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NO78 
Kes kardab Virginia Woolfi?
Albee/Ojasoo

Hea haridusega, tundlik ning intelligentne abielupaar, kes 
on väga hea reaalsuse ja fantaasiamängude mängimisel, 
kutsuvad külla noorema mehe ja noorema naise. Algab vestlus 
ja mäng ning omavahel ei jõuta kokkuleppele, mis juhtus või ei 
juhtunud, mis on reaalsus ja mis ei ole. 

Psühholoogia teadusuuringud on näidanud, et mälujäljed on 
üsna ebapüsivad ja tuhmuvad ajaga ebatäpsemaks, püsides 
harva mälus muutumatutena. Uued muljed ja kogemused 
“redigeerivad” peaaegu alati  vanu mälujälgi, eelkõige mingis 
soovitud või eelistatud suunas. Veelgi enam, inimene on üsna 
kergesti sisendatav: usutavaid, kuid illusoorseid kujutluspilte on 
üsna hõlbus hakata pidama tõetruuks meenutuseks.

“Kes kardab Virginia Woolfi?” on peetud näidendiks, kus 
abielu privaatsete teemade arutamine avalikult poolvõõraste 
inimeste ees kandub üle pingeks lava ja publiku vahel. Edward 
Albee on öelnud, et kõik paarid on teiste inimeste seltskonnas 
teistsugused kui omavahel ning kui see kahe inimese 
konventsioon murdub, siis pole enam miski püha.

Seks ja seksuaalne armukadedus. Tõde ja näivus. Armastus. 
Väsimus. Tüdimus. Vihkamine. Pettumine. Üksindus. 
Lojaalsus. Kirg. Usk. Armastus. Ühiskondlikud konventsioonid. 
Meeleheide. Ettemääratus. Õnnelik elu. Üldine moraal. Siirus ja 
teesklus. Ühiskonnakriitika.

Lavastaja Tiit Ojasoo
Kunstnik Ene-Liis Semper
Uus tõlge Peeter Sauter

Osades:
George Hendrik Toompere jr (Eesti Draamateater)
Martha Marika Vaarik
Nick Sergo Vares
Honey Mirtel Pohla

Esietendus 7. novembril 2009 Teatris NO99
Etendused 9/10/24/25 november ja 8/9/11/12 detsember

UUS!





NO79  
Margarita ja Meister
Bulgakov/Pepeljajev

Romaan “Meister ja Margarita” ja füüsiline teater tunduvad 
teineteisest üsna lahus. Seda raamatut pole võimalik illustreerida, 
kuna igasugune illustratsioon on algmaterjalist vaesem või 
teistsugune. Seega on ainuke võimalus luua versioon, mis ei 
esitaks väljakutset olla Bulgakovi romaani aseaine.

Tantsitakse põrandal, tantsitakse köite otsas, joostakse seinal 
ning laskutakse alla laest. Sõidetakse trammis ning lennatakse 
linna kohal. Noored näitlejad sööstavad stseenist stseeni ning 
Moskvast Tallinnasse. Kaskadööre lavastuses ei näe, kõik trikid 
teevad ära näitlejad.

Lavastaja Aleksander Pepeljajev peab “Margaritat ja Meistrit” 
hullumeelseks totaalse teatri näiteks, kuna suuri riske võetakse 
nii lavastuse, näitlemise, koreograafia kui video puhul ning need 
komponendid on kõik omavahel riskantsel moel läbisegatud. 
Algselt tantsuetendusena plaanitud lavastusele lisandus proovide 
käigus tekst. Probleeme rollidega lavastuses pole, sest pole 
konkreetseid rolle.

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, Kristjan Üksküla

Esietendus 25. septembril 2009 Teatris NO99 
Etendused 27/28/30 november ja 15/16/18/19/21/22 detsember
30. novembri etendus algab kell 17.00
Etenduse pikkus umbes 3 tundi ja 5 minutit, üks vaheaeg

UUS!





NO80  
Onu Tomi onnike
Beecher-Stowe/Ojasoo/Semper

“Onu Tomi onnike” on orjandusvastane romaan, mis pärast 
avaldamist 1852. aastal mõjutas tugevalt Ameerika Ühendriikide 
avalikku arvamust. Orjuse patud nähti nüüd läbi, tõsteti relvad 
hädamere vastu ning neegrite ahelad sõlmiti lahti. Lihtsast ja 
sentimentaalsest loost sai müüt, millest toitusid miljonid.
Tänasel päeval on müüt murenenud. Esiteks sai klaariks, et orjus 
ei kadunud tänu moraalsele revolutsioonile, vaid majanduslikule 
paratamatusele: masinad tegid paremini tööd kui neegrid. 
Teiseks ei ole kuhugi kadunud töö kaudu inimeste alandamine, 
rassism, töö ahistav loomus ja nii edasi. Ning kolmandaks sai juba 
60ndatel selgeks, et Onu Tom ei olnud mitte vabadusvõitleja, vaid 
verevaene kompromisside otsija. Kuid enam ei aita palvetamine 
ning leppimisele kutsumine, nagu tegid Martin Luther King ja Onu 
Tom. Nüüd on vaja midagi enamat – midagi, mis ei lepi allumise, 
alandamise ja tööorjusega.
“Onu Tomi onnike” on traagiline lugu neegerorjast, kes müüakse 
julmadele peremeestele. Aeg-ajalt tärkab ka lootuskiir, mõni hea 
sõna, mõni hea peremees, enam-vähem okei töö, kuid siis lõpeb 
kõik – kõlab viimane silp sõnast “dollar” ning Onu Tom on taas 
maha müüdud. Uus amet, endised alandused. 

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.

Esietendus 8. augustil 2009 Teatris NO99
Etendused 12/13/14 november ja 3/4/5 detsember
27/28 november Budapestis kaasaegse draama festivalil
Etenduse pikkus umbes 2 tundi ja 45 minutit, üks vaheaeg





NO82  
Pea vahetus
Uusberg/Uusberg

“Uku Uusbergi kirjutatud ja lavastatud näidend “Pea 
vahetus”otsib ja pakub väljapääse keskpärasuse triumfikäigul 
kulgevast maailmast. Lavastus on kantud alguskokkukõlast.
Maailm on jõudnud ajajärku, kus kehtib ütlemine: “Kiitkem 
keskpärasust, siis ei juhtu mitte midagi.” Tänane teatrinoorte 
põlvkond on sest aru saanud varem kui eelmised ja astub 
sellele vastu. Pühendunult, elus olles. Nüüd on see tuleva 
põlvkonna vaim õnneks ka teatrilaval näha ja kuulda. “Pea 
vahetuse“ lavastus on kantud usust paremasse olevikku.
Lavastuses hingab peale peategelaste ühte vaimsusest 
kantud hingamist kammerkoori jagu noori inimesi – orkester. 
Tundub, et öelda “Pea vahetuse” peategelasteks Märt Avandi 
ja Priit Võigemast pole päris täpne. Nad, tõsi küll, tõestavad 
oma suurepärast mõtlemise, näitlejaks ja inimeseks olemise 
kõrgvormi eeslaval. Mis saaks aga siis, kui neil ei oleks 
orkestrit seljataga, ja dirigenti kas või kusagil raudteejaama 
valjuhääldis. Siis ehk oldaks üksi? Koosolemise õnn, ka selle 
mõistmine on suur õnn, mida paljud ehk enam tahtagi ei oska. 
Lavastuses ollakse koos, kõik tegijad iga toll, iga hetk. Iga 
hingetõmme laval täidab eesmärki, kutsub publikut mõtlema 
alguskokkukõlale, arusaamisele, et parem maailm ja elu võiks 
olla siis, kui inimesed nii palju ei vastanduks. “Pea vahetus” 
kutsub mõistma ja ei mõista hukka. Näidend ja lavastus on 
tõestus sellest, et noored saavad aru sõnast “vastutus” ja on 
kantud aukartusest elu ees.”
Margus Mikomägi, Rapla

Autor-lavastaja: Uku Uusberg (Eesti Draamateater)

Helilooja: Pärt Uusberg (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia)
Osades: Märt Avandi (Eesti Draamateater), Priit Võigemast 
(Tallinna Linnateater), kammerkoor “Head ööd, vend”

Esietendus 13. mail 2009 Teatris NO99 
Etendused 3/11 november
Etenduse pikkus umbes 2 tundi ja 40 minutit, üks vaheaeg





NO83  
Kuidas seletada pilte surnud jänesele
Ojasoo/Semper

Lavastus on paariks korraks tagasi kodusaalis pärast seda, kui 
seda mängiti Slovakkias festivalil Divadelná Nitra ja Venemaal 
festivalil Baltiiski Dom. Näitlejate vahel tekkiv kõrge energianivoo 
on see, millele on võimalus lavastuses kaasa elada olenemata 
kultuuriruumist ja riigist.

“kuidas seletada pilte...” oli minu jaoks esimene kogemus eesti 
teatris, kus ette võeti abstraktsed, võib olla ainult mingeid 
üldmõisteid pidi nimetatud improvisatsioonid (sport, diivan, rünnak 
vms). kuna tegijatel eelnev kogemus/koolitus puudus, siis tõid nad 
eriti ehedalt nähtavale selle, mis moodustab nende teatripilti. no99 
puhul on tegemist teatriga, mis juba pool tosinat aastat on eelkõige 
alternatiivsetest hoiakutest lähtunud, seetõttu võib arvata, et selle 
teatri näitlejad on keskmisest riskijulgemad, õppimishuvilisemad, 
avatumad jne, et nende antennid on kas või alateadlikult 
vertikaalsuunale häälestunud ning koolkondlikud definitsioonid on 
igapäevasest praktikast niivõrd eemal, et toimimist ei määra, ei 
sega, ei determineeri...
/.../
selle etenduse sees on rohkem küsimusi kui vastuseid. selge on 
see, et ükski minister nendele vastata ei saa, sest see on meie 
ametivertikaali siseasi ja ministri jutt on sellest vaatepunktist igal 
hetkel suht absurd. siit lähtub pealtvaatajate nõutu naer, sest 
midagi kogu värgist naljakas ju on, aga raske on sõnastada/
defineerida. on naljakas ja on kurb. (ma ei saanud midagi aru 
– muide, vaatasin huviga.) 

 

kds sltda plte srnd jnsle
andres noormets
“Teater.Muusika.Kino”, nr 8/9 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.

Esietendus 10. märtsil 2009 Teatris NO99
Etendused 19/20/21 november
Etenduse pikkus umbes 2 tundi ja 30 minutit.  
Etendus on ilma vaheajata.





NO88  
ГЭП ehk Garjatšije estonskije parni
Ojasoo/Semper

Väike numbrimaagia:
lavastust on mängitud üle 120 korra
nii laias laastus on vaatajaid olnud 24 000
välismaal on mängitud kaheksas riigis, mille elanike koguarv on 
umbes 189 miljonit
seal on antud 19 etendust umbes 3800 inimesele
seega on lavastust näinud 0,002 protsenti nende riikide elanikest
kui panna sündivuse taseme järgi ritta maailma 195 riiki ning 1. 
kohal on kõige kõrgema sündivusega riik (Kongo), siis meie poolt 
külastatud riigid asuvad kohtadel 159, 160, 166, 174, 181, 184, 
186 ja 192 
kui need 3800 inimest saaksid igaüks 20 last, nende lapsed kõik 
20 last ja nende lapsed omakorda 20 last, siis oleks mõne aja 
pärast 30 400 000 inimest juures. See annab lootust.
praegu saavad need 3800 inimest keskmiselt 1,5 last, nende 
lapsed kõik 1,2 last ja nende lapsed omakorda 1,1 last. See teeb 
kokku 7524 last. See ei anna lootust. 
kui igal aastal sünniks Eestis mitte 15 000 last nagu praegu, vaid 
näiteks 50 000, siis oleks umbes 150 aasta pärast Eestis sama 
palju elanikke kui Venemaal, kui Venemaa jätkaks praegusel 
languskursil

kui need kaheksa kutti lavastuses “ГЭП ehk Garjatšije estonskije 
parni” oleksid ratsionaalselt mõtlevad inimesed, siis ei üritaks nad 
rahvust päästa. Aga nad üritavad.

Lavastaja Tiit Ojasoo, kunstnik Ene-Liis Semper. Osades Rasmus 
Kaljujärv, Sergo Vares, Gert Raudsep, Inga Salurand, Jaak Prints, 
Mirtel Pohla, Elina Reinold (külalisena), Tiit Ojasoo, Andres Mähar, 
Risto Kübar ja Tambet Tuisk

Esietendus 16. mail 2007
Etendused 16/17 november ja 28/29/30 detsember
Etenduse pikkus umbes 2 tundi ja 50 minutit, üks vaheaeg





NO78.5 AKTSIOON

2. detsembril toimub Teater NO99 hooaja teine aktsioon.

Ainult ühel õhtul idee, mida enne proovitud ei ole. 
Aktsioon on lühema planeerimisaja ja vabama struktuuri 
tõttu põnev väljakutse nii trupile kui publikule. Õhtu 
stsenaarium pole detailselt paika pandud, nähtavasti 
hüljatakse ka seekord klassikaline teatriloogika.











Söö mind ära või mida sa tahad

Näitleja Karl Miller räägib oma kogemusest seoses uute 
näidendite lugemisega.

Ma võin uute näitekirjanike suhtes olla tõeline jobu. Millal 
iganes esitletakse jälle mõnd “tööjärgus” olevat näidendit, 
tekib mul kohe vastunäidustus näitekirjaniku suhtes. Paar 
aastat tagasi ühel konverentsil kuulasin paneeli, kus arutati 
“näidendi kirjutamise arendamist”. Paneelist võtsid osad 
paar New Yorgi teatrikriitikut, Yale’i ülikooli professor 
ning kaks teatrijuhti ning nad kõik nõustusid, et lonkav 
rituaal lugeda ette laval näidendeid tekitab üldjuhul ainult 
teravaid kommentaare, mis võivad haavata näitekirjaniku 
enesehinnangut.

Ja ma võisin samal ajal ainult mõelda: “Nojah, aga....
enamus uutest näidenditest ongi ju täielik rämps.”

Selgitamiseks võin öeda, et osad näidendid on rämpsuna 
loodud, osad näidendid saavutavad rämpsu staatuse 
ning osadele näidenditele surutakse rämpsuks olemine 
peale. See konverentsi paneel hõlmas ainult neist 
kategooriatest kolmandat. Mul tuli alles hiljem pähe, 
et oleksin pidanud küsima - Kuidas kriitik ja professor 
saavad väita, et näidendi areng on halb, kui nende 
elukutsed nõuavad lõputut sõnadevoogu ja hommikust 
õhtuni kommenteerimist? Kriitik suhtub näidendisse oma 
standardite järgi, justkui kirjutaks ta sellest ülevaadet 
ning professor suhtub näidendisse justkui ta hindaks 
seda. Kuid, kui enda eest seisev teater tahab midagi kõva 
häälega kuulda ja ise otsustada selle üle, mis töötab või 
mis ei tööta, siis see on lihtsalt ebaõiglane, kui kriitikud ja 
professorid on otsustajad.



Ma olen näitleja, nii ma tean, mis on tagasilükkamine ja 
kriitika. Ma pakun nüüd nimekirja, mis asjad muudavad 
“tööjärgus näidendi” puhul raskeks austada kirjanikku ja 
tema enesehinnangut...

* Pingpong dialoog. Konflikt on oluline osa draamast, 
kuid mõned näitekirjanikud jäävad binaarse dialoogi 
rütmi külge kinni. See kõlab umbes nii:

A: Ära näri oma toitu nii.
B: Ma närin alati oma toitu nii.
A: Mitte pärast seda, kui sa hakkasid jälle liha sööma.
B: Ma mõtlesin, et sa armastad liha.
A: Me mõlemad teame, et ma olen taimetoitlane.
B: See on mulle uudiseks.
A: Sulle on kõik uudiseks.

Ja nii edasi. Kaks tegelast kaklevad kõige ja mitte millegi 
üle ja kõik, mis me teada saame on see, et üks karakter 
vastandub kohe sellele, mida teine karakter ütles. 
On imekspandav, kui kaua mõned inimesed tahavad 
seda rütmi säilitada...kõlab nagu tõesti igav versioon 
Küsimuste Mängust või mõttetu improviseeritud 
tegevus. See stiil on kahtlemata dramaatiline, kuid 
välistab igasuguse dramaatilise arengu, sest ükski mõte 
ei pääse mõjule, kui selle mõjujõu katkestab iga järgnev. 
Ja viha on ainuke emotsioon, mis võib sellist teksti kogu 
stseeni vältel üleval hoida.

* Nimedega pingestamine. See häire ilmneb kõige 
enam romaanide instseneerimisel. Nimesid tuleks 
dialoogi kirjutades kasutada säästlikult:



A: Kuidas läheb, John?
B: Oh, hästi, Sally, hästi.
A: John, kas midagi on valesti?
B: Sally, lõpeta selline pärimine.
A: Ma ei saa midagi parata, John, ma armastan sind!
B: Me ei hakka seda arutama, Sally.

Inimesed ei kasuta päris elus rääkides nimesid. Me teame 
inimest, kellega juttu räägime, pole vaja pidevalt nime välja 
öelda. Raamatu instseneerijad kasutavad nimesid tihti 
asendusena väljendile “Ta ütles”. Minu arvates tuleb liigne 
nimede kasutamine suutmatusest aru saada karakterist. 
Osa intiimsusest ja keemiast jääb puudu ja kirjutaja üritab 
seda korvata pidevalt nimede kasutamisega. Seda asja on 
muidugi lihtne välja juurida - vaadake stsenaarium üle ja 
leidke nimed üles. Küsige endalt, kas need nimed on neis 
kohtades tõesti vajalikud ja kas need kõlavad loomulikult, 
leidke õige seos karakteri iseloomuga.

* Lühike kirjeldus. “Seda näidendit tuleks mängida 
kiires tempos. Karakterid räägivad kiiresti, tegevus 
on hüperkineetiline, tegelaste emotsioonid on kiiresti 
kõikuvad.” Olen erinevates versioonides sarnast juttu 
näinud nii paljude näidendite alguses, et ma nüüd juba 
meelega loen vähemalt pool näidendit läbi, et aru saada, 
milliseid puudujääke üritab autor juhistega siluda. Selline 
lääge sissejuhatus tähendab, et kirjutaja on kahes mõttes 
läbi kukkunud. Esiteks ei vaja kiire, hüperkineetiline, kõikuv 
ja muutlik näidend iseloomustust. Näitekirjaniku toon võib 
longata või žanri määratlus võib paigast ära või ülesehitus 
võib olla konarlik, kuid isikupärane rütmi paigutus peaks 
olema isenesestmõistetav. Palju neid Mamet jäljendajaid 
praegu eksisteerib? Muidugi ei tähenda see kõik, et 
lavastaja või näitleja ei tohiks reeta näidendi rütmi, nagu 



see tihti tegelikult juhtub. Jah, teksti reetmine toimub 
näidendite lavastamisel pidevalt ning seetõttu hakkavad 
kirjutajad lisama näidendite algusesse lühikest kirjeldust. 
Just siis peaks näitekirjanik endalt küsima, miks ta ikka 
ja jälle kirjutab sama jama. Teiseks, soov kiiruse järgi 
varjab tavaliselt loo teisi puudujääke, mida ei tunnistata. 
Dialoog on igav ja isikupäratu. Loos pole õiget teemat 
või tõukejõudu.

* Tükeldatud stseenid. Tony Kushner on inspireerinud 
rohkem jäljendajaid kui David Mamet ja Tom Stoppard 
kahe peale kokku. Kui Mamet’i jüngrid kasutavad 
lühikesi kirjeldusi ja pingpong dialoogi, siis Kushner’i 
fännid on hulluks läinud tükeldadatud stseenidega. 
“Teine vaatus, stseen üheksa on sellest, kuidas 
mees jätab haiglapalatis maha AIDS-i poolt laastatud 
armastatu ja samal ajal tunnistab üks mormoon oma 
homoseksuaalsust uimasteid täis majaperenaisele.” 
Siuke stseen on tükeldatud ainult sellepärast, et see 
leiab aset kahes erinevas ruumis. Suuremas koguses 
hülgamist, ülestunnistust, otsustusvõimetust ja ilmutust 
sulanduvad simultaanselt toimuvaks võitluseks nelja 
väga erineva inimese vahel, kes on kahes agoonia 
dilemmas?

Terve põlvkond näitekirjanikke on kuulanud häält ning 
kopeerivad struktuuri ja kirjutavad kaja, ilma, et ise uut 
häält teevad:

A: Meil on vaja rääkida.
1: Räägi minuga, Tom.
B: Millest?
2: Mis sa tahaksid, et ma ütleksin?
A: See ei saa enam nii jätkuda.



1: Ma tahaksin, et sa vaataksid mulle silma.
B: Vaata tõele näkku, Susan, see on sinu süü.
2: Meie abiellu on tekkimas valed.

Silmadega on raske siukest teksti jälgida. Ja kuigi see 
on kirjutatud kõrvadele, on see kirja pandud nii, et ei saa 
tekkida miski muu peale otsitud kokkulangemise.

* Vaheaja pingestatus. Vaheaeg peaks tähendama 
rohkem, kui võimalust müüa Kendall Jackson Merlot 
veini $5 klaas. Vaheaeg on selleks, et näitekirjanik 
saaks võita publiku usalduse, et nad saali tagasi 
tulevad. Vaheaeg on ka selleks, et näitekirjanik 
saaks eksperimenteerida elliptilise struktuuriga (või 
traditsionaalse ülesehitusega). Kui ma peaksin head 
dramaturgiat iseloomustama sloganiga, siis kõlaks see 
nii: “Inimesed muutuvad. Ja siis nad muutuvad uuesti.” 
Mõnedes näidendites on huvitavad inimesed, kes ei 
muutu. Mõnedes näidendites on huvitavad inimesed, 
kes muutuvad. Piletihinna eest peaksime pakkuma 
liidetud luumurdusid, mis murduvad uuesti. Vaheaeg on 
võimalus katsetada palju luid on siis päriselt murdunud.

Sara Cormeny märkis paari nädala eest teatrilehes 
Parabasis, et paljud uued näitekirjanikud armastavad 
planeerida lennukat koomikat enne vaheaega või 
vahetult peale. Lugedes jätab see mulje, et kirjutajal 
puudub enesekindlus. Õhutatud vahestseen sööb 
ennast ise ära. Näidend muutub keskelt tooreks, 
vahekoomika kõigub justkui võrkkiik esimese osa 
sissejuhatuse ja kolmanda osa pöördelisuse keskel. 
Kirjanik otsib laisalt võimalust tähelepanu kõrvale 
juhtida, et täita aega enne, kui näidend otsa saab. Ja 
järsku siis tundub vaheaeg hoopis dramaatilisem kui 
kõik laval toimuv.



Üks ravim punnitatud vaheaja pinge vastu on loomulikult 
90 minutit kestev ühevaatuseline näidend. Ilma 
väljapääsuta.

Remargid. Naine nutab. Filmis “Juno” on stseen, kus 
talendikas Ellen Page nutab autos. Tema valu näidatakse 
suures plaanis täpselt õigel momendil, mis on kirjas 
stsenaariumis ja jäädvustatud kaamera poolt. Filmis 
“Truly Madly Deeply” on stseen, kus Juliette Stevenson 
läheb terapeudi vastuvõtul endast välja. Ta röögib nii 
kõvasti, et tema kere hakkab võnkuma. Ta karjub välja 
kõik, mis tal on südamel seoses abikaasa surmaga. 
Kui ta on lõpetanud, siis ta nägu on tatti täis ja terapeut 
ulatab talle uhke näoga taskurätiku ja lausub: “Hästi 
tehtud, mu klient. Ma aitasin sul täna saavutada midagi 
äärmiselt emotsionaalset.” Terapeut on liigutatud. Meie 
oleme liigutatud ja Stevenson’i viha pühib hetkega 
minema ühe pisar.

Kui ma näen remarki “Ta nutab”, siis mõtlen ma alati...ei, 
ta ei nuta. Ja kui ta nutab, siis sellepärast, et tegevuslik 
dialoog nõuab seda, mitte, et näitekirjanik nõuab nuttu. 
Eelkõige meesnäitekirjanikud sööstavad vägivaldselt 
tihti naistegelastele ette emotsionaalseid momente, 
mitte ei lase karakteritel sisemiselt nendeni ise jõuda. 
Osalesin ühel lugemisel kuu aega tagasi ja olin täiesti 
üllatunud, et nädal pärast proovide algust ei olnud ühte 
emotsionaalset remarki keegi lugejatest dialoogi vahelt 
tähele pannud. See kõlas umbes nii “Ta seisab, ootab, 
mõtleb, nutab ja kogub ennast uuesti.” See oleks stseen, 
mille saaks valmis teha tehnilises proovis - õige valgus 
peale ja voila!



Meelemürgid. Osad inimesed oskavad omavahel 
suhelda ainult siis, kui nad on juua täis või purjus. 
Sellistel inimestel on tõsised probleemid. Mõned 
näitekirjanikud arvavad, et harmoonia ja sisemine 
põlemine võib tekkida ainult juua täis või pilves inimesel. 
Kui näitekirjanik on kirjutades juua täis, siis on ka tema 
karakterid ainult juua täis ja see tõmbab karakteri 
väärtust alla. Ükski karakter ei saa olla targem või 
verbaalselt osavam kui näitekirjanik, peab levitama tava, 
et iga sõna/hetk ja kaemus tuleb luua võimalikult usutav. 
Muidugi ei saa seda piirangut käsitleda kitsarinnaliselt 
- Dionysos oli ikkagi veinijumal -, kuid hea kirjanik ei vaja 
kirjutamiseks meelemürke, et kirjutada meelemürkide 
küüsis olevaid inimesi. Teater on dionüüsiline sündmus, 
sest võib põhjustada teadvuse muutumist ja mitte 
sellepärast, et näitab inimesi, kelle taju ja teadvus on 
muutunud tänu meelemürkidele. Purjus inimeste stseen 
on näidendis tihti ainult üleliuglemiseks sõnadest, mis 
muidu ei tundu poeetilised või midagi tähendavat. Ja kui 
keegi kukub purjakil olles pikali...nojah...niimoodi juhtub 
purjus inimestega. Kuid peab ikka olema väga hea 
põhjus miks karakter käib neljakäpukil mööda lava.

Tühjad ruumid. Kaasaaegne teater on kallis Rube 
Goldbergi masin, mis valgustab kummitusi. Nii palju 
pingutatakse, palgatakse töötajaid ja tegeletakse 
heategevusega ainult selleks, et valgustada tühja ruumi 
21 tundi ööpäevas.

Kõik hurjutavad, kui kuulevad mõnd Köögikraanikausi 
näidendit, kuid Köögikraanikausi näidenditel on 
vähemalt kindel põhjus miks toimub tegevus mitu 
tundi ühes toas. Praegu viskavad näitekirjanikud kogu 
lavakujunduse peale köögikraanikausi publikusse 



ning kasutavad kärsitut ja ärritunud dialoogi, mis on 
vähe seotud tühja ruumiga, kus tegelane füüsiliselt 
viibib. Arvatakse, et ruumi parameetritega arvestamine 
on aegunud jama. Kuid minu jaoks on see tihti ülim 
väljakutse.

SÖÖ MIND VÕI MIDA SA TAHAD

Ma just lõpetasin ühe lugemise Kennedy Keskuse 
igaaastasel Lehelt Lavale festivalil. Näidendi pealkirjaks 
oli “Söö mind või mida sa tahad” ja ning lisaks 
igasugustele kuritegudele on näidendis järgmist - üks 
väga pikk purjus tegelastega stseen, tolade kombel 
lendamine meditatsiooni fantaasiatesse, veidi pingpong 
dialoogi, nuttev vanem naine ja räige rütm, mida saaks 
kindlasti siluda lühikese kirjeldusega näidendi alguses. 
Ma ei usu, et selle näidendi puuduseks oleks otsitud 
vaheaja pingestatud, kuid me lugesime ka ainult esimest 
vaatust. Kogu näidendi pikkuseks on 160 lehekülge, 
seega on kindlasti mõned tükeldatud stseenid vajalikud.

Asi on selles, et...mina kirjutasin selle näidendi.

Tahaksin mõelda, et joomine on näidendis 
poissmeestepeo osa ning tänu joomisele ei suuda 
peategelane purjus peaga olulist informatsiooni 
salvestada. Meditatsiooni hetk juhtub esimese vaatuse 
poole peal, mitte peibutisena enne vaheaega. Kuid 
ma kardan, et see meditatsiooni värk on lihtsalt minu 
mannetu tee naistegelase südamesse, keda ma 
tegelikult veel täiesti ei mõista. Mul oli hea meel, et 
inimesed naersid naljade peale ja lugedes pinge kasvas 
esimese vaatuse lõpus. Aga muidu olin ma higistav 
ja varbaid väristav sasipundar ja hoidsin end tagasi 



karjumast: RÄÄKIGE KIIREMINI! ANDKE MINNA!

Jään oma eespool toodud nimekirja juurde. Hea 
näidend jääb ellu ka spontaansel avalikul lugemisel. 
Kirjanik ei pruugi olla nii oluline teatri osa kui on näitleja, 
kuid kirjaniku ülesanne on raske, sest tal pole lubatud 
valetada. Näitlejad võivad valetada, kui nad tahavad, 
sest pingutus emotsiooni saavutamiseks loeb tihti 
samapalju kui emotsioon ise. Kuid Jose Rivera sõnad 
olid puhas kuld, kui ta ütles, et õige kirjaniku blokk tuleb 
sellest, kui ta tunneb oma tegevuses pärssivat valet.

Hetkel ma ei tunne blokki, pigem olen ülestimuleeritud. 
Ma ei tea, millal mu tööd jälle kõva häälega ette 
loetakse. Kõik, mis tean on see, et see võimalus oli 
tõeline kogemus mu jaoks. Nägin sellist protsessi teise 
nurga alt ja sain aru, et näitlejad on näitekirjanikule 
protsessi käigus tõeline kingitus. Vaatan kahetsusega 
näitekirjanikke, kes vihkavad näitlejaid ja kes 
masohhistlikult mängivad iseendaga telefonimängu, kui 
nende näidendeid lavastatakse.

Mis ma sellest kõigest õppinud olen? Öeldes ühe oma 
loodud karakteri sõnadega - peab õppima pardale 
jõudma. Näidend ei ole sõnad inimese peas, vaid 
sõnad näitlejate suus. Tõeline lugu peitub plahvatuslike 
stseenide padrikus, asendamatutes elu uurivates 
karakterites, valedes, kõrvalepõiklemistes, unistuste 
järjestamises ja ümberkirjutamises. Oli kingitus kuulda 
enda kirjutatud sõnu näitlejate suust.





Jazziklubi

Jazzliidu 6. kontserdihooaeg
Kodumaise džässi tase läheb aasta-aastalt järjest 
kõrgemaks ning muusika mitmekesisemaks. Ka hooajal 
2009/2010 toob Eesti Jazzliit Tallinna, Viljandi, Tartu, 
Pärnu, Rakvere ja Kuressaare publiku ette Eesti džässi
hetkeseisu kuumimad nimed. Enamik muusikuid, kes 
lähikuudel Jazzliidu kontsertidel üles astuvad, ei vaja tut-
vustamist - nende seas on Siim Aimla, Helin-Mari Arder, 
Kadri Voorand, Marju Kuut, Jaak Sooäär, Tanel Ruben ja 
paljud teised. Uut plaati tutvustab Oleg Pissarenko, oma 
bändiga esineb noor andekas bassist Peedu Kass ja põ-
nevas trioprojektis astub lavale taas ka Brian Melvin.
Instrumendiga varustatud muusikutele on sissepääs 
tasuta.
Piletid Piletimaailmast ja kohapealt 75 krooni, tudengitele 
50 krooni, Eesti Jazzliidu liikmetele 30 krooni.

November

R 06.nov kell 21.30 Jazzkaar esitleb: Vincent Curtoise  
  Quartet (Prantsusmaa)
R 13.nov kell 21.30 ASK (Noormets,Soo,Kerikmäe)
R 20.nov kell 21.30 Eesti Muusika ja- 
  Teatriakadeemia  ansamblid
R 27.nov kell 22.00 Siim Aimla & Ocean`s 4

R 04.dets kell 21.30 Liudas Mockunas/Marc Ducret duo  
  (Leedu,Prantsusmaa) 
R 11.dets kell 21.30 Juurihoito (Soome Jazzliit esitleb)
R 18.dets kell 22.00 Raul Sööt  
  “Kui sisemine dialoog vaikib”

Detsember



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. Müügil ka 
kinkekaardid (450 krooni). Kinkekaartide kehtivusaega 
on pikendatud hooaja lõpuni, 1.juulini 2010. 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 keldrikor-
rusel erinevaid suupisteid ja pannkooke.

Teatrimaja taga asuv autoparkla on etenduse ajal publi-
kule avatud. Rattaparkla on peaukse vestibüülis.

Teater jätab endale õiguse teha mängukavas muudatusi. 
Ärajäänud etenduste piletid ostetakse tagasi või vaheta-
takse 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. 

Mängukava pani kokku Mart Kase



T 03.11 kell 19:00 NO82 Pea vahetus
L 07.11 kell 19:00 NO78 Kes kardab Virginia Woolfi? ESIETENDUS
E 09.11 kell 19:00 NO78 Kes kardab Virginia Woolfi? 
T 10.11 kell 19:00 NO78 Kes kardab Virginia Woolfi?  
K 11.11 kell 19:00 NO82 Pea vahetus
N 12.11 kell 19:00 NO80 Onu Tomi onnike
R 13.11 kell 19:00 NO80 Onu Tomi onnike
L 14.11 kell 19:00 NO80 Onu Tomi onnike
E 16.11 kell 19:00 NO88 ГЭП
T 17.11 kell 19:00 NO88 ГЭП             
N 19.11 kell 19:00 NO83 Kuidas seletada pilte surnud jänesele 
R 20.11 kell 19:00 NO83 Kuidas seletada pilte surnud jänesele 
L 21.11 kell 19:00 NO83 Kuidas seletada pilte surnud jänesele 
T 24.11 kell 19:00 NO78 Kes kardab Virginia Woolfi? 
K 25.11 kell 19:00 NO78 Kes kardab Virginia Woolfi? 
R 27.11 kell 19:00 NO79 Margarita ja meister  
R 27.11 kell 19.00 NO80 Onu Tomi onnike 
  Budapestis kaasaegse draama festivalil
L 28.11 kell 19:00 NO79 Margarita ja meister 
L 28.11 kell 19.00 NO80 Onu Tomi onnike  
  Budapestis kaasaegse draama festivalil
E 30.11 kell 17:00 NO79 Margarita ja meister 

K 02.12 kell 19:00 NO78,5 Aktsioon
N 03.12 kell 19:00 NO80 Onu Tomi onnike
R 04.12 kell 19:00 NO80 Onu Tomi onnike
L 05.12 kell 19:00 NO80 Onu Tomi onnike
T 08.12 kell 19:00 NO78 Kes kardab Virginia Woolfi?  
K 09.12 kell 19:00 NO78 Kes kardab Virginia Woolfi? 
R 11.12 kell 19:00 NO78 Kes kardab Virginia Woolf?  
L 12.12 kell 18:00 NO78 Kes kardab Virginia Woolfi?  
T  15.12 kell 19:00 NO79 Margarita ja meister  
K 16.12 kell 19:00 NO79 Margarita ja meister  
R 18.12 kell 19:00 NO79 Margarita ja meister  
L 19.12 kell 19:00 NO79 Margarita ja meister 
E 21.12 kell 19:00 NO79 Margarita ja meister  
T 22.12 kell 19:00 NO79 Margarita ja meister  
E 28.12 kell 19:00 NO88 ГЭП   
T 29.12 kell 19:00 NO88 ГЭП 
K 30.12 kell 19:00 NO88 ГЭП
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