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NO60
Iga eht südamelöök
Liiv/Ojasoo/Semper/trupp

Luule on elu destillaat, tihendus. Inimesed nutavad vahel luulet 
lugedes. Aga nad ei pruugi nutta sellepärast, et konkreetne 
luuletus on kurb või et neil on langevast lumehelbest või 
tuksuvast rinnast kahju. Seos emotsioonide ja nende vallandaja 
vahel ei ole nii otsene. Lugeja võib nutta luuletusse püütud ilu, 
rõõmu, imetluse peale. Õigemini selle ime peale, et see või teine 
emotsioon on suudetud kinni püüda nagu haruldane liblikas ja 
on nüüd luuletusse must-valgetesse pabersõnadesse kätketud 
nagu omamoodi emotsioonide konserv. Nagu näiteks Juhan Liivi 
luules.

Luulet teatris mängida otseselt ei saa. Kui luuletus on 
lumehelbest, ei  saa ju hakata lihtsalt mängima lumehelvest. 
Noh, saab, aga me ei tee seda, sest meile tundub, et see ei ava 
tõeliselt neid emotsioone, mis luuletuse luuletuseks teevad. 
Peab kuidagi teisiti, peab otsima neid kätketud emotsioone 
kuidagi otse, leidma erinevaid viise, kuidas emotsioone – ilusaid, 
hämmastavaid, ootamatuid, hirmutavaidki – avaldada, et need 
oleksid laval niisama puhtal kujul, konventsioonide vaabata näha 
nagu Liivi luuletusteski.

Intensiivsuse tõlgitavus ületab riigipiire. Aprilli lõpus käis „Iga 
eht südamelöök“ Berni festivalil Šveitsis, juunis mängime seda 
lavastust esmalt Omskis ja siis Münchenis, kus Münchner 
Kammerspiele on oma teatri 100. juubeliks kokku pannud 
festivali loominguliste sõprade lavastustest üle maailma.

Autorid Ene-Liis Semper, Tiit Ojasoo ja NO99 trupp
Lavastajad Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo
Laval NO99 trupp

Etendus kestab üks tund ja 45 minutit, ilma vaheajata
Etendused 17/18 mail Tallinnas, 30/31 mail Omskis ja 14. 
juunil Münchenis

NB! 17. mai etenduse eel kell 18:30 räägib lavastusest dramaturg
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NO65
Suur õgimine
Lagle/Kõiv

Lauri Lagle lavastus "Suur õgimine" on see, mida pealkiri ütleb: 
suur õgimine. Süüakse palju. Kuid süüakse kontseptuaalselt. 
Süüakse, et otsida seda hetke, mil söömine pole enam 
loomaliku ellujäämisinstinkti rahuldamine. Mil ta on midagi 
enamat. Mil ta muutub kujundiks.
Marika Vaariku ja Eva Klemetsi ning Priit Võigemasti (Tallinna 
Linnateater) ja Margus Prangeli tour de force kõnetab meie 
tänast päeva. Sarnaselt Lagle esimese lavastusega meie 
teatris "Untitled" on ka nüüd lavastuse keskmes nüüdisaegne 
inimene nüüdisaegses maailmas: maailmas, kus aistinguid, 
tajusid ja emotsioone antakse sedavõrd ülekuhjatud kogustes, 
et ehedad hetked mattuvad nende alla. Prügi, prügi igal pool. 
Sellest läbitungimine pole enam võimalik mõtlusega. Tuleb teha 
otsustav tegu. Enesest hoolimatu absoluutne tegu. Sest ainult 
absoluudis on võimalik puudutada üht väikest nööpnõelapea 
suurust tõelist hetke me elude pidevalt katkevas reas.

Lavastaja Lauri Lagle
Kunstnik Laura Kõiv
Muusikaline kujundaja Hendrik Kaljujärv

Laval Marika Vaarik, Eva Klemets, Priit Võigemast (Tallinna 
Linnateater), Margus Prangel

Etendus kestab üks tund ja 50 minutit, ilma vaheajata 
Etendused 13/15 mail

NB! 13. mai etenduse eel kl 18:30 räägib lavastusest 
dramaturg.
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NO59
samm lähemale
Kangro/Lehmen/Kerikmäe

Ühelt poolt muutub maailm ilmselgelt aina väiksemaks. Kõigega 
ja kõigiga saab justkui kiirelt kontakti, olgu siis meilitsi või uudiste 
vahendusel. Pelga ööpäeva jooksul saab füüsiliselt kontakti 
ka ükskõik mis geograafilise punktiga maailmas – võtad kätte 
ja lendad lihtsalt kohale. Lihtne. Utoopiline tulevik on kohale 
jõudnud. Teisalt – inimliku kontakti loomine on niisama keeruline, 
nagu ta on alati olnud. Eriti kui tegu on inimesega, keda sa ei 
tunne. Aga ometi on lihtne inimlik kontakt teiste inimesega ja 
mõistvus erinevuse suhtes ühiskonna sidususe ja inimlikkuse 
mõõdupuu. Alati jääb küsimus, kuidas seda kontakti luua? 
Kuidas teha samm lähemale?

Mart Kangro loobus kunagi balletiartisti karjäärist teatris 
Estonia ja on nüüd rahvusvaheliselt üks tuntuimad Eesti 
etenduskunstnikke. Lavastaja, koreograaf, tantsija. Tema 
tööde stiil on puhas, inimlik, lihvitud, selge. Paljud kogevad ta 
lavastustes midagi, mida nimetatakse iluks. 
 
Selles lavastuses on tegelikult koos kaks lavastust – on lavastus 
„samm lähemale“ ja on proloog pealkirjaga „A Piece for You“. 
Proloogi autoriks on saksa dramaturg ja koreograaf Thomas 
Lehmen ja see on osa Lehmeni rahvusvahelisest projektist, 
mille raames ta sõidab mootorrattaga läbi terve maailma ja teeb 
inimestele etenduste raames kingitusi. Esimese kingituse saab 
Mart Kangro Teatris NO99.

Idee ja lavastus Mart Kangro (featuring Thomas Lehmen)
Helikujundus ja dramaturgiline abi Taavi Kerikmäe

Laval XXVI lennu poisid Markus Dvinjaninov, Jörgen Liik, Roman 
Maksimuk, Veiko Porkanen, Jarmo Reha, Reimo Sagor, Simeoni 
Sundja ja Ragnar Uustal

Etendus kestab kaks tundi ja 20 minutit, koosneb kahes 
osast, ühe vaheajaga
Etendused 7/8/9/29/30/31 mail 
 
NB! Pärast 29. mai etendust toimub kohtumine trupi ja 
lavastajaga ning 9. ja 31. mai etenduse eel kell 18:30 räägib 
lavastusest dramaturg
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NO63
Pedagoogiline poeem
Ojasoo/Semper/XXVI lend

Ühelt poolt on Ojasoo „Pedagoogiline poeem“ väga vahetu 
lavastus. Noored näitlejad, särav energia, orgaaniline koomika, 
elusa pingutuse ilu. See on Lavakunstikooli XXVI lennu esimene 
diplomilavastus ja esimesena on ta ergas, ülemeelik ja jõuline.

Aga selles lavastuses on ka teine, mõtlik pool. Näitlejaks 
kasvamine nõuab pingutust, niisamuti nagu inimeseks 
kasvaminegi. See on natuke nagu lihaste venitamine. Tihtilugu 
üllatud isegi, kui kaugele sa tegelikult julged, jõuad ja suudad 
minna. Iga samm edasi muudab arusaama sellest, mis on 
saavutatav. Pidev iseenda võimete piiride katsumine, mitte 
enda kaotamise, vaid enda leidmise nimel, teeb inimese 
elusamaks ja võib-olla isegi paremaks. Umbes sellised 
püüdlused leiab ka näitlejatehnika klassiku Konstantin 
Stanislavski teostest, kes otsis retsepti ideaalsele näitlejale, 
ja nõukogude pedagoogi Anton Makarenko teostest, kes 
otsis teed ideaalse inimese kujundamiseks. Nende teosed 
on muidugi pärit omast ajast ja mõneti tuli stiilist mööda 
vaadata, aga nende püüdlused on üldinimlikud ja igavesed. 
Kahe idealisti teoseid aluseks võttes on „Pedagoogiline 
poeem“ loonud ühe noore põlvkonna portree teatrilavastuse 
vormis – põlvkonna, kellel ei ole ükskõik, kes tahab pingutada 
ja kes julgeb minna kaugemale. Lavastus sai tulise vastuvõtu 
esietendusel Permis Venemaal ja ka juunis ootab ees üks 
festival Venemaal, seekord Voronežis.

Lavastaja Tiit Ojasoo
Kunstnik Ene-Liis Semper
Laval Marika Vaarik ja Lavakunstikooli XXVI lend (juhendaja Tiit 
Ojasoo)

Etendus kestab kolm tundi, ühe vaheajaga
Etendused 21/22 mail Tallinnas ja 4/5 juunil Voronežis

NB! 21. mai etenduse eel kell 18:30 räägib lavastusest 
dramaturg
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NO61 
Detox
Paškevicius/Köster/Aus

Mõni lavastus on helge ja lihtne. Otsene ja vaat et seljaajuga 
mõistetav ning mõjub kogu oma loodud keskkonnaga vahetult 
nagu mõni rituaal.

Kevadel tahaks puhastuda. Talvest, pimedusest, vimmast, 
paljustki. See on inimlik, loomulik, ajatu. Tegelikult tahaks 
puhastuda muidugi mitte ainult kevadel. Tahaks puhastuda 
näiteks tarbimismaailmast või iseenda harjunud mõtetest või 
lihtsalt paljususest ja mürast. Vaikus on ju loodusvara, kirjutas 
Fred Jüssi kunagi. Hingeliselt puhastuda, kui suuresõnaliselt 
see ka ei kõlaks. Paljudes religioossetes kultuurides on 
selleks spetsiaalsed rituaalid. Maisemates kultuurides tuleb 
puhastumiseks leida teised viisid.

Lavakunstikooli XXVI lennu tudengite diplomilavastus „Detox“ 
võtab puhastumise teema ette budistliku jaapani rituaali kaudu. 
Krista Köster ja Kristina Paškevicius tegid koreograafia. Reet Aus 
pani riidesse. DJ Rene Köster teeb muusikat.

Idee/lavastus/koreograafia Kristina Paškevicius ja Krista Köster
Kostüümikunstnik Reet Aus
DJ Rene Köster

Laval Lavakunstikooli XXVI lend (juhendaja Tiit Ojasoo) ja DJ-na 
Rene Köster

Etendus kestab üks tund ja 20 minutit, ilma vaheajata.
Etendused 23/24/25 mail
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Näitleja ise

Laur Kaunissaare   

Käisin kord Berliini kaasaegse kunsti biennaalil. Kõndisin 
mööda näituseruume, mis asusid endise juudi gümnaasiumi 
mahajäetud majas. Vaatasin töid ja mõtlesin, et näe, see on 
ikka väga „leitud ruum“, isegi lambid ei põle siin korralikult – 
kord on koridoris valgus paarikümneks sekundiks, siis jälle on 
pimedus ja ei näe tööde all õieti siltegi lugeda, et kes millise 
teose autor on.

Pärast rääkisin mingil peol Eesti ühele andekamale kuraatorile 
Rael Artelile, et näe, käisin Berliinis näitusel, et mulle meeldib 
väga kaasaegne kunst, et tore, et leitud ruumid, aga tuled 
võiks ikkagi normaalselt põleda ju. Rael karjatas ja hakkas siis 
naerma, et kuidas ma ei tea, et see tolmune koridor, milles kord 
tuli põleb, kord valitseb pilkane pimedus, on legendaarse briti 
kunstniku Martin Creedi teos „Töö nr 227: Tuled süttivad, tuled 
kustuvad“. Et see on kaasaegse kunsti klassika, kurat küll! 
Creed sai selle eest Turner Prize’i! Aahhh!

Pikemat aega räägitakse erinevate kunstiliikide sulandumisest. 
Mulle tundub ka tihti, et mõni filmilavastaja ja stsenograaf, 
disainer ja näitleja, helilooja ja ehtekunstnik ajavad rohkem 
sama asja kui näiteks kaks erinevat teatrilavastajat, ehkki 
nad mõlemad on Eesti Teatriliidu liikmed. Ei teeks paha, kui 
loomeliidud ei oleks vahelduseks mitte valdkonna-, vaid 
maailmavaatepõhised.

Martin Creed ajab oma teostega ilmselt edasi seda liini, 
mida kunagi alustas Marcel Duchamp oma teoses „Pariisi 
õhk“ (kus väikest ampulli, mis oli täis kunstnike Meka ja 19. 
sajandi maailmapealinna Pariisi õhku, esitati kunstiteosena): 
reaalsuse kasutamine kunstiteoses nö ümbertöötlemata 
puhtal kujul, „leitud objektina“. Näide samast võiks olla ka 
bulgaaria-prantsuse kunstniku Christo massiivselt sisse 
pakitud Saksamaa parlamendihoone. Banaalset pärisreaalsust 
vaadatakse kui kunstiteost. Mis on huvitav, on see, et mis 
vorme selline mõtteviis võtab, jõudes etenduskunstidesse?
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Hiljuti rääkis vene üks nutikamaid teatriteadlasi Pavel Rudnev, 
et pärast suurte ideoloogiate lagunemist tõusis nii Idas kui 
Läänes teatrikunstis paratamatult vahendina esile iroonia. 
Et mitte rääkida vaid äärmustest, tõi ta näite Pjotr Fomenko, 
vene teatri 1990ndate ja 2000ndate aastate lemmiklapse, 
loomingust, kus näitlejad mängisid Ostrovski või Shakespeare’i 
rolle varjamatu pehme eneseirooniaga. Iroonilise kahtluse alla 
pandi suured krestomaatilised draamarollid iseeneses, nende 
mängimise võimalikkus nii nagu näidendis kirjas; konkreetse 
näitleja võimekus üht või teist rolli esitada arvestades näitleja 
enda omapära; suutlikkus seda teha täna siin ja praegu selle 
publiku ees. Iroonilise kahtluse alla pandi põhimõtteliselt 
heatahtliku muigega suunurgas mängides teatriime võimalikkus 
kui selline. Seejuures, muide, olid Fomenko lavastused väga 
nauditavad.

Aga Dmitri Volkostrelov, kes äärmusminimalistlike lavastustega 
viimasel ajal Venemaa teatrigurmaanide hulgas laineid lööb, 
ütles hiljuti ühes intervjuus vastuseks küsimusele, kuidas 
peaks näitleja tänapäeval laval olema: „Kahju küll, aga laval 
ei peaks olema näitleja, vaid inimene. Noh, tänapäeval on ju 
laval võimatu Othellot mängiv näitleja. Sest Othello ei ole mitte 
inimene, vaid tegelane.“

Kui ma töötasin Kanuti Gildi SAALis, siis tekkis minu kui 
teatritaustaga inimese ja koreograafide vahel tihti arutelusid, 
et mis mõttes teater peidab end mingi väljamõeldise taha. Et 
koreograaf, kes muide tihti oma teostes ka ise laval on, on 
kuidagi vahetum ja rohkem päris. Ausam.

Teoreetikud räägivad, et näitleja on paratamatult ja alati laval 
märk millestki. Mirtel Pohla ei saavat kunagi laval olla lihtsalt 
Mirtel Pohla – see, kes hommikul üles tõuseb ja putru sööb 
ja trammi peale läheb – heal juhul saab ta olla laval ehk 
kuidagi MIRTEL POHLA. Ometi tõmbavad suured tendentsid 
teatrimaailmas just selle poole, et näitleja ei mängiks, vaid 
lihtsalt oleks laval, esitaks kuidagi kohalolekut puhtal kujul. 
Nullvariant, aga intensiivne. On see võimalik? On see huvitav? 
Suur küsimus näib olevat, kuidas seda teha nii, et see samas ei 
oleks lihtsalt banaalne? Mirtel, mis sa arvad?
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Teater NO99 Internetis - www.no99.ee

Piletite ostmine

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

Ikka tekib olukordi, mil tahame kiiresti midagi öelda või 
jagada. Nii edastame infot lisaks kodulehele veel kolme 
kanali kaudu.

E-mail – Teater NO99 listiteated

See on kõige mugavam viis olla kursis pileti- ja 
müügiteadetega. 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 jagame uudiseid ja korraldame vahel ka 
piletimänge.
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R 03/05 22:00 Carrot Lights (Eesti) / Nachtblau (Saksamaa)
R 10/05 22:00 Trio - S.A.M. - Saarsalu/Agan/Maaker
L 11/05 22:00 Leedu Jazziliit esitleb: Sheep got waxed
R 17/05 22:00 Drum Prana
R 24/05 22:00 Heavy Beauty (Eesti-Leedu) 
L 25/05 22:00 Muusikaakadeemia ansamblid
R 31/05 22:00 Muusikaakadeemia jazztudengite lõpueksamid

Jazziklubi

Kodumaise džässi tase saab aasta-aastalt järjest paremaks 
ning muusika mitmekesisemaks. Hooajal 2012/2013 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 ja vahel ka teistel päevadel.
Samal õhtul teatrit külastanud inimesed saavad teatripileti 
ettenäitamisel pileti hinnaga 2 €, teistele on hind 5 €, 
sooduspilet 3 €. Eesti Jazzliidu liikmetele 2 €.

Mai
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Piletiinfo

Kassa 660 5051
E-R 12-18

Etenduse päevadel ka tund enne etenduse algust. 
Piletid müügil ka Piletimaailma müügikohtades ja internetis  
www.piletimaailm.com
 
Mobiili kaudu saab NO99 sündmusi otsida www.kultuuri.net

Pileti hind 17 €, sooduspilet 13 €. Müügil ka kinkekaardid 34 €.
Sooduspilet kehtib õpilastele, üliõpilastele, õpetajatele ja 
pensionäridele.

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 
avatud. Rattaparkla on peaukse vestibüülis. Palume etenduse 
ajaks autot mitte parkida Kaitseministeeriumi ette.

Teater jätab endale õiguse teha mängukavas muudatusi. 
Ärajäänud 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 Laur Kaunissaare
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T 07/05 19:00 NO59 samm lähemale
K 08/05 19:00 NO59 samm lähemale
N 09/05 19:00 NO59 samm lähemale
E 13/05 19:00 NO65 Suur õgimine
K 15/05 19:00 NO65 Suur õgimine
R 17/05 19:00 NO60 Iga eht südamelöök
L 18/05 19:00 NO60 Iga eht südamelöök
T 21/05 19:00 NO63 Pedagoogiline poeem
K 22/05 19:00 NO63 Pedagoogiline poeem
N 23/05 19:00 NO61 Detox
R 24/05 19:00 NO61 Detox
L 25/05 19:00 NO61 Detox
K 29/05 19:00 NO59 samm lähemale
N 30/05 19:00 NO59 samm lähemale
N 30/05 19:00 NO60 Iga eht südamelöök  Festivalil Young Theatres of Russia Omskis

R 31/05 19:00 NO59 samm lähemale
R 31/05 19:00 NO60 Iga eht südamelöök  Festivalil Young Theatres of Russia Omskis

Mai
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