasja. 
Esietendus 9. juunil 2013 väikeses saalis. 

Kasepuu kingitus 
Lavastus lastele. Teksti autor P. Rimski, lavas-
taja ja kunstnik Juri Mihhaljov, muusikaline
kujundaja Vassili Jakovlev, helikujundaja ja

valgustaja Juri Vasiljev, dekoratsioonikunst-
nik Tamara Matjanina. 
      Osades: Tamara Matjanina – Kasepuu.
Tatjana Vlasenko – Vanaema. Vassili Jakovlev
– Vanaisa. 
Esietendus 26. novembril 2013 väikeses
saalis. 
      
Jänese kuuseke 
Sõna, muusika- ja tantuslavastus lastele.
Teksti autor P. Rimski, lavastaja Juri Mihhal-
jov, koreograaf Tamara Matjanina, muusika-
line kujundaja Vassili Jakovlev. 
      Osades: Elena Soonen – Jänes. Tatjana
Vlasenko – Muinasjutt. Tamara Matjanina –
Rebane. Vassili Jakovlev – Jõuluvana. 
Esietendus 18. detsembril 2013 Narva laste-
kodus.

Väljaspool statsionaari anti 80% etendustest: üle Eesti erinevates koolides ja lasteaedades,
sh 3 etendust Venemaal Jaanilinnas ja 1 Ukrainas Poltava festivalil Star Trek. 

Lisaks etendustele viidi läbi näitlejakoolitus, kus oli 60 osalejat. 
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KANUTI GILDI SAAL
www.saal.ee

Kanuti Gildi SAAL on sõltumatu esinemis-
paik ja production house Tallinna vanalinnas,
juriidilise nimega MTÜ Teine Tants. Alates
2002. aastast on see koht kaasaegsele ja prog-
ressiivsele kunstile, programmi loomisel on
tegutsemispõhimõtteks olla kunstiliselt ak-
tiivne, avatud, vastutav, seejuures oma stat-
sionaarset truppi omamata. Lisaks rahvus-
vaheliselt aktiivsele Eesti ja välismaise eten-
duskunsti ja -kunstnike esindamisele ollakse
festivalide made in estonia, Maikellukese
Päevad ja Augusti TantsuFestivali korraldaja.  

STATSIONAARID ISTEKOHTI
saal                                                                                  132
stuudio 55
kelder 45

SAALi kunstiline juht on Priit Raud.

UUSLAVASTUSED

ZUGA teab tõde 
Nüüdistantsulavastus. Autorid ja koreograa-
fid ühenduse ZUGA liikmed: Tiina Mölder,
Helen Reitsnik, Jarmo Karing, Karl Saks ja
muusika autor Kalle Tikas, kunstnik Liina
Keevallik, valguskunstnik Lauri Sepp, fotode
autor Hannes Aasamets. Toetaja Eesti Kul-
tuurkapital, kaasproduktsioon Kanuti Gildi
SAAL, rahvusvaheline võrgustik SAMARA,
Põhjamaade Ministrite Nõukogu poolt loo-
dud pikaajaliste võrgustike mobiilsuspro-
grammi toetusel.
      Esitajad: Tiina Mölder, Helen Reitsnik,
Jarmo Karing, Karl Saks, Kalle Tikas.  
Esietendus 26. veebruaril 2013 saalis. 

MAJANDUSTEGEVUS

majandustegevusest 
laekuv tulu
23 128

tööjõukulud
61 013

majanduskulud
29 923

toetused
50 595

etendustegevusega
kaudselt seotud tulud
492

st st st 

KULUDTULUD
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Mutantants ehk Tuhat tantsu, mida tantsida
enne kui sured
Tantsulavastus. Koreograafid Johannes Veski
ja Päär Pärenson, lavastaja Johannes Veski,
videokunstnik Emer Värk, fotode autor Han-
nes Aasamets. 
      Esitajad: Johannes Veski, Päär Pärenson,
Joonas Parve, Anatoli Tafitšuk. 
Esietendus 28. märtsil 2013 saalis. 

Beibed 
Nüüdistantsulavastus. Autorid ja lavastajad
Maike Lond, Kaie Olmre-Hütt, Taavet Jan-
sen, Henri Hütt. 
      Osades: Kaie Olmre-Hütt ja Maike Lond. 
Esietendus 16. aprillil 2013 stuudios. 

man overboard
Autorid tegevuskunstnike kollektiivi „10 x
10 meetrit“ liikmed: Andrus Lauringson, Epp
Kubu, Eva Labotkin, Ieva Kauliņa (Läti), Mai
Sööt, Villem Jahu, dramaturgiline abi Tanel
Rander, valguskunstnik Revo Koplus, fotode
autor Kaur Ilves. 
      Esitajad: Epp Kubu, Eva Labotkin, Ieva
Kauliņa, Mai Sööt, Villem Jahu, Andrus Lau-
ringson, Tanel Rander. 
Esietendus 21. augustil 2013 Augusti Tantsu-
Festivalil saalis.

Püha öö 
Autorid Riina Maidre, Flo Kasearu, Oksana
Tralla, Marianne Männi ja Veronika Vallimäe,
lavastajad Flo Kasearu, Marianne Männi, Ok-
sana Tralla ja Riina Maidre, valguskunstnik
Madis Kirkmann, videokunstnik Madis
Ligema, fotode autorid Kaur Ilves ja Rünno
Lahesoo, tehnilised lahendused Tõnu Narro.
Toetajad Eesti Kultuurkapital, Hasartmängu-
maksu Nõukogu, kaasprodutsent Kanuti
Gildi SAAL. 

      Esitajad: Riina Maidre, Flo Kasearu,
Oksana Tralla, Marianne Männi, Veronika
Vallimäe. Tiit Tralla – Jõuluvana. 
Esietendus 17. septembril 2013 saalis. 

homset oodates / waiting for tomorrow 
Mart Kangro soololavastus. 
Lavastaja, koreograaf, kunstnik ja esitaja
Mart Kangro. Dramaturgiline abi Christina
Ciupke (Saksamaa), valguskunstnik Kalle
Tikas, muusikaline kujundaja Taavi Kerik-
mäe, fotode autor Tarvo Varres. 
Esietendus 16. oktoobril 2013 saalis.

10 journeys to a place where nothing 
happens*
Maike Londi loeng-lavastus. 
Idee autor, lavastaja ja esitaja Maike Lond, as-
sistent Kaja Kann, tõlkeabi Kadri Saar. Toe-
taja Eesti Kultuurkapital, kaasprodutsent
Kanuti Gildi SAAL. 
Esietendus 8. novembril 2013 Riia teatris
Dirty Deal Teatro, Festival of Ideas „Art and
Economics“; 22. veebruaril 2014 stuudios.

maal 
Nüüdistantsulavastus. Koreograafid Maria
Uppin ja Gert Preegel, dramaturgiline abi
Kristjan Sarv, kunstnik Marten Esko, valgus-
kunstnik Ants Kurist, videokunstnik Mart
Raun, muusika autorid Alva Noto, Kimmo
Pohjonen, Nobukazu Takemura, Jon Hop-
kins. Toetaja Eesti Kultuurkapital, kaas-
produtsent Kanuti Gildi SAAL. 
      Esitajad: Maria Uppin ja Gert Preegel. 
Esietendus 11. novembril 2013 saalis. 

Tzion 
Rene Kösteri soololavastus. 
Koreograaf, lavastaja, muusika autor, heli-
kujundaja ja esitaja Rene Köster. Valgus-
kunstnik Revo Koplus, kostüümikunstnik
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Kristel Jänese, kunstiline abi Carmel Köster
ja Krista Köster, fotode autorid Juri Kondrja-
tev ja Tatjana Romanova. Produtsent OÜ
Twisted Dance, kaasprodutsent Kanuti Gildi
SAAL. 
Esietendus 26. novembril 2013 saalis. 

***
10.–11. maini Kanuti Gildi SAALis Tallinna
Ülikooli koreograafia üliõpilaste lõputööde
esitlemine. KIMP FEST/ KORFest 2013
kavas: 

Tants!Tants!Tants!
Lavastus tantsukunsti ajaloost. 
Koreograafid: Maria Uppin, Tiina Ollesk,
René Nõmmik, Külli Roosna, Kenneth Flak.
Muusika autorid Raimond Mägi, Woctzchèe,
Kenneth Flak. 
      Tantsijad: Eliisa Sokk, Kadi Voitka, Diana
Gülesen, Joanna Karoline Kalm, Sofia Ke-
tova, Liisa Laine, Madli Paves, Erena Reilent,
Mark Nettan, Leino Limbak, Jaroslav Ga-
litski. 

Avatud eesti tantsu tund koos külalistega 
Tundi viisid läbi Angela Arraste, Kalev Jär-
vela ja Igor Tõnurist. Muusikud: Lisandra
Roosioja (EMTA pärimusmuusika eriala
lõpetaja), Leanne Barbo (EMTA õppejõud),
Leho Laaser (TLÜ tööõpetuse osakond).
      Osalejad TLÜ koreograafia eriala I kur-
suse üliõpilased ning osakonna lõpetanute
tantsurühmad: Leesikad (juhendaja Kristiina
Kapper), Soveldaja (juhendaja Helen Rei-
mand), Ätses (juhendaja Anne Keerd), Mu-
nuksed (juhendaja Maret Lehto). 

Behold (Vaata) 
Tantsulavastus. Koreograaf ja esitaja Tiina
Rootamm, juhendaja Heili Einasto, muusika
autorid: Baaba Maal & Mansour Seck,

Odetta, James Carter & The Prisoners, Big
Mama Thornton. Muusikud laval: Mari
Rauba ja Mehdi Rezvan. 

Hüpo.Hondria 
Koreograaf Üüve-Lydia Toompere (magistri-
töö), muusika autorid: Dean Blunt & Inga
Copeland – Baby, Sacrufice – Lisa Gerrard. 
      Esitajad: Saile Johanna Langsepp, Julia
Koneva. 

Herbaffection 
Tantsufilm. Autor Siim Tõniste (magistritöö
koostöös Ando Naulaineniga), helikujundaja
Gerhard Lock. Ekraanil: Üüve-Lydia Toom-
pere, Julia Koneva jt. 

DIPLOM 2013 / Kultuuridessant 2013 
13.–17. maini Kanuti Gildi SAALis. 
Sarja raames astusid oma töödega üles TÜ
Viljandi Kultuuriakadeemia teatriosakonna
üliõpilased Adeele Sepp, Birgit Landberg,
Kaija M. Kalvet, Kristian Põldma, Marika
Palm, Raho Aadla, Sylvia Köster ja Vallo Kirs
ning koreograafiaosakonna üliõpilased Age
Linkmann, Arolin Raudva, Kadri Sirel, Karo-
line Suhhov, Kristiina Vilipõld, Maarja Tõnis-
son, Mari-Liis Eskusson, Tiina Rootamm. 

Väike kuningas 
Muusikalavastus lastele. Autorid ja lavasta-
jad Adeele Sepp, Marika Palm. Stsenaarium
põhineb Antoine de Saint-Exupéry teosel
„Väike prints“. 

Mr & Mrs Jones’ pets
Autorid ja koreograafid Age Linkmann, Aro-
lin Raudva, muusika autorid Martin Aulis,
Tõnis Kirsipu, Kaarel Kuusk, valguskunstnik
Javer Jaanus. 
      Esitajad: Keio Novikov, Ingrid Õun,
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Sylvia Köster, Evelyn Uisk, Raho Aadla, Kal-
mer Liimets, Anna-Kristiina Siitan, Jane
Ojasalu, Karoline Suhhov. 

Adhesioon 
Sylvia Kösteri tantsufilm. Operaatorid ja
monteerijad Ingel Vaikla, Jette Keedus, Sylvia
Köster, muusika autor ja muusikaline kujun-
daja Judith Parts. 
      Esitajad: Maria-Netti Nüganen, Markus
Habakukk.

Men tenk Sven, kor godt det skal bli i 
Himmelen...
Karoline Suhhovi tantsulavastus. Valgus-
kunstnik Villu Konrad, grimmikunstnik
Lembe Lemmiksoo, muusika autor Kaizers
Orchestra ja Ompa Til Du Dør. 
      Esitajad: Raho Aadla, Kristjan Lüüs, Mih-
kel Kallaste, Sander Rebane, Rauno Polman,
Kristo Veinberg, Silver Kaljula, Lauri Mäe-
sepp, Kai Valtna. 

Mina olen Erni Kask 
Monolavastus. Autorid Erni Kask ja Vallo
Kirs, lavastaja Vallo Kirs, juhendaja Tiina
Mälberg. Esitaja: Erni Kask. 

Shudder Speed 
Tantsulavastus. Koreograaf David King (Ful-
brighti programmi külalisõppejõud etendus-
kunstide osakonnas), muusika autor Jonat-
han Segel. Esitajad: tantsukunsti III kursus ja
Kristiina Vilipõld (IV kursus). 

Con Leche
Tantsulavastus. Koreograaf Kadri Sirel, val-
guskunstnikud Rommi Ruttas ja Märt Sell. 
      Esitajad: Sylvia Köster, Jelena Melts,
Susanne Org, Keity Pook, Karoline Suhhov,
Hanna Kritten Tangsoo, Liisa Henriette Alli-
kas, Annika Karin Vahter. 

masing.budismist.lk.66–73 
Monolavastus. Autor ja esitaja Kristian
Põldma, juhendaja Tiina Mälberg. 

RESIDENT 2013 
2013. aastal tegutsesid Kanuti Gildi SAALi
residentuuriprogrammi raames autoritena:
Taavi Suisalu, Evi Pärn, Hannes Aasamets,
Mai Sööt, Tiina Sööt, Doris Feldmann, Henri
Hütt, Kristina-Maria Heinsalu, Nele Suisalu;
esinejatena astusid üles Mai Sööt, Tiina Sööt,
Doris Feldmann, Kristina-Maria Heinsalu,
Henri Hütt, Hannes Aasamets, Nele Suisalu,
Taavi Suisalu, Evi Pärn. 

*
31. jaanuaril TÜ Viljandi Kultuuriakadee-
mia teatrikunsti X lennu lavastused „Ühe
elu mõistatus“ ja „Androgüüni päev“
Kanuti Gildi SAALis. 
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LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

10 journeys to a place 
where nothing happens* 8.11.2013 mitmeliigilavastus täisk 1 55
Beibed 16.04.2013 mitmeliigilavastus täisk 8 341
DIPLOM 2013 31.01.2013 mitmeliigilavastus noored 8 516
homset oodates / waiting for tomorrow 16.10.2013 tantsulavastus täisk 9 504
It seems a good place to build a house 7.12.2011 mitmeliigilavastus täisk 1 86
It was good while it lasted 16.08.2011 tantsulavastus noored 1 65
maal 11.11.2013 tantsulavastus noored 2 191
man overboard 21.08.2013 mitmeliigilavastus täisk 2 217
Materjali vastupanu 15.11.2012 objektiteater täisk 4 231
Mutantants ehk Tuhat tantsu, 
mida tantsida enne kui sured 28.03.2013 tantsulavastus täisk 11 1439
Nox 21.08.2012 tantsulavastus noored 5 466
Pilet kuskile 13.12.2012 tsirkus lapsed 6 588
Püha öö 17.09.2013 mitmeliigilavastus täisk 4 339
RESIDENT 2013 1.01.2013 mitmeliigilavastus täisk 15 615
Zuga zuug zuh-zuh-zuh 10.10.2009 tantsulavastus v.laps 1 58
Zuga teab tõde 26.02.2013 tantsulavastus täisk 9 490
Talk To Me 19.08.2011 tantsulavastus täisk 1 188
The Curator's Piece 25.10.2011 mitmeliigilavastus täisk 5 1300
Tzion 26.11.2013 tantsulavastus noored 4 335
two in your house 19.11.2011 sõnalavastus täisk 6 180
Ulg 27.11.2012 mitmeliigilavastus täisk 3 174
Võluvärk 8.10.2011 tantsulavastus lapsed 4 199
Wait and see 8.11.2012 tantsulavastus täisk 13 502

Repertuaari nimekiri

2013 SÕNA- TANTSU- OBJEKTI- TSIRKUS MITMELIIGI KOKKU
LAVASTUS LAVASTUSED TEATER LAVASTUSED

uuslavastused 0 5 0 0 6 11
kogu repertuaar 1 11 1 1 9 23
etendused 6 60 4 6 47 123
külastused 180 4 437 231 588 3 643 9 079
keskmine pilet 0 7,68 8,41 0 7,37 7,64

Repertuaari koondnäitajad

Väljaspool Kanuti Gildi SAALi maja anti 35% etendustest, sh 8 lavastusega 26 etendust välis-
maal: Lätis, Leedus, Saksamaal, Sloveenias, Poolas, Hollandis, Venemaal ja Ameerika Ühend-
riikides.
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KORRALDATUD FESTIVALID: 

16. märtsil kuuendat korda etenduskunsti lü-
hivormide ühepäevane festival made in esto-
nia, 25. mail ühepäevane Maikellukese Päe-
vad, mis sel korral oli pühendatud kuulsuse-

küsimusele: kuulsaks postuumselt või kohe! 
21.–31. augustini Augusti TantsuFestival,
programmi kuulusid külalised Belgiast,
USAst, Saksamaalt, Bulgaariast, Sloveeniast,
Horvaatiast ja mujalt. Eraldi programm oli
Valloonia tantsukunstnikele. 

Kanuti Gildi SAALi maja programm 2013. aastal:

defunised solos and dolls for all kontsert 1 37
Eesti Muusika Päevad 2013 kontsert 3 150
EKA arhitektuuri osakonna loengud loeng 6 740
EKA graafilise disaini lõputööd 2013 näitus, esitlus 9 200
IMPROTEST 2013 kontsert 8 225
Kohtumine kunstnikuga ürituste sari 12 360
Manifest 1: Haltuurakunst ürituste sari 1 165
Manifest 2: Rajuelu ürituste sari 1 160
PUPP/KANAL näitus, esitlus 13 57
Queer rage, vestlusring ürituste sari 1 30
Sketchbook kontsert 1 80
TAB 2013: taaskasutades nõukogude  ruumipärandit ürituste sari 1 130
Tallinn Music Week 2013 kontsert 2 1 000
Vertikaalstart 2013 ürituste sari 1 50
Augusti TantsuFestival festival 31 1 670
made in estonia maraton festival 4 277
Maikellukese päevad festival 1 96

KOKKU 96 5 427

t t t 

MAJANDUSTEGEVUS
majandustegevusest 
laekuv tulu
25 530 tööjõukulud

167 448

halduskulud
45 451

majanduskulud
149 371toetused

230 661

etendustegevusega
kaudselt seotud
tulud
106 062

KULUDTULUD
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KELL KÜMME 
www.kell10.ee

Mittetulundusühing Kell Kümme on asutatud
2003. aastal filmide ja teatrilavastuste loomi-
seks ning kultuuriürituste korraldamiseks.

LAVASTUSTE STATSIONAARID ISTEKOHTI
Salme Kultuurikeskuse teatrisaal 628
Alatskivi loss 200
Ohtu mõisa tallisaal 300
Rakvere linnus 250
Kõue mõis 200

Teatrijuht: Roman Baskin

UUSLAVASTUSED

Hukkamõistu koor 
Alan Ayckbourni komöödia. Inglise keelest
tõlkinud Liisi Erepuu, lavastaja Roman Bas-
kin, muusikajuht Peeter Konovalov, liikumis-
juht Madli Teller, kostüümikunstnik Tuulikki
Tolli, lavameister Tarvo Elblaum, valgustaja
Neeme Jõe, grimeerija Tiina Leesik, kostü-
meerija Kaire Pärnpuu, etenduse juht Tuu-
likki Tuul. 
      Osades: Marko Matvere – Guy Jones.
Raivo E. Tamm – Dafydd ap Llewellyn. Elina
Reinold – Hannah Llewellyn. Külli Reinu-
mägi – Bridget Baines. Helene Vannari – Enid
Washbrook. Peeter Konovalov – Hr Ames.
Mait Trink – Ted Washbrook. Pirjo Levandi –

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Hamlet 15.07.2013 sõnalavastus täisk 15 4000
Hukkamõistu koor 7.03.2013 sõnalavastus täisk 22 7000
Mesallianss 2.08.2012 sõnalavastus täisk 15 4600
Preili Julie 8.08.2013 sõnalavastus täisk 16 2800
Suveunistused 13.07.2012 sõnalavastus täisk 17 2500

Repertuaari nimekiri

Linda Washbrook. Meelis Sarv – Crispin
Usher. Tõnu Kilgas – Jarvis Huntley-Pike.
Karin Rask – Rebecca Huntley-Pike. Merle
Palmiste – Fay Hubbard. Kaido Veermäe –
Ian Hubbard. 
Esietendus 7. märsil 2013 Salme Kultuuri-
keskuses. 

Hamlet 
William Shakespeare’i võimudraama. Lavas-
taja Roman Baskin, muusika autor Tõnis
Mägi, kunstnik Ervin Õunapuu, kostüümi-
kunstnik Anu Lensment, helikujundaja
Elmar Sats, valgustaja Rommi Ruttas, assis-
tent Indrek Apinis, operaator Kristjan Jaak
Nuudi. 
      Osades: Üllar Saaremäe – Hamlet. Epp
Eespäev – Gertrud. Indrek Saar – Claudius.
Peeter Tammearu – Polonius. Kersti Heinloo
või Mari-Liis Lill – Ophelia. Velvo Väli –
Guilderstern. Tarvo Sõmer – Rosencrantz.
Indrek Apinis – Osric. Eduard Salmistu – Ho-
ratio. Robert Annus – Laertes. Tõnis Mägi,
Kärt Johanson – Muusikud. 
Esietendus 15. juulil 2013 Rakvere linnuses. 

Preili Julie 
August Strindbergi draama. Rootsi keelest
tõlkinud Ülev Aaloe, lavastaja Roman Bas-
kin, kunstnik Ann Lumiste. 
      Osades: Kersti Heinloo – preili Julie. And-
res Mähar – Jean. Kati Ong – Kristin. 
Esietendus 8. augustil 2013 Kõue mõisas. 
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KINOTEATER
www.kinoteater.ee 

Kinoteater MTÜ on sõprade rühmitus, mis
on alates 2011. aastast väljastanud noorte
stand-up’i tulijate ülesastumisi ning veab akt-
sioonidesarja „Manifest“. 
      Kinoteatri tegemistega seotud isikKOOS-
SEIS: Henrik Kalmet, Karl-Andreas Kalmet,
Piret Krumm, Diana Leesalu, Jörgen Liik,
Paavo Piik, Katariina Tamm, Kaspar Velberg
ja kõik, kes on osalenud manifestidel ja Open
Mici õhtutel. 

UUSLAVASTUS 

Võidab see, kellel on kõige hullem mees
Püstijala-komöödia. Teksti autorid Piret
Krumm, Katariina Tamm, Diana Leesalu,
Paavo Piik, dramaturgiline abi ja lavastajad
Diana Leesalu ja Paavo Piik, valguskunstnik
Priidu Adlas, lavameister Martin Meitern,
konsultant Ruudu Raudsepp, assistent Linda
Piik, graafiline kujundaja Brit Pavelson, eten-
duse juht Alari Rammo, produtsent Paul
Piik. 
      Esitajad: Piret Krumm, Katariina Tamm. 
Esietendus 20. septembril 2013 kohvikus
Sinilind. 

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Võidab see, kellel on 
kõige hullem mees 20.09.2013 sõnalavastus täisk 21 3 065

Repertuaari nimekiri

Repertuaari koondnäitajad
2013 SÕNALAVASTUSED
uuslavastused 3
kogu repertuaar 5
etendused 85
külastused 20 900
keskmine pilet 12,67

Manifest 1: Haltuurakunst ürituste sari 1 165
Manifest 2: Rajuelu ürituste sari 1 160

Kinoteatri Manifestid on ühekordsed kul-tu-
urikriitilised aktsioonid, mis propageerivad
elutervet distantsi. Manifest toob kokku
kunstnikke, kellega on muidu ka huvitav
rääkida. 

29. oktoobril „Manifest 1: Haltuurakunst“
Kanuti Gildi SAALis
3. detsembril „Manifest 2: Rajuelu“ Kanuti
Gildi SAALis, kommentaatorid Henrik
Kalmet ja Tarmo Tiisler. 
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KOLHOOS 

Lavastuse väljatoomiseks loodud mittetulun-
dusühing. 

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED
Tiina Tauraite traktor 7.06.2013 sõnalavastus täisk 18 2428

Tiina Tauraite traktor 
Monolavastus. Produtsent Elo-Liis Parmas.
Teksti autor, lavastaja ja esitaja Tiina Tauraite. 
Esietendus 7. juunil 2013 Kultuurikatla Aias,
järgnevad etendused anti üle Eesti erinevatel
vabaõhulavadel. 

Repertuaari nimekiri

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
Iloni Imedemaa õu 150
Eesti Loodusmuuseum 60
Piip ja Tuut Mängumaja 40

KOOSSEIS 

Teatrijuht: Kaido Rannik 
Näitlejad: Kaido Rannik, Kristo Toots

UUSLAVASTUSED

Madlike 
Astrid Lindgreni lasteromaani dramatisee-
ring. Rootsi keelest tõlkinud Vladimir Beek-

man, dramatiseerija ja lavastaja Kaido Ran-
nik, kunstnik Rosita Raud, muusikaline ku-
jundaja Sofia Joons, helikujundaja Arno
Suislep, kostümeerija Jana Volke. 
      Osades: Piret Krumm – Madlike. Mirko
Rajas – Abbe Nilsson. Toomas Tross – Onu
Nilsson. Garmen Tabor – Tädi Nilsson. Kata-
Riina Luide – Alva. Kristo Toots – Isa. Karel
Rahu – Hr Lind; Dr Berglund; Lendur. Ma-
ritta Mark – Ema. Anna Regina Kalk – Kooli-
preili. Kärolin Kikas – Liisbet. 
Esietendus 28. juunil 2013 Iloni Imedemaa
õuel. 

Ajarännak merepõhja 
Nukulavastus lastele. Teksti autor Silvia
Soro, lavastaja Mart Kampus, kunstnikud
Annika Lindemann ja Laura Verte, produt-
sent Eeva-Kirke Aarma. Lavastus valmis
koostöös Eesti Loodusmuuseumiga. 
      Osades: Kristo Toots – Ants; Päkapikk
Tideridoo. Kaido Rannik – Georg; Asaphus;
Illaenus; Krattaspis; Nautiloid; Lõuata kala.
Aita Vaher – Kaie; Tideridaa; Asaphus; Telep-
hina. 
Esietendus 26. oktoobril 2013 Eesti Loodus-
muuseumis. 

alates ylevaated_Layout 1  07.08.14  20:20  Page 332



333

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Ajarännak merepõhja 26.10.2013 nukulavastus lapsed 20 886
Ennemuistsed jutud 7.12.2012 sõnalavastus lapsed 54 4280
Kuidas ta seda teeb? 9.10.2008 sõnalavastus teism 9 512
Madlike 28.06.2013 sõnalavastus lapsed 14 2604
Telefonilood 10.09.2011 sõnalavastus lapsed 22 2508

2013 SÕNALAVASTUSED NUKULAVASTUS KOKKU

uuslavastused 1 1 2
kogu repertuaar 4 1 5
etendused 99 20 119
külastused 9904 886 10 790
keskmine pilet 4,47 0 4,47

Repertuaari nimekiri

Repertuaari koondnäitajad

Väljaspool lavastuste statsionaare anti üle Eesti 71% etendustest.

MAJANDUSTEGEVUS

majandustegevusest 
laekuv tulu
36 470

tööjõukulud
37 275

muud kulud
2 326

majanduskulud
15 409

toetused
22 825

kohvik
252 122

kulud

252 122
kohvik
252 122

kulud

KULUDTULUD
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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

Külm lugu
Monokomöödia teksti autor Liis Aedmaa,

LAVASTUSTE STATSIONAAR ISTEKOHTI
Monoteatri POP-UP saal  500

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Külm lugu 10.03.2013 sõnalavastus täisk 35 8 139
Miks mina? 28.11.2013 sõnalavastus täisk 17 7 973
Nüüd tõesti aitab jamast 1.10.2013 sõnalavastus täisk 19 9 576
Vanaisa 5.04.2012 sõnalavastus täisk 21 7 863

Repertuaari nimekiri

lavastaja Karl Kermes, kunstnik Pille Jänes. 
      Osas: Jan Uuspõld – Viljar Post. 
Esietendus 10. märtsil 2013 Monoteatri Pop-
Up saalis. 

Nüüd tõesti aitab jamast
Monokomöödia teksti autorid Peeter Oja,
Mart Normet ja Erik Moora. 
      Esitaja: Peeter Oja. 
Esietendus 1. oktoobril 2013 Räpina Aian-
duskooli saalis. 

Miks mina? 
Monokomöödia teksti autorid Rein Pakk ja
Jan Uuspõld. 
      Esitaja: Jan Uuspõd. 
Esietendus 28. novembril 2013 Põltsamaa
kultuurikeskuses. 

Repertuaari koondnäitajad

2013 SÕNALAVASTUSED
uuslavastused 3
kogu repertuaar 4
etendused 92
külastused 33 551
keskmine pilet 14,26

Etendusi anti erinevates Eesti linnades, 63%
etendustest väljaspool Tallinnat.
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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. 

LAVASTUSTE STATSIONAARID ISTEKOHTI
Omari Küün 250
Noblessneri valukoda 300

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

UUSLAVASTUSED

Valgustatud pimedusejünger 
Dominy Clementsi ooper. Lavastaja, kunst-
nik ja valguskunstnik Giuseppe Frigeni,
muusikajuht Tõnu Kaljuste, kostüümikunst-
nik Reet Aus, videokunstnik Laura Lisete

Kreegi päevad: Laulud Lenale kontsert 1 262
Nargenfestivali avakontsert kontsert 1 557
Pärdi päevad Tallinna kirikutes kontsert 5 2 251

KOKKU 7 3 070

Roosaar, helikujundaja Tanel Klesment, la-
vastaja assistent Inga Vares, repetiitor Kris-
tiina Kermes, lavameistrid Anton Poljakov,
Erki Jesmin, Villi Vernik, valgustaja Petri Par-
rik, grimeerija Aimi Etverk, rekvisiitor Anni-
ka Rohtväli, assistent Anne-Mai Heimola,
helitehnikud Jürgen Kiik, Meelis Tinno, eten-
duse juht Inga Vares, tehniline juht Margit
Roosaar, tehnilised teostajad Anne-Mai
Heimola, Koit Annus, Maldar-Mikk Kuusk,
Rene Peetso, Tõnis Kask. 
      Osades: Endrik Üksvärav – Bernhard
Schmidt. Maria Valdmaa – Ema; Minna Bret-
schneider. Kädy Plaas – Daam; Teadlane;
Põetaja. Kristi Jagodin – Daam; Teadlane. Ga-
lina Morozova – Daam; Teadlane. Ksenija
Grabova – Daam; Teadlane. Valnar Neidre –
Ärimees. Sander Tamm – August Schmidt
(Bernhardi Vend). Benjamin T. M. Kirk – Ju-
tustaja; Tööline; Doktor. Rasmus Erismaa –
Tööline; Doktor. Teistes osades Nargen Fes-
tivali koor. 
Esietendus 1. augustil 2013 Noblessneri
valukojas. 

Kontserttegevus

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Valgustatud pimedusejünger 1.08.2013 muusikalavastus täisk. 4 931

Repertuaari nimekiri
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PIIP JA TUUT TEATER 
www.piipjatuut.ee 

Piip ja Tuut Teater sai nime kahe eesti klouni
järgi, kes esmakordselt astusid publiku ette
samanimelise klounipaarina 1998. aastal.
Piip ja Tuut Teatri peamiseks publikuks on
lastega pered, sest klounipaar usub koos ko-
getud elamuste igikestvasse jõusse 

LAVASTUSE STATSIONAAR ISTEKOHTI
Piip ja Tuut Teatri- ja Mängumaja 90

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

UUSLAVASTUSED

Piip ja Tuut hoiavad Eesti lippu kõrgel 
Komöödia lastele. Autorid ja lavastajad Too-
mas Tross ja Haide Männamäe, kunstnik Kaie
Kal, muusikaline kujundaja ansambel Gjangs ta.
Lavastus valmis koostöös Rahvusringhäälin-
guga, kus tehti 10 saadet, mis tutvustasid kord
kuus aasta vältel üht tähtpäeva. Esmakordselt
eetris ETVs, ETV2s ja internetis. Tellija oli

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Bistro Beyond 2.02.2012 mitmeliigilavastus täisk 2 187
Piip ja Tuut 100-aastases Estonias 12.09.2013 mitmeliigilavastus lapsed 8 2410
Piip ja Tuut hoiavad Eesti lippu kõrgel 23.02.2013 sõnalavastus lapsed 10 427
Piip ja Tuut kinos 15.10.2011 mitmeliigilavastus lapsed 8 258
Piip ja Tuut kontserdil 8.04.2005 tsirkus lapsed 140 17087
Piip ja Tuut köögis 18.10.2009 mitmeliigilavastus täisk 13 970
Piip ja Tuut Marsil 9.04.2011 sõnalavastus lapsed 10 1020
Piip ja Tuut metsas 19.04.2012 sõnalavastus lapsed 7 590
Piip ja Tuut piparköögis 30.11.2011 sõnalavastus lapsed 22 2969
Piip ja Tuut piparköögis – eesti klounid 15 aastat 30.11.2011 mitmeliigilavastus lapsed 2 2000
Piip ja Tuut Tipp-Topp 1.04.2012 mitmeliigilavastus lapsed 3 270
Preili Landskrone ja härra Pilstickeri armastuslugu 3.06.2013 sõnalavastus lapsed 11 1400

Repertuaari nimekiri

Riigikantselei EV 95 ja pärandiaasta raames.
      Osades: Haide Männamäe – kloun Piip.
Toomas Tross – kloun Tuut. 
Esietendus 23. veebruaril 2013 Piip ja Tuut
Teatri- ja Mängumajas ja ERRis. 

Preili Landskrone ja härra Pilstickeri 
armastuslugu 
Lavastus lastele Toompea müüritornide saa-
misloost. Teksti autorid ja lavastajad Toomas
Tross ja Haide Männamäe, kunstnik Mae
Kivilo, muusikalised kujundajad Eeva Talsi
ja Villu Talsi. 
      Osades: Haide Männamäe – kloun Piip.
Toomas Tross – kloun Tuut. Eeva Talsi, Villu
Talsi – muusikud. 
Esietendus 3. juunil 2013 Piip ja Tuut Teatri-
ja Mängumaja siseõuel. 

Piip ja Tuut 100-aastases Estonias
Klounikomöödia lastele. Autorid ja lavasta-
jad Toomas Tross ja Haide Männamäe, arran-
žeerija Siim Aimla. Lavastus valmis koostöös
Eesti Kontserdiga. 
      Osades: Haide Männamäe – kloun Piip.
Toomas Tross – kloun Tuut. 
Esietendus 12. septembril 2013 Estonia Kam-
mersaalis. 
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TEATER POLYGON 
www.poly.ee 

PolygonTeater on asutatud 8. mail 2008 Tal-
linnas. Visiooniks on jõuda eri kunstisuun-
dade seostatuse juurde. PolygonTeatri haru
on erateatrikool TeatriPolygon ja TeatriPoly-
goni Stuudio.

LAVASTUS SÕNALAVASTUSED TSIRKUS MITMELIIGILAVASTUSED KOKKU

uuslavastused 2 0 1 3
kogu repertuaar 5 1 6 12
etendused 60 140 36 236
külastused 6 406 17 087 6 095 29 588

Väga hea lugu kontsert 2 550

Repertuaari koondnäitajad

LAVASTUSTE STATSIONAAR
Rävala 8 saal 250

Väljaspool statsionaari anti 50,42% etendus-
test, sh 15 etendust teatrifestivalidel Soomes
ja Türgis ning Viking Line’i ja Tallinki lae-
vadel.

MUU TEGEVUS
Aasta jooksul esineti tähtpäevaüritustel, sh
isadepäevakontserdil Estonia Kontserdisaa-
lis, Smilersi 20. sünnipäevakontserdil. 

Detsembris tähistati Nokia Kontserdimajas
lavastuse „Piip ja Tuut piparköögis – Eesti
klounid 15 aastat“ kahe etendusega tegevuse
15. sünnipäeva. Kaasa tegid: Ivo Linna, Tõnu
Raadik, Kadri Adamson, Kelli Uustani,

Venno Loosaar ja TTÜ puhkpilliorkester. La-
vastuse valmimist toetasid Neste Eesti ja
DSV. Etenduse salvestas ETV.

1. mail tähistati teatris 5 aastat Eesti Must-
kunstnike Liidu asutamisest, Eesti parimad
mustkunstnikud andsid 4 avalikku etendust.
Esinesid: Meelis Kubo, Charlekas, Erich
Udras, Fred Erik Johanson, Aleksandr Za-
maška, Aivar Minumets ja külalisena Risto
Leppänen Soomest.

6. novembril toimus „Supiteater kutsub lõu-
nale“ Piip ja Tuut teatri- ja mängumaja koh-
vikus Koogel Moogel. Lisaks toitudele oli
menüüs Austraalia koomik Dan le Man. 

Lisaks etendustele toimusid teatri korraldamisel kontserdid.

Teatrijuht: Tamur Tohver
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UUSLAVASTUSED 

Näha roosat elevanti 
Piret Jaaksi draama. Lavastaja ja muusikaline
kujundaja Tamur Tohver, valguskunstnik
Triin Hook, dekoratsioonikunstnik ja kostü-
meerija Mae Kivilo. 
Osades: Meelis Rämmeld – Levi. Liisa Pulk
– Simona. Kadri Adamson – Katriin. 
Esietendus 2. veebruaril 2013 Rävala 8 Amfi-
teatris.

Mustamäe armastus 
Arvo Valtoni ja Mati Undi novellide drama-
tiseering. Dramatiseerijad Maike Tubin ja
Tamur Tohver, kunstnik Maarja Naan, muu-
sikaline kujundaja Max Galago, valgustaja
Marko Maisa, liikumisjuht Siim Tõniste. 
      Osades: Tarvo Krall – Jaamaülem. Aita
Vaher – Ema. Kati Ong – Maire. Teistes osa-

des teatrikooli TeatriPolygon ja Tallinna
Ühisgümnaasiumi teatriklassi näitlejaõpila-
sed Mikk Siemer, Jane Lauter, Harri Ausmaa,
Kristi Tedrekin, Liisa Tolli, Kevin Kull, Helen
Kask, Cameron Georg Cocker, Kätlin Palm-
salu, Pirke Kaljula, Käbi Karin Kuus, Grete
Lipp, Elisabet Sofia Adermaa, Helene Tismus jt.
Esietendus 24. oktoobril 2013 Rävala 8 hoone
7. korrusel. 

Jessika kutsikas 
Leea Klemola komöödia. Soome keelest tõl-
kinud Tamur Tohver, lavastaja Ingomar Vih-
mar, dekoratsioonikunstnik ja kostümeerija
Mae Kivilo, valguskunstnik Triin Hook. 
Osades: Martin Algus – Jari. Kleer Maibaum
– Jessika. Epp Eespäev – Jessika ema Eija.
Tamur Tohver – Terapeut Jekku. 
Esietendus 21. novembril 2013 Rävala 8
Amfiteatris.

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Jessika kutsikas 21.11.2013 sõnalavastus noored 3 368
Mustamäe armastus 24.10.2013 sõnalavastus noored 5 215
Näha roosat elevanti 2.02.2013 sõnalavastus täisk 8 1 540

KOKKU 16 2 123

Repertuaar

Kõik etendused anti statsionaaris. Pileti kesk-
mine hind oli 12,78 eurot.

Teatrikooli tegevus
5. aprillil toimus teatrikooli TeatriPolygon
igakevadine ülevaatlik eksam-etendus Poly-

goni uues Amfiteatris, Rävala 8. Pealkirja alla
„Rähnipojad” oli koondatud ülevaade kooli
Tallinna Ühisgümnaasiumi teatriklassi aas-
tastest tegemistest. Sügisel alustavasse teat-
riklassi astujatele toimusid loovkatsed 12. ja
13. aprillil.
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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
lavastusteks. 

LAVASTUSTE STATSIONAARID ISTEKOHTI
Viinistu Kunstimuuseumi katlamaja 200
Tõstamaa mõis 130
Tapa raudteejaam 160

Teatrijuht: Märt Meos

UUSLAVASTUSED 

Mõnikord on kõik nii selge 
Tragikomöödia. Teksti autor Maria Lee Lii-
vak, lavastaja Kerttu Moppel, kunstnik Art-
hur Arula, muusikaline kujundaja Lauri
Kaldoja. 
      Osades: Katariina Ratasepp – Traumeeri-
tud peategelane 1; Välismaine koeraomanik;
Matsirahvaneiu; Frida; Depressiooniorav 1;
Humanoid; Näitleja; Liisa Pulk. Roland Laos
– Traumeeritud peategelane 2; Dr. John; Igor;

Šovinistlik poliitik 3; Näitleja; Naaber 4; Liisa
Pulk. Hendrik Toompere jr jr – Traumeeritud
peategelane 3; Bernard Greenscreen; Alfa-
isane; Šovinistlik poliitik 1; Naaber 1; Huma-
noid; Näitleja; Liisa Pulk. Lauri Kaldoja –
Traumeeritud peategelane 4; Elliott Green-
screen; Leopold; Tolerantne koerajalutaja 2;
Naaber 2; Humanoid; Näitleja; Liisa Pulk.
Maarja Mitt – Traumeeritud peategelane 5;
Maureen; Slaidiesitleja; Valgustuja; Nautleja
1; Humanoid; Näitleja; Liisa Pulk. Jüri Tiidus
– Traumeeritud peategelane 6; Matsirahva-
noormees; Psühholoog; Politsei hääl; Šovi-
nistlik poliitik 2; Nautleja 2; Naaber 3;
Näitleja; Liisa Pulk. Liisa Pulk – Traumeeri-
tud peategelane 7; Elizabeth Greenscreen;
Agneta; Tolerantne koerajalutaja 1; Depres-
siooniorav 2; Humanoid; Näitleja; Liisa Pulk. 
Esietendus 28. juunil 2013 Viinistu Kunsti-
muuseumi Katlamajas. 

Titanicu orkester
Hristo Boychevi draama. Bulgaaria keelest
tõlkinud Maia Soorm, lavastaja Madis Kal-
met, muusika autor Urmas Lattikas, kunst-
nik Toomas Hõrak, etenduse juht Juula Piret
Ostrov. 
      Osades: Argo Aadli – Harry. Raimo Pass
– Luko. Guido Kangur – Doko. Elina Reinold
– Ljuba. Margus Prangel – Meto. 
Esietendus 7. juulil 2013 Tapa Raudteejaamas

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Antigone 11.08.2010 sõnalavastus täisk 2 949
Mõnikord on kõik nii selge 28.06.2013 sõnalavastus täisk 19 1 755
Soolo 8.10.2012 sõnalavastus täisk 14 1 295
Surm, sünd ja laulatus 29.07.2012 sõnalavastus täisk 15 1 341
Tahame luua näitemängu, 
mis muudaks maailma 11.07.2012 sõnalavastus noored 6 522
Titanicu orkester 7.07.2013 sõnalavastus täisk 20 2 724
Tühermaa 22.07.2011 sõnalavastus täisk 2 500

Repertuaari nimekiri
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RATSURITÄHT 

Padise vallas 2008. aastal ratsaklubina loo-
dud mittetulundusühing, mis on aja jooksul
vastavalt vajadusele hakanud arendama ko-
halikku kultuurielu. 2013. aastal korraldati
Püha Bernardi Päevad Padise kloostris. Üri-
tuse raames telliti näidend ja toodi välja la-
vastus. 

Altari all. Suvi 1343
Loone Otsa ajalooline draama. Lavastaja Erki
Aule, kunstnik Inna Fleisher. 
      Osades: Rauno Kaibiainen – Johannes,
tsistertslane. Tarvo Krall – Linhardt, frant-
sisklane. Hellar Bergmann – Seyfrid, domi-
niiklane. Bert Raudsep – Yllo, benediktiin.
Liina Leinberg – Naine, tundmata päritolu. 
Esietendus 17. augustil 2013 Padise kloostris. 

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Altari all. Suvi 1343 17.08.2013 sõnalavastus täisk 2 320

Repertuaari nimekiri

Repertuaari koondnäitajad
2013 SÕNALAVASTUSED
uuslavastused 2
kogu repertuaar 7
etendused 78
külastused 9 086
keskmine pilet 12,81

Väljaspool lavastuste statsionaare anti 27%
etendustest, sh Poolas, Belgias, Luxembour-
gis ja Ameerika Ühendriikides.  

MAJANDUSTEGEVUS

majandustegevusest 
laekuv tulu
107 916

tööjõukulud
122 768

muud kulud
2 949

majanduskulud
96 313

toetused
123 280

d kulud d kulud 

KULUDTULUD

alates ylevaated_Layout 1  07.08.14  20:21  Page 340



341

SÕLTUMATU TANTSU ÜHENDUS 
stu.ee

Sõltumatu Tantsu Ühendus (STÜ) on vaba-
kutseliste tantsukunstnike ja -organisatsioo-
nide poolt 2005. aastal loodud produkt-
siooniagentuur, mis toob välja ja esitab nii
kohalikke kui rahvusvahelisi nüüdistantsu-
lavastusi ja loob loomekeskkondade näol
võimalusi ideede vahetuseks tantsukunst-
nike ja tantsuhuviliste vahel. Kord aastas toi-
muv „Premiere’i“ sari annab võimaluse vä-
hemalt kahele uuele koreograafile oma esi-
mese lavastuse väljatoomiseks; nüüdistantsu
festival HOMMIK pöörab tähelepanu ja
hoiab kontakti pealekasvava põlvkonnaga;
lisaks residentuurid tantsukunstnikele loo-
minguliseks otsinguks ning individuaalse lii-
kumiskeele või liikumisest mõtlemise uuri-
miseks loomestuudios.

LAVASTUSTE STATSIONAARID
Okasroosikese lossi must saal 60
Kanuti Gildi saal 132 

Teatrijuht: Triinu Aron

UUSLAVASTUSED

Kirke 
Nüüdistantsulavastus. Koreograaf Triin
Marts, dramaturgiline abi Kai Valtna, valgus-
kunstnik Villu Konrad, helikujundaja Tanel
Kadalipp, valgustaja Villu Konrad. 
      Esitaja: Triin Marts. 
Esietendus 12. veebruaril 2013 sarjas „Premie-
re“ Okasroosikese lossi mustas saalis.

Lulu ja Maru 
Nüüdistantsulavastus. Koreograaf ja lavas-

taja Helena Krinal, dramaturgiline abi Raho
Aadla, valguskunstnik Villu Konrad, heliku-
jundaja Argo Vals, valgustaja Villu Konrad. 
      Esitaja: Anu Ruusmaa. 
Esietendus 12. veebruaril 2013 sarjas „Pre-
miere“ Okasroosikese lossi mustas saalis. 

tõlgitud
Nüüdistantsulavastus. Koreograafid, lavas-
tajad ja esitajad Jaak Sapas, Eike Ülevain,
Siim Tõniste, Kadri Põlluveer, tehniline teos-
tus Ando Naulainen. 
Esietendus 22. veebruaril 2013 Okasroosikese
lossi mustas saalis

essentials 
Sõna-, muusika- ja tantsulavastuse autor
Katrin Essenson. 
      Esitajad: Kadri Noormets (kadrinoor-
mets), Katrin Essenson, Margo Teder, Jaak
Sapas. 
Esietendus 28. märtsil 2013 Okasroosikese
lossi mustas saalis. 

an hour of 
Nüüdistantsulavastus. Koreograafid Kadri
Noormets, koreograaf ja lavastaja Kadi Maria
Vooglaid, valguskunstnik Tobias Stal, valgus-
taja Rommi Ruttas. 
      Esitaja: kadrinoormets. 
Esietendus 22. augustil 2013 Okasroosikese
lossi mustas saalis. 

Story of 
Nüüdistantsulavastus. Koreograaf Taneli
Törmä (Location X, Soome). 
      Esitajad: Taneli Törmä ja Eleni Pierides
(Soome). Steve Vanoni, Ebe Nõmberg, Erika
Guldkepp, Liisi Altsaar, Tallinna Ülikooli
Kammerkoor – Möödujad. 
Esietendus 8. novembril 2013 Okasroosikese
lossi mustas saalis. 
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Rock’n’ roll ja lehesadu 
Nüüdistantsulavastus lastele. Koreograafid
Kaja Lindal, Hendrik Lebon, videokunstnik
Julia Wilms, videokunstnik ja tehniline teos-
taja Taavet Jansen. 

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

an hour of 22.08.2013 tantsulavastus täisk 10 283
essentials 28.03.2013 mitmeliigilavastus täisk 5 216
Kirke 12.02.2013 tantsulavastus täisk 10 194
Lulu ja Maru 12.02.2013 tantsulavastus täisk 8 113
Pung 14.11.2012 tantsulavastus täisk 6 445
Rock’n’roll ja lehesadu 26.11.2013 tantsulavastus lapsed 8 233
Story of 8.11.2013 tantsulavastus täisk 2 62
The Drone of Monk Nestor 8.03.2011 tantsulavastus täisk 1 150
The Wolf Project 12.10.2012 tantsulavastus täisk 6 604
tõlgitud 22.02.2013 tantsulavastus täisk 7 196

2013 SÕNALAVASTUSED MUUSIKALAVASTUS KOKKU

uuslavastused 6 1 7
kogu repertuaar 9 1 10
etendused 58 5 63
külastused 2 280 216 2 496
keskmine pilet 6,58 6,89 6,59

Repertuaari nimekiri

Repertuaari koondnäitajad

      Esitajad: Kaja Lindal, Hendrik Lebon. 
Esietendus 26. novembril 2013 Viimsi Ranna-
rahva Muuseumis. 

Väljaspool lavastuste statsionaare anti 30,5%
etendustest, sh Lätis, Leedus, Ungaris, Indias
ja Norras.

STÜ sarjas „GreenFieldile“:
21. juunil: Hispaania-Eesti kooslus Maria Ibar-
retxe ja Renate Valme ning Soome kunstnikud
Saara Hannula ja Sanna Uuttu.

31. oktoobril showing’u-õhtu: Mai Sööt resi-
dentuuri teemaga „Warrior/võitleja”. Järgne-
nud vestlust juhtis Leenu Nigu.

GreenFieldile 2013 ürituste sari 8 208
Santa Muerte and the Sun eelesitlus 1 55

kokku 9 263
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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-, kirjandus- ja kunstiorgani-
satsioonidega. 

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

UUSLAVASTUS

Elu teisel pool Inglit
Muusika- ja tantsulavastus. Autorid, lavasta-
jad ja koreograafid Heili Lindepuu, Dmitri
Harchenko, muusikalised kujundajad Cas-
par Salo, Heili Lindepuu, produtsent Heili
Lindepuu. 
      Esitajad: Dmitri Harchenko, Heili Linde-
puu. Caspar Salo – muusik. 

Esietendus 20. juunil 2013 Gustav Adolfi
Gümnaasiumi Ingli hoovis. 

Lumiére
Nüüdistantsulavastus. Koreograaf, lavastaja,
kunstnik ja muusikaline kujundaja Dmitri
Harchenko, valguskunstnik Karl Marken,
produtsent Heili Lindepuu. 
      Esitajad: Dmitri Harchenko, Einar Lints,
Heili Lindepuu, Viktoria Jepisheva.
Esietendus 6. augustil 2013 Tartu Ülikooli
vanas kirikus. 

Preili J. 
Nüüdistantsulavastus. Koreograaf, lavastaja
ja kunstnik Oleg Titov, valguskunstnik Triin
Hook, videokunstnik Tõnu Särki, muusika-
line kujundaja Peeter Konovalov, produtsent
Heili Lindepuu. 
      Osades: Xenia Rudakova – Julie. Endro
Roosimäe – Jean. Sigrid Savi – Kristin. 
Esietendus 5. oktoobril 2013 Tartu Uue Teatri
saalis. 

NB! lavastus „Postitõld Viini“ põhineb 2012.
aastal esietendunud lavastusel „Viin 1845“. 

MAJANDUSTEGEVUS
majandustegevusest 
laekuv tulu
4 766

tööjõukulud
78 994

halduskulud
11 965

muud kulud
1 601 majanduskulud

31 210

toetused
111 428

etendustegevusega
kaudselt seotud
tulud
8 186

KULUDTULUD
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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 

Etendus anti Pirita Majandusgümnaasiumis, pileti maksumus oli 3 eurot. 

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Elu teisel pool Inglit 20.06.2013 mitmeliigilavastus täisk 1 200
Harchenko monoloogid 17.04.2012 tantsulavastus täisk 2 175
Jõulud. Viimast korda 19.12.2012 tantsulavastus täisk 4 217
Lumiére 6.08.2013 tantsulavastus täisk 2 225
Postitõld Viini 1.12.2012 mitmeliigilavastus täisk 1 75
Preili J. 5.10.2013 tantsulavastus täisk 2 188

Repertuaari nimekiri

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Sina ja mina ja kõik, keda teame 19.06.2010 tantsulavastus lapsed 1 150

Repertuaari nimekiri

2013 TANTSULAVASTUSED MITMELIIGILAVASTUSED KOKKU

uuslavastused 2 1 3
kogu repertuaar 4 2 6
etendused 10 2 12
külastused 805 275 1 080
keskmine pilet 6,82 0 6,82

Etendused anti Tallinnas ja Tartus ning 2 etendust Armeenias, Jerevani Kammerteatris. 

      *
Koostöös Tallinna Filharmooniaga viidi läbi jalutuskäike muusika ja tantsuga Mustpeade
Majas. 

Raamat tantsib ürituste sari 2 60
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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.

LAVASTUSTE STATSIONAAR ISTEKOHTI
Tartu Uue Teatri suur saal 134

KOOSSEIS 

Teatrijuht: Ivar Põllu 
Kunstnik: Kristiina Põllu

UUSLAVASTUSED

Autori surm 
Draama. Autor, lavastaja ja muusikaline ku-
jundaja Ivar Põllu, kunstnik Kristiina Põllu,
valguskunstnik Rene Liivamägi, lavameister
Andreas Mäll, grimeerija Hanna Touart, rek-
visiitor Marie Kliiman, produtsent Kerli Jõgi. 
      Erinevates osades: Ardo Ran Varres, Mart
Aas, Helgur Rosenthal. 
Esietendus 6. märtsil 2013 Tartu Uue Teatri
suures saalis.

Keskea rõõmud 
Lavastus valmis trupi ühistööna, dramatur-
giline abi Ivar Põllu, lavastaja Ingomar Vih-
mar, lavameister Andreas Mäll, rekvisiitor
Epp Peedumäe. 
      Esitajad: Katrin Pärn, Piret Simson, Mar-
gus Prangel, Janek Joost, Ingomar Vihmar. 
Esietendus 20. aprillil 2013 Tartu Uue Teatri
suures saalis. 

PURE MIND
Kompanii NII nüüdistantsulavastus. Koreo-
graaf, lavastaja, kunstnik ja muusikaline ku-
jundaja Renate Valme, lavameister Andreas
Mäll, valgustaja Jari Matsi, rekvisiitor Epp
Peedumäe, produtsent Marie Kliiman. 
      Esitajad: Liisa Tetsmann, Taavi Rei,
Maarja Roolaht, Gerda-Anette Allikas, Imre
Õunapuu. 
Esietendus 27. septembril 2013 Tartu Uue
Teatri suures saalis.

Äralennuväli 
Draama. Autor Mart Aas, lavastaja Ivar
Põllu, kunstnik Kristiina Põllu, valguskunst-
nik Rene Liivamägi, videokunstnik Henry
Griin, muusikaline kujundaja Ardo Ran Var-
res, lavameister Andreas Mäll, valgustaja Jari
Matsi, grimeerija Margit Lepla, rekvisiitor
Epp Peedumäe, produtsent Marie Kliiman. 
      Osades: Ardo Ran Varres, Kristel Lees-
mend, Evald Aavik, Katrin Pärn, Helgur
Rosenthal. 
Esietendus 29. novembril 2013 Tartu Uue
Teatri suures saalis.

Vene Teatri projekti „Kaasaegne dramaturgia
laboratoorium Tallinnas“ raames valminud
koostöölavastused: 

Illusioonid 
Ivan Võrõpajevi komöödia. Lavastus on
mängimiseks kahes variandis: Tartu Uue
Teatri näitelejate ja Vene Teatri näitlejatega.
Eesti keelde tõlkinud Ilona Martson, lavas-
taja Pavel Zobnin, muusikaline kujundaja
Aleksandr Žedeljov.
      Osades: Kristel Leesmend, Katrin Pärn,
Mart Aas ja Siim Angerpikk või Marina Ma-
lova, Tatjana Kosmõnina, Artjom Garejev ja
Dmitri Kosjakov. 
Esietendus 5. oktoobril 2013 Vene Teatri
Kaminasaalis. 
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Põld 
Pavel Prjažko draama. Vene keelest tõlkinud
Veronika Einberg, lavastaja Ivar Põllu, assis-
tent Taavet Jansen. 
      Osades: Natalja Dõmtšenko – Marina.

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Autori surm 6.03.2013 sõnalavastus täisk 12 911
Hans ja Grete... 22.09.2012 sõnalavastus lapsed 20 485
Illusioonid 5.10.2013 sõnalavastus täisk 5 89
Ird, K. 18.03.2010 sõnalavastus täisk 7 1 251
Keskea rõõmud 20.04.2013 sõnalavastus täisk 12 973
Projekt Elu 17.02.2012 sõnalavastus täisk 1 200
PURE MIND 27.09.2013 tantsulavastus täisk 14 1 314
Põld 6.10.2013 sõnalavastus täisk 1 90
Vanemuise biitlid 30.03.2012 sõnalavastus täisk 9 717
Äralennuväli 29.11.2013 sõnalavastus täisk 8 605

Tatjana Egoruškina – Alina. Aleksandr Ži-
lenko – Pavel. Artjom Garejev – Autojuht.
Daniil Zandberg – Sergei. Ivan Aleksejev – Igor.
Esietendus 6. oktoobril 2013 Vene Teatri väi-
keses saalis. 

Repertuaari nimekiri

2013 SÕNALAVASTUSED TANTSULAVASTUS KOKKU

uuslavastused 5 1 6
kogu repertuaar 9 1 10
etendused 75 14 89
külastused 5 321 1 314 6 635
keskmine pilet 11,42 8,41 10,8

Repertuaari koondnäitajad

Väljaspool lavastuste statsionaare anti 50%
etendustest, peamiselt Tallinnas, aga ka
Rakveres, Moostes, Viljandis, Võrus, Paides,
Haapsalus ja Kuressaares. 

KULUDTULUD

MAJANDUSTEGEVUS

majandustegevusest 
laekuv tulu
59 934

tööjõukulud
64 659

halduskulud
29 603

muud kulud
35 125

majanduskulud
35 194

toetused
83 836

etendustegevusega
kaudselt seotud
tulud
21 600
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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 black-box’i tüüpi saaliga teat-
rimajas Kalamaja südames. Teoteater on
vabakutselise püsitrupiga repertuaariteater. 

LAVASTUSTE STATSIONAAR ISTEKOHTI
Teatri black-box 50

KOOSSEIS:

Teatrijuht ja lavastaja: Piret Viisimaa
Lavastaja: Jane Meresmaa-Roos
Muusikajuht: Ivar Malmet 
Vabakutselised näitlejad: Anneli Aru, Mo-
nika 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

Igavuses karastunud inimesed
Anton Tšehhovi jutustuste dramatiseering.
Dramatiseerija ja lavastaja Krista Revalist,
kostüümikunstnik Jana Wolke. 
      Osades: Kristi Purge – Jelena Popova.
Märt-Jaanus Jelsukov – Grigori Smirnov.
Galina Tikerpuu – Ljusja. Kati Lepp – Olga.
Lea Tikerpuu – Mertšutkina. Karolin Tiker-

puu – Irina. Urmas Nurk – Šiputšin. Margus
Kruusvall – Moosekant. Sulev Võrno – Hirin. 
Esietendus 23. jaanuaril 2013 teatri black-
box’is. 

Topeltwoody 
Woody Alleni komöödia. Inglise keelest tõl-
kinud Anu Rebane, lavastaja Erki Aule,
kunstnik Inga Vares. 
      Osades: Merike Tammik – Sheila Pollack.
Märt-Jaanus Jelsukov – Norman Pollack.
Anneli Aru – Sandy Maxwell. Meeli Seermaa
– Barbara; Jenny. Sulev Võrno – Fred Savage;
David. Toomas Krall – James L. Sane; Max
Krolian. Vladas Radvilavicius – Hal Max-
well. 
Esietendus 25. märtsil 2013 teatri black-box’is.
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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
Salme Kultuurikeskus 250

KOOSSEIS

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

UUSLAVASTUSED 

Ma olen tuul 
Jon Fosse draama. Norra keelest tõlkinud
Eva Eensaar, lavastaja Lembit Peterson, val-
guskunstnik Rene Liivamägi. 
      Osades: Marius Peterson, Ott Aardam. 
Esietendus 25. jaanauril 2013 Salme Kultuuri-
keskuses. 

2013 SÕNALAVASTUSED MITMELIIGILAVASTUS KOKKU

uuslavastused 2 0 2
kogu repertuaar 10 1 11
etendused 79 22 101
külastused 2 670 977 3 647
keskmine pilet 5,63 8,89 6,56

Repertuaari koondnäitajad

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Habemeta jõuluvana 1.12.2012 mitmeliigilavastus lapsed 22 977
Igavuses karastunud inimesed 23.01.2013 sõnalavastus täisk 9 208
Kõik (s)ängis 8.05.2010 sõnalavastus täisk 10 440
Kõik armastavad Roosit 24.05.2007 sõnalavastus täisk 6 203
Linalakk ja Rosalind 4.03.2010 sõnalavastus lapsed 2 97
Mängi minuga 15.04.2011 sõnalavastus täisk 4 77
Salapaik 25.11.2011 sõnalavastus täisk 6 146
Siilipoeg avastab maailma 29.11.2007 sõnalavastus v.laps 5 121
Söö mind ära 22.04.2012 sõnalavastus teism 4 142
Tirts ja tigu 17.04.2011 sõnalavastus v.laps 14 365
Topeltwoody 25.03.2013 sõnalavastus täisk 19 871

Repertuaari nimekiri
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Pulmad. Serenaad. Lesed 
Sławomir Mrožeki draamad. Poola keelest
tõlkinud Hendrik Lindepuu, lavastaja Krist-
jan Üksküla. 
      Osades Vanalinna Hariduskolleegiumi
teatrikooli õpilased: Joonas Mattias Sarapuu
– Rebane. Oskar Punga – Kukk. Sander Roo-
simägi – Kelner. Karoliina Saatpalu – Blon-
diin. Anna-Liisa Talts – Punapea. Magda-
leena Maasik – Teine lesk. Mona Mi Mikkin
– Esimene lesk. Ilo-Ann Saarepera – Kolmas
lesk. Hanna Maria Aunin – Brünett. 
Esietendus 18. märtsil 2013 Theatrumi saalis.

Palju kära eimillestki 
William Shakespeare’i komöödia. Inglise
keelest tõlkinud Georg Meri, lavastaja Lem-
bit Peterson, kostüümikunstnik Maarja
Naan, liikumisjuht Tiina Mölder. VHK Teat-
rikooli diplomilavastus. 

      Osades: Helvin Kaljula – Leonato. Tarmo
Song – Nuiam; Vend Francesco. Jaak Johan-
son – Antonio. Kristjan Üksküla – Don Pedro.
Johanna Aus* – Beatrice. Magdaleena Maa-
sik* – Beatrice. Leander Meresaar* – Nuiam;
Benedick. Sander Roosimägi* – Vend Fran-
cesco; Corrado. Merilin Reede* – Ursula. Ka-
roliina Saatpalu* – Margherita. Anna-Liisa
Talts* – Beatrice. Mattias Kuppart* – Don
Juan; Don Pedro. Kaspar Sellin* – Don Juan.
Priit Põldma* – Koerputk. Henri Otsing* –
Claudio; Borachio. Mona Mi Mikkin* – Marg-
herita; Hero. Kaisa Kattai* – Hero. Eike-Jo-
hanna Raielo* – Ursula. Oskar Punga* –
Benedick; Ködster. Joonas Mattias Sarapuu*
– Claudio; Borachio. 
* Vanalinna Hariduskolleegiumi teatrikooli
õpilane
Esietendused 22. ja 23. mail 2013 Püha Kata-
riina kirikus.

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Kokteiliõhtu 12.12.2006 sõnalavastus täisk 5 335
Kvaliteetinimene 15.05.2012 sõnalavastus täisk 4 679
Linn 7.06.2008 sõnalavastus täisk 8 341
Ma olen tuul 25.01.2013 sõnalavastus täisk 11 1770
Misantroop 4.06.2011 sõnalavastus täisk 6 505
Onu Vanja 12.10.2012 sõnalavastus täisk 7 823
Palju kära eimillestki 22.05.2013 sõnalavastus noored 14 1484
Pruuniks 26.01.2012 sõnalavastus täisk 13 782
Pulmad. Serenaad. Lesed. 18.03.2013 sõnalavastus noored 5 297
Üks suvepäev 16.09.2011 sõnalavastus täisk 6 403

Repertuaari nimekiri

2013 SÕNALAVASTUSED

uuslavastused 3
kogu repertuaar 10
etendused 79
külastused 7419
keskmine pilet 8,88

Repertuaari koondnäitajad Väljaspool lavastuste statsionaare anti 60%
etendustest. 
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Kloostri Ait
Detsembris alustas Theatrum uue sarjaga
„Kuulamised“.
9. detsembril tuli kuulamisele Fanny de Si-
versi „Jõuluaja kirjad“. Järgmised lugemised
14. ja 18. detsembril, lugesid: Johanna Aus,
Maria Peterson, Anneli Tuulik, Ott Aardam,

Lembit Peterson, Tarmo Song. Musitseerisid
Vanalinna Hariduskolleegiumi muusikakooli
õpilased.

Õhtud 
„uue“ Aida avamiseks kontsert 12 742

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 Artsimovit-
šene
Näitlejad: Sofia Bulanova, Veera Sõrtšenko,
Valeri Sõrtšenko, Boriss Vatin, Ljubov Bogda-
nova

UUSLAVASTUSED

Väikeste draakonite kool 
Nukulavastus lastele. Alusteose autor Julia
Donaldson, dramatiseerija ja lavastaja Irina
Artsimovitšene, muusika autor Valeri Sõrt-
šenko, kunstnik ja kostüümikunstnik Ljubov
Bogdanova. 

majandustegevusest 
laekuv tulu
56 202 tööjõukulud

137 509

halduskulud
29 711

kohvik
9545

majanduskulud
60 343toetused

167 833

etendustegevusega
kaudselt seotud
tulud
19 076

MAJANDUSTEGEVUS

KULUDTULUD
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      Osades: Boriss Vatin – Õpetaja. Ljubov
Bogdanova – Printsess. Irina Artsimovitšene
– Draakon Zog. Sofia Bulanova – Lilla draa-
kon. Artur Postol – Roheline draakon. Vassili
Alfjörov – Sinine draakon. Veera Sõrtšenko –
Punane draakon. 
Esietendus 30. märtsil 2013 Jõhvi Kontserdi-
maja kammersaalis.

Polaarseiklus Vene külas 
Komöödia lastele. Trupi ühilooming, lavas-
taja, kunstnik ja kostüümikunstnik Irina Art-
simovitšene, muusika autor Valeri Sõrtšenko,
koreograaf Ljubov Bogdanova. 
      Osades: Artur Postol, Boriss Vatin, Irina
Artsimovitšene, Ljubov Bogdanova, Sofia
Bulanova, Valentina Fursova, Vassili Alfjö-

rov, Veera Sõrtšenko – Rändavad näitlejad.
Urmas Laadu – Näärivana. 
Esietendus 3. detsembril 2013 Kukruse po-
laarmõisas. 

Küürselg-sälg 
Luulelavastus lastele. 
Autor Pjotr Jeršov, lavastaja, kunstnik ja kos-
tüümikunstnik Irina Artsimovitšene, muu-
sika autor Valeri Sõrtšenko, koreograaf
Ljubov Bogdanova. Boriss Vatin – Tsaar. Lju-
bov Bogdanova – Küürselg-sälg. Artur Postol
– Ivan. Sofia Bulanova – Tsarinna. Vassili Alf-
jörov, Veera Sõrtšenko, Irina Artsimovitšene
– Rändnäitlejad. 
Esietendus 16. detsembril 2013 Loksa laste-
aias. 

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Dorogoj dlinnoju… 25.11.2011 muusikalavastus täisk 3 380
Kivist südamete linn 18.12.2012 sõnalavastus lapsed 9 935
Küürselg-sälg 16.12.2013 sõnalavastus lapsed 4 376
Pinokkio seiklused 26.02.2012 nukulavastus v.lapsed 6 700
Polaarseiklus Vene külas 3.12.2013 sõnalavastus lapsed 16 3 152
Tare-tareke 18.04.2006 nukulavastus v.lapsed 1 80
Tark Mašake 30.03.2004 nukulavastus lapsed 34 2 981
Uinuv kaunitar 8.10.2008 nukulavastus v.lapsed 60 4 256
Vana veski muinasjutud 20.09.2011 nukulavastus v.lapsed 2 440
Väikeste draakonite kool 30.03.2013 nukulavastus lapsed 46 3 916

Repertuaari nimekiri

2013 SÕNALAVASTUSED MUUSIKALAVASTUS NUKULAVASTUSED KOKKU

uuslavastused 2 0 1 3
kogu repertuaar 3 1 6 10
etendused 29 3 149 181
külastused 4 463 380 12 373 17 216
keskmine pilet 2,42 4,16 2,32 2,38

Repertuaari koondnäitajad

Väljaspool Jõhvit anti 91% etendustest, sh lavastusega „Uinuv kaunitar“ 2 etendust Venemaal
ja 1 Indoneesias. 
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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. Teatri hea käekäik jät-
kus millenniumivahetuseni. Vanalinna-
stuudiost koondatud töötajate baasil moo-
dustas Eino Baskin koos Aarne Valmisega
2005. aasta jaanuaris osaühingu Vana Baskini
Teater. 

LAVASTUSTE STATSIONAARID ISTEKOHTI
Salme Kultuurikeskus 628
Lohusalu sadam 250

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

Ootamatu ettepanek 
Richard Baeri komöödia. Inglise keelest tõl-
kinud Maarja Aaloe, lavastaja Eero Spriit,
kunstnik Jaak Vaus, muusikaline kujundaja
Jaan Elgula, lavameister Holger Sirel, valgus-
taja Reino Pärn, juuksur-grimeerija Janika
Olup, etenduse juht Teele Esperk. 
      Osades: Raivo Trass – Herman Lewis.
Helgi Sallo – Christine Millman. Raivo Mets
– Ralph. Veljo Reinik – Chuck. 
Esietendus 14. veebruaril 2013 Salme Kul-
tuurikeskuse teatrisaalis. 

MAJANDUSTEGEVUS

majandus-
tegevusest 
laekuv tulu
38 534

tööjõukulud
35 278

halduskulud
2 147

muud kulud
7 983

majanduskulud
24 064

toetused
26 348

etendustegevusega
kaudselt seotud
tulud
13 476

KULUDTULUD
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Nädal aega kolmekesi 
Clément Micheli komöödia. Prantsuse kee-
lest tõlkinud Inge Eller, lavastaja Eero Spriit,
kunstnik Jaak Vaus, muusikaline kujundaja
Jaan Elgula, lavameister Holger Sirel, valgus-
taja Reino Pärn, juuksur-grimeerija Janika
Olup, etenduse juht Teele Esperk. 
      Osades: Anti Kobin – Paul. Taavi Tõnis-
son – Martin. Merilin Kirbits – Sophie. 
Esietendus 10. juulil 2013 Lohusalu sadamas. 

Tule tagasi, Gabriel!
Mika Waltari tragikomöödia. Soome keelest
tõlkinud Ülev Aaloe, lavastaja Lasse Linde-
man, kunstnik Jaak Vaus, lavameister Holger
Sirel, valgustaja Reino Pärn, juuksur-grimee-
rija Janika Olup, etenduse juht Teele Esperk. 
      Osades: Anne Paluver – Ulrika Anger.

Ene Järvis – Kristiina Anger. Agnes Aaliste –
Raili. Jüri Aarma – Gabriel Lindström. 
Esietendus 15. septembril 2013 Salme Kul-
tuurikeskuse teatrisaalis.

Südamesõbrad 
Richard Baeri komöödia. Inglise keelest tõl-
kinud Maarja Aaloe, lavastaja Eero Spriit,
kunstnik Jaak Vaus, lavameister Holger Sirel,
valgustaja Reino Pärn, juuksur-grimeerija
Janika Olup, etenduse juht Teele Esperk. 
      Osades: Raivo Rüütel – Mike Cooper.
Marika Korolev – Denise Cooper. Katrin
Valkna – Ginger Baldwin. Eduard Salmistu –
Austin Baldwin. Alice Kirsipuu – Angelika
Cipollaro. Allan Kress – Conrad Kirk. 
Esietendus 10. detsembril 2013 Salme Kul-
tuurikeskuse teatrisaalis.  

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Jäägu meie vahele 13.07.2011 sõnalavastus täisk 4 380
Mina hakkan peaministriks 22.11.2012 sõnalavastus täisk 31 4 982
Minu girlfriend on eestlane 10.07.2012 sõnalavastus täisk 18 2 476
Nädal aega kolmekesi 10.07.2013 sõnalavastus täisk 29 4 628
Ootamatu ettepanek 14.02.2013 sõnalavastus täisk 39 5 790
Südamesõbrad 10.12.2013 sõnalavastus täisk 4 560
Tule tagasi, Gabriel 15.09.2013 sõnalavastus täisk 23 3 558
Vahva rätsep 7.08.2012 sõnalavastus lapsed 6 808
Valedetektor 29.11.2010 sõnalavastus täisk 5 340

Repertuaari nimekiri

Põhiosa etendustest antakse üle Eesti erineva-
tes mängupaikades, 2013. aastal anti väljas-
pool Tallinna 80,5% etendustest.

2013 SÕNALAVASTUSED

uuslavastused 4
kogu repertuaar 9
etendused 159
külastused 23 522
keskmine pilet 8,53

Repertuaari koondnäitajad
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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 etendusi Rahvusraamatukogu Teatri-
saalis.

LAVASTUSTE STATSIONAARID ISTEKOHTI
Rahvusraamatukogu Teatrisaal 80
Rahvusraamatukogu Tornisaal 50
NO99 teatrisaal 196

KOOSSEIS

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

UUSLAVASTUSED 

Andromeda saar 
Indrek Hargla draama teismelistele. Lavas-
taja Leino Rei, kunstnik Pille Kose, valgus-
kunstnik Martin Makarevitš, muusikaline
kujundaja Ago Soots. 
Lavateos kuulub Euroopa teatrivõrgustiku
Platform 11+ programmi. Koos VAT Teatriga
osaleb teatrivõrgustikus 12 professionaalset
teatrit 11 riigist. 
      Osades: Katariina Unt – Andromeda;
Liana; Naisarst. Katariina Ratasepp – Doris.
Meelis Põdersoo – Ramon. Tanel Saar – Met-
hos; Valvur; Meesarst. Ago Soots – Muusik. 
Esietendus 1. märtsil 2013 Rahvusraamatu-
kogu Teatrisaalis. 

Electronic city
Nüüdistantsulavastus. Koreograaf Kristjan
Rohioja, juhendaja Aare Toikka, kunstnik
Inga Vares, valguskunstnik Sander Põllu,
muusikaline kujundaja Indrek Palu, grimee-
rija Mammu, produtsent Rain Põdra. 
      Esitajad: Maiken Schmidt, Ago Soots. 
Esietendus 10. mail 2013 Rahvusraamatu-
kogu Tornisaalis. 

MAJANDUSTEGEVUS

majandustegevusest 
laekuv tulu
188 224

tööjõukulud
78 082

halduskulud
6 052

muud kulud
17 413

majanduskulud
207 162

toetused
87 449

etendustegevusega
kaudselt seotud
tulud
37 588

KULUDTULUD
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Tsaar Saltaan 
Värsistatud vaatemäng lastele. Alusteose
autor Aleksandr Puškin, vene keelest tõlki-
nud Kalju Kangur ja Felix Kotta, lavastuse
idee Tanel Saar, lavastusdramaturg Auri
Jürna, kunstnik Pille Kose, valguskunstnik
Sander Põllu, muusikaline kujundaja Ago
Soots, konsultant Enar Tarmo, tehniline teos-
taja Raul Õitspuu. 
      Osades: Ago Soots, Katariina Ratasepp,
Margo Teder, Meelis Põdersoo, Tanel Saar. 
Esietendus 18. mail 2013 Rahvusraamatu-
kogu Tornisaalis. 

Metsiku küla Pibliotek
Eesti Rahvusraamatukogu 95. sünnipäeva ja
raamatukogu maja 20. sünnipäeva tähistav
lavastus. Kasutatud Danel Pruuli ja Hans
Pruuli ülestähendusi, H. Remmelti „Metsiku
küla laenuraamatukogu lugu“, tekste ja tee-
masid C. R. Jakobsoni „Isamaalistest kõne-
dest“, A. H. Tammsaare „Tõest ja õigusest“,
O. Lutsu „Kevadest“, A. Gailiti „Ekke Moo-
rist“. Teksti autor ja lavastaja Aare Toikka,
dramaturg Siret Paju, koreograaf Marge
Ehrenbusch, kunstnik Pille Kose, valgus-
kunstnik Sander Põllu, videokunstnik Taavi
Varm, muusikaline kujundaja Tanel Ruben. 
      Osades: Ago Soots – Vihula suurtalu pe-
remees Mart Mänd. Margo Teder – talupere-
mees Gustav Roopa. Meelis Põdersoo –
külamees Kristjan Printfelt. Tanel Saar – Aa-
viku talu peremees Danel Pruul. Katariina
Ratasepp – Danel Pruuli naine. Kaspar Grä-
zin – Noor lugeja. Kadi Reintam – Tantsi-
janna-haldjas. Rahvusraamatukogu naiskoor
Annely Surva ja Kristi Jagodini juhendamisel
– Virumaa naised. Muusikud: Tanel Ruben,
Taavi Kerikmäe ja Anna-Liisa Eller. 
Esietendus 10. septembril 2013 Rahvusraa-
matukogu fuajees. 

Netis sündinud
Noortelavastus. Teksti autor Kristiina Jalasto,
lavastaja Margo Teder, muusika autor Jarek
Kasar, kunstnik Iir Hermeliin, valguskunst-
nik Sander Põllu, lavastaja assistent Auri
Jürna. Näidend ja lavastus loodi ning eten-
dused toimusid projekti „Teater Internetist“
raames, mille  viisid koostöös sihtasutusega
Vaata Maailma ellu BCS Koolitus ja VAT Tea-
ter. Projekti kaasrahastasid Euroopa Regio-
naalarengu Fond, Swedbank, Baltic Com-
puter Systems ja F-Secure. Projektis osalesid
veel Lastekaitse Liit ning Politsei- ja Piirival-
veamet, lavastuse loomist toetas New Yorker. 
      Osades: Martin Kõiv – Rainer; Ale-
jandro666. Katariina Ratasepp – Sandra;
Miku vanaema; Hüpikaken. Kristiina Hor-
tensia Port – Maria; Sandra ema. Meelis Põ-
dersoo – Mikk; Koolidirektor. Ago Soots –
Martin; Õpetaja; Stranger. 
Esietendus 3. oktoobril 2013 Teatri NO99
teatrisaalis. 

Sokrates. Pidusöök Prytaneionis 
Antiikne kohtudraama. Teksti autor ja lavas-
taja Aare Toikka, koreograaf Marge Ehren-
busch, kunstnik Narelle Sissons (Ameerika
Ühendriigid), valguskunstnik Sander Põllu,
videokunstnik Peeter Ritso, keelekonsultant
Einar Kraut, assistent Pille Kose, tehniline
teostaja Raul Õitspuu. 
      Osades: Raivo Trass – Sokrates. Ago
Soots – Platon; oraator Lykon; Sokratese
vanim poeg Lamprokles; jumal Erose kuju
lõbumajas; sküüt Saulius; Ateena kodanik;
kooriliige. Katariina Ratasepp – jumalanna
Athena kuju Akropolisel; hetäär Charina;
seadusjumalanna Themis; Sokratese noorim
poeg Menexes; Orjatar, Kooriliige. Katariina
Unt – Sokratese kaasa Xantippe; Arhont
Basileus; Anytose poeg Spekion; lõbumaja
perenaine Demonassa; Delfi Püütia; Orjatar;
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Sokrates Dionysose teatri laval; Kooriliige.
Margo Teder – Demagogos Anytos; sküüt
Saulius; Kooriliige. Tanel Saar – poeet-traagik
Meletos; Sokratese sõber Kriton; sküüt Sau-

lius; Sokratese keskmine poeg Saphroniskos;
Kooriliige. 
Esietendus 11. detsembril 2013 Rahvusraa-
matukogu Teatrisaalis.

LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

Andromeda saar 1.03.2013 mitmeliigilavastus teism 10 692
Electronic city 10.05.2013 tantsulavastus täisk 3 127
Face me – muutuste aeg. Black Stone 18.06.2012 mitmeliigilavastus teism 6 1 100
Faust 29.11.2012 mitmeliigilavastus täisk 22 2 038
Foorumteater 8.04.1999 sõnalavastus noored 16 544
Hea, paha ja inetu 12.03.2011 sõnalavastus noored 7 604
Karin ja Pearu 21.01.2012 sõnalavastus täisk 13 1 926
Kas sulle meeldib porno? 30.01.2008 sõnalavastus teism 8 771
Kirjaklambritest vöö 8.04.2010 sõnalavastus teism 9 950
Liblikapüüdja 31.03.2012 sõnalavastus täisk 6 382
Metsiku küla Pibliotek 10.09.2013 mitmeliigilavastus täisk 1 250
Netis sündinud 3.10.2013 sõnalavastus teism 23 7 741
Nisa 15.04.2011 sõnalavastus täisk 5 418
Pál-tänava poisid 16.11.2004 sõnalavastus teism 7 969
Rekvisiitori tähetund 4.05.2012 mitmeliigilavastus täisk 19 1 688
Salto Mortale 6.03.2012 sõnalavastus teism 14 1 947
Sokrates. Pidusöök Prytaneionis 11.12.2013 sõnalavastus täisk 3 240
Tsaar Saltaan 18.05.2013 mitmeliigilavastus lapsed 14 958

Repertuaari nimekiri

2013 SÕNALAVASTUSED MITMELIIGILAVASTUSED TANTSULAVASTUS KOKKU

uuslavastused 2 3 1 6
kogu repertuaar 11 6 1 18
etendused 111 72 3 186
külastused 16 492 6 726 127 23 345
keskmine pilet 5,63 8,45 5,38 6,28

Repertuaari koondnäitajad

Väljaspool lavastuste statsionaare anti 39,24% etendustest, sh lavastusega „Face me“ 4 etendust
Soomes ja Norras ning 5 etendust „Rekvisiitori tähetunniga“ Prantsusmaal, Saksamaal,
Rootsis, Luxemburgis, Hollandis.
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Rahvusvaheline koostöö ja koolitustegevus
5. veebruaril anti Tallinna Lilleküla Gümnaa-
siumis Euroopa teatrivõrgustiku Platform
11+ raames valminud lavastuse „FACE ME –
MUUTUSTE AEG. Black Stone“ kaks eten-
dust. Osalesid professionaalsed teatritegijad
Ungari, Inglismaa, Eesti ja Soome teatritest,
koos nendega astus üles 15 Eesti koolinoort.
7.–8. veebruarini toimusid etendused Oulu
rahvusvahelisel teatrifestivalil Oulu Linna-
teatris, 10. märtsil etendused Norras Dram-

menis. Viimases toimus teatriprojekti Plat-
form 11+ kogunemine 7.–11. märtsini, osale-
sid Ago Soots, Inga Vares, Tiina Rebane, Tiiu
Talvist, Mari-Liis Velberg.  
16.–21. aprillini osalesid Tiina Rebane ja Aare
Toikka Taani ASSITEJ rahvusvahelisel teatri-
festivalil ja Põhjamaade teatrikoolide kogu-
nemisel Morsos. 
VATis töötas Ameerika kunstnik Narelle Sis-
sons – lavastuse „Sokrates. Pidusöök Pryta-
neionis“ kunstnikuna. 

Foorumteatri töötoad ja 
koolitused ürituste sari 11 352
Lav. loomise töötoad muu 10 307
Lav. kaasnevad töötoad muu 35 940

KOKKU 56 1 599

MAJANDUSTEGEVUS

majandustegevusest 
laekuv tulu
166 517

tööjõukulud
313 942

halduskulud
12 034

muud kulud
28 139

majanduskulud
95 450

toetused
324 467

etendustegevusega kaudselt
seotud tulud
12 084

KULUDTULUD
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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 loodi Von
Krahli Teatri püsitrupp. Praeguse trupi moo-
dustavad TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
teatrikunsti 8. lennu lõpetanud noored näit-
lejad.

LAVASTUSTE STATSIONAARID ISTEKOHTI
Teatrisaal 135
Proovisaal 38
Pööning 30
Kultuurikatla Aed 50

KOOSSEIS 

Teatrijuht, lavastaja: Peeter Jalakas
Muusikajuht: Loore Martma
Lavastaja, näitleja: Mart Koldits
Näitlejad: Jim Ashilevi, Liis Lindmaa, Ragne
Veensalu, Mari Pokinen, Ivo Reinok, Ott
Kartau, Tõnis Niinemets, Kait Kall  

UUSLAVASTUSED:

Bloody Mary
Draama. Teksti autor ja lavastaja Kertu Mop-
pel, kunstnik Arthur Arula, valguskunstnik
Oliver Kulpsoo, rekvisiitor Kristiina Praks,
tehniline teostus Oliver Kulpsoo. 
      Osades: Tiina Tauraite, Erki Laur – Abi-
elupaar. Tõnis Niinemets, Ott Kartau – Küla-
lised.
Esietendus 9. märtsil 2013 Von Krahli teatri-
saalis. 

Simulaakrum 
Kunstilise rühmituse Ihade Osakond lavas-
tus. Autor ja lavastaja Mart Koldits, rekvisii-
tor Kristiina Praks, tehnilised teostajad Enar
Tarmo, Janno Jaanus. 
      Esitajad: Henry Griin*, Urmas Jõemees,
Ele Krusell*, Eve Ormisson*, Sander Põld-
saar*, Kristiina Praks, Janno Jaanus, Mart
Koldits. 
* Eesti Kunstiakadeemia üliõpilane.
Esietendus 9. aprillil 2013 Von Krahli proovi-
saalis. 

Ma armastasin jaapanlast
Monolavastus. Alusteose autor Ono no Ko-
mach, jaapani keelest tõlkinud Uku Masing
ja Rein Raud, koreograaf Ülle Toming, koreo-
graaf ja muusikaline kujundaja Kristina
Paškevicius, kunstnik Jaana Jüris. 
      Esitaja: Ülle Toming. 
Esietendus 25. aprillil 2013 Von Krahli teatri-
saalis. 

Puhastatud
Sarah Kane’i draama. Inglise keelest tõlkinud
Laur Kaunissaare, lavastaja Juhan Ulfsak,
kunstnik Liisi Eelmaa, valguskunstnik Oliver
Kulpsoo, videokunstnik Emer Värk, muusi-
kaline kujundaja Hendrik Kaljujärv, rekvisii-
tor Kristiina Praks, tehnilised teostajad Enar
Tarmo, Allan Kallaste, Janno Jaanus. 
      Osades: Mari Abel – Tinker. Jim Ashilevi
– Rod. Ivo Reinok – Graham. Liis Lindmaa –
Grace. Ragne Veensalu – Naine. Kait Kall –
Carl. Ott Kartau – Robin. 
Esietendus 14. septembril 2013 Von Krahli
teatrisaalis. 

4.48 psühhoos
Sarah Kane’i draama. Inglise keelest tõlkinud
Laur Kaunissaare, lavastaja Juhan Ulfsak,
kunstnik Liisi Eelmaa, valguskunstnik Oliver
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Kulpsoo, videokunstnik Emer Värk, muusi-
kaline kujundaja Hendrik Kaljujärv, rekvisii-
tor Kristiina Praks, tehnilised teostajad Enar
Tarmo, Allan Kallaste, Janno Jaanus. 
      Osades: Taavi Eelmaa – Jutustaja. Mari
Abel, Ivo Reinok, Liis Lindmaa, Ott Kartau,
Kait Kall, Ragne Veensalu, Jim Ashilevi –
Osalised; Arstid. 
Esietendus 14. septembril 2013 Von Krahli
teatrisaalis. 

Oh My God 
Sõna-, muusika- ja liikumislavastus. Koreo-
graaf ja lavastaja Karl Saks, muusika autor
Hendrik Kaljujärv, dramaturgiline abi Tanel
Rander, kunstnik Maaria Treima. 
      Esitajad: Liis Lindmaa, Mari Pokinen,
Ragne Veensalu, Loore Martma, Ivo Reinok,
Tõnis Niinemets, Madis Mäeorg. 
Esietendus 31. oktoobril 2013 Von Krahli
Teatri saalis. 

Vene Teatri projekti „Kaasaegne dramaturgia
laboratoorium Tallinnas“ raames valminud
koostöölavastus: 

(Kõige) lihtsam meetod suitsetamisest 
loobuda
Mihhail Durnenkovi draama. Vene keelest
tõlkinud Ilona Martson, lavastaja Ivan Strel-
kin, kunstnik Jekaterina Malinina (Peterburi). 
      Osades: Leonid Ševtsov – Valeri Iljitš.
Alina Karmazina – Tatjana. Sergei Furman-
juk – Dmitri. Dmitri Kosjakov – Konstantin.
Marina Malova – Veronika. Anton Paderin –
Pablo. Loore Martma – Sonja. Jekaterina
Novosjolova – Katerina. Mart Koldits – Saša;
Kolja. 
Esietendus 6. oktoobril 2013 Von Krahli teat-
risaalis. 

Von Krahli Teatri sarjas „Külgkorv“:
OmaOma 
Autorid ja lavastajad Mari Pokinen, Annika
Viibus, Luise Sommer, muusika autor Mari
Pokinen, koreograaf Annika Viibus, kunstnik
Luise Sommer. 
      Esitajad: Mari Pokinen, Annika Viibus,
Luise Sommer. 
Esietendus 19. jaanuaril 2013 Von Krahli
proovisaalis. 

Kosmos 
Autorid ja lavastajad Liis Lindmaa, Anatoli
Tafitšuk, koreograaf Ajjar Ausma, valgus-
kunstnik Lauri Kulpsoo, videokunstnik
Emer Värk, tehniline teostaja Janno Jaanus. 
      Osades: Liis Lindmaa, Anatoli Tafitšuk. 
Esietendus 12. veebruaril 2013 Von Krahli
proovisaalis. 

Ori 
Monolavastus. Autor ja lavastaja Ivo Reinok,
kunstnik, videokunstnik ja fotode autor Jana
Solom, produtsent Annika Vamper. 
      Esitaja: Ivo Reinok. 
Esietendus 13. märtisl 2013 Von Krahli pöö-
ningul. 

RAW
Monolavastus. Autor ja lavastaja Artjom Ast-
rov, muusika autor Erko Niit, koreograaf Liis
Vares, valguskunstnik Ivar Piterskihh. 
      Esitaja: Artjom Astrov. 
Esietendus 6. novembril 2013 Von Krahli
proovisaalis. 

Soolo 
Monolavastus. Autor, muusika autor, lavas-
taja ja kunstnik Loore Martma, valguskunst-
nik Oliver Kulpsoo, videokunstnik Emer
Värk, rekvisiitor Kristiina Praks. 
      Esitaja: Loore Martma. 
Esietendus 9. detsembril 2013 Von Krahli
proovisaalis.
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LAVASTUS ESIETENDUS LAVASTUSLIIK SIHTRÜHM ETENDUSED KÜLASTUSED

(Kõige) lihtsam meetod 
suitsetamisest loobuda 6.10.2013 sõnalavastus täisk 2 150
13 10.06.2012 sõnalavastus teism 11 1545
4.48 psühhoos 14.09.2013 sõnalavastus täisk 23 2042
Bloody Mary 9.03.2013 sõnalavastus täisk 27 2848
Kosmos 12.02.2013 mitmeliigilavastus täisk 16 562
Ma armastasin jaapanlast 25.04.2013 mitmeliigilavastus täisk 5 203
Oh My God 31.10.2013 mitmeliigilavastus täisk 17 766
OmaOma 19.01.2013 mitmeliigilavastus täisk 6 338
Ori 13.03.2013 mitmeliigilavastus täisk 10 285
PostUganda 12.09.2009 muusikalavastus täisk 1 150
Puhastatud 14.09.2013 sõnalavastus täisk 23 2033
RAW 6.11.2013 mitmeliigilavastus täisk 4 95
Simulaakrum 9.04.2013 mitmeliigilavastus täisk 13 588
Soolo 9.12.2013 mitmeliigilavastus täisk 8 88
Von Krahli muinasjutud 19.12.2012 sõnalavastus lapsed 32 2595

Repertuaari nimekiri

2013 SÕNALAVASTUSED MUUSIKALAVASTUS MITMELIIGILAVASTUSED KOKKU

uuslavastused 4 0 8 12
kogu repertuaar 6 1 8 15
etendused 118 1 79 198
külastused 11 213 150 2 925 14 288
keskmine pilet 8,8 0 8,73 8,78

Repertuaari koondnäitajad

Mis saab siis, kui teater kolib baari ürituste sari 14 1 950
MIMO – rahvusvaheline teatrinoorte projekt projekt 7 650
Von Krahli Akadeemia ürituste sari 1 65

KOKKU 22 2 665

Lisaks etendustegevusele toimus teatrimajas pea iga päev pidusid, kontserte, loenguid. 
Teatriga lähemalt seotud tegevused: 
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MAJANDUSTEGEVUS

majandustegevusest 
laekuv tulu
77 617

tööjõukulud
381 475

halduskulud
36 233

muud kulud
79 726

majanduskulud
91 392

toetused
439 335

etendustegevusega
kaudselt seotud
tulud
69 058

KULUDTULUD
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2013. AASTA 
UUSLAVASTUSI

ALBU VALLAVALITSUS

Prohvet Maltsvet
Vaatemänguline veresaun Eduard Vilde ro-
maani ainetel. Dramatiseerija ja lavastaja
Ingomar Vihmar, muusika autor Ardo Ran
Varres, kunstnik Illimar Vihmar, liikumise
seadja Svea Sööt.
      Osades: Eva Klemets, Kleer Maibaum,
Liina Tennosaar, Evelin Võigemast, Märt
Avandi, Ain Lutsepp, Janek Joost ja Margo
Mitt. 
Esietendus 17. juulil 2013 Kukenoosi viljakui-
vatis Albus. 

ANIJA MÕIS

Tokerjad
Pööramäng Anija meeste mälestuseks. Auto-
rid ja lavastajad Anne Türnpu ja Eva Kle-
mets, kunstnik Jaanus Laagriküll. 
      Laval: Helena Pruuli, Eva Klemets, Mart
Koldits, Bert Raudsep, Ott Aardam, Kristjan
Sarv, Lauri Kaldoja. Teistes osades segakoor
Vox Populi, dirigent Janne Fridolin. 
Esietendus 23. augustil 2013 Anija mõisas. 

MTÜ ARHIPELAAG

Tuvi
Komöödia. Autor ja kunstnik Andri Luup, la-
vastaja Maria Peterson, kostüümikunstnik
Maarja Naan, muusikaline kujundaja Tõnis
Leemets, valguse kujundaja Helvin Kaljula,
pealavameister Kaarel Eelmaa, produtsent
Ere Naat. 
      Osades: Indrek Sammul – Märt-Indrek.
Aleksander Eelmaa – Heinar. Liina Olmaru –

Rita-Reet. Nero Urke – Mehis-Madis. Aarne
Soro – Vello-Viljar. Mare Peterson – Fanaatik.
Kaspar Velberg – Transa. Elisabeth Peterson
– Planka. Garmen Tabor – Krapp. Ken Rüütel
– Fanaatiku õepoeg. 
Esietendus 29. novembril Kinomaja saalis
(kohvikus Sinilind). 
„Tuvi“ maailmaesietendus toimus Ameerika
Ühendriikides Louisiana Swine Palace’i teat-
ris 15. novembril 2013, lavastaja Sean Daniels
(New Yorgi Geva teater). 

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 käesolevate
lavastuste puhul tegu siiski alternatiivsete
teatriilmingutega – seda tänu valitud män-
guvahenditele ja täielikult omaloominguli-
sele repertuaarile. Teatril on oma keldrisaal
aadressil Kaarli pst 9. 

KOOSSEIS: 
Teatri juht: Johannes Veski
Näitlejad: Ajjar Ausma, Anatoli Tafitšuk,
Joonas Parve, Päär Pärenson

Mutantants ehk Tuhat tantsu, mida tantsida
enne kui sured
Lavastus valmis koostöös Kanuti Gildi
SAALiga. 
Katkematu tantsude mutant. Lavastaja ja
muusikaline kujundaja Johannes Veski,
koreograaf Päär Pärenson, videokunstnik
Emer Värk. 
      Tantsijad: Anatoli Tafitšuk, Joonas Parve,
Päär Pärenson, Johannes Veski. 
Esietendus 28. märtsil 2013 Kanuti Gildi
SAALis. 
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Lapsed
Teekond lapseks ja vanemaks olemise maa-
ilma. Lavastaja Johannes Veski. 
      Mängivad: Joonas Parve, Anatoli Tafitšuk
(8 a), Päär Pärenson (2 a), Ajjar Ausma (7 k)
Esietendus 24. mail 2013 Cabaret Rhizome’is. 

rhizomedia.risomeedia
Teatrit, televisiooni ja sotsiaalmeediat ühen-
dav kogemus. Lavastaja Johannes Veski,
stuudio- ja ruumikujundaja Härra Eero
(Vanatool), tehnoloogiliste lahenduste autor
Erik Pauklin (Digital Emotions), video Mart
Manic. 
      Esitajad: Päär Pärenson, Anatoli Tafitšuk,
Joonas R. Parve, Ajjar Ausma. 
Esietendus 24. oktoobril 2013 Telliskivi 60A
saalis. 

Cabaret Rhizome’i ruumides (Kaarli pst 9)

Õunamoos (vt TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia)

Uks 
Sürrealistlik šokimustkunstilavastus. Kevin
Chrisi neljaseerialise lavastustesarja esimene
peatükk. 
Esietendus 31. oktoobril 2013 Cabaret Rhi-
zome’is. 

DOVLATOVI PÄEVAD

Pardakaart
Kakskeelne luulelavastus Fagira D Morti, Je-
lena Skulskaja, Andra Teede, Ott Arderi, Jan
Kausi, Asko Künnapi, Juku-Kalle Raidi, Jür-
gen Rooste ja Andres Ehini luuletustega.
Luuletused vene ja eesti keelde tõlkinud
Jelena Skulskaja, Juku-Kalle Raid ja Katrin
Väli. Stsenaariumi autor Grigori Dolitch
(Peterburi), lavastaja Jelena Skulskaja, heli-
looja Tõnis Leemets, koreograafid Tiina

Ollesk ja René Nõmmik, kunstnik Ivi Piho,
valguse kujundaja Denis Bretsko. 
      Esitajad: Natalja Murina, Jekaterina No-
vosjolova, Indrek Sammul, Roman Maksi-
muk, Kaspar Velberg. 
Esietendus 24. augustil 2013 Kirjanike maja
saalis. 

EESTI AJALOOMUUSEUM

Heliose lapsed 
Draama helifilmi ajaloost. Autor Loone Ots,
lavastaja Anne Velt, kujundaja Kristel Maa-
mägi, liikumisjuht Karmen Ong.
      Mängivad: Argo Aadli, Anti Kobin, Mairi
Jõgi, Katrin Valkna, Terje Pennie, Hannes
Prikk, Lauri Lehtmets ja Tarvo Krall. 
Esietendus 22. aprillil 2013 Orlovi lossis. 

KALEVIPOJA SUVETEATER

Lambasööjad
Dramatiseering Veikko Huovineni jutustuse
ainetel. Dramatiseerija Veera Marjamaa
      Osades: Mart Toome ja Anti Reinthal. 
Esietendus 18. juulil 2013 Kalevipoja Kojas.

KOMÖÖDIATEATER

Ho(s)tell 
Laurent Baffie komöödia. Inglise keelest tõl-
kinud Hannes Villemson, lavastaja Anne
Paluver. 
      Osades: Henrik Normann, Eva Püssa,
Väino Laes, Terje Pennie ja Tarvo Krall. 
Esietendus 20. novembril 2013 Rae Kultuuri-
keskuses. 
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KUKRUSE POLAARMÕIS

Vassa Železnova
Armastusdraama Maksim Gorki teose aine-
tel. Dramatiseeerija ja lavastaja Eili Neuhaus,
kunstnik Reili Evart.
      Osades: Ülle Lichtfeldt, Terje Pennie,
Marin Mägi, Natali Lohk, Saara Kadak,
Meelis Rämmeld, Hannes Prikk ja teater
Tuuleveski näitlejad ning harrastusnäitlejad
Ida-Virumaalt.
Esietendus 10. juulil 2013 Kukruse polaar-
mõisas. 

KULTUURITEHAS POLYMER

Läbipõletajad 
Objektiteatrilavastus Antoine de Saint-Exu-
péry ainetel. 
Autorid ja osalised: Erik Alalooga, Andreas
W, Tanel V Kulla ja Taavi Suisalu. 
Esietendus 27. mail 2013 Polymeri Mustas saalis. 

LABÜRINTTEATRIÜHENDUS G9

Tumeaines
Osalusteatri lavastus ühendatud näitusega. 
      Labürindis askeldasid: Eve Ormisson,
Henry Griin, Inga Vares, Keili Retter, Kristel
Maamägi, Mari Mägi, Tobias Stål. 
Esietendus 5. detsembril 2013 Kullo kunsti-
galeriis (Kuninga 6, Tallinn)

KUNSTIRÜHMITUS LAIK

Objekt MU
Kuue kunstniku tantsu ja heli performance-
lavastus. 
Kunstnikud: Kaspar Aus, Anu Vask, Gerhard
Lock, Kristino Rav, Jekaterina Kultajeva,
Juhan Vihterpal. 
Esietendus 21. augustil galeriis Aatrium
(Harju 6). 

TEATER KOOLON :D

Neljakesi paaris 
Norm Fosteri komöödia. Lavastaja Vello Jan-
son. 
      Osades: Egon Nuter, Raivo Rüütel, Sulev
Teppart ja Lauri Nebel. 
Esietendus 12. juulil 2013 Estonian Golf &
Country Clubis. 

KÕUE MÕIS

Lähedus 
Patrick Marberi draama. Lavastaja Elina
Pähklimägi, kunstnik Liisi Eesmaa, muusika-
line kujundaja Marten Kuningas. 
      Mängivad: Helena Merzin, Nero Urke,
Agnes Aaliste, Kaido Veermäe.
Esietendus 9. mail 2013 Kõue mõisa talli-
saalis. 

PROTEATER

Teater loodi 2013. aasta suvel Pärnus. Pro-
Teatri eesmärk on pakkuda julget, kohaspet-
siifilist, eksperimenteerivat ja erilist teatrit.

Pärnu Sõltumatu Psühholoogiliste Uurin-
gute Instituut
Autor, lavastaja ja kunstik Mari-Liis Pärn.
Stsenograafid: Liis Künnapas, Mihkel Tom-
berg, Laura Retti Laos, Carolina Tagobert,
Carl Väljaäär, Joanna Juhkam, Juulia Juhkam,
Deborah Kuusik, Kaspar Kast, Nora Vahe-
nurm, Alina Strokin, Triin Veli, Anni Ott. La-
vameister Kaspar Kast, grimmeerijad Jaanika
Nessler (ZeigNess Ilusalong) ja Kaisa Pulk. 
      Osatäitjad: Mikk Pärg, Taimar Müller,
Barbara Lehtna, Grete Elviste, Liis Künnapas
(postril), Mihkel Tomberg, Laura Retti Laos,
Carolina Tagobert, Carl Väljaäär, Joanna Juh-
kam, Juulia Juhkam, Deborah Kuusik, Kas-
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par Kast, Nora Vahenurm, Alina Strokin,
Triin Veli, Anni Ott, Mark-Sander Saareke,
Regina Toomeoja.
Toimus 10 etendust 1.–3. augustini 2013 Pär-
nus Uus tn 3 hoone 21 erinevas ruumis. 

PÄRNU KOIDULA MUUSEUM

Viru laulik ja Koidula 
Dokumentaalnäidend kahes vaatuses. Dra-
matiseerijad Aino Undla-Põldmäe ja Katrin
Nielsen, lavastaja Katrin Nielsen, muusika-
juht Toomas Voll. Lavastuse produtsent on
SA Pärnu Vabahariduskeskus koostöös
Pärnu muuseumiga.
      Osades: Kaili Viidas (Endla) ja Elmar
Trink (Koidula muuseum)
Esietendus 27. juulil 2013 Pärnu Koidula
muuseumis. 

ANSAMBEL RESONABILIS

Raud-Ants
Kristjan Kõrveri kammerooper. Libreto põhi-
neb vendade Grimmide muinasjuttudel, Ar-
nold Bittlingeri teosel „Kristlike pühade
päritolu“. Dirigent Andrus Kallastu, lavas-
taja Ott Aardam. Kontsertettekanne valmis
koostöös MTÜ Mustjala Muusikafestivaliga. 
      Esitajad: Iris Oja – hääl. Kristi Mühling –
kannel. Tarmo Johannes – flööt. Aare Tamme-
salu – tšello.
Esmaettekanne 27. juulil 2013 Mustjalas,
rannakaitse suurtüki laskepesas Ninase pool-
saarel.

SAGRITSA MUUSEUM

Minu Rihi 
Monodraama Alice Sagritsa 1959. aastast pä-
rinevate märkmete põhjal. Autor Teet Veis-
pak, lavastaja Urmas Lennuk. 
      Osas: Liisa Aibel – Alice. 

Esietendus 29. juunil 2013 Sagritsa muuseu-
mis Karepal. 

TALLINNA KAMMERTEATER

Teater avas uksed 5. novembril 2013 Kalama-
jas Vabriku tänaval. Teatri avamisega sama-
aegselt toimus Ervin Õunapuu monogalerii
avamine, kus sai näha näitleja Mait Malm-
steni maali. 

Raineri hommik 
Bengt Ahlforsi mononäidend. Lavastuse
kunstiline juht Ervin Õunapuu. 
      Osas: Indrek Taalmaa – Rainer. 
Esietendus 5. novembril 2013 Tallinna Kam-
merteatris. 

TALLINNA VANALINNA PÄEVAD

Gamaheh’ valem 
Rahvusvaheline audio-visuaalne lavastus,
mis lõimib erinevaid kunstivaldkondi (muu-
sika, kunst, teater) 4 tundi kestvaks etendu-
seks. Kunstiline juht Sasha Pepeljajev.
Etendus 1. juunil 2013 Rüütelkonna hoones,
Tallinna Vanalinna Päevade programmis. 

TEATER KARAHVIN

Kruiis 
Monolavastus Noa laeva teemadel. Teksti
autor ja lavastaja Andres Lepik. 
      Esitaja: Andres Lepik. 
Esietendus 17. augustil 2013 Endla teatris,
festivalil Monomaffia. 
Õhtusöök 
Autor Rünno Saaremäe, lavastajad Andres
Lepik ja Andres Tabun. 
      Osades: Andres Lepik – Salman. Andres
Tabun – Efraim. Tarvo Vridolin, Arvo Raimo
või Janek Vadi (Õisu mõisas), Friedrich
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Fromm, Margo Kütt või Janek Joost (Paides,
Tallinnas) või Kata-Riina Luide (Kondase
keskuses) – Külaline. 
Esietendus 3. juulil 2013 Õisu mõisas. 

TÕSTAMAA VALD

Vanameestesuvi 
Farss põhineb Sulev Nõmmiku mälestuste-
raamatul. Autor ja lavastaja Gerda Korde-
mets, kunstnik Piia-Berta Piir, produtsent
Maario Masing.
      Osades: Andrus Vaarik – Eimar. Laine
Mägi – Helmi. Indrek Ojari – Verdi. Liis
Laigna – Lehte. Kersti Tombak – Dotti. Peeter
Jakobi – Afanassi. 
Esietendus 3. augustil 2013 Tõstamaa kultuu-
rimajas. 

RÄNDTEATER VABA VANKER
www.vabavanker.ee

Teater alustas tegevust 2013. aasta suvel ho-
buvankril mööda Eestit rännates ja esitades
lavastust „Teekond“. Lavastuses osalesid:
Maili Metssalu, Marion Undusk, Uku Tal-
mar, Merike Paberits, Kadri Sprenk, Hannele
Känd, Mari Tammar, Katre Kaseleht, Mairi
Jõgi, Rauno Kaibiainen, Kadri Sundra Kalda,
Marju Metssalu, Kristel Kutser, Maarja
Soomre, Lennart Lennuk, Arvo Aljaste, Kati
Ong, Tõnis Kirsipu, Helen Lennuk, Joosep
Aru, Veiko Tamme.

Õudne lõpp 
Rahvalugude ja -lauludega lavastus. Autor ja
lavastaja Uku Talmar, kunstnik Helen Len-
nuk, helilooja Ekke Västrik, valguse seadja
Madli Uuemäe.  
      Mängivad: Rauno Kaibiainen, Silver Kal-
jula ja Helen Lennuk. Muusik: Kristel Kutser. 
Esietendus 8. novembril 2013 Tallinna Vana-
linna majas. 

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, mis tutvus-
tas Eesti autorite loomingut ning vähetuntud
kirjandus- ja kultuuritegelasi. 1999. aastal sai
luuleteatrist teater Varius. Teatrijuht ja lavas-
taja: Heidi Sarapuu
2013. aasta jooksul andis Varius etendusi 7
lavastusega 3532 külastajale. 

Kui me elasime raamatukogus
Autor ja lavastaja Heidi Sarapuu, kunstnik
Karmo Mende. 
      Osades: Väino Rast – Aleksander Sibul.
Peeter Kaljumäe – Bernhard Linde. Ene Järvis
– Käthe Hansen. Toomas Tross – Leonid Trett.
Urmas Põldma – Eedo Karrissoo. Diana Dik-
son-Soom – Sibula abikaasa. Marie-Helen
Soom – Sibula tütar. 
Esietendus 29. jaanuaril 2013 Tallinna Kesk-
raamatukogus. 

Viis kuud Vildega 
Lavastus Eduard Vildest Estonia dramatur-
gina. Autor ja lavastaja Heidi Sarapuu,
kunstnik Karmo Mende.  
      Peaosas: Peeter Kaljumäe – Eduard Vilde.
Teistes osades: Olari Viikholm, Urmas
Põldma, Priit Volmer, Kätlin Truus, René
Soom (külalistena Rahvusooperist Estonia) ja
Kaspar Gräzin.
Esietendus 11. juunil 2013 Rahvusraamatu-
kogu Teatrisaalis. 
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      *
Pink Cloud Effect 
Seebiooperilavastus. Norra Teatriakadeemia
lõputöö idee autorid Marit Sirgmets ja Kjersti
Aas Stenby, kunstnik Simona Bieksaite. La-
vastus valmis koostöös Norra Teatriakadee-
mia, Linnafestivali UIT, Art Printing House’iga
(Leedu). 
      Esitajad: Marit Sirgmets ja Kjersti Aas
Stenby. 
Esietendus 14. märtsil 2013 Norra Teatriaka-
deemias, Fredrikstadis; Eestis 15. augustil
2013 linnafestivalil UIT. 

      *
Siddhartha ehk Tema, kes jõudis kohale
Draama aluseks iidsed muinasjutud, Tagore
luuletused ja Siddhartha legend virgumise
otsinguist. Teksti autorid Kaarel Kuurmaa ja
Jaanus Rohumaa, lavastaja Jaanus Rohumaa,
kujundajad Mae Kivilo ja Gabriela Liiva-
mägi, heli Kostja Tsõbulevski ja Külli Tüli,
valguskunstnik Priidu Adlas. 
      Osades: Üllar Saaremäe, Jaanus Rohu-
maa ja Kristiina-Hortensia Port.
Esietendus 15. novembril 2013 Salme Kultuu-
rikeskuses. 

      *
Viimane monogaamlane 
Monolavastus põhineb Kristiina Ehini sama-
nimelisel luule- ja proosateosel. Teksti auto-
rid Kristiina Ehin ja Hanna-Liina Võsa,
lavastajad Hanna-Liina Võsa ja Liisa Smith,
muusika autorid Hanna-Liina Võsa ja Krist-
jan Randalu, lavakunstnik Jaana Jüris, kos-
tüümikunstnik Liisi Eesmaa, foto- ja video-
kunstnik Gabriela Liivamägi.
      Mängib: Hanna-Liina Võsa. 
Ettekandes osalevad keelpillikvartett Pre-
zioso ja Kristjan Randalu klaveril. 
Esietendus 10. mail 2013 KUMU auditooriumis.

RAADIOTEATER

Rudolf Allaberdi testament 
Autor Urmas Vadi. Režissöörid Urmas Vadi
ja Külli Tüli, helirežissöör Külli Tüli. 
      Näitlejad: Piret Laurimaa, Urmas Vadi,
Rudolf Allabert. 
Kuuldemängus kasutatud arhiivisalvestised:
„Eesti filminäitlejad: Rudolf Allabert” (1996),
„Inemise sisu: Rudolf Allabert” (2008), „Tuul-
te pesa” (Tallinnfilm 1979), „Wikmani poi-
sid” (ETV 1994), „Rohtunud radadel, Knut
Hamsuni elust” (1999), „Linnusita” (2000).
Esietendus 23. veebruaril 2013. 

Paaria
Autor August Strindberg Ola Hanssoni
samanimelise novelli järgi. Rootsi keelest tõl-
kinud Ülev Aaloe, režissöör Madis Kalmet,
helirežissöör Külliki Valdma. 
      O sades: Mait Malmsten – Härra X, arheo-
loog. Indrek Sammul – Härra Y, rännumees
Ameerikast.
Esietendus 20. aprillil 2013. 

Kõrv, heli ja hark puu otsas 
Eleonora Tikase kuuldepilt. Režissöör Too-
mas Lõhmuste, helirežissöör Külli Tüli. 
      Hääled: Eleonora Tikas, Juha Valkeapää.
Esietendus 28. septembril 2013. 

Timbu-Limbu õukond ja lumemöldrid
Lastekuuldemäng 5 osas. Autor Kalju Kan-
gur, raadiole seadja, režissöör ja muusikaline
kujundaja Venno Loosaar, helirežissöör
Külliki Valdma. 
      O sades: Sepo Seeman – Jutustaja, Onu Ju-
lius. Marilyn Jurman – Timbu-Limbu. Taavi
Tõnisson – Pambu. Erki Aule – Pimpelsang.
Rasmus Kaljujärv – Trebla ja Albert. Toomas
Kreen – Isa ja lumemölder Toku. Liivika
Hanstin – Ema ja Toru-Loru. Oskar Ulejev –
Poiss. Marta Seeman –Tüdruk. Mart Toome
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– Muki. Riho Rosberg – Harakas ja lumemöl-
der Oku. Jaan Vahar – Karu ja lumemölder
Koku. Elina Reinold – Siil ja Nõid. 
Esietendus 30. detsembrist 2013 – 3. jaanua-
rini 2014.   

TEATRIKOOLID 

EESTI MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIA 

LAVAKUNSTIKOOL

NO59 samm lähemale (vt Teater NO99)
NO57 Enesetapja (vt Teater NO99)

OOPERISTUUDIO

Il Matrimonio Segreto (Salaabielu)
Domenica Cimarosa koomiline ooper. Lavas-
taja Giorgio Bongiovanni (Itaalia), muusika-
line juht ja dirigent Risto Joost, kunstnikud
Kristel Linnutaja, Eva Vellesaar-Mälk, Eneli
Luiga (EKA stsenograafia eriala üliõpilased,
juhendaja Inga Vares), lauljate muusikalised
juhendajad Ene Rindesalu, Ave Sikk ja Teele
Jõks, kontsertmeister Ene Rindesalu, lavas-
taja assistendid Auri Jürna ja Arete Teemets,
itaalia keele konsultandid Ille Saar ja Arete
Teemets, grimeerija Taimi Lume.
EMTA ooperistuudio ja sümfooniaorkestri
ühistöö, kaastegev Reinut Tepp (klavessiin). 
      Osades: Toomas Kolk (magistriõppe 1. a),
Pavlo Balakin (Estonia) – Geronimo, rikas
kaupmees. Anu-Mari Uuspõld (magistriõppe
1. a), Egle Troon (3. kursus) – Elisetta, tema
vanem tütar. Sigrid Mutso (magistriõppe 1.
a), Marlena Keine (2. kursus) – Carolina,
tema noorem tütar. Danna Malõško (3. kur-
sus), Aule Urb (3. kursus) – Fidalma, Fero-
nimo õde, rikas lesk. Jie Yin (doktoriõpe),
Hanno Mölderkivi (külalisena) – Paolino,

raamatupidaja Geronimo äris. Andrejs Kru-
tojs (3. kursus), Tamar Nugis (2. kursus) –
Krahv Robinson. Ille Saar (1. kursus),  Janari
Jorro (1. kursus) ja Varvara Reino (2. kursus)
– Teenijad. 
Etendused toimusid 20. ja 21. mail 2013
Rahvusooperis Estonia. 

Werther
Sophie roll J. Massenet’ ooperis. 
Esitaja: Helen Nõmm – Sophie. 
Magistriõppe kontsert-eksam 2. märtsil 2013
Vanemuise väikeses majas. 

Magistriõppe kontsertkava
Esitajad: Huang Wenija, Maarja Leemet. 
Magistriõppe kontsert-eksam 1. juunil 2013
EMTA kammersaalis.

Ooperiklassi kontsertkava
Lavastaja Taisto Noor, muusikalised juhen-
dajad Ene Rindesalu, Ave Sikk ja Teele Jõks. 
      Esitajad: Karin Helstein – Euridice Glucki
ooperist „Orfeo ed Euridice“; Frasquita Bizet’
ooperist „Carmen“. Eerika Eensalu – Cheru-
bino Mozarti ooperist „Le nozze di Figaro“;
Mercedes Bizet’ ooperist „Carmen“. Yihe
Zheng – Guglielmo Mozarti ooperist „Cosí
fan tutte“; Finale 2 ja Antonio Mozarti oope-
rist „Le nozze di Figaro“. Helis Naeris –
Dorabella Mozarti ooperist „Cosí fan tutte“;
Carmen Bizet’ ooperist „Carmen“. Angelina
Bogutskaja – Krahvinna Mozarti ooperist „Le
nozze di Figaro“; Armida Händeli ooperist
„Rinaldo“. 
Bakalaureuseõppe ooperiklassi kontsert-
eksam 8. mail 2013 EMTA ooperistuudios. 

TALLINNA ÜLIKOOL

Tants!Tants!Tants!
Lavastus tantsukunsti ajaloost. Koreograafid:
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Maria Uppin, Tiina Ollesk, René Nõmmik,
Külli Roosna, Kenneth Flak.  
Muusika: Raimond Mägi, Woctzchèe, Ken-
neth Flak. 
      Tantsijad: Eliisa Sokk, Kadi Voitka, Diana
Gülesen, Joanna Karoline Kalm, Sofia Ke-
tova, Liisa Laine, Madli Paves, Erena Reilent,
Mark Nettan, Leino Limbak, Jaroslav Galitski 

Avatud eesti tantsu tund koos külalistega 
      Tundi viisid läbi Angela Arraste, Kalev
Järvela ja Igor Tõnurist. Muusikud: Lisandra
Roosioja (EMTA pärimusmuusika eriala lõ-
petaja), Leanne Barbo (EMTA õppejõud),
Leho Laaser (TLÜ tööõpetuse osakond).
      Osalejad TLÜ koreograafia eriala I kur-
suse üliõpilased ning osakonna lõpetanute
tantsurühmad: Leesikad (juhendaja Kristiina
Kapper), Soveldaja (juhendaja Helen Rei-
mand), Ätses (juhendaja Anne Keerd),
Munuksed (juhendaja Maret Lehto). 

Behold (Vaata) 
Tantsulavastus. Koreograaf ja esitaja Tiina
Rootamm, juhendaja Heili Einasto, muusika
autorid: Baaba Maal & Mansour Seck,
Odetta, James Carter & The Prisoners, Big
Mama Thornton. Muusikud laval: Mari
Rauba ja Mehdi Rezvan. 

Hüpo.Hondria
Koreograaf Üüve-Lydia Toompere (magistri-
töö), muusika autorid: Dean Blunt & Inga
Copeland – Baby, Sacrufice – Lisa Gerrard. 
      Esitajad: Saile Johanna Langsepp, Julia
Koneva. 

Herbaffection (MA diplom 2013) 
Tantsufilm. Autor Siim Tõniste (magistritöö
koostöös Ando Naulaineniga), helikujundaja
Gerhard Lock. 
      Ekraanil: Üüve-Lydia Toompere, Julia
Koneva jt. 

TÜ VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA 
teatrikunsti X lend
31. jaanuaril Kanuti Gildi saalis 

Ühe elu mõistatus
Birgit Landbergi lavastus Fr. Tuglase novelli
põhjal. Kunstnik Ingrid Õun, valguskunstni-
kud Iti Lible, Laura-Maria Mäits, lavastus-
korraldus Gerda Sülla, muusika autorid
Lauri Mäesepp, Artjom Astrov, Tõnis Kirsipu.
      Mängivad: Kaarel Targo, Jaanika Tam-
maru, Märt Koik, Rauno Polman, Laura
Niils, Mihkel Kallaste, Silver Kaljula, Kaija
M. Kalvet, Liina Leinberg, Karl Edgar
Tammi, Raho Aadla, Age Linkmann. 

Androgüüni päev
Kaija M Kalveti lavastus Fr. Tuglase novelli
põhjal. Kunstnik An-Liis Amur, valguskunst-
nik Märt Sell. 
      Mängivad: Fatme Helge Leevald, Sander
Rebane, Birgit Landberg, Liina Leinberg,
Laura Niils, Jaanika Tammaru, Silver Kaljula,
Mihkel Kallaste, Märt Koik, Kristjan Lüüs,
Lauri Mäesepp, Lennart Peep, Rauno Pol-
man, Karl Edgar Tammi, Kaarel Targo, Kristo
Veinberg. 

*
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia etendus-
kunstide osakonna teatrikunsti lavastajaõppe
tudengi Siim Maateni diplomilavastus
Õunamoos 
Dokumentaalsel materjalil põhinev armas-
tusdraama. Teksti autorid Kaisa Roover ja
Siim Maaten, lavastaja Siim Maaten, kunst-
nik Eva-Maria Gramakovski, valguskunstnik
Kristjan Suits, videokunstnik Kaisa Roover. 
      Mängivad: Merilin Kirbits, Rauno Kai-
biainen, Kati Ong, Veljo Reinik. 
Esietendus 28. aprillil 2013 Cabaret Rhi-
zome’is. 
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Rublik
Performance-lavastus. Idee autor ja lavastaja
Siim Maaten. Lavastuse meeskonnas TÜ Vil-
jandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide ja
kultuurikorralduse tudengid Lauri Urb, Ivar
Piterskihh, Triin Reilson, Gerda Sülla, Elise
Nigul, Artur Linnus, Siim Saarsen ja etendus-
kunstide osakonna teatrikunsti eriala lõpeta-
jad Imre Õunapuu, Kristian Põldma, Siim
Maaten ning tantsukunsti eriala lõpetaja Eve-
lyn Uisk.
Esietendus 17. augustil 2013 Kultuurikatla
Aias. 

HARRASTUSTEATER EESTIS

Eestis tegutseb rahvakultuuri valdkondliku
andmebaasi andmetel (seisuga 1. jaanuar
2013) 478 harrastusteatrit/näiteringi: Tallin-
nas 54, mujal Harjumaal 47, Hiiumaal 8, Ida-
Virumaal 27, Jõgevamaal 20, Järvamaal 27,
Läänemaal 17, Lääne-Virumaal 40; Põlva-
maal 27; Pärnumaal 30; Raplamaal 20; Saare-
maal 18; Tartus 30, mujal Tartumaal 21;
Valgamaal 28; Viljandimaal 31; Võrumaal 33. 

EESTI NÄITEJUHTIDE TEATRITRUPP

Härra Puntila ja tema sulane Matti 
Bertolt Brechti ja Hella Wuolijoki näidend.
Lavastaja Ingo Normet, kunstnik Mari-Anne
Pikk (Eesti Kunstiakadeemia üliõpilane),
Eesti Näitejuhtide Teatritrupi juht Viivi Mets-
laid, projektijuht Ruth Grünthal. Osades
Eesti Näitejuhtide Teatritrupp. 
      P eaosades: Ülo Sild – Härra Puntila. Mar-
gus Mankin – sulane Matti. Teistes osades:
Leo Valdvee, Ane Purgas, Tiit Tammleht,
Jaak Eamets, Avo Aedma, Ivar Viil, Mihkel
Vinogradov, Romet Allese, Kalli Rõõmu-
saare, Merle Ervin, Aire Arge, Anne Saar,

Helje Basihhina, Helje Põvvat, Krista Musto-
nen, Astrid Allese, Tuulike Mölder, Maarika
Koks, Merike Kiivit, Maie Ervin, Urve Sepp,
Lembit Kopso, Riina Mankin.
Esietendus 19. juulil 2013 Kaiu jaanituleplat-
sil Raplamaal. 

HAAPSALU PIISKOPILINNUS

Valge Daami saladus
Vabaõhuoratoorium. Libreto autor Anneli
Aken, helilooja Toomas Lunge, lauluõpetaja
Ilona Aasvere, kooriseaded Andres Ammas,
liikumisjuht Kai Tarmula, lavameister Indrek
Pangsepp, kostüümikunstnik Elin Raagmaa,
grimm Hurmi Krikk.
      Laulavad: Maarja Sukles, Marika Matvei,
Jaan Lehepuu, Anti Rannus, Madis Kütt,
Ilona Aasvere, Einari Karm, Arved Alas,
Marko Matvei, Andres Urb, Indrek Pang-
sepp, Anto Siimson, Siim Birk, Ott Koik,
Karel Rahu, Andres Liivak, Markus Raud-
kivi, Aleksandra Koel, Hanna-Liis Lao, Meri-
li Kisant, Kelli Kibar, Kristel Sims jpt.
Kolmeteistkümnes teemalavastus esietendus
23. augustil 2013 Haapsalu piiskopilinnuses. 

LUKE MÕIS

Thijl Ulenspiegeli lugu
Vabaõhulavastus Charles De Costeri romaani
ja Grigori Gorini näidendi „Thijl“ ainetel.
Tõlkija, dramatiseerija ja lavastaja Meelis
Hansing, kunstnik Kerttu Murumets.
      Mängivad: Karl Bussov, Marek Kõbu,
Paula Salme Sandrak, Peeter Novoseltsev,
Harri Kallas, Janno Puusepp, Heli Jaamets,
Silja Viljak, Tiia Porss, Helen Prants, Peeter
Ruuge, Oleg Žedlukov, Raimond Käsi,
Margo Käsi, Mirja Meriste, Martina Telgmaa,
Märt Jaamets, Siiri Paap, Imbi Ülper, Raul
Vester, Valdek Tagel, Margus Kriisa, Kai
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Maasoo, Viktor Muni ja mustlastantsutrupp
Maljorka. Muusik: Kaisa Kuslapuu (torupill). 
Esietendus 27. juunil 2013 Luke mõisas. 

RUUSA KULTUURIMAJA JA RUUSA 
NÄITEMÄNGU SELTSING

Suveöö ilmsi
Muusikaline vabaõhulavastus. Autor Mart
Raud, helilooja Valter Ojakäär, lavastaja Mee-
lis Hansing. 
      Mängivad: Uno Nagelmaa, Peeter Sibul,
Janno Rüütle, Kaari Kallas, Helje Põvvat,
Elina Apsolon, Toomas Ojasaar, Ülo Kivisild,
Manivald Paulson, Piret Kägo, Eduard Paul-
son, Liili Saar, Kristi Paulson, Kati Paulson,
Tõnu Zernask, Põlva Kunstikooli õpilased,
muusikud Raina ja Mari-Liis Urb, Eero Palt-
sepp, Aare Suss, külalisena Jaan Willem Sibul
Esietendus 18. juunil 2013 Põlvamaal Pääsna
külas Maarjalille talus. 

RAKVERE LINNANOORTE 
NÄITETRUPP

Jalutuskäik Sorini mõisapargis
Lavastus Anton Tšehhovi „Kajaka“ ainetel.
Dramaturg Priit Põldma, lavastaja Tiina
Rumm, kunstnik Birgit Landberg. 
      O sades: Marin Mägi, Silja Miks ja Margus
Grosnõi Rakvere Teatrist ning Rakvere
Linnanoorte Näitetrupi liikmed ja vilistlased. 
Esietendus 2. augustil 2013 Rakvere Rahva-
aias. 

TAARKA PÄRIMUSTEATER

Leelo otsib setot
Pärimusaineline lavastus. Autor ja lavastaja
Anne Türnpu. Autorid ja esitajad: Riin Tam-
miste, Helena Kesonen, Marija Jurtin, Kärt

Blum, Krista Keedus, Eve Ellermäe.
Esietendus 6. juulil 2013 Obinitsa vanas kool-
kirikus. 

TARTU ÜLIÕPILASTEATER

Elad muudkui ja ei pane tähelegi, kuidas
teise ilma satud
Pavel Prjažko draama. Näidendi „Трусы“
vene keelest tõlkija Aare Pilv, lavastaja Kalev
Kudu. 
      Peaosas: Katrin Kalma (TÜ VKA üliõpi-
lane).
Esietendus 28. märtsil 2013 Tartu Uues Teatris.

Rääkiv inimene
Dramatiseering Jüri Ehlvesti samanimelise
novelli ainetel. Dramatiseerija ja lavastaja
Enor Niinemägi. 
      Peaosas: Martin Tikk või Romero Tamre
– Federic.
Esietendus 28. märtsil 2013 Genialistide
klubis. 

kyogen
Lavastus Jaapani keskaegsete farssidega. Tõl-
kija Aare Pilv, koostaja ja lavastaja Kalev Kudu.
      Näitlejad: Peeter Piiri, Anneli Ojaste,
Enor Niinemägi, Tess Pauskar, Kauri Kaljuste
ja Mihkel Vinogradov. 
Esietendus 13. juunil 2013 Tampere Maja
hoovis. 

T-TEATER EHK TEHNIKAÜLIKOOLI 
TUDENGITEATER

Puukoristajad
Piret Eesmaa näidend. Lavastaja Margo Teder. 
      Mängivad: Hanna Allsaar, Kärt Kase,
Marko Kiisa, Georg Logins, Liisi Rohtung,
Riho Uibo, Lauri Vasko.
Esietendus 13. juunil Kultuurikatla Aias. 
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KOOLITEATRITE 
olulisemad sündmused:
18.–19. jaanuarini „Tuulelapsed“ Jõgeval.                                                                            
27.–29. jaanuarini XI Teenifest Laulasmaal.                                                                       
8. veebruaril õpilasetlejate riigikonkurss
Kostiveres, Harjumaal. 
16.–18. märtsini Saaremaa Miniteatripäevad
Kuressaares, Saaremaal.                           
Kooliteater 2013: 
12.–14. aprillini gümnaasiumiaste Jõgeval, 
26.–27. aprillini keskaste Orissaares, Saare-
maal, 
10.–11. maini algklassid Abjal, Viljandimaal.
8. mail teatrifestival „Savilind” puuetega
lastele Tartus.  
22.–23. novembrini Betti Alverile pühenda-
tud luulepäevad „Tähetund“ Jõgeval.

Maakondlikud eelvoorud 
märtsis: 
7. Läänemaa, Haapsalu (algaste, põhikool ja
gümnaasium),
9. Hiiumaa, Kärdla (algaste, põhikool ja güm-
naasium),
9. Harjumaa, Viimsi (algaste, põhikool ja
gümnaasium),
12. Võrumaa, Võru (algaste, põhikool ja
gümnaasium),
14. Tallinn (põhikool ja gümnaasium),
15. Põlvamaa, Vaste-Kuuste (algaste, põhi-
kool ja gümnaasium),
15.–16. Jõgevamaa, Palamuse (põhikool ja
gümnaasium),
15.–16. Raplamaa, Kohila (algaste, põhikool
ja gümnaasium),
16. Tartumaa, Rõngu (algaste, põhikool ja
gümnaasium),
18.–19. Ida-Virumaa, Kohtla-Järve (algaste,
põhikool ja gümnaasium),
16.–18. Kuressaare, Saaremaa miniteatripäe-
vad 2013 (gümnaasium),
27. Viljandimaa, Karksi-Nuia (põhikool ja
gümnaasium),

28. Viljandimaa, Viljandi (algaste),
30.–31. Tartu (algaste, põhikool ja gümnaa-
sium).
aprillis: 
1. Lääne-Virumaa, Rakvere (põhikool ja
gümnaasium),
4. Valgamaa, Valga (algaste, põhikool ja güm-
naasium),
6. Pärnumaa, Pärnu (algaste, põhikool ja
gümnaasium),
10. Jõgevamaa, Lustivere (algaste),
16. Saaremaa, Kuressaare (põhikool),
19. Lääne-Virumaa, Vohnja (algaste).

Eelvoorudel osalevaid kooliteatrite truppe
oli kokku 221: Tallinnast 11, mujalt Harju-
maalt 21; Hiiumaalt 5; Ida-Virumaalt 28; Jõ-
gevamaalt 22; Läänemaalt 11; Lääne-
Virumaalt 17; Pärnumaalt 22; Raplamaalt 10;
Saaremaalt 20; Tartust 17, mujalt Tartumaalt
10; Valgamaalt 10; Viljandimaalt 7; Võru-
maalt 10. 

Kooliteatrite ühisprojekt
Kirjanduslik teatriprojekt „Tähistame kul-
tuuripärandi aastat ja mängime Fr. R. Kreutz-
waldi loomingut”. Kultuuripärandi aasta
tähistamiseks mängisid 11 kooliteatrit ühis-
lavastuses 28. juunil Võrus Fr. R. Kreutz-
waldi Memoriaalmuuseumi hoovis. Lavastas
ja õpilasi juhendas Tarmo Tagamets. 
      Valitud katkendeid ja neile lisatud paik-
kondlikke lugusid esitati sügise jooksul koo-
lides ja kultuurikeskustes: 9. oktoobril Võrus,
Sõmerpalus, Käinas, Laulasmaal, Tallinnas,
Vaidas, Tartus, Kolgas; 26. oktoobril Puurma-
nis ja Põltsamaal ning 14. detsembril
Maardus.

Rahvusvaheline festival EDERED 2013 
„Tribes“
29. juulist – 8. augustini toimus Ipswichis,
Inglismaal, 9. Euroopa Noorte Teatrikohtu-
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mine (9th European Youth’s Theatre Encou-
ter). Kohtumisest võttis osa 11 riiki: Ukraina,
Taani, Iisrael, Austria, Šveits, Prantsusmaa,
Soome, Horvaatia, Belgia, Inglismaa ja Eesti.
2013. aasta teemaks oli hõimud (Tribes). Koh-
tumise kunstilised juhid olid Sue Colgrave ja
Kevin Dowsett. 

HARRASTUSTEATRITE 
olulisemad sündmused:
15.–17. veebruarini XI Tudengite Teatripäe-
vad Viljandis.                                                            
23.–26. maini rahvusvaheline nukuteatrite
festival „Teater kohvris“ Viljandis.                  
9.–10. augustini külateatrite festival Väike-
Maarjas Lääne-Virumaal. 

26.–27. märtsini rahvusvaheline teatrifestival
„Siin ja ainult siin“ Liepajas Lätis.                                                                                                                                  
19.–28. augustini toimus ülemaailmne har-
rastusteatrite kongress ja festival Monacos,
kus Eestit esindas Ida-Virumaa teater Otpad
lavastusega „Inishmaani igerik” (autor
M. McDonagh, lavastaja Galina Didkovs-
kaja).

Maakondlikud eelvoorud
23.–30. märtsini: Võrumaa maateatripäev
Mõnistes; Raplamaa harrastusteatrite festival
Järvakandis; Valgamaa näitemängupäev
2013 Riidajal ja Järvamaa teatripäev Koerus. 
6.–23. aprillini: Läänemaa külateatrite päev
Kõmsil; Kagu-Eesti teatripäev Põlvas; Viljan-
dimaa teatripäev Paistus; ProvintsiTeatri-
Päev Kärdlas; Lääne-Virumaa harrastus-
teatrite festival Väike-Maarjas; Ida-Virumaa
teatripäev Kohtla-Nõmmel; Pärnumaa har-
rastusteatrite festival Pärnus. 
4.–5. maini Jõgeva- ja Tartumaa harrastus-
teatrite festival MÕHU 2013 Põltsamaal. 
11.–13. oktoobrini Harjumaa harrastusteatrite
festival Jõelähtmel. 

Eelvoorudel osales kokku 98 harrastusteatrit:
Võrumaalt 5; Raplamaalt 9; Valgamaalt 6;
Järvamaalt 4; Läänemaalt 5; Viljandimaalt 7;
Lääne-Virumaalt 5; Ida-Virumaalt 7; Pärnu-
maalt 5; Harjumaalt 11; Põlva-, Võru- ja Val-
gamaalt 8; Saare-, Hiiu-, Lääne- ja Pärnu-
maalt 13; Jõgeva- ja Tartumaalt 13.

Harrastusteatrite suvekool
toimus 28.–30. juunini Järvakandis. Harras-
tuslavastajatega töötas Sander Pukk, harras-
tusnäitlejatega Katrin Saukas (hääl ja sõna),
Wilfred Van De Peppel Hollandist (füüsiline
eneseväljendus) ja Nero Urke (näitlejameis-
terlikkus). Toimus kohtumine ja vestlus Elmo
Nüganeniga teemal „Teater kogukonna
hüvanguks“.

„Teater tuleb külla!“
Projekti raames andsid Eesti harrastusteatrid
oktoobrist 2012 kuni maini 2013 iga kuu ühe
etenduse Viljandi Sakala Keskuses:  
10. jaanuaril Jõelähtme Lavagrupp, A. Tšeh-
hovi „Abieluettepanek“ ja „Karu“, lavastaja
Maie Ramjalg; 
8. veebruaril Viimsi Harrastusteater, Burt
Bacharachi, Hal Davidi, Neil Simoni „Luba-
dused, lubadused“, lavastaja Rünno Karna; 
7. märtsil Tabivere Harrastusteater, „Võidu-
laenu loosipilet“, lavastaja Tõnis Lepp; 
11. aprillil Vilde Teater, Mehis Pihla „Maria
eri“, lavastaja Tess Pauskar;  
9. mail Teoteater, Natalie Papin „Söö Mind
Ära!“, lavastaja Piret Viisimaa. 

Teatrifestival BaltiRamp
IV Balti riikide festival toimus 13.–15. sep-
tembrini Birštonases, Leedus.
Festivali raames toimusid õpitoad: näitleja-
koolituse viis läbi lavastaja ja õppejõud Olga
Lapina (Leedu), rütmi ja tempo õpituba ju-
hatas helilooja Nijole Sinkeviciute (Leedu).
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Eestit esindasid SEE-Teater lavastusega „Li-
monaadi Ets“ (autorid E. Vetemaa ja E. Aule,
lavastaja Erki Aule) ja Ranna-Viru Rahvatea-
ter lavastusega „Pantelei Karmanovi sentent-
sid“ (autor I. Võrõpajev, lavastaja Tiit Alte). 

Rahvakultuuri mentorprogramm 2013–2017
Eesti Harrastusteatrite Liit veab harrastus-
teatrite valdkonna mentorite programmi
koostöös Rahvakultuuri Keskusega. Harras-
tusteatrite mentorprogrammi eesmärgid on:
teatrikunsti traditsiooni hoidmine, säilita-
mine ja levitamine eestikeelse, muukeelse ja
murdekeelse teatri abil; harrastajate teatri-
kunstialaste oskuste ja võimete arendamine
eesmärgiga tõsta harrastusteatrite kunstilist
taset ning tõhustada teatrikunsti sotsiaalset
funktsiooni ning rikastada seeläbi paikkonna
elukvaliteeti.
Harrastusteatrite mentorkoolituste teemad
on lavastamine (suunatud lavastajale); näit-
lejameisterlikkus (suunatud näitlejale ja la-
vastajale); lavastuse tehniline teostus (suuna-
tud lavastajale ja kohalikule teatri tehnilisele
personalile) ja teatrimajandus (administree-
rimine, avalikud suhted, rahastamine).
2013. aastal toimusid maakondades mentor-
programmi raames koolitused:
I Lavastuste tehniline teostus, 4 koolitust Tal-
linnas ja Kärdlas; 
II Näitlejameisterlikkus, 9 koolitust: Tartus,
Valgas, Kuressaares, Tapal, Lasvas, Tallinnas,
Kuusalus, Palal; 
III Lavastajatele, 21 koolitust: Tartus, Tallin-
nas, Põlvas, Pärnus, Salmel, Rakveres,
Kohtla-Nõmmel, Vana-Vigalas, Lasvas, Abja-
Paluojal, Rannus, Kõmsil, Arukülas, Koerus,
Palamusel, Kärdlas, Tartus (puuetega õpi-
laste kooliteatrite juhendajatele), Jõgeval
(maakonna kooliteatrite juhendajatele), Tal-
linnas (kooliteatrite juhendajatele).

TEATRIORGANISATSIOONID

EESTI HARRASTUSTEATRITE LIIT
www.harrastusteatrid.org 
Juhatuse koosseis (2011–2013): Ain Saviauk,
Erlend Kollom, Viivi Metslaid, Maire Silla-
vee, Tiina Tegelmann ja Kristiina Oomer. 
Eesti Harrastusteatrite Liidu ülesanneteks
valdkonna hoidja ja arendajana on:
heal tasemel teatrikunstiga tegelemine,
kultuurielamuse pakkumine oma paikkon-
nas ja paikkonna seltsielu tegevuse aktivisee-
rimine, sarnaselt mõtlejate koondumine,
sotsiaalse enesekindluse leidmine, oma loov-
oskuste ja -võimete ning isiksuse arendamine
eneseteostuse ja loomingu kaudu.
Seisuga 31. detsember 2013 oli Eesti Harras-
tusteatrite Liidul 46 liikmesteatrit.

EESTI TEATRILIIT
www.teatriliit.ee  
Liikmete arv: 1536
Juhatus: Ain Lutsepp (esimees), Rein Oja
(aseesimees), Jaak Allik, Dmitri Harchenko,
Vahur Keller, Anu Lamp, Ene-Liis Semper,
Hillar Sein, Gert Raudsep, Peeter Raudsepp,
Heli Veskus, Priidu Adlas. Vastutav sekretär
Riina Viiding.

1. Toimus 8 juhatuse ja 2 volikogu koos-
olekut.

2. Allkirjastati kokkulepe valitsusega palga-
miinimumi kehtestamiseks. Eesti Vabariigi
Kultuuriministeerium minister Rein Langi
isikus ja TALO, keda esindas juhatuse esi-
mees Ago Tuuling, allkirjastasid 25. septemb-
ril 2013 kokkuleppe, mille kohaselt kõrg-
haridusega, kõrgharidust nõudval ameti-
kohal täistööajal töötava riigiasutuse (valit-
susasutuste kui ka hallatavate asutuste)
kultuuritöötaja ning sellega võrdsustatud
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teatrites töötava kutselise eriharidusega töö-
taja brutotöötasu on alates 1. jaanuarist 2014
vähemalt 700 eurot.

3. Läbirääkimised Eesti Etendusasutuste Lii-
duga Eesti teatritöötajate kollektiivlepingu
muutmiseks. Seoses teatri tehniliste töötajate
esimese kollektiivlepingu sõlmimisega 2012.
aastal, Näitlejate Liidu kollektiivlepingu
uuendamisega ning vajadusega kaasajastada 
2008. aastal sõlmitud teatritöötajate üldlepin-
gut, alustati 2013. aasta lõpul läbirääkimisi
Etendusasutuste Liiduga. 

4. Toimusid kutseeksamid lavameistritele,
kokku anti 6 riiklikult registreeritud kutse-
tunnistust. Komisjonis: Roland Leesment
(esimees), Sirli Bergström, Jaan Mikkel,
Raivo Põldmaa ja Liina Unt. Eelnevalt toi-
mus 11. veebruaril eksameid ettevalmistav
seminar lavatöötajatele – lavameistritele Jaan
Mikkeli läbiviidud ja raamatu ”Lavast ja
lavatehnikast” alusel. 

5. Teatriliidu poolt uuendati kutsestandardite
kvalifikatsioonidokumenti, et siduda need
8-tasemelise Euroopa kvalifikatsiooniraamis-
tikuga (EQF). Kinnitati lavameistri ja deko-
raatori uued kutsestandardid. Valgustaja
kutsestandardi uuendamist alustatakse 2014.
aastal. 

6. Teatriliit korraldas 8. mail 2013 seminari
teatrite tehnilistele töötajatele, tehnilise ala
juhtidele, personaliosakonna töötajatele ja
teatrijuhtidele. 
7. Teatriliit osales jätkuvalt Kultuuriministee-
riumi poolt ellukutsutud töörühmas vaba-
kutseliste loovisikute sotsiaalse kaitstuse
parandamiseks. Töögrupis arutatu põhjal
tehti ettepanek Sotsiaalministeeriumile muu-
ta ravikindlustusseaduses sätestatud tingi-

musi, mis käsitlevad lühiajaliste käsundus-,
töövõtu- või muude teenuse osutamiseks sõl-
mitud võlaõiguslike lepingute alusel tegut-
sevate loovisikute kindlustuskaitse tekki-
mist.

8. Teatriliit osales Kultuuriministeeriumi
poolt ellukutsutud loovisikute ja loomelii-
tude seaduse muutmise eelnõu töörühmas.

9. Allkirjastati Eesti etenduskunstide arengu-
kava aastateks 2013–2020 Eesti Etendusasu-
tuste Liidu, Eesti Teatriliidu, Eesti Teatri
Agentuuri ja EV Kultuuriministeeriumi
poolt.

10. Koordineeriti aastaauhindade žüriide
tööd, auhinnad anti üle teatripeol Endla teat-
ris.

11. Kultuurkapitali toetusel ilmusid: Teatri-
elu 2011 (koostanud Jaak Allik, kroonika
Tiina Ritson), Teatrielu 2012 (koostanud
Hedi-Liis Toome ja Liina Unt, kroonika Eesti
Teatri Agentuur), „Velda Otsus – nimi
eesti kultuuris“ (autor Pille-Riin Purje), „La-
vastajaraamat II: 8 intervjuud Eesti lavastaja-
tega“ (koostanud Ingo Normet).

12. 2013. aastal lõppes Pedassaare puhke-
kodu rendileping riigiga, seda ei pikendatud.
Jätkatakse Koolimäe ja Laheküla puhkeko-
dude hooldamist ja tööshoidmist. Koolimäe
puhkekodu renoveerimisplaani elluviimi-
seks on pöördutud Kultuuriministeeriumi ja
RKSi poole.
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EESTI NÄITLEJATE LIIT
www.enliit.ee
Liikmete arv: 505

Juhatuse koosseis: Gert Raudsep (esimees),
Enn Lillemets (aseesimees), Velvo Väli (asee-
simees), Rasmus Kaljujärv, Tanel Saar, Tiina
Tõnis, Jekaterina Kordas, Mari-Liis Lill, Tõnn
Lamp, Märt Jakobson, René Soom, Liia Ka-
nemägi-Jõerand, Triin Lepik, Tanel Jonas,
Vilma Luik. Liidu vastutav sekretär on Ene-
ken Aksel.

Üldkoosolek toimus 8. aprillil 2013 Vene
Teatris.
Kuulati ära esimehe ettekanne liidu tegevus-
est ja arengusuundadest. Revisionikomisjoni
(Anne-Reet Margiste ja Rednar Annus) töö
kinnitati ühehäälselt. Mälestati eelmisel aas-
tal meie hulgast lahkunud kolleege (neid oli
4). Revisjonikomisjon kinnitati samas koos-
seisus.
Kinnitati liidu uus põhikiri, mille suurim
muutus on üldkoosoleku toimumine iga 3
aasta tagant ning volikogu moodustamine,
mis täidab liidu juhtorgani ülesannet üld-
koosolekute-vahelisel ajal. Kinnitati ka juha-
tuse moodustamise printsiip (igast teatrist,
kus on vähemalt 10 liidu liiget – 1 esindaja
juhatuses; 2 vabakutseliste esindajat; 2 solis-
tide esindajat; 1 väiketeatrite esindaja; esi-
mees). Nimeliselt kinnitati juhatus ja volikogu.
Alustati läbirääkimisi uue kollektiivlepingu
ja palgakokkuleppe üle EETEALiga.
Ergo Kindlustusega jätkati ENL liikmete öö-
päevaringset õnnetusjuhtumikindlustust.
Liidu auliikmeks valiti Marje Metsur ja Pee-
ter Jürgens. 
Liidu aastapreemia (auraha) sai Peeter Ja-
kobi. See anti üle rahvusvahelisel teatripäe-
val, 27. märtsil 2013 Teatriliidu aasta-
auhindade peol Endla Teatris.

Mittetulundusühing on Eesti Vabariigi kut-
seliste näitlejate vabatahtlik ühendus, loome-
liit ning on Rahvusvahelise Näitlejate Föde-
ratsiooni ( FIA) liikmesorganisatsioon. Eesti
Näitlejate Liidu alaliit on Eesti Solistide Liit
(esimees Märt Jakobson).

EESTI LAVASTAJATE LIIT
www.lavastajateliit.ee 
Liikmete arv: 84

ELL üldkoosolek toimus 17. märtsil 2013
Eesti Teatriliidus.
Esimeheks valiti taas Vahur Keller, juhatusse
Toomas Lõhmuste (aseesimees), Peeter
Raudsepp, Jaanika Juhanson, Kati Kivitar,
Sander Pukk ja Tiit Palu.
Revisjonikomisjoni valiti Eero Spriit ja Allan
Kress.
Liidu vastutav sekretär on Eneken Aksel.
Peeti 11 juhatuse koosolekut.
Liit andis oma liikmetele tervise- ja teatri-
piletite toetusi, loovisikute ja loomeliitude
seaduse alusel anti loomestipendiume 34 la-
vastajale.
ELL esimees Vahur Keller osales Loovisikute
ja Loomeliitude seadusemuudatuste arutelu-
del, samuti läbirääkimistel Etendusasutuste
Liidu ja Eesti Teatriliiduga raamlepingu
väljatöötamisel, mis saaks olema aluseks töö-
lepingute sõlmimisel teatritega.
2013. a sügisel alustati Jaanika Juhansoni ja
Sander Puki eestvedamisel loengusarjade
korraldamist teemal „Ruum“.
Traditsiooniline Lavastajate Liidu suvekool
toimus Viinistul 6.–8. augustil. Mentoriks oli
lavastaja Daniel Slater, kes rääkis teemal
„Kuidas lavastada muusikat“. Muusikatead-
lane Kristel Pappel rääkis teemal „Muusika-
teatri lavastamise trendid tänapäeval“. Ja
helilooja Tõnu Kõrvits, kelle esimese ooperi
„Liblikas“ esietendus oli planeeritud sep-
tembrisse, rääkis teemal „Loo jutustamine
muusikas“.
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EESTI LAVASTUSKUNSTNIKE LIIT
www.lavastuskunst.ee 
Liikmete arv: 62

ELKLi üldkoosolek toimus 22. aprillil 2013
Eesti Teatriliidus.
ELKLi esinaiseks valiti taas Maret Kukkur,
juhatusse valiti: Ene-Liis Semper, Hille Ermel
(Iir Hermeliin), Rosita Raud, Pille Jänes,
Taavi Varm ja Inga Vares. 
Revisjonikomisjoni valiti Riina Vanhanen ja
Marge Martin.
Liidu vastutav sekretär on Eneken Aksel.

ELKLi esinaine Maret Kukkur  osales Loov-
isikute ja Loomeliitude seadusemuudatuse
väljatöötamisel.
Festivali DRAAMA raames toimus suur
kobarnäitus 20 lavastuskunstniku osalemisel,
Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi kogudest
oli eksponeeritud 7 kunstniku looming. Näi-
tuse kuraator oli Maret Kukkur. Festivali raa-
mes toimus liidu 20-aastase tegevuse märki-
miseks ka sügiskool. Lektoriteks olid: Aare
Toikka, Ene-Liis Semper, Tarmo Jüristo, Mee-
lis Oidsalu ja Ralf Lõoke. Teemaks oli „Maa-
giline ruum“.
Sügisel 2013 algasid ettevalmistused 2015.
aastal toimuvaks Praha Kvadriennaaliks.
Kuulutati välja kuraatori konkurss ja sõlmiti
koostöölepe Eesti Teatri Agentuuriga.
Sõlmiti koostööleping Soome Lavastus- ja
Kostüümikunstnike Liiduga.

EESTI KUTSELISTE TANTSIJATE 
LOOMELIIT
www.ektl.ee 
Liikmete arv: 154
Juhatus: Dmitri Harchenko (esimees), Kalju
Saareke, Ernst Raiste, Triinu Leppik, Janika
Suurmets.

EESTI TANTSUKUNSTNIKE LIIT
www.tantsuliit.ee
Liikmete arv: 61
Juhatus: Raido Bergstein (esimees), Monika
Tomingas, Doris Feldmann, Külli Roosna,
Laura Kvelstein, Maria Uppin, Mihkel Ernits.

EESTI TEATRIUURIJATE 
JA -KRIITIKUTE ÜHENDUS
teatriuurijad.org.ee/ety
Liikmete arv: 49
Juhatus: Riina Oruaas (esinaine), Rait Avestik
(aseesimees), Luule Epner (aseesinaine),
Madli Pesti, Liina Unt. 

13. oktoobril 2012 loodud mittetulundus-
ühingu asutajateks on senise Eesti Teatriuu-
rijate Ühenduse ja Eesti Teatrikriitikute
Ühenduse liikmed. ETUKÜ on vabatahtlik
erialaühendus, mis koondab teatriuurimise,
teatrikriitika ning nende õpetamise alal te-
gutsevaid inimesi. Ühendus toetab oma liik-
mete erialast enesetäiendust ja teatriteaduse
üliõpilaste teatrialast haridust.

Avalikud üritused:
Aastakonverents „Nulli ja lõpmatuse vahel:
Eesti teater 2000. aastatel“ toimus 4.–5. jaa-
nuarini Teatris NO99. Konverentsil peeti 13
ettekannet. Esimese päeva õhtul tähistati Lea
Tormise ja Lilian Velleranna 80. juubelit, teise
päeva õhtul toimus avalik vestlusring näitle-
jatega.
Avalik arutelu „Oleviku/Igaviku teater“ toi-
mus 27. septembril 2013 Von Krahli Teatris,
arutelu teema olid Sarah Kane’i „Puhasta-
tud“ ja „4.48 psühhoos“ Juhan Ulfsaki lavas-
tuses Von Krahli Teatris. Arutelu salvestati
ning avaldati ajakirja Teater.Muusika.Kino
2014. aasta jaanuarinumbris.
Aastakonverents „Selle sajandi klassika-
mängud“ 14. detsembril 2013 Rahvusooper
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Estonia Talveaias. Peeti 9 ettekannet ning
esitleti TÜ Kirjastuse artiklikogumikku
„Eesti teatriteaduse perspektiivid“ (koostaja
Anneli Saro). Kogumik on pühendatud teat-
riteaduse õppejõule Luule Epnerile.  

Tunnustamine:
ETUKÜ auhind on Hea Teatri Auhind, mida
Eesti Teatrikriitikute Ühendus on välja and-
nud alates 2002. aastast. 2013. aastast jätkas
traditsiooni ETUKÜ. Hea Teatri Auhinna
2012. aasta laureaat – Anne Türnpu, lavastaja
ja EMTA lavakõne õppejõud. Auhind anti üle
17. märtsil 2013 NUKU teatris Anne Türnpu
lastelavastuse „Jussikese seitse sõpra“ eten-
duse järel. Laureaadile kingiti kunstnik Alice
Kase segatehnikas maal. 

Koostöös Kanuti Gildi SAALiga anti välja
Eesti Sõltumatu Tantsu Auhind. 2012. aasta
loomingu eest pälvisid Aasta Tegija auhinna
Erik Alalooga, Andreas W, Tanel V. Kulla,
Hans-Gunter Lock lavastuse „Materjali vas-
tupanu” eest ning Aasta Läbilöögi auhinna
Sõltumatu Tantsu Ühendus tantsuelu ärata-
mise eest Okasroosikese lossis. Auhinnad
anti üle 29. aprillil 2013 Tantsupäeva Hom-
mikusöögil Kanuti Gildi SAALis. Žüriisse
kuulusid Madli Pesti (ETUKÜ), Riina Oruaas
(ETUKÜ), Priit Raud (Kanuti Gildi SAAL),
Paul Piik (Eesti Teatri Agentuur). 

TEATRILIIDU SEENIORIDE ÜHENDUS
Liikmete arv: 461
Juhatus: Juris Žigurs (esimees), Epp Viller,
Anne Margiste, Tiiu Randviir, Eha Kard, Anu
Kaal.

EESTI ETENDUSASUTUSTE LIIT 
www.eeteal.ee 

EETEALi kuulus 20 teatrit: asutajaliikmed
RO Estonia ja Von Krahli Teater, liikmed SA
Eesti Draamateater, SA Eesti Teatri Festival,
SA Rakvere Teatrimaja, SA Ugala Teater, SA
Vene Teater, MTÜ R.A.A.A.M., MTÜ Tartu
Suveteatri Selts, MTÜ VAT Teater, MTÜ
Teine Tants (Kanuti Gildi SAAL), OÜ Vana
Baskini Teater, SA Endla Teater, SA Teater Va-
nemuine, SA Teater NO99, Tallinna Linnatea-
ter, Kuressaare Linnateater, SA NUKU, Tartu
Uus Teater ja SA Vaba Lava. 
Eesti Etendusasutuste Liidu tegevjuht on
Monika Larini, juhatuse esimees Raivo Põld-
maa ning juhatuse liikmed Aivar Mäe, Joo-
nas Tartu, Tiina Rebane ja Kristiina Reidolv.

Korraldati kaks koolitust teatrite raamatupi-
dajatele, teemadeks riigikontroll ja aasta-
aruannete koostamine.
Osaleti Euroopa Etenduskunstide Tööand-
jate Liitude Liiga (PEARLE*) konverentside
töös: maikuus Edinburghis ja novembris Ko-
šices.
Mais toimunud Edinburghi konverentsi pea-
teemad olid: Bologna protsessi mõju ja sellest
tulenev vajadus lihtsusta ligipääsu kõrghari-
dusele ja täienduskoolitusele, elukestev õpe
ning ümberõpe etenduskunstide valdkon-
nas, muutused Euroopa muusikahariduses,
online-etendustega kaasnevad autoriõigu-
sed, lavastuste salvestamiste praktikad erine-
vates liikmesriikides, etendusasutuste tege-
vust reguleerivad seadusandlused liikmes-
riikides.
Novembris toimunud Košice konverentsi
peateemad olid: tööohutuse direktiivid eri-
nevates liikmesriikides, vanemapuhkuse
direktiiv, mittediskrimineerimise ettepanek,
sotsiaalkindlustussüsteemi laienemine tei-
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sest liikmesriigi residentidele, Shengeni
viisaruumi problemaatika kolmandate rii-
kide kodanike tööhõivele, Euroopa sektorite
sotsiaalne dialoog, “live performance 2014”
programmi tutvustus, sotsiaalse dialoogi
tugevdamine Lõuna-Euroopas, Euroopa re-
gulatsioonid muusikainstrumentidega reisi-
miseks, autoriõigused.

EESTI TEATRI AGENTUUR 
www.teater.ee 
statistika.teater.ee 
draamamaa.ee 

Sihtasutuse juhataja: Ott Karulin.
Nõukogu: Raivo Põldmaa (esimees), Ain
Lutsepp, Monika Larini, Jaak Allik ja Hillar
Sein.

Sõlmiti 9 uue eesti algupärandi agendilepin-
gut, 27 võõrkeelest tehtud tõlke agendilepin-
gut, 107 lepingut kutseliste teatrite, harrastus-
teatrite ja ringhäälinguorganisatsioonidega.
Agentuuri näidenditekogu täienes 240 uue
teatriteksti võrra.
Ilmumist alustas uus raamatusari „teater |
näidendid“. Koostöös Hispaania suursaat-
konnaga Eestis ja Eesti Draamateatriga kor-
raldati 7. mail uuemat hispaania ja katalaani
näitekirjandust tutvustav õhtu ja uue raama-
tusarja „teater | näidendid“ esimese köite
„Valik hispaania ja katalaani näidendeid“
esitlemine.

Toimus Eesti Teatri Agentuuri kümnes suur
näidendivõistlus. Žürii koosseisus Jan Kaus
(esimees), Andrus Laansalu, Mari-Liis Lill,
Ene Paaver, Jukka-Pekka Pajunen (Soome),
Marius Peterson ja Anne Türnpu jaotas võist-
luse auhinnad järgnevalt: I preemia (3000
eurot) – Toomas Suumanile näidendi
„Viimase öö õigus“ eest; II preemia (1 400

eurot) – Martin Algusele näidendi „Väävel-
magnooliad“ eest, III preemia (à 700 eurot) –
Ott Aardamile näidendi „Jää“ eest, Viktor
Kingsepale (alias Urmas Lennuk) näidendi
„Minu tänav“ eest ja Andra Teedele näidendi
„Estoplast“ eest.  

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse toetus-
programmi “Etenduskunstide valdkonna
arendamine ning valitud sihtturgudele
(Soome, saksakeelsed maad, Venemaa) sise-
nemine eesmärgiga kasvatada kasusaajate
ekspordikäivet” (1.01.2012–31.12.2013) toel
tehti tõlkeid eesti näidenditest – 18 (inglise,
soome, rootsi ja saksa keelde), neist kõigi
kohta sõlmiti agendileping. 
Lisaks toimus turundusmaterjalide valmista-
mine, turu-uuringud, ekspertide võrgustiku
moodustamine, müügivisiidid, kohtumised
festivalidel Eestis ja välismaal (Diana Drama,
Tampereen Teatterikesä, Baltic House, Düs-
seldorf Tanzmesse, München Spielart, Balto-
scandal, Draama 2012–13, Uus Tants), mini-
festival draamamaa.weekend, koostöös Eesti
Instituudiga ilmus „Teatriilm“ saksa ja vene
keeles. 
Agentuuri poolt kogutud 2012. aasta teatri-
statistika koondas veebilehele statistika.tea-
ter.ee andmed 42 etendusasutuse tegevuse
kohta ning esimest korda ilmus teatristatis-
tika koostöös Eesti Teatriliiduga aastaraa-
matu Teatrielu lisana. 

EESTI TEATRI- JA MUUSIKAMUUSEUM 
www.tmm.ee 

Üritused
26. märtsil tähistati rahvusvahelist teatri-
päeva kohtumisõhtuga „naine=ballett“, kus
osalesid Mai Murdmaa, Tiiu Randviir, Age
Oks ja Eve Andre. Kohtumisõhtut juhtis
Kirsten Simmo.
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29. aprillil tähistati Georg Sander 90. juubelit
austamisõhtu ning näituse avamisega As-
sauwe tornis. Näituse „Teater ja kunst. Georg
Sander 90“ koostasid  Kustav-Agu Püüman
ja Seidi Raid.

17. mail toimus Muuseumiöö raames mäles-
tusõhtu „Öös on inimesi – Juhan Viiding“.
Juhan Viidingut kui kunagist ETMMi tööta-
jat, sõpra ja lähedast meenutasid Mari Ta-
rand, Marika Rink, David Vseviov ja Rein
Ruutsoo. Õhtut juhtis Kirsten Simmo.

4.–6. juunini toimusid Tallinna Vanalinna
Päevade raames teatrietendused muuseumis:
Birgit Landberg „Ühest kohvrist kostab muu-
sika“, TÜVKA teatritudengite 10. lennu la-
vastus Assauwe tornis. Lavastaja Birgit
Landberg, osades: Kristjan Lüüs, Kristo Vein-
berg, Fatme Helge Leevald, Laura Niils ja Sil-
ver Kaljula. Esietendus 4. juunil 2013.
Valeri Petrov „Kes on sõber number üks?“
TÜVKA teatritudengite 10. lennu lavastus
Assauwe hoovis. Lavastaja Kaija M Kalvet,
osades: Karl Edgar Tammi, 
Jaanika Tammaru, Märt Koik, Kristjan Lüüs,
Liina Leinberg, Kaarel Targo, Kristo Vein-
berg. Esietendus 4. juunil 2013.
4. juunil toimus Assauwe hoovis Eesti Impro-
teatri etendus „IMPROtsess“ 
5. juunil toimus Assauwe hoovis improteat-
rite võistlus Eesti Improteater vs Improgrupp
Jaa!

12. novembril toimus Urmas Alenderi ja Rai-
mond Valgre juubelitähtpäevade tähistamine
õhtuga „Raimond ja Urmas“. Kirju ja luulet
lugesid ning laule laulsid Rain Simmul ja
Andero Ermel. Kava koostas Risto Lehiste.

29.–30. novembrini toimusid traditsiooni-
lised Panso Päevad. 29. novembril toimus

kohtumisõhtu lavakunstikooli II lennuga,
kellest viibisid kohal Anne Tuuling, Iivi Le-
pik, Tõnu Tamm, Marje Metsur, Anni Kreem,
Viiu Härm, Helgi Ilo ja Karin Karm. Õhtut
juhtis Kirsten Simmo, üritus salvestati muu-
seumi arhiivi tarbeks. 30. novembril näidati
muuseumi saalis ekraanile Virve Aruoja
dokumentaalfilmi „Teatri vang“.

Näitused
27. märtsil avati muuseumi kodulehel vir-
tuaalnäitus „11 Pansot“ http://tmm.ee/
11pansot
6. septembril avati Adamson-Ericu Muuseu-
mis koostöönäitus „Estoonlased kujutavas
kunstis“. Eksponeeritud olid ETMMi kogu-
desse kuuluvad maalid ja skulptuurid Esto-
nia teatri näitlejatest ja lauljatest.

Särevi Teatrituba
12. aprillil anti Hans Kaldojale üle Felix
Moori nimeline Raadioteatri preemia. Tina 23
maja seinal avati mälestustahvel Andres ja
Anna Särevile, Felix Moorile, Linda Selliste-
mägile ja Aino Tammele.

Näitlejate luuleõhtute sarjas „Pajats või
poeet“
21. märtsil toimus Peeter Volkonski luule-
õhtu „Mis maa see on…“
11. aprillil toimus Alo Kõrve luuleõhtu „Kirja
pandud mõtted… Sulle“.
24. oktoobril toimus Tõnu Oja luuleõhtu
„Täitsa tavalised lorid laulud“.
19. detsembril esitas oma luulekava „48“
Aare Toikka.

Trükised
29. novembril toimus XVI raamatu esitlus
sarjast ELAVIK: „Ela hästi, Tont! Toomas
Tondu kirjad ja mälestused“. Koostaja
Simmo Priks, toimetaja Kirsten Simmo,
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kunstnik Kadi Pajupuu, kirjastus SE&JS. Esit-
lusel luges Toomas Tondu kirju Mihkel Tiker-
palu.

Kogumistöö
Teatriosakonda lisandusid teatrite 2012. a
kavalehed ja lavastusfotod digifotode kujul
ning lavastuste videosalvestised. 
Monoteater annetas muuseumile lavastuse
„Külm lugu“ kaaspeaosalise, silikoonist teh-
tud nukk-laiba Markuse. Valmistaja Grimm
FX. Nukk oli muuseumis eksponeerimisel
10.–19. detsembrini.

EESTI VÄIKE- JA 
PROJEKTITEATRITE LIIT

24. novembril 2013 asutatud eestkosteorga-
nisatsioon, mille eesmärk on esindada ja
kaitsta väiketeatreid ning luua neile paremad
võimalused projektiteatri tegemiseks. 
Asutajaliikmed: SA Vaba Lava, MTÜ
R.A.A.A.M, MTÜ Banaanikala, SA Fine 5
Tantsuteater, MTÜ Teoteater, Loominguline
Ühendus MTÜ Oma Lava, MTÜ Sõltumatu
Tantsu Ühendus ja Arena MTÜ. Liidu ju-
hatuse liikmeteks valiti René Nõmmik (SA
Fine 5), Allan Kress (MTÜ Banaanikala) ja
Kristiina Reidolv (SA Vaba Lava). 

VARIA

AUHINNAD

Valgetähe III klassi teenetemärgiga autasus-
tati ooperilauljat Ain Angerit, Valgetähe IV
klassi teenetemärgiga näitlejaid Ines Aru ja
Hannes Kaljujärve, nukunäitlejat Helle
Laasi, lavastajat ja teatrijuhti Heidi Sara-
puud, näitlejat Marika Vaarik-Sood, teatri-
teadlast Mardi Valgemäed.

Eesti Vabariigi Kultuuripreemia 2013. aasta
loominguliste saavutuste eest pälvisid Ain
Anger – rahvusvahelise tegevuse ja kõrgeta-
semeliste rollide eest Rahvusooperis Estonia,
ja Ivo Lill – näitusetegevuse eest 2013. aastal.

Eesti Kultuurkapitali aastapreemia näite-
kunsti valdkonnas pälvis Risto Kübar läbi-
murde eest meie teatriruumist rahvusvahe-
lisele lavale. 

Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali
aastapreemia näitekirjanduse kategoorias sai
Mart Aas näidendiga „Äralennuväli“.

Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapi-
tali aastapreemia sai Lembit Peterson teatri-
hariduse edendamise ja visa valgustustöö
eest noorte seas, Vanalinna Hariduskollee-
giumi teatriprogrammis „Palju kära ei mil-
lestki“ lavastamise eest.

Harjumaa teatripreemia pälvis Estonia tšello-
rühma kontsertmeister Mart Laas. 

Tartu linna aunimetus Kultuurikandja aasta
teose looja kategoorias – näitleja Ardo Ran
Varres, aasta harrastusliku koosluse kategoo-
rias – Tartu Üliõpilasteater, aasta rahvakul-
tuurikandja kategoorias – Tartu Üliõpilas-
teatri juht ja lavastaja Kalev Kudu, aasta kul-
tuurikajastaja kategoorias – teatrikriitik Põim
Kama.
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Viljandi linna teatripreemia pälvis Luule
Komissarov kordumatute professionaalsete
ja köitvate rollide eest lavastustes „Ladu“,
„Kalmistuklubi“, „Väike raha“, „Maakad“,
„Limpa ja mereröövlid“ ja „Tuul pajuokstes“
ning 20-aastase töö eest Laine rollis tele-
seriaalis „Õnne 13“.

Viljandimaa teatripreemia pälvis Y-generat-
sioon – kevadel TÜ Viljandi Kultuuriakadee-
mia teatrieriala lõpetanud noorte laia-
haardeline teatriprojekt, mis tegeles Viljandi
tulevikku puudutavate küsimustega. Y-gene-
ratsiooni kuuluvad Marika Palm, Klaudia
Tiitsmaa, Rait Õunapuu, Kristian Põldma,
Vallo Kirs ja Adele Sepp.

EESTI TEATRILIIDU AASTAAUHINNAD
Auhinnad anti üle rahvusvahelise teatri-
päeva pidulikul tähistamisüritusel 27. märt-
sil 2014 Tallinna Linnateatris, kätteandmisest
tegi ülekande Eesti Rahvusringhääling. Au-
hindade väljaandja on Eesti Teatriliit, rahas-
tajad Eesti Kultuurkapital ja Eesti Vabariigi
Kultuuriministeerium. 

AASTA LAVASTUS, valib Teatriliidu juha-
tus: „Tannhäuser“, Rahvusooper Estonia.
Lavastaja Daniel Slater, kunstnik Leslie Tra-
vers, dirigendid Vello Pähn, Jüri Alperten,
Mihhail Gerts, valguskunstnik Anton Kula-
gin, liikumisjuht Kati Kivitar.

SÕNALAVASTUSTE AUHINNAD

lavastaja: Madis Kalmet – lavastused „Tita-
nicu orkester“, MTÜ R.A.A.A.M.; „Leegionä-
rid“, Rakvere Teater; „Kassirabal“, Tallinna
Linnateater.

kunstnik: Ene-Liis Semper – kujundus lavas-
tustele „Ilona. Rosetta. Sue“, „Enesetapja“,
„Iga eht südamelöök“, Teater NO99.

naispeaosa: Kersti Heinloo – preili Julie la-
vastuses „Preili Julie“, MTÜ Kell Kümme.
meespeaosa: Peeter Jürgens – vanaisa lavas-
tuses „Vanad ja noored“, Ugala Teater.

naiskõrvalosa: Marika Vaarik – osatäitmised
lavastustes „Ilona. Rosetta. Sue“, „Iga eht
südamelöök“, Teater NO99.

meeskõrvalosa: Meelis Rämmeld – Tuvi la-
vastuses „Sajand“, Nikolai Ogarjov lavastu-
ses „Utoopia rannik. III osa. Kaldale
heidetud“, Ugala Teater.

Žürii eriauhind: „Tiina Tauraite traktor“,
MTÜ Kolhoos – meeldiva ühendamise eest
kasulikuga.

Sõnalavastuste muusikalise kujunduse või
originaalmuusika auhind
Veiko Tubin – originaalmuusika ja muusika-
line kujundus lavastustele „Kolm vihmast
päeva“ ja „Offline“, Tallinna Linnateater.
Urmas Lattikas – originaalmuusika lavastu-
sele „Kollaborandid“, Eesti Draamateater.

MUUSIKALAVASTUSTE AUHIND

Mati Turi – Tannhäuseri tegelaskuju kõrge-
tasemelise vokaalse teostuse eest Richard
Wagneri ooperis „Tannhäuser“, Rahvus-
ooper Estonia.

Vanemuise teatri lavastusmeeskond, orkes-
ter ja trupp – Pjotr Tšaikovski ooperi „Jev-
geni Onegin“ kunstiliselt nauditava tule-
muse eest.

BALLETILAVASTUSTE AUHIND

Hayley Blackburn – nimiosa balletis „Rai-
monda”, Belle lavastuses „Kaunitar ja kole-
tis”, Vanemuine.
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TANTSULAVASTUSTE AUHIND

Kristjan Rohioja „Electronic City“ – koreo-
graafiline üllatus, õrn ja tundlik poeetiliste
metafooridega lavalugu; suurepärane töö
esitajate Maiken Schmidti ja Ago Sootsiga,
kes suutsid detailid suureks tantsida, VAT
Teater.

Muusika-, balleti- ja tantsulavastuste žürii
eriauhind
Ansambel Resonabilis ja Ott Aardam –
Kristjan Kõrveri kammerooperi „Raud-Ants“
omanäolise lavastusliku teostuse ja nõudliku
muusikalise partituuri ettekandmise eest,
Mustjala Festival, Saaremaa Ooperipäevad.

TEATRITÖÖTAJA AUHIND

Lavastust ettevalmistavas kategoorias
Dmitri Mjatšin – Vene Teatri metallitööline.

Etendust teenindavas kategoorias
Karin Tetsmann – Eesti Draamateatri
vanemrekvisiitor.

Haldus- ja administratiivtöötaja kategoorias
Jüri Kruus – Rahvusooper Estonia heliplaa-
tide restaureerija, teatrilooliste raamatute
koostaja, inspitsient. 

KRISTALLKINGAKESE AUHIND
Rene Köster – soololavastuse „Tzion“ eest
Kanuti Gildi SAALis. Lavastus on kantud sü-
gavalt läbitunnetatud isiklikust kogemusest
ja esitatud intensiivse kirglikkusega, kehali-
selt väljendusrikkalt ja ausalt.
Pääru Oja – Aleksandr Herzen, „Utoopia
rannik. I osa. Teekond“, Tallinna Linnateater;
Dennis Dutton, „Vertikaaltund“; T. Stedman
Harder, „Saatuse heidikute kuu“; Noor poiss
„Kaevuritest kunstnikud“; Silbe „Kevadine
Luts“; Philip, „Orvud“, kõik Eesti Draama-
teater; Franz, „Tasandikkude helinad“,
Saueaugu Teatritalu.

NIMELISED AUHINNAD 

Reet Neimari nimeline kriitikaauhind
Eero Epner – artiklid: „Avalikkus ja teater“
(Sirp, 24.01.2013); „Hetkelisusest sündiv va-
badus“ (Sirp, 29.08.2013); „Brutaalne prints“
(Sirp, 14.11.2013).

Salme Reegi nimeline auhind
Haide Männamäe ja Toomas Tross – autori-,
lavastaja- ja näitlejatöö klounipaari Piip ja
Tuut väljatöötamisel ning ampluaa pideval
avardamisel, sealhulgas lavastuses „Preili
Landskrone ja härra Pilstickeri armastus-
lugu”, Piip ja Tuut Teater.

Priit Põldroosi nimeline auhind
Ene Paaver – teatriraamatute, sealhulgas
Eesti Draamateatri näidendiraamatute sarja
järjepideva ja süvenenud, detailitäpse ja au-
toritundliku toimetamistöö eest. Samuti tun-
nustades tema algatust ja hoolt algupärase
näitekirjanduse regulaarsel tutvustamisel ja
autorite lähendamisel lavapraktikale „Esi-
mese lugemise“ raames. 
Tõnu Tepandi – pikaaegse pedagoogitöö
eest kõnetehnika ja lavakõne õppejõuna,
mille käigus ta on loonud hääle ja mängu
vastastikusel tihedal seosel põhineva isiku-
pärase meetodi. Samuti arvestades rohket
harjutusmaterjali sisaldavat ja autori n-ö hää-
lefilosoofiat avavat raamatut „Alguses oli
hääl“ (2012).

Georg Otsa nimeline auhind
Ain Anger – erakordsete saavutuste eest
maailma ooperi- ja kontserdilavadel, unusta-
mata sealjuures oma kodupublikut. Lavastu-
sed „Faust“ ja „Tannhäuser“ ning „Põlv-
kondade gala“ Rahvusooperis Estonia, kont-
serdid „Kaks bassi, kaks kirikut“ (koos
Jaakko Ryhäneniga), esinemised Saaremaa
Ooperipäevadel ja Birgitta festivalil („Don
Giovanni“ ja „Lohengrin“).
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Natalie Mei nimeline auhind
Ene-Liis Semper – jõulise ja julge lahenduse
eest klassikalise ooperiteose visuaalsel tõl-
gendamisel, Charles Gounod' ooper „Faust“,
Rahvusooper Estonia.

Ants Lauteri nimeline auhind

Näitlejaauhind: Indrek Ojari
Mark Styler, „Aju jaht“; Boka, „Pál-tänava
poisid“; Konduktor, Mihhaila Petrovitš, Ste-
pan Stepanovitš Tšubukov, Luka, „Maail-
male nähtamatud pisarad“; Antoine, „Üsna
maailma lõpus“; Näitleja, Isa vaim, Kultuuri-
huviline saatejuht, „Hecuba pärast“; Zakirov,
Keegi juhatusest, „Ohvrit mängides“; Jake
Quinn, „Kivid sinu taskutes“; Henri, „Boob
teab“; Maria, „Tšapajev ja Pustota“, Tallinna
Linnateater; osatäitmine lavastuses „Vahe-
peatus”, MTÜ R.A.A.A.M.

Lavastajaauhind: Mart Koldits
„Tšapajev ja Pustota“, „Metamorfoos“, „Loo-
made farm“, „Rätsep“, „Päike soojem, taevas
sinisem”, „Ohvrit mängides”, „Pál-tänava
poisid”, Tallinna Linnateater; „Pidu“, Eesti
Riiklik Nukuteater; „Hüppajad“, Vanemui-
ne; „Proffet”, suveprojekt koostöös Albu val-
laga; „Kummitus masinas”, Von Krahli Teatri
ja lavakunstikooli XXIV lennu koostöö;
„Ihade osakond“ ja „Simulaakrum“, Von
Krahli Teatri ja Eesti Kunstiakadeemia stse-
nograafiatudengitega.

Karl Adra nimeline auhind 
Žürii: Lea Tormis, Piret Kruuspere, Kalju
Orro ja Ingo Normet 
Andres Ots, kauaaegne Pärnu teatri, Eesti
Riikliku Noorsooteatri ja Tallinna Linnateatri
näitleja, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
lavakunstikooli lavakõne õppejõud, raadio-
hääl. 

Velda Otsuse 100. sünniaastapäeva tähista-

misüritusel, 24. oktoobril, loodi uue ränd-
auhinna traditsioon. Velda Otsuse hõbe-
peekri esimese hoidja au sai Laine Mägi.
Auhinna määras Eesti Draamateatri näitle-
jannale eseme esialgne omanik ja uue tradit-
siooni looja Eneken Aksel. 

Voldemar Panso nimeline auhind: Jörgen
Liik, EMTA lavakunstikooli XXVI lend. 

Felix Moori nimeline tänuauhind 
Eraalgatuslikku auhinda annavad välja Mart
ja Astrid Relve. 
Vilhard Pilvisto – kauaaegne raadio heli-
insener, innukas ja meisterlik kultuuri-
pärandi talletaja. 
Mari Tarand – tuntud raadiohääl, eesti keele
ja meele pühendunud kandja ning vahen-
daja. 

Raadioteatri näitlejaauhinna pälvis Liivika
Hanstin mõtte- ja tundetäpse järjejutu esita-
mise (Marina Elbasaare „Slummidiplomaa-
did“) ning värvikate rollide eest lastekuulde-
mängus „Timbu-Limbu õukond ja lume-
möldrid“. 

Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute Ühenduse
Hea Teatri auhinna pälvis lavastaja Ingomar
Vihmar. 

Eesti sõltumatu tantsu auhinnad,  
žürii: Madli Pesti, Riina Oruaas, Priit Raud,
Triinu Aron
Kadri Noormets ja Kadi Maria „an hour of“
– tund vabastavat kohalolu.“an hour of“ on
intensiivne kohalolu-lavastus, vabastav tund
liikumise ja valgusega klubimuusika rütmi-
des, mis aktiviseerib publiku kehataju ja
tekitab omalaadse mõtete laboratooriumi. 

Mart Kangro „waiting for tomorrow“ – per-
formatiivne paus. Kangro soololavastus ku-
jutab ootuste, kõhkluste ja unistuste seisun-
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deid, miniatuurseid ja täpselt orkestreeritud
aususehetki, kus inimene laval etendab roh-
kem endale kui publikule, kutsudes vaataja
oma maailma diskreetseks tunnistajaks.

Henri Hüti nimelise muusikalise kujun-
duse eripreemia pälvis Artjom Astrov 2013.
aasta loomingu eest.

Riho Pätsi Koolimuusika Fondi helilooja
laureaaditiitli pälvis Priit Pajusaar nii rikka-
liku laulurepertuaari kui ka lastemuusikalide
„Detektiiv Lotte” ja „Kosmonaut Lotte” ning
noorteooperi „Prints ja kerjus“ loomise eest. 

Eesti Teatri Agentuuri 2013. aasta näidendi-
võistlus
Žürii: Jan Kaus (esimees), Andrus Laansalu,
Mari-Liis Lill, Ene Paaver, Jukka-Pekka Paju-
nen, Marius Peterson ja Anne Türnpu. 
Peapreemia: Toomas Suuman „Viimase öö
õigus“.
Teine koht:  Martin Algus „Väävelmagnoo-
liad“.
Kolmandat kohta jagasid: Ott Aardami
„Jää“, Viktor Kingsepa „Minu tänav“ ja
Andra Teede „Estoplast“.

STIPENDIUMID

Eesti Kultuurkapitali loominguline stipen-
dium „Ela ja sära“ näitekunsti valdkonnas –
Mart Koldits.

Tartu Kultuurkapitali Ida Urbeli nimeline sti-
pendium – Krõõt Kiviste.

Tallinna Ülikooli koreograafia osakonna Mait
Agu nimelise tudengistipendiumi pälvis
TLÜ koreograafia osakonna kolmanda kur-
suse tudeng Eliisa Sokk ning vilistlasstipen-
diumi koreograafia eriala teise lennu lõpetaja
(1981) Ene Jakobson.

Eesti Rahvuskultuuri Fond
Kristi ja Siim Kallase fondi stipendiumi toe-
tamaks Eesti ajaloo mõtestamist teatris pälvis
Heidi Sarapuu, Eesti kultuuriloo suurkujude
jäädvustamise eest nii kirjasõnas kui ka teat-
rilaval: saja-aastase Estonia teatri ajaloo elus-
tamine mitmes 2013. a repertuaaris olnud
lavastuses ning uuslavastus „Kui me elasime
raamatukogus“. 

Sinebrychoff Eesti fondi kultuuriaasta pa-
rima debüüdi stipendiumi pälvis noor lavas-
taja, lavakunstikooli magistrant Sander
Pukk Enda Walshi näidendi „Uus elektriline
tantsusaal“ lavastamise eest Eesti Draama-
teatris ja Mark Ravenhilli näidendi „Bassein
(vett ei ole)“ lavastamise eest Ugala Teatris. 

Eesti Tantsuhariduse Liidu poolt väljaantava
Gerd Neggo nimelise tantsuõpetaja stipen-
diumi pälvis Just Tantsukooli juhataja ja õpe-
taja Anne Tamm-Kivimets.

Vanemuise teatri draamanäitleja Karol Kunt-
sel pälvis hotelli London stipendiumi. 

KOLLEEGIPREEMIAD

RAHVUSOOPER ESTONIA
2012/13 hooaeg
Ooperisolist Juuli Lill, balletisolist Andrus
Laur, kooriartist Jaak Jõekallas, flöödirühma
kontsertmeister Jonathan Henderson, pea-
koormeister Hirvo Surva, kostüümiala juha-
taja kt Airi Paralimnitis, lavameister Paul
Kuhi, söögitoa teenindaja Hälis Juus, perso-
nalijuht Kärt Kinnas. 

TALLINNA LINNATEATER
Parim lavastus – „Pál-tänava poisid“ (lavas-
taja Mart Koldits). 
Parim kujundus – „Pál-tänava poisid“
(kunstnik Jaagup Roomet). 
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Parim meespeaosatäitja – Argo Aadli (Ada-
mi rolli eest lavastuses „Neli aasta-aega“). 
Parim naispeaosatäitja – Elisabet Reinsalu
(Hester Swane’i rolli eest lavastuses „Kassi-
rabal“ ja Natalie Herzeni rolli eest Draama-
teatris mängitavas lavastuses „Utoopia
rannik. II osa. Laevahukk“). 
Parim meeskõrvalosatäitja – Allan Noormets
(Xavier Cassidy rolli eest lavastuses „Kassi-
rabal“). 
Parim naiskõrvalosatäitja – Aurora Alek-
sandra Künnapas (Josie Kilbride’i rolli eest
lavastuses „Kassirabal“). 
Parim lavastusala töötaja – etenduse juht
Annika Rohtväli. 
Parim maja töötaja – kassapidaja Nelly Logi-
nov. 
Eripreemia – Alo Kõrve julge ja südamliku
lavastajadebüüdi eest lavastusega „Neli
aastaaega“. 

Juhtkonna preemiad:
enim etendusi andnud meesnäitleja – Kaspar
Velberg, enim etendusi andnud naisnäitlejad
– Liis Lass ja Maiken Schmidt, parim mees-
töötaja – etenduse juht Veiko Tubin, parim
naistöötaja – kostüümiala juhataja Ene Palu. 
Toetajate preemiad: 
Espaki preemia – Maiken Schmidt; Norde-
coni preemia – Kustav-Agu Püüman; Eesti
Päevalehe preemia – Diana Leesalu.

EESTI DRAAMATEATER 
Käsu-Ants (lavastajapreemia) – Merle Karu-
soo (John Hodge´i „Kollaborandid“).
Naispeaosa Suur Ants – Elisabet Reinsalu
(Natalie Herzen lavastuses  „Utoopia
rannik. II osa. Laevahukk“).
Meespeaosa Suur Ants – Guido Kangur (Sta-
lin lavastuses „Kollaborandid“).
Naiskõrvalosa Väike Ants – Hilje Murel
(Emma Herwegh lavastuses „Utoopia ran-
nik. II osa. Laevahukk“; Annika Malmgren
lavastuses „Tuhk ja akvaviit“).

Meeskõrvalosa Väike Ants – Indrek Sammul
(1. näitleja. Molière ja noor Stalin lavastuses
Kollaborandid; Timofei Gavronski lavastuses
„Utoopia rannik. II osa. Laevahukk“).
Ilu-Ants – Pille Jänese stsenograafia lavastu-
sele „Utoopia rannik. II osa. Laevahukk“.
Asi-Antsuks – jumestuskunstnik Küllikki
Pert.
Abi-Ants – Lea Rennik.
Kaval-Ants – Mari-Liis Lill loomeleliitude
ühispleenumi 25. aastapäeva tähistamisel
Toompeal peetud kõne eest.
Aasta hõivatuimad näitlejad – Taavi Teplen-
kov (mängis 149 etendust) ja Marta Laan
(133 etendust).

ENDLA TEATER
Parim naisnäitleja – Carmen Mikiver.
Parim meenäitleja – Tambet Seling. 
Parim lavastaja – Enn Keerd. 
Parim kunstnik-kujundaja – Eugen Tamberg
kunstnikutöö eest melodraamas „Armastuse
õigekiri“. 
Parim etendust ettevalmistav ja teenindav
tehniline töötaja – butafoor Silvi Kard. 
Parim administreeriv ja korraldav töötaja –
avalike suhete ja turundusjuht Maria Murakas.
Parim teenindav töötaja – kassapidaja Siret
Ruus. 
Parim kohvikutöötaja – klienditeenindaja
Natalja Bolotova.
Kõige hõivatum naisnäitleja 2013. aastal oli
Ireen Kennik ning meesnäitleja Tambet
Seling.

NUKU 2012/2013 hooaeg
Välja antakse hooaja lõpul. Edaspidise üht-
lustamise huvides on siin eelmises trükises
äratoodud preemiad. 

Lipulaev (parim lavastus) – muusikal „Keva-
dine ärkamine“.
Maailma Meister (parim kunstnik) – jõulu-
lavastuse „Jõuluvana ja väike põhjapõder“
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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 administratiivtööta-
jad) – administraator Tuuli Raadik ja kirjan-
dustoimetaja 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). 

RAKVERE TEATER (74. aasta)
Parim naisnäitleja: Natali Lohk – Alma „Suvi
ja suits“; rollid lavastuses „Vend“; esitaja
„Talvehotell“. 
Parim meesnäitleja: Tarvo Sõmer – Suur-
Einar „Leegionärid“; Joe „Lahuselu“; Ho-
bune „Hobune, kes kaotas prillid ära“. 
Parim lavastaja: Madis Kalmet – “Leegio-
närid“ 
Parim kunstnik: Britt Samoson – „Suvi ja
suits“, kostüümikunstnik 

Muidu Imeline: Marten Kuningas – „Ho-
bune, kes kaotas prillid ära“, muusikaline
kujundaja 
Parim etendust teenindav töötaja: Aune
Kuul.
Parim lavastust ettevalmistav töötaja: Tiit
Kalm. 
Parim teenindaja: Katrin Kalamets ja Evelin
Sammel.
Parim korraldaja: Velvo Väli. 

VANEMUINE
Naisnäitlejad – Marika Barabanštšikova
Nataša Ogarjova rolli eest lavastuses „Utoo-
pia rannik III“ ja Maria Soomets Alicia
Courtney rolli eest lavastuses „Minu järel,
seltsi- mees!“. 
Meesnäitlejad – Karol Kuntsel rollide eest la-
vastustes „Üksildane lääs“ ja „Minu järel,
seltsimees!“ ja Aivar Tommingas rollide eest
lavastustes „Minu järel, seltsimees!“ ning
„Paplid tuules“. 
Kõige hõivatum draamanäitleja – Karol
Kuntsel, 115 etendust. 
Parim lavastaja – Tanel Jonas lavastuste eest
„Üksildane lääs“ ja „Minu järel, seltsimees!“. 

Aprillis pärjati aasta vanemuislasteks näitleja
Andres Mähar ja juuksur Janika Kolju. 

UGALA TEATER
Parim lavastaja – Vallo Kirs.
Parim kujundaja – Jaanus Laagriküll.
Parim näitlejanna – Carita Vaikjärv.
Parim näitleja – Tarvo Vridolin.
Parim lavastust teenindav ja ettevalmistav
töötaja – inspitsent Aili Nohrin.
Parim maja ja publikut teenindav töötaja –
administraator Mare Miilmaa.
Südamega tehtud töö – Oleg Titov.
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PUBLIKUPREEMIAD

RAHVUSOOPER ESTONIA
SEB publikupreemia: Janne Ševtšenko ja
Priit Volmer. 

TALLINNA LINNATEATER 
Publikupreemia: Argo Aadli. 
Toetajate preemiad: ESPAK ASi preemia –
Evelin Võigemast; Nordeconi preemia –
fotograaf Siim Vahur; Eesti Päevalehe pree-
mia – Anu Lamp. 

NUKU
Puhas Kuld (parim uuslavastus publikuhää-
letuse põhjal) – muusikal „Shrek“.

ENDLA TEATER 
Parim naisnäitleja – Kaili Viidas (rollide eest
lavastustes „Boyband“, „Nähtamatu maja“,
„Uhkus ja eelarvamus“).  
Parim meesnäitleja – Priit Loog (rollide eest
lavastustes „Boyband“, „Uhkus ja eelarva-
mus“, „Heinrich IV“). 
Parim lavastus – „Boyband“ (lavastaja And-
res Dvinjaninov).

RAKVERE TEATER
Naisnäitleja – Ülle Lichtfeldt.
Meesnäitleja – Tarvo Sõmer.
Parim lavastus – „8 armastavat naist“ (lavas-
taja Eili Neuhaus).

UGALA TEATER
Parim lavastus ja kujundus – Oleg Titovi
„Tuul pajuokstes“. 
Parim naisnäitleja – Luule Komissarov. 
Parim meesnäitleja – Aarne Soro.

TUNNUSTUSED VÄLISMAALT

Novembris võitis Tallinna Balletikooli õpi-
lane Marita Weinrank mainekal Grasse’i bal-

letivõistlusel Prantsusmaal kuldmedali. Bal-
letivõistlusel esitas ta kaks klassikalist numb-
rit ja ühe tänapäevase – katkendi San
Francisco balleti esitantsija Tiit Helimetsa
lavastusest „Aeg”.

11. oktoobril anti Estonia peadirektorile
Aivar Mäele Peterburis Ermitaaži Teatris üle
X Balti Tähe auhind suhete arendamise ja
tugevdamise eest Balti regiooni riikide vahel. 

24.–27. oktoobrini toimus Leedus Kaunase
Riiklikus Draamateatris Leedu, Läti ja Eesti
teatrite iga-aastane Balti Teatrifestival. Festi-
vali rahvusvaheline žürii (Eestist osales žü-
riis EMTA lavakunstikooli juhataja Peeter
Raudsepp) andis kuuest auhinnast viis
Eesti teatrite lavastustele: Evelin Võigemast
(„Keti lõpp“) ja Robert Annus („Karjäär“)
tunnistati parimaiks näitlejaiks, Paavo Piik
sai dramaturgipreemia ja Marion Undusk
kunstniku auhinna („Keti lõpp“). Vanemuise
teater pälvis žürii eripreemia mängulise eks-
perimentaalsuse eest lavastusega „Karjäär“. 

Soome Vabariigi riiklik teatripreemia tunnus-
tas kolme teatri – Rakvere Teatri, Tampere
Teatteri Telakka ja Lahti Teatteri Vanha Juko
– koostööprojekti, mille tulemusena on 2013.
aastal kahes riigis lavale jõudnud kolm rah-
vusvahelist lavastust: „köök/keittiö“ (lavas-
taja Andres Noormets) Rakveres, „Kullervo“
(lavastaja Lauri Maijala) Lahtis ja „Petroskoi“
(lavastaja Ari Numminen) Tamperes. Lau-
reaadi valis välja Soome teatrikunsti nõu-
kogu, mis koosneb Soome olulisematest
teatripraktikutest ja -teoreetikutest.

Tartu Üliõpilasteater tõi septembri lõpus
Minskist 10. rahvusvaheliselt tudengiteatrite
festivalilt „Teatralny Koufar“ kaasa parima
naispeaosatäitja auhinna – suvel TÜ Viljandi
Kultuuriakadeemia näitlejaõppe lõpeta-
nud Katrin Kalma. 
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RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ

Küllike Veede kuuldemäng „Puudutamata“
osales Berliinis rahvusvahelisel festivalil Prix
Europa 2013. 

5. veebruaril Tallinna Lilleküla Gümnaasiu-
mis kaks etendust Euroopa teatrivõrgustiku
Platform 11+ raames valminud lavastusega
„FACE ME – MUUTUSTE AEG. Black Sto-
ne“. Osalesid professionaalsed teatritegijad
Ungari, Inglismaa, Eesti ja Soome teatritest,
koos nendega astus üles 15 Eesti koolinoort.
7.–8. veebruarini anti sama lavastusega eten-
dused Oulu rahvusvahelisel teatrifestivalil
Oulu Linnateatris, 10. märtsil etendused
Norras Drammenis. Viimases toimus 7.–11.
märtsini teatriprojekti Platform 11+ kogune-
mine, osalesid Ago Soots, Inga Vares, Tiina
Rebane, Tiiu Talvist, Mari-Liis Velberg.  

23. veebruaril esietendus MiniTeatris, Ljubl-
janas lavastus „Morrison ja neli aastaaega“. 
Autor ja lavastaja Mirko Rajas (NUKU), he-
lilooja Ekke Västrik (teatrirühmitus Frank,
lava ja nukkude kujundaja Kalju Karl Kivi
(teatrirühmitus Frank), dekoratsiooni- ja kos-
tüümikunstnik Rosana Knavs (Sloveenia). 
Osades Jose ja Maruša Majer (Sloveenia). 

28. märtsil esietendus Jekaterinburgi teatris
Provintsialnõje Tantsõ tantsulavastus „…and
Red“, mille lavastajad ja koreograafid olid
Fine5 Tantsuteatri eestvedajad Tiina Ollesk ja
René Nõmmik.

16.–21. aprillini osalesid Tiina Rebane ja Aare
Toikka Taani ASSITEJ rahvusvahelisel teatri-
festivalil ja Põhjamaade teatrikoolide kogu-
nemisel Morsos. 

6. juunil esietendus Pärnu ooperifestivali
PromFest ja Endla Teatri koostööna sündi-
nud Nikolai Rimski-Korsakovi ooper „Tsaari

mõrsja“. Peaosades laulsid eelmise aasta
Klaudia Taevi konkursi parimad solistid:
Andrei Savtšenko (Valgevene), Elina Šimkus
(Volkmane) (Läti) ja 2005. aasta konkursi
parim, PromFesti „Carmenist“ tuttav Ange-
lina Švatška (Ukraina), laval olid veel Kau-
nase Riikliku Muusikateatri solistid, koor ja
orkester. Ooperi lavastaja oli Teet Kask, muu-
sikaline juht ja dirigent Erki Pehk, kunstnik
Madis Nurms. 

Risto Kübar osales kahes Münchner Kam-
merspiele lavastuses. Tennessee Williamsi
„Orpheus steigt herab“, lavastaja Sebastian
Nübling ning „Spectacular Lightshows“,
idee autor, lavastaja ja esitaja koos Benny
Claessensiga.

23.–27. septembrini andsid lavakoolis Eras-
muse õppejõuvahetusprogrammi raames
tunde õppejõud Hispaania Valladolidi teat-
rikoolist Escuela Superior de Arte Dramatico
de Castilla y Leon. Õppejõud Claudio Casero
Altube õpetas nädala jooksul pantomiimi ja
Juan Ramon Merino Bocos vehklemist, nen-
dega koos viibis tutvumisvisiidil sama kooli
näitlejatöö õppejõud José Maria Ureta. Näda-
lane töö lõppes avatud tunniga. Valladolidi
teatrikool on Eesti Muusika- ja Teatriakadee-
mia partnerülikool alates 2011. aastast.

25.–29. septembrini tähistas Rahvusooper Es-
tonia Giuseppe Verdi 200. sünniaastapäeva
„Verdissimo!“ festivaliga. Külalisesinejad
olid Gruusiast, Itaaliast, Valgevenest, Koso-
vost, Lätist, Leedust ning Soomest. Kavas: 25.
septembril „Vana Tallinn Gala“, 27. septemb-
ril ooperi „Nabucco“ kontsertettekanne ja 29.
septembril „Reekviem“ Tallinna Kaarli kiri-
kus. 26. septembri „Rigoletto“ etendusel ja
28. septembri „La traviata“ etendusel astusid
üles külalissolistid. Itaalia suursaatkonna,
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning
rahvusooperi koostöös ligi 500 Eesti noort
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külastada „Rigoletto“ peaproovi, toimus
esseekonkurss, näitus, uue CD esitlus jpm. 

26. oktoobril toimus Tallinna Kultuurikatlas
interdistsiplinaarne multimeediumlavastus
„Albert Camus reads The Stranger REMIX“.
Korraldajad Kultuurikatel ja Prantsuse Insti-
tuut Eestis. 

KONVERENTSID, SEMINARID, 
KOHTUMISÕHTUD

3. veebruaril toimus Tallinna Linnateatris
klubiüritus „Peer Gynt“.  Norra klassikute
Henrik Ibseni ja Edvard Griegi loomingut
esitasid Argo Aadli, Kadi Linda Kiisa (laul)
ning Ooper-Kvartett. 

11. veebruaril toimus Tallinna Linnateat-
ris Jaan Mikkeli loeng „Kuidas valmistuda
lavatöötaja ja lavameistri kutseeksa-
miks“  nii tema äsjailmunud õpperaamatu
„Lavast ja lavatehnikast“ kui ka teiste teatri
tehnilisi üldküsimusi käsitlevate raamatute
põhjal.

14. märtsil toimus Loova Eesti korraldatud
aruteluõhtu ettevõtlusele orienteeritud loen-
gusarjas „Kella viie tee“. Esines Ric Green,
Inglismaa ainsa riikliku piirkondliku ooperi-
teatri Opera North haldus- ja tehniline direk-
tor, modereeris Eesti Etendusasutuste Liidu
tegevjuht Monika Larini. 

26. märtsil astusid Tartu Ülikooli Kohviku
kaminasaalis SA Domus Dorpatensise vest-
lussarjas „Inimene kohtub Inimesega“ üles
näitlejad Karol Kuntsel ja Katrin Pärn. 

29. märtsil, Tartu Üliõpilasteatri esikafestivali
nädalal, toimus aruteluõhtu väiketeatrite ole-
musest, eripärast ja võimalustest, vestlust

juhtis Kristiina Oomer Harrastusteatrite Lii-
dust. 30. märtsil tutvustati Jüri Ehlvesti
ja tema loomingut, Genklubis sai vaadata
plakatinäitust, video vahendusel TÜTi vara-
semaid lavastusi. 

20. aprillil tähistati rahvusvahelist tsirkuse-
päeva, NUKU teatris astusid üles klounid
Piip ja Tuut, ansambel Kriminaalne Elevant,
OMAtsirkus, Tsirkusestuudio Folie, Lemme
Vaher Vaherite Tsirkuseperekonnast, Eesti
Mustkunstnike Liit: Meelis Kubo jt Eesti tsir-
kuse parimad artistid.

22. aprillil toimus Eesti Teatri Agentuuri ja-
gatud mõtete sarja kohtumine „teater | lõi-
mumine“ Temnikova&Kasela Galeriis. Teatri
ja lõimumise teemadel rääkisid Eili Neuhaus,
Igor Kotjuh, Maia Soorm, Mare Tommingas,
Marju Lauristin ja Marion Ründal.

20.–21. aprillini toimus Tallinnas TLÜ Kon-
verentsikeskuses rahvusvaheline konverents
„Tants, kunst ja nägemisvaegus“, mille foo-
kuses olid etenduskunstid ja nägemispuue.
Korraldajaks FRAGILE partner Tallinna Üli-
kool, koostöös partneritega Norrast (Bærum
Kulturhus), Portugalist (VO’ARTE) ja Suur-
britanniast (Salamanda Tandem).

1. mail tähistati Piip ja Tuut Mängumajas 5
aasta möödumist Eesti Mustkunstnike Liidu
asutamisest. Eesti parimad mustkunstnikud
andsid 4 avalikku etendust. Esinesid Meelis
Kubo, Charlekas, Erich Udras, Fred Erik Jo-
hanson, Aleksandr Zamaška, Aivar Minu-
mets ja külalisena Risto Leppänen Soomest. 

8.–9. juunini korraldas RMK teatripiknikud,
kus esitati Mati Undi lavastust „Helene, Ma-
rion ja Felix”, mis põhineb Friedebert Tuglase
„Felix Ormussonil” ning novellidel. Osades
Guido Kangur (Felix), Piret Kalda (Helene) ja
Maria Avdjuško (Marion).
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20. mail toimus Tallinna Linnateatri Väikses
saalis raadio Ööülikooli avalik salvestus:
„Sissejuhatus Tom Stoppardi juurde“, kõne-
lesid Anu Lamp ja Elmo Nüganen.

13.–14. septembrini peeti Tallinnas ja Kõue
mõisas August von Kotzebue (1761–1819)
teatritegevusele pühendatud rahvusvahelist
konverentsi “Kotzebue-kõnelused II”. Kor-
raldajad: Eesti Vabariigi saatkonna kultuuri-
osakond Berliinis, Eesti Muusika- ja Teatri-
akadeemia, Eesti Muusikateaduste Selts, Ber-
liini-Brandenburgi Teaduste Akadeemia ja
Sihtasutus NUKU. 
      Osalejad: akadeemik Conrad Wiede-
mann, Klaus Gerlach, René Sternke, Jens
Thiel, Paul S. Ulrich, Bettina Bartz ja Chris-
tine Siegert; ning eesti teadlased: akadeemik
Jaan Undusk, Harry Liivrand, Toomas Siitan,
Kristel Pappel, Maris Saakpakk, Eerik Niiles
Kross, Heidi Heinmaa ja Anne Untera. Kon-
verents oli pühendatud 200 aasta möödumi-
sele Kotzebue tegevusest praeguse NUKU
teatri asukohal paiknenud Tallinna Teatri
direktorina. 13. septembril avati Lai tn 1 teat-
rimaja seinal August von Kotzebue tegevust
kajastav mälestustahvel. 

18. septembril toimus Linnateatri Hobuves-
kis konverents teemal „Mis on omakultuur?“
Ülevaade Eesti kultuurimaastiku hetkesei-
sust, valupunktidest ja tulevikuvisioonidest.
Konverentsi peakorraldaja oli Meelis Pai.
Konverentsil esinesid Hans H. Luik, Artur
Talvik, Riho Soonik, Ott Karulin, Marika Valk
ja Tõnu Viik. 

26. septembril korraldas Teatriteaduse Üli-
õpilaste Loož Tartu Uue Teatri proovisaa-
lis avaliku loengu teemal „Füüsiline teater“.
Loeng ja vestlusring eelnesid Renate Valme
ja kompanii Nii tantsulavastuse „PURE
MIND“ esietendusele 27. septembril.

27. septembril toimus Estonia Talveaias semi-
nar „Verdi vähemtuntud ooperid“, kus rää-
kisid Arne Mikk ja Itaalia suursaadik Marco
Clemente, kes oli ka Giuseppe Verdi 200.
sünniaastapäevale pühendatud festivali
„Verdissimo!“ toetaja. 

27. septembril korraldas Eesti Teatriuurijate
ja -kriitikute Ühendus lavastuse arutelu Von
Krahli Teatri uuslavastuste, Sarah Kane’i
“Puhastatud” ja “4.48 psühhoos” teemal.
Modereeris TLÜ kultuuride uuringute dok-
torant Karina Talts. 

Teatriteaduse Üliõpilaste Looži korraldusel
toimus vestlussari pealkirjaga “Kolm õhtu-
juttu ehk lasteteatrite sümpoosionil” Tartu
Uue Teatri Suures Kohvikus:  
6. novembril „Esimene õhtujutt: lasteteatrite
trendid, tendentsid ja kriitika“, vestlesid Eva-
Liisa Linder ja Rait Avestik;  
25. novembril „Teine õhtujutt: pühendunute
pajatused“ Taavi Tõnisson ning Toomas
Tross ja Haide Männamäe; 
4. detsembril „Kolmas õhtujutt: lastele lavas-
tamine“, vestlesid Jaanika Juhanson ja Mart
Koldits. 

12. novembril toimus Eesti Teatri- ja Muusi-
kamuuseumi sinise laega saalis Raimond
Valgre 100. ja Urmas Alenderi 60. sünniaas-
tapäeva tähistav loominguline õhtu „Rai-
mond ja Urmas“.  Kirju, luulet ning laule
esitasid Rain Simmul ja Andero Ermel, osa-
lesid muusikud Allan Jakobi akordionil ja
Karel Kasak kitarril. 

Eesti Lavastajate Liidu loengusari „Ruum“
Tallinnas, Teatriliidu majas:  
13. novembril Jaan Einasto „Maailma ehitus“;
27. novembril Jaak Kikas „Ruumi(de)st füü-
sikas“. 
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Nüüdistantsufestivali HOMMIK seminarid
toimusid klubis Shah (Pikk 39 II korrus). 
6. detsembri teema: „Tantsulavastuse loo-
mine täiskasvanule või lapsele“, osalejad:
Kaja Lindal, Renate Valme, Mart Koldits,
Tiina Möder, seminari läbiviija Joke Lau-
reyns. 
7. detsembri teema: „Teistmoodi lähenemine
sõnadeta teatrile festivalil etendunud lavas-
tuste „an hour of“ ja „Läbipõletajad“ põhjal“.
Vestlus lavastuste loojate Kadi Maria ja Erik
Alaloogaga. Seminari ja vestluse läbiviija
Leenu Nigu. 

KONKURSID, KOOLITUSED, ÕPITOAD

9. märtsil toimus Tallinna Toomklubis teatri-
kuu tähistamiseks avalik improkirjutamise
õhtu, kus viidi kokku kirjanikud ja publik, et
näidata, kuidas sünnivad teatritekstid. Üri-
tuse organisaator Marite H. Butkaite. 

Rahvusooper Estonia kirjandikonkurss noor-
tele Priit Pajusaare ooperi „Prints ja kerjus“
teemal „Prahihoovist kuningakotta – õnn või
õnnetus?”. Žürii koosseisus helilooja Priit Pa-
jusaar, libretist Aapo Ilves ja lavastaja Andres
Puustusmaa ning ajakirjanik Juku-Kalle Raid
ja rahvusooperi noortetöö juht Rahel Otsa
valis parimate tööde autoriteks 18-aastase
Heidy Mustkivi Türi Ühisgümnaasiumist,
14-aastase Lennart Leedu Vanalinna Hari-
duskolleegiumist ning 11-aastase Johanna
Maria Randma Rocca al Mare koolist. Kokku
laekus võistlusele 80 tööd.  

Rahvusooper Estonia avas aprillis uue vee-
bilehe: www.noorteteatriblogi.ee, mille ees-
märgiks on pakkuda kuni 26-aastastele
noortele inimestele keskkonda oma arva-
muse avaldamiseks, analüüsioskuse arenda-
miseks ning diskussiooni tekitamiseks
ooperi- ja balletiteatri teemadel.

Tallinna Tantsuteatri õpitoad: 

Lastele: 2.–5. jaanuarini Tallinnas, 7. augustil
ja 30. novembril Tartus. 
Edasijõudnud harrastajatele ja professionaa-
lidele 27.–30. augustini Tallinnas. Program-
mis klassikaline tants, venitustehnika, con-
temporary jazz, nüüdistants, hääletehnika.
Juhendajad Dmitri Harchenko, Heili Linde-
puu, Eva-Lena Raenok, Helena Krinal, Mart
Kampus.

15.–16. juunini TÜ Teatriteaduse Üliõpilaste
Looži 16. kevadkool Saueaugu Teatritalus.
Esinesid: Tõnu Õnnepalu – „Ajaloo lavasta-
mine“. Andrus Kivirähk – „Ju see teema ikka
teater on. Ja teatrile kirjutamine“. Jim Ashi-
levi – „Näitekirjandusest kolme mätta ot-
sast“. Kristiina Reidolv ja Hedi-Liis Toome –
„Eesti teatriuurijad välismaal“. Jaanika Ju-
hanson – „Proosatekstide lavastamine“. Gar-
men Tabor – „Näitleja töö tekstiga“. Mart Aas
– „Maagiline kaprealism: „Identiteet“, „Edu“
ja „Projekt Elu“ Tartu Uues Teatris“. TÜ teat-
riteaduse tudengite ja TÜ Viljandi Kultuuri-
akadeemia teatrieriala tudengite vestlus-
ringid ja aktsioonid.  

12.–18. augustil 2013 toimus Harjumaal, Pa-
dise vallas teatrilaager kuulmispuudega ini-
mestele. Korraldasid näitleja Maaja Hallik,
kultuurikorraldaja Kristin Viljamaa ning
viipekeeletõlgid Hele-Riin Karring ja Mari-
Liis Ungerson. Valminud viipekeelse lavas-
tusega „Hääletu maailma hääled“ anti
etendusi üle Eesti, Tallinnas 26. oktoobril Piip
ja Tuut Mängumajas ning Tartus 27. oktoobril
Tartu Uues Teatris.

8. ja 9. oktoobril ning 7. novembril toimus
Eesti Teatri Agentuuri ja Tallinna Tehnikaüli-
kooli Majanduskoolituskeskuse ettevõtlus-
koolitus etenduskunstide valdkonna produt-
sentidele ja korraldajatele.
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12. ja 13. oktoobril toimus Okasroosikese
lossi mustas saalis responsive body kaasaegse
liikumistehnika workshop, õpetajad Külli
Roosna ja Kenneth Flak.

Teatrikriitika kool Vene Teatris: 
pärast 12. novembri „Paabeli torn 2“ eten-
dust ja 14. novembri etendust „Paabeli torn
1“ kohtus publikuga ja analüüsis lavastusi
Moskva teatriteadlane, Štšepkini-nimelise
teatrikooli dotsent, kunstiteaduste kandidaat
Olga Galahhova. Vestlusi juhtis ja tõlkis
Jelena Skulskaja. Vestlused toimusid Vene
Teatri kaminasaalis. 

13. novembril toimus avalik improkirjuta-
misõhtu Tallinna Keskraamatukogus, kirju-
tajatena astusid üles Liisi Rohtung, Madis
Apsalon, Martin Nõmm ja Tormi Torop. Õh-
tujuhid olid Marite H. Butkaite ja Mihkel See-
der. Korraldas Drakadeemia.

27. novembril toimus SA Domus Dorpaten-
sise „Luulelugemise õpituba“ Tartus Domus
Dorpatensise kaminasaalis, juhendaja Tiina
Mälberg.

NÄITUSED 

2. märtsil avati rahvusvahelise teatrikuu raa-
mes Endla Sammassaalis 35 tööst koosnev
väljapanek „Olla või mitte ollallaa?“, kus
näitlejad ja teised Endlas töötavad inimesed
olid  loominguliselt täiendanud iseenda
fotot. 

23. aprillil avati Eesti Draamateatri jalutus-
saalides näitus „Aja vaatenurk“, kus olid väl-
jas näitlejate grimmifotodest kokku rebitud
grotesksed ja vaimukad kollaažport-
reed.  Näituse koostas Eesti Draamateatri
grimmiosakonna juhataja Helga Aliis Saar-

len, kujundas Kadri Hallik. Fotokollaažid
olid Draamateatri näitlejate ühislooming.

Septembris oli Rahvusooper Estonia teatri-
maja jalutussaalides avatud fotonäitus Verdi
originaalklaviiride kaantest. Näitus oli osa
festivalist „Verdissimo!“, millega tähistati
Giuseppe Verdi 200. sünniaastapäeva. 

23. septembril toimus Tallinna Linnateatris
kostüümilaenutuse salongiõhtu. Kostüüme
tutvustas kostüümikunsti grand old man,
Linnateatri pikaaegne peakunstnik Kustav-
Agu Püüman. 

Adamason-Ericu muuseumis oli 24. novemb-
rini avatud näitus „Estoonlased kujutavas
kunstis“. Samas toimusid kohtumisõhtud
estoonlastega: 15. oktoobril dekoratsioo-
niala töötuba, juhendas teatri vanemkunst-
nik-butafoor  Maris Meriloo; 24. oktoobril
kohtumisõhtu  balletitantsijate  Aime Lei-
si ja Ülle Ullaga; 12. novembril kostüümiala
töötuba, juhendas teatri õmbleja Liili Mänd;
14. novembril kohtumisõhtu laulja Urve
Tautsiga. 

2. novembrist 2013 kuni 2. märtsini 2014 oli
Tallinna Vene Muuseumis (Pikk 29a, Tal-
linn) avatud Vladimir Anšoni 50. juubelile
pühendatud näitus „Tagurpidi perspek-
tiivis“.   

12. novembril avati Eesti Draamateatri jalu-
tussaalides lavastaja Mladen Kiselovi 70.
sünniaastapäevale pühendatud mälestus-
näitus.

Viljandis avati Karl Adra mälestustahvel. 
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TEATRIERIALADE LÕPETAJAD

EESTI KUNSTIAKADEEMIA 

Stsenograafia
Bakalaureuseõppe lõpetajad: 
Inna Fleišer, Katarina Klett, Anni Lindal,
Annika Lindemann, Kristina Lõuk, Piia-
Berta Piir, Maarja Rõivassepp, Liis Serk, Get-
ter Vahar, Triin Valvas. 

EESTI MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIA 

Laulu eriala
Bakalaureuseõppe lõpetajad: 
Angelina Bogutskaja,  Eerika Eensalu, Gaili
Grüning, Tatjana Gudõm, Karin Helstein,
Andrejs Krutojs, Danna Malõško, Sarah
Nagel, Diana Sõrmus, Egle Troon, Olari Viik-
holm, Yihe Zeng, Junhong Zhang. 
Magistriõppe lõpetajad: 
Wenjia Huang, Kristel Kurik, Maarja Leemet,
Helen Nõmm, Elizabeth Paavel. 

EMTA LAVAKUNSTIKOOL

Teatrikunst 
Magistriõppe lõpetaja: 
Vello Vaher – kirjalik töö „Akrobaatika õpe-
tamine koos hääle tekitamisega“.

TALLINNA ÜLIKOOLI 
KOREOGRAAFIA OSAKOND 

Tantsukunsti eriala
Bakalaureuseõppe lõpetajad: 
Rõõt Allmaa – „Eesti vabakutseliste koreo-
graafide loometöö tingimuste kaardista-
mine“, Helena Hanni – „Helle-Mare
Kõmmus kui Valgetähe V Klassi ordeni ja
Ullo Toomi nimelise stipendiumi saaja“, Olga
Lans – „Cheerleading’u ajalooline ja teoreeti-
line lühiülevaade maailma kontekstis ja Eesti
cheerleading’u maastik“, Indrek Tamm – „TLÜ

koreograafia osakonna 1980.–1984. a lõpeta-
nute erialane rakendumine ja mõju tantsuga
seotud valdkondadele“, Kaspar Vaik – „La-
vastuse „Newtoni III seadus“  allikad ja loo-
mislugu“, Tiina Rootamm – „Orjuse mõiste
uurimine läbi tantsu ja liikumise – tantsula-
vastuse „Behold“ näitel“, Maria Lindberg –
„Tantsulavastuse „Addicted to… “ tööprot-
sessi kokkuvõte ja analüüs“, Kristjan Rohioja
– „Tantsuetenduse „Electronic City“ loome-
protsessi analüüs“. 
Magistriõppe lõpetajad: 
Külli Roosna – „Totalitaarse võimu temaatika
väljendamine kaasaegses tantsukunstis la-
vastuse „The Wolf Project“ näitel. Loome-
protsessi ja retseptsiooni analüüs“ (juhendaja
René Nõmmik), Liina Lillipuu – „Rahva-
tantsu osa eesti rahvuskultuuri säilimisel Ka-
nadas T.E.R.R. Kungla põhjal“ (juhendaja
Angela Arraste), Siim Tõniste – „Tantsufilmi
„Herbaffection“ dramaturgia kujunemisprot-
sess – visioonist tehniliste lahendusteni“ (ju-
hendaja Helena Pihel), Anna Zubkova – „J.
Frege laste loovtantsu meetod ning selle ka-
jastus töös 4–9-aastaste lastega venekeelsetes
tantsukollektiivides Eestis“ (juhendaja Stani-
slav Nemeržitski), Svetlana Grigorjeva –
„Draamatilise ja postdramaatilise teatri
printsiipide kasutamine tantsuetenduse
„Welcome To The Jungle“ näitel“ (juhendaja
Heili Einasto).

TARTU ÜLIKOOL 

Teatriteaduse eriala
Bakalaureuseõppe lõpetajad:
Marianne Pisukov – „Elmo Nüganeni ja Priit
Võigemasti “Hamleti” lavastuste võrdlev
analüüs“, Silja Karu – „Uku Uusbergi lavas-
tuste „Vahepeatus“, „Pea vahetus“ ja „Jõud“
võrdlev analüüs“, Lotte-Triin Narusk – „Soo-
lise identiteedi konstrueerimine Nüganeni
lavastuses „Karin. Indrek. Tõde ja õigus. 4“,
Kaire Sokolov – „Eesti Noorsooteatri ja Rak-
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vere Teatri muutuste hooaegade meedia-
kajastus“, Jaanika Suurmets – „Muusikalide
„Cabaret“ ja „Ämbliknaise suudlus“ võrdlev
analüüs teater Vanemuine näitel“, Evelyn
Raudsepp – „Tehnoloogiline teater Eestis
1996–2013“, Marie Reemann – „Teater NO99
lavastuse „The Rise and Fall of Estonia“ ana-
lüüs Jörn Rüseni ajaloonarratiivide tüpoloo-
gia põhjal“, Jari Matsi – „Lavastuse analüüs:
Andres Noormets „Musta pori näkku““. 
Magistriõppe lõpetajad: 
Piret Verte – „Ajalooainelised näidendid tä-
napäeva Hispaania teatris“ (juhendaja Madli
Pesti), Ingrid Krull – „Eesti omadramaturgia
temaatika aastatel 1991–2011“ (juhendaja
Luule Epner). 
Doktoritöö: Ott Karulin – „Rakvere Teater
„täismängude“ otsinguil aastail 1985–2009“,
juhendaja Anneli Saro. 

TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI 
KULTUURIAKADEEMIA 

Teatrikunsti eriala
Teatrikunsti 9. lend (2009–2013) 
Näitleja õppesuund:
Maaja Hallik, Saara Kadak, Katrin Kalma,
Kristian Põldma, Jaanus Tepomees, Klaudia
Tiitsmaa, Hendrik Vissel, Imre Õunapuu,
Rait Õunapuu, Marika Palm – „Autoriteater
ja kollektiivne autorlus ning nendest lähtuv
enda praktilise loomingu analüüs ehk auto-
riteater ja kollektiivne loomemeetod prakti-
kas“, Adeele Sepp – „Noore lavastajanna
tunnused (feminism, sootunnused ja soo-
neutraalsus tänapäeva eesti teatris ja
minus)“. 
Lavastaja õppesuund: Vallo Kirs – „Lavastaja
roll tänapäeva teatris: isikliku kogemusega
võrdluses“.
Harrastusteatri juhi õppesuund: Siim Maaten
– „Lavastaja kui lavastusmeeskonna moti-
veerija“.

Tantsukunsti eriala 
Evelyn Uisk – koreograafia lavastusele
„Unista!tud“ (TÜ VKA teatrikunsti 9. lend,
vt Ugala Teater). 

MÄNGUFILMID

Elavad pildid 
Stsenarist Peep Pedmanson, režissöör Hardi
Volmer, produtsent Anneli Ahven, operaator
Kristjan-Jaak Nuudi, kunstnik Kalju Kivi,
kostüümikunstnik Tuulikki Tolli, helilooja
Ardo Ran Varres, helirežissöörid Tiina And-
reas ja Ants Andreas, monteerija Tambet Ta-
suja, toimetaja Tiina Lokk. Tootjafirma
Exitfilm.
      Osades: Linda Tallinn, Mairen Mangus-
son, Sandra  Üksküla-Uusberg, Anu Lamp,
Ita Ever – Helmi. Eduard Valli, Marvin Inno,
Priit Strandberg, Priit Võigemast, Tõnu Oja,
Aarne Üksküla – Julius. Tiit Tomp, Peeter
Vaino, Morten Jõgi, Hendrik Toompere jr jr,
Ain Mäeots – Erik. Toomas Suuman, Peeter
Jakobi – Parun. 
Kõrvalosades: Priit Võigemast, Maria Soo-
mets, Marika Vaarik, Sandra Üksküla-Uus-
berg, Sulev Teppart, Peeter Oja, Guido
Kangur, Egon Nuter, Peeter Kaljumäe, Peeter
Volkonski, Tambet Tasuja, Leida Rammo,
Anne Paluver, Tiiu Uibo, Auri Jürna, Peeter
Raudsepp, Sulev Teppart, Üllar Saaremäe,
Anne Reemann, Margus Grosnõi, Märt
Avandi, Alo Kõrve, Marko Leht, Andero
Ermel, Uku Uusberg, Eneli Meresmaa, Eva
Vellesaar, Juri Žilin, Mihkel Smeljanski, Hans
Vaev, Aleksander Okunev, Kata-Riina Luide,
Anneli Vernik, Aleksander Okunev, Kaia
Skoblov, Jelena Tarassenko, Natalia Dymc-
henko, Sergei Tšerkassov, Nikolai Bentsler,
Hendrik Toompere jr jr, Jekaterina Novosjo-
lova, Ülle Lichtfeldt, Piret Kalda jpt.
Mängufilmi kestus 135 minutit. 
      Esilinastus 21. veebruaril 2013 kinos
Coca-Cola Plaza. 
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Kohtumõistja
Stsenarist ja režissöör Kadri Kõusaar, produt-
sent Aet Laigu, kaasprodutsendid Jessica Ask
ja Charlotte Most, operaator Jean-Noël Mus-
tonen, kunstnikud Liisi Eelmaa, Minna Hint,
Julia Mishchenko, Jane Paadimeister, kostüü-
mikunstnik Liisi Eelmaa, helilooja BJ Nilsen,
monteerija Tambet Tasuja. Tootjafirmad
Meteoriit, Anagram Produktion. 
      Osades: Lee Ingleby – John. Lina Lean-
dersson – Ronja. Sofia Berg-Böhm – Ingrid.
Aitken Aubrey – Tony. Andrea Lowe – Kate. 
Kõrvalosades: Paul Bown, Jenny Lee, Ivy
Thompson, Patrick  Brennan, Anthony  Fla-
nagan, Mari Abel, Rita Raave, Taavi Eelmaa,
Jatinder Chera, Melissa Hovelle, Helen
Sheals, Luke Kemp, Henry Garrett, Richard
Neale jpt.
Mängufilmi kestus 103 minutit. 
      Esilinastus 14. märtsil 2013 kinos Coca-
Cola Plaza. 

Free Range. Ballaad maailma heakskiitmi-
sest
Stsenaristid Veiko Õunpuu ja Robert Kurvitz,
režissöör Veiko Õunpuu, produtsent Katrin
Kissa, operaator Mart Taniel, kunstnik Jaa-
gup Roomet, kostüümikunstnik Jaanus
Vahtra, helirežissöör Janne Laine, monteerija
Liis Nimik. Tootjafirma Homeless Bob Pro-
duction. 
      Osades: Lauri Lagle – Fred. Jaanika Arum
– Susanna. Laura Peterson – Isamaa reetur.
Peeter Volkonski – Fredi isa. Roman Baskin –
Susanna isa. Rita Raave – Susanna ema. Mee-
lis Rämmeld – Fredi ülemus. Jan Uuspõld,
Anne Türnpu – Töökaaslased. Loore
Martma, Marion Undusk – Humanitaartu-
dengid. Mari Abel – Sekretär. Laine Mägi –
Trollijuht. Episoodides: Lauri Kaldoja, Mar-
kus Luik, Jim Ashilevi, Reginleif Trubetski,
Liis Lindmaa, Ivo Reinok, Jass Seljamaa, Triin
Ruumet. 
Mängufilmi kestus 102 minutit.

      Esilinastus 19. septembril 2013 kinos
Coca-Cola Plaza. 

Kertu
Stsenarist ja režissöör Ilmar Raag, produtsent
Riina Sildos, operaator Kristjan-Jaak Nuudi,
kunstnikud Jaagup Roomet ja Kristjan Suits,
kostüümikunstnik Anu Lensment, muusika
autorid Mari Pokinen ja Horret Kuus, helire-
žissöör Horret Kuus, monteerija Tambet
Tasuja. 
Tootjafirma Amrion. 
      Osades: Ursula Ratasepp – Kertu. Mait
Malmsten – Villu. Leila Säälik – Malle. Kül-
liki Saldre – Anu. Peeter Tammearu – Jüri.
Piret Laurimaa – Kaarin. Aarne Mägi –
Mehis. Ene Järvis – Günekoloog. Helena
Merzin – Maret. Helene Vannari – Helga. Jaa-
nus Mehikas – Andres. Janek Sarapson – Pee-
ter. Jüri Lumiste – Onkoloog. Jüri Vlassov –
Toomas. Kaie Mihkelson – Arst. Kata-Riina
Luide – Maire. Kiiri Tamm – Aino. Margus
Prangel – Einar. Meelis Rämmeld – Rein. Pee-
ter Jürgens – Juhan. 
Filmi kestus 97 minutit.
      Esilinastus 8. oktoobril 2013 Kuressare
Linnateatris. 

Mandariinid
Stsenarist ja režissöör Zaza Urushadze, pro-
dutsendid Ivo Felt ja Zaza Urushadze, ope-
raator Rein Kotov, kunstnik Thea Telia,
kostüümikunstnik Simon Machabeli, heli-
looja Niaz Diasamidze, helirežissöörid Har-
mo Kallaste ja Ivo Felt, monteerija Alexander
Kuranov. 
Tootjafirmad Allfilm, Cinema24. 
      O sades: Lembit Ulfsak – Ivo. Giorgi Nak-
hashidze – Ahmed. Elmo Nüganen – Mar-
gus. Michael Meskhi – Nika. Raivo Trass –
Juhan. Kakha  Arevadze – Ibragim. Zurab Be-
galishvili – Aslan. George Tsaava – Ohvitser.
Episoodides: David Khakhidze, Jano Izoria,
Vamekh Jangidze, Temo Khutsishvili, Denis
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Khlibov, Viktor Gegeshidze, Genadi Lev-
chenko, Ann-Heliin Saadoja. 
Mängufilmi kestus 87 minutit. 
      Esilinastused 15. oktoobril 2013 kinos
Amirani, Thbilisis ja 31. oktoobril 2013 kinos
Coca-Cola Plaza. 

EESTI TELEVISIOON 
2013. aastal salvestatud lavastused

Minu isa 20 aastat hiljem 
Autor ja lavastaja Urmas Vadi, Ugala Teater
2011. 
Salvestatud 4. märtsil Ugala kohvikus, režis-
söör Elo Selirand, kestus 2.15. 
ETV eetris 25. jaanuaril 2014.

Iphigeneia Aulises 
Autor Euripides, lavastaja Lorna Marshall,
Teater NO99 2012.
Salvestatud 8. märtsil 2013 teatris NO99,
režissöör Maarja Pärsim, kestus 1.40.
ETV eetris 2. novembril 2013. 

Tuulte pöörises
Autor August Kitzberg, lavastaja Andres
Noormets, Rakvere Teater 2010.
Salvestatud 9. aprillil 2013 Rakvere teatris,
režissöör Elo Selirand, kestus 2.30.
ETV eetris 22. veebruaril 2014.

Nii see on (kui teile nii näib) 
Autor Luigi Pirandello, lavastaja Adolf
Šapiro, Tallinna Linnateater 2006. 
Salvestatud 22. aprillil 2013 Linnateatri Tae-
valaval, režissöör Salme-Riine Uibo, kestus
2.10. 

Karjäär 
Autor ja lavastaja Uku Uusberg, Vanemuine
2012.
Salvestatud 27. aprillil 2013 Sadamateatris,
režissöör Elo Selirand, kestus 2.20.

13
Rühmatöö, lavastaja Jim Ashilevi, Von Krahli
Teater 2012. 
Salvestatud 10. juunil 2013 Kultuurikatla
Aias, režissöör Maarja Pärsim.
ETV eetris 31. augustil 2013. 

Peko
Autor Kauksi Ülle, lavastaja Ain Mäeots,
Vanemuine 2011.
Salvestatud 14. juulil 2013  Värska vabaõhu-
laval, režissöör Elo Selirand, kestus 2.45.
ETV eetris 24. mail 2014. 

Tasandikkude helinad
Autor Jaan Kruusvall, lavastaja Aleksander
Eelmaa, ETF 2011. 
Salvestatud  21. ja 22. juulil 2013 Saueaugu
Teatritalus, režissöör Kertu Köösel. 
ETV eetris 28. detsembril 2013. 

Netis sündinud
Autor Kristiina Jalasto, lavastaja Margo
Teder, VAT Teater 2013. 
Salvestatud 5. oktoobril 2013 teatris NO99,
režissöör Salme-Riine Uibo. 

Bloody Mary
Autor ja lavastaja Kertu Moppel, Von Krahli
Teater 2013. 
Salvestatud 14. detsembril 2013 Von Krahli
teatrisaalis, režissöör Kertu Köösel, kestus
2.00. 

Suur õgimine
Autor Eero Epner, lavastaja Lauri Lagle, Tea-
ter NO99 2012. 
Salvestatud 20. detsembril 2013 teatris NO99,
režissöör Kertu Köösel, kestus 1.50. 

Kontakt 
Autor Martin Algus, lavastaja Ingomar Vih-
mar, Eesti Draamateater 2012.
Salvestatud 27. detsembril 2013 Draamateatri
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väikses saalis, režissöör Kertu Köösel, kestus
2.40. 

Estonia maja 100 ETVs
6. septembril 2013 Estonia maja 100: Awa-
mise pidu. Otseülekande režissöör Erle
Veber, produtsent Helen Valkna, saatejuhid
Maire Aunaste, Marko Reikop. 
14. septembril 2013 Estonia maja 100: Põlv-
kondade ooperigala I osa ja II osa. 
29. septembril 2013 Estonia maja 100: ERSO
hooaja avakontsert.
26. detsembril 2013 Estonia maja 100: juubeli-
saade. Toimetaja Ruth Alaküla, režissöör Erle
Veber. 

ILMUNUD RAAMATUD, 
VIDEO- JA HELISALVESTISED

Anton, Lembit. Eluteatri näitelaval. II vaatus.
Lugusid Draamateatrist / Lembit Anton; toi-
metanud Tõnu Lember; kaanekujundus:
Riina Soom. Tallinn: Canopus, 2013. 228 lk.
(Punane katk ; 4. raamat, 2. osa).

Avestik, Rait. Kütkestaja. Näitleja Einari Koppel
/ kujundaja Piia Ruber; fotod Gunnar Vaidla
ja Kalju Suur. Tallinn: Fotosulg, 2013. 399 lk.

Draama: Eesti teatri festival 2013. Ruumimaa-
gia. Festivali eelraamat. Koostaja Kadri
Naanu; illustratsioonid: Kristel Maamägi,
kaaneillustratsioon: Mall Nukke, kujundus:
Evelin Somelar. Tartu: Sihtasutus Eesti Teatri
Festival, 2013. 96 lk.

Draama: kümme aastat täringumärgi all / toi-
metajad Inga Jaagus, Merilyn Merisalu; in-
tervjuud: Inga Jaagus, Merilyn Merisalu;
kujundus: reklaamiagentuur Dada. Tartu:
Eesti Teatri Festival, 2013. 96 lk.

Eesti ballett 95 = Estonian ballet 95 / koostaja

Liina Viru; kujundaja Jekaterina Urmet; fotod
Harri Rospu, Liina Viru. Tallinn: Rahvus-
ooper Estonia, 2013. 60 lk.

Eesti teatriteaduse perspektiivid. Pühendatud
Luule Epnerile / koostaja ja toimetaja Anneli
Saro, peatoimetaja Arne Merilai; kaanekujun-
daja Kalle Paalits. Tartu: Tartu Ülikooli Kir-
jastus, 2013. (Studia litteraria Estonica 13).
207 lk.

Ela hästi, Tont! Toomas Tondu kirjad ja mälestu-
sed / koostaja Simmo Priks; toimetajad Kirs-
ten Simmo, Kerttu-Liina Tuju; eessõna: Katri
Aaslav-Tepandi; kujundus: Kadi Pajupuu.
Tallinn: Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum.
SE & JS, 2013. 215 lk. (Elavik; 16. raamat)

Die estnische Theaterwelt / Text: Ott Karulin,
Monika Larini; Übersetzung Axel Jagau; gra-
fische Gestaltung Piia Ruber. Tallinn: Eesti
Instituut; Eesti Teatri Agentuur, 2013. 56 lk.
(De cultu civili Estonico, vol. 3)

Joyce, Mary. Loovtants: metoodika ja näidis-
tunnid / inglise keelest tõlkinud Nele Sui-
salu; sisutoimetaja Eve Noormets, toimetaja
Mall Põldmäe; kujundus: Mare Kõrtsini;
fotod: Maarja Noormets. Tallinn: Koolibri,
2013. 176 lk.

Karulin, Ott. Rakvere Teater „täismängude“ ot-
singuil aastail 1985–2009. Tartu: University of
Tartu Press, 2013. 269 lk. (Dissertationes de
studiis dramaticis Universitatis Tartuensis ; 2)

Kruup, Helina-Victoria. Unustatud operetipärl
Therese Raide / toimetaja Sirje Endre; kujun-
dus: Kadi Pajupuu. Tallinn: SE&JS, 2013.
143 lk.

Kunstide vastastoimed: keha, tants ja muusika /
Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut; koosta-
nud Gerhard Lock & Iivi Zajedova; toimeta-
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nud Maris Valk-Falk. Tallinn: Scripta Musi-
calia, 2012. 121 lk. (Res artis; 1 (2012))

Lavastajaraamat II. 8 intervjuud Eesti lavastaja-
tega / koostaja Ingo Normet; intervjueerija
Auri Jürna; toimetaja Mari Tuuling; eessõna
Ingo Normet; kujundanud Mari Kaljuste. Tal-
linn: Eesti Teatriliit, Eesti Muusikaakadeemia
kõrgem lavakunstikool, 2013. 263 lk.

Mikk, Arne. Estonia tõusmine tuhast. Peatükk
teatri ajaloost (1944–1956) / toimetaja René
Tendermann; kujundaja Jan Garshnek. Tal-
linn: Pegasus, 2013. 320 lk.

NO99 : teater : ajakiri. [Nr 4, veebruar 2013] /
Teater NO99; koostaja Eero Epner; kujundaja
Martin Pedanik. Tallinn: Teater NO99, 2013.
172 lk.

Pedusaar, Heino. Laulumemm Linda Saul / in-
tervjuud ja vahetekstid: Heino Pedusaar; toi-
metaja Kadri Põdra; kujundaja Irina Tammis.
Tallinn: Tammerraamat, 2013. 288 lk.

Purje, Pille-Riin. Lemmikute raamat. Kastehei-
nas põlvini – lõikeheinas põlvili / toimetaja
Maie Mägi; kujundaja Angelika Schneider.
Tallinn: Tänapäev, 2013. 524 lk.

Purje, Pille-Riin. Velda Otsus – nimi eesti kul-
tuuris / toimetaja Piret Kruuspere; kujundaja
Kersti Tormis. Tallinn: Eesti Teatriliit, 2013.
420 lk.

Pärn, Malle. Minu elu hetked / toimetaja Aita
Kivi; kujundaja Rein Seppius. Tallinn: Ajakir-
jade Kirjastus, 2013. 240 lk.

Rahvusooper Estonia 2008–2013 / koostajad
Liina Viru, Ülla Veerg; toimetaja Piret Verte;
kujundaja Jekaterina Rodionova; fotod: Harri
Rospu, Liina Viru. Tallinn: Rahvusooper
Estonia, 2013. 220 lk.

Rohumaa, Jaanus. Ainus ja igavene elu. Ühe la-
vastuse lugu / toimetanud Pärle Raud; kujun-
danud Mae Kivilo. Tallinn: Mustvalge
Kirjastus, 2013. 200 lk.

Ruus, Jaan. Eesti filmi täheatlas. Intervjuud
Eesti filmi-, teatri- ja elukunstimeistritega / toi-
metaja Margit Tõnson; kujundaja Tarmo
Rajamets. Tallinn: Hea Lugu, 2013. 415 lk.

Saaremaa Rahvateater 1963–2013 / koostaja
Lea Kuldsepp; kaanekujundaja Endla Tuut-
ma, kujundaja Maire Pukk; fotod: Andi
Roost, Irina Mägi. Tallinn: Faatum, 2013.
135 lk.

Tallinna Linnateater: hooajad 45: 2009/2010,
46: 2010/2011, 47: 2011/2012 / koostaja Triin
Sinissaar; toimetaja Kristiina Jalasto; kujun-
daja Angelika Schneider. Tallinn: Tallinna
Linnateater, 2013. 120 lk.

Talvist, Maari. Õpetaja roll noorte suunamisel
teatri kui rekreatiivse tegevuse juurde VAT teatri
näitel. Bakalaureusetöö / juhendaja: Joe
Noormets; Tallinna Ülikool, Terviseteaduste
ja Spordi Instituut, rekreatsiooniteaduste osa-
kond. Tallinn: Tallinna Ülikool, 2013. 62 lk.

Teatrielu 2011 / koostaja Jaak Allik, kroonika
koostaja Tiina Ritson; kujundaja Kersti
Tormis. Tallinn: Eesti Teatriliit, 2013. 405 lk.

Teatrielu 2012 / koostajad Hedi-Liis Toome,
Liina Unt, kroonika koostajad Tiia Sippol,
Marion Ründal, Ott Karulin; kujundaja
Kersti Tormis. Tallinn: Eesti Teatriliit, 2013.
378 lk.
Alates 2012. aastast sisaldab Teatrielu kroo-
nika ka teatristatistika põhinäitajaid.

Ulman, Mihkel. Kättemaksukontor 100. Fänni-
raamat / tekst: Mihkel Ulman, Annely Ader-
mann; toimetanud Mari Karlson; eessõna:
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Annely Adermann; kujundanud Angelika
Schneider; fotod: Mardo Männimägi, Diana
Räbbin, Viktoria Reiman. Tallinn: Tänapäev,
2013. 56 lk + DVD ja poster.

Мир эстонского театра / текст: Отт Карулин,
Моника Ларини ;  перевод: П. И. Филимонов;
редактор Борис Тух; графический дизайн:
Пийя Рубер. Таллин: Институт Эстонии :
Эстонское театральное агенство, 2013. 56 lk.
(De cultu civili Estonico, vol. 3)

NÄIDENDID

Haug, Arvo. Matsmõisnik. Näitemäng / teksti
toimetanud Kairi Kruus. Tallinn: A. Haug,
2013. 54 lk.

Hrotsvita Gandeshemensis. Gandersheimi
Hrotsvita draamad / Tallinna Ülikool; ladina
keelest tõlkinud Mari Murdvee, sissejuha-
tuse tõlge prantsuse keelest Kaia Sisask; näi-
dendid toimetanud Triin Rebane, sisse-
juhatuse toimetanud Siiri Ombler; kujunda-
nud Sirje Ratso. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kir-
jastus, 2013. 232 lk. (Bibliotheca Mediaevalis)

Kõiv, Ants. Viiekõistõ rüänurmõn / toimõndaja
ja edesõna: Tiia Allas; kujondaja Diana Allas.
Võru: Võro Instituut, 2013. 104 lk. (Võrovara)

Kõvamees, Raissa. Kolm näidendit / toimetaja
Anne-Mari Alver; kujundaja Margus Leibak.
Habaja (Harjumaa): Kentaur, 2013. 113 lk.

Leesmend, Kristel. Tund aega, et hinge minna /
toimetaja Ene Paaver; sarja ja raamatu kujun-
daja Kert Lokotar. Tallinn: Eesti Draamatea-
ter, 2013. 40 lk. (Näidendiraamat 18)

Noormets, Kadri. Go neo und romantix / idea
and editing: Kadri Noormets, Indrek Sirkel
& Anu Vahtra; translation: Adam Cullen;
illustrations: Viktor Gurov ... et al.; graphic

design: Indrek Sirkel. Tallinn: Lugemik, 2013.
64 lk.
Näidendi tekst on eesti ja inglise keeles.

Sander, Mart. The swan prince / cover: Mart
Sander; photo: Mardo Männimägi. Tallinn:
LiteRarity: Pilgrim Books, 2013. 53 lk.

Teater / näidendid / obras / obres : valik hispaa-
nia ja katalaani  näidendeid / koostaja Heidi
Aadma; tõlkijad Margus Alver, Ruth Sepp,
Laura Talvet; toimetaja Katre Talviste; ees-
sõna Luis Fonseca, Ott Karulin; järelsõna Me-
rilin Kotta; graafiline disain Indrek Sirkel.
Tallinn: Eesti Teatri Agentuur, 2013. 295 lk.
Sisu: Barcelona, varjude kaart / Lluïsa Cunillé;
Kahe lugu / Eduardo Galań; Leke / Jordi Gal-
ceran ; Lõputu rahu / Juan Mayorga.

Valge, Jüri. Kas siis selle maa keel...? Tallinn:
Kultuurileht, 2013. 87 lk. (Loomingu raama-
tukogu 2013, nr 11/12)

Wuolijoki, Hella. Dr Lucius ja Luuletaja / toi-
metanud Jüri Talvet ja Ele Süvalep; järelsõna
Jüri Talvet; kujundanud Kalle Paalits. Tartu:
Tartu Ülikooli Kirjastus, 2013. 92 lk.

VIDEOSALVESTISED

Aitäh, et sa minuga juhtusid / stsenarist, režis-
söör ja produtsent Elina Naan; operaator Mih-
kel Soe; originaalmuusika Rein Fuks. Tallinn:
Kuukulgur Film, 2013. 1 DVD (1 t 10 min).
Film kuulub kassetti Karikakramäng II: kolm
lühifilmi.

Best of BFM 2013. Tallinn: Tallinna Ülikooli
Balti Filmi- ja Meediakool, 2013. 1 DVD (3 t
13 min).
Sisu: 1. Viimane Romeo: Andrus Kivirähki no-
velli „Kosjas“ ainetel / režissöör-stsenarist
Moonika Siimets (35 min 56 s). 2. Kevad à la
carte: O. Henry samanimelise lühinovelli
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ainetel / režissöör-lavastaja Doris Tääker;
stsenaristid Ragnar Novod, Doris Tääker (22
min 11 s). 3. Elukunst / režissöörid ja stsenaa-
rium: Tiina Haak, Annamari Kenk (22 min
40 s). 4. 95 / lugu ja režii Hardi Keerutaja (15
min 16 s). 5. Is it you? / režissöör-stsenarist
Moonika Siimets (10 min 27 s). 6. Inside + out
/ director Ivan Pavljutskov (16 min 35 s). 7.
Renessanss / režissöör Margus Raid; stsenaa-
rium: Margus Raid, Sander Pukk (22 min
7 s). 8. Cosmos / director Heli Tetlov (23 min
49 s). 9. Puberteet / režissöör Triin Ruumet
(15 min 11 s). 10. Sireenid / režissöör-stsena-
rist Kaur Kokk (10 min 31 s).

Elavad pildid: lõhutud sajand – murtud süda-
med / idee autor ja režissöör Hardi Volmer;
stsenarist Peep Pedmanson; operaator-lavas-
taja Kristjan-Jaak Nuudi; helilooja Ardo Ran
Varres; kunstnik-lavastaja Kalju Kivi; produt-
sent Anneli Ahven. Tallinn: Exitfilm, 2013. 1
DVD (2 t 10 min. 6 s).

Foto / režissöörid Jan Erik Nõgisto ja Katrin
Maimik; stsenaarium: Katrin Maimik; ope-
raator Mihkel Soe; helilooja Sten Sheripov;
kunstnik Elo Soode; produtsent Andres Mai-
mik. Tallinn: Kuukulgur Film, 2013. 1 DVD
(27 min 56 s).
Film kuulub kassetti: Karikakramäng II:
kolm lühifilmi.

Free range. Ballaad maailma heakskiitmisest / re-
žissöör Veiko Õunpuu; stsenaristid Veiko
Õunpuu ja Robert Kurvitz; produtsent Katrin
Kissa; operaator Mart Taniel. Tallinn: Home-
less Bob Production: Tespi [levitaja], 2013. 1
DVD (1 t 44 min).

Hõbepulm / stsenaarium ja režii: Andres Mai-
mik, Katrin Maimik; operaator Mihkel Soe;
kunstnik Kristiina Ago; produtsent Anneli
Lepp. Tallinn: Kuukulgur Film, 2013. 1 DVD
(1 t 10 min).

Film kuulub kassetti: Karikakramäng II:
kolm lühifilmi.

Kertu / stsenarist ja režissöör Ilmar Raag;
operaator Kristjan-Jaak Nuudi; helilooja Mari
Pokinen, Horret Kuus; kunstnik Jaagup Roo-
met, Kristjan Suits; produtsent Riina Sildos.
Tallinn: Amrion: Film Distribution [levitaja],
2013. 1 DVD (1 t 33 min 9 s).

Kevadmenüü / Balti Filmi ja Meediakool, Eesti
Kunstiakadeemia. Tallinn: BFM: EKA, 2012–
2013. 2 DVD (162 min).
DVD 1: 1. Renessanss (22 min) / režissöör
Margus Raid; operaator: Gunnar Laal. 2. Am-
neesia rööbastel (12 min) / režissöör Sandra Z.;
operaator Aivo Rannik 3. Üksikjuhtum (21
min) / režissöör Eva Kübar; operaator Meelis
Mikker. 4. Võlutari leivapätsid (15 min) / re-
žissöör Nele Kirsipuu; operaator Mattias
Veermets. 5. Viimane trubaduur (13 min) / re-
žissöör Heinrich Sepp; operaator Ants Tam-
mik; DVD 2: 1. Marionetid (12 min) /
režissöör Raimo Kaubi; operaator Mattias
Veermets. 2. Cisco (24 min) / režissöör Reino
Aedmäe; operaator Joosep Kask. 3. Vaba maa
(21 min) / režissöör Anna Hints; operaator
Tõnis Tuuga. 4. Kevad à la carte (22 min) / re-
žissöör: Doris Tääker; operaator Madis Rei-
mund.

Mandariinid = Tangerines / screenwriter & di-
rector Zaza Urushadze; producers Ivo Felt &
Zaza Urushadze; dop Rein Kotov; composer
Niaz Diasamidze. Tallinn: Allfilm, 2013.
1 DVD (83 min).

Nüüd tõesti aitab jamast: vali nr. 1. Peeter Oja
stand-up-etendus / autorid Peeter Oja, Mart
Normet, Erik Moora; muusika Sten Sheripov;
produtsent Karl Kermes; videorežii Tarvo
Mölder; operaatorid Kaido Tiits, Kalle Kross;
salvestuse produtsent Marko Levo. Tallinn:
Ühisfirma, 2013. 1 DVD (1 t 10 min 31 s).
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Riigimehed. 2 / stsenaarium Ott Sepp &
Õ-fraktsioon; režissöör Kaaren Kaer; operaa-
torid Christian Johannes Kask, Mattias Veer-
mets, Ott Tiigirand; helilooja Siim Aimla;
peakunstnik Helen Ehandi, kunstnikud Jür-
gen Moor, Erik-Hans Sepp; produtsendid
Tõnis Leht, Gerli Veermäe. Tallinn: Eesti
Rahvusringhääling, 2013. 1 DVD (2 t 49 min
34 s).
Tuulepealne maa: ei ole sõda noortele meestele /
režissöör Ain Prosa; stsenarist Mihkel
Ulman, kaasstsenarist Lauri Vahtre; operaa-
tor Mait Mäekivi; helilooja Ardo Ran Varres;
kunstnik, kostüümikunstnik Mare Raidma;
produtsent Raivo Suviste, tegevprodutsent
Kädi Rammula. Tallinn: Eesti Rahvusring-
hääling, 2013. 1 DVD (1 t 30 min).

Vanaisa : [Monoteatri lavastuste triloogia 3.
osa] / Bjarni Haukur Thomssoni mononäi-
dend; lavastaja ja produtsent Karl Kermes;
muusikaline kujundaja Jarek Kasar. Tallinn:
Teater OÜ, 2013. 1 DVD (1. vaatus – 1 t 2 min
54 s ; 2. vaatus – 42 min 48 s).

Wikmani poisid / stsenaristid Hugo Ader,
Andres Maimik, Anu Soolep, Vilja Palm; re-
žissöör Vilja Palm; muusika autor Sven
Grünberg; kunstnik Tiiu Übi. Tallinn: Eesti

Televisioon, 2003, 2013. 2 DVD-d (6 t 40 min).
Sarjas „Eesti lastefilmid“ ilmus 2013. a lisaks
multifilmidele 15 mängufilmi DVD-d: „Ara-
bella, mereröövli tütar“, „Kallis härra Q“,
„Karoliine hõbelõng“, „Keskpäev“, „Kevad
südames“, „Kuhu põgenevad hinged“, „Laa-
netaguse suvi“, „Lammas all paremas nur-
gas“, „Metsluiged“, „Ruudi“, „Röövlirahnu
Martin“, „Tule tagasi, Lumumba“, „Tuli
öös“, „Veepomm paksule kõutsile“, „Värvi-
lised unenäod“ (kõik Tallinn: Hea Lugu:
Eesti Ajalehed [levitaja]).

HELISALVESTISED

Grease: laulud Vanemuise teatri muusikalilavas-
tusest. Tartu: Teater Vanemuine, 2013. 1 CD
(32 min 21 s).

Nukkude laulud: lastelaule Nukuteatri lavastus-
test / seaded Siim Aimla, välja arvatud (1, 2,
17); esitavad NUKU koor ja solistid, dirigent
Reeda Kreen, vahetekstid: Taavi Tõnisson.
Tallinn: NUKU Teater, 2013. 1 CD (52 min)  +
1 buklet (12 lk).

Varres, Ardo Ran. Prohvet Maltsvet: lavastuse
muusika. [Eesti]: Tonoscope Records, 2013. 1
CD (53 min 6 s)  + 1 buklet (12 lk). 
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IN MEMORIAM:

Abel Nagelmaa 09.05.1926–01.02.2013
Tiina Jaaksoo 25.08.1931–07.03.2013
Lehte Mark 17.03.1924–23.03.2013
Evald Randoja 23.06.1923–08.04.2013
Ester Lepa 12.01.1928–19.05.2013
Esther Hanson 31.07.1919–24.05.2013
Therese Raide 19.02.1921–08.06.2013
Asta Lees 23.01.1924–28.06.2013
Silvi Vrait 28.04.1951–28.06.2013
Ellen Grünfeldt-Metsis 04.07.1916–30.08.2013
Ija Eberlein Iljina 31.07.1923–21.09.2013
Adolf Käis 25.08.1946–24.10.2013
Evald Aus 01.11.1930–14.11.2013
Eduard Agu 07.05.1937–18.11.2013
Valeria Barsova 20.01.1928–24.11.2013
Vera Sirina 23.09.1925–05.12.2013
Anne Valge 22.02.1954–22.12.2013
August Kiho 20.09.1925–28.12.2013
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TÄIENDUSI 2012. aasta kroonikale:

Ülevaade statistikast, lk 230
Toetused riigieelarvest: 22 966 225 eurot

Eestlased välismaal, lk 235 
Uku Uusbergi „Pea vahetus“ Läti Rahvusteatris „Okartes” 23. mail 2012, lavastaja Inese Mičule. 

Ilmunud raamatud, video- ja helisalvestised lk 372
Jõekallas, Jaak. Unustamatu Miliza Korjus / toimetanud Lauri Vanamölder. 
Tallinn: Pegasus, 2012. 216 lk. 

Mul annet on ka äikeseks : dokumentaalfilm Elmo Nüganenist. / Režissöör ja produtsent
Vahur Laiapea, monteerija Urmas Sepp. Tallinn: filmistuudio Ikoon, 2012. 

Teatrite tegevusülevaated 
Lisa vaata aadressilt statistika.teater.ee

Kanuti Gildi SAAL 
2012 TANTSULAVASTUSED OBJEKTITEATER TSIRKUS MITMELIIGILAVASTUSED KOKKU

uuslavastused 3 1 1 7 12
kogu repertuaar 10 1 1 9 21
etendused 36 4 7 117 164
külastused 2782 217 643 2609 6251
keskmine pilet 7,82 7,03 0 5,65 5,85

Audiovisuaalne muusika kontsert 2 70
Improtest kontserdisari 9 194
Kultuurifoorum muu 1 50
Ruumimängud muu 7 100
Rännak Amazonase Shipibo hõimu teedel muu 1 150
Sihtpunkt Teleateljee muu 1 150
Tase 2012 näitus 10 300
The Art of Collecting muu 1 200
Vertikaalstart ürituste sari 1 80
made in estonia maraton festival 3 223
Augusti TantsuFestival festival 24 2160
Läti Kama festival 6 273

KOKKU 66 3950

Kanuti Gildi SAAli maja programm

KANUTI GILDI SAALI TULUD
majandus-tegevusest laekuv tulu 42 305
toetused 262 922

KANUTI GILDI SAALI KULUD
tööjõukulud 116 819
majanduskulud 159 234
halduskulud 28 973

Väljaspool statisonaari anti 35% etendustest.
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