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Tiit Ojasoo: siin küsitakse lavastaja ja näitleja põhioskuste järele

Kuidas tänane proov läks?

Ohh. Raskelt. Kõigil hakkab juhe kokku jooksma, sest tehnilist täpsustamist 
on veel nii palju: telefonijuhtmed on liiga lühikesed, kardinad ei liigu...

Kas see, mis teeb “Võtame uuesti!” proovid raskeks, on teistmoodi kui 
teiste lavastuste puhul?

Jaa, on küll. Kui me võtame näiteks “Kuidas seletada pilte surnud jänesele” 
või ka “Ühtne Eesti” suurkogu, siis seal mõtlesin kolm päeva enne 
esietendust, et mis üldse saab. Siin seevastu oli väga lihtne: tekstiraamat on 
ees. Omada ees säärast partituuri oli väga... naljakas. Vahepeal kulgesidki 
proovid nii, et näitlejad mängisid, mina lugesin valju häälega remarke, ja 
palusin siis uuesti mängida, sest ma tahtsin ka näha, mis nad teevad. 

Kas proovid vajusid vahepeal ära ka?

Nagu ikka: tõusude ja mõõnadega. Vahepeal oli positiivne olemine, siis 
jõudsime seisu, kus tuli asi läikima hõõruda, ja täna oli mul tunne, et mida 
ma üldse kuu aega teinud olen? See on väga halastamatu tükk, kuna 
siin küsitakse lavastajaameti põhioskuste järele. Kas oskad rütmistada 
või ei oska? Selleks, et rütmistada, peavad omakorda suhted, tahtmised 
ja sündmused olema väga selgeks tehtud. Lavastajale ei lubata mingit 
juhuslikkust, aga teiselt poolt kehtib sama, nagu ka kõigi teiste lavastuste 
puhul, kus me Ene-Liisiga alati räägime: kõik sõltub sellest, kui hästi 
näitlejad mängivad. “Võtame uuesti!” puhul samuti. Sest näitlejate jaoks on 
mängimine samamoodi väga halastamatu. Kontsentratsioon peab olema 
täielik, hoo ja hoobi vahel ei ole vahet ning kui keegi veidikenegi hilineb, 
mõte läheb mujale, kukub kaardimajake kokku. Ja kui see peaks juhtuma 
veel esimeses vaatuses, võib põhimõtteliselt kardina ette tõmmata. Lisaks, 
ärgem unustagem, mängitakse “Võtame uuesti!” jooksul tegelikult ühte ja 
sama lugu kolm korda läbi – variatsioonidega, mis pole samuti just kõige 
kergem.

Miks sa varem komöödiat pole lavastanud?

Muud asjad on huvitavamad tundunud. Nullis alustada ongi keerulisem, 
raskem, huvitavam, intrigeerivam ja nii edasi. Kuid komöödia tegemine 
on ka päris peen: see on nagu harjutus, etüüd või puhastumine. Ja just 
puhastumisena on ta ka meie teatri repertuaari mõeldud. 

Kui me oleks teatri avalavastuse “Vahel on tunne, et elu saab otsa ja 
armastust polnudki” asemel teinud “Võtame uuesti!”, siis ilmselt ei 
oleks Teater NO99 sõnum ja teekond eriti kaugele jõudnud, kuid täna, 



pärast 26 lavastust, on meil õigus komöödiat teha. Meil on kogunenud 
piisavalt palju vaimset kapitali, et oleks selge, et “Võtame uuesti!” ei ole 
repertuaaritäide või pelgalt kassamagnet, vaid omamoodi teatri lätete juurde 
tagasipöördumine. “Võtame uuesti!” koosneb väga suures osas commedia 
dell’artelikest tüüpidest, siin on selged karakterid, sündmused, tempod, 
rütmid, kiired kohandumised – selliseid asju kompav lavastus sobis meile 
hetkel väga hästi.

Oled sa ise mingit sarnases võtmes komöödiat näinud, mis oleks 
vaimustanud?

Londonis nägin kunagi ammu Shaefferi “Musta komöödiat”, kus tegevus 
toimub elektrikatkestuse ajal, lava on üsna sarnane meie omale, trepp 
läheb üles jne – klassikaline inglise vodevillilava. Eestis on seda tükki 
mängitud alati kahevaatuselisena, Londonis tehti aga ühevaatuselisena, ja 
sellest hoolimata mängisid näitlejad kõik ära – umbes tunni ajaga. See oli 
vaimustav: mängiti jube kiiresti, aga kõik oli arusaadav ja kerge.

Teine tore komöödia etendus Lyric Hammersmith teatris, kus Teater NO99 
näitlejad Sebastian Nüblingi lavastuses 2012. aasta kevadel üles astuvad. 
The Right Size Company mängis “Bewildernessi”, kus kaks tüüpi said 
majas kokku, istusid sohva peale, kadusid sinna ära ja avastasid, et sohvas 
on veel teine maailm. Pööraselt naljakas. Seda tükki olen muide mitmeidki 
varasemaid asju tehes kuklas hoidnud: kuidas nad seal mängisid, mis seal 
toredat oli jne.

Kas sa kartsid ka enne proove?

Ma kartsin, et pärast paari nädalat läheb kõik jube igavaks, pelgaks 
sportlikuks nühkimiseks. Aga kuna meil oli kohutavalt lühike prooviperiood 
– 27 proovi umbes 17 päeva jooksul –, siis õnnestus seda igavuse kohta 
vältida. 

Aga ega komöödias ei ole lõppude lõpuks ka midagi eriskummalist. 
Küsimus on kohastumistes: kui kiiresti sa kohastud, kui kiiresti reageerid. 
Siin tükis on autoril õnnestunud kohastumiste hulk viia absurdselt suureks. 
Parematel hetkedel tuleb näitlejal mängida minuti jooksul kaheksasse eri 
suunda. 

Komöödiat oleme iseenesest ka varem teinud, ka suurkogul oli näiteks 
stand-upi lõik, ja mulle on alati väga meeldinud kasutada erinevaid 
teatrivõtteid, aga samas on ka palju võtteid, mida ei ole varem saanud 
teha. Täna tulin saali, tuli kustus, eesriie tõusis, muusika mängis... See oli 
kohutavalt naljakas! Kui seda teha igal õhtul, siis vaevalt see nii naljakas on, 
aga meil oli küll.



Aga veelkord: see on sportlik tuulutustükk ja vajalik vahesamm “Ühtsest 
Eestist” lavastuseni “The Rise and Fall of Estonia”. Me laseme kunstiauru 
majast välja ja teeme vahelduseks väheke teatrit ka. Eks meie teatri näitlejad 
on teatri peanäitejuhi süül samuti liikunud suures jaos kunstnäitlemise 
poole, aga komöödia on ka nende jaoks väga oluline teistmoodi mängimise 
võimalus. Komöödiat ei saa tähtsusetuks pidada. 

Ja muide, “Võtame uuestis!” on ka üks päris traagiline koht. Ma loodan, 
et see inimlik traagika tuleb siit lisaks püksid-maha-tüüpi-naljadele samuti 
välja.

Kas sul on naljakas olnud?

Mõnikord on olnud väga naljakas. Naerma ajavad erinevad asjad. Vahel 
situatsioon: keegi vaatab imelikult, keegi tuleb valesti uksest, ja ongi 
naljakas. Öeldakse küll, et naerdakse tragöödia, mitte komöödia tegemise 
ajal, aga seda vahet ma ei täheldanud. 











Michael Frayn (1933) on briti läbi aegade üks olulisemaid näitekirjanikke, 
kes on kirjutanud nii draamasid, komöödiaid kui ka romaane. Töötas mitu 
aastat ajakirjanikuna, kuid leidis 1960ndate aastate keskel tunnustuse 
kirjanikuna. Näitekirjanikuna saabub esimene edu aga alles 1982. aastal 
näidendiga “Noises Off”. Selle idee oli sündinud Fraynil juba 12 aastat 
varem, mil ta külglaval seistes oli jälginud ühe oma näidendi lavastuse 
etendust. Ta leidis, et lava taga juhtuv oli palju huvitavam kui see, mis 
toimus publiku ees. Esimese variandi kirjutas ta juba 1970ndatel, kuid 
seejärel kirjutas selle pikemaks ning on ka hiljem korduvalt näidendit 
muutnud. 

Frayn on ise öelnud: “Farss on äärmiselt keeruline. Selleks, et hoida 
energia taset, on sul vaja palju rohkem ideid, kui sa tööle hakates arvata 
oskad. “Võtame uuesti!” tundus minu jaoks aga juba nii keeruline, et ma ei 
uskunud, et seda oleks võimalik lavastada.”

Ja veel. “Ma tunnen ennast kindlasti praegu palju enesekindlamana kui 
mõned aastad tagasi, kui mul oli olnud mitu ebaõnnestunud näidendit. Neid 
oli viis või kuus ja nad olid... mitte just katastroofid, aga nad ei meeldinud 
eriti inimestele, ning seetõttu ei saa sa midagi parata, kui tunned rahulolu, 
kui kuuled, et inimesed loevad su raamatut või näed mõnd head arvustust, 
ja on tõeliselt hea tunne istuda publiku seas ning inimesed naeravad. Naer 
on tegelikult palju tugevam asi kui miski muu, sest on väga raske naerda, 
kui sulle tegelikult see asi ei meeldi. Sa võid küll teeselda, et sa midagi 
naudid, aga naermist mitte.”







Gert Raudsep, sa oled ka varem komöödiaid mänginud. On see sulle 
meeldinud?

Muidugi. Ta on selles mõttes lahe, et – nii on tundunud vähemalt – sa 
kompad teatud piire. Jüri Krjukov ütles kunagi lasteetenduste mängimise 
kohta: et ta ei saa aru näitlejatest, kes ei taha lasteetendustes mängida, sa 
saad ju katsetada, ja just heas mõttes, kuna publik on sedavõrd intensiivne. 
Ma arvan, sama kehtib ka komöödia kohta. Eriti just psühholoogilise teatri 
kontekstis saad sa oma näitlejatehnikaid proovile panna, lihvida kasvõi 
puänteerimise oskust. 

Ja muidugi on ka see tore, et sa kui teed nalja ja publik naerab, siis mõistad, 
et sul ikka veidi huumorimeelt on. Vähemalt vahel. 

Mis sa arvad, mis tähendus on “Võtame uuestil!” NO99 kontekstis?

Meie kontekstis esitab ta küsimuse “Kuidas on olla näitleja?” Ta on vajalik  
selleks, et mitte rooste minna. Me oleme ju komöödia tegemisest ammu  
rääkinud ning ma olen väga päri, seda just vajaduse pärast professio-
naalsete oskustega tegeleda. See ei saa olla muidugi eesmärk iseenesest – 
tegeleda “professionaalsete oskustega” –, aga ta raputab teatud asju, 
saad teha midagi, mis on sulle kui näitlejale kasulik. Küsimus ei ole ju 
žanris – ükski žanr ei ole iseenesest väärtuslik või alaväärtuslik. Ma mõtlen 
just tehnilise poole pealt – kuidas mängida, kuidas laval olla. Pole midagi 
ilusamat kui kurb kloun. “Nali nalja pärast” on laadakomöödia, aga nalja 
saab teha ka nii, et temas on teatud soov midagi öelda, midagi väljendada. 
Ja kui sa näitlejana valid, millist nalja teha ja millist mitte, siis sa võtad ikkagi 
autoripositsiooni, ja komöödias on see valik võib-olla veel eriti alasti.

Mida komöödia mängimine näitlejalt nõuab?

Kui saal naerab, pead pausi pidama, aga samas edasi mängima, naer ei tohi 
sind kummalisel kombel segama hakata. Sa pead neid konksu otsas edasi 
vedama, aga kuhu maani? kui kaugele? mis hetkel viia nad sinust juba ette, 
nii et sina ei dikteeri, vaid publik dikteerib? millal taas vedamine enda kätte 
võtta? Nende rütmide taipamine on kõige keerulisem ja alati see muidugi ei 
õnnestugi. Ehk siis peaküsimus: millal nali sünnib? Ei saa ju kogu aeg peale 
pressida, pead laskma publikul ka hingata – ehk siis küsimus on selles, kui 
hästi näitleja tabab seda, mis on oluline. Ja mis on üldse puänteerimine? 
Ehitad vaatajale lõksu, vead ta sisse, ja vaataja on väga tänulik, et ta lõksus 
on, sest see on väga tore. 

Ma ei tea, kas ma olen sulle rääkinud... Üks itaalia legendaarne commedia 
dell’arte näitleja mängis sketši, kus ta tahtis magama jääda. Mängis, mängis 
– pikalt. Üks hetk tuli kärbes, äratas ta üles, mees hakkas kärbest püüdma, 



sai ta kätte, pani kärbse karbi sisse ja hakkas teda siis kiigutama, unelaulu 
laulma, kõik jäi vaikseks, asi oli ilus. Mees asetas karbi kärbsega laua 
peale, kärbes uinus. Ja siis hakkas mees korraga karbi juures vaju häälega 
sumisema. Ta viis sündmuse teise kohta, muutis suunda – ja sellest tekkis 
nali. Inimlik käitumine, ja ometi ka teatud mitteloogilisus, kuna kärbes ei 
jää ju niimoodi magama. Kõik ei peagi olema komöödias reaalne, sa võid 
ka absurdi kasutada. Ja selles mõttes ongi komöödia vaba žanr, et sa oled 
ratsionaalsusest prii. 

Kui sa komöödias publiku kätte saad, siis nad käituvad nagu lapsed – heas 
mõttes. Sa võid küsida, kuhu hunt läks, ja publik vastab sulle. Miks? Sest 
naer on väga siiras. Nad on lõksus, ja neile meeldib see. 
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