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NO77
Praht, linn ja surm
Fassbinder/Õunpuu

Rainer Werner Fassbinder (1945 - 1982) oli Saksa 
filmirežissöör/stsenarist/näitekirjanik ja enfant terrible. Ta 
alustas mässu kõikide kodanliku ühiskonna alustalade vastu 
juba 15-aastasena, šokeerides vanemaid teatega oma 
homoseksuaalsetest kalduvustest. Alates 23. eluaastast teeb 
Fassbinder elu lõpuni kuni kuus filmi aastas. Ühtekokku jõuab 
ta 13 järgneva aasta jooksul olla üle 40 filmi režissöör, teha 
telesarju, kirjutada tohutul hulgal näidendeid ning mängida 
ka ise mitmetes filmides. Ent Fassbinderi puhul on võimatu 
rääkida vaid tema saavutustest filmirežissöörina, sest tema 
eraelu oli sama intensiivne ja kirev kui tema filmilooming ning 
need käisid alati käsikäes. “Teha nii palju filme, et elu muutuks 
ise filmiks” – oli Fassbinderi loosung ja ideaal.

Fassbinderi näidendites on inimesed haavatavad, vihased, 
õrnad, julmad ja kirkad. Aga neist tehakse mehed. Ja juba 
keerutabki inimene näppude vahel kumminuia, oma külma 
parimat sõpra. Uni tuleb ses prügist ja seksist vaevatud linnas 
sel ööl kergemini – tänavatel kõnnib nüüd relvade, allasurutud 
viha ja jõhkra huumorimeelega täidetud turvatunne.

Veiko Õunpuu on filmirežissöör. Te olete tema loomingulisi 
seisukohti näinud filmides “Tühirand”, “Sügisball” ja “Püha 
Tõnu kiusamine”.

Lavastaja Veiko Õunpuu

Kunstnik Laura Pählapuu

Osades Teater NO99 trupp

Esietendus 12. veebruaril 2010 Teatris NO99

Etendused 13/15/22/23/ veebruar 

UUS!





NO78
Kes kardab Virginia Woolfi?
Albee/Ojasoo/Semper

Teatrikriitik Madis Kolk kirjutas esimeses arvustuses peale 
esietendust järgmist:

“Psühholoogilise dramaturgiaklassika poole pöördumine ei 
erine kuidagi olemuslikult teatri mängumehhanisme tagasi 
peegeldavast ja ühiskonnatundlikust lavavõtmest. Selles, et 
NO99 näitlejad on võimelised ka psühholoogiliseks realismiks, 
ei kahtle ju keegi, pealegi on nad seda varemgi tõestanud, 
näiteks «Padjamehega». Pigem kinnitab repertuaarivalik taas, 
et teatrimängu põhitunnuseid ei määratle stiil ega žanr.”

Inimestevahelist mängu võib võtta Edward Albee kauamängiva 
näidendi eeltingimusena. Mees ja naine on abielus. Neile 
tulevad külla noorem mees ja noorem naine. Ja...puhkeb põrgu. 
Kolk jätkab:

“George ja Martha ei peida oma suhte olemust viimase 
hetkeni vaatajate eest, et see põhisõnumina alles lõpus mõjule 
pääseks, vaid see on eeldus, millelt kogu mäng end lahti 
hakkab kerima. Lavastus näitab meile pigem seda, kuidas 
abielupaar oma valu ületab, mitte seda, «kuhu nad on omadega 
jõudnud». Ka paaride vastandumine – noorpaari võltsi tühisuse 
paljastumine – ei toimu mängu käigus, vaid on eelduseks, et 
mäng saaks üldse toimuda.”

Mängu mõistet võib laiendada ka teatriruumis toimuvate 
sündmuste kirjeldamiseks. Kuidas panna lava pöörlema?

Lavastus, kujundus ja muusikaline kujundus Tiit Ojasoo ja  
Ene-Liis Semper

Osades Hendrik Toompere jr (Eesti Draamateater), Marika 
Vaarik, Sergo Vares, Mirtel Pohla

NB! Laval suitsetatakse / Lavastus ei ole soovitatav alla 16-
aastastele.

Etendused 8/9/11/13/14/26/27 jaanuar ja 16/17 veebruar

Etenduse pikkus umbes 3 tundi 10 minutit, üks vaheaeg





NO79
Margarita ja Meister
Bulgakov/Pepeljajev

Mis oleks, kui kõik poisid on Meistrid ja kõik tüdrukud on 
Margaritad ning sõnaline dialoog ja füüsiline pingutus on 
omavahel nihkes? Tulemus on huvitav, paeluv, isegi sürreaalne. 
Pepeljajevi lavastus veiderdab.

Romaan “Meister ja Margarita” ja füüsiline teater tunduvad 
teineteisest üsna lahus. Seda raamatut pole võimalik illustreerida, 
kuna igasugune illustratsioon on algmaterjalist vaesem või 
teistsugune. Seega on ainuke võimalus luua versioon, mis ei 
esitaks väljakutset olla Bulgakovi romaani aseaine.

Tantsitakse põrandal, tantsitakse köite otsas, joostakse seinal 
ning laskutakse alla laest. Sõidetakse trammis ning lennatakse 
linna kohal. Noored näitlejad sööstavad stseenist stseenisse ning 
Moskvast Tallinnasse. Kaskadööre lavastuses ei näe, kõik trikid 
teevad ära näitlejad.

Lavastaja Pepeljajev peab “Margarita ja Meistrit” hullumeelseks 
totaalse teatri näiteks, kuna suuri riske võetakse nii lavastuse, 
näitlemise, koreograafia kui video puhul ning need komponendid 
on kõik omavahel riskantsel moel läbisegatud. Algselt 
tantsuetendusena plaanitud lavastusesele lisandus proovide 
käigus tekst. Probleeme rollidega lavastuses pole, sest pole 
konkreetseid rolle.

Lavastaja Aleksander Pepeljajev

Kunstnik Alina Korsmik

Osades lavakunstikooli tudengid: Marta Laan, Kertu Moppel, 
Jekaterina Nikolajeva, Liis Proode, Liisa Pulk, Sandra Üksküla 
Uusberg, Mait Joorits, Mikk Jürjens, Lauri Kaldoja, Roland Laos, 
Marko Leht, Artur Tedremägi, Jüri Tiidus, Mihkel Tikerpalu, 
Hendrik Toompere jr jr, Kristjan Üksküla

Etendused 29/30 jaanuar ja 1/2/3 veebruar

Etenduse pikkus umbes 3 tundi ja 5 minutit, üks vaheaeg





NO80
Onu Tomi onnike
Beecher-Stowe/Ojasoo/Semper

„Onu Tomi onnike“ on orjandusvastane romaan, mis 
pärast avaldamist 1852. aastal mõjutas tugevalt Ameerika 
Ühendriikide avalikku arvamust. Orjuse patud nähti nüüd läbi, 
tõsteti relvad hädamere vastu ning neegrite ahelad sõlmiti lahti. 
Lihtsast ja sentimentaalsest loost sai müüt, millest toitusid 
miljonid. Tänasel päeval on müüt murenenud. Esiteks sai 
klaariks, et orjus ei kadunud tänu moraalsele revolutsioonile, 
vaid majanduslikule paratamatusele: masinad tegid paremini 
tööd kui neegrid. Teiseks ei ole kuhugi kadunud töö kaudu 
inimeste alandamine, rassism, töö ahistav loomus ja nii edasi. 
Ning kolmandaks sai juba 60ndatel selgeks, et Onu Tom ei 
olnud mitte vabadusvõitleja, vaid verevaene kompromisside 
otsija. Kuid enam ei aita palvetamine ning leppimisele 
kutsumine, nagu tegid Martin Luther King ja Onu Tom. Nüüd on 
vaja midagi enamat – midagi, mis ei lepi allumise, alandamise 
ja tööorjusega. „Onu Tomi onnike“ on traagiline lugu 
neegerorjast, kes müüakse julmadele peremeestele. Aeg-ajalt 
tärkab ka lootuskiir, mõni hea sõna, mõni hea peremees, enam-
vähem okei töö, kuid siis lõpeb kõik – kõlab viimane silp sõnast 
„dollar“ ning Onu Tom on taas maha müüdud. Uus amet, 
endised alandused. Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semperi lavastus 
toetub Harriet Beecher-Stowe‘i samanimelisele romaanile. 

Osades Andres Mähar, Marika Vaarik, Eva Klemets, Mirtel 
Pohla, Rasmus Kaljujärv, Risto Kübar, Inga Salurand, Sergo 
Vares.

Etendused 21/22/23 jaanuar

Etenduse pikkus umbes 2 tundi ja 45 minutit, üks vaheaeg.





NO82
Pea vahetus
Uusberg/Uusberg

Üks anonüümne kriitik on Internetis iseloomustanud seda lavastust 
järgmiselt:

“Raudteejaamas kohtuvad kaks kunagist koolivenda, kellest ühest 
on saanud edukas kontsertpianist, kes on oma isikliku orkestriga 
teel Berliini, teine on muusikutööst loobunud ega näi eriti õnnelik. 
Algab dialoog. Kas ainult vanus määrab, keda võetakse tõsiselt 
ja keda mitte? Kas austus peaks olema vaid noortelt vanadele 
suunatud või kahepoolne? Kui erineva mõttemaailmaga on siis 
ikkagi mees ja naine? Kas elama peaks tulemuse või olemise 
nimel? Puudutatakse raha tähendust, eutanaasiat ja jumalat 
ennastki. Kas naine on lill peenras, kellele mees tahab tuua vett 
ja valgust? Inimloomus otsib ja igatseb kogu elu sügavat kontakti 
teise inimesega, kuid kui ta saab viimaks selle kauaigatsetud 
kontakti, selgub, et see... ei olegi tegelikult hea. See on ebamugav, 
tekitab piinlikkust ja küsimuse, kas seda ikka oligi tegelikult vaja.

Lavastuses on muusika. Koor „Head ööd, vend“ etendab nii 
orkestrante kui laulab noore helilooja Pärt Uusbergi loomingut. 
Imelusa kõlaga võimekatest noortest lauljatest koosnev kollektiiv 
loob tausta dialoogidele ning ilmestab peamisi teemasid.”

Autor-lavastaja Uku Uusberg (Eesti Draamateater)

Helilooja Pärt Uusberg (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia)

Osades Märt Avandi (Eesti Draamateater), Priit Võigemast (Tallinna 
Linnateater)

Etendused 15/16/20 jaanuar

Etenduse pikkus umbes 2 tundi ja 40 minutit, üks vaheaeg





NO83
Kuidas seletada pilte surnud jänesele
Ojasoo/Semper

Näitlejate vahel tekkiv kõrge energianivoo on see, millele on võimalus 
lavastuses kaasa elada olenemata riigist ja kultuuriruumist. Lavastus kunsti 
tegemisest ja vastuvõtmisest. Improviseeritakse, tantsitakse, tsiteeritakse 
performance’eid, ehitatakse installatsioone ning hoitakse kõrgel kunsti lippu. 
Jah, see on lavastus sellest, kuidas maailma paremaks muuta. Värskus ja 
väsimine, tegemine ja ootamine, rõõm ja meeleheide, usk ja kannatus. 

Aga Laine Jänes räägib nii, SEST SEE LAVASTUS EI RÄÄGI TEMAST.

Intervjuu Eesti Ekspressis 21.11.2009 (Laine Jänes ja ajakirjanikud Madis 
Jürgen, Tarmo Vahter):

LJ: See etendus on muutnud mu elu.

TV: Mis põhjusel te seda etendust teist korda vaatama läksite?

LJ: Esiteks andis see mulle võimaluse iseennast kõrvalt vaadata. Kuigi 
Tiit Ojasoo ütles, et see etendus ei ole tehtud kultuuriministrist, on see 
kultuurifilosoofiline etendus, mille sisu ja teema on kultuuripoliitika ühes 
riigis. Aga seal on kasutatud tsitaate mitmest minu artiklist. Iseasi muidugi, 
mis kontekstis või kui suure paatosega üht või teist minu lauset seal ette 
loeti. Aga see oli värskendav ja tervendav. Ega seal ju midagi valet olnud!

TV: Aga kuidas see teie elu muutis, proua minister?

LJ: Ma muutusin tugevamaks. Isiksuse mõttes. Teisalt tõmbas 
see tähelepanu kultuurivaldkonnale ka kabinetiliikmete hulgas ja 
eelarvevõitlustes leidis kultuurivaldkond pärast jänese-etendust
rohkem mõistmist.

/../

LJ: Ausalt öeldes, ma olen tahtnud seda varemgi öelda, aga keegi pole 
küsinud... Kultuurivaldkond on tundlik ja on ehk olnud tagaplaanil sellistel 
hetkedel, kui loetakse raha.

Lavastuse idee, kontseptsioon ja lavastus Tiit Ojasoo ning Ene-Liis Semper

Tantsustseen Mart Kangro

Osades Rasmus Kaljujärv, Risto Kübar, Andres Mähar, Mirtel Pohla, Jaak 
Prints, Gert Raudsep, Inga Salurand, Tambet Tuisk, Marika Vaarik ja Sergo 
Vares

Etendused 18/19 jaanuar ja 5/6 veebruar

Etenduse pikkus umbes 2 tundi ja 30 minutit. Etendus on ilma vaheajata.





NO86
Perikles
Shakespeare/Ojasoo/Semper

Ta oli särav mees,
kuid ühe ööga tappev õnnetus
ta muutis selliseks.

Nii ütleb prints Periklese tõsine ja üllas nõunik Helikanos oma 
isanda kohta, kui nad on Mütileenesse jõudnud. Inimene, 
kes kunagi kavaldas üle kõik vastased, leidis armastuse ja 
õnne, seljatas vandenõud ning suutis tahta rohkemat, kui kõik 
teised, seilab nüüd maailma meredel, lootmata enam leida 
kadumaläinud kirge. Kuid nagu igas heas muinasjutus tuleb ka 
nüüd öelda: „Ent ometi....“ Õnn on seal, kuhu sa ta unustanud 
oled.

„Perikles“ on William Shakespeare‘i kirjutatud lugu sellest, kuidas 
hea süda, õiged valikud ja otsustav tahe toovad jumalanna sinu 
juurde. Perikles on noor Tüürose prints, kes pannakse proovile 
kuningate intriigides, saatuslikes mereõnnetustes, lootusetutes 
olukordades ning jumalate hüljatuses,kuid kelle püüd õnne poole 
on katkematu. Tema unistuseks ei ole pelgalt hea elu ja sihitu 
nauding, vaid absoluutne armastus ning jumalanna käepuudutus.

Tiit Ojasoo lavastus on ilust ja õnnest ning tahtest ja 
meelekindlusest, mis sinnani viib. Võimatu saab võimalikuks, 
jalutud tantsivad ja lootusetud laulavad. Higi voolab, kuid 
eesmärk ei kao. Need inimesed ei unista sellest, millest neil 
kästakse unistada: nad teevad oma unistused ise.
See on muinasjutt ja Eesti, aga see on ka Bollywood ja siid, 
jumalad ja libud, naiste naeratus ja meeste laul. Ene-Liis 
Semperi lavakujundus ning kostüümid ammutavad inspiratsiooni 
erinevatest allikatest, varjamata oma mälestusi Indiast. 
Muusikalise kujunduse teeb Chalice.

Nimiosas Risto Kübar, teistes osades Mirtel Pohla, Tambet 
Tuisk, Gert Raudsep, Sergo Vares, Inga Salurand, Rasmus 
Kaljujärv, Lenna Kuurmaa (külalisena) või Marta Laan (külalisena 
lavakunstikoolist), Marika Vaarik ja Andres Mähar.

Etendused 25/26/27 veebruar

Etenduse pikkus umbes 3 tundi ja 15 minutit, üks vaheaeg.
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Teater NO99 5!

19. veebruar 2005 oli Teater NO99 esimene esietendus. 
Täida lüngad.

NO99 Vahel on ......... , et elu saab otsa ja armastust polnudki
NO98 ....... teekond
NO97 Padjamees
NO96 Seitse ........
NO95 ..........
......... Mädand Harry
NO94 Kaks ......
NO93.5 Ulgumerelainetel
NO93 ........!
NO92.5 Keeleuuenduse .... kurv
......... Stalker
NO91 Kuningas .....
........ Hirvekütt
NO89.5 ..........
NO89 Totu .....
NO88	ГЭП	ehk ..........
NO87 Kommunisti ......
......... Tsuaf
NO86 Perikles
NO85.5 ......
........ rambo
NO84 Macbeth
NO83.5 ........
NO83 .........
NO82.5 Pekingi ......
NO82 Pea .....
........  Runolaulud
NO81 ......
NO80.5 Kuus ......
NO80 Onu .........
NO79 Margarita ...........
NO78.5 Solaris
........  Kes kardab Virginia Woolfi?
NO77.5 Täna ............
NO77 Praht, linn ..........















Rebane ja tema muusa: Fassbinderi staarnäitleja 
Hanna Schygulla selgitused

Susan Sontag
Veebruar 2003, ajakirjast “The Village Voice”

Kõige ikoonilisem näitleja Fassbinderi trupis Hanna 
Schygulla mängis rohkem kui kaheteistkümnes režissööri 
hilisemas filmis. Näitleja lahkab oma karjääri koos 
kauaaegse Fassbinderi fänni Susan Sontagiga.

Susan Sontag
On alati rõõm vaadata Fassbinderi filme uuesti, sest need 
tunduvad iga kord erinevad. Kui ma nägin eile uuesti 
“Maria Brauni abielu”, siis tundus see palju naljakam, kui 
mul meeles oli. Mäletasin seda kui valulist ja allegoorilist 
lugu, kus sinu karakter kehastas Saksa majandusimet kogu 
tema viletsuses, julguses ja künismis. Eile tundus see kõik 
samas ka väga naljakas, isegi nagu vodevill.

Hanna Schygulla
Tal oli alati terane huumorimeel, isegi kõige julmemaid 
avaldusi tehes.

Millised on Teie lemmikrollid?

Tema filmides? Ma ei mänginud kunagi oma lemmikuid. 
Ma armastan seda vana naist (keda mängis Brigitte Mira) 
filmis “Hirm sööb hinge seest” ja ma armastan Miesze’i 
filmis “Berlin Alexanderplatz”.

Jah, see Barbara Sukowa karakter. Kas sa ei arva, et see 
tegelane on täielik ohver?

Ta on ohver enda võime pärast armastada kõiki.

“Berlin Alexanderplatz” jättis minusse sügava jälje 
– moraalse jälje. Kui ma möödun tänaval kerjusest, siis 
mõtlen ma alati, et võib-olla on ta Franz Biberkopf. See film 



muutis seda, kuidas ma inimesi vaatan. Ma ei saa enam 
öelda: “‘Selliseid inimesi mina ei tunne”.

Ma mõtlen enamasti lapse peale, kes see isik on olnud.

Sellele karakterile, kellest me räägime, on raske kaasa 
tunda, eriti naistel. Ta saadab naiste suhtes korda 
kohutavaid vägivallaakte. Kuid millegipärast inimesena 
sa ei mõista teda hukka, sest näed, kui palju ta kannatab 
ning kui haavatav ta on. Fassbinderi filmid panevad 
sind inimestele kaasa tundma, keda sa ei tahaks muidu 
tunda. See on paljude tema filmide kõige sügavam 
mõte, nagu näiteks härra Amokis...

Muide, seda härra Amokki ei teinud tema.

Mis mõttes?

Idee oli tema oma, kuid selle realiseeris tema assistent 
ning see film oli peaaegu totaalselt ka improviseeritud, 
mis polnud kunagi Fassbinderile kombeks.

Kas see läks nii sellepärast, et tal kadus huvi või oli tal 
käsil mõni teine projekt?

Võib-olla tahtis ta teistele oma grupi liikmetele anda 
võimaluse. Selle filmi tegi Michael Fengerl, tema 
assistent. Kui Fassbinder alustas, siis oli lootust, et ka 
teised võivad... nagu käis töö vist Warholi Factorys, 
kus kõik inimesed pühendati loomingusse. Kuid Rainer 
oli selline loov isiksus, et mitte ühtegi kaastegijat ei 
eksisteerinud.

Filmid, mis on kõige sügavamad, näivad teistpidi olevat 
äärmiselt struktureeritud ja formaalsed nagu näiteks 
“Petra von Kanti kibedad pisarad”, milles kasutatakse 
ühes kohas filmituna nii palju kaameranurki. Te vist tegite 
kõvasti proove...

See film võeti üles vähima ajaga. See tehti ära kümne 
päevaga.



Ja ainult ühe kaameraga?

Ainult ühega. Niipalju kui mina tean, siis ta ei filminud mitte 
kunagi kahe kaameraga, sest ta oli valikud oma peas juba 
enne filmima asumist ära teinud. Sellepärast kõik läkski nii 
kiiresti.

“Petra von Kant” oli kõigepealt näidend?

See oli näidendina kirja pandud, aga esimest korda tehti 
ära filmina.

Kas teil oli olemas kogu stsenaarium enne kümnepäevast 
võtteperioodi?

Ei. Temaga ei käinud asjad nii, et said teksti ja valmistasid 
end ette. Sa läksid võtteplatsile ning said teksti ning 
tegid teksti kohe ära. Isegi juba alustades meeldis talle 
teha kõik risti vastupidi... näiteks ta võttis midagi, mis on 
kirjutatud lavale ning lihtsalt asetas selle teistsugusesse 
meediumi. Ja samamoodi käitus ta teatris, lavastades 
teinekord, nagu monteeriks filmi. Ta üldse alustaski 
teatrist, sest tal puudusid vahendid filmide tegemiseks 
ja teda ei võetud vastu ka filmikooli. Kaks korda proovis 
ning teda ei võetud vähese talendikuse tõttu vastu. Seda 
ütlen ma julgustuseks kõigile, kes ei saa hakkama... Tulles 
tagasi “Berlin Alexanderplatzi” juurde: Rainer ütles, et kõik 
kolm karakterit on tegelikult üks. Biberkopf satub pidevalt 
katastroofidesse ja ikka usub, et kõik laabub kenasti. 
Reinholdi juhib destruktiivne jõud ja ta ei tea isegi, miks, 
ning Mieze on valmis kõiki inimesi armastama ja ta ei tea 
ise ka põhjust.

On see tõsti, et Fassbinder tahtis ise mängida Biberkopfi?

Ta tahtis mängida Reinholdi.

Olen ikka ja jälle kuulnud, et ta tahtis mängida Biberkopfi 
– rolli, mille lahendas lõpuks Günter Lamprecht nõnda 
suurepäraselt.



Lamprecht meenutas veidi Rainerit. Rainer on öelnud, 
et see Alfred Döblini novell päästis ta elu, kui ta oli 
nooruk, kes oli pidevalt iseendaga vastuolus, kuna on 
gei. Ma ei saanud sellest kunagi päris täpselt aru, aga ta 
leidis, et armastus ilma mingi põhjuse ja eesmärgita on 
tema ideaal. Minu arust on igal armastusel mingi põhjus 
ja iga sõprus on vahetusprotsess, millel on eesmärk. 
Ta nii väga kartis ekspluateerimist või kartis, et tema 
ekspluateerib teisi, ja nii oli tal kõige kergem järgida 
sisemist tegutsemismehhaanikat. Ta otsis midagi, mida 
polnud võimalik mõista ja ta leidis selle neis kahes 
karakteris.

Üks teine film, mida ma armastan, on “Kolmeteist 
kuuga aasta” ja ka see film on motiveerimata tundest, 
motiveerimata armastusest. Kas sulle meeldib neid filme 
uuesti üle vaadata või sa ei taha?

See on küll film, mis mulle ei meeldi....

Aga üleüldiselt, kas sulle meeldib filme uuesti üle 
vaadata?

Mõnda meeldib.

See on vist väga imelik tunne. See, mis sa endaga peas 
kaasas kannad, on üks asi, kuid mõnda asja päriselt 
uuesti vaadata on vist väga raske.

Minu arust on just vastupidi. Mul oli alati raske vaadata 
filmi värskelt, kohe peale võtteid ja monteerimist.

Ja nüüd on kergem?

Nüüd on see nagu langenud leht. Ma võtan selle maast 
üles ja vaatan.

/.../

On siiski kummaline kuulda, et Fassbinder suutis üles 



võtta “Petra von Kanti”, mis minu jaoks on nagu Mozart, 
ainult kümne päevaga. Paljud tema filmid pole muidugi 
sellisel tasemel, kuid kas sinu arust saavutas Fassbinder 
soovitud atmosfääri hetkega, sest töötas näitlejatega, 
kes teadsid, mis ta tahab?

Fassbinder ei olnud perfektsionist.

Kuid ta võis luua midagi täiuslikku.

Ainult sellepärast, et ta järgis oma instinkte. Ta ei jäänud 
kunagi kõhklema. Tal oli alati kiire. Temas oli mingi juhtiv 
jõud, mis tahtis asjaga valmis saada ja juba uuega 
peale hakata. Perfektsionism teda ei huvitanud. Ta lõi 
keemilise atmosfääri ning võttis sellest kiiresti, mis võtta 
andis. Seda tasub järgida ükskõik millisel inimesel oma 
tegemistes... näiteks, kui sa midagi kirjutad, ära katkesta 
voogu kahtlusega, et kas sul on ikka midagi öelda või 
peaks midagi hoopis paremini kirjutama. See on suurim 
õppetund, mille ma temalt sain.

Aga ta oli ka ümbritsetud inimestest, kes said aru, mida 
ta teeb. Režissöörid nagu Bergman ja Fassbinder ja Mike 
Leigh kasutasid järjepidevalt samu näitlejaid ja see tagas 
vaatajale sügava elamuse. See on töö maagiline aspekt.

Mulle teeb see äärmiselt palju nalja, kui paljud 
inimesed on tulnud mu juurde ja öelnud: “Tead, sa olid 
suurepärane Lolas.” Tegelikult oli see Barbara Sukowa... 
Almodóvar käitub oma näitlejatega samamoodi.

Jah. Kuigi neil on absoluutselt erinev temperament, on 
ta vist kõige sarnasem filmirežissöör Fassbinderile.

Kui ta veel ei olnud kuulus, siis tuli ta ükskord minu 
juurde ja ütles: “Tohin ma ennast tutvustada? Mina olen 
Hispaania Fassbinder.”

Kindlasti oli ta irooniline, kuid sama ütles tõe välja. Võib-
olla lihtsalt Fassbinder inspireeris teda, kuigi nii on rumal 
öelda.



Teater NO99 Internetis - www.no99.ee

Piltetite ostmine

Teater NO99 pileteid on võimalik osta Internetis aadressilt 
www.piletimaailm.com
Piletimaailma lehele saab ka teatri kodulehe sektsioonist 
“Piletid”.

Tihti tekib olukordi, mil on vaja kiiresti midagi kohe öelda 
või jagada. Nii edastame infot lisaks kodulehele veel 
kolme kanali kaudu.

E-mail – Teater NO99 listiteated

See on kõige mugavam moodus pileti- ning 
müügiteadetega kursis olemiseks.  
Liitu teatri mailinglistiga www.no99.ee alamlehel “Piletid”

Twitter - www.twitter.com/TeaterNO99

Twitteri lühisõnumitega saadame jälgijatele uute artiklite 
ja kavalehtede linke. Edastame materjali, mis netis Teater 
NO99 kohta silma jääb.

Facebook - grupp “Teater NO99”

Facebookis korraldame aeg-ajalt piletimänge.

Lähiajal on teatril plaanis käivitada veel üks kanal, mille 
kaudu hakkame edastama oma pressiteateid ning 
uudiseid. Kuid sellest siis, kui asi valmis on.



Jazziklubi

Kodumaise džässi tase läheb aasta-aastalt järjest 
kõrgemaks ning muusika mitmekesisemaks. Ka hoojal 
2009/2010 toob Eesti Jazziliit Tallinna, Viljandi, Tartu, 
Pärnu, Rakvere ja Kuressaare publiku ette džässi 
hetkeseisu kuumimad nimed. Reedeti, vahel ka laupäeviti 
toimuvad Teater NO99 keldrisaalis kontserdid.

Piletid Piletimaailmast ja kohapealt 75 krooni, tudengitele 
50 krooni. Eesti Jazziliidu liikmetele 30 krooni ning 
30 krooni maksab Jazzklubi pilet ka sama õhtu 
teatrikülastajatele.

Jaanuar

R 08.01 kell 22.00 Windpower
R 15.01 kell 22.00 Viljandi Guitar Trio feat. Robert Jürjendal
R 22.01 kell 21.30 Tanel Ruben & Victoria “sünnipäeva kontsert”
R 29.01 kell 22.00 Liina Saar Group (Eesti-Soome-Island)

R 05.02 kell 21.30 EMTA ansamblid
R 12.02 kell 21.30 Tom-Tomm Quintet
R 19.02 kell 21.30 Free Tallinn Trio
R 26.02 kell 22.00 Kaisa Kulmala Trio (Soome Jazzliit esitleb)

Veebruar



Piletiinfo

Kassa 66 05 051
E-R 12-19

Muudel aegadel tund enne etenduse algust.  
Piletid müügil ka Piletimaailma müügikohtades ja 
internetis www.piletimaailm.com

Pileti hind 225 krooni, sooduspilet 170 krooni. Müügil ka 
kinkekaardid (450 krooni). Sooduspilet kehtib õpilastele, 
üliõpilastele ja pensionäridele.

Broneeritud üksikpiletite väljaostmine hiljemalt üks nädal 
enne etendust, kollektiivtellimuste puhul kaks nädalat. 
Pileteid tagasi ei osteta.

Tund enne etendust pakub Teater NO99 puhvet 
keldrikorrusel erinevaid suupisteid ja pannkooke.

Teatrimaja taga asuv autoparkla on etenduse ajal 
publikule avatud. Rattaparkla on peaukse vestibüülis. 
Palume etenduse ajaks autot mitte parkida 
Kaitseministeeriumi ette.

Teater jätab endale õiguse teha mängukavas muudatusi. 
Ärajäänud etenduste piletid ostetakse tagasi või 
vahetatakse ümber ühe nädala jooksul teatri kassas 
(Sakala 3).

Theatre NO99 
Sakala 3 
10 141 Tallinn 

Box office is open from Monday to Friday 2 p.m. – 7 p.m, 
as well as an hour before the beginning of the play.  
Tickets are also available in the ticket offices of  
Piletimaailm.

Ticket prizes are 225 and 175 EEK. 

Mängukava pani kokku Mart Kase



R 08.01.10 kell 19:00 NO78 Kes kardab Virginia Woolfi?
L 09.01.10 kell 19:00 NO78 Kes kardab Virginia Woolfi?
E 11.01.10 kell 19:00 NO78 Kes kardab Virginia Woolfi? 
K 13.01.10 kell 19:00 NO78 Kes kardab Virginia Woolfi?
N 14.01.10 kell 19:00 NO78 Kes kardab Virginia Woolfi?
R 15.01.10 kell 19:00 NO82 Pea vahetus
L 16.01.10 kell 19:00 NO82 Pea vahetus
E 18.01.10 kell 19:00 NO83 Kuidas seletada pilte surnud jänesele 
T 19.01.10 kell 19:00 NO83 Kuidas seletada pilte surnud jänesele              
K 20.01.10 kell 19:00 NO82 Pea vahetus
N 21.01.10 kell 19:00 NO80 Onu Tomi onnike
R 22.01.10 kell 19:00 NO80 Onu Tomi onnike 
L 23.01.10 kell 19:00 NO80 Onu Tomi onnike
T 26.01.10 kell 19:00 NO78 Kes kardab Virginia Woolfi? 
K 27.01.10 kell 19:00 NO78 Kes kardab Virginia Woolfi?
R 29.01.10 kell 19:00 NO79 Margarita ja Meister 
L 30.01.10 kell 19:00 NO79 Margarita ja Meister 

E 01.02.10 kell 19:00 NO79 Margarita ja Meister 
T 02.02.10 kell 19:00 NO79 Margarita ja Meister 
K 03.02.10 kell 19:00 NO79 Margarita ja Meister 
R 05.02.10 kell 19:00 NO83 Kuidas seletada pilte surnud jänesele 
L 06.02.10 kell 19:00 NO83 Kuidas seletada pilte surnud jänesele              
R 12.02.10 kell 19:00 NO77 Praht, linn ja surm  ESIETENDUS
L 13.02.10 kell 19:00 NO77 Praht, linn ja surm 
E 15.02.10 kell 19:00 NO77 Praht, linn ja surm              
T 16.02.10 kell 19:00 NO78 Kes kardab Virginia Woolfi? 
K 17.02.10 kell 19:00 NO78 Kes kardab Virginia Woolfi?
R 19.02.10  Teater NO99 sünnipäev
E 22.02.10 kell 19:00 NO77 Praht, linn ja surm 
T 23.02.10 kell 19:00 NO77 Praht, linn ja surm              
N 25.02.10 kell 19:00 NO86 Perikles  VIIMASEID KORDI
R 26.02.10 kell 19:00 NO86 Perikles  VIIMASEID KORDI
L 27.02.10 kell 19:00 NO86 Perikles  VIIMASEID KORDI

Veebruar

Jaanuar


