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Aktsioon 76.8 toimub 25. märts 2010

Aktsioon 76.6 toimub 13. aprill 2010

Aktsioon 76.4 toimub 27. aprill 2010

Aktsioon 76.2 toimub 28. aprill 2010

Märtsis, aprillis toimub teatris neli (sic!) ühekordset aktsiooni.

Lõik loomenõukogu protokollist aktsiooni „Täna õhtul Jaak 
Prints” (02.12.2009) kohta:

Toomas Kiho: Elamus, millega saalist lahkusin, oli võrdne 
lavastusest saadud emotsiooniga – kunstiline teatrielamus. See 
samastas lavastusega. Samas oli liiga palju metaviiteid, mis 
viisid ta aktsioonide ritta – nõudis konteksti tundmist. Täieliku 
teatrielamuse saamiseks ei saa olla nii palju näitlejat ennast 
sees. Jänese-stseen oli parim näide hallist tsoonist: teiste eest 
näidates oli ta näitleja, pärast aga tema ise. See oli traagika. 
Oligi minu arvates liiga traagiline see aktsioon.

Kaks lõiku Jan Kausi kirjutatud ajaleheartiklist, mis ilmus Sirbis 
30. jaanuaril 2009:

„Aktsioonid on NO99 kontekstis nihkumas positsioonile, kus 
need mõjutavad teatri olemust lavastustega pea sama jõuliselt. 
Kui vaadata praegu NO99 lavastuste ja aktsioonide omavahelist 
suhet, siis see on teatri algusest peale nihkumas aktsioonide 
kasvu suunas. Arvan, et selleks on ka sisuline põhjendus. Teatri 
kui loomingulise praktika territooriumi kompamisega ja piiride 
katsetamisega – ja nihutamisega – on Tiit Ojasoo ja Ene-Liis 
Semper ning nende ümber koondunud trupp tegutsenud 
enamikust kolleegidest järjekindlamalt. 

/../

20. jaanuari aktsiooniga „Pekingi ooper”, mis sisuliselt koosnes 
kolmest osast: näitlejate mängudest koos publikuga, näitlejate 
mängudest ilma publikuta (kust leidis ka vastuse aktsiooni 
nimele) ja kirsina tordil Mirtel Pohla rollisimultaanist. Kõiki 
osasid aga iseloomustas teatud pea peale pööratus: näitlejate 
omavahelised harjutused toodi lava tagant lavale ning kaasati 
selleks ka otseselt või kaudsemalt publik.”

TULEKUL





NO77 Praht, linn ja surm
Fassbinder/Õunpuu

Rainer Werner Fassbinder (1945-1982) oli Saksa filmilavastaja, 
näitleja, stsenarist, teatridirektor, multitalent, imelaps, 
operaator, paljude meelest värdjas, paljude meelest kaunishing, 
produtsent, helilooja, enfant terrible kunstnike seas ja kunstnik 
par excellence inimeste keskel, näitekirjanik ja geenius. Oma 
lühikese elu jooksul küttis Fassbinder valmis 40 täispikka filmi 
ja kirjutas 24 näidendit, muu nipe-näpe sinna juurde.

„Praht, linn ja surm” valmis 70ndate keskel. Mõnedel andmetel 
kirjutas ta selle koos näitlejatega improviseerides, teistel 
andmetel jällegi ühe lennureisi jooksul Frankfurdist Dakari. See 
transilaadne näidend ei ole „klassika”. Ta ei ole isegi „lugu”. 
See on lõige ühiskonna südamesse, kus elatakse low-fi elu 
high-five unistustega. Kõik tegelased siin näidendis alates 
Roma Bst ja lõpetades Franz B, Väikese Printsi ning Rikka 
Juudiga, on inimesed, kellelt nulltolerants võtaks esimesena 
pead maha. On siis nemad vägivaldsed, kui nad elada 
püüavad? Või on keegi teine? Sest keegi peab ju vägivaldne 
olema – muidu ühiskond ei toimiks.

Veiko Õunpuu on filmirežissöör. Te olete tema loomingulisi 
seisukohti näinud filmides „Tühirand”, „Sügisball” ja „Püha 
Tõnu kiusamine”. Ja nüüd: „Praht, linn ja surm”.

Lavastaja Veiko Õunpuu. Kunstnik Laura Pählapuu

Osades Mirtel Pohla, Gert Raudsep, Tambet Tuisk, Inga 
Salurand, Risto Kübar,  Andres Mähar, Marika Vaarik, Sergo 
Vares, Jaak Prints, Rasmus Kaljujärv

Esietendus 12. veebruaril 2010 Teatris NO99

Etendused 13/15/18/22/23 veebruar, 8/9/29/30 märts ja 
16/17/22 aprill

Etenduse pikkus umbes 1 tund 30 minutit.  
Etendus on ilma vaheajata.

UUS!





NO78 Kes kardab Virginia Woolfi?
Albee/Ojasoo/Semper

Mees ja naine on abielus. Neile tulevad külla noorem mees ja noorem 
naine. Ja...puhkeb põrgu. Järgneb lõik Toomas Kiho loomenõukogule 
saadetud kirjast selle lavastuse kohta:

„Kui on truppi võetud selline võimas karakter(näitleja) nagu Marika 
Vaarik, siis varem või hiljem peavad mängukavasse tulema ka rollitükid, 
st sellised, kus näitleja saab etenduse algusest lõpuni ühe karakteri 
närida ja arendada. MV on ka suurepärane ning ei lase laval kellelgi 
endale kohta kätte näidata või end nurka suruda.
Teine naisosatäitja Mirtel Pohla pidi leppima pisema ning vähem 
võimalusi pakkuva rolliga, mille konstruktsioon juba autoril üsna 
üheplaaniline on. Sooritus võimas – lihtsa(meelse) tütarlapse seest on 
ta osanud välja mängida, vaatajani tuua hoopis suure sõnumi, ta on 
niivõrd sees osas.
Meestest. Hendrik Toompere on võimas. Laval kasvab ta alati pikemaks 
kui muiduelus ongi. Mängib alati lava täis. Kogu aeg midagi juhtub, 
tegelane on kogu aeg situatsiuooniga kaasas, osaline, tegelikult 
aga valdab oukorda. Antud, veidi higginslik roll, kus mäng ja teiste 
inismeste ärakasutamine ja mängu ning päriselu piirid üksteiseks üle 
lähevad, annab muidugi võimalust. HT on nagu mäslev meri, mille 
voogamist on huvitav jälgida. Nojah – juba siiski salongi näidendiks 
kvalifitseeruvas Virginia Woolfis suudab ta mängida „särgi märjaks“. Kui 
mere-kujundiga edasi minna, siis on selge, et merd on huvitav vaadata 
konfliktis, kokkupõrkes kaldaga, kui mäslevad veed tormavad rannale, 
purustades enda vastu kallast. Selliseks kaldaks on teine meesosaline 
Sergo Vares. Ta on vaieldamatult ja vabatahtlikult staatilisemasse 
rolli aheldatud, tema enesekehtestamise abitus, õpitud …, on siiski 
empaatiattekitavad, ta purjus olek jne… Tema karakter on palju 
sügavam kui esmavaatamisel on tähele pandavgi.
Põlvkondade vaheline konflikt tuleb selgelt välja. Viidates samale 
konfliktile ka ühskonnas ja inimkonnas laiemalt. Seekord saab võidu 
vanem isane, tema on see, kes teistega mängib, teised on veel kannide 
rollis. See vastab vana hea inglise stiilile, milles lõpuks kogulavastus ju 
vormitud ongi.”

Lavastus, kujundus ja muusikaline kujundus Tiit Ojasoo ja Ene-Liis 
Semper

Osades Hendrik Toompere jr (Eesti Draamateater), Marika Vaarik, 
Sergo Vares, Mirtel Pohla

NB! Laval suitsetatakse / Lavastus ei ole soovitatav alla 16-aastastele.

Etendused16/17 veebruar, 5/6/31 märts ja 1/5/6/23/24/26 aprill

Etenduse pikkus umbes 3 tundi 10 minutit, üks vaheaeg





NO79 Margarita ja Meister
Bulgakov/Pepeljajev

Tantsulavastus romaani ainetel. Lõike loomenõukogu protokollist:

Tiit Ojasoo: Pepeljajev on siin teatris varem teinud „Kirsiaia ja 
„tsuaFi“. „tsuaF” oli pigem workshopi tulemuse näitamine kui valmis 
lavastus. „Margarita ja Meistriga“ tegeles Pepeljajev pikemalt kui 
oma eelmiste töödega ja ta oli ise ka väga üllatunud, et see läks 
tehniliselt kohutavalt keeruliseks. Nii lavameeste kui video poole 
pealt. Kõik realistlikud plaanid, mis tal olid, realiseerusid, midagi 
väga olulist tegemata ei jäänud.

/.../

Anne Türnpu: Tavaliselt on Pepeljajevi asjade puhul tunne, et ta 
jälgib külmalt, mida autor öelda tahab – ta seisab justkui väljaspool 
ja seetõttu saabki nii võimsaid kujundeid tekitada. Näiteks „Kolme 
õe” puhul oli see selgelt tajutav. Siin oli aga tunne, et ta on 
materjaliga kaasa läinud ja see on temast veidi üle pea käinud. 
Rääkisin temaga, ja see mulje süvenes: materjal imes ta täienisti 
endasse ja lõpuni ta seda ei lahendanudki. Kirurgi-värki, mis talle 
on tegelikult omane, oli seal suhteliselt vähe. Kaasapõlemine tegi 
sellest aga geniaalsuse.

/.../

Gert Raudsep: Siiras vaimustus oli pikast tantsustseenist. Mõtlesin, 
et ei ole võimalik – aga ikka kestab. Ja natukese aja pärast – ikka 
veel kestab!
Kaarel Oja: 7 minutit 14 sekundit. See oli ainus stseen, mida 
ma nägin enne esikat, hakkasin puldist poole pealt vaatama ja 
mõtlesin neli korda, et näe, ikka kestab. Pepeljajev ütles ka: „This is 
impossible!”

Lavastaja Aleksander Pepeljajev

Kunstnik Alina Korsmik

Osades lavakunstikooli tudengid: Marta Laan, Kertu Moppel, 
Jekaterina Nikolajeva, Liis Proode, Liisa Pulk, Sandra Üksküla 
Uusberg, Mait Joorits, Mikk Jürjens, Lauri Kaldoja, Roland Laos, 
Marko Leht, Artur Tedremägi, Jüri Tiidus, Mihkel Tikerpalu, Hendrik 
Toompere jr jr, Kristjan Üksküla

Etendused 19/20/21 aprill

Etenduse pikkus umbes 3 tundi ja 5 minutit, üks vaheaeg

NB! Lavastust mängitakse veel vaid sel kevadel.





NO80 Onu Tomi onnike
Beecher-Stowe/Ojasoo/Semper

Traagiline lugu neegerorjast, kes müüakse julmadele 
peremeestele. Madis Kolk kirjutas ajalehes lavastuse kohta 
järgmist:

„Nõnda näibki, et kogu lavastuse võõritusliku skepsise kiuste, või 
koguni tänu sellele, osutub ka romaan ise kandvamaks kui algul 
eeldatud. Onu Tomi (Andres Mähar) elufilosoofa, et kuna hing 
ei ole ostetav ega müüdav, ei saa seda kahjustada isegi mitte 
selline „siga” nagu Simon Legree (Rasmus Kaljujärv), elab üle 
nii tegelaspsühholoogia dekonstruktsiooni kui ka eepilise teatri 
skalpelli.
Taas leiab kinnitust ka tõsiasi, et eepiline teater nõuab näitlejailt 
sama jõulist kohalolu nagu ka nüanssideni tungiv läbielamisteater, 
sest alles selle suhtes saabki võõritus-efekt sündida. Siin 
polnudki see aga üksnes brechtliku didaktika teenistuses, vaid 
pani proovile ka selle võtte enda tunnetusliku töökindluse.
Pildis St. Clare’i majapidamisest peseb onu Tom klaasile soditud 
üleskutset „Schlag, Negro, Schlag!” maha piinliku hoole ja täie 
pühendumisega. Sama korralikult teinuks ta mis tahes muudki 
tööd, hoolimata sellest, et end üha puhtamaks muutuvast 
peeglist nägeva rikutud vaataja jaoks võiks toiming mõjuda 
inimõiguslase sõnatu süüdistusena. Seevastu välise keigarlikkuse 
taha varjunud mulatist orjahing Adolph (Risto Kübar) „puhastab” 
enda peeglipoolt süljelärakatega pinda hägustades ning sel viisil 
veel Tomigi tehtut üle käies, kajastades nõnda nii oma suhtumist 
töösse kui ka ähvardavasse selgusse, mis võib peale sundida 
vastutuse.
Samasuguse ambivalentsusega avab Risto Kübar ka Tomi 
sõbra, George Shelby olemust. Olles küll vaieldamatu idealist 
ja humanist, jõuab tema normeeriv demokraatiasõnum Simon 
Legree istandusse samasuguse hilinemisega, nagu jäi tema 
taktimõõt maha ka neegerorjade laulutempost esimese vaatuse 
palvetunnis.”

Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semperi lavastus toetub Harriet Beecher-
Stowe’i samanimelisele romaanile. 

Osades Andres Mähar, Marika Vaarik, Eva Klemets (külalisena), 
Mirtel Pohla, Rasmus Kaljujärv, Risto Kübar, Inga Salurand, 
Sergo Vares.

Etendused 17/18/19 märts ja 14/15 aprill

Etenduse pikkus umbes 2 tundi ja 45 minutit, üks vaheaeg.





NO82 Pea vahetus
Uusberg/Uusberg

Raudteejaama ootesaal. Saal, kus oodatakse rongi. Õnnelik 
pianist koos oma isikliku orkestriga. Ootamatult siseneb jaama 
keegi mees, kes raputab enda riietelt tolmu ja liiva. Ka tema oli 
omal ajal pianist. Lõike loomenõukogu protokollist:

Ene-Liis Semper: Minu meelest on see väga meeldiv vastuolu: 
näiliselt ambitsioonitu ettevõtmine kolme mehega, kellest ühte 
me ei näe, aga kui kaasatud on juba koor, siis pretensioonikamat 
asja annab otsida. See algab näiliselt mittemillestki – kahe 
mehe dialoogist – ja kogus volüüme, ja see on väga meeldiv. 
Olin meeldivalt erutatud, kui saalist väljusin. Elasin kahele 
sõbrale kaasa ja see, et mees valjuhääldis oli ka nende sõber, 
tekitas laheda meestevahelise loo. Lugu rullub lahti nagu Pärdi 
muusika. Ja mulle meeldib, kuidas poisid mängivad. See on 
jube vahva, kui näitlejatele meeldib teha, see kandub kohe saali. 
Seal on erakordne siirus, mida kohtab eriti sellises vanuses 
harva.

/../

Anne Türnpu: Etendust vaadates oli mul hea meel, et ta oli 
nii kohutavalt täpne ja minu meelest publiku tähelepanu püüti 
hoopis teistsuguste asjadega kui muudes lavastustes. Ma 
vaatasin, et ahhaa! nüüd on täitsa uue käekirjaga uus lavastaja 
– ja ta, sinder, ronib näitlejale nii naha vahele, et see materjal 
on nii ligi, et sellest ligiolekust võiksin rääkida pikalt ja kaua, aga 
äkki keegi teine...

Autor-lavastaja Uku Uusberg (Eesti Draamateater)

Helilooja Pärt Uusberg (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia)

Osades Märt Avandi (Eesti Draamateater), Priit Võigemast 
(Tallinna Linnateater)

Etendused 11/16 märts ja 3/7/12 aprill

Etenduse pikkus umbes 2 tundi ja 40 minutit, üks vaheaeg





NO83 Kuidas seletada pilte surnud jänesele
Ojasoo/Semper

Lavastus kunsti tegemisest ja vastuvõtmisest. Improviseeritakse, 
tantsitakse, tsiteeritakse performance’eid, ehitatakse 
installatsioone ning hoitakse kõrgel kunsti lippu. Juunis etendub 
lavastus Viinis suurfestivalil Wiener Festwochen.

Stefanie Carpi, Festwocheni kuraatori, kommentaar, miks ta 
kutsus „Jänese” Viini:

„Me kutsusime lavastuse „Kuidas seletada pilte surnud 
jänesele”, sest see uurib kunstilise kõrgkvaliteedi abil vastuolu 
ebapopulaarse kunsti ja poliitika vahel, peegeldades seda säärase 
kunstiavangardi peeglis, mis sai alguse 70ndatel ja kestab 
tänaseni. NO99 antud töö teema ja vorm kuuluvad seeläbi meie 
selleaastase teatriprogrammi temaatika „Kõik teisiti?” konteksti.

NO99 töö on nii intellektuaalselt kui ka kunstiliselt väga valus ja 
samas äärmiselt meelelahutuslik. NO99 truppi peame aga nende 
kokkumängimise ja füüsilise kohalolu ja erinevate mitmekesisuse 
võimaluste poolest praeguses Euroopas üheks parimaks.”

Viinis, 11. detsembril 2009

Lavastuse idee, kontseptsioon ja lavastus Tiit Ojasoo ning  
Ene-Liis Semper

Tantsustseen Mart Kangro

Osades Rasmus Kaljujärv, Risto Kübar, Andres Mähar, Mirtel 
Pohla, Jaak Prints, Gert Raudsep, Inga Salurand, Tambet Tuisk, 
Marika Vaarik ja Sergo Vares

Etendused 2/3/8/22/23/24 märts ja 8/9/10/29/30 aprill

Etenduse pikkus umbes 2 tundi ja 40 minutit. Etendus on ilma 
vaheajata.





“AVASTAMATA FASSBINDER”

Samal perioodil, kui teatris mängitakse režissöör Õunpuu poolt 
lavastatud režissöör Fassbinderi näidendit, on kinos võimalik 
vaadata ka filme. 15.-21. veebruaril toimub Solarise keskuses 
asuvas kinos Artis Saksa kino „paha poisi” Rainer Werner 
Fassbinderi filmide retrospektiiv.

Nagu filminädala nimigi ütleb, on oodata ekraanile seni Eestis 
veel linastamata meistriteoseid ning eesmärk on anda hea 
ülevaade Fassbinderist kui mitmekülgsest kunstnikust ja 
režissöörist.

Täpsem info telefonil 66 313 73 või www.kino.ee
Kino Artis, Solarise keskus, Estonia pst 9.

KATZELMACHER (1969)
E 15.02

HIRM SÖÖB HINGE SEEST
Angst essen Seele auf (1976)
T 16.02

HIINA RULETT
Chinesisches Roulette (1976)
K 17.02

SAATANAKEEDUS
Satansbraten (1976)
N 18.02

FONTANE – EFFI BRIEST (1974)
R 19.02

13 KUUD AASTAS
In einem Jahr mit 13 Monden (1978)
L 20.02

MARIA BRAUNI ABIELU
Die Ehe der Maria Braun (1979)
P 21.02

Kõik seansid algavad kell 19:00. Filmid linastuvad saksa keeles, 
ingliskeelsete subtiitritega. Pileti hind 75 krooni, tudengitele 65 
krooni. Filminädal toimub Goethe Instituudi toetusel.











Keel, poliitika ja propaganda 

Noam Chomsky intervjuu David Jay Brownile
Rmt-s „Vestlused apokalüpsise serval”, New York, 2005

Brown: Kõik varasemad meedia vormid – televisioon, 
raadio, ajalehed – on korporatsioonide poolt monpoli-
seeritud. Tundub, et internetti nad ei suuda monopo-
liseeruda. Kas teie arvates on tegemist sotsioloogilise 
muutusega?
Chomsky: Esiteks: ajaloolises plaanis pole asjad päriselt 
nii. Ma ei tunne teisi riike nii hästi, kuid meedia ajalugu 
modernsuse ajajärgul – see tähendab, viimase kahe sa-
jandi jooksul – on Inglismaal ja USAs päris hästi uuritud, 
ning ajajärk, mil ajakirjandus oli kõige vabam, oli ilmselt 
19. sajandil. Sel ajal oli väga olulist ajakirjandust ning ta 
oli ka väga mitmekesine. Oli olemas töölisklassi ajakir-
jandus, etniliste gruppide ajakirjandus, ja nii edasi – ning 
selles osaleti ja sinna sekkuti aktiivselt. Ajakirjandus jõu-
dis väga paljude inimesteni ning see esindas erinevaid 
arvamusi ja vaatenurki.
Aja jooksul see muutus. Esmalt püüti Inglismaal sõltu-
matut ajakirjandust erinevate valitsuse poolt rakendatud 
meetmete abil nagu maksustamine ja nii edasi tsen-
seerida. Noh, see ei tulnud neil välja, neist meetmetest 
sai erinevatel viisidel kõrvale hoida. Lõpuks taibati, et 
kapitali koondumise ja reklaamijatest sõltumise abil sõl-
tumatu ajakirjandus lihtsalt kaob, kuna ta ei suuda enam 
pälvida ärilist tuge, rahalisi investeeringuid ega reklaami. 
Ajapikku ongi ajakirjandus ahenenud, väga teravalt te-
gelikult. See on toimunud viimaste aastate jooksul ning 
massideni jõudev sõltumatu ajakirjandus on suuresti 
kadunud.
Näiteks Ühendriikides oli veel nii hiljuti kui 1950ndatel 
umbes 800 töölistele suunatud ajalehte, mis jõudsid 
umbes 30 miljoni inimeseni nädalas. Säärane asi on 
muidugi täiesti kadunud. Nii et pole päriselt tõsi, et aja-
kirjandus oleks alati olnud monopoliseeritud, see toimub 
kapitali kuhjumise ja reklaamist sõltumise kaudu.



Internet on väga tähtis juhtum. Nagu suurem osa 
moodsast majandusest arenes ka see välja riigisüstee-
mis ning 30 aastat levis see kas Pentagonis või hiljem 
Rahvuslikus Teadusfondis. See niiütelda erastati alles 
90ndate keskel ning sellest ajast alates on ta muutunud. 
Siiamaani on olnud teda suhteliselt võimatu kontrollida, 
nii et kui inimesed soovivad seda kasutada isiklikel ees-
märkidel, saavad nad seda teha. Kuid suuromanikud ja 
reklaamijad teevad metsikuid jõupingutusi, et internetti 
kuidagi oma käe järgi kujundada, nii et seda hakataks 
kasutama peamiselt reklaami, äri, meelelahutuse ja muu 
säärase jaoks. Nii on neil, kes soovivad internetti kasu-
tada informatsiooni saamiseks, poliitiliseks organiseeru-
miseks ja muudeks säärasteks tegevusteks, tunduvalt 
raskem. See pole veel juhtunud ja tegemist on tõepoo-
lest alles lahinguväljaga. Kuid see, mis toimub internetis, 
on mõneti sarnane trükiajakirjanduse, hiljem ka raadio 
ning teatud määral televisiooni esimestele päevadele.
Brown: Millise muutuse on internet teie arvates poliitili-
selt kaasa toonud? Kas teie arvates suudab ta inimõi-
guste ja demokraatia olukorda parandada?
Chomsky: Internetil on olnud oluline mõju. Suur osa vii-
mase kümne aasta jooksul toimunud organiseerumistest 
ja aktiivsustest on olnud interneti-põhised. See kehtib 
eriti mõnede riikide kohta. Nii näiteks aitasid diktatuuri 
kukutamisele Indoneesias suuresti kaasa interneti teel 
loodud kontaktid inimeste vahel, kellest paljud olid tu-
dengid, kes suutsid seeläbi organiseeruda ja dikatuuri 
kukutada. Me oleme näinud sama just ka Lõuna-Koreas, 
väga dramaatiliselt.
Täpselt nagu iga teinegi kapitalistliku ühiskonna oluline 
lüli, on ka ajakirjandus väga koondunud ja väga äriliselt 
mõtlev. Aga Lõuna-Korea on minu arvates ilmselt kõige 
võrgustunum riik maailmas ning interneti kasutamise 
läbi oli võimalik arendada midagi, mis küündis olema 
alternatiivne ajakirjandus, sõltumatu ajakirjandus. Ning 
see oli praeguse reformistist presidendi valimisvõidus 
määravat tähtsusega – tema parteil oli palju toetajaid, 
keda tal õnnestus interneti-põhise ajakirjanduse abil 
organiseerida.



Sama kehtib ka laiemas plaanis. Näiteks rahvusvaheline 
organiseerumine multilateraalse investeeringute kokku-
leppe1 vastu tehti suuresti läbi interneti. Ajakirjandus ju 
lihtsalt ei kirjutanud teemast. Rühmitused nagu Maailma 
Sotsiaalfoorum, mis on täna hiiglaslik organisatsioon ja 
mille kokkusaamisest võtab osa sada tuhat inimest, on 
puhtalt interneti-põhised. Massimeedia aga ei luba infor-
matsiooni avaldamist nende kohta. Neid näiteid on veel.
Brown: Kas te arvate, et meie liik teeb inimõiguste ja 
demokraatia osas edusamme?
Chomsky: Noh, on olemas progress ja regress, nii et ma 
arvan, et seda trajektoori on suhteliselt raske määratle-
da. Laias laastus on inimõiguste osas olnud progress. 
Demokraatiaga on olukord palju keerulised. Formaalne 
demokraatia levib. Nii et kui me mõistame demokraatiat 
kui näiteks võimalust inimesi ametitesse valida, siis see 
teeb muidugi edusamme. Teiselt poolt tekib ka järjest 
rohkem barjääre, mis ei lase demokraatlikke õiguseid 
efektiivselt kasutada. Seetõttu levivad väga märkimis-
väärselt suures osas maailmas, sh ka USAs, skepsis ja 
illusioonitus demokraatia suhtes.
Näiteks Ühendriikides, mis on üks vabamaid ja de-
mokraatlikke ühiskondi kogu maailmas, peab umbes 
kolm neljandikku rahvastikust presidendivalimisi põhi-
mõtteliselt farsiks – mingiks mänguks, mida mängivad 
jõukad annetajad ja avalike suhete tööstus, mis mudib 
kandidaate sel moel, et nad ütlevad asju, mida nad ei 
mõtle või millest nad aru ei saa. Sama toimub kogu 
Ladina-Ameerikas ja mujalgi maailmas. Nii et formaalne 
demokraatia on kindlasti kasvamas, kuid kui me rää-
gime sisulisest poolest, siis ei saa minu arvates sama 
järeldust teha.
Brown: Mida saab sinu arvates selle nimel teha, et tuua 
USAsse ja maailma rohkem demokraatiat?
Chomsky: 20. sajandi suurim Ühendriikide filosoof John 
Dewey ütles kunagi – minu meelest tabavalt –, et polii-

1 Multilateral Agreement of Investment töötati välja 1990ndate keskel 
ning selle eesmärgiks oli tagada välisinvesteeringute ühetaoline koht-
lemine erinevates riikides. Kodanikuliikumised alustasid lepingu vastu 
protesti, kuna see ei oleks lasknud võtta arvesse riikide eripärasid. 
Lepingut ei jõustatudki.



tika on suure äri kattevari ühiskonna kohal. Ta leidis ni-
melt, et kuni on tegemist isikliku võimu ja jõukuse mas-
silise koondumisega, valitseb majanduses diktaatorlik 
süsteem. Äriettevõte on põhimõtteliselt diktatuur, kus 
käsud liiguvad ülevalt alla. Kuni säärane asi jätkub, saab 
ka demokraatia olla vaid väga piiratud. Demokraatia 
määra kasvatamine tähendab seega võimu ja jõukuse 
massilise koondumise lõpetamist ning demokraatlike 
protseduuride juurutamist kõigis institutsioonides – tu-
leb liikuda Dewey sõnade kohaselt tööstuslikust feo-
dalismist tööstuslikku demokraatiasse. Ja mitte ainult 
tööstuses, vaid ka igas teises institutsioonis tuleb seda 
teha. See on lihtne arusaam – Dewey ei ole äärmusva-
sakpoolne –, ja ma arvan, et tal on õigus.
Brown: Kas sinu töö lingvistika vallas on pannud sind 
uskuma, et on olemas universaalne moraal – nagu on 
olemas universaalne grammatika, mis on inimestele 
sünnipäraselt kaasaantud?
Chomsky: Minu töö lingvistikas ei ole mind küll selleni 
viinud, kuid ma usun, et asjad on nii. Säärane tähele-
panek on muidugi palju vanem kaasaegse lingvistika 
tekkest. 18. sajandil ütles Briti filosoof David Hume, et 
kohustuste arv on lõputu. See tähendab, et meil on aru-
saamine, mida teha kõige erinevamates olukordades, 
isegi kui need on meie jaoks uued. Ja see, ütles ta, saab 
niiviisi olla vaid seetõttu, kui inimesel on teatud fiksee-
ritud põhimõtted, millest me saame tuletada ka arusaa-
mise, millised on meie moraalsed kohustused antud olu-
korras. Ja need põhimõtted peavad loomulikult olema 
meile sünnipäraselt antud, või nagu ta 18. sajandil ütles, 
„looduse enese käe poolt”. Võib öelda, et tegemist on 
ühe osaga meie loomusest.
Sama ka lingvistikaga. Nii teie kui ka mina koostame siin 
väljendeid, mida me kumbki oma elus pole varem kuul-
nud või mida me varem pole koostanud, kuid me saame 
neist aru, sest meil on mingi fikseeritud loomus, mis 
pakub tõlgendamismehhanismi, et me saaksime kasuta-
da ja mõista neid piiramatus ulatuses. Selles mõttes on 
tõesti tegemist sarnasusega, nagu te ütlete, kuid mulle 
tundub, et Hume’i tähelepanek on õige ka siis, kui te ei 



teaks midagi keele kohta.
Brown: Kuidas teie arvates meie sünnipärane mõistuse 
struktuur piirab meie arusaamisvõimet?
Chomsky: Kuna me oleme orgaanilised olendid ja mitte 
inglid, siis meie kaasasündinud võimed määravad ära ka 
meie arengu ulatuse ja piirid. Fakt, et mul on inimese ja 
mitte hiire geenid, määras ära, et minust võib saada ini-
mene, kuid mitte hiir. Sama kehtib ka meie kognitiivsete 
võimete kohta. Ükskõik, milline on nende geneetiline 
alus, tegemist on lihtsalt võimaluste valikuga. Aga ta 
peab pakkuma ka piiri sellele valikule. 
Brown: Kuidas teie arvates mõjutab keel teadvust ja 
seda, mida me tajume tegelikkusena?
Chomsky: Teie oletus on siinkohal sama palju väärt kui 
ükskõik kelle teise. Sest suurem osa sellest, mida me 
teame, tuleneb enese vaatlemisest. Näiteks kui te pöö-
rate tähelepanu järgnevatele tundidele, siis avastate, et 
räägite pidevalt iseendaga. On peaaegu et võimatu olla 
hetkegi ilma sisemise dialoogita ja see moodustab era-
kordselt suure osa meie teadvusest. Enamik sellest toi-
mub keeles või vähemalt see osa, millele meie teadvus 
ligi pääseb, toimub keeles. On päris raske öelda, kuidas 
see meie mõtlemist ja üldist teadlikkust mõjutab. Asi on 
selles, et ega me väljaspool keelt eriti oma mõtlemisele 
ja teadvusele ligi ei saa. Küsimustki on seetõttu raske 
esitada.
Brown: Kui keha ja feromoonid kõrvale jätta, siis kas 
leiate, et keelekasutus selgitab suuresti ka inimesteva-
helist suhtlust? Või kas te vahel mängite mõttega, et 
telepaatilised või teised suhtlemisvahendid, mida tava-
pärane teadus praegu ei tunnusta, võiksid mingit rolli 
mängida?
Chomsky: Esiteks: inimestevaheline suhtlus ei piirdu 
loomulikult keelega. Me suhtleme väga erinevatel vii-
sidel: žestide abil, riiete kaudu, oma soengutega. Kõik 
vastastikku mõjutavad teod on kommunikatiivsed. Keel 
on ainult üks paljudest kommunikatsioonimoodustest. 
Ent mis puutub telepaatia-sarnastesse nähtustesse, 
siis neisse mul usku ei ole. Ma ei suuda küll tõestada, 
et neid kindlasti ei ole, aga meil oleks vaja vastupidise 



uskumiseks mingeidki tõendeid. 
Brown: Milline on teie jumalakontseptsioon ja kas evolut-
sioonil on oma eesmärk?
Chomsky: Ma ei arva, et oleks mingitki põhjust kahtlusta-
da, et säärastel mõistetel võiks olla mingi tõeväärtus.
Brown: Mis teie arvates juhtub teadvusega pärast surma?
Chomsky: Ma oletan, et siis on temaga kõik.
Brown: Kõik. Lõpp?
Chomsky: Lõpp. Surm on organismi lõpp ja kõige orga-
nismipuutuva lõpp niisamuti.
Brown: Mis on teie arvates suurim oht inimkonnale ja kui-
das seda vältida?
Chomsky: Suurim oht on minu arvates tuumasõda, mis 
ei ole just väga kaugel. Me oleme korduvalt jõudnud fa-
taalse tuumasõja lävele. Õigupoolest on meie liigi pääse-
mine olnud väikest viisi ime. Ja see oht kasvab. Näiteks 
militaarvaldkonna areng ja laienemine kosmosesse koos 
äärmiselt hävitusjõuliste kosmoses asuvate ründerelvade-
ga, mis on ilmselt pidevas valmisseisundis number üks, 
on peaaegu kindel garantii, et häving tuleb, isegi kui selle 
päästab valla juhus.
Need on väga otsesed ohud ja nende tõenäosus kasvab, 
ja sama kehtib ka teiste massihävitusrelvade kohta. Prae-
gusel hetkel on tuumarelvad ilmselgelt kõige hävitava-
mad, kuid ka biorelvade surmamisvõime kasvab ning nad 
levivad. Biorelvade-alaste kokkulepete läbikukkumine 
esitab inimliigile tõsise väljakutse. USA on õigupoolest 
olnud nende läbikukutamiste esirinnas.
Kui te vaataksite meid Marsilt, siis ratsionaalselt mõtlev 
inimene oleks hämmastunud, et meie liik nii kaua vastu 
on pidanud, kuid ta ei julgeks tuleviku peale eriti suuri 
panuseid teha. On aga veel mitmeid ohte. Näiteks ei 
teata just liiga palju keskkonnast lähtuvate ohtude kohta, 
kuid teadlaste seas on väga lai konsensus, et need on 
tõsised. Võib tõenäoline olla, et toimuvad mittelineaarsed 
protsessid ehk väikesed erinevused, väikesed muutused 
võivad kaasa tuua suured tagajärjed. Need võivad olla 
etteaimamatud ning suuresti ka surmavad. Inimesed on 
väga hapras olukorras. Ratsionaalne isik ei veaks meie 
ellujäämise peale kihla.



Brown: Kas teie arvates jääb inimkond püsima või liigu-
me me väljasuremise poole?
Chomsky: Oleneb sellest, kas me suudame oma tule-
viku enda kätte võtta. Meil on vahendid selle jaoks ole-
mas. Pole ju olemas ühtegi loodusseadust, mis ütleks, 
et sa pead panema kosmosesse massihävitusrelvad või 
et sa pead hävitama keskkonda metsiku hüdrokarbooni 
ületarbimise läbi. On olemas valikud. 
Brown: Mis teile lootust annab?
Chomsky: Lühidalt öeldes – vahet pole. Kui lootusrikas 
meist keegi on, see on loendamatutele võimalustele isik-
liku tähtsusetu hinnangu andmine. Aga kui me näeme, 
kuidas inimesed üle kogu maailma kannatavad hirmsa 
ebaõnne käes, siis ei ole see ainult meie asi sellele tähe-
lepanu pöörata, vaid ka kohustus kasutada vabadust ja 
privileege, mida enamik meist naudib.



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 
kolme 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 blogi

Aadressil www.no99.ee/blog on mõtteid ja täiendusi 
meie lavastustele.



Jazziklubi

Kodumaise džässi tase läheb aasta-aastalt järjest kõr-
gemaks ning muusika mitmekesisemaks. Ka hoojal 
2009/2010 toob Eesti Jazziliit Tallinna, Viljandi, Tartu, Pär-
nu, Rakvere ja Kuressaare publiku ette džässi hetkeseisu 
kuumimad nimed. Reedeti, vahel ka neljapäeviti toimuvad 
Teater NO99 keldrisaalis kontserdid.

Piletid Piletimaailmast ja kohapealt 75 krooni, tudengitele 
50 krooni, Eesti Jazziliidu liikmetele ja sama õhtul teatri-
tetendust külastanud inimestele 30 krooni.

Märts

R 05.03 kell 22:00 Eclectic Stories
N 11.03 kell 22:00 Göteborgi Muusikakõrgkooli ansamblid  
    (Rootsi)
R 12.03 kell 22:00 Palauskas Quartet (Leedu Jazzliit esitleb)   
R 19.03 kell 21:30 Flavor (uus generatsioon)
R 26.03 kell 21:30 Tallinn Music Week 

R 02.04 kell 21:30 Maian Kärmas “Õnneleid”
R 09.04 kell 21:30 gruuv grupp ja külaline              
R 16.04 kell 21:30 Aleksei Kruglov ja Jaak Sooääre trio 
    (Moskva-Tallinn)
R 23.04 kell 22:00 Jazzkaar 2010 - Kristjan Mazurchak Trio    
    Piletilevist ja kohapealt 
R 30.04 kell 21:30 Jazzkaar 2010 - Marti Tärn Group  
    feat. Nils Berg (Eesti-Rootsi) 
    Piletilevist ja kohapealt

Aprill



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

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

Pileti hind 225 krooni, sooduspilet 170 krooni. Müügil ka kinke-
kaardid (450 krooni). Sooduspilet kehtib õpilastele, üliõpilastele ja 
pensionäridele.

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

Tund enne etendust pakub Teater NO99 puhvet keldrikorrusel 
erinevaid suupisteid ja pannkooke.

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 
10 141 Tallinn 

Box office is open from Monday to Friday 12 a.m – 7 p.m, as well 
as hour before the beginning of the play. Tickets are also available 
in the tickets offices of Piletimaailm.

Ticket prizes are 225 and 170 EEK.

Mängukava pani kokku Mart Kase



E  01.03 kell 19:00 NO86 Perikles  VIIMASEID KORDI 
T 02.03 kell 19:00 NO83 Kuidas seletada pilte surnud jänesele 
K 03.03 kell 19:00 NO83 Kuidas seletada pilte surnud jänesele 
R 05.03 kell 19:00 NO78 Kes kardab Virginia Woolfi?
L  06.03 kell 19:00 NO78 Kes kardab Virginia Woolfi?
E  08.03 kell 19:00 NO77 Praht, linn ja surm              
T  09.03 kell 19:00 NO77 Praht, linn ja surm              
N 11.03 kell 19:00 NO82 Pea vahetus 
R 12.03 kell 19:00 NO86 Perikles  VIIMASEID KORDI   
L 13.03 kell 19:00 NO86 Perikles  VIIMASEID KORDI
E 15.03 kell 19:00 NO86 Perikles  VIIMANE
T 16.03 kell 19:00 NO82 Pea vahetus     
K 17.03 kell 19:00 NO80 Onu Tomi onnike
N 18.03 kell 19:00 NO80 Onu Tomi onnike
R 19.03 kell 19:00 NO80 Onu Tomi onnike
E 22.03 kell 19:00 NO83 Kuidas seletada pilte surnud jänesele 
T 23.03 kell 19:00 NO83 Kuidas seletada pilte surnud jänesele 
K 24.03 kell 19:00 NO83 Kuidas seletada pilte surnud jänesele 
N 25.03 kell 19:00 NO76,8 Aktsioon
E 29.03 kell 19:00 NO77 Praht, linn ja surm 
T 30.03 kell 19:00 NO77 Praht, linn ja surm 
K 31.03 kell 19:00 NO78 Kes kardab Virginia Woolfi?

N 01.04 kell 19:00 NO78 Kes kardab Virginia Woolfi?
E 05.04 kell 19:00 NO78 Kes kardab Virginia Woolfi?
T 06.04 kell 19:00 NO78 Kes kardab Virginia Woolfi?
N 08.04 kell 19:00 NO83 Kuidas seletada pilte surnud jänesele 
R 09.04 kell 19:00 NO83 Kuidas seletada pilte surnud jänesele              
L 10.04 kell 19:00 NO83 Kuidas seletada pilte surnud jänesele  
T 13.04 kell 19:00 NO76,6 Aktsioon
K 14.04 kell 19:00 NO80 Onu Tomi onnike
N 15.04 kell 19:00 NO80 Onu Tomi onnike
R 16.04 kell 19:00 NO77 Praht, linn ja surm 
L 17.04 kell 19:00 NO77 Praht, linn ja surm 
E 19.04 kell 19:00 NO79 Margarita ja Meister  VIIMASEID KORDI 
T 20.04 kell 19:00 NO79 Margarita ja Meister  VIIMASEID KORDI 
K 21.04 kell 19:00 NO79 Margarita ja Meister  VIIMASEID KORDI 
N 22.04 kell 19:00 NO77 Praht, linn ja surm 
R 23.04 kell 19:00 NO78 Kes kardab Virginia Woolfi?
L 24.04 kell 19:00 NO78 Kes kardab Virginia Woolfi?
E 26.04 kell 19:00 NO78 Kes kardab Virginia Woolfi?
T 27.04 kell 19:00 NO76,4 Aktsioon
K 28.04 kell 19:00 NO76,2 Aktsioon
N 29.04 kell 19:00 NO83 Kuidas seletada pilte surnud jänesele
R 30.04 kell 19:00 NO83 Kuidas seletada pilte surnud jänesele 
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