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Lavastusega “The Rise and Fall of Estonia” saab otsa Teater NO99 Eestiteemaliste lavastuste tsükkel. Tsükkel, mis hõlmab viit lavastust, umbes 315
etendust, 14 professionaalset ja poolteist miljonit amatöörnäitlejat, kahte
lavastajat (Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo), 300 lehekülge tekstiraamatuid
ning umbes 10 000 viimast aastat pluss sadat järgmist. Jah, mu daamid ja
härrad, Teater NO99 ja Eesti, mis tundusid paljude jaoks kokku käivat nagu
näts ja samet, nagu Andrus ja Jaak, nagu liha ja kartul, ei ole enam koos.
Vähemalt mõnda aega.
Mida see tsükkel meile ütles?
“Nafta!” rääkis olukorrast, kuhu Eesti oli jõudnud umbes viis aastat tagasi.
Kuigi tema ametlikuks pihtimuseks oli välja käidud peak oil, siis tegelikult oli
see peak Estonia – hetk, mil senised rahvuslikud energiaressursid olid saavutanud oma lae ning käes oli hetk, mil edasi pidi tulema kas paindlik ümberorienteerumine uutele oludele või Untergang. Kabaree, revüü ja reality formaati kasutades oldi ühelt poolt varjamata ning avalikult meelelahutuslikud,
mis pidi vahendina toimima samamoodi nagu puder koerale: moraalitablett
oli peidetud magusa massi sisse. Nii mõnedki kriitikud leidsid teravmeelitsedes paralleele 80ndate Vanalinnastuudio sotsiaalse satiiriga, kuid nende võluvalt formalistlik analüüs jättis tähelepanu alt välja muutunud konteksti ning
sellest tuleneva hoopis teistsuguse elutaju. Kui 80ndatel oli satiir ventiil, mis
aitas kanaliseerida ja seeläbi kontrollida ühiskonda kuhjunud pingeid ning
pakkus parimal juhul illusoorset jõudu, kuid enamasti siiski vaid pühapäevast
kibestumist, siis 00ndatel sellest kõigest enam ei piisanud. Ei piisanud, sest
ühiskond oli muutunud: tal oli säärasest kunstist lihtsalt sügavalt poogen.
Just seetõttu lõppeski “Nafta!” poeetilise tõstetusega, traagilise ja meeleheitliku karjega.
Ent “Nafta!” formaadil oli veel üks eesmärk. Nimelt aitas selle teadlik kasutamine tühistada nn neljandat seina, mis püsib teatris sama paratamatult
nagu Ansip Stenbockis. Neljanda seina eesmärgiks on enamasti see, et
hoida näitlejaid ning publikut eraldi, see aga tähendab: hoida ära võimalus,
et lavastuse sõnum võiks vaatajat kuidagi füüsiliselt, peaaegu isegi lihalikult
endasse haarata. Kohe, kui sõnum liiga ohtlikuks läheb, evakueeritakse
vaataja turvalisse neljandasse tsooni. Kuid “Nafta!” tahtis samuti sellesse
tsooni. Ta tahtis olla osa “tegelikkusena” tajutavast ruumist. Selle nimel tehti
mitmeid samme. Ühel hetkel väljus näiteks Kristjan Sarv Mängust, jooksis
teatrist minema ja sisenes Reaalsusesse. Muidugi oli ka see hetk lavastatud.
Kaamerakäigud olid kokku lepitud. Õigel hetkel astus lavamees Anton välja
Eesti Panga nurga tagant ning sõitis Sarvele pasunasse. Lavakunstikoolis
õpitud nõtkusega kukkus Sarv efektselt asfaldile. Tema nina alla tekkis
kunstvere punane rõngas.
Vahel õnnestus see hetk paremini, vahel halvemini. Vahel mõjus reaalsena,
vahel mängituna. Kaitseministeeriumi turvamees uskus ka pärast kaheksa-

kümnendat korda, et näitlejat rünnatakse, ning nii mõnelgi korral püüdis ta
sekkuda. Kuid tuima järjekindlusega ilmus ka järgmisel õhtul kell kaheksa
kakskümmend Eesti Panga nurga tagant Anton ning sõitis Sarvele sisse.
Kõigele vaatamata tuli see katse teha. Tuli teha, ja mitte sellepärast, et “publikut kaasa tõmmata” või “mängulaade vahetada”, vaid sellepärast, et maha
tõmmata neljas sein. Sest “Nafta!” ei olnud ühiskonnakriitiline. Ta oli enesekriitiline. Eufooriline hüüumärk pealkirjas ei teinud meist kedagi rõõmsaks.
Selle lavastuse kriitikast jäi enim meelde ühe kriitiku emalikus arvustuses
toodud väljend “NO poisid-tüdrukud”. Ta ei mõistnud lavastust. Tema jaoks
oli see lahtisest uksest sissemurdmine – kõik teavad ju niigi, et tarbimine on
halb.
Saladus lahenes mõne aasta pärast. Tuli välja, et kriitik on ühtlasi suure
ehituspoe omanik ja vähemalt virtuaalselt mitmekordne miljonär.
Pärast “Nafta!” esietendust läks mööda aasta ning taas leiti end proovisaalist
Eestiga jändamas. Ühel jalutuskäigul Pärnu noorpõlveradadel oli Ojasoole
meenunud intervjuu Rein Taageperaga, mis oli temas äratanud sotsiaalse
vastutustunde, ning nii tuli Ojasoo välja ideega meestest, kes teeksid meeleheitliku, absoluutselt lootusetu katse päästa Eesti rahvas.
“GEP” vormus proovide käigus sinna ja tänna. Keskne telg oli paika pandud,
idee kandis, kuid kuhu sellega minna? Kas rääkida meeste ja naiste vahelistest suhetest tänases Eestis? Või rääkida rahvuslusest? Rahvusest? Venelastest?? Oh, damn.
Ent iga nädalaga muutus olukord selgemaks. Otsustati, et räägitakse sellest
kõigest. Räägitakse ka emade mõnitamisest, tarkadest ärimeestest ja küünilistest PR-töötajatest. Sest oluline pole mitte see, mis teemadel lavastus
on, vaid millise tundega see on loodud ja mis nurga alt näitlejad mängivad.
See ei pidanud tulema temaatiline teater. See pidi tulema lavastus, mis liigub
iroonia ja siiruse, meeleheite ja lootuse, absurdi ja argipäeva vahepeal. Olgu
etteruttavalt öeldud, et NO99 retseptsioonimasinal ajas see korralikult juhtme
kokku. Eestis äratasid rahvariietes näitlejad ja nende laste taastootmisest
kantud paatos, mis mõjus nagu flashback 80ndate teise poolde, saalis sentimenti, oli näha pisaraid ja kui esimestel etendustel lauldi lõpetuseks üks
laulva revolutsiooni aegadest pärit lauluke, liikusid paljude huuled hääletult
kaasa. Eesti tuli uueks saada!
Läänes seevastu...
Läänes leiti, et teist nii iroonilist ja rahvusekriitilist lavastust annab otsida.
Mis mõttes tullakse aastal 2008 lavale rahvariietes? Mis mõttes räägitakse
tõsimeeli rahvuslusest? Mis mõttes...? Inimesed leidsid, et see on moodne,
kontseptuaalne ja kriitiline lavastus. Well, thank you! Kuid oli ka teistsuguseid
arvamusi.
Üks Saksa vasakpoolse ajalehe naisajakirjanik süüdistas Hamburgis lõunat
süües lavastust isegi šovinismis ja fašismis. Samad etteheited kõlasid Poolas. Meeldivalt suitsuses ballisaalis vehiti sigarettidega ning öeldi, et “GEP”

on kõige natslikum lavastus ever. Muidugi. Kes teaksid seda paremini kui
sakslased ja poolakad? Ja kas ei teadnud me seda isegi? Kas ei teadnud
me isegi, et rahvusluse ideoloogia on vaenulik, eemaletõukav ja tagurlik,
kuid enamike eestlaste jaoks ometi sama kallis nagu nende uus Volkswagen, ja sellel niisama kummid tühjaks lasta oleks küll toredalt huligaanne ja
kontseptuaalne, kuid võib-olla on selle tegemiseks ka muid võimalusi?
Kuid “i”le pani täpi Pronksiöö. Esietenduseni oli jäänud nädal, kui teatri kohal hakkasid põrisema helikopterid. Ühel õhtul kolisid fuajeesse relvastatud
automaatorid. Nende tööst oli abi. Kaitseministeeriumi tol ööl ei vallutatud.
Pärast teatriturvalisust ootasid meid teated valge värviga üle valatud Tammsaare kujust ja märatsevatest vene lastest. Rahvuslik ideoloogia oli jõudnud
oma hetke ära oodata. Vaenlane oli taas selge ja konkreetne. Tänavatel
kimasid sinimustvalgete lipukestega autod ning mõne aja pärast kogunenud
Märkamispeo laulupidu oli kui flashback 1939. aastasse. Kus olid too Saksa
ajakirjanik ja nood sigarettidega Poola nutipead nüüd?
Pronksiöö seadis paremini paika lavastuse enda sisemise kompassi. Hetkel,
mil rahvuslus oli tähtsam kui aastakümneid varem, sai selgeks, et rahvuslusest ei piisa. Eesti, see kodune ja armas Eesti, mille peale me ikka ja jälle
soojusega tagasi mõtlesime, kui mööda suuri rahvusvahelisi festivale tuuritasime, ei olnud enam paik, millesse armumist õigustaksid tema tõupuhtad
näojooned. Ent mis õigustaks? Mis paneks meid taas armuma?
Need olid tõsised küsimused. Seetõttu tegid Semper-Ojasoo ja trupp järgmisel kevadel hoopis ühe Shakespeare’i.
Kuid Eesti ei jätnud neid maha.
Ühel hommikul ütles Ojasoo järgmise lavastuse idee. “See võiks olla ministrist,” ütles ta, olles äsja kultuuriministeeriumist naasnud. “See on ikka täitsa
perses, mis toimub.” Mis oli juhtunud? Kas meilt oli raha ära võetud? Kas
peaks tegema lavastuse sellest, kuidas Eesti riik ei hooli kunstnikest ja kärbib nende toetusi? Ei. Sellest ei pidanud see lavastus olema. See pidi olema
kahe arusaamise põrkumisest. Ühelt poolt paremliberalistlik veendumus, et
mittetootlikke sfääre ei tohi ühiskonnas olla, ning teiselt poolt idealistlik usk,
et kunst tohib olla kõike seda, mis ta tahab olla. Ja need kaks arusaamist
ei ole omavahel lepitatavad. Nad nihkuvad vastamisi nagu maakoorekihid
Jaapani lähedal. Torm ei pidanud piirduma veeklaasiga. Nii nuputatigi välja
hulgaliselt stseene, kus konflikt oleks aetud piirideni. Veel poolteist nädalat
enne esietendust piinati ühes neist ministrit triikrauaga, teises ehitati aga
toolidest barrikaadid ning retsiteeriti Nerudat.
Ja siis saabus esietendus. Triikraud ja Neruda olid läinud. Oli hulgaliselt
poeetilisi sõnatuid hetki, empaatiavõimega võeti lahti üksikinimese elu, ei
kardetud kulutada kallist lavaaega puhaste tegude peale, mida ei rikkunud
tüütud dramaturgilised “konfliktid”.
Järgmise päeva lehti avades tabas kõiki üllatus. Õigupoolest ei pidanudki
lehti avama: juba esikaaned kuulutasid, et Teatris NO99 pissitakse Laine

Jänesele näkku. Mida kuradit, mõtlesime. Piss ei ole ju üldse point. Lavastus
on hoopis millestki muust. Lavastus on kunstist ja kunstnikest, kurat võtaks.
Kuid lavastajaid ei jäetud rahule. Mikrofonid ja telekaamerad uurisid, miks
ikkagi nii? Miks piss? Ühele etendusele saabus ka Jänes ise, kannatas lõpuni, pidas siis kõne ja kinkis näitlejatele martsipanist jänesed. See oli temast
kena. Ta oli pilgeni täis head tahet. Temast hakkas isegi veidi kahju. Meenus
hetk, mil Marika hakkas proovisaalis nutma, kui pidi ühte Jänese kõnet tõsimeelselt ette kandma. Jah. Ka ministri elu võib ju olla traagiline.
See, kuidas reageerisid lavastusele ajakirjanikud ja poliitikud, oligi ehk selle
lavastuse suurim “Eesti”. Lavastus oli lakmuspaber. Testi tulemusel oli näha
kahte triipu: üks meediale, mis on populistlik. Sama populistlik nagu poliitikud, kes saavad teise triibu selle eest, et nad kasutasid kriitikat kas enda
huvides või tegid siis näo, et neid see ei puuduta. Neil oli ükskõik. Nad ei
kuulnud seda. Nende kõrvad olid täis pissi, mis neile pähe oli löönud.
“Kuidas seletada pilte surnud jänesele” on siiani teatri repertuaaris. Ei ole
vaja varjata: see lavastus on meie teatri jaoks üks läbi aegade kõige olulisemaid. Ja sugugi mitte ministri tegelaskuju tõttu. Kunsti mõistmine ei ole
kunagi olnud lihtne. Isegi üks teatrikriitik kirjutas pärast esietendust, et see
on tüütu kordeballett ning nalja ei saa. Pressiteated, mis annavad teada
lavastuse järjekordsest festivalikutsest või võidetud priisist, saadame nüüd
alati esimesena talle. See on meie väike lõbu. Miks ka mitte? Me elame ju
Eestis. Siin on harjutud, et inimesed, kes ei ole tootlikud, kes ei tööta, peavad saama kitli peale või hakkama tegema midagi kasulikku. Miks ei võiks
me lubada väikeseid rõõme? Keegi teine seda ju meie eest ei tee.
Ja siis – “Ühtne Eesti”. Projekt, millest on kirjutatud nõrkemiseni. Ja iseenesest on muidugi väga sümpaatne, et “Ühtne Eesti” kohta kirjutatakse
sotsiaalselt tundlikus Memokraadis, et tema kohta võtavad sõna poliitikud
ja eksperdid, et ta on suutnud säilitada kevadel kättevõidetud niši ajalehtede kolmandal ja neljandal, mitte neljateistkümnendal leheküljel, et mõnede
oluliste kolumnistide arvates mõjutas “Ühtne Eesti” väga oluliselt seekordset
valimiskampaaniat – ja õiges suunas. Lõbu pakub isegi teadmine, et IRL
soovis tehaga valijaga lepingut, mis mõjub peaaegu südantsoojendava flashbackina maikuusse, mil üks teine habemega mees tegi sarnase ettepaneku,
kuigi IRLi asemel soovitas ta kõneleda oma südamega.
Ei ole aga mõtet enam siinkohal analüüsida “Ühtne Eesti” fenomeni ühiskondlikul väljal. Küll aga on üks aspekt, mis meid ennast huvitas, ja mida
seni eriti kajastatud pole. See aspekt on – oht.
NO99 oli teinud aastate jooksul nii mõnegi ühiskonnakriitilise lavastuse, kuid
need toimetasid siiski suhteliselt traditsioonilise formaadi sees: näitlejad,
tekst, kostüüm, pauk, aplaus, heebel, proovisaal. Tõsi, aeg-ajalt tekitati sinna formaati ka katkestusi, mingit tõehetke, nagu näiteks too Sarve saalist
väljajooks, või “Kuidas seletada pilte surnud jänesele” improvisatsioonid,

kus täpne joonis oli jäetud vabaks ning näitlejatele antud võimalus teha nii
ja naa, olla konkreetne või abstraktne, õnnestuda või ebaõnnestuda. “Ole
kohal,” oli neil hetkedel lavastuse palve näitlejatele. “Ole väga kohal”. Jah,
aga mida see “ole kohal” tähendab? Ikka ja jälle on seda teatri proovisaalis,
grimmitoas, akside vahelt kuulda. Kuidas täna saavutada seda, et olen kohal? Kas mu partner on täna kohal või on pool temast kusagil mujal? Kas me
täna olime kohal? Kohal, kohal, kohal. Kogu aeg tahetakse olla kohal. Mida
see küll tähendab?
Lavastuses “Kuidas seletada pilte surnud jänesele” on kohalolu seotud mitme asjaga. Näitlejate energia. Kontsentreeritud hetk. Luua mõtteline ruum,
mis oleks sedavõrd laetud, et seal sündiv tegevus oleks erakordne. Mida tähendab teatris erakordne? Seda, et laval toimuv on reaalne. Et hetk, mil näitleja nüüd lavale astub, oleks korraga äärmiselt laetud tema energiaga ning
samas tühjakslastud teatraalsest trikitamisest. Puhas, hetkeline, läbilavastamata reaalsus. Miski, mis oma parimal hetkel ei mõju millegi muuna kui...
iseendana. Saavutada hetk, mil näitleja läheb läbi ruumi ja me vaatame seda
minemist ennast, seda ilu ja poeesiat, mida üks minemine endas kätkeb,
ja me ei mõtle enam selle peale, mida see minemine “sümboliseerib”, mis
tähendus on tal lavastuse, narratiivi, stseeni või misantstseeni kontekstis.
Me ei unusta küll kordagi ära, et me oleme teatris ja et kõndijaks on näiteks
Risto Kübar (sest miks peaks inimene teatris olles unustama oma teatrisolemise?), kuid me näeme ikkagi minemist ennast: puhast, karget, õrna. Inimene kõnnib läbi ruumi. Me vaatame seda. Ja ongi teater. Või nagu on öelnud
Marina Abramovic oma performance’ite kohta: “Ma tahan luua teoseid, mis
oleksid peaaegu täiesti ilma sisuta (content), kuid milles on kätketud puhas
energia, mis õilistab vaataja hinge.”
“Kuidas seletada pilte surnud jänesele” oli katse Reaalse järele. Või kohalolu järele. Kuid kui me alustasime “Ühtse Eestiga”, oli kohe selge, et vaja
on teha veel kolmaski. Vaja on saavutada mingi... tõe kraad. Mingi hetk,
kus minnakse väljaspoole teatriformaati ja Reaalsus, mis joppamise korral
sünnib, ei sünniks enam laval ja näitlejate poolt, ei sünniks enam turvalises
teatrikeskkonnas, mida kaitseks Kunsti pehme polster. “Ohutunne on tähtis,
sest ainult siis tajume me aega “siin ja praegu”, me tajume seda, mis parajasti on”, ütleb Abramovic ühes intervjuus. Ohutunne on see, mida on vaja
selleks, et olla üleüldse teatris.
Seega: oli vaja esile kutsuda olukord, mis oleks küll NO99 poolt esile kutsutud, kuid mis ei oleks enam absoluutselt NO99 kontrolli all. Luua ohutunne,
mis paneks mitte ainult tegijaid ennast tajuma aega “siin ja praegu”, vaid mis
prooviks viia kogu ühiskonda nii kaugele, et nad saaksid aru sellest, “mis
parajasti on”.
Aga mida siis ütleb “The Rise and Fall of Estonia”? Täna, nädal enne esietendust on seda veel ilmselgelt liiga vara öelda. Kuid hetke, mil lavastus
valmib, on ometi võimalik kirjeldada. See on hetk, mil kõik räägivad Eestis

visioonist. Tulevikust. Sellest, et tuleb leida pikk perspektiiv ning miski, mis
annaks eestlaste elule mõtte ka järgmised sada aastat. Paraku – kõik faktid
näitavad, et saja aasta pärast ei ole meid enam olemas – või mitte vähemalt
sellisel kujul. Me peaksime seda teadvustama – seda, et lõpp on olemas
ja väga reaalne. Täpselt nii, nagu NO99 loeb oma ajaarvamist lõpust, mitte
algusest alates. Sest see annab jõudu. Annab jõudu tajuda ohtu, annab jõudu tajuda reaalsust (sest selleks on vaja väga palju jõudu), ja see omakorda
sunnib olema siin ja praegu. Sunnib olema hetkes. Veel viimast korda.
Ehk nagu Alliksaar on öelnud: “Et vastu sünget surma sädeleda”.
Eero Epner

Teater NO99 asutati 2005. aastal Ene-Liis Semperi ja Tiit Ojasoo poolt,
kes on siiani teatri kunstilised juhid ning majalavastajad. Teatri nimes
olev number kahaneb iga lavastusega ühe võrra, jõudes lõpuks nulli.
Seejärel teater lõpetab. Olles inspiratsiooni saanud Hasso Krulli ideest
hakata aega arvama ajaloo lõpust ehk päikese kustumisest, tundus õige
teatri kui kaduva kunstivormi ajaarvamine viia samasugustele alustele.
Meid ei ole igavesti. Ja see tähendab, et iga hetke, iga lavastust tuleks
võtta kui viimast. Seda Teater NO99 teebki.
Sageli mõistetakse Eestis teatrit ja lavastamist kui midagi, mille eesmärgiks
on valmisnäidendite interpreteeriv lavaletoomine. Teater NO99 on seda
teatrimõtet oluliselt avardanud. Meie repertuaaris on andnud tooni mitmed
lavastused, mis saavad alguse lavastajate ideedest, mille põhjal tehakse
proovisaalis koos näitlejatega improvisatsioone. Sageli on lavastusprotsessi
kaasatud ka kohtumised erinevate elualade esindajatega, et viia lavastuse
mõtteruum võimalikult laiale kandepinnale. Sääraste lavastuste sekka tuleb
lugeda “Vahel on tunne, et elu saab otsa ja armastust polnudki”, “Nafta!”,
“GEP”, “Kuidas seletada pilte surnud jänesele”, “Ühtne Eesti” ja ka “The Rise
and Fall of Estonia”.
Lisaks säärasel moel valmivatele lavastustele on Teatris NO99 tehtud
kaasaegseid tõlgendusi maailmadramaturgiast, rõhuga peamiselt klassikalistel ja olulise haardega tekstidel (autorite seas nt Shakespeare, Albee,
Tšehhov, Jarry, aga ka Fassbinder ja McDonagh). Lavale on toodud ka filmistsenaariume (Kurosawa “Seitse samuraid”, Cimino “Hirvekütt”, Tarkovski
“Stalker”). Lisaks Semperile ja Ojasoole on nende lavastajateks olnud ka
teised lavastajad Eestist, kuid ka mujalt maailmast.
Olulisel kohal on Teater NO99 jaoks välisesinemised. Viimastel aastatel on
teater osalenud arvukatel väga olulistel festivalidel üle kogu Euroopa
(Wiener Festwochen, Tampere Teatterikesä, Kuldne Mask, Politik im Freien
Theater jne), mõnedel isegi juba mitu korda, ning sealse teatrisõbra jaoks
on NO99 juba tuttavaks saanud nimi. Esile tõstetakse teatri tugevat
ühiskondlikku närvi, lavastuste sisemist ohu- ja tõetunnet ning näitlejate
jõulist ja täpset mängu.
Sel kevadel püstitab Teater NO99 Tallinnasse Skoone bastionile Põhuteatri.
See on põhust loodav installatsioon keset linnaruumi, mida ümbritseb rahulik
ja aja mahavõtmisele kutsuv keskkond. Põhuteatris eneses esinevad viie
kuu jooksul olulised Eesti, Euroopa ja USA teatritrupid ning kunstnikud oma
lavastuste ning heli- ja ruumiinstallatsioonidega. Sügisel Põhuteater lammutatakse. Ka tema on ajalik.

Teater NO72, Sakala 3, Tallinn
www.no99.ee

