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Vestlus lavastaja Anne Türnpuga kolm päeva enne esietendust

Mida peaks „Lenni & Kizoo“ vaataja ootama? Kuidas seda lavastust
peaks vaatama?
Kui ma olen näitlejatele ja kõigile teistele andnud vabaduse, peaks olema ka
vaatajal vabadus vaadata seda nii, nagu ta seda vaatab. Ma väga loodan, et
see teda puudutab. Ja siis muutub laval olev tähenduslikuks. See võiks olla
kogemuslik (teater), mida me teeme. Ma ei oska muud öelda.
Et otsida tunnet?
Mitte mõtet? Eks see mõte tuleb siis pärast järgi. Ei teagi, mis järjekorras
need asjad seekord käivad. Ta võiks puudutada, ta võiks riivata. See, kuidas
inimesed, kes on laval ja pultide taga, lasevad ennast puudutada tekstist,
inimestest laval ja vaatajatest. See asi on vastastikune. Me ehitame koos
üles ühe maailma, kus Lenni on võimalik.
„Lenni & Kizoo“ kohta öeldi, et tegemist on muutuva kujunditeatriga.
Kas sa oskad seda vastu võtta või ümber lükata? Kas muutuv kujund
on sinu jaoks tuttav termin?
Ma arvan, et sellega mõeldi, et tähendus tekib lava peal ja me ei tea, kuhu
või millest ta tekib. Meil on kolm põhivaala - tekst, näitleja ja muusika, ja
kui nad kõik on väga isiklikud, siis ühel hetkel nad puudutavad üksteist ja
selles puutepunktis tekib tähendus minu jaoks. Kuna need tähendused, mis
lava peal tekivad, on kümneid kordi tugevamad, sügavamad, võimsamad
kui need, mis ma suudan kodus välja mõelda, siis on meil niisugune tee.
Kujundiks muutub laval see, mis tähendusi tekitab.
Need ristumispunktid on iga kord ja iga vaataja jaoks erinevad?
No põhimõtteliselt on erinev see, mida loo vaataja nendest
ristumispunktidest läbi paneb. Aga ma arvan, et need punktid - neid
taipavad kõik lava peal ja iga inimene saalis. Et vot siin midagi tekkis. Meil
on jaht nendele ristumispunktidele, aga millise niidi sealt igaüks läbi ajab,
on igaühe oma asi. Seda võiks pärast inimestelt küsida, et millise niidi tema
sisse pani, millise loo kokku pani.
Või inimesed rääkida oma sõbraga, et mis tema...
Jah, see võib olla väga erinev.

Sa kasutad näitlejatel maske? Mida see mask sulle annab? Näitleja
emotsioon on ju tema silmas ja näos.
Sedapuhku on maskiks marlilapp. Mul on tunne, et mask kaotab
(kohustusliku) individuaalsuse ja teiselt poolt tõmbab vaatajal tööle
niisuguse asja, et ta hakkab otsima nägu, vajama silmi; ja kui ta otsib, siis
ta leiab need ka. Ühelt poolt see kaitseb ja aitab näitlejal olla haavatav, olla
tundlik - minna sügavuti ja ma arvan, et see avab ka vaatajale lisaaknakese.
Vist.
Kas see kaitse ei peaks olema näitlejal sisse ehitatud?
Muidugi peaks. Loomulikult. Eks ta ehitubki. Me võime ka ilma maskita
mängida. Marliga tõmbab minul kogu vaatamismehhaanika nii teistmoodi
tööle, et ma arvan, et publikul samuti. Paar aastat tagasi oli meil
ruumiprojekt, kus me testisime, mis toimub vaataja peas, kui näitleja
tõmbab maski pähe. Proovisime maski, keha ja objekti, eks ma suuresti
toetun sellele, mis me tookord leidsime.
Lavastades kasutad sa kõige rohkem kahte terminit: ruum ja narratiiv.
Need on nagu sinu kaks tugisammast, mille peale toetuda, et muud
teha.
Need mõisted on minu jaoks antud hetkel olulised, selles lavastuses ja
selles ajas... Kogu selle lavastusprotsessi keerulisus ongi olnud selles, et
ta on olnud liiga ligi, nii tekst kui inimesed. Ta on olnud liiga ligi, ja siis ei
taha triviaalseid lahendusi. Ma sain ühel hetkel aru sellest, et seda teksti
ei ole võimalik lavastada otse, selles mõttes, et üks ühele. Need tekstid
ise töötavad ka lugedes mingisuguste eristumiste kaudu ja kui seda ühte
või teist kihti lavastada otse, siis kehtestubki see üks või teine tasand,
aga see kiikumine, suhestumine, mängimine, mis tekstis on, lähevad
lihtsalt kaotsi. Kui ma sellest aru sain, et otse lagipähe ei saa, siis järgmise
sammuna arvasin, et äkki on võimalik minna läbi objekti. Objektiteatris tekib
mingisugune vaheruum näitleja ja asja vahel, kus vaataja kujutlusvõimele
jääb rohkem ruumi. Aga sellest ka ei piisanud.
See ei ole alati hea, kui asi on liiga isiklik, see paneb väga lihtsalt ja
loogilised rajad kinni. Nii tuligi ruum. Kui inimene saab väga isiklikult
puudutatud, kui tal tekib uus teadmine, siis esimene, mis muutub, on
ruum. Minu meelest. Sa hakkad reaalset ruumi teisiti nägema, kui saad
mingisuguse asja endale sisse, hammaste vahele, lagipähe. Ma tegin siis
teistpidi, hakkasin ruumi muutma ja tekkisid uued tähendused. See on selle
tüki keskne asi, mul on tunne, et see materjal oskas minult seda tahta. Kõik
asjad tulevad sel ajal, kui nad tulema peavad – kui see võimalus mulle vastu
tuli, siis järelikult pidin ma olema selleks valmis. Kasvõi potentsiaalselt. Ja
samamoodi näitlejad ja kõik, kes on sellega seotud.

Sa panid lavastuse pealkirjas Lenni kõrvale ka Kizoo. Kas sa muudad
teksti tähtsust väiksemaks?
Vastupidi, oma arvates andsin ma talle kaalu juurde. Selle lavastuse mõte
tekkis üldse Martini Kizoodest, mis seisid teatri fuajees. See oli üks „Detoxi“
proov, kuhu mind kutsuti. Üks Kizoo oli siin ja Reimo tegi talle käsi ja jalgu,
ja siis ma sain järsku aru, et sellel tüübil tekivad emotsioonid. Kuigi ta on
könn, ülistaatiline lumememm, aga tal äkki tekkisid emotsioonid, kogu
see ruum hakkas täiesti hullumeelselt liikuma ja ma vaatasin, et vau. Me
oleme oma rännakus jõudnud Kizoost natuke kaugemale, me ei lohista teda
mööda lava ringi ja me ei hüppa talle otsa, enam. Ma ei usu, et ma tõmban
Kizool midagi küljest, kui sinna Lenni külge panen, ega vastupidi.
„Lenni & Kizoo“ tegeleb usu teemadega, kasvõi teksti autori tausta
poolest. Tahaksid sa seda kuidagi lahti seletada? Eestlased on ju
tõrjuvad.
Enamus hoiakuid, mis inimestel on, tulenevad teadmatusest, ja see on kurb.
Usk on üks inimese meeli isegi, ja kellel seda ei ole, ei ole. Kui ta on üks
meeltest, võiks teda ju kõnetada. Kui võtta kõik need religioossed mustrid
kehas - käte kokkupanek ja tõstmine, kummardused, siis neid tehes satume
mingisugusesse teistsugusesse maailma. Me oleme neid liigutusi tuhandeid
aastaid teinud, võib-olla see annabki neile kaalu ja tausta. Samas vaataja,
kes ei mõtle uskumisele, ei pruugi neid asju „Lennist & Kizoost“ äragi tunda.
See ei puuduta teda, ta võib lihtsalt vaadata, et väga tugev liigutus, väga
tugev žest. Aga mis see on?
Kas tudengitega lavastamine paneb sind teise rolli kui koostöö
näitlejatega, keda sa ei ole õpetanud?
Enamus mu töid on olnud näitlejatega, kes on olnud mu õpilased, selles see
lahe asi ongi, kui sul on olnud mingi ühine kogemus.
Kas see sind eetiliselt raskesse olukorda ei pane? Ühel poolt lavastaja
ülesanne on ju...
...värdjas olla? Naerab. See teebki protsessi minu jaoks keeruliseks. Ma
väga püüan mitte olla ebaeetiline, kui ma teen lavastust, sest muidu ma
lihtsalt ei suuda seda pärast ära süüa. Need asjad jooksevad ju aastate
pärast välja, selleks ma püüan oma karmat puhtana hoida. Saan aru, et
ilma karmavõlata lavastajat ei ole olemas, ja paras. Aga ma vähemalt olen
püüdnud hoida oma peas seda, et nii asjad kui inimesed, kes minuga
töötavad, saaksid pärast rahu.

Mulle meeldib, kui lavastus on kogemisprotsess. Ma olen saanud
lavastusprotsessist alati uusi teadmisi, kogemusi, lähtepunkte elule, uusi
arusaamisi. Muidu pole mõtet üldse midagi teha, kui ma ise sellega koos ei
rända ega kasva. Sel poleks ju mingit mõtet, mida ma siis teeksin üldse?
Võtaksin valmis materjali, mida viimseni valdan ja tean - mis seal siis teha
oleks? Ma ei taha niimoodi ja ei oska niimoodi.
Kui rääkida „Lenni“ tekstist, siis ma inimesena ei küüni sinna, ma ei ole
võimeline sellist kultuuri looma tekstina. Aga lavastamisprotsessi jooksul
olen ma saanud mõned sammud lähemale. Täpselt samamoodi Martini
Kizoodele ja nendele inimestele, kes lava kõrval ja lava peal töötavad. Nad
on kõik minust paremad näitlejad. Lauri on minust mitmeid kordi võimekam
helilooja, Hendrik on minust mitmeid mitmeid kordi parem akustilise ruumi
ja tehnika kasutaja. Sina oled minust parem luuletaja, inimene, kes oskab
narratiivi üles ehitada. Ma olen ise ka proovinud luulet kirjutada, aga
see ei ole mulle jõukohane, ma tean väga hästi. On suur rõõm andekate
inimestega töötada ja ise ka targemaks saada. Kui ma vaatan, kui täpselt
Linda mööda seisundeid läheb, siis mina ei oska seda teha. Kui kiiresti ta
ära tajub! Kuidas Jaanika võtab kuskilt, ma ei tea kustkohast, kujundeid
sisse... Mida teeb Veiko või Reimo. Katri materjalikesksus… Ma läksin just
üks päev koju, võtsin peavalutableti, tassi kanget kohvi ja läksin rohima,
see on hästi rahustav tegevus, ja siis mõtlesin, et mul on kaks viitsütikuga
pommi lavastuses sees, Marian ja Jarmo. Minu arvates on see kõik väga
lahe, ja kasvuruum on ka.
Kas „Metsik urisev õnn“ oli esimene objektilavastus, mille sa tegid?
Miks objektid?
Olen teinud Nukuteatris lasteetendusi veel. See, et mingisugusel asjal on
hing sees, on nii suur ime, see on teatriime essents. Tegelikult iga kord,
kui näitleja avab suu, peaks olema täpselt samasugune ime. Objektiteater
on kuidagi kõige olemuslikum teater, seal on see ime veel niimoodi suurelt
sees. See, kui oks hakkab järsku meenutama sulle ilvest, surnud meest,
mänguasja - see, mis sinu kehas siis toimub, on nihuke näitemäng, et anna
minna.
Prooviperioodi jooksul oli meil selline aeg, kus kõik asjad elasid. Kohvi
ei saanud keeta, sest kannul oli nägu peas.
Objektiga tööd tehes saad sa väga selgelt aru, mis on suhtlemine. Õppides
või harjutades, inimestega tehes, kustuvad olemuslikud asjad nagu ära, aga
objekt on väga hea õppimisvahend, sest on väga selgelt aru saada, kui palju
energiat sul on. Me kõik elame ja toimetame ruumis ja see ruum on ainult
meie peas, aga ilma selleta me ei oska. Loomad sünnivad ja surevad samas
ruumis, ruumimuutused on nende psüühikale väga rasked. Aga inimene,

rääkimata sellest, et ta ruume vahetab, ta suudab neid ka muuta ja luua.
Selles tema tugevus on. Kui ta suudab enda tekitatud ruumis elada, on väga
hästi. See vist ongi artisti ja tavalise inimese vahe, et esimene tegutseb
ruumis. On ta näitleja, laulja, tantsija, tegevkunstnik - ta modulleerib ruumi.
See on tegelikult tema keha, ta muudab ruumi. Ja kui ta seda ei suuda, siis
ta näitleja ei ole.
Küsis Andra Teede
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