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NO62
Lindmees     
Kasar/Veski/Samoson

Johannes Veski ja Jarek Kasari loodud muinasjutt “Lindmees” 
on lugu pooleldi linnuks muutunud inimese suhetest 
inimeseks jäänud inimestega. Lindmehe lindpool igatseb 
lõunasse ning tunneb, et tema sünnipärane õigus ja vabadus 
on olla sõltumatu inimestele tuttavast ühiskondlikkusest. 
Lindmehe meespool on vastuolulisem ja nõuab ühiskondlikke 
hüvesid, kuid eirab igasuguseid kohustusi ja ei tee 
kokkuleppeid.

Kumb jääb peale - kas lind või mees? Arvamused palun 
kirjutada kommentaariumisse.

Muinasjutt on värsis ja sisaldab nii mehe kui ka linnu laulu.

Akadeemiline point by Aristoteles:
“Inimene on loomult sotsiaalne olend. Isik, kes on loomult ja 
mitte juhuslikkuse läbi ebasotsiaalne, jääb meie tähelepanu 
alt välja või on rohkemat kui lihtsalt inimene. Ühiskond eelneb 
indiviidile. Inimene, kes ei suuda elada tavalist elu või on niivõrd 
iseseisev, et ta seda ei vaja ja seeläbi ühiskonnast osa ei võta, 
on kas elajas või jumal.”

Autorid Johannes Veski/Jarek Kasar  
Lavastaja Johannes Veski  
Kostüümikunstnik Britt Samoson  
Muusikaline kujundaja Jarek Kasar
Laval Lindmehena Jarek Kasar

Etendus kestab umbes poolteist tundi, ilma vaheajata.

Esietendus 6. detsembril kinos “Sõprus”
Etendused 7/12/13/14/15 detsembril. Vaid kuus korda!

UUSLAVASTUS
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NO61
Tudengite tantsulavastus
Paškevicius/Köster

Kõik, kes soovivad näitlejaks saada, pannakse varem või 
hiljem stange äärde ja – üks, kaks, kolm, üks, kaks, kolm, üks, 
kaks, kolm, üks, kaks... Sest näitleja peab olema kehaliselt 
heas vormis. Ta peab painduma, olema plastiline, voolav, 
dünaamiline, liikuv. Kuid Kristina Paškevicius ja Krista Köster 
on XXVI lennu tudengite puhul tahtnud teha midagi veel. Nad 
on tahtnud, et tudengid tantsiksid. Tõepoolest tantsiksid, 
kogu hingest. Sest tantsus väljendub inimene: edev tantsib 
edevalt, hirmunu arglikult, julge bravuurikalt, riskialdis 
kartmatult. Tantsiv inimene on väga ilus. Ja mitte ainult graatsia 
ja koreograafia tõttu, vaid seetõttu, et tantsides muutub ta 
ausaks, vahetuks ja kaitsetuks. 

Nii “Pedagoogilist poeemi” kui Paškeviciuse/Kösteri lavastust 
on ette valmistatud alates lavakunstikooli esimesest päevast. 
Nende lavastusteni ei ole jõutud – nendeni on pürgitud. 

Lavastajad: “Lavastus põhineb Jaapani mütoloogial, põhineb 
teatri tekkimise müüdil, milles tantsul on vägagi oluline 
roll. Toome selle aegadetaguse müüdi tänapäevasesse 
tantsukeelde. Kus siis veel, kui mitte teatris NO99 lavale tuua 
just Jaapani teatri tekkimise lugu.”

Idee/lavastus/koreograafia - Kristina Paškevicius ja  
Krista Köster
Laval Lavakunstikooli XXVI lend (juhendaja Tiit Ojasoo)
 
Esietendus 17. detsembril 
Etendused 18/20/21/22 detsembril
NB! Mängitakse vaid kümme korda!

UUSLAVASTUS
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NO68 
Misery     
King/Klemets/Mändla

Nii juhtub, kui kirjanik näeb und. Stephen King on öelnud, et 
mõte “Misery” jaoks tuli talle siis, kui lendas üle Atlandi ning 
suikus unne. Korraga olid nad tema silme ees: abitusse olukorda 
jäänud kirjanik ja tema suurim austaja, kes armastab teda palju, 
väga palju – liiga palju. Hirmuvõpatusega ärgates olevat King 
haaranud salvräti ning sirgeldanud sinna peale olulisemad 
märksõnad. Vaid loetud tunnid hiljem hakkas ta kogu lugu 
terviklikuna kirja panema. See lugu põles tema sees. 

Eva Klemetsi lavastus liigub mitmel tasandil. See on lugu: 
nappide vahenditega jutustatud thriller, kus pinge muutub kõige 
halastamatumaks siis, kui ei piinata mitte keha, vaid vaimu. 
Aga loo sees on see ühtlasi ka osutus vastutamisele. Mille 
eest inimene tegelikult vastutab? Kas ainult oma õnnestumiste 
ja vigade eest? Või ka oma hirmude, kahtluste, aga ka oma 
loomingu eest? Millal on inimesel võimalik käed puhtaks pesta? 
Ja millal lõpeb hoolitsus ning algab raev?

Ja siis on veel kolmas tasand – näitlejad. Marika Vaarik ja Peeter 
Volkonski. Näitlejad, kes lisaks oskamisele ja suutmisele ka 
tahavad ning julgevad. Näitlejad, kes ei mõtle esmajoones selle 
peale, kuidas see kõik publikule võiks tunduda või kui efektselt 
nad mingi stseeni just lahendasid, vaid selle peale, kuidas avada 
ennast lavastusele, kuidas kaevata välja kõik kihid, kuidas rajada 
tee tegelase südamesse, aga nii, et see süda lööks kahtlaselt 
tuttavalt...
 
“Misery” viimased kolm korda Teatris NO99. Siis on kõik,  
rohkem me seda ei mängi.  

Autor Stephen King  
Dramatiseering Simon Moore  
Lavastaja Eva Klemets  
Kunstnik Kairi Mändla   
Osades Marika Vaarik ja Peeter Volkonski (külalisena)

Etendus kestab umbes kaks tundi ja 40 minutit, üks vaheaeg.
Etendused 1/2/3 novembril. Viimased korrad!

VIIMASEID KORDI
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NO63
Pedagoogiline poeem
Ojasoo/Semper/XXVI lend

Väljavõte lavakunstikooli tudengi Andra Teede päevikust, mida 
ta pidas prooviperioodil toimunud kolmenädalase laagri ajal:

“Me oleme ikka veel väga kenad üksteise vastu, magame 
üksteisele lähemal ja äratame üksteist hellemalt. Kuigi need 
raevu hetked on ikka kogu aeg olemas. Kõige rohkem kammib 
ikka see ära, et sa ei saa midagi enda eest ise otsustada, sa 
ei saa otsustada, kus sa käid, mida sööd, kas sa oled chill või 
asjalik. Siis lähedki närvi ja teed midagi risti vastupidi laagrile. 
Oma väikest punkrevolutsiooni. Ainult et pärast on veel sitem 
olla, sest see tunne tuleb, et sa oled südametu jobu. Ainult 
südametud jobud teevad asju laagri vastu.”

“Pedagoogiline poeem” on poeem, mille salmideks on valusad, 
õnnelikud, põletavad, naljakad, kirglikud ja halastamatud 
hetked, milles paljastub inimlikkus tema kõige vastuolulisemal 
kujul. Kuna tegelikkuse loomuseks on pidevalt luhtuda, 
ebaõnnestuda, siis kunstil on parematel hetkedel võime 
pakkuda lohutust. Teiste sõnadega: kuna päriselus lähevad 
asjad reeglina untsu, siis kunst lepitab. Sellest see lavastus 
ongi. Seda ta näitabki. Sellega ta lepitabki. Ja seda kõik 
lavalolijad õpivadki.

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

Etendused 6/7/9/10/12/29/30 novembril ja 
7/8/10/11/27/28/29 detsembril.
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NO64
Lõpus on kõik õnnelikud, ja kui ei ole, siis pole see lõpp 
rass/Ojasoo

Rasmus Kaljujärv andis hiljuti intervjuu. Tema käest küsiti: 
“Rasmus, kas sa soovid laval olla pigem iseendana või 
kehastuda ümber?” Ja Rasmus vastas: “Kui küsida inimese 
käest, kes käib harva teatris, et kuidas ja mis talle meeldis, siis 
öeldakse tavaliselt, et see või see näitleja mängis hästi oma rolli 
välja. See tähendab, et nad ei käi vaatamas näitleja isiksust, 
vaid seda, kuidas mingisugune inimene esitab kedagi teist või 
midagi muud. Nad käivad vaatamas mingit lugu. Aga ma arvan, 
et nii mõtlemine kuulub minevikku. Ma olen suuresti nõus ühe 
kolleegiga Münchner Kammerspielest, kes ütles, et näitleja 
peab laval olema väga palju iseendana. See aga tähendab, et sa 
peaksid iseendast olema väga teadlik. Aga iseendast teadlikuks 
saamine ei toimu teatrist väljaspool, vaid toimub proovisaalis. 
Proovisaalis tuleb luua piirsituatsioon, inimene asetab end 
olukorda, mis ei ole normaalne, ja sellises olukorras ta leiabki 
endas uusi tahke. Ideaalis võiks see olla teadlikkuse kasvamine 
läbi selle töö, läbi selle ameti. Kuni lõpuni välja.”

Selle lavastuse jaoks läks Rasmus ibsenlikku olukorda: oli 
proovis eksistentsiaalselt üksinda, et leida tõelist vabadust. 
Aga ta ei leidnud seda. Ei mingit vabadust. Oli vaid absoluutne 
üksindus ja Rasmus ise. Ja sellest hetkest algabki see lavastus 
– hetkest, mil näitleja on proovisaalis üksinda iseendaga, ja 
olukord on aus ning seetõttu halastamatu.

Kaljujärve ja Ojasoo lavastus vaid loetud korrad -  
kuni aasta lõpuni.

Kontseptsioon rass/ Tiit Ojasoo
Lavastaja Tiit Ojasoo
Kunstnik-lavastaja Ene-Liis Semper

Laval Rasmus Kaljujärv

Etendus kestab umbes üks tund, ilma vaheajata.
Etendused 13/14/16/20/24 novembril ja 12/19 detsembril  
Viimased korrad!

VIIMASEID KORDI
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NO65
Suur õgimine
Lagle/Kõiv

“Suur õgimine” on lavastus inimestest, kes täidavad 
oma kõhtu, et lepitada tühjenenud hinge. Kui lavastuse 
inspiratsiooniallikaks olnud samanimelises Marco 
Ferreri filmis reisivad uhkesse maamõisa neli jõukat 
kodanlasest härrasmeest, siis lavastuses on kõik muutunud 
abstraktsemaks. Enam ei ole oluline sotsiaalne klassikuuluvus, 
sugu või karjäär. Tühjus, mis oli 1970ndatel kvaliteetinimeste 
firmamärk, on muutunud tänapäeval valdavaks. Rahustavad 
tilgad on üks võimalus. Absoluutne tegu on teine.

Nagu kõik absoluutsed teod, nii jõuab ka suur õgimine ikka ja 
jälle tagasi naeru. Naer, vaimukused, kerglased naljad, pisarad, 
mille allikas pole päriselt selge – need kõik kuuluvad mängu 
juurde. Täpselt samamoodi kuulub siia ka teatav aadellik hoiak: 
siin ei õgita matslikult, lihtsalt söömise enese pärast, vaid 
seda tehakse kõiki lauakombeid ja teisi surmarituaale silmas 
pidades. Galantselt, täpselt, puhtalt, viisakalt ja – absoluutselt.

Lavastaja Lauri Lagle
Kunstnik Laura Kõiv
Laval Marika Vaarik ja Eva Klemets ning külalistena Priit 
Võigemast (Tallinna Linnateater) ja Margus Prangel

Etendus kestab üks tund ja 50 minutit.

Etendused 15/17/19/21/22/23 novembril ja 13/14/15 
detsembril
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NO73
Võtame uuesti!
Frayn/Semper/Ojasoo    
 
Elame äreval ajal. Mingi jama toimub põlevkivikateldega. 
Kusagil olevat mees kosmosest alla kukkunud ja Bingo Loto 
suurvõit läks meist jälle kuidagi mööda. Just sellistel päevadel 
on aga teatri kohuseks olla teie moraalne vihmavari. On aeg, 
et teater kaitseks teid kurbuse, näljahädade ja masenduse 
eest ning näitaks midagi, mis on kiire, rabav ja naljakas. Jah, 
“Võtame uuesti!” veel vaid kolm viimast korda. 

Paljud ei oodanud meie teatrilt sellist käiku. Kuidas nii, 
avangardteater teeb komöödiat? Imestati. Kas siin on sees 
mingi trikk? Kas nali ei olegi enam naljakas, hoog on maha 
keeratud ja sisse on pandud mingi imelik kiiks? Kuid just seda 
ei tahtnud me teha. Me tahtsimegi teada, mida see tähendab – 
mängida komöödiat? Milliseid pedaale tuleb vajutada, milliseid 
käiguvahetusi kasutada, kui palju kohandumisi on võimalik teha 
minutis ja sekundis. Tahtsime teada, kas nali on saavutatav 
vaid hingetõmbega või peab sinna hingetõmbesse panema 
sama palju jõudu, energiat ja seesmist sära kui ükskõik mida 
muud tehes? Ja me tahtsime teada, kas nalja saab või ei saa. 
Me tahtsime naerda.

“Võtame uuesti!” annab nüüd tõesti viimased etendused. Mitu 
korda oleme publiku nõudmisel seda lavastust veel mänginud, 
kuid nüüd on tõesti viimased korrad. Tulge ja oleme veelkord 
koos, et naerda. Südamest.

Autor Michael Frayn
Lavastajad ja kujundus Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo
Laval Tiina Tauraite (külalisena), Sergo Vares, Mirtel Pohla, Jaak 
Prints, Rasmus Kaljujärv, Tambet Tuisk, Gert Raudsep, Eva 
Klemets, Risto Kübar

Etendus kestab kaks tundi ja 20 minutit, üks vaheaeg.

Etendused 27/28/29  novembril Salme Kultuurikeskuses 
Viimased korrad!

VIIMASEID KORDI
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NO66
Iphigéneia Aulises
Euripides/Marshall

Euripidese tekst oli omal ajal päevakajaline. Ta reageeris 
vahetutele sündmustele meie ümber. Ta oli aktuaalne, põletav, 
kritiseeriv ja kommenteeriv. Kuid ühtlasi oli ta ka suurejooneline 
kunstiteos. Tema sõna oli vahe, tema hinnang hävitav, 
tema võime joonistada välja inimeste banaalsus ja jumalate 
ülbus täpne. Ja just seetõttu on Euripidese tekst elanud 
tänaseni. Sest temas saavad kokku hetkes sündinud kirg ja 
tuhandeaastane haare.

Lorna Marshalli ja trupi koostöös sündinud lavastus on 
puhastanud ruumi kõigest muust ning jätnud sinna vaid 
näitlejad ning Euripidese teksti. Kuid see ei ole kirjandusõhtu. 
Teatri teeb teatriks ikkagi abstraktne mäng, pingestatud 
konfliktid ja lavaline suhtlus. Näitlejad muudavad siin teksti 
lihalikuks, kirjutatud sõna muutub emotsionaalseks ning poeb 
inimestesse. Sõna muutub tähest tundeks, temas kasvab 
üldistus ning me näeme laval mitte “lugu, mida jutustatakse”, 
vaid inimesi, kes selsamal hetkel sealsamas meie ees on 
võitluses jumalate, saatuse ja iseendaga. 

See lavastus on halastamatu. Näitlejad ja sõnad on oma olekus 
alasti. Inimene on siin üksinda. Kuid ta ei anna alla. Ta võitleb, 
vaidleb, palub, otsustab, ähvardab, liigub, karjub, nutab, anub. 
Ta on inimene. 

Lavastaja Lorna Marshall
Laval Tambet Tuisk, Gert Raudsep, Rasmus Kaljujärv, Mirtel 
Pohla, Eva Klemets, Jaak Prints, Marika Vaarik, Risto Kübar

Etendus kestab üks tund ja 40 minutit.

Etendused 3/4/5 detsembril
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Lavastuse “Pedagoogiline poeem” proovid septembris 2012. Fotod Tiit Ojasoo
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Teater, mis ei ole vaatajale mugav

Marina Davõdova   

“Poliitika ei ole enam eramõis, mida ümbritseb tara ja väravad,
mille võtmed on spetsialistidest valvurite käes.
Ta on muutunud nähtamatuks gaasiks.
Ja sestap on väga raske öelda,
et just siin teda ei ole ega hakkagi olema.”

Zinaida Gippiuse kirjast Nikolai Berdjajevile. 1923.

Gippiuse kiri – ja seda pole ju raske ära arvata – on kirjutatud 
paguluses. Luuletaja enda kodumaal muutus poliitika väga 
varsti just nimelt taraga ümbritsetud eramõisaks. Isegi mitte 
eramõisaks, vaid korralikult turvatud kindluseks. Poliitika all 
ei mõistetud enam kõigi kodanike ühist tööd sotsiaalsete 
institutsioonide ehitamisel, vaid kõrgema võimu neid või teisi 
tegemisi. Võim ei olnud mitte ühiskonna osa, vaid pigem selle 
kord jumalikustatud, siis jälle põlatud antagonist, kellega 
intelligentsel inimesel ei maksnud midagi tegemist teha. Ja 
poliitikaga – nagu eelnevast lähtub – ei maksnud samuti 
tegemist teha. Taimetoidulise “stagnaaja” targal ja intelligentsel 
nõukogude inimesel oli kaks väärikat käitumisviisi – kangelaslik 
(dissidentlus) ja eskapistlik (valida mõni ohutu nišš – uurida 
itaalia manerismi, vana-vene kirjandust, jaapani miniatuuri jne). 
Loomingulised sotsiaalsed initsiatiivid intelligentide vooruste 
hulka ei kuulunud. Neid peeti osaks poliitikast. Poliitika võrdus 
võimuga. Võim istus lossis  ja oli vastik nagu habemeajaja käsi. 
Ring oli sulgunud.

Ja nüüd võib Gippiuse järel justkui korrata: poliitika ei ole 
enam taraga ümbritsetud eramõis. Temast on tõepoolest 
saanud justkui gaas – ta täidab kõik etteantud anumad. Võim 
on endiselt vastik. Kuid paljude venemaalaste teadvuses ei 
määratle poliitikat enam tema tegevus. Need õigupoolest ju 
ongi kodanikuühiskonna sündimise esimesed märgid. Mõelda 
poliitikast, kirjutada poliitikast ja isegi tegelda poliitikaga selle 
sõna laiemas, või täpsemini öeldes – tavalises tähenduses 
– alates loengute pidamisest #Окупайабай kohtumistel kuni 
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Astrahani sõitmiseni, et sealsele opositsioonile moraalset tuge 
osutada – sellest on saanud loominguliste klasside eluline 
vajadus. Mõte ühiskonna ehitamisest on selle sõnapaari poolt 
iseloomustatud kitsad massid lausa vallanud. Ja loogiline on 
küsida – aga mida arvab sellest kõigest meie teater? Sest 
kõigist kunstidest kõige sotsiaalsem ja politiseeritum on 
ilmselgelt just tema.

Oh häda, ka pelgalt põgus pilk ümberringi sunnib veenduma, 
et teater ei ole osutunud Venemaal mitte avangardiks, vaid 
kirjeldatud protsessi võib-olla koguni arjergardiks. Seda, mida 
võiks nimetada poliitiliseks teatriks, leidub meie lavadel vaid 
homeopaatilistes doosides. Umbes samasugustes doosides 
on nendel lavadel ka see, mida võib pidada Brechti traditsiooni 
järelkajaks või modifikatsiooniks.

Seejuures ei pannud Brecht alust mitte ainult kaasaegsele 
poliitilisele teatrile, ta määratles - nagu on laialt teada - teatud 
põhisuuna kaasaegse teatri juures üldse. Ja püüdes järgnevalt 
lahti harutada tema esteetika teatud iseärasusi, võime me 
osaliselt seletada ka poliitilise teatri kurba saatust Venemaal.

***

Iidsetest aegadest saati on arvatud, et hea teatrietendus 
erineb halvast selle poolest, et hea pakub publikule palju 
naudingut, aga halb oluliselt vähem. Või ei paku seda üldse. 
Tundub, et esmakordselt just Brecht hakkas publikut asetama 
ebamugavasse olukorda ja just sellega publikut naudingust 
ilma jätma. Vaataja ebamugavus sai justkui esteetika osaks. 
Saalile esitati erilist ebamugavust, erilist keerukuse liiki 
– keerukust, mis oli maskeeritud lihtsuseks. Sest Brechti 
näidendite süžeed – erinevalt Tšehhovi või Ibseni, Williamsi 
või Pirandello, Büchneri või Strindbergi näidendite omadest – 
sarnanevad väga moraliteega. Aga moralitees on kõik selge 
– kes on hea, kes halb, kus on tõde, kus vale. Brechti puhul on 
see täiesti ebaselge. Kõik tema tippteosed on suured pettused, 
kusjuures songide olemasolu neis teeb nad veelgi petlikumaks. 
Songid täidavad justkui sama funktsiooni, mis koori laulud 
antiiktragöödiates. Aga koori laulud – see on ju teadagi autori 

NO99 kavavoldik NOV_DETS 2012.indd   25 10/18/12   4:26 PM



enda hääl. Nad toimivad tegevuse kõlbelise kammertoonina 
ja selgitavad vaatajale seda või teist moraalset dilemmat. 
Kuid Brechti songid ajavad hoopis asjad veelgi segasemaks. 
Nad esitavad tõe kujul valet – aga seda, kus on tõde, seda ei 
seleta nad üldse. Ja pealegi laulavad neid küll prostituudid, küll 
sutenöörid, küll Gibraltarist Peshawari kõndivad sõdurid, kes 
lubavad teise rassi esindajatest biifsteeksi teha. Nad annavad 
meile kõigile niiöelda halba eeskuju.

Brechtil võidab kuri inimene Sezuanist endas hea, kaalutlev 
kaabakas Peachum on kontrapunktiks romantilisele pätile 
Väitsa-Mackie’le, elu paratamatused väntsutavad Galileid, 
õigluse seab jalule parkunud küünik Azdak ja sedagi 
vaid kaukaasia kriidiringi piires. Ja on ebaselge, kuidas 
suhtuda heasse inimesse, kui ta on kuri. Kuidas suhtuda 
parandamatusse kaabakasse Azdaki kui just tema, ja mitte 
keegi teine, kuulutab meile kuningas Saalomoni tarkust. Ja 
mida peaksime tundma ema Courage’i suhtes stseenis, kus 
karistatakse tema poega Eilifi – ta on seal ju nii poja surma 
tunnistajaks olev emana kui ka oma poja reetnud Juudana. 
“Me näeme nüüd, kus näha on meil mahti – / eesriie kinni on, 
kuid oh  – kõik otsad lahti” - nii kõlab “Hea inimene Sezuanist” 
finaal.  Aga iseenesest võiksid need sõnad kõlada ükskõik 
millise Brechti näidendi finaalis.

Esmapilgul lihtsakoeline moralitee-vorm läheb Brechti 
puhul teravalt lahku keerulisest ja iroonilisest sisust. Ja see 
lahknemine panebki vaataja närviliselt toolil nihelema, kui 
ta püüab aru saada, mida autor siis õieti öelda tahab. Tõde 
libiseb käest nagu värskeltpüütud kala. See ei tähenda, et tõde 
ei olegi. Peab lihtsalt katkematult püüdma, et ta käest ära ei 
lipsaks.

Brechtilik esteetika ei ole kaasaegses teatris märgatav mitte 
niivõrd Brechti enda kui just teiste autorite teoste lavastustes. 
Eredaks näiteks sellisest postbrechtilikust teatrist Venemaal oli 
Konstantin Bogomolovi “Lear” - vaba teatriteos Shakespeare’i 
tragöödia, Nietzsche teoste ja Paul Celani luuletuste motiividel, 
milles kõiki meesterolle mängivad naisnäitlejad, kõiki naisterolle 
aga meesnäitlejad; see on lavastus, mille tegevus ei toimu 
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Briti saartel 9. sajandil enne meie aega, vaid 1944. ja 1945. 
aasta Saksamaal ja Venemaal ning tegelaste hulka on tekkinud 
Samuil Jakovlevitš Gloucester, prohvet Zarathustra ja doktor 
Lunz.

Venemaa teatrimaailm võtab “Leari” - ja õigupoolest kõike, mis 
on ühel või teisel moel välja kasvanud brechtilikust esteetikast, 
kaasa arvatud Frank Castorfit – vastu väga vaevaliselt: ah, 
kui vulgaarne see on, kui jäme, kui lame, spekulatiivne, 
päevakajaline, kui kauge “tõelisest kunstist”. Aga just selles 
trikk ongi: Bogomolovi lavastuse lamedus ja deklaratiivsus 
on ainult näilised, sest meie ees laiub grandioosne pettus. 
Lavastaja veab publikut kogu aeg ninapidi. Tema teatriteost ei 
saa pidada mingiks moraliteeks või täpsemalt – manifestiks. 
Ta ju mitte ainult ei devalveeri oma “Learis” rahvuslikke müüte, 
ta läheb hoopis kaugemale ja paljastab nende paljastamise 
enese, mis toob meieni paratamatult mingi uue ja hangunud 
versiooni sündmustest. “Leari” puhul ei lagune skeem (või 
ideoloogia) koost mitte lihtsalt selleks, et asenduda teise 
skeemiga (või teise ideoloogiaga), siin toimub võitlus igasuguse 
katse vastu suruda elu ükskõik millisesse prokrusteslikku 
vale skeemi. Niipea kui publik hangub oma toolides mugavas 
niiöelda arusaamas niiöelda tõest, antakse talle kohe vastu 
kurki. “Jajaa,” mõtleb vaataja lavastuse esimeses vaatuses, 
“selge-selge. Bogomolovi Lear on despootlik nõukogude 
riigijuht, tema Lear on Stalin. Teame-teame – oleme näinud!” 
Aga juba mõne minuti pärast on see Lear meie ees lihtsa 
vene mužiki kujul ja kohe pärast õnnetu haige vanamehena, 
aga hiljem veel kapriisse lapsena, aga pärast hoopis Notsu ja 
Eeslikese Iahhina üheaegselt (Roza Hairulina oskab Leari rollis 
kõike üheaegselt mängida: kujundid vahelduvad ja hakkavad 
lõpuks ühe rolli piires koos tööle). Bogomolovi lavastuses 
on võimatu aru saada, kus on omad ja kus vaenlased, kelle 
poolt olla – kas “nõukogude” õdede raevunud isakese Leari ja 
nende punalipulise armee poolt või sellesama Leari poolt koos 
Cordelia ja nende fašistliku hordiga. See on maailm, milles on 
selgesti ära lahustatud piir mehe ja naise, hea ja halva, elusa 
ja surnu vahel. Isegi Nietzsche tekst on siin jaotatud erinevate 
häälte vahel, kusjuures erinevate tegelaste suus omandab ta 
erineva, kohati isegi diametraalselt vastandliku mõtte.
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Bogomolovi lavastuses on oluline just see lõputu eituse eitus. 
Sest brechtiliku ja postbrechtiliku teatri ainus väärtus on 
vaataja ja üldse inimese võime reaalsust kriitiliselt mõtestada ja 
mitte võtta seda vastu vaid mingisuguste ükskord ja igaveseks 
selgeks õpitud reeglite või dogmadena. 

Mõtte vaataja ebamugavusest kui brechtiliku esteetika ühe 
võtmeomaduse on omaks võtnud  mitte ainult kaasaegne 
poliitiline teater, vaid kaasaegne teater üleüldse. Ta on vaataja 
suhtes enamasti karm. Ebamugavust võib olla mitut laadi – see 
võib olla šoki-esteetika (Rodrigo Garcia või Romeo Castellucci), 
visuaalse vaatemängu meditatiivne pidurdatus (Jozsef Nadj’i ja 
Katie Mitchelli viimased oopused) või lavalise teksti teadlikult 
keerukaks muutmine (Krzysztof Warlikowski) – aga heas 
kaasaegses teatris on ta pea alati olemas. Mugav teater, kus 
võib istuda, lõdvestuda ja nautida näitlejate mängu – see on 
juba entertainment. Teater kui kunst nõuab vaatajalt mõistuse 
ja hinge katkematut tööd ja asetab ta seeläbi ka ebamugavasse 
olukorda.

Ja just selleks tööks vene, olgugi isegi äärmuseni politiseeritud 
kodanik, reeglina valmis ei ole. Ta võib minna väljakule, ta 
võib seista [Sadovajal] “valge ringi” [protestimeeleavaldusel] 
või ihuüksinda kohtusaali ees protestida, aga teatrilt ootab ta 
armsust, headust, hingestatust, kõrgustesse tõstetud tõdesid, 
mis kantakse talle ette kõigi sitside ja patsiga.

Enamuse venemaalaste teadvuses on teater küll vaimlise 
naudingu, kuid siiski naudingu tsoon. Võib-olla just sel põhjusel 
meil eksisteeribki küll juba poliitiline elu, aga poliitilist teatrit 
on nõnda vähe  - sest poliitiline teater võib vahel olla palju 
keerulisem ja ebamugavam kui poliitiline elu ise.

Marina Davõdova on vene ajakirja “Teatr” peatoimetaja

See essee on autori lahkel loal tõlgitud ajakirja oktoobrikuisest 
numbrist.

Tõlge Laur Kaunissaare
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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 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 02/11 22:00 Jazzkaar ja Jazziliit esitlevad:  
   Francois Corneloup trio (Prantsusmaa)
R 09/11 22:00 Vindpower
R 16/11 22:00 Maria Väli kvartett
R 23/11 22:00 Jazz`n`Motion
L 24/11 21:00 Muusikaakadeemia ja Otsakooli ansamblid
R 30/11 22:00 Ro:toro

R 07/12 22:00 Anneliis Kits Kvartett & Doris Kareva ja  
   Karl-Martin Sinijärv
R 14/12 22:00 Soome Jazzliit esitleb: Slo Motive
L 15/12 21:00 Leedu Jazzliit esitleb: Kestutis Vaiginis band

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 laupäeviti.
Samal õhtul teatrit külastanud inimesed saavad teatripileti 
ettenäitamisel pileti hinnaga 2 €, teistele on hind 5 €, 
sooduspilet 3 €. Eesti Jazzliidu liikmetele 2 €.

Jazzkaare kontsertidel on erinevad hinnad. 02/11 toimuvale 
kontserdile maksab sooduspilet 8 € ja täispilet 10 €; müük 
Piletimaailmast ja Piletilevist.

November

Detsember
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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 panid kokku Eero Epner ja Laur Kaunissaare
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N 01/11 19:00 NO68 Misery Viimaseid kordi!

R 02/11 19:00 NO68 Misery Viimaseid kordi!

L 03/11 19:00 NO68 Misery Viimane kord!

T 06/11 19:00 NO63 Pedagoogiline poeem
K 07/11 19:00 NO63 Pedagoogiline poeem
R 09/11 19:00 NO63 Pedagoogiline poeem
L 10/11 19:00 NO63 Pedagoogiline poeem
E 12/11 19:00 NO63 Pedagoogiline poeem
T 13/11 19:00 NO64 Lõpus on kõik õnnelikud, ja kui ei ole, siis pole see lõpp
K 14/11 19:00 NO64 Lõpus on kõik õnnelikud, ja kui ei ole, siis pole see lõpp
N 15/11 19:00 NO65 Suur õgimine
R 16/11 19:00 NO64 Lõpus on kõik õnnelikud, ja kui ei ole, siis pole see lõpp
L 17/11 19:00 NO65 Suur õgimine
E 19/11 19:00 NO65 Suur õgimine
T 20/11 19:00 NO64 Lõpus on kõik õnnelikud, ja kui ei ole, siis pole see lõpp
K 21/11 19:00 NO65 Suur õgimine
N 22/11 19:00 NO65 Suur õgimine
R 23/11 19:00 NO65 Suur õgimine
L 24/11 19:00 NO64 Lõpus on kõik õnnelikud, ja kui ei ole, siis pole see lõpp
T 27/11 19:00 NO73 Võtame uuesti! Salme Kultuurikeskus  Viimaseid kordi!

K 28/11 19:00 NO73 Võtame uuesti! Salme Kultuurikeskus  Viimaseid kordi!

N 29/11 19:00 NO73 Võtame uuesti!  Salme Kultuurikeskus  Viimane kord!

N 29/11 19:00 NO63 Pedagoogiline poeem
R 30/11 18:00 NO63 Pedagoogiline poeem

E 03/12 19:00 NO66 Iphigéneia Aulises
T 04/12 19:00 NO66 Iphigéneia Aulises
K 05/12 19:00 NO66 Iphigéneia Aulises
N 06/12 20:00 NO62 Lindmees Kinos “Sõprus”  Esietendus!

R 07/12 19:00 NO63 Pedagoogiline poeem
R 07/12 20:00 NO62 Lindmees Kinos “Sõprus”

L 08/12 19:00 NO63 Pedagoogiline poeem
E 10/12 19:00 NO63 Pedagoogiline poeem
T 11/12 19:00 NO63 Pedagoogiline poeem
K 12/12 19:00 NO64 Lõpus on kõik õnnelikud, ja kui ei ole, siis pole see lõpp
K 12/12 20:00 NO62 Lindmees Kinos “Sõprus”

N 13/12 19:00 NO65 Suur õgimine
N 13/12 20:00 NO62 Lindmees Kinos “Sõprus”  Viimaseid kordi!

R 14/12 19:00 NO65 Suur õgimine
R 14/12 20:00 NO62 Lindmees Kinos “Sõprus”  Viimaseid kordi!

L 15/12 19:00 NO65 Suur õgimine
L 15/12 20:00 NO62 Lindmees Kinos “Sõprus”  Viimane kord!

E 17/12 19:00 NO61 Tudengite tantsulavastus Esietendus!

T 18/12 19:00 NO61 Tudengite tantsulavastus
K 19/12 19:00 NO66 Lõpus on kõik õnnelikud, ja kui ei ole, siis pole see lõpp Viimane kord!

N 20/12  19:00 NO61 Tudengite tantsulavastus
R 21/12  19:00 NO61 Tudengite tantsulavastus
L 22/11 19:00 NO61 Tudengite tantsulavastus
N 27/11 19:00 NO63 Pedagoogiline poeem
R 28/11 19:00 NO63 Pedagoogiline poeem
L 29/11 19:00 NO63 Pedagoogiline poeem

Detsember

November
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