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NO78
Kes kardab Virginia Woolfi?
Albee/Ojasoo/Semper

Mõned lavastused meie repertuaaris on muutunud nii 
iseenesestmõistetavaks, et põhjenduste väljakäimine tundub 
niigi teadaoleva ülekordamisena. Võtame kasvõi “Kes kardab 
Virginia Woolfi?”. Meie jaoks on see lavastus oluline, kuna 
neli erakordset näitlejat on saanud endale rolli raamid, kuid 
raamidest hoolimata peavad nad süttima, olema intensiivsed, 
enesekindlad ja halastamatud, siis aga – vastupidi – peavad 
nad end ümber lülitama, olema nõrgad ja haavatavad, kuid 
mitte sentimentaalsed. Nad peavad vahetama temposid ja 
rütme, tajuma partneri iga viimast kui nüanssi ning mängima 
mitte publikule, vaid lavastusele. Ja nad teevad seda. Mida 
kaasaegsemat saaks näitlejalt nõuda? 

Kui me selle lavastuse mängukavva võtsime, rõõmustasid aga 
hoopis mitmed konservatiivid. Lõpuks ometi, ohkasid nad. 
Lõpuks ometi võtab NO99 mängukavva normaalse näidendi, 
kus on suhted ja pöördepunktid ning räägitakse üks Lugu, hea 
teatri alus. Jah. See näidend on muidugi väga oluline. Kuid 
mitte Loo pärast, vaid sellepärast, et inimsuhted võetakse siin 
liistule harjumatult ausa, täiskasvanuliku, vastuolulise, hapra ja 
karmi pilgu poolt. Armastusest vihkamiseni on üks samm. Siin 
tehakse neid mitu. Mõlemale poole.

Autor Edward Albee
Tõlge Peeter Sauter

Lavastajad-kunstnikud Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo
Osades Marika Vaarik, Hendrik Toompere jr (külalisena), Mirtel 
Pohla, Sergo Vares

Etendus kestab 3 tundi ja 10 minutit, ühe vaheajaga
Etendused 23/24/26/28/30 jaanuaril. NB! Viimased 
etendused!





NO73
Võtame uuesti!
Frayn/Ojasoo/Semper

“Võtame uuesti!” oli järgmine Ojasoo-Semperi ning NO99 
trupi koostöö pärast “Ühtset Eestit”. Oli selge, et pärast 
avalikkuse struktuurimuutust pidi tegema midagi teistsugust, 
isegi vastupidist. Teiseks: nn pretensioonitut komöödiat ei 
olnud me varem teinud. Tema ilmumine NO99 mängukavasse 
oli selgelt kontseptuaalne käik. See oli järjekordne invasioon 
mitmekesisesse teatridžunglisse. Ja kolmandaks: sel 
komöödial on pretensiooni. Kiiruse ühendamine täpsusega, 
puänteerimisoskuse lihvimine, musikaalsus rütmide tabamisel – 
need on mõned märksõnad, mida “Võtame uuesti!” näitlejatelt 
nõuab. 

Kuid on üks põhjus veel. Selleks on kultuuripoliitika. Mitte ainult 
siin, Eestis, vaid ka mujal, kogu maailmas. Kultuuripoliitika, mis 
põhineb parempoolsel liberalistlikul mõtteviisil, ütleb – ja viimasel 
ajal üha enam –, et ka säärased valdkonnad, mis ei ole kunagi 
olnud mõeldud selleks, et nad tooksid otsest majanduslikku 
kasu, peaksid seda ometi tegema. Teisisõnu: kultuur suutku 
võimalikult palju ise ära elada. 

Seetõttu läheb ka Teater NO99 mängima Salme 
Kultuurikeskusesse. Seal on suurem saal – sinna mahub rohkem 
inimesi. Me kaaperdame konteksti, kus on tavaliselt harjutud 
nägema hoopis teistsuguse ideoloogia ja eesmärkidega teatreid 
kui NO99. Ja see kaaperdamine on väga teadlik. Meid huvitab, 
millised uued tähendused tekivad: meile, lavastusele, Salme 
Kultuurikeskusele. Milline uus kontekst luuakse. Me oleme vahel 
öelnud, et Teater NO99 soovib iga lavastusega liikuda tundmatule 
maa-alale: sest see on ohtlik, erutav, raske ja lõbus. Ja seda me 
teeme ka nüüd.

Autor Michael Frayn
Lavastajad-kunstnikud Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semper
Laval Teater NO99 trupp

Etenduse pikkus 2 tundi ja 20 minutit, üks vaheaeg.
Etendused 14/15/16/17 veebruaril. NB! Etendused toimuvad 
Salme Kultuurikeskuses!





NO74
(Untitled)
Lagle/Eelmaa

Lavastus “Untitled” on mitmete poeetiliste kujundite jada, mis 
kokkuvõtvalt laotab vaataja ette hetked ühe inimese elust. 
See inimene ei ole eriti sotsialiseerumisaldis. Ta tegeleb pigem 
loomingu kui argipäevaga. Temas on mitu sisemist konflikti, 
aga ka ümbritsevaga ei saa ta ree peale. Kuid miks peaks see 
meid huvitama? Aga sellepärast, et juba Freud kirjutas oma 
teoses “Ahistus kultuuris”, et selles olukorras on enamik meist. 
Kuidas pääseda? Kas leida reaalsusele asendusmõnusid, 
püüda tegelikkus unustada või teha katse reaalsust muuta? 
Mõned inimesed ei vali aga ühtegi neist kolmest võimalusest. 
Nad lihtsalt... haihtuvad ära. 

Millisele kohale paigutub “Untitled” Teater NO99 lavastuste 
mosaiigis? Nii mitmedki leiavad, et antud lavastus kuulub 
teatud määral kokku Uku Uusbergi “Pea vahetusega”. Sarnase 
tundetooniga püüeldakse siingi harmoonia poole. Kuid Lauri 
Lagle lavastus on fragmenteeritum, üksikud stseenid ei järgne 
üksteisele loo jutustamise loogika kohaselt, näitlejad ja nende 
rollid ei pruugi alati samastuda, vaid vahel asub roll ka näitlejast 
veidi väljaspool ning teda näidatakse, mitte ei elata välja. 
Säärane teatritegemise laad ei ole parem ega halvem kui teised 
laadid. Kuid temas on tahet, mis paneb ennast kuulama. 

Lavastaja Lauri Lagle 
Kunstnik Liisi Eelmaa
Laval Teater NO99 trupp

Etendus kestab umbes 3 tundi, üks vaheaeg
Etendused 21/22/23 veebruaril. NB! Viimased etendused!





NO68
Misery
King/Klemets/Mändla

Tuntud põnevusromaanide autori Stephen Kingi sõnul turgatas tal 
esimest korda mõte kirjutada lugu maniakaalsest kirjandusfännist 
ja paralüseeritud kirjanikust lennukis magama jäädes. Silme ette 
kerkisid mingid pildid, mingid tegelased, ning unenäos sündinud 
struktuur osutus sedavõrd tugevaks, et sellele tuginevast 
romaanist on saanud Kingi kunstiliselt üks olulisemaid teoseid. 
Nonii. Kuid miks on vaja seda teada teatrikülastajal?

Aga sellepärast, et nii Marika Vaarik kui ka Peeter Volkonski 
on näitlejad, kellel on eriline nina vastuoluliste, peaaegu et 
unenäoliste inimtüüpide mõistmiseks ja nende mängimiseks. 
Poleks midagi lihtsamat, kui hakata mängima kas ründavat 
maniakki või hirmunud ohvrit, mõned kätteõpitud nipid ja publik 
oleks põrmus. Kuid Vaarik ja Volkonski astuvad siit sammu edasi. 
Nad ei astu kohtumõistjateks, vaid mängivad oma rolle nii, et 
inimeses paljastub hull ja hulluses kumab inimene. 

Vaarik ja Volkonski on ka näitlejad, kes ei uudista inimesi 
nagu loomaaiakülastajad piidlevad loomi. Nad ei kogu tänaval 
jalutades “põnevaid karaktereid” või “naljakaid nägusid”. See 
kõik oleks formalistlik. Selle asemel näeme me lava peal mingeid 
kujutlusi, mingeid pilte, näitleja eripärasest fantaasiast (sest 
näitleja fantaasia töötab teistmoodi kui kirjaniku oma, ta on palju 
tegevuslikum ja abstraktsem) tõusvaid suhteid ja vallanduvaid 
emotsioone. Näeme näitlejaid, kes on lava peal vaimukad, kerged 
ja elegantsed, kuigi lugu ise on õõvatekitav.

Autor Stephen King
Lavastaja Eva Klemets
Kunstnik Kairi Mändla
Laval Marika Vaarik ja Peeter Volkonski (külalisena)

Etendus kestab 2 tundi ja 40 minutit, üks vaheaeg
Etendused 18/19/20 jaanuaril ja 1/2/3/6 veebruaril





NO83
Kuidas seletada pilte surnud jänesele
Ojasoo/Semper

Berliini Hebbel am Ufer teater tähendab tõlkes Hebbel Kalda 
Peal. Mida “Hebbel” tähendab, seda ei oskagi praegu täpselt 
öelda. Võib-olla viitab see Christian Friedrich Hebbelile, Saksa 
poeedile ja draamakirjanikule (1813-1863). Kuidas ka ei oleks, 
Hebbel am Ufer koosneb kolmest teatrist ja üks neist asub 
tõesti Spree jõe kaldal. Kuid vaevalt on see põhjuseks, miks 
Hebbel am Ufer on Euroopa olulisimaid produktsioonimaju ja 
vabu lavu.

Hebbel am Ufer moodustati 2003. aastal kolme teatri 
baasil. Neist hiigelsuur 750-kohaline Hebbel-teater (ehitatud 
1907/1908) oli aastakümneid olnud avangardi lipulaev kogu 
Euroopas. Seal töötasid mh Robert Wilson, Laurie Anderson, 
Steve Reich, Robert Lepage, Meredith Monk, Wooster Group 
(koos Willem Dafoega) jpt. Teine teater, Theater am Halleschen 
Ufer, ei jää ajaloo poolest palju alla. Neis suhteliselt väikestes 
ruumides on töötanud nt Peter Stein või Bruno Ganz (tema 
mängis nt Hitlerit filmis “Der Untergang”), kuid pärast ühe 
legendaarse trupi lahkumist vajus teatrihoone 80ndatel 
unarusse, tõustes seejärel aga väga oluliseks kaasaegse tantsu 
lavaks. Kolmas lava võitis tähelepanu tänu ühele väga tugevale 
trupile, mis reisis pool maailma läbi, kuid lõpuks vajus seegi 
lava unustuse hõlma.

Alates 2003. aastast on need kolm teatrit ühise juhtimise ja 
kureerimise all. See kureerimine on väga range. Vaid maailma 
kõige avangardsemad teatrid ja kunstnikud ületavad Hebbel 
am Ufer läve. See läveületus on aga ühtlasi ka kvaliteedimärk, 
mis kehtib kõikjal. 
13. ja 14. jaanuaril astub üle selle läve Teater NO99 oma 
lavastusega “Kuidas seletada pilte surnud jänesele”.





NO69
Three Kingdoms
Stephens/Nübling/Semper

Õigupoolest pidid lavastuse “Three Kingdoms” järgmised 
etendused toimuma alles aprilli lõpul Münchenis. Kuid Hamburgi 
Thalia teatri inimestele meeldis lavastus sedavõrd, et nad 
kutsusid selle jaanuari lõpuks oma festivalile Lessingtage. See 
on väga kõrgetasemeline festival, kuhu esinejaid otsides on 
kõigest kolme aasta jooksul jõutud isegi Hiinasse. Eelmisel 
aastal osales sel festivalil ka “Kuidas seletada pilte surnud 
jänesele”.

Kuid Thalia teatri inimesed ei ole ainukesed, kes on “Three 
Kingdomsi” etenduse lõppedes “Braavo!” hüüdnud. Münchenis 
kujunes sellest lavastusest tõeline hitt. Etendused olid 
viimseni väljamüüdud, kriitika oli ülevoolavalt tunnustav ning 
festivalikutseid tuli rohkem, kui oli võimalik vastu võtta. Ja 
ennekõike olid need “Braavod!” näitlejatele. See aga tähendab: 
Münchenis aplodeeriti püsti seitses NO99 näitlejatele.

“Three Kingdomsi” puhul oli meie teatril kaks eesmärki. 
Esiteks: koostöö jõulise ning huvitava lavastaja Sebastian 
Nüblingiga. Teiseks: koostöö jõuliste ning huvitavate näitlejatega. 
Kokkušeigitud kokteil ei muutunud aga ühtseks massiks, 
vaid säilisid ka erinevate teatritraditsioonide eripärad. Brittide 
tekstikesksus. Sakslaste võimsad soolod. Ja eestlaste trupina 
koosmängimise oskus, keskendumine lavastusele, mitte 
publikule, lojaalsus kunstilisele ideele ning partnerite väga tundlik 
tajumine. Ja lisaks sellele, kirjutati Saksa pressis, on NO99 
näitlejad ka lihtsalt väga ja väga andekad. Jah. Liialdamata võib 
öelda, et NO99 näitlejad avasid Münchenis eesti kultuuri jaoks 
ühe ukse, mis siiani oli olnud suletud.

Autor Simon Stephens
Lavastaja Sebastian Nübling
Kunstnik Ene-Liis Semper
Laval Teater NO99 trupp, näitlejad Münchner Kammerspielest ja 
Londonist



















Viimase nelja aasta jooksul on Teater NO99 osalenud oma 
lavastustega rohkem kui kolmekümnel rahvusvahelisel 
festivalil ning astunud üles mitmekümnel erineval laval. Me 
oleme käinud Saksamaal, Venemaal, Prantsusmaal, Austrias, 
Hollandis, Ungaris, Soomes, Poolas, Slovakkias, Leedus ja 
Šveitsis. Meie näitlejad on kummardanud Pariisis, Berliinis, 
Moskvas, Viinis, Münchenis, Hamburgis, Bernis, Kölnis, 
Budapestis ja paljudes teistes linnades. Järgmise poole 
aasta jooksul astuvad nad kindlasti lavale Londonis, aga ka 
Berliinis, Hamburgis ja Münchenis, kuid kutseid on teistessegi 
paikadesse. Kui keskmine festivalilkäik kestab viis päeva, siis 
võib julgelt öelda, et viimase nelja aasta jooksul oleme olnud 
välismaal umbes pool aastat. Seda on ühelt poolt väga palju. 
Ja teiselt poolt ei ole seda üldse palju. Mõned trupid Euroopas 
ja mujal maailmas ainult välismaal ongi. Näiteks Nature Theatre 
of Oklahoma. Nad käisid sel suvel meie kutsel Põhuteatris 
esinemas. Nad on USA trupp, kuid viimasel ajal nad mitte ainult 
ei etenda, vaid isegi valmistavad lavastusi ette Euroopas. Et 
siis nendega reisima hakata. Enne meid olid nad Singapuris. 
Pärast meid läksid Prantsumaale Avignoni festivalile, mis on 
põhimõtteliselt teatrimaailma Cannes. Nad on kodust ära 
kuude kaupa. Tõsi, teatri kunstilised juhid on elukaaslased, 
mis teeb nende jaoks koduigatsuse väljakannatamise veidi 
lihtsamaks. Kuid trupi moodustavad mitukümmend näitlejat. 
Pluss tehnilised. Ilmselt nende laste jaoks ongi mõeldud saade 
“Sind otsides”. 
Või võtame ühe kaasaja olulisema teatri les ballets c de la b. 
Kirjade järgi on nad belgia teater, nende kunstiline juht Alain 
Platel on belglane. Kuid näiteks tänasest kuni juuni alguseni 
annavad nad Belgias vaid paarkümmend etendust ning pea 
kolm korda rohkem etendusi igal pool mujal. Või näiteks heade 
näitlejate ja moodsa teatri Riia Uus Teater, mis ainuüksi sel 
aastal on andnud juba pea 40 etendust igal pool mujal kui 
Lätis. Või soome lavastaja Kristian Smedsi ümber koondunud 
loominguline seltskond, kes töötab Saksamaal ja Leedus, 
Eestis ja Austrias. Või avame Gob Squadi kodulehe: etendused 
USAs, Rootsis, Suurbritannias, Singapuris, Iirimaal, Norras... 
Või Romeo Castellucci: Prantsusmaa, Jaapan, Saksamaa, 



Poola... Meg Stuart: London, Pariis, New York, Berliin, 
Montreal, Viin, Minneapolis, Barcelona, Istanbul, Los Angeles, 
Helsingi, Toronto, Jeruusalemm...
Ei. Kunstiline nomaadlus pole kaasaegses teatris midagi 
erakordset. On mitmeid truppe, mis tegutsevadki festivalide 
toel või saavad oma raha kohalikelt omavalitsustelt, kuid 
ilma otsese kohustuseta pidada üleval näiteks Brüsselis 
oma repertuaariteatrit ja näidata kindlaid publikunumbreid, 
vaid neile on loodud teatud stabiilne loominguline keskkond, 
millest tõukudes võivad nad luua erakordseid kunstiteoseid, 
mis kõnetavad inimesi kõikjal maailmas. Kuid mitte alati ei 
ole asjad nii roosilised. On ka vastupidiseid näiteid, kus teatri 
reisimine mööda maailma on tekitanud kõverpilke. Näiteks 
Riia Uus Teater, mille riigipoolset rahastamist vähendati poole 
võrra, tuues üheks põhjenduseks selle, et kuna nad reisivad 
niivõrd palju ja saavad toetusi festivalidelt, pole neile Läti 
maksumaksja raha vaja. 
Kuigi see väide näib totter, siis küsigem seda ometi: aga 
päriselt ka, miks on tegelikult vaja kulutada Läti maksumaksja 
raha? Miks peab väikeriik toetama seda, et tema kunstnikud 
mööda maailma ringi tõmbavad? Ja toetamise all ei tohiks 
siinkohal mõista vaid otseseid finantsilisi kohustusi: teatri 
eelarve ülalpidamist riigi või kohaliku omavalitsuse poolt. 
(Festivalidel käimise enda maksavad teatavasti kinni festivalid 
ise.) Ärgem unustagem, et enamik näitlejaid on saanud 
hariduse riiklikes koolides ning on üldteada statistika, et ühe 
näitleja koolitus on maksumaksja jaoks üks kõige kulukamaid 
erialasid üldse: lennukipilootide, arstide ja inseneride järel. Me 
maksame kõik igal aastal märkimisväärse summa, et ühes 
teatrikoolis õpetataks ühele seltskonnale õigesti hingamist, 
eeskujulikku hääldamist ja loomade matkimist. Ükski investor, 
ükskõik, kas ta tegeleb lühi- või pikaajalises perspektiivis, ei 
paneks oma raha sellise asja alla. Aga maksumaksja, palun 
väga, peab seda tegema. Ja kui ühel hetkel võime näha ikkagi 
mingisuguste väärtuste vahetamist, toimub teatud hüvede 
ümberjagamine – näitleja pakub teatrikülastajale vastutasuks 
meelelahutust, mõtlemisainet või emotsionaalset kogemust 
(olgugi, et selle nägemiseks on teatrikülastaja pidanud veel 



korra maksma) –, siis näitleja siirdumisel välismaale kaob seegi 
diil. Tehing, mis on tehtud maksumaksja ja näitleja vahel, enam 
ei pea, sest meelelahutust, mõtlemisainet ja emotsiooni saavad 
nüüd meie raha eest hoopis prantslased ja sakslased, inglased 
ja belglased – need jõukad lääneeurooplased. Ajalugu kordub 
– ja nagu ikka, madalamal tasemel kui eelmisel korral. Meie 
teeme tööd ja näeme vaeva, aga viljad nopib ikka keegi teine.
Põhjused, miks peaks eestlane toetama oma kunstnike 
esinemist välismaal, on pealtnäha mitmekesised. Sest 
see teeb Eesti nime tuntuks. Sest kui sportlased võivad, 
siis miks meie ei või. Sest tõuseb Eesti tuntus, seeläbi ka 
usaldusväärsus ja seeläbi – nii jaburalt kui see ka ei kõla – 
tõotab Risto Kübara laulmine Münchenis uut investeeringut 
meie põlevkivikateldesse. (Ärgem siiski unustagem, et erinevalt 
Eestist on Läänes välja kujunenud jõukas ja traditsioonidega 
buržuaa, kes lisaks finantskapitalile kollektsioneerib ka 
sümboolset kapitali ning seetõttu käib ta näitustel, ooperis 
ja teatris.) Sest väikeriigi üle otsustatakse alati stereotüüpide 
põhjal ning igasuguste stereotüüpide ja muude näivuste 
murdmiseks on parimaks võimaluseks ikkagi kunst. Ja 
nii edasi. Kuid jätkem kõik need majandussfäärist pärit 
põhjendused hetkeks kõrvale. Sest tegelikult on ainult üks 
põhjus: maksumaksja peaks olema rõõmus, et tema näitleja 
käib esinemas välismaalastele, sest see on ka talle endale 
kasulik. Uute kogemuste võrra rikkam, rohkem maailma 
näinud, teravamaid üldistusi tegev ja ennast väga erinevates 
kontekstides proovile pannud näitleja on parem kui ta oli 
varem. Ta on enesekindlam. Targem. Empaatilisem. Ja seega 
ka huvitavam. Jah, meie brošüüri lugejate seast ei näe ilmselt 
keegi kunagi seda õhtut, mil Rasmus Kaljujärv kummardab 
Londonis sealsele publikule, kuid ometi saame me sellest kõik 
mõtlemisainet, meelelahutust ja emotsioone. 
Öeldakse, et puid tehes saad sa sooja kolmel moel. Neid tehes. 
Neid lõhkudes. Neid küttes. Näitleja gastrolliga on sama lugu. 
Me saame kasu, kui ta välismaal esineb. Me saame sooja, 
kui me tema peale samal ajal mõtleme. Ja me saame tagasi 
kogu investeeritud raha, kui ta tagasi tuleb ja meile esineb. Me 
saame selle tagasi, ja koos intressidega. 



Mida rääkiski Nature Theatre of Oklahoma Singapuri kohta? 
Majandusbuumi ajal kadus seal kunstnike riiklik toetamine. 
Kümne aasta pärast vaadati: riik on kuidagi nõme. Külm, 
iseloomutu, provintslik. Ehitati valmis suured teatrisaalid. Kuid 
kunstnikud olid läinud. Hea küll, saame üle, mõeldi. Ja hakati 
välismaalt artiste ja truppe importima. Kuid kahjum, mida 
nende kümne aastaga oli kantud, ei olnud mitte käibevaraline. 
See oli bilansiline. Inimesed, kes tulid saali ja vaatasid teatrit, 
ei osanud enam kuidagi reageerida. Nad ei teadnud, mis on 
kunst. Sest keegi ei olnud neile seda väga tükk aega näidanud.

Nafta!

Nende lavaline kohalolu on nii hullumeelselt võimas, et õhtu 
on ka ilma tekstist täpselt aru saamata suursaavutus. Noor 
trupp haagib end vana hea akrobaatilise kehateatri traditsiooni 
külge. See on traditsioon, mis on tänaseks kahjuks kastreeritud 
protestantlik-rahvuslik nõmeduse nimega “Teater on 
moraaliasutus” poolt. Veel tänagi usub teatrikülastaja, et teatril 
peab ilmtingimata olema midagi pistmist tekstiga. Teater NO99 
Eestist tõestab vastupidist.

Frank Gerber
Berner Zeitung 

GEP

Teater NO99 noorel trupil õnnestub luua kõrgetasemeline 
komöödia, millele lisavad energiavurtsu slapstick-stseenid. Nii 
moodustub mitmekihiline kolmetunnine lavastus, kus on ka 
tantsunumbrid ja laulud lihtsal puust põrandal.
On raske öelda, mida need kriitilised ja satiirilised stseenid 
tegelikult Eesti kohta ütlevad. Kuidas ka ei oleks, see oli 
briljantne teater.

Hilde Haider-Pregler 
Wiener Zeitung



Kuidas seletada pilte surnud jänesele

Me kutsusime lavastuse “Kuidas seletada pilte surnud 
jänesele”, sest ta tegeleb kõrgel kunstilisel tasemel 
ebapopulaarse kunsti ja poliitika vahelise vastasseisuga, 
mis peegeldub kunstilises avangardis alates 70ndatest kuni 
tänaseni. Teater NO99 lavastuse teema ja vorm kuuluvad seega 
meie selleaastase programmi “Kõik teistmoodi?” konteksti. 
Teater NO99 lavastus on nii intellektuaalselt kui ka kunstiliselt 
väga peen ning samas väga meelelahutuslik. Teater NO99 
truppi peame me koosmängu taseme ning füüsilise kohalolu 
ja võimaluste mitmekesisuse poolest üheks parimaks tänases 
Euroopas.

Stefanie Carp
Wiener Festwocheni kuraator

Tempokas ja targalt komponeeritud lavastuses vahelduvad 
meelelahutus ja provokatsioon, kunst ja käsitöö, sport ja 
kultuur. Teater NO99 toob rõõmsalt kõik vastuolud lavale ja 
käsitleb neid läbi intelligentse dramaturgia. Ei, siin ei seleta 
meile keegi pilte, siin võime vaid koos imestada kultuuri 
mitmekihilisuse üle ja noore teatritrupi üle, kes isegi lavastust 
lõpetavas protestipissimise stseenis suudab jääda väga 
mõistvaks. 
Ent kõige selgemalt jääb meelde siiski üks lihtne pilt: jänes 
muuseumis, kes mõistmatult, aga ometi uudishimulikult pead 
viltu hoiab.

Stefan Bläske
www.nachtkritik.de 

Wiener Festwochenil on ka kaks lavastust, mis on näited 
sellest, millist teatrit peaks tulevikus festivalidel näidatama – ja 
millist teatrit peaks üldse tegema: “Kuidas seletada pilte surnud 
jänesele” Tiit Ojasoolt ja Ene-Liis Semperilt ning “Kus sina 8. 
jaanuaril olid” Amir Reza Koohestanilt. Tallinnast pärit lavastus 
peegeldab imekiiresti mööduva kahe ja poole tunni jooksul 



kõiki hea teatri ja hästi tehtud halva teatri registreid kasutades 
tingimusi, mis on vajalikud kunsti loomiseks. 

Uwe Mattheiss
Tageszeitung 

Müts maha kogu trupi ees!

Annie Chénieux 
Le Journal du Dimanche 

Teater on tänapäeva maailmas üks väheseid valdkondi, kus 
reaalsus on veel võimalik, sest teatris on illusoorsus avalik 
saladus. Nende mõistetega tegeleb ka “Kuidas seletada pilte 
surnud jänesele”. NO99 riskib hullupööra palju. Näitlejate lavalt 
saali kanduv energia on  uskumatu.

Beatrix Bühler
festivali auawirleben kunstiline juht

Three Kingdoms

Sebastian Nübling on leidnud kongeniaalseid pilte järjest 
uusi pöördeid saava pinge ja muinasjutuliselt kurja 
mitmetähenduslikkuse jaoks. Rahvusvaheline trupp on 
ületamatu, Nübling on neile loonud kerge koreograafia ning 
lavastusest tõotab saada kultuslavastus.

Sven Ricklef
Deutschlandfunk

Tema jaoks võõras Eestis kaotab uurija Stone täielikult 
kontrolli ja teda ümbritsev kaos hakkab õudusunenäona tema 
ümber tantsu lööma – ja seda tuleb Nüblingi nõiasabatliku 
koreograafia kontekstis mõista sõna-sõnalt. Tõlkes kaduma 
läinud: see, kuidas antud lavastuses moraalne üleolek ja 
rahvuslikud domineerimised pinna jalge alt kaotavad, on 
kenasti tajutav.



Christine Dössel
Süddeutsche Zeitung

Nübling on mõistnud, et teatri tegelik jõud on fantaasias. 
Täpsemalt: unenägude kalju, vastu mida murdub tegelikkuse 
laine. “Inimestel on nälg autentsuse järele,” öeldakse lõpus. “Ja 
seda meie pakume.” See on selle kuni detailideni suurepärase 
õhtu parim enesekirjeldus.

Jan Küveler
Die Welt

Teater NO99 trupp “kannab lavale eriti kõrge laetusega 
dünaamikat”. Nad ületavad “saksa-briti raamides näitlemist”. 
Nad on “imetabaselt värsked, vitaalsed ja kehalised”, nende 
kanda on “puhas balti energia” ning nad on “jalustrabavalt 
head” ning “at the top of its game”.

Erinevad Saksa väljaanded



Teater NO99 Internetis - www.no99.ee

Piltetite ostmine

Teater NO99 pileteid on võimalik osta Internetis 
aadressilt www.piletimaailm.com
Piletimaailma lehele saab ka teatri kodulehe sektsioonist 
“Piletid”.

Tihti tekib olukordi, mil on vaja kiiresti midagi kohe öelda 
või jagada. Nii edastame infot lisaks kodulehele veel 
nelja kanali kaudu.

E-mail – Teater NO99 listiteated

See on kõige mugavam moodus pileti- ning 
müügiteadetega kursis olemiseks.  
Liitu teatri mailinglistiga www.no99.ee alamlehel “Piletid”

Twitter – www.twitter.com/TeaterNO99

Twitteri lühisõnumitega saadame jälgijatele uute artiklite 
ja kavalehtede linke. Edastame materjali, mis netis Teater 
NO99 kohta silma jääb.

Facebook – grupp “Teater NO99”

Facebookis korraldame aeg-ajalt piletimänge.

Teater NO99 mobiilis – www.kultuuri.net

Mobiili (iPhone) kaudu saab NO99 sündmusi otsida
www.kultuuri.net



R 13/01 22.00 Artur Tužnik Trio (Poola,Läti,Eesti)

R 20/01 22.00 The Fews (Eesti)

L 21/01 21.00 Muusikaakadeemia ja Otsakooli bändide kontsert
R 27/01 22.00 Connection:part 2 (Leedu Jazzliit esitleb)

R 03/02 22.00 Mantra Gora (Eesti)

R 10/02 22.00 Jaak Lutsoja kvintett
L 11/02 21.00 Muusikaakadeemia ja Viljandi 
  Kultuuriakadeemia bändide kontsert
R 17/02 22.00 Tafenau-Aimla Quintet

Info:  www.jazz.ee

Jazziklubi

Kodumaise džässi tase läheb aasta-aastalt järjest kõrgemaks
ning muusika mitmekesisemaks. Ka hooajal 2011/2012
toob Eesti Jazziliit Tallinna, Viljandi, Tartu, Pärnu, Rakvere ja
Kuressaare publiku ette džässi hetkeseisu kuumimad nimed
nii Eestist kui ka välismaalt. Teater NO99 keldrisaalis toimuvad
kontserdid reedeti kell 22.00. 

Samal õhtul teatrit külastanud inimesed saavad teatripileti 
ettenäitamisel pileti hinnaga 2 €, teistele on hind 5 €, sooduspilet 
3 €. Eesti Jazzliidu liikmetele 2 €. Jazzkaare kontsertidel on erine-
vad hinnad.

Jaanuar

Veebruar



Piletiinfo

Kassa 660 5051
E-R 12-18

Muudel aegadel tund enne etenduse algust.  
Piletid müügil ka Piletimaailma müügikohtades ja internetis  
www.piletimaailm.com

Pileti hind 17 €, sooduspilet 13 €. 
Sooduspilet kehtib õpilastele, üliõpilastele ja pensionäridele.

Teatri kassas on müügil kinkekaardid väärtusega 34 € ning 
teistes Piletimaailma müügikohtades ja internetilehel on müügil 
kinkepiletid väärtusega 34 €. Kinkekaardid ja kinkepiletid 
vahetatakse piletite vastu Teater NO99 kassas, broneerimine 
kassa telefonil.

Broneeritud üksikpiletite väljaostmine hiljemalt üks nädal enne 
etendust, kollektiivtellimuste puhul kaks nädalat. Pileteid tagasi ei 
osteta.

Tund enne etendust ja vaheajal pakub Teater NO99 puhvet jooke 
ja suupisteid. Vaheajaks on võimalik broneerida kaetud laud.

Teatrimaja taga asuv autoparkla on etenduse ajal publikule ava-
tud. Rattaparkla on peaukse vestibüülis. Palume etenduse ajaks 
autot mitte parkida Kaitseministeeriumi ette.

Teater jätab endale õiguse teha mängukavas muudatusi. Ärajää-
nud etenduste piletid ostetakse tagasi või vahetatakse ümber ühe 
nädala jooksul teatri kassas (Sakala 3).

Teater NO99 on Eesti Etendusasutuste Liidu liige.

Theatre NO99
Sakala 3
10141 Tallinn

The box office is open from Monday to Friday 12 a.m – 6 p.m, as 
well as an hour before the beginning of each play. Tickets are also 
available at the ticket offices of Piletimaailm.
Ticket prices are 17 € and 13 €.

Mängukava pani kokku Eero Epner



T  10/01 19:00 NO66,9 Aktsioon  

K  11/01 19:00 RakvereTeater Tuulte pöörises  

N  12/01 19:00 Ugala Duetid  

R  13/01 19:00 Ugala Grace ja Glorie 

R  13/01 20:00 NO83 Kuidas seletada pilte surnud jänesele Berliini HAU 

L  14/01 20:00 NO83 Kuidas seletada pilte surnud jänesele Berliini HAU  

K  18/01 19:00 NO68 Misery  

N  19/01 19:00 NO68 Misery  

R  20/01 19:00 NO68 Misery 

R  20/01 19:30 NO69 Three Kingdoms Hamburg Thalia teater 

L  21/01 19:00 NO69 Three Kingdoms Hamburg Thalia teater  

E  23/01 19:00 NO78 Kes kardab Virginia Woolfi? Viimaseid kordi 

T  24/01 19:00 NO78 Kes kardab Virginia Woolfi? Viimaseid kordi 

N  26/01 19:00 NO78 Kes kardab Virginia Woolfi? Viimaseid kordi 

L  28/01 19:00 NO78 Kes kardab Virginia Woolfi? Viimaseid kordi 

E  30/01 19:00 NO78 Kes kardab Virginia Woolfi? Viimane etendus

K  01/02 19:00 NO68 Misery  

N  02/02 19:00 NO68 Misery  

R  03/02 19:00 NO68 Misery  

E  06/02 19:00 NO68 Misery  

T  14/02 19:00 NO73 Võtame uuesti! Salme Kultuurikeskus 

K  15/02 19:00 NO73 Võtame uuesti! Salme Kultuurikeskus 

N  16/02 19:00 NO73 Võtame uuesti! Salme Kultuurikeskus 

R  17/02 19:00 NO73 Võtame uuesti! Salme Kultuurikeskus 

T  21/02 19:00 NO74 (Untitled) Viimaseid kordi 

K  22/02 19:00 NO74 (Untitled) Viimaseid kordi 

N  23/02 19:00 NO74 (Untitled) Viimane etendus

Jaanuar

Veebruar


