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Sotsiaalsusest teatris
Sotsiaalsust nõutakse kunstilt tänapäeval sama sageli nagu vallasemalt
lapse isa nime: kus ta on? Kuhu ta kadus? Miks teda pole kohal, kui teda
kõige rohkem vaja on? See nõue on eriti levinud Lääne-Euroopa riikides,
kus heaoluühiskonna tingimustes tajutakse sotsiaalseid puudujääke
teravamalt ja võimendatumalt kui kohtades, kus ellujäämine on lotovõit
ning kus sotsiaalkriitika asemel tegeleb kunst pigem maagiliste riituste,
peaaegu et võlumisega, loomaks soodsat keskkonda väikeste imede
(näiteks lotovõidu) sünniks. Kas tuleks kellelgi pähe nõuda Bali teatrilt, et
see tegeleks sotsiaalsete valupunktidega? Ei, ei tuleks.
Seevastu nn Lääne teater maagiliste riitustega ei tegele. Siia on oma pesa
teinud kõikvõimalikud teatrisuunad, mis tegelevad vahetu reaalsusega
ning selles reaalsuses lahtilaotuvate probleemidega. On lavastusi
immigrantidest ja immigrantidega. Töötusest ja töötutega. Käsitletakse
võõraviha, demograafilisi protsesse, ksenofoobiat, rassismi, ühiskondlikku
marginaliseerimist, sugudevahelist ebavõrdsust ja nii edasi. See, tuleb
öelda, on ühelt poolt nõutukstegev, teiselt poolt väga vajalik. Eriti tervitatav
on teatri kirg minna kaitsva neljanda seina taha ning mängida piirkondades,
kus tavaliselt ei teata teatrist ega tema poolt toodavast lootusesõnumist
midagi. Etendused eeslinnades, lavastused “pärisolukordadest”, näitlejad
kohalike seast, tekstid eheduse pitseriga – need teatrisuundumused, mida
kannavad uuemal ajal ka suured riiklikud repertuaariteatrid, ei pruugigi
alati kunstiliselt õnnestuda, kuid nende sotsiaalne funktsioon on sedavõrd
oluline, et tavapärase teatriaparatuuriga polegi neile läheneda mõtet, vaid
tuleks vaadata ettevõtmise nn teist plaani: teatrisõbra asemel sotsioloogi
pilguga. Kuid ka tühjaksvoolanud teatrisaali üksinda istumajäänud
teatrisõber võib rõõmustada, kui ta mõtleb parajasti kusagil kortermajas
möllava koduteatri peale, kes on taibanud oma ühiskondlikust rollist
tulenevat vastutust ning on tormanud välja otse objektile, et mitte ainult
õigustada avaliku raha kasutamist, vaid kõnetada ka avalikkust. Kuid –
nagu hästi teada – kõnetamine on alati ka loomine. Seega: teater, mis on
ette võtnud ristiretke teatraalide-tagusele maale, on hakanud nõnda looma
ka avalikkust, kuduma peent kudet, mis võiks kunagi koos hoida hapraid
sotsiaalseid struktuure.
Ent kui teater on otsustanud jääda keskküttega varustatud nelja seina
vahele – millised on säärase teatri võimalused sosistada ühiskonna
kuulmekilele oma sõnumit? (Kui ta seda soovib, aga ta ei pea soovima, sest
teater ei pea olema üks ega teine, tal on vabadus liikuda kosmose ja raku
vahel, kuid olles oma olemuselt kõigist kunstiliikidest kõige ühiskondlikum,
tekitades igal õhtul kell seitse avaliku koosolemise, peaks ta vähemalt aegajalt ja vähemalt teatud kohtades ilmnema ka ühiskondlikuna.) Tundub, et
kõige lihtsam viis sõnumi edastamiseks on öelda, mida öelda tahetakse,
ja jääda siis lootma, et öeldu jõuab võimalike väikeste kadudega kuulajani.
Säärast lähenemist võiks ehk nimetada ka teemakeskseks strateegiaks:

valitakse mõni teema, sõnastatakse olulisemad seisukohad, ning tuuakse
see siis vaatajani nõnda, et vaataja saab aimu nii aktuaalseks muudetud
teemast kui ka teatripoolsest seisukohast. Miks mitte. Kuid on ka teisi
võimalusi.
Nimelt on kunstile sageli iseloomulik ambivalents, nõutus, kahevahelolek
ja kimbatus. (Tõtt öelda see kimbatus ongi sageli jõuks, mis üleüldse
käivitab kunstiteose sünni.) Säärasel juhul on üpris keeruline valida endale
meelepärane sõnum, kuna iga sõnum tekitab tunde, et sellele pole võimalik
alla kirjutada, sest temas on liiga palju vastuolusid. Kuna samas säilib
abstraktne “tunne” asjadest rääkida, siis seisab kurb teatriinimene lõhkise
küna ees. Ühelt poolt on tal tahe puudutada mõnda veritsevat haava,
ta tahab määrida sellele õrnalt peale mingit hämmastavat parandamist
soodustavat kreemi, või vastupidi, suruda lahtisele kohale oma pöial, et
valu saavutaks oma maksimumi ning alustaks seejärel taandumist, olles
enne taganemist jätnud pöördumatud jäljed ka kannatanu psüühikasse,
nii et järgmisel korral haavaga silmitsi olles suudab viimane ehk kraadi
võrra paremini olukorra julmusega toime tulla. Teiselt poolt ei leia aga
teatriinimene vajalikke sõnu, tema teemapüstitus on kohmakas ja võimalus
kõneleda otse, “ilma keerutamata”, mõjub hirmutavalt, sest tema jaoks
muutub suhtlus ilusaks alles siis, kui sõnumit on võimalik mõista mitmeti
(sh ka “valesti”). Teatri eesthoolde asemel hakkavad seosed tekkima hoopis
vaataja peas, ning nende kontrollimine pole enam teatri eesmärk ega mure.
Kuid on öeldud (kes, kahjuks enam ei mäleta), et kunstnik on keegi, kes on
suuteline mõtlema kahes vastandlikus suunas ja tegutsema kolmandas.
Nii avaneb kunstniku jaoks veel üks võimaluste reservuaar, mis ammutab
sotsiaalsust veidi teistest kihistustest kui kitsalt “temaatilistest”. See
reservuaar suunab fookuse sotsiaalsusest tagasi teatrile enesele, nõudes
teatrile tagasi tema autonoomiat ning hüljates kõik katsed hakata midagi
sotsiaalset “kommenteerima”. Kommenteeriv-illustreeriv teater võib olla
hariduslikel eesmärkidel ju õilis, kuid teatri mõistmine haridusasutusena ei
tundu siiski kõiki võimalusi avav, kuna teater on ennekõike emotsionaalne
keel ja selles keeles öeldu ei saa kunagi võtta endale täiusliku
kommunikatsioonimudeli rolli – sest kogu aeg pannakse mööda.
Mööda pannakse juba seetõttu, et sageli püütakse käsitleda asju, mida
ei ole võimalik nimetada. Või vastupidi, neid on võimalik liigagi täpselt
nimetada, kuid selle täpsuse tõttu muutuvad nad kohe naiivseteks
klišeedeks. Võtame näiteks töötu inimese aja. Seda aega on korraga väga
palju. Kuid kuidas seda aega nimetada? Kuidas panna teda üldse tähele, ja
miks pidada teda oluliseks? Kas piirduda tõdemusega, et päevad algavad
enam mitte sotsiaalses, vaid bioloogilises rütmis, vabrikuvile asemel äratab
päikesetõus, kuid poeesia asemel tabab inimest hoopis hirm, sest aknast
välja tühjadele tänavatele vaadates saab ta aru, et on oma bioloogilisse
olekusse üksi jäetud? Või minna veel kraad edasi, kaevuda aja kulgemise
tasapisi õudseks muutuvasse atmosfääri, kus aega ei liigenda enam rutiinne
argine dramaturgia, vaid see laguneb sõrmede vahel laiali, teda ei hoia

enam miski koos, mittemiski, kuna inimese enda jõust piisab vaevu enese
ülesseajamiseks ning eeskujuliku ajakasutusstrateegia nõudmine on juba
liiast. Vabadus ärgata üles ja mitte teada, mis päev on, on tugevatele, kuid
meist – mittevalgustunutest – enamik ei ole tugevad. Elu ilma äratuskella,
lõunavaheaja või kella viieta paneb meid tajuma aja paratamatut ajutisust,
iga hetke mittekorduvat mööduvust, ja paremal juhul lõpetame me
melanhoolias, halvemal juhul depressioonis ja surmahirmus, kardinad me
elude ja akende ees.
Või kuidas oleks üksindusega? Tundega, et sotsiaalne struktuur, mis alles
eile embas meie põlvi, nimetas meid vajalikuks ja suudles igal õhtul põsele,
on järgmisel hommikul jäljetult kadunud nagu šampoon sülekoera karva?
On “mina”, ja on “nemad”, õnnelikud juubeldavad võrgustiku liikmed,
kes muusika lõppedes leidsid kõik endale tooli, kuhu istuda, ning neilt
toolidelt meile lehvitades tunnevad nad kogu südamest meile kaasa, kuid
kui muusika uuesti mängima hakkab, looritub nende pilk tuhmiks, sest
brutaalne ellujäämisvõitlus ei tunnista pehmosid. Muidugi, koputab siinkohal
meie õlale väike humanist, me elame nüüdisaegses maailmas, töö kaotanud
inimene ei muutu siin paariaks ning elu normatiive ei sunnita kellelegi peale
vägivaldselt. Formulare ja blankette on erinevaid, valige endale sobiv. Ja
tõusebki juba inimene, lähebki juba pastaka järele, lahterdabki ennast sinna
ja tänna, vabanemaks vaid kohutavast üksindusetundest, mis tabab kõiki,
kellel pole oma ajaga tattigi teha ning kes on ümbritsetud inimestest, kellel
kõigil on midagi teha. Vabatahtlik eraklus, sügav eremiitlus, antikapitalistlik
mõtlus on ideena õilsad, kuid kui meie igatsused on seotud argisemate
nähtustega nagu laste kooliriided, pesumasina klapp või vanaema
hooldekodu, siis pakub vähe lohutust võimalus, et kirgastunud inimene
suudab kunagi banaalsuse kohal leviteerida.
Kuid neid asju ei saa teatris nimetada. Neist ei saa ka rääkida. Neid saab
näidata. Atmosfääre. Olukordi. Aja kulgemist, üksindust, massi ja üksikisiku
vastandumist. Töötus või mitte töötus, need hetked puudutavad ilmselt
kõiki. Kuid seda ühel tingimusel. Teater ei tohi hakata patroneerima. Teater
ei tohi hakata ühiskonda karjatama, ajama oma moraaliaedikusse eksinuid,
ulatama kätt kõigile ja eikellelegi. Kuivõrd sageli võtavad kunstnikud endale
ühiskonna valvekoera rolli, lõrisedes väravas kõigi peale, kes eetiliselt
vääralt käituvad, ning kui viimased on käega löönud ja selja keeranud,
siirdutakse tutika kuudi taha lisaprotsendiga piima järele. Peavangutamine
on alati ka pea raputamine: maailma hulluse üle imestamine eitab iseenese
osa selles hulluses. “Jah, inimesed on ahned ning omakasupüüdlikud,
kuid ei, mina ei võitle suurema honorari ja parema tuleviku nimel.” Asi pole
siinkohal kunstnike hukkamõistmises, vaid patroneerivas hoiakus üleüldse.
Miks ei võiks kunstnik soovida stabiilset eluväljavaadet? Muidugi võib.
Kuid sõrmega teiste peale osutamise asemel oleks ehk ambivalentsem,
nõutum ja kimbatusse ajavam see, kui sõrm suunata hoopis enese peale
ja küsida: kas võimalus, et sotsiaalne struktuur homme hommikul mind
enam ei ümbritsegi, ei ajanud mind täna hulluks? Kas see, et teater mu

ümbert ühel hetkel võib kaduda, kuid teater ongi ju maailma mudel, inimeste
koostoimimise käejoon, mille järgi on ehk võimalik ennustada laiemaid
nihkeid kogu ühiskonnas – kas see võimalus ei kimbuta mind sedavõrd, et
ma lähen sinna iga päev, justkui kontrollides, et ta on sama koha peal ning
lukkusid pole öösel vahetatud? Või kui küsida teistmoodi: kas teatriinimest
ei kannusta teatris töötama samasugused hirmud nagu iga töötut, ehk kas
teatriinimene polegi alati töötu, kes pagedes avab alati ühe ja sama ukse,
lootes, et seda selja taga kinni lüües jääb ka kogu õudne sotsiaalsus selle
taha?
Kuid ta ei jää.

Aki Kaurismäki “Põgenevad pilved” (1996) räägib loo restoranist
“Dubrovnik”, mille peakelner Ilona kaotab restorani sulgemise järel töö.
Samal ajal jääb töötuks ka Ilona abikaasa Lauri, kes töötas trammijuhina.
Koos tööd otsides hoiavad nad kokku, samas kui film näitab ka põhjamaise
solidaarsuse pealispindsust ja õhukest kandepinda ühiskonnas, mis on
sattunud majanduskriisi.
Amos Kolleki “Sue” (1998) kuulub triloogiasse koos filmidega “Fiona”
ja “Bridget”. Kõigi filmide kangelannaks on üksik töötu naine, kes läbi
kaheldavate moraalsete otsuste otsib voolavuste maailmas mingitki
pidepunkti. Sue retk läbi urbanistliku džungli paljastab nii Sue üksinduse
ja tema suhete ning töökohtade ajutisuse kui ka linna ühelt poolt
võimalusterikka, teiselt poolt täiesti ükskõikse palge.
Vendade Jean-Pierre ja Luc Dardenne’ide “Rosetta” (1999) keskendub
töölisklassi kuuluva Rosetta tööotsingutele ja keerulistele suhetele emaga.
Käsikaameraga filmitud ja muusikat mittekasutava filmina on “Rosetta”
jahe ja halastamatu linateos, mis mängib objektiivsuse illusiooniga. Film
oligi mõjus: inspireerituna “Rosettast” võeti Belgias vastu mõningad uued
tööregulatsiooni seadused.

Eesti ja München
“Kallis vend! Neil päevil olin jälle omadega läbi. See kunstitegemine on
raske, okkaline elukutse. Ebaõnnestumine ebaõnnestumise otsa, pettumus
pettumuse järel, nii et lõpuks peab eneselt küsima: milleks üldse edasi,
kui see alati kordub? Otsi endale midagi sobivamat, pole veel hilja, aga
on ka viimane aeg, ja siin Münchenis parimad võimalused, sest on odav
ja valik olemas. Parimad jõud igal alal.” Nii kirjutas 36-aastane Kristjan
Raud 1902. aastal oma kaksikvennale Rooma. Ta oli Münchenis olnud
juba veidi üle kahe aasta, teda tõmbas nii linn ise, mille elutunnet võrreldi
toona liberaalsuse tõttu Pariisiga, kui ka uuem kunstipilt, sest just siin
oli mõni hetk tagasi sündinud juugend, kuid sündis veel ja veel. Umbes
Kristjan Raua viibimisest võikski hakata arvutama esimest Eesti ja Müncheni
vahelist kultuurisidet, mis kestis üle kümnekonna aasta ning mille pearõhk
oli kujutava kunsti alal. Nii tõmbas pulbitsev kunstikeskus enda juurde veel
ja veel siinseid autoreid, kes läksid osa saama rahvusvahelisest moodsast
kunstielust, mille üheks sõlmpunktiks oli Pariisi ja Berliini kõrval kahtlemata
just München. Kuigi juba 19. sajandi lõpul ekslesid mõned noored Eesti
kunstnikud Müncheni linnatänavatel, siis sihiteadlikum päralejõudmine
algas just Rauaga. 1899. aasta hilissügisel sinnajõudnuna asus Raud
õppima kohalikku erakunstikooli, sulandudes kõrvaltvaataja jaoks ilmselt
ühte arvukate Münchenisse liikunud Vene päritolu kunstnikega (teiste
seas ka Kandinsky). Õppemaksu tasateenimiseks pidi Raud kasutama
kodust saadetud vahendeid ning pingutama oma tööde müümise nimel,
kuid kokkuhoid andis tunda, sest linn oli kallis – nii suudab Raud ühes
kirjas rõõmustada, et “söön nüüd küll natuke enam, sest on ju tõsi, et
pool jõudu annab ka ainult pool tööd”, teises kirjas palub aga võlgade
kustutamiseks (mida oli juba üheksa marka kogunenud) lähedaste laenu.
Sellest hoolimata aga Raua kirjad ei kurda. Vastupidi. “Tunnen end väga
kodusena oma praeguses kongis,” kirjutab ta. “Nii rahulik on siin, nii
puhtad, nii akuraatsed, nii sõbralikud on inimesed.” Raud käib kaasaegsete
näitustel, külastab loenguid, ammutab linna, õpib. “Kas Sul enesel ei oleks
soovi ja tahtmist siin välismaal kauem viibida? Siin on koht küpsemiseks
ning kontakt kaasaegse kunsti ja vanadega peab ju alati olema,” kirjutab ta
kaksikvennale, kes saabubki peatselt talle külla, kuid juba pool aastat hiljem
sõidetakse Viini kaudu tagasi Eestisse.
Järgmised aastad jätavad München-Eesti teljele väikese lõtku, kuid ilmselt
1911. aastal saabub siia Ado Vabbe. Ta pole üksi. Samal ajal on Münchenis
ka Johannes Greenberg ning Anton Starkopf, ja just siin tutvub ta esimest
korda ka Friedebert Tuglasega, kellega võõrsil sõlmitud sõprusside jääb
püsima aastakümneteks. Vabbe tuli Münchenisse samal põhjusel nagu
kümned teisedki tema kaasaegsed: sest München oli koht, kus sündis
uusim kunst. Juugendi asemel oli nüüd esiplaanile tõusmas ekspressionism,
millest nakatus ka Vabbe, kes vähemalt riivamisi puutus kokku tolle hetke
kõige olulisemate kunstnikega. Üks tema endine õpilane on meenutanud, et

algul ei olnudki Vabbe “uuest kunstist” aru saanud, kuid aimates, et selles
on südamikku, tegi sihikindlat tööd: käis kuulamas kunstnike esinemisi,
võttis osa vaidlustest nende tööde üle, ning pikkamööda “oli ta hakanud
mõistma, et see, mis need mehed maalisid ja rääkisid, oli ka midagi, jah, et
see oli olnud midagi väga tõsist ja midagi väga uut.” Kuid ilmselt ei köitnud
Vabbet ainult kunst – tema toonaste tööde motiivivalikutes kohtab mh
bordellistseene, mis viitab suurlinna muljete valamisele kunsti, umbes nagu
Wiiralt tegi paarkümmend aastat hiljem Pariisis. Muide, Vabbe elas kusagil
Müncheni vanalinna lõunaosas, ilmselt mitte väga kaugel neist Münchner
Kammerspiele külaliskorteritest, kus sada aastat hiljem ööbisid Teater NO99
näitlejad.
Müncheni ja Eesti kultuurisidemete teine “lainena” kirjeldatav tihenemine
toimuski 2010ndatel aastatel. Muidugi jäid ka vahepealset perioodi
kirjeldama üksikud kokkupuutepunktid, nimetagem kasvõi tulevase
presidendi Toomas Hendrik Ilvese üheksa-aastast residentuuri Münchenis
Raadio Vaba Euroopas (1984-1993). Kuid intensiivse ja järjepidevana
kirjeldatav kontakt tekkis Müncheni ja Eesti vahel 2011. aastal, mil
Münchner Kammerspiele ja Teater NO99 koostööna tuli välja lavastus
“Three Kingdoms” (“Kolm kuningriiki”). Selle järgnesid Juhan Ulfsaki ja EneLiis Semperi kaastöö Kristian Smedsi lavastuse “Der imaginäre sibirische
Zirkus des Rodion Raskolnikow” (“Rodion Raskolnikovi kujuteldav siberi
tsirkus”) juures, Risto Kübara peaosa lavastuses “Orpheus steigt herab”
(“Orpheus laskub allilma”) ning koos Benny Claessensiga valminud
lavastuslik aktsioon “Spectacular Lightshows of Which U Don’t See the
Effect”, ning käesolev lavastus “Ilona. Rosetta. Sue”.
Sarnaselt saja aasta taguse ajaga on sidemete tihenemise eeltingimuseks
olnud huvitaval kombel mitte kultuurivälised bürokraatlikud tingimused,
vaid Müncheni muutumine nüüdisaegse kultuuri platsdarmiks. Jõuka, kuid
konservatiivse Baierimaa pealinnana on München suutnud paradoksaalselt
leida viimastel aastatel võimalused just uusima kunsti toetamiseks ja
arendamiseks, andes seeläbi ilmselt märku kodanluse maitse teatud
aristokraatlikkusest: olles ilma katkestusteta pidevalt nüüdisaegse ja
rahvusvahelise kultuuripildi juures, on nende nõudlikkus kasvanud
sinnamaani, kus ka ilma soovita koguda sotsiaalset kapitali oodatakse
kultuurilt senisest erinevaid kõnetamisviise. Tõsi, nii mõnedki on näinud
selles ka ohtu: kultuuri kallidus on teatrite garderoobidest tõrjunud
nahktagid ja asendanud need karusnahaga, ja on õnn, kui mõni üliõpilane
suudab end pressida teisele rõdule.
Sotsiaalsete soodsate tingimuste kõrval tuleb aga esile tõsta
kultuurisiseseid protsesse. Kui sadakond aastat tagasi oli München
Pariisi kõrval teine kunstipealinn, kuna otsingulised autorid kogunesid
erinevatel põhjustel just siia, siis hetkel on München muutunud üheks kõige
olulisemaks teatrilinnaks Euroopas. Tõsi, Münchenil on teatud kindel eripära.
Võrreldes näiteks Berliini äärmiselt mitmekihilise teatrieluga on Müncheni

tähtsus fokusseeritav ühele majale: Münchner Kammerspielele, ning
ennekõike tema suurel laval toimuv on see, mis on kaasa toonud uue nihke
ja arusaama euroopalikus teatrimõtlemises. Black box tükkide ajastul mõjub
iga suur lava nagu kohmakas aurik keset vilgaste purjekate kihisevat merd,
rühkides aeglaselt ning käike vahetamata vanamoodsa lõpu poole. Ometi
on Kammerspiele suutnud enda rolli nüüdisaegsel teatriskeenel uutmoodi
mõtestada. Alates hollandlase Johan Simonsi asumisest teatri intendandiks
loetu aastad tagasi on Kammerspiele olnud rahvusvaheline, teemade
valikul kriitiline ja poliitiline ning samas lavastusliku keele poolest säilitanud
poeetilisuse, mis sageli intellektuaalitsev-küünilises ja enesevihkajalikus
Euroopa kultuuripildis on võrdlemisi haruldane. Võib-olla polegi seetõttu
liialdus Simonsi ühes intervjuus öeldu, et Kammerspiele eesmärgiks on
Euroopa päästmine.
Suur lava on suurte küsimuste jaoks, aga suured küsimused puudutavad
inimeseks olemist – säärase humanistliku printsiibi järgi tegutsedes on
Kammerspiele muutunud kiiresti suurte repertuaariteatrite seas erandiks,
ilmutades ka organisatsioonilist paindlikkust ning veidi laiemat pilku
maailmale kui kitsalt kellegi subjektiivsest tundlemisest lähtumine. Selle
kõige tõestuseks on arvukad teatripreemiad ja festivalikutsed, mida kroonis
alles kuu aega tagasi Kammerspiele valimine saksakeelse ruumi Aasta
Teatriks. Teatri tähendust tutvustades kirjutasid ajakirjanikud, muide, aga
kõigepealt just “Three Kingdomsist” – sellest, kuidas antud lavastus murdis
mitmeid tabusid, kuidas Müncheni publik võttis esmakordselt omaks
rahvusvahelise trupi ja kuidas lavastus avas seega tee kogu järgnenud
rahvusvaheliste impulsside lainele teatris.
Kuidas ka ei oleks, Eesti kultuuri kohalolu Münchenis on tänasel päeval
teistsuguse (mitte parema ega halvema) kraadiga kui sadakond aastat
tagasi. Toona mindi Eestist ennekõike õppima, kunstnikkond külastas
ateljeesid ja koole ning ahmis pulbitsevat kultuurielu. Tänasel päeval
osaletakse aga juba autoritena, orgaanilise osana kirjust mosaiigist, mitte
kõrvaltvaatajatena. Selle üle rõõmustamist varjutab vaid painav küsimus,
kas see rõõmustamine ei varja meie eest eestlase igikestvat hirmu vajuda
jäljetult unustusse? Ja kui nii ongi, kui ka varjab, siis jääb üle veel küsida
viimane küsimus: kas teater on säärase unustuse vastu võitlemiseks ikka
kõige parem koht, või on teater miski, mis aitab vaid kaasa kirgastavale
tõdemusele, et juba saja aasta pärast on kõik jälle teistmoodi?

Teater NO58, Sakala 3, Tallinn
www.no99.ee

