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Euroopa ja tema Teised
Boris Groys
Viimastel aastatel oleme sageli kuulnud, kuidas Euroopa poliitikud ikka ja
jälle kordavad, et Euroopa pole vaid ühiste majanduslike huvidega kogukond,
vaid midagi enamat – teatud kultuuriliste väärtuste eestvõitleja, kes soovib
neid väärtuseid kinnistada ja neid kaitsta. Aga loomulikult teame, et poliitika
keelepruugis tähendab “midagi enamat” reeglina “midagi vähemat”. Ja
tõepoolest, tegelikult üritavad Euroopa poliitikud öelda, et Euroopa ei peaks
ega tohiks laieneda lõputult, vaid ta peaks lõppema seal, kus lõppevad ka
tema kultuurilised väärtused. Kultuurilise kontseptsiooni piirid määravad
seega de facto ära majandusliku ja poliitilise laienemise, kuna ligipääs
Euroopa kultuurile on palju kitsamalt defineeritud kui Euroopa majanduslike
huvide leviala. Seeläbi eristab Euroopa end Venemaast, Hiinast, Indiast ja
islamimaadest, aga ka oma liitlasest Ameerika Ühendriikidest, esitledes
samas ennast seesmiselt ühtse kogukonnana, mis jagab ühiseid väärtuseid,
millest moodustub teatud kultuuriline identiteet, millega peavad kohanduma
kõik, kes Euroopasse tulevad, thank you very much.
Soov võrrelda iseenese kultuuri rahvusvaheliselt on muidugi täiesti
õigustatud. Ainuke küsimus on, kui hästi see Euroopa puhul õnnestub.
Reeglina mõistetakse euroopalike väärtuste all humanistlikke väärtuseid,
mis pärinevad judeo-kristlikust traditsioonist ning valgustusajastust.
Euroopalike väärtuste sekka loetakse tavaliselt austust inimõiguste vastu,
demokraatiat, tolerantsust võõraste suhtes ja avatust teistele kultuuridele.
Teiste sõnadega: väärtused, mis väidetavalt on spetsiifiliselt euroopalikud,
on tegelikult universaalsed ja võib õigusega nõuda, et ka mitte-eurooplased
neid austaksid. Siin peitubki kõige suurem takistus, millega tuleb vastamisi
seista kõigil, kes soovivad Euroopa kultuurilist identiteeti nende või
sarnaste väärtuste kaudu määratleda: need väärtused on liiga üldised,
liiga universaalsed, et määratleda üht teatud kultuurilist identiteeti ja
eristada seda teistest. Teiselt poolt on see väärtuste loetelu ka liiga napp,
et suuta õiglaselt peegeldada Euroopa kultuuritraditsioonide otsatut rikkust.
Euroopa kultuurilise identiteedi diskursus on selle paradoksi käes vaevelnud
juba mitukümmend aastat. Euroopa identiteedi määratlemine seeläbi, et
viidatakse universaalsetele, humanistlikele väärtustele, ei saa õnnestuda,
sest see ei ole lihtsalt loogiline.
/.../
Kuna Euroopa diskursus väidab mõlemat – nii seda, et humanistlikud
väärtused on universaalsed kui ka seda, et nad on iseloomulikud vaid
Euroopale –, siis on Euroopa psüühe parandamatult lõhestunud moraalse
üleoleku ja paranoilise hirmu tundmise vahel võõra ees. Ma ei oska öelda,
mil määral see sisemine möll tuleb kasuks Euroopa poliitikale, aga ilma
igasuguse kahtluseta on see parim võimalik eeltingimus Euroopa kunsti
jaoks.

Euroopa humanismi saatus on sügavalt seotud Euroopa kunstiga ja seda
vähemalt kahel moel. Esiteks, Euroopas domineeriv arusaamine kunstist
eeldab, et kunst on ainult see, mis on tehtud inimkäte poolt. Teiseks,
kunstiteoseid eraldab teistest asjadest see, et neid vaadeldakse ja
tõlgendatakse, aga neid ei kasutata praktilistel eesmärkidel. Kõigi Euroopa
kunstiinstitutsioonide aluspõhimõtteks on kunstiteose kasutamise ja tarbimise
tabuks kuulutamine. Humanismi ülim maksiim, mille kohaselt on inimene alati
eesmärk ja mitte kunagi vahend, väidab seega, et Euroopa humanism näeb
inimest ennekõike kunstiteosena.
Seetõttu ei puuduta Euroopa kontekstis küsimus “Mis on kunst” mitte
ainult kunsti. Kriteeriumid, mille alusel me eristame kunstiteoseid teistest
objektidest, pole väga palju erinevad kriteeriumitest, mille alusel eristatakse
inimesi mitteinimestest.
Inimolendid muutuvad õilsaks ainult siis, kui neid võib mõista kunstiteostena
– või veelgi parem: kui nad on kunstiteosed, keda nad ise kunstnikena
loovad. See inimese kontseptsioon on kõigi humanistlike utoopiate
aluseks, kuna nad kõik mõistavad nii üksikisikuid kui ka kogukondi, riike,
kunstiteostena. Niisiis tekib küsimus: mida me oleme üleüldse valmis
kunstina aktsepteerima, ja milliseid kriteeriumid meil üleüldse on, et midagi
aktsepteerida? Sest tundub, et kui me sellele küsimusele vastame, siis
muutub kunst kohaks, kus me näeme, kes tegelikult inimesed on – see
tähendab, kes on säärased inimesed, kes on väärt inimõiguseid ja keda võib
mõista demokraatia subjektidena.
/.../
Euroopa kunsti ei saa selgelt eristada teiste kultuuride kunstist. Kui 18.
sajandi lõpul ja 19. sajandi algul hakkasid tekkima esimesed Euroopa
muuseumid, siis aktsepteerisid nad kunstina nii Euroopa kui ka mitteEuroopa päritolu kunsti – analoogiate, opositsioonide, sarnasuste ja
erinevuste alusel, mis kõiki neid objekte ühendasid. Meie arusaam kunstist
on seega mõjutatud paljude erinevate retoorikate poolt, paljude metafooride
ja metonüümide poolt, mis pidevalt ületavad piire meie ja võõra vahel, ilma
et nad selle piiri kaotaksid või dekonstrueeriksid. Kõik põhjused, miks ühte
või teist objekti kunstina aktsepteerida, on eraldiseisvad, aga neid ühendav
retoorika on äratuntavalt Euroopa oma.
Seda retoorikat, nagu me hästi teame, on korduvalt rakendatud ka inimeste
puhul. Alates Flaubert’ist, Baudelaire’ist ja Dostojevskist, Kierkegaardi
ja Nietzsche kaudu Bataille’, Foucault’ ja Deleuze’ini on Euroopa mõte
aktsepteerinud inimlikuna ka palju sellist, mida varem peeti kurjaks, jõhkraks
ja ebainimlikuks – ja just seetõttu aktsepteerinud, et need nähtused on
ebainimlikud. Nende eesmärgiks ei olnud liita, integreerida või alla neelata
endale võõras, vaid vastupidi: sukelduda võõrasse ja muutuda omaenese
traditsiooni suhtes võõraks. Et need autorid, nagu ka paljud teised, ei luba
ennast lahterdada inimõiguse ja demokraatia diskursusesse, ei vaja siin minu

arvates pikemat tõestamist. Samas kuuluvad need autorid just sel põhjusel
ja rohkemgi kui keegi teine Euroopa traditsiooni, sest nad kuulutavad enda
ühtekuuluvust võõraga, teisega, isegi kui see on ähvardav ja julm ning
paikneb kusagil väga sügaval, viies meid palju kaugemale kui tavapärane
tolerantsuse kontseptsioon. Nende autorite looming on katse leida Euroopa
kultuurist sääraste ihade impulsse ja vorme, mis tavaliselt loetakse võõra
hulka kuuluvaks. Seetõttu on need autorid näidanud, et Euroopa kultuuri
tõeliselt unikaalne tunnusjoon on muuta ennast pidevalt iseenesele võõraks
enese eitamise, hülgamise ja salgamise teel – ja tehes seda radikaalsemalt
kui ükski teine meile teadaolev kultuur. Tõepoolest, Euroopa ajalugu ei ole
midagi muud kui kultuuriliste katkestuste ajalugu, iseenese traditsioonide
järjepidev eemaletõrjumine.
/.../
Euroopa kunsti üks traditsioonilisi osi on enese kujutamine ohtlikuna, julma
võõrana. Nietzsche esitles end seetõttu Übermenschi saadikuna ja Bataille
jõhkrate asteekide rituaalide meistrina. Komme ennast välja pakkuda julma
väljaspool seisjana algas kõige hiljem markii de Sade’iga ja läbi musta
romantismi ning saatanliku kultuse kujunes sellest üks olulisemaid Euroopa
kunsti traditsioone. Ja sugugi mitte alati ei piirdunud see kunstiga. Juba
19. sajandil oli palju kunstnikke ja intellektuaale, kes mitte ainult tundnud
sümpaatiat terrorismi suhtes, vaid kes osalesid ka aktiivselt terroristlikes
aktsioonides. Fakti, et mõned islamiriikidest tulnud immigrantide lapsed
ja lapselapsed, kes on üles kasvanud Euroopas, tunnistavad avalikult
islami radikaalsemat, fundamentalistlikku varianti, on sageli tõlgendatud
kui märki sellest, et neid ei ole edukalt integreeritud Euroopa kultuuri. Aga
tekib küsimus, kas see pole mitte märk vastupidisest, sellest, et nad on end
erakordselt edukalt integreerinud Euroopa kultuuri – aga nimelt sellesse
traditsiooni kultuuri sees, mis nimetab ennast “ohtlikult elamiseks”. Kui
Euroopa kultuuri ja kunsti mõistetakse tema tõelises mitmepalgelisuses
ja sisemises vastuolulisuses, siis võtab küsimus, kes on sinna kultuuri
integreeritud ja kes mitte, hoopis teise kuju. Need, kes on valmis nägema
Euroopa kultuurilist pärandit kogu tema terviklikkuses, märkavad, et on
ääretult raske selle eest pageda ja teha midagi tõeliselt mitteeuroopalikku,
midagi, mis oleks Euroopa kultuuri jaoks tõeliselt võõras. Euroopa kultuuri
jõud on just täpselt see, et ta loob kogu aeg midagi, mis on talle võõras. Kui
Euroopa kultuuris on üleüldse midagi ainulaadset, siis on selleks too võime
luua ja taasesitada mitte ainult iseennast, vaid ka kõikvõimalikke iseenese
alternatiive.

Tõlgitud lühendatult
Ilmunud esseekogumikus “Art Power” (2008)

Hüpata pimesi taevast alla ehk viis asja, mida ma olen õppinud
Sebastian Nüblingilt
Simon Stephens
Ma pean üles tunnistama midagi piinlikku. Käesoleva ettekande pealkiri on
“Hüpata pimesi taevast alla”. Ma olen kindel, et kuulajate seas on inimesi,
kes juurdlevad, miks ma otsustasin antud ettekande just niimoodi nimetada.
Mil moel saab see olla uurimus enesetappudest või hulljulgusest? Asjade
tegemisest pimesi ja hullumeelsusest? Ma pean üles tunnistama, et ma ei
tea ka ise päris täpselt, miks ma just selle pealkirja panin. Ma oskan vaid
öelda, et mind sooviti pidama kõnet pealkirjaga “Lõputu mitmekesisus uues
Euroopa kirjanduses”. Idee täitis mind mingi kummalise seguga igavusest
ja õudusest. Ja nii leiutasin ma kiiresti uue pealkirja, ilma et ma oleksin
täpselt teadnud, mida see tähendas. Nii et ta ei tähendagi midagi. Nii et
ärge oodakegi, et ma selgitaksin teile, miks selle loengu pealkiri on “Hüpata
pimesi taevast alla”. Sest ma ei selgita. Sest ma ei tea ka ise.
Eile leidsin ma loengule alapealkirja ja see on temaatiliselt olulisemgi,
moodustades kogu jutu südame. Alapealkiri on “Viis asja, mida ma olen
õppinud Sebastian Nüblingilt”. Need, kes teie seast ei tea: Sebastian on
saksa teatrilavastaja, kes elab Baselis Šveitsis. Tema lavastas esimesena
ühe minu näidendidest saksa keeles (2003), on pärast seda lavastanud veel
kolm minu näidendit ning tema käe all esietendub viies sel sügisel Tallinnas
ja Münchenis. Ta õpetas mulle seitsmeaastase koostöö jooksul palju asju.
Viiest räägin ma teile lähemalt. Mõne hetke pärast.
Yvonne Büdenhölzer ja Iris Laufenberg1 palusid mul rääkida minu
kogemustest seoses minu tekstide lavastamisega väljaspool Suurbritanniat,
rõhutades eriti minu kogemust lavastustega, mida mängitakse keeles,
millest ma aru ei saa. Mis muidugi võib olla peaaegu ükskõik mis keel, sest
väljaarvatud väga visandlik arusaamine prantsuse keelest ja kummaline
kiindumus sõnasse “genau” (täpselt – tlk) pean ma häbiga tunnistama, et
ma räägin vaid inglise keelt, seda rahvusvahelist keelt, mida kasutavad
võim, manipulatsioonid, raha ja pahed. Ja lennuliiklusdispetšerid. Ka
börsimaaklerid ning inimkaubitsejad räägivad pigem inglise keeles. Ja mina
niisamuti. Ma palun teie kõigi käest sellepärast vabandust, kuid nautige, kui
lihtsaks on see teinud minu elu ning ausalt öeldes lihtsalt süüdistage selles
kõiges ameeriklasi.
Ma kohtusin Iris Laufenbergiga möödunud kuul Londonis Royal Courtis.
Ta soovis rääkida minuga sellest, mille nimel ta järgnevate aastate jooksul
tööle hakkab, nimelt üritab ta toetada ja julgustada näidendite lavastamist
väljaspool nende sünniriike. Ta on märganud, et viimastel aastatel kipuvad
Saksa teatrid lavastama vaid Saksa kirjanike uusi näidendeid. Või siis
käputäit Briti näitekirjanikke, kes tegutsevad ühe traditsiooni kiiluvees, mida
1 Iris Laufenberg oli kuni selle aastani festivali Theatertreffen juhataja, Yvonne Büdenhölzer
on nn Stückemarkti (näidendituru) juhataja ning Wiesbadeni festivali New Plays from Europe
kunstinõukogu liige.

võiks laias laastus kirjeldada kui üllatavalt suures koguses vere ja sperma
sees ujumist. Ent on haruldane, väitis ta, et mõni Saksa teater lavastaks
näiteks poola näitekirjandust, või norra, hispaania ja tšehhi tekste.
Ta tahtis minuga kohtuda Royal Courtis, sest ta uskus, et sel teatril on olnud
ambitsiooni luua traditsioon lavastada ka teistest riikidest pärit näidendeid.
Viimase kümne aasta jooksul on lavastatud Rootsist, Norrast, Hispaaniast,
Quebecist, Venemaalt, Brasiiliast, Indiast ja Mehhikost pärit kirjanike
tekste. Ma arvan, et ta oli veidi pettunud, kui ma ütlesin talle, et ta liialdab,
kui hindab Courti rahvusvahelisust kõrgelt. Need näidendid on peaaegu
alati lavastatud viis nädalat kestva nn Rahvusvahelise Hooaja jooksul,
mis toimub iga kahe aasta tagant teatri stuudios. Sageli valitakse välja
sellised näidendid, mis on kõige rohkem valmis sobitama ennast nn briti
räpase realismi mudelisse. Selle asemel, et avada teatri uksed tervele reale
erinevatele esteetikatele ja eeldustele, mis on sündinud viiel kontinendil, on
Royal Court kulutanud viimased kümme aastat omalaadse teatrikolonialismi
peale, õrritades kõikjal näitekirjanikke võimalusega rahvusvahelist karjääri
teha, kui nad vaid kirjutavad samasuguseid näidendeid nagu Briti autorid. Ja
teatri pealaval on viimase kümne aasta jooksul lavastatud üks Lars Noréni
näidend, üks Jon Fosse näidend ja üks Roland Schimmelpfennigi näidend,
mis on ainsad uued näidendid, mida ei ole kirjutanud Suurbritanniast,
Iirimaalt või USAst pärit autor. Kõik need kolm lavastust tekitasid kriitikutes
hämmeldust ja lõhestasid sellegi väga vähese publiku, kes neid vaatama
tulid.
Ja Court kuulub sealjuures kõige rahvusvahelisemate Briti teatrite sekka.
Me oleme saarerahvas, kes vaatab teatrite repertuaare kokku pannes
suuresti iseenda sisemaa poole: kui mitte alati geograafiliselt, siis kindlasti
kultuuriliselt ja keeleliselt.
Ma tean liiga vähe uutele tekstidele keskendunud teatrite repertuaarist
väljaspool Saksamaad või Suurbritanniat, et neist rääkida, kuid Iris ütles, et
olukord on kogu kontinendil sama ning kuna ta tundus šarmantne, tark ja
haritud inimene, olen ma otsustanud teda uskuda.
Ma arvan, et kõige huvitavam küsimus, mida globaliseeruvas maailmas
saab küsida, kui hakata oma nina Euroopa teatrite veidralt isoleeritud
repertuaaridesse toppima, on: “Miks on oma nina toppimine oluline?” Kas
Brüsselis või Kiievis või Manchesteris või Bergenis peaks publik tõesti
muretsema, et nende teatrid pakuvad neile vaid repertuaari, mis piirdub
geograafilise idenditeedi kinnitamisega? Nagu üks teatrikriitik Jon Fosse
“Öölaule” arvustades ütles – ma tsiteerin – “meil on väga palju halbu
näidendeid, mille autoriteks on briti kirjanikud, nii et miks me peaksime neid
veel juurde importima?”
Ma ei ole see, kes paneks teatrite repertuaare kokku. Ma ei ole
teatriõpetlane. Ma pole teatrikriitik. Ma olen palju isekam tegelane kui need.
Ma olen näitekirjanik. Minu huvi repertuaariplaanide kokkupanemise juures
ükskõik kus Euroopas on väike ja ajendatud kahest väga kitsast küsimusest:
kas nad panevad repertuaari MINU näidendeid? Või: kas nad lavastavad

näidendeid, mis võivad mind inspireerida ja ärritada või millest ma võiksin
midagi õppida?
Meie, näitekirjanikud, ei tea neist asjust piisavalt ja ega ausalt öeldes see
meid, kes me elame oma väikestes näitekirjanike maailmades, eriti ei
huvitagi. Aga me teame, mida tähendab, kui sinu näidend lavastatakse. Me
teame, mida tähendab, kui sinu näidendiga proove tehakse. Me teame, mida
tähendab, kui sinu näidend repertuaari võetakse ja kuidas on teda publiku
seas istudes vaadata.
Ma arvan, et SEE kogemus istub kirjanike vereringes. Ma olen rääkinud
sellest, kuidas ma kipun tõrjuma saksakeelset nimetust “autor” ja miks ma
eelistan ingliskeelset “playwrighti”, sest sõna “playwright” viitab sellele, et
sa oled teatritöötaja. Autorid võivad töötada oma tubades, oma kontorites,
oma katusekambrites või oma pubides. “Playwrightid”, teatritöötajad, peavad
töötama teatrites. Ma arvan, et see muudab meie näidendid paremaks.
Töötamine ükskõik millises teatris on näitekirjaniku jaoks energiat andev.
Viimase kümne aasta jooksul olen ma õppinud, et erinevate teatrikultuuride
teatrites töötamise kogemus on ergutav ja rahutuks tegev ja ma olen alati
leidnud, et see on põhimõtteliselt väga loominguline. See on muutnud mu
näidendi paremaks.
Minu jaoks on siin ka midagi temaatiliselt olulist. Kõik näidendid, mis ma
olen kirjutanud, on olnud mingil moel reisimisest. Kirjanikuna olen ma
palju juurelnud kodu mõiste üle. Mida tähendab kodus olemine. Mida
tähendab kodus elamine või kodust lahkumine või kodu hävitamine või
kodu taasloomine või äraminemine ja tagasitulemine koju. See klapib ka
minu kogemusega: näha oma näidendite lavastusi Saksamaal ning siis
Inglismaale naasmine. Kui me reisime välismaale, siis näeme me oma
kodusid selgusega, mida meil pole varem olnud. See on juhtunud minu
loominguga ja tegelastega, kelle ma olen loonud.
Mul on olnud lavastajatega palju inspireerivaid kogemusi. Aga üks kõige
erutavamaid ja stimuleerivamaid kogemusi on olnud koostöö Sebastianiga.
Ta on sõber. Aga ta on ka keegi, kes pakub pidevalt inspiratsiooni. Briti
teatrilavastaja Ramin Gray ütles hiljuti, et viimase aja Euroopa teatri ajaloos
on minu ja Sebastiani koostöö midagi erakordset. Mitte kunagi varem ei ole
üks Briti näitekirjanik töötanud nii tihedalt koos või kirjutanud nii sageli Saksa
autoriteatri lavastajale. Ma tahaksin sellest koostööst tõukuvalt rääkida,
kuidas töötamine Saksamaal on minu kirjutamist mõjutanud. Ma tahan teile
rääkida viiest asjast, mida ma olen õppinud Sebastian Nüblingilt.
1.) Teater on füüsiline meedium. See, mis käesolevale publikule võib tunduda
üllatavalt iseenesest mõistetav, nii iseenesest mõistetav, et tundub võib-olla
isegi naeruväärne sellest rääkida, on, ma arvan, väga kõnekas märk briti
teatri piiratud ja piiravatest normidest. Seal peetaks sellist väidet vaieldavaks.
2003. aastal läksin ma vaatama oma teise professionaalse näidendi “Herons”
lavastust, mille oli teinud Sebastian Stuttgardi Schauspielhausis (koostöös
Junge Schauspielhausiga Baselis). Enne, kui ma sinna läksin, hoiatasid minu

agent, vähemalt kaks kirjanikku ja üks kirjandustoimetaja mind, et ma vihkan
seda lavastust. Nad mähivad kõik näitlejad kile sisse ja kiigutavad neid
lihakonksude otsas laest alla, nad on kogu sinu teksti välja võtnud ja lisanud
tekste Michel Houellebecqilt, ütlesid nad mulle. Nad eksisid.
Sebastiani lavastus oli suurepärane. Londonis öeldi, et mu näidend on
nagu vildi sees ja tundlik, naturalistlik ning detailirohke ja pigem aeglane.
See oli alus, millele olin ehitanud oma ootused ka nüüd. See, mis ma
nägin, oli täiesti teistsugune. Tema lavastus oli metsik ja kiire, seksikas ja
vihane. Ta asetas kaks kõrvaltegelast näidendi südamesse. Nad sülitasid,
vandusid, mängisid Ameerika jalgpalli teise tegelase persega, jooksid nagu
hullumeelsed ringi ja karjusid energiaga, mis oli väga fokusseeritud ja samas
vihane. Ma olin armunud. Ma ei olnud kunagi arvanud, et mu näidendites
võiks olla latenset elu, mida ma ei ole sinna ise sisse kirjutanud.
Kui inglise teatris lavastatakse mõni näidend, siis on kogu prooviprotsessi
südames näitekirjanikule fokusseerunud teatrikultuur ja see tähendab,
et ollakse väga truud kirjaniku algupärasele kontseptsioonile. Sebastian
luges mu näidendit vahedalt ja targalt ning pakkus välja täiesti teistsuguse
kujutluse kogu asjast.
Briti lavastaja pühendumine kirjaniku kujutlusele on ühtaegu nii tema
suurim tugevus kui ka tema suurim nõrkus. Liigagi sageli on briti teatris
lavakujundused detailirikkad ja realistlikud ning näitlejad tõepärased ja
liikumatud. Seegi võib olla liigutav ja jõuline, aga Sebastiani lavastus tegi
minu jaoks selgeks, et kõike võib mõista ka kahte moodi. Ma pöördusin
tagasi koju Suurbritannias ning minus tekitas rahutust mimeetiline
naturalism, mis määrab meie lavasid. See oli rahutus, mida ma ei oleks
kogenud, kui poleks olnud seda õhtut Stuttgardis.
2.) Teater on kollektiivne kunst. See, mil määral on briti teatris kogu
loomingulise protsessi südames näitekirjanik, on meelitav, kasulik, loov
ja tappev. Keegi ei nautle teatrimaailmas nii palju kui Briti näitekirjanikud
ja ma arvan, et see on üks põhjuseid, miks meid nii palju on ja miks me
sageli oleme edukad. Me kirjutame alla lepingutele, mis annavad meile
vetoõiguse lavastaja otsuste üle. Me kohtume publikuga ja töötame koos
lavastuskunstnikega. Meile makstakse, et me käiksime proovides ja vahel
makstakse ka selle eest, et me seda ei teeks. See treenib ja varustab meid
rohk2em, kui ükskõik milline ülikoolis läbiviidav kirjutamiskursus seda teha
suudaks. See annab meile volitused.
Kui ma töötasin Sebastianiga “Pornography” kallal Hamburgis ja Hannoveris
2006. aastal, sain ma ühtlasi aimu ülalkirjeldatu piiratusest. Selles lavastuses
oli elemente, milles realiseerusid ideed, mille olemasolust oma näidendis
ei olnud mul aimugi. Ma ei oleks suutnud ette kujutada Muriel Gerstneri
erakordset lavakujundust. Ma ei oleks suutnud ette näha, et venna ja õe
insestsuhe, mis selle näidendi südames on, töötab kahe venna vahelise
2 “Pornography” teemaks olid Londoni pommirünnakud 2005. aastal.

suhtena paremini. Ma ei oleks suutnud ette näha, et rollid sulanduvad, neid
mängivad kaks või kolm inimest ja ometi ei kao tegelaste emotsionaalne
mõjuvus. Näitlejad tegid seda koos lavastajaga ja see oli väga põnev. Ja see
mõjuvus, see kujutluspilt ei olnud mu näidendile peale surutud, vaid kaevatud
välja otse tema südamest. Sebastian ja tema näitlejad ja loomingulised
kaastöötajad lugesid mu näidendit halastamatu selgusega ning siis – ma ei
ole kunagi midagi säärast Suurbritannias kogenud – taaslõid selle uuesti.
Ma läksin koju, olles aru saanud, et teater ei tähenda pelgalt näitekirjaniku
fantaasia lavastamist, vaid see on koostöö, konflikti, sekkumise ja uurimise
kollektiivne kunst. See pani mind ümber mõtlema, kuidas ma üleüldse
kirjutan.
3.) Teater on kunst. Jutuajamistest, mis mul on olnud Sebastiani ja teistega,
tean ma, et saksakeelses maailmas peetakse kutset siinsele festivalile
millekski, mis on märk kuulumisest kümne kõige suurepärasema lavastuse
sekka ning see on eesmärk, mille poole paljud püüdlevad.3 Suurbritannias on
teistmoodi. Suurbritannias on eesmärgiks võimalus läbi lüüa kommertsteatris.
Me võime seda eitada. Me võime näha vaeva enese ees ausaks jäämisega.
Aga kui kellelegi meist pakutaks võimalust lavastada näidend West Endi
kommertsmaailmas või võimalust viia oma asi isegi kõrgemale, Broadway
või Manhattani kommertsseniidile, siis, nojah, tean ma Suurbritannias väga
väheseid teatritegijaid, keda ei ajaks, vähemalt salaja, see mõte kihelema.
Meie ja teie eesmärkide erinevuste taga on terve erinevate eelarvamuste
maailm. Kui ma sain aru, et on olemas teatrikultuur, mis hindab niivõrd
kõrgelt väljakutseid, raskuseid, väljendusrikkust ja kõrgustesse püüdlemist,
eelistades seda publikuarvule, või et on olemas publik, kes oskab sääraseid
nähtuseid hinnata, siis oli see minu jaoks 2007. aastal, kui ma siia esimest
korda jõudsin, lihtsalt hämmastav. Ma hindasin ümber kõik eeldused, mis on
minu enda teatrikultuuri aluseks.
4.) Keel on müra. Suurbritannia teatrikriitikud on hullumiseni sisse võetud
sõnadest. Nende näidendianalüüs piirdub peaaegu täielikult selle üle
arutlemisega, mida tegelased üksteisele ütlevad. Nad ignoreerivad füüsilisi
pilte, nad ignoreerivad struktuuri, nad ignoreerivad keele või füüsilisuse
žanrit ja stiili. Nad kirjutavad arvustusi, mis võiksid vabalt olla ka kirjutatud
teksti arvustused. Sebastianiga koostöö on näidanud mulle vastupidist. Kõik
tema poolt tehtud minu näidendite lavastused on olnud mitmekeelsed. Šveitsi
saksa keelest (“Herons”) kuni anglosaksini (“Pornograafia”), kulmineerudes
“Ubu” lalinaga ja uue näidendi “Three Kingdoms” kolmekeelsusega (inglise,
saksa ja eesti – tlk), paljastades minu jaoks midagi võluvat. Inimesed
kogevad keelt palju keerulisemalt kui lihtsalt tähttäheliselt. Sebastian
lavastab keelt sel moel, et keeles ilmneb tema teadvustamatu ja kaootiline
poolt, mängulisus ja instinktiivsus. Tema lavastustes on keel füüsiline viisil,
mida ta Inglismaal lihtsalt ei ole. Ta ei ignoreeri sõnade tähendust, aga ta
3 Theatertreffenile valitakse igal aastal kümme möödunud aastal saksakeelses ruumis
esietendunud lavastust. Kutset festivalile peetakse saksakeelses ruumis üheks kõige olulisemaks
tunnustuseks.

sulatab kokku tähelepanu tähenduse vastu tähelepanuga žesti vastu, ja
väga vähesed inglise lavastajad julgevad samamoodi teha. Nad on otsast
otsani muret täis, mida kirjanik üritab öelda – küsimus, mida Sebastian
ei ole minu käest kunagi küsinud. Minu kui näitekirjaniku jaoks on see
äärmine provokatsioon. See sunnib mind küsima: miks ma kirjutan neid
sõnu, mida tegelased ütlevad? Nad peavad olema midagi enamat kui lihtsalt
sõnasõnaline žest. See on olnud vabastav, põnev ning on mind pannud
ümber hindama mu enda tööd.
5.) Inglased on viisakad ja ülbed. Sebastian tuli selle aasta alguses mulle
Londonisse külla, et kuulata “Three Kingdomsi” ettelugemist. Ta oli rabatud,
kui viisakad tema vastu oldi. Inimesed kohvikutes või inimesed, kellelt ta
ostis nätsu, või inimesed, kes müüsid talle ühistranspordi pileteid. “Teie,
inglased, olete väga viisakad,” ütles ta. “Viisakad ja ülbed.” Ta mõtles võibolla spetsiifilist Londoni ülbust. Ja tõsiasja, et oleme postkolonialistliku jõu
sade, millel on juhuslikult sama keel kui USAl. See on ülbus, mis järgmistel
aastakümnetel kindlasti hajub, kui kultuurilise ja majandusliku jõu keskused
liiguvad Washingtonist, New Yorgist ja Londonist Pekingisse või Delhisse. Aga
praegu on ta üks osa meist. Ja mitte kusagil mujal nii selgelt kui meie teatris.
On üks eelarvamus, millega ma põrkan alati kokku, kui ma räägin oma
tööst Saksamaal teistele inglise teatritegijatele. See on sama eelarvamus,
mis neil on alati olnud. Nad räägivad saksa teatrist samamoodi nagu räägiti
seitsmekümnendatel toidust ja kaheksakümnendatel jalgpallist. See ei olnud
korralik toit. See ei olnud korralik jalgpall. See ei ole korralik teater. See
eelarvamus sitsib alati kusagil nurgas, kui juhtub midagi harukordset ning
briti teater teeb piiriülest koostööd. Me muudame meile tulevad mõjutused
alati inglispäraseks. Me sunnime näitlejaid naturalistlikult mängima ja
lavakujundused tõukuvad samasugusest naturalismist. Me valime välja
näidendid, mis kõige enam vastavad meie ettekujutusele sellest, milline üks
näidend peab olema.
See ajab mind vihale. Sest oma näidendite lavastuste nägemine mujal
riikides on olnud lihtsalt sedavõrd suur ja pidev väljakutse. Reisimine, eriti,
aga mitte ainult Sebastianiga koostööd tehes, on pannud mind nägema kõiki
neid eelarvamusi, mis Suurbritannias teatrit tehes meis istuvad: aupaklikkus
autori suhtes, nälg edu järele, vajadus leida tähendust keele kaudu ja
usaldamatus kõige mittenaturalistliku vastu, mis kõik on kultuuriliselt, kui
isegi mitte sünnipäraselt eriomaselt meie, ja mis kõige halvemal juhul on
ka väga piiratud ja kitsarinnaline arusaamine teatrist. Kitsarinnalise rahva
viisakad ja ülbed eelarvamused.
Ma ei oleks seda kõike teadnud, kui ma ei oleks reisinud. Kõige lähemale
jõudsin ma sellele arusaamisele siis, kui ma lugesin näidendeid, mis olid
kirjutatud väljaspool minu teatrikultuuri või veelgi enam – siis, kui ma nägin
neid lavastatuna. Minu eelarvamustesse sekkuti, minu tehnikad paljastati.
See lubas mul nende üle kontroll saada. See andis mulle jõudu. See
rõõmustas mind. Ja see hirmutas mind. Vahel, kui vaatad välismaal mingit

näidendit, ei tea sa, mida oodata. Vahel, kui kavandad mingit teatrialast
ettevõtmist või vestlust, ei tea sa, mida oodata. Sul oleksid nagu silmad
suletud. Nad oleksid justkui kinni seotud. Vahel astud sa prooviruumi või
teatrisse, auditooriumisse või loengusaali ja see on kohutav ja sa langed.
Ning kui sa ei ole seda võimalust tundnud, siis su hirm suureneb. Ja vahel,
võib-olla juhuslikult, sa lendad veidike. Ja kui sa seda teed, siis, ma usun,
võib see olla erakordne.
Theatertreffeni Stückemarkti keynote speech, 8. mail 2011 Berliner Festspiele
majas.
Simon Stephens, sündinud 1971 Manchesteris, õppinud ajalugu, töötanud muusiku ja
õpetajana. Seejärel alustas kirjutamist ja töötas viis aastat Royal Courtis. Praegusaja
üks nimekamaid briti näitekirjanikke.

Sebastian Nübling, kuidas sa jõudsid lavastamiseni? Sa õppisid hoopis
Hildesheimis toona äsjaavatud kõrgkoolis kultuuriteadusi, seejärel olid
näitleja, laulsid kvartetis ja alustasid lavastamisega suhteliselt hilja.
Kuidas see juhtus?
Ma ei oskagi seda väga hästi põhjendada. Ma olin 36-aastane, mul oli kolm
last ning ma olin töötu. Seejärel sain poole kohaga töö ühes väikelinnas
kultuuriametnikuna, pidin hoolitsema loengute korraldamise eest, et
ettekandjal oleks vesi laual jne – ühesõnaga, minu loominguline karjäär oli
igatepidi ummikus. Siis otsustasingi: nüüd ma olen lavastaja. Olin tahtnud
seda alati teha, olin juba üksikuid asju proovinud ka siis, kui ma näitlejana
vabatrupis töötasin, lavastada, aga mitte kunagi järjepidevalt. Alustasin.
Töötasin esmalt amatööridega, kooliõpilastega, isegi kabarees, lühikesi ja
väikeseid lavastusi kõikvõimalikes kohtades, nii et aastas lõin 8-9 lavastust.
junges theater Basel – teater noortele – oli esimene professionaalne
raamistus, kus ma järjepidevalt töötama hakkasin, ja sellest on nüüd alles
veidi üle kümne aasta möödas.
Ma arvan, et põhiline minu kujunemisel lavastajaks oligi otsus ise: minu
otsus, et lavastamine on see, mida ma tahan teha, ja ma teen seda. Sellele
järgnes juba enda käest küsimine, milliste vormidega ja materjalidega
ma soovin tegeleda, milliste inimestega soovin ma koostööd teha, kuidas
üleüldse lavastatakse ja kuidas mina seda teha tahan.
Sa oled lavastajana seega iseõppinu?
Jah, põhimõtteliselt küll. Oma üliõpilasaastad veetsin ma Hildesheimi
kõrgkoolis, mis oli poolteaduslik, poolpraktiline õppeasutus. Tehti tõesti väga
palju: mitte suuri lavastusi, aga väikestes gruppides projekte küll. Me võime
seega rääkida teatud koolitusest, kuigi kindlasti mitte lavastajate koolist.
Sul on endal seda ilmselt raske hinnata, aga kuidas Hildesheimis
kultuuriteaduste õppimine on sind lavastajana mõjutanud? Eestis on
pea kõik näitlejad ja lavastajad pärast keskkooli läinud lavakunstikooli
õppima, vahefiltrit pole neil reeglina olnud.
Ma õppisin seal ‘80 kuni ‘85 ning tegelikult oli too eriala mõeldud selleks,
et veidi hajutada 70ndate lõpu tohutut lainet, kus noored massiliselt
õpetajateks siirdusid. Minu eriala oli tegelikult suunatud inimestele,
kellel olid pedagoogilised huvid, kultuuriteadused pidi koolitama neist
aga kultuuritöötajad – kultuurikeskustele jne. Kuid ühe noore dramaturgi
eestvõttel, kes tuli Hildesheimi teatrikirjanduse õppejõuks, kujundati välja
struktuur, mis andis õpilastele tõesti väga laia ja loomingulise kunstialase
õppe. Muide, ka Lars Wittershagen ja Julia Lochte (Wittershagen on
Nüblingiga teinud muusikalise kujundajana üle kümne aasta koostööd, Julia
Lochte on Münchner Kammerspiele peadramaturg; mõlemad töötavad ka

“Three Kingdomsi” juures – EE) on Hildesheimis õppinud. Muidugi, kunsti
ei saa õppida, aga sa võid õppida avatud mõtlemist. Nii õppisin ka mina
paralleelselt ühiskondlikke erialasid ja kunstiteooriat, ning nende kahe
suuna vaheline segunemine oli ja on minu jaoks väga oluline. Teiseks: me
pöörasime suurt tähelepanu tekstidele, tekstide analüüsimisele, ja seetõttu
on Hildesheimist tulnud palju dramaturge ja lavastajaid. Oskus leida tekstist
lisavõimalusi, teisi plaane lisaks neile, mis autor on sinna teadlikult sisse
kirjutanud – seda andis Hildesheim teatud määral mulle kindlasti.
Toona, muide, oli suhe tekstidesse saksa teatris institutsionaalselt määratud.
Vabas skeenes, kus mina töötasin, keskenduti tekstikollaažidele, piltidele
ja muule säärasele. Näitlejana tegin ma näiteks Kurt Schwittersi, Peter
Handke ja Yukio Mishima tekste, mis kindlasti ei ole kirjeldatavad klassikalise
näitekirjandusena. Saksa linnateatrisüsteemis olid lood risti vastupidised,
aga ma ei käinud neid lavastusi kunagi vaatamas – linnateater tähendas
midagi aegunut, kivistunut. Praegu on lood muidugi täiesti teistsugused.
Tänapäeval mõistab keskmine Saksa linnateater ennast struktuurina, mis
pakub esinemisvõimalusi väga erinevatele loomingulistele lähenemistele ja
projektidele, mis, muide, kohati mõjub peaaegu et hüsteerilisena. Piir riikliku
ja vaba struktuuri vahel on loomingulises plaanis täiesti kadunud.
Oled sa tundnud põlvkondlikku kuuluvust? Oled korduvalt öelnud, et
‘68 aasta põlvkond suutis tõesti midagi muuta, aga kuidas sina?
Ma oleksin võinud kuuluda 70ndate pungipõlvkonda. Aga ma kasvasin üles
maal, meie väikelinnas oli vaid üks punkar, kes mõjus suhteliselt friigina
ja kogu punkkultuur mõjus seetõttu friigikultuurina. Ma olin veidi mõjutatud
tõesti ka ‘68 põlvkonnast, kuna ‘72-’73 tulid koolidesse õpetajateks just
selle generatsiooni inimesed, kes asusid seniste struktuuride ja süsteemide
vastu, aga tegelikult kuulusin ma ikkagi mingisse vahepõlvkonda. Seda
ka teatris. Alustasin alles 36-aastaselt, Aasta Järelkasvulavastajaks valiti
mind 42-aastaselt (naerab) – see oli päris lõbus. Enne mind oli nn Suurte
Lavastajate põlvkond – Castorf, Marthaler ja teised, nende sekka ma
kindlasti ei kuulu. Jah, ma ei oska leida endale ka teatris põlvkonda, kuhu
ma orgaaniliselt kuuluda võiksin. Võib-olla tuleb minu veidi ääre peal olemine
ka sellest, et ma elan keskustest eemal – Saksamaa edelaosas väikeses
külakeses, mitte Berliinis, Hamburgis, Münchenis või mõnes teises keskuses.
See on olnud teadlik valik?
Kindlasti teatud määral teadlik valik. Võimalus minna lavastuste vahepeal
kuhugi mujale, lihtsalt ära kaduda, vahetada rütmi...

Mõni kuu tagasi saatsid SMSi, kus ütlesid, et suurte geeniuste
põlvkond teatris on läbi.
Jah. See sai läbi seoses muudatustega linnateatri süsteemis, kus teatreid
hakkasid juhatama mänedžerid: intendandid, kes ise ei lavasta ning kes
avasid oma majad väga erinevatele kunstilistele platvormidele. Lavastavad
intendandid on tõesti ära kadunud, Peter Stein või Peter Zadek näiteks.
On vaid väga üksikud, kes juhatavad teatrit ning samal ajal ka oma
kunstilise käekirjaga seda mõjutavad – mulle meenubki vaid Castorf Berliini
Volksbühnes. Isegi Marthaler on mustlane.
Mõnes mõttes on nn Geeniuste kadumine seotud ka sellega, et
institutsionaalne teater on väga palju üle võtnud vabatruppide struktuurist
ja tööviisidest, kus teatrit luuakse tõesti kollektiivselt, ühiselt. Ja ma arvan,
et säärane töömeetod on põhimõtteliselt peamine põhjus, miks mina
lavastan. Mõned kirjeldavad seda otsustusvõimetusena, kui lavastaja
kuulab isegi suflööri arvamust, aga mul on olnud väga häid kogemusi, kui
mingid ideed tulevad hoopis kolmandatelt inimestelt ja on väga täpsed, väga
tugevad. Säärane kollektiivne töötamine on tegelikult ühiskondlik utoopia,
teatud elamisvormi ideaal, mida päriselus ei saagi saavutada, aga suletud
antimajanduslikus keskkonnas – nagu näiteks teatris – saab seda proovida.
Teater ei ole midagi muud kui ajaraiskamismasin ning me teame kõik, et
aeg ei ole raiskamiseks. “Aeg on raha, kasuta seda.” See, mida meie teeme,
on vastupidine: me kasutame aega küll, aga mitte selleks, et efektiivselt
tulemuseni jõuda. Vähemalt mina ei kasuta aega nii. Ma püüan leida ringteid,
ümbernurgaminekuid, paigalseise, et siis lõpuks taasavastada, misasi
reaalsus on.
Me oleme näinud kuut-seitset sinu lavastust ja energiad, millel need
põhinevad, on alati väga erinevad. Sul ei ole kindlat käekirja, mida sa
käiksid vormistamas, vaid katsetad ja ei karda eksida. Lisaks töötad
sa mitte ainult suurtes teatrites nagu Münchner Kammerspiele, Zürichi
Schauspielhaus või Hamburgi Schauspielhaus, vaid pidevalt ka noorte
inimestega, kellel ei olegi erilist teatrikogemust. Sa nagu väldiksid
paatumist, kindlate võtete korduvat kasutamist.
Eks mulgi on mingid korduvad motiivid või lemmiklähenemised, aga ma olen
aja jooksul tõesti ka muutunud. Alguses tegin väga plakatlikke asju, kus oli
palju füüsilist jõudu. Seejärel jõudsin Händl Klausi tekstideni, mis ei olnud
otseselt sürreaalsed, aga mis lähenesid asjadele kummalisel ümbernurgamoel, neis puudus keskne protagonist ning see kutsus esile ka teistsuguse
teatrivormi. Ma arvan, et minu lavastajate põlvkonda iseloomustab see,
et pärast postmodernismis toimunud modernismi hakkimist tükkideks,
pärast sealset raevukat jõudu tegutseme meie suhteliselt vabalt suhteliselt
suure formaadi sees. Ent siiski küsimus: kas see, mis on meie lavastuste
südames, on veel äratuntav? Mis seal üldse on? Ma ütleks, et minu

lavastuste südames on teatav reaalsuse aste (Realitätsgehalt). See ei peitu
mitte naturalistlikus mänguviisis, vaid vastupidi: reaalsuse kontsentraadini
püütakse jõuda suurte teatraalsete tõlgete kaudu. See kehtib ka “Three
Kingdomsi” puhul: stseenides on elu, mis tekib siis, kui mitte rippuda
realistliku dialoogi küljes. Tekstist tuleb leida seda, mida seal ei olegi. Või
täpsemalt: tekstis on juba võimalused või lubadused säärase elu tekkeks
sees, aga nad tuleb leida teksti alt või kõrvalt, mitte ainult kirjutatud sõnadest.
Need on otsingud, mis lähtuvad tekstist, aga püüavad liikuda võimalikult
kaugele. Sellepärast on õige kasutada teatris ka grupiformaati, näiteks ühist
improviseerimist, sest nii tekib palju juhust, arusaamatusi, eksimusi. Kui ma
olen heas vormis, siis ma näen selle kaose sees, et üks või teine element on
õige, on vajalik. See, mida näitlejad leiutavad, ei tõuku neil hetkedel sellest,
et nad mõtleksid oma tegelaskuju või mingi konkreetse eesmärgi peale, ja
see on väga huvitav. Tõsi, sääraseks tööviisiks on vaja väga õigeid inimesi.
Kõik ei saavuta seda. Ja kui ma ise ei ole vormis, siis ei suuda ma ka ära
tunda õigeid hetki. Avatust ei ole iga päev. Mida Tambet (Tuisk) üks päev
ütleski? “Päevad ei ole vennad.” Väga ilus ütlus. Eriti kunstis.
Eile ütlesid sa proovis, et sind ei huvita tegelastevahelised suhted,
nendega tegelemine.
Mind huvitavad suhted küll, aga mitte köögipsühholoogilises
seletamisvõtmes. Sest psühholoogilised suhted on komplekssemad,
seletamatumad, läbipaistmatumad, nad ei põhine skeemil “Sa oled
agressiivne minu vastu, seetõttu olen mina agressiivne sinu vastu”. Ma küsin
pigem seisundite järele: selle järele, millises seisundis (Zustand) situatsioon
või inimene on.
(Paus)
Mind huvitab reaalsuse tajumine: piir selle vahel, mida ma reaalsusena
kujutan või kirjeldan, daydream, erinevad projektsioonid või fantaasiad, mida
ma elule rakendan. Kõiki neid kihte on raske lahutada ja see on ka väga
kaasaegne kogemus, kus pilte on väga palju ning neid on väga keeruline
sorteerida. Ma ei tea, kas peabki. Mind huvitavad kõlad, laused, sõnad,
laulud ning see, milliseid seoseid need tekitavad. Seda on ka praegu
proovides näha. Keegi ütleb midagi ja kellelegi teisele seostub see kas mõne
reklaami või filmiga. Isegi sõna kõla võib tekitada terve linkide kogumi, tekib
mingi võrgustik, mis asub dialoogistruktuuri all või sellest tõukub. Ja see
ongi säärane elu kogemine (Lebenserfahrung), millega ma tahan tööd teha.
Seda pigem intuitiivsel tasandil. Mul ei ole süsteemi, mida ma oskaksin
täpselt selgitada. Kui mul õnnestub, siis tunnevad inimesed ennast proovis
vabalt, nad vilistavad või laulavad seda, mis neile pähe tuleb ja palju sellest
materjalist läheb lõpuks ka lavastusse sisse. Näiteks Hendrik (Kaljujärv) tegi
maatasa meie (lavastaja ja muusikalise kujundaja Lars Wittershageni - EE)
ettepaneku kasutada James Blake’i muusikat, öeldes, et seda muusikat ei

soovitaks ta oma vaenlaselegi ning isegi Chris Isaaki “Wicked Games” on
parem. Ja nüüd ongi “Wicked Games” sees.
Kas sinu töömeetodiks on seega teatud radikaalne demokraatia?
Ma ei tea. Viimased aastakümned on näidanud, et ikka ilmub välja mingi tüüp
mingi programmiga, millele reaalsuses puudub igasugune kate. Nii et ma
väldiksin mingi programmi sõnastamist.
Küll aga olen ma aru saanud, et näitleja jaoks on säärane lähenemine väga
suurt pingutust nõudev, väga kurnav. Sa pead kogu aeg mingeid uusi ideid
genereerima. On näitlejaid, kes võtavad seda vabamalt, nad loodavad, et
küll keegi kunagi neist ideedest midagi välja sorteerib, valiku tegemine ei
olegi nende töö. Aga ka nende seas on erinevaid natuure. Cigdem (Teke)
või Risto (Kübar) suudavad improviseerida dramaturgiliselt: see, mille nad
välja pakuvad, sobib kohe ka dramaturgiliselt konteksti. Teised, näiteks
Lasse (Myhr), kammivad lihtsalt minema ja improviseerivad väga suure
amplituudiga. Muidugi, lõppude lõpuks ongi minu töö öelda, mida võtta, mida
jätta, mis järjekorda asjad panna ja seda kõike ka põhjendada. Aga ma jõuan
selleni alles viimasel kahel nädalal. Või viimasel nädalal.
Sa töötad väga erinevates teatrites ja sul ei ole kindlat truppi, kellega sa
kogu aeg koos töötaksid. Milliste näitlejatega sul aga rohkem klapib?
Mängijatega. Need, kes muutuvad ebakindlaks, kui nad täpset ülesannet ei
tea – nendega on mul keerulisem. Ja viimastel aastatel püüan leida ikkagi
inimesi, kellega ma taas kohtuda saaksin.
Kuidas “Three Kingdomsi” proovides erinevad Euroopa teatrikultuurid
peegelduvad?
Need peegelduvad juba proovistruktuuris. Inglismaal ollakse harjutud kaks
nädalat laua taga istuma ja tüüpidest rääkima, suhetest, ajaloost. Miks
näiteks on mõni tegelane politseinikuks hakanud? Mis motiividel? Ehitatakse
psühhorealistlikud konstruktsioonid ning siis minnakse lavale. Ka suhtumine
teksti on teistsugune kui Saksamaal ja NO99s. Kuidas öeldakse “proovi”
kohta Inglismaal? “Rehearsal” ehk re-hear – taaskuulamine. Tullakse kokku
ja kuulatakse taas teksti. Publik küsib samuti teineteiselt: “Did you hear the
play of yesterday?” Seetõttu olen väga põnevil, kuidas Londoni publik meie
lavastuse vastu võtab. Vaba improvisatsiooniväli, mida me kasutame, on
nende jaoks võõras.
Saksa näitlejad oskavad hästi kohaneda erinevate kunstiliste mõtteviisidega,
erinevate stseenilahendustega, sest nad peavadki seda kogu aeg tegema,
kuna aastas kohtuvad nad 5-6 uue ja väga erineva lavastajaga.
Eesti kohta ei julge ma üldistusi teha, olen töötanud ju vaid koos NO99ga.
Kohe on aga tajuda, et tegemist on väga kokkumänginud trupiga, kus

inimesed tajuvad intuitiivselt seda, mida teised teevad. Ja samas on tegemist
väga erinevate inimestega. Lisaks suudavad nad ise luua dramaturgiliselt
väga selgeid pilte, mida tekstis endas ei ole.
“Three Kingdoms” peegeldab vältimatult ka seda vaatenurka, kuidas
intelligentne eurooplane Eestit näeb – kui näeb. Kuivõrd on selles
postkolonialistlikku vaatenurka, kui palju midagi muud.
Mina tean Eestit ennekõike NO99 inimeste ja lavastuste kaudu, mitte
Oksaneni või turistigiidide järgi. Eesti on minu jaoks NO99: intellektuaalne
teravus, kõrge poliitiline teadvustatus nii Euroopa kui Eesti kontekstis, enda
kohta maailmas pidevalt defineeriv ja seda mitte romantiliselt, vaid jahedalt,
isegi sarkastiliselt. Samasuguseid identiteediküsimusi küsitakse muidugi ka
Läänes, kuid seal on valdavad kaks hoiakut. Kas “Persse kõik, mind maailm
ei koti, elame, kuni elame” või “Ma elan parem suures kummitelgis, kus ma
kunagi haiget ei saa”. Eestis on asjad teisiti. Vaatasin kadedusega “Kuidas
seletada pilte surnud jänesele” – Saksamaal ei oleks võimalik sel moel
kultuuripoliitika suhtes kriitiline olla, see lämmatataks kohe seeläbi, et seda
näiliselt aktsepteeritakse.
Kui sa oled väsinud, kust sa saad inspiratsiooni? Oled sa üldse
väsinud olnud?
Paar aastat tagasi olin ma väga väsinud, sest ma tegin valesid valikuid:
lavastasin materjale, millega mul puudus tegelikult side. Aga inspiratsiooni
saan reisidest ja inimestega kohtumistest. Jah, ennekõike ongi inimesed
minu peamine inspiratsioon. Lisaks on oluline kaasaegne kujutav kunst
– elan Baseli lähedal ja käin igal aastal Baseli messil. Kuulan vägaväga palju väga erinevat muusikat, viimastel päevadel näiteks Opium
Flirti “Ratatouille’id” – kümme korda päevas. Ja lugemine. Lugemine on
muidugi olulisim. Ma ei loe eriti romaane ja ilukirjandust, vaid filosoofiat.
Näiteks viimastel aastatel naudin väga Žižekit, nii tema raamatuid kui
filme, ettekandeid ja teisi formaate. Tema filosoofiat tajun ma sarnaselt
performance’iga, neis on kvaliteet, mis varem oli ka teistel õpetlastel, aga mis
on tänaseks päris harulduseks muutunud: sa saad temast aru ja mõistad
samas, et tegelikult on tal veel suurem background varuks.
Millised on teatri võimalused tänapäeval?
Kui tegemist on mingi suhteliselt selge tagurliku struktuuriga, siis sa tead,
et kunsti ülesandeks on sellest välja murda, see lõhkuda. Ja seejärel
rahulikult mõelda, kas teda huvitab ka asjade kokkupanemine. Praegu
pärast dekonstruktsiooni on ilmunud välja paljud inimesed, kes huvituvad
konstruktsioonist, kujutavas kunstis näiteks, eriti Ühendriikides: tehakse väga
lihtsaid aktsioone, lihtsaid asju. See on see, mida Lääne inimene praegu

otsib: enda jaoks püütakse luua võimalikult selgeid ja lihtsaid struktuure.
Laval peegeldub see sotsiaalsete konstruktsioonide loomisena ja see on
see, mida mina otsin. Vaadata, kuidas inimesed koos elavad. Muidugi on
see alati ka utoopiline, sest laval õnnestub alati saavutada mingi tulemuslik
konstruktsioon ja tõeline küsimus on, mida teater kui suhteliselt kaitstud
paralleelmaailm suudab rääkida kooselamise kohta päriselus. Ja need
mudelid või konstruktsioonid, mida laval luuakse, on sõltumatud lugudest,
mida räägitakse.
Kuigi sinu lavastuste energia on väga erinev, pole nad vist kunagi olnud
destruktiivsed.
Destruktiivne on liiga lihtne olla. Iga inimene näeb ju, et maailmas on asjad
sitasti. Seda oskab igaüks öelda. Võib-olla kümme aastat tagasi oli kunstniku
jaoks põnev öelda: “Kuulge, te ei teagi, kui sitasti kõik on.” Aga mitte enam.
Praegu on see lihtsalt labane. Seetõttu on isegi puberteedilik impulss millegi
vastu mässata minu jaoks sümpaatsem kui lihtsalt tunnistada üldteada
tõsiasja. Hiljuti levis näiteks Prantsusmaal ja Saksamaal pamflett, mis
käsitles suhteliselt ebaküpselt kapitalismi, aga ütles, et ainuke võimalus on –
minema. Pead eemale tõmbama. Ehitage ise struktuur, milles elada soovite.
Peab ütlema, et sellest soovist luua sotsiaalsed suhted, kus sa tead, kes sa
oled ja kuidas toime tuled – ma saan sellest päris hästi aru.
Kõlab nagu teater.
Täpselt. Iga teater on täis sotsiaalromantikat. See on väike saare moodi asi
küll. Täis inimesi, kelle puhul sa mõtled: mida nad küll teeksid, kui nad teatrit
ei teeks? Teatrisse põgenetakse. Mina teiste seas.
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