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NO83
Ojasoo/Semper

10
kevad on tulnud 
teatab pakitsev vesi 
all oru põhjas 
kaljurahnude vahel 
jää raksatab pragudeks

817
voolava vee peal 
viivuks võtavad kuju 
vahused pärlid 
meie elu siin ilmas 
on väga ajutine

1324 
millal pühin kord 
tolmust puhtaks põranda 
ja võtan viimaks 
vastu külalise kes 
kunagi lubas tulla

Saigyō
Mägikodu
Klassikalisest jaapani keelest Alari Allik 

Jutustus kultuurist. Kontseptsiooni autorid ja lavastajad 
Tiit Ojasoo ning Ene-Liis Semper, kunstnik Ene-Liis 
Semper. Osades Teater NO99 trupp.

Esietendus 10. märtsil 2009

Järgmised etendused 12/13/14/24/25/26 märtsil ja
14/15/16/18/20/21 aprillil

Story about culture. Some people love culture and 
art more than anything, but others don’t. Cash, fame, 
passion, Beuys, Ojasoo/Semper. Premiere March 10th.

UUS!





Runolaulud
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli 
kolmanda kursuse eksam

Kui kusagil eesti mütoloogia olemas on, siis vanemates 
rahvalauludes. Üks laulab ees, teine/teised järele - see 
on nõnda, kui tavaliselt siberi nõialauludes, kus nõid 
laulab teada ja kogeda kogukonnale oma rännakutest. 
Laulmine on rännak ja me ei tea missugustena me säält 
tagasi jõuame kui üldse. Laulmine annab väe, laulmine 
on vägi, lauljal peab vägi olema. Laul on vägi. Eesti 
keeles saab öelda - LAUL TAHAB LAULMIST. Mitte mina 
ei taha laulda, vaid laul tahab lauldud saada, maailmad 
tahavad lahti olla ja kõnelda meiega. Hea laulja astub 
oma minaga eest ära ja laseb enesest kui avatud uksest 
uuel/vanal maailmal paista. Ilusat ilma!

Tudengid laulavad ja räägivad lauludes lugusid.
Kava pani kokku EMTA lavakunstikooli lavakõne 
õppejõud Anne Türnpu. Konsultant Veljo Tormis.

Laval Marta Laan, Kertu Moppel, Jekaterina Nikolajeva, 
Liis Proode, Liisa Pulk, Katariina Ratasepp, Sandra 
Üksküla, Mait Joorits, Mikk Jürjens, Lauri Kaldoja, 
Roland Laos, Marko Leht, Jüri Tiidus, Mihkel Tikerpalu, 
Hendrik Toompere jr jr, Kristjan Üksküla

Etendus kestab ca 1 tund.

Pilet 75/125

Etendused 3/5/6/11 märtsil.

Third year students from Drama School of Estonian 
Academy of Music and Theatre, are singing and 
storytelling lyro-epic songs.

UUS / NOORED





6 reisijat
Shnaider/Prints

Noorte inimeste tantsulavastus, mis on tugevalt kaldu 
teatri suunas.

Kamp inimesi. Aga mis veelgi tähtsam – ruum. Ühed 
satuvad teise. Tundugu see paik loomaaia, lennujaama, 
supermarketi või hullumajana. Mis juhtub, kui avatud 
ruumist saab ühel hetkel millegipärast suletud ruum. 
Sunnitud olek. Väljapääsmatuse tunne. Olukord on 
kurb, vahel lootusetu, vahel absurdne. Kuid mitte päris 
ilma helgete hetkedeta. Tuleb siiski suuta kuidagi koos 
существовать.

Jaak Prints ja Alissa Shnaider kohtusid noortega 
Nukuteatri noortestuudios tunde andes, detsembri 
alguses esineti sama meeskonna tööga noorte 
koreograafide sarjas “Hypekas”. Nüüd luuakse terviklikum 
lavastus.

Laval: Ketter Habakukk, Rea Lest, Kerttu Veske, Ivar 
Murd, Simeoni Sundja, Jürgen Klemm

Etendus kestab ca 1 tund.

Pilet 75/125

Kaasprodutsent Kanuti Gildi SAAL.

Etendused 28. märtsil ja 2/9/13 aprillil.

New dance production by young directors Shnaider & 
Prints concerns a mysterious claustrophobic interior 
occupied by a group of individuals and the inhabitants‘ 
attempts to sustain themselves in the nameless room. 
The cast includes six young artists, filled with power and 
enthusiasm.

UUS / NOORED





NO88
ГЭП
Ojasoo/Semper/trupp

Oleks vaja rohkem inimesi, eestlasi, väikesi eestlasi ehk 
lapsi. Riik on pannud õla alla ja kehtestanud emapalga ja 
kellele siis ei meeldiks ampsata tükki pirukast. Halleluuja. 
Elame veel. Laulame ja tantsime sajandeid. Vaja on vaid 
mehi, kes algataks ühiskondliku kampaania, mis kestaks 
päev-päeva järel.

Ja need mehed on olemas. Nad on pühendunud ja laetud 
ning asuvad tegema seda, mida süda neilt nõuab. Kui 
inimesi liidab miski, mis puudutab nende põhiväärtusi, siis 
saab sellest väga tugev kooslus. Justkui jalgpallimeeskond, 
kes ei kaota kunagi, sest ei tea, mis on kaotus.

Ja eesti mehed alustavad relvitut sõda. Nad korraldavad 
õppusi ja väärtustavad  kõrget moraali. Just sellistest 
meestest on killustunud maailmas nii väga puudus. Mehed 
lükkavad oma idee fixe vankri päramootoriga veerema. 
Eesti naise juurest eesti naise juurde, ilma puhkepauside ja 
liigsete emotsioonideta.

Jääb ainult küsida, et kas neil meestel jääb kogemata 
või meelega paar küsimust kahe silma vahele. Mida 
arvab naine mehest, kel on palju kodusid ja palju lapsi? 
Kui oluline siis tegelikult on raha ühe väikese rahvuse 
päästmisel? Mis on rahvus?

Tiit Ojasoo lavastus. Ene-Liis Semperi kunstnikutöö. 
Osades NO99 trupp ja Elina Reinold või Liina Vahtrik.

Etendus kestab 2.50, üks vaheaeg.

Etendused 18/19 märtsil Moskvas festivalil “Kuldne 
Mask”

Kodusaalis etendused 30/31 märtsil ja 1/28/29/30 aprillil

Tiit Ojasoo’s production tells about the extinction of 
Estonians and the deficit of children. In this kind of 
situation, a group of young men decide upon a desperate, 
but right course of action. Various festivals (Vienna, 
Cologne, Mainz, Bern, St Petersburg, Tampere etc).





NO86
Perikles
Shakespeare/Ojasoo/Semper

Räägitakse, et praegu on aeg, mil jäävad ellu need, 
kes näevad vastuoludes ilu ja intriigide taga saatuse 
armastust. Peetakse oluliseks vältida paigalseisu ja 
igavust. Tuleb rännata, sest kõik on võimalik enda 
jaoks palju seikluslikumaks ja tähtsamaks muuta, kui 
on stsenaariumi esimesse varianti sisse kirjutatud. 
Samas, teadmatusest ja soovist kogeda võib tulla ka 
halba. Pooljuhuslikult on satutud suure maailmamere 
väikesele saarele, kus elavad koletised, kes söövad 
väga ebatervislikku toitu. Erilist elu elavate persoonide 
elu ei peagi olema kerge, kuid lubagem esitada siiski 
üks küsimus.

Mis on ühist Periklese elukaarel ja Benjamin Buttoni 
tagurpidi elul? Mõlemal mehel on identiteediprobleemid, 
sest nad ei saa oma lähedastega elada normaalset elu. 
Benjamin kaugeneb oma lähedastest, sest ta kasvab 
vanurist imikuks, Perikles vananeb hetkega, sest ta on 
kurb, et tal pole enam lähedasi. Õnneks see kõik on vaid 
dramaturgia.

Ilusat kevadet. Varsti tulevad lilled ja vabaõhukarneval.

Tiit Ojasoo lavastus, Ene-Liis Semperi kostüümid ja 
kunstnikutöö. Osades NO99 trupp ja Lenna Kuurmaa.

Etendused 4/6/7/8 aprillil

Tiit Ojasoo’s stage production is about beauty and 
happiness, and the will and fortitude that lead to such 
beauty and happiness. The impossible becomes 
possible, the legless dance, and the hopeless sing. 
Bollywood meets Shakespeare.





NO85
rambo
Morrell/Sarv

Lugu (sõja)meestest, kes teevad tegusid, mitte ei räägi 
ilmast ja teleseriaalidest. Ameerika väikelinnas tekib 
vastuolu kohaliku politseiülema ja sõjaveteranist ränduri 
vahel. Luuakse kulminatsioon ja saabub lahendus.

Selles tükis ei ole ühtegi naist. Kuid üks mees räägib 
pidevalt ühest naisest. See mees ei ole Rambo, 
aga on rambo. Väikese tähega nimisõna on sobilik 
iseloomustama saamahimu, ängi ja frustratsiooni, 
mis valitseb väikese inimese hinge, kui ta elab suures 
ühiskonnas.

Algallikaks on Morrelli romaan “Esimene veri”. Paks 
raamat, mida ei ole eesti keelde veel tõlgitud.

90 minutit mängivad mehed karme mänge. Nii relvadega 
kui mentaalselt.

Lavastaja Kristjan Sarv. Kunstnik Liina Tepand. 
Mängivad Risto Kübar, Rasmus Kaljujärv, Sergo Vares, 
Jaak Prints, Andres Mähar

Etendus kestab 1.30, ilma vaheajata

Etendused 23/24/25 aprillil

In the province in the United States of America there is a 
contradiction between local police chief and vagabond, 
who happens to be vietnam’s war veteran. There will be 
a climax and resolution. Directed by Kristjan Sarv.





TULEKUL
NO82
Beecher-Stowe/Ojasoo/Semper

Mõnede filosoofide sõnul on ainus teos, mis maailma 
tõeliselt muutnud, romaan “Onu Tomi onnike”. See on 
sentimentaalne, dramaatiline, kriitiline, õilis, uhke, põnev 
ja  hingeminev lugu orjusest, üksikisiku vabadusest ning 
tööst. 19. sajandil, mil romaan ilmus,
olid paljud seal toodud ideed inimestele üllatuseks. 
“Kas must tööinimene elab tõesti nii kehvasti?” imestati. 
Lumepall pandi veerema ning orjusest kõneleti kõikjal. 
Paljudele tundus, et USA kodusõda lahendas probleemi 
ja orjus kaotati. Nad eksisid.

Lisaks üldisele on „Onu Tomi onnikeses“ oluline ka 
üksik. Filosoofiate, ideoloogiate, kapitali ja muu säärase 
kõrval tõstab autor esile puhtinimlikke väärtuseid. 
Siin ei pelga autor olla oma suhtumises konkreetne 
ning mustvalge: neegrid on head, kaastundlikud, 
soojad, õilsad ja kindlameelsed, valged aga sageli 
ülbed, kättemaksuhimulised, jõhkrad ja inimliku paleta. 
Inimesed muutuvad nende käes objektideks ning 
omandit mõõdetakse inimühikutes. „Ja kui palju teie 
poeg maksab?“

Autori poeg ütleb ehk aga olulisima: Ta mõjutab 
arusaamist ja kõlbelisi tundeid mitte tarkade ütluste, vaid 
kujutlusvõimet köitvate elavate piltide reaga.

Esietendus 8. augustil

Some philosophers say that this book is the only book, 
which really changed the world. It’s a sentimental and 
dramatic narrative about slavery, liberty and work.











Õppida tuleb iseenda kunstist

Lõigud intervjuust Marina Abramoviciga, Art Journal, 
suvi 1999

Kui tegin teose “Kunst peab olema ilus, kunstnik peab 
olema ilus” (Art Must Be Beautiful, Artist Must Be 
Beautiful, 1975)1 mõtlesin ma, et kunst peab pigem 
olema häiriv kui ilus. Kuid praegu, nii vana nagu ma 
olen, olen hakanud mõistma, et ilu ei pruugi üldse nii 
halb olla. Mu elu on täis vasturääkivusi ja paljud neist on 
pärit lapsepõlvest. Ma sündisin Jugoslaavias. Mu ema 
ja isa on lahutatud. Tahtsin hiljuti minna Jugoslaaviasse, 
et aidata oma ema ja isa. Transiidikeelu tõttu pole seal 
midagi poodidest osta, isegi mitte esmatarbekaupu. 
Helistasin oma isale ja küsisin, et mida sa vajad, ja 
ta dikteeris mulle pika nimekirja – antibiootikumid, 
sidemed, penitsilliin, tualettpaber, kohvi, suhkur, 
piimapulber, põhiasjad elus püsimiseks. Siis helistasin 
ma oma emale ja küsisin, et mida tema vajab. Ta vastas: 
“Mul on vaja Chaneli huulepulka Absolute Red number 
345 ja juukselakki ka.” Elan kahe vajaduse vahel. Mul 
võttis väga kaua aega, et selliseid teemasid korraga 
mõista, sest üritasin näidata avalikkusele oma väga 
tugevat mehelikku nägu.

/.../

Kas sa tõesti ootad, et publik osaleb sinu 
performance’ites, et inimesed võtavad kingad jalast 
ning haaravad kätte juustest piitsa ning kukuvad 
kristalle peksma?

See on kultuuriruumi küsimus. Kui teha selline teos 
näiteks Hollandis, siis inimesed tulevad kohe kaasa, aga 
näiteks rootslased on väga reserveeritud. Neil on olemas 
“direktiivid”, millest kunst üle ei astu. Sa ei tohi minna 



lähedale, sa ei tohi lõhkuda. Minu jaoks jälle on asjade 
ajutisus äärmiselt oluline, asju peab kasutama ja asjad 
peavad kasutamise käigus hävinema ja kuluma. See 
on totaalselt vastuolus mõttega, et kunst peab olema 
jäädvustatud igaveseks. Mina pean lugu ajutisusest. 
Mitte ainult asjade puhul, ka inimkeha puhul.

Kuidas sa valmistud performance’iks?

Ma ei tee midagi. Seda on raske selgitada. Hetkel, 
mil publik on kohal, hakkan ma vaimselt ja füüsiliselt 
tegutsema. Vahetult enne seda hetke olen ma väga 
närvis. Mul on kõhuvalu, pea käib ringi ja ma ei taha 
kellegagi rääkida. Kolm päeva enne performance’it 
olen väga segases vaimses seisundis. Ma ei suuda 
rahuneda. Halb enesetunne võtab mu üle võimust. Kuid 
hetkel, mil publik on kohal, midagi juhtub. Ma liigun 
alumiselt astmelt kõrgemasse seisundisse ning hirm ja 
närvilisus kaovad. Kui sa oled performance’i lainel, siis 
võid sa oma kehaga teha asju, mida sa normaalses elus 
mitte kunagi ei tee.

Nii et igapäevaes elus, jättes välja performance’iks 
valmistumise, sa ei tegele rituaalsete harjutustega?

See on vastuoluline, sest mu elus on hetki, kui ma vajan 
väga endasse tõmbumist ja siis ma tegelen rituaalsete 
harjutustega. Ma lähen kloostrisse ja veedan kolm kuud 
täielikus üksinduses. Ma ei näe mitte kedagi ja tegelen 
väga kummaliste asjadega. Kuid kui kloostriperiood 
lõpeb, lähen New Yorki ja teen tervisele kahjulikke 
asju – söön pool kilo šokolaadi, vaatan väga halbu 
filme. Mõlemad need elamisviisid on reaalsus. Ainult 
niimoodi ümberlülitades saan ma minna ja tegeleda uute 
asjadega. Leian, et kui ma peaksin oma elus ja töös 
spirituaalsuse standardiseerima, siis on see üks suur 
jama. Varem ma tundsin sellepärast piinlikust. Nüüd 
mulle meeldib seda teemat avalikult arutada, et näidata, 



et meil kõigil on sama probleem. Iseenda kunstist 
õppimine on eraldi oskus, sest see on palju kaugemale 
arenenud, kui sa ise.

/.../

Kui palju sa eeldad, et publik suudab sind jälgida, 
näiteks kui sa istud galeriis kolm tundi liikumatult 
jalgrattaistmel2?

Ma ei eelda ega oota publikult midagi. Ma tean, mis 
ma iseendalt eeldan ning minu jaoks on oluline, et kui 
ma teen performance’i, olen ma oma keha ja vaimuga 
100 protsenti kohal. Inimene võib oma kehaga olla 
konkreetses ruumis, aga tema vaim võib Honolulul 
rännata. Olla siin ja praegu on äärmiselt oluline. See 
nõuab meeletult energiat ja konsentratsiooni. Kui see nii 
läheb, siis publik tuleb sinuga nüüd ja kohe ka kaasa. 
Ma tean, et iga sekund, kui ma libastun, võib keegi ära 
minna, aga kui ma hoian energiat, ei lähe keegi. See on 
väga eriline olek ja see tõesti töötab. Kui ma olen 100 
protsenti siin, siis ma tean, et olen publikule väga mõjuv.

/.../

90ndatel on keha teadvustamise juurde tagasi 
pöördutud. Noored kunstnikud, kes töötavad erinevates 
valdkondades, kasutavad elemente 70ndatest, kuid 
nüüd tehakse kõike elektroonika abil. Nad võtavad 
ühe hetke performance‘ist, puhastavad ära ja 
panevad luupima, et tekitada vaatajas tunnet lõputust 
eksperimendist, kuid tegelikult pole kunstnik ise 
eksperimenti algusest lõpuni läbi teinud. See on suur 
erinevus. Sulle pakutakse illusiooni millestki, mida 
tegelikult ei olnud. Mood ja meedia kasutavad praegu 
ohtralt elemente performance‘itest. Kui vaadata MTVd, 
siis on see täis fotosid 70ndate performance‘itest. See 
on hämmastav. Kõik on ümbertöödeldud ja pandud 



teistsugusesse konteksti. Üks kuu pärast seda, kui ma 
tegin töö “Balkani Barokk” (Balkan Baroque, 1997)3, 
ilmus ajakirja “Face” neljal leheküljel tüdrukute pildid, 
kes olid Calvin Kleini T-särkides ning valgetes kleitides, 
mis olid vereplekke täis, tüdrukud hoidsid käes luid. Ja 
see pole nii ainult minuga. Londonis elab noor kunstnik, 
kes magas galeriis ja meediakajastus oli sellest tohutu. 
Kõik rääkisid, kui haavatav ja uskumatu see kõik on, 
et see on suurepärane teos. 70ndatel magas vähemalt 
kümme kunstnikku galeriis. Neist performance‘itest 
üks paremaid oli Chris Burdeni oma. Kuid sellele 
performance‘ile ei vihjatud ühestki artiklis.
Mind väga huvitab, kuidas näeb välja ja suhtutakse 
kehasse 21. sajandil. Mis muutub huvitavaks kõigist 
nendes uutest asjadest – klubikultuur, eneselõikamine, 
enese esitamine õnnetuse ohvrina. Enda lõikumist 
ja enda külge neetide panemist tehti 70ndatel teistel 
põhjustel. 90ndatel on see osa moest. Nii struktuur kui 
tähendus on erinevad.

Mis on sinu motiiv uuesti luua 70ndate 
performance’eid?

Ühel päeval õige mitme aasta eest kutsusid viis 
Amsterdami naiskunstnikku mind vaatama projekti 
nimega “Marina Positsioonid” (Marina Positions), 
milles nad jäljendasid minu performance’it “Kunst 
peab olema ilus, kunstnik peab olema ilus”. Selle töö 
tegin ma viisteist aastat tagasi, see seisneb selles, 
et ma kammisin katkematult oma juukseid ja päris 
tõsiselt tegin endale haiget. Need viis tüdrukut istusid 
reas ja üheaegselt kordasid seda. Alguses muutusin 
ma väga vihaseks. Miks nad teevad minu tööd? Kuid 
performance’i ajal läksin ma elevile ja mõtlesin, et see 
on ju fantastiline. Sadu aastaid pärast Mozarti surma 
võid sa teha oma interpretatsiooni tema muusikast, kuid 
sa ütled, et see on ikkagi Mozart. Kui nii edasi mõelda, 
siis võiks performance olla avatud nagu muusika. 



On olemas performance’i struktuur, mis on kindel 
ning sa võid sellest teha oma versiooni ning saada 
isikliku kogemuse. Sul peab olema absoluutne respekt 
originaali vastu ning, kui kunstnik on elus, siis pead 
temalt luba küsima. Peale seda võid teha, mis ise tahad. 
Ka ma ise olen mõnda performance’it näinud ainult foto 
pealt või halvas videosalvestuses, mõnikord kuulen 
ainult inimesi millestki rääkimas. Mul pole seda eelmist 
kogemust, kuid minu idee teosest avaldab mulle tohutut 
mõju. Miks ma ei võiks kogeda neid teoseid? Ma näitan 
originaali ja siis esitan oma interpretatsiooni ja eks siis 
vaatab, kuidas see kõik mõjub. Arvan, et sajandi lõpus 
on äärmiselt oluline tegeleda selliste asjadega.

Kas mõtled selliseid asju näitada mõne 
sümpoosiumi raames või mõtled päriselt suurelt 
taasesitada mõned vanad performance’id?

Ma tegelen alati eksperimendi endaga, nii mõtlen 
ma ka performance’eid uuesti näidata. Olen alati 
olnud vaimustuses Chris Burdeni ristilöömises töös 
“Läbi parandatud” (Trans-fixed, 1974). Kui ma elasin 
Jugoslaavias ja mul polnud sellest tööst ühtegi fotot, siis 
kuulsin ma, et Burden lõi ennast Volkswageni külge risti 
ja keegi sõitis selle Volkswageniga läbi Los Angelese 
ja nad arreteeriti. See oli minu ettekujutus. Kui rääkisin 
Burdeni ja kolme performance’i tunnistajaga, sain aru, et 
ainult neli inimest nägid kogu asja. Lugu oli hoopis nii, et 
ta oli ühes garaažis koos doktoriga, kes lükkas naelad 
läbi jäsemete ja lõi ta Volkswageni külge risti. Siis tehti 
garaaži uks lahti. Kolm sõpra lükkasid auto garaažist 
välja ja tegid pilti. Siis lükati auto garaaži tagasi. See on 
suur erinevus. Ma küsin vist temalt luba, et teost uuesti 
esitada, kuid ma teeksin seda hoopis teisiti.

Mõte lüüa naine risti on minu jaoks väga huvitav. Mulle 
meeldiks, kui mind lüüakse risti, aga mitte Volkswageni 
külge, sest mulle ei meeldi see auto. Ma valiksin mõne 



teise margi. Ja mulle meeldiks, et auto sõidaks läbi 
linna, sest see on ikkagi esimene mõte, mis mul selle 
tööga seostub. Ja ainuke inimene, kes sobiks seda autot 
juhtima, on minu arust Madonna. Ma tean, et see mõte 
on jabur. Teine huvitav teos, mille kallal ma tahaksin tööd 
teha, on Vito Acconci “Seemnevoodi” (Seed bed, 1971), 
milles kunstnik on galerii sissekäigu all, vaatab alt inimesi 
ja masturbeerib. Masturbartsiooni juures huvitab mind 
fakt, et sa produtseerid midagi. On olemas produkt, 
saadus. Kuid mida võiks naine masturbeerimise käigus 
produtseerida? Tahaksin teha ka Dennis Oppenheimi 
“Tarantelit” (Tarantula) ja Gina Pane’i “Küünlavoodit” 
(Candlebed, 1973). Samuti tahaksin ma korrata ühte enda 
teost, Rütm 0 (Rhythm 0, 1974), selles on mul palju asju 
laual, sealhulgas püstol ning ma kutsun publikut neid asju 
minu peal kasutama4. Kõik võivad minu peal teha kõike. 
See on äärmiselt riskantne teos, kuid seda võib olla 
huvitav nüüd 90ndatel korrata. Ja pärast performance’it 
tahaksin algatada diskussiooni.

/.../

Kui kunst sünnib kunstist, siis kaob sellest jõud ja 
kõik muutub dekoratiivseks. Ma ei loo kunagi kunsti 
dekoratiivsuse pärast. Ja mulle ei meeldi esteetiline 
ilu – ilus raam, toredad värvid, mis sobivad vaibaga. 
Minu jaoks peab kunst olema ärritav. Kunst peab 
küsima küsimusi ning kunstis peab olema mingi 
tulevikuennustus. Kunstis peab olema mitu kihti 
tähendusi. Iga generatsioon peab näitama seda, mida 
aeg parasjagu nõuab. Kunst ei saa olla midagi, mis 
lihtsalt mõjutab igapäevast elu nagu ajaleht. Sa loed 
ajalehte täna, homme on see juba vana. Kunst peab 
sisaldama vaimset väärtust ja midagi, mis avab erilised 
teadvuse tasemed, sest me kaotame end pidevalt 
ära. Minu jaoks on kujunenud põhiliseks küsimuseks 
eraldatus. Tulevikus ootab meid ees keha ja vaimu 
eraldamine, see on juba alanud. USA arvutisekt Heaven’s 



Gate, mille liikmed sooritasid enesetapu, et ühineda 
kosmoselaevaga, mis varjab end komeedi taha, oli minu 
jaoks väga huvitav. Kohe astume me 21. sajandisse ja 
Paul Virilio on öelnud, et istume oma kehaga kodus, 
kuid vaim on igalpool mujal – arvutite ja interneti abil 
surfab maailmas ringi. Keha on meie jaoks muutumas 
väga raskeks takistuseks. See eraldatus on muutumas 
nii katastroofiliseks, et keha ja vaimu tuleb uuesti kokku 
panna. Ja kunst peab selle eest vastutama.

/.../

Milliseid teisi kunstnikke sa austad?

Yves Klein on väga oluline. Eelkõige tema loosung, et 
maalid on lihtsalt tema kunsti tuhk, et protsess on see, 
mis on kõige olulisem. Mulle meeldib jutustada, kuidas 
ma alustasin maalimist. Mu esimene näitus toimus, kui 
ma olin kaksteist. Kui ma olin neliteist, küsis isa, et mis 
ma sünnipäevaks tahan – ma palusin õlivärve. Isa läks 
sõbra juurde, kellega koos ta oli olnud sõjaväes ja kes 
hiljem oli Pariisis koputajast “kunstnik”. See mees oli 
puhkusel ning tema teadis, mida on vaja muretseda. 
Tõi erinevates karpides meie poole kõik vajaliku. 
Ta tegi minu toast stuudio ja andis mulle esimese 
maalimistunni. Ta võttis lõuendi lahti ja pani põrandale. 
Ta avas ühe purgi ja viskas liimist vedelikku lõuendile. 
Siis avas ta järgmise purgi, milles oli veidi liiva ja 
väikesed kivitükid ning viskas need lõuendile. Siis võttis 
ta veidi bituumenit, kollast, punast ja natuke valget värvi 
ja viskas siis kõik koos tärpentiini ja bensiiniga lõuendile, 
pani väikese põleva tiku keskele ja käis plahvatus. Ta 
vaatas mulle otsa ja ütles: “See on päikeseloojang,” ja 
läks ära. Kui sa oled neliteist ja selline on sinu esimene 
maalimistund, siis on säärane asi väga muljetavaldav. 
Võttis nädalaid, et teos ära kuivaks. Panin selle 
äärmise ettevaatlikkusega seinale ja läksin vanematega 
puhkusele. Tulin tagasi ja kuna kõik päikeseloojangud 



olid paistnud aknast seinal olevale teosele, siis oli õli 
ära sulanud ja põrandal oli lihtsalt üks hunnik mustust. 
Lõuendi peale polnud midagi järgi jäänud. Alles hiljem 
sain ma aru, miks see kõik jättis minusse nii sügava 
jälje. Protsess on performance‘is minu jaoks kõige 
olulisem. Kui performance on lõpetatud, siis mällu jääb 
mälestus, kuid olnud protsess on kõige-kõige olulisem.

Mis on sinu jaoks erinevused sooloprojektide ja 
koostöö tulemusel valminud teoste vahel?

Varem, kui töötasin üksi, jõudsin ma lõpuni. Ma olin nii 
radikaalne, et piir tuli ette. Surm oleks olnud järgmine 
samm, sest ma ei näinud teist võimalust, kuidas 
ma oleksin  edasi arenenud. Minu jaoks oli ime, et 
kohtusin Ulayga. Me kohtusime oma sünnipäeval. Ta 
sündis samal päeval kui mina ja sel päeval ma teda 
kohtasin ja armusin ära. Alguses oli meeletu erootiline 
ja emotsionaalne suhe ja sellest kasvas välja koostöö. 
Minu jaoks oli kellegagi koos töötamine palju kõvem 
tase kui üksi töötamine, sest koostöö põhiline küsimus 
on, et kuidas kahe kunstniku ego konflikt laheneb. Pidin 
õppima oma ego alla suruma nagu ka tema, lõime mingi 
hermafrodiitse seisundi, mida kutsusime enda surmaks. 
Töö kasvas sellest välja. See moondas mehe ja naise 
energia milleski muuks. Kõige raskem hetk oli siis, kui 
meil olid emotsionaalsed probleemid, mis polnud tööga 
seotud ja me ei saanud tööga edasi minna, töö oli 
valmis. Suurim väljakutse oli see, kuidas ma pöördusin 
tagasi oma soolotöö juurde, sest see, kui kaks inimest 
olid koos töötanud ühe töö nimel, tundus korraga lihtsalt 
niipalju kõrgem tase. Üksi edasiminemine võttis kaua 
aega. Ainuke variant oma probleemist üle saamiseks 
oli mul teha teatrilavastus enda elust nimega Biograafia 
(The Biography), kus ma mängisin ennast ja nii oli mul 
võimalus luua distants, millelt sain probleemist lahti 
lasta.



Oled öelnud, et pead minema Itta ja tooma Ida tagasi 
Läände.

See on tõsi. Geograafiline päritolu on väga oluline. Mina 
olen pärit Balkanilt, mis on põhimõtteliselt sillaks Ida 
ja Lääne vahel. Just seal see asub, sild kahe erineva 
maailma vahel, kõige vastuolulisem koht. Sul on Lääne 
arvamus ja sul on ka Ida arvamus ja need on alati 
omavahel vastuolus. Minu jaoks on Ida spirituaalsuse 
ja unustatud tarkuste allikas. Seal saan ma ulatuda 
kunstini. Siis tulen ma jälle Läände ja saan ise 
konstrueerida endale maailmavaadetest sobivaima.

Sa töötad Läänes, sinu publik on Läänes...

Absoluutselt. Ida seda kõike ei vaja.

Oled kuskil öelnud, et tunned, et igal kunstnikul on 
üks hea idee, mille kallal ta töötab. Mis on sinu hea 
idee?

Üks vana professor rääkis mulle kaks tõde, mõlemad 
väga tähtsad. Ühte tõde jutustas ta nii. Kui sa alati 
joonistad parema käega ja sa muutud üha paremaks 
ja paremaks, nii virtuooslikuks, et võid silmad kinni 
ka ideaalselt maalida, siis pead koheselt vahetama 
kätt. Vasakuga maalima hakkama. See on väga tähtis, 
sest harjumus on kunstnikule kõige halvem asi. Kui sa 
produtseerid ühte asja ja muutud silmatorkavaks ja kõik 
teavad sind, siis tuleb teha muutus. Sa pead ennast 
üllatama, sest kõige hullem on, kui sa hakkad vastama 
turu nõudmistele. Siis peatub ka areng. Teine asi, mis ta 
ütles, oli, et iga kunstnik võib iga päev mõelda, et tal on 
uus idee või palju uusi ideid. Tegelikult on nii, et sul võib 
olla üks hea idee ja kui sa oled geenius, siis on kaks. 
Kõik ülejäänud on sama asja interpretatsioon ja minu 
jaoks on ainus idee inimese keha. See on ainuke asi, 
mille vastu ma olen alati huvi tundnud. See on väga lai 



valdkond uurimiseks ja ma tunnen kogu aeg, et ma olen 
alles alguses.

Sa siis ei muretse mitte kunagi sellepärast, mis edasi 
teha?

Mul ei ole kunagi elus olnud igav. Ma isegi ei tea, mis 
see tähendab. Ja mul pole kunagi olnud kahtlusi, kas 
ma olen kunstnik. See on ainuke, kes ma kunagi olen 
tahtnud olla.

Marina Abramovic (1946) on olnud üle kolmekümne 
aasta tähtsamaid kunstnikke maailmas.

--------------------------------------
1 Performance’i käigus kammis Abramovic oma juukseid metallist harja 
ning kammiga, korrutades samal ajal: „Kunst peab olema ilus, kunstnik 
peab olema ilus“. Ta lõpetas, kui oli juba päris katki.
2 Abramovici performance Luminosity (1997), kus kunstnik istus mitu 
tundi alasti jalgratta istmel, mis oli kinnitatud konstruktsiooni külge.
3 Performance (1997), mis kestis neli päeva, mille jooksul Abramovic 
pesi ruumis, kus olid kaks kraanikaussi, vann ja kolm ekraani 
(kuhu projitseeris videosid emast, isast ja iseendast), puhtaks 1500 
loomakonti. Samal ajal laulis ta rahvalaule. Töö oli pühendatud 
Jugoslaavia sõdadele.
4 Abramovic oli lauale asetanud 72 objekti, sh püstol, žiletid, lõhnaõli, 
roos, kirves, ahelad jne. Kunstnik palus kuue tunni jooksul külastajatel 
neid objekte tema peal kasutada. Lõpuks olid tema riided katki lõigutud, 
teda ennast oli lõigutud ning ta meelekohale oli asetatud laetud püstol. 
Performance katkestati külastajate poolt.



Jazziklubi

Igal reedel ja laupäeval esinevad Teater NO99 keldribaari 
jazziklubis muusikud Eestist ja välismaalt. Jazziklubid 
toimuvad koostöös Eesti Jazziliiduga. Kavad on üleval nii 
meie kui ka nende kodulehel aadressil www.estjazz.ee
NB!Alates märtsist toimub jazziklubi ainult reedeti.

Veebruar

R 06.02 kell 22.00 Teet Raik/Eesti Muusika- ja 
    Teatriakadeemia bigband ja ansambel
L 07.02 kell 22.00  TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia ansamblid
R 13.02 kell 21.30  Ventsel-Unt Kawasaki
L 14.02 kell 21.30  Jazzkaar esitleb: Sawadu (Prantsusmaa)

R 20.02 kell 21.30  Drum Prana
L  21.02 kell 21.30  Urban Sounds feat Indrek Palu
R 27.02 kell 21.30  ASK (Noormets/Kerikmäe/Soo)

L 28.02 kell 21.30  Defekt (Soome-Island-Norra) 

R 06.03 kell 21.30 Lippajad
R 13.03 kell 21.30 Raul Sööt/Sünnipäevakontsert
R 20.03 kell 21.30 Johannesen: Furu: Sandbakken (Norra)

R 27.03 kell 21.30 Tallinn Music Week
L 28.03 kell 21.30 Tallinn Music Week

Märts



Piletiinfo

Kassa 66 05 051
E-R 12-19

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

Pileti hind 225 krooni, sooduspilet 170 krooni. 
Sarja “Noored” etenduste pilet maksab 125 krooni, 
sooduspilet 75 krooni. Müügil ka kinkekaardid (450 
krooni). Sooduspilet kehtib õpilastele, üliõpilastele ja 
pensionäridele.

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

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

Theatre NO99 
Sakala 3 
10 141 Tallinn 

Box office is open from Monday to Friday 2 p.m. – 7 p.m, 
as well as an hour before the beginning of the play. 
Tickets are also available in the ticket offices of 
Piletimaailm.

Ticket prizes are 225 and 175 EEK.  
Young artists projects prizes 125 and 75 EEK.

R 06.02 kell 22.00 Teet Raik/Eesti Muusika- ja 
    Teatriakadeemia bigband ja ansambel
L 07.02 kell 22.00  TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia ansamblid
R 13.02 kell 21.30  Ventsel-Unt Kawasaki
L 14.02 kell 21.30  Jazzkaar esitleb: Sawadu (Prantsusmaa)

R 20.02 kell 21.30  Drum Prana
L  21.02 kell 21.30  Urban Sounds feat Indrek Palu
R 27.02 kell 21.30  ASK (Noormets/Kerikmäe/Soo)

L 28.02 kell 21.30  Defekt (Soome-Island-Norra) 

R 06.03 kell 21.30 Lippajad
R 13.03 kell 21.30 Raul Sööt/Sünnipäevakontsert
R 20.03 kell 21.30 Johannesen: Furu: Sandbakken (Norra)

R 27.03 kell 21.30 Tallinn Music Week
L 28.03 kell 21.30 Tallinn Music Week



K 03.03 kell 19.00 Runolaulud
N 05.03 kell 19.00 Runolaulud
R 06.03 kell 19.00 Runolaulud
T 10.03 kell 19.00 NO83 esietendus
K 11.03 kell 19.00 Runolaulud 
N 12.03 kell 19.00 NO83
R 13.03 kell 19.00 NO83
L 14.03 kell 19.00 NO83
K 18.03 kell 19.00 NO88 ГЭП Moskva festivalil Kuldne Mask
N 19.03 kell 19.00 NO88 ГЭП Moskva festivalil Kuldne Mask
T 24.03 kell 19.00 NO83
K 25.03 kell 19.00 NO83
N 26.03 kell 19.00 NO83
L 28.03 kell 19.00 6 reisijat
E 30.03 kell 19.00 NO88 ГЭП
T 31.03 kell 19.00 NO88 ГЭП

K 01.04 kell 19.00 NO88 ГЭП
N 02.04 kell 19.00 6 reisijat
R 03.04 kell 19.00 NO86 Perikles
L 04.04 kell 19.00 NO86 Perikles
E 06.04 kell 19.00 NO86 Perikles
T 07.04 kell 19.00 NO86 Perikles
K 08.04 kell 19.00 NO86 Perikles
N 09.04 kell 19.00 6 reisijat
E 13.04 kell 19.00 6 reisijat
T 14.04 kell 19.00 NO83
K 15.04 kell 19.00 NO83
N 16.04 kell 19.00 NO83
L 18.04 kell 19.00 NO83
E 20.04 kell 19.00 NO83
T 21.04 kell 19.00 NO83
N 23.04 kell 19.00 NO85 rambo
R 24.04 kell 19.00 NO85 rambo
L 25.04 kell 19.00 NO85 rambo
T 28.04 kell 19.00 NO88 ГЭП
K 29.04 kell 19.00 NO88 ГЭП
N 30.04 kell 19.00 NO88 ГЭП

Aprill

Märts


