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NO74 Uuslavastus
Lagle/Eelmaa

Ühel päeval helistati teatrisse ja öeldi, et lavastaja on kadunud. 
Seda on juhtunud varemgi, aga nad on alati kõik üles leitud 
– kes kodust, kes suvemajast mere ääres, kes aga kasiinost, 
kus ta nukralt žetoone käes veeretab ja mõtleb, et teatriime on 
ikkagi liiga üürike, et selle jaoks kogu oma elu pühendada.

Aga lavastaja ei ilmunud välja ka järgmisel ega ülejärgmisel 
päeval. Teda polnud kodus, suvemajas mere ääres ega 
ka kasiinos. Tema telefon oli välja lülitatud. Kuulutati välja 
hädaolukord. Ajalehtedes avaldati suured kuulutused koos 
päevinäinud passipildiga, raadios hõigati lavastajat iga tunni aja 
tagant, kuid ikka ei midagi.

Lavastaja oli aga olemas. Ta oli metsas, istus väikeses 
lõkkepuude hoidmiseks mõeldud varjualuses, ja mõtles välja 
uut lavastust. See pidi tulema lavastus, mille peategelane teeb 
läbi psühhedeelse tripi läbi iseenda ja teiste. Loominguline 
inimene, kelle elu läheb mööda sõrmenipsuga. Nii see lavastaja 
seal istus ja mõtles. Samal ajal otsisid teised aga teda taga. 
Kaugusest kostis juba huikeid, kaitseliitlastest ja vabatahtlikest 
moodustatud rühmad jõudsid lähemale. Tema leidmiseni oli 
jäänud vähem kui tunnike. Täieliku üksinduse õnnelik hetk oli 
läbi saamas.

Lavastaja Lauri Lagle (Eesti Draamateater)
Osades Risto Kübar, Rasmus Kaljujärv, Inga Salurand, Marika 
Vaarik, Tambet Tuisk, Gert Raudsep, Jaak Prints, Eva Klemets, 
Andres Mähar

Esietendus 23. oktoober
Etendused 25/26/27 oktoober
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NO83 Kuidas seletada pilte surnud jänesele
Ojasoo/Semper

Õigupoolest on seda lavastust päris raske kirjeldada. Me ise 
arvasime, et on väga okei, kui luua lavastus, millel on küll 
kindel struktuur, kuid kuhu jääks igal etendusel sisse erakordse 
õnnestumise või – olgem ausad – ka eksimise võimalus. Teha 
lavastus, kus näitlejad teeksid laval puhtaid tegusid ja looksid 
puhtaid kujundeid, vürtsitada seda poliitilise steitmendiga 
Eesti kultuuripoliitika kohta ning šeikida siia juurde veel heli- ja 
ruumiinstallatsioone, nutikat kunstiloengut, lühistseene ja nii 
edasi. Aga siis kirjutati ajalehes, et nii ei tohi teatrit teha, sest 
see on oma nabas sonkimine. Ja iseenesest on see õige, sest 
just seda me tahtsimegi teha: uurida, mis on kunsti ja kunstniku 
mõte. 

Sügisel mängime lavastust üle tüki aja taas Eestis. Kevadel 
oli see kutsutud Šveitsi, suvel maailma ühele olulisemale 
teatrifestivalile Viini, augustis olime Tamperes. Möödunud 
sügisel, muide, sai lavastus Peterburi suurelt festivalilt 
peapreemia ja muid preemiaid on saadud mujaltki, nii et kui 
te juhtute olema auhinnatundlik teatrikülastaja, siis võib-olla 
veenab see teid kuidagi. NB! Uusimatel andmetel ongi „Kuidas 
seletada...“ tõusnud Euroopa lavastuste edetabelis juba 24. 
kohale!

Ahjaa, ja üks austerlane kirjutas, et lavastus on “nutikas 
ja intelligentne”, aga ka “energeetiline, meeleline, lõbus ja 
mänguline”, ning et trupp on “väljendusjõuline ja šarmantne”. 
Täitsa punk.

Lavastajad Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semper
Laval Teater NO99 trupp

Etendused 9/10/11 ja 29/30 september  
15. oktoobril festivalil Sirenos (Leedu)





NO82 Pea vahetus
Uusberg/Uusberg

Üks endine popmuusik ütles selle lavastuse kohta, et too 
meenutab talle ühist tseremooniat või jutlust. Ei maksa nüüd 
ehmuda, ta ei mõelnud religioosset palvet, vaid normaalset, 
teatud määral pühalikku ja kindlasti väga siirast koosolemist, kus 
kokkutulnud jagavad mõtteid ja tundeid selle kohta, kuidas kõige 
paremini oma elu elada. Mõni ime siis, et ikka ja jälle ilmub välja 
mõni noor inimene, kes ütleb, et on seda lavastust näinud juba viis 
korda. Või et nende emad ja isad on pärast lavastuse nägemist 
olnud kodus köögilaua taga kuidagi eriti mõtlikud. Mnjah, 
õigupoolest ei teagi me kedagi, kellele see lavastus ei meeldiks.

Kuid võib-olla kõige meeldivam kogu asja juures on see, et see 
lavastus ei ole moralistlik. Uusberg usaldab näitlejate mängu 
sedavõrd, et “Pea vahetus” on ühtaegu Priit Võigemasti ja Märt 
Avandi ühine tulistamine kui ka nende isiklik trip. Lihtsalt istu ja 
vaata, kuidas näitlejad mängivad, ja juba sellest piisab elamuse 
saamiseks. Uusbergi vend, teine Uusberg, toob oma koori ja 
sellele seatud lauludega juurde aga mõõtme, mis on ühtaegu 
traagiline ja aus, aga ka vabastav ning ülendav. 

Ühesõnaga, kui sa oled 15 kuni 85, ja sa tahad teatris kogeda 
tunnet, et oled osake millestki suuremast, ja sa ei karda siirust 
ning oled valmis emotsionaalseks raputuseks, siis on “Pea 
vahetus” vist küll see lavastus, mida vaadata viis korda või 
rohkemgi. Ainuke asi – ainult mõned etendused ongi veel jäänud...

Lavastaja Uku Uusberg (Tallinna Linnateater)
Osades Priit Võigemast (Tallinna Linnateater), Märt Avandi (Eesti 
Draamateater) ja kammerkoor “Head ööd, vend”

Etendused 7 september ja 1/4/5 oktoober Teatris NO99 ja 
9/10 september festivalil DRAAMA 2010 Tartus
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NO77 Praht, linn ja surm
Fassbinder/Õunpuu

“Praht, linn ja surm” on täpselt see, mida pealkiri lubab. 
Inimesed on siin ühiskonna praht, eemaletõugatud, äravisatud 
ja põlatud litsid, juudid, vormelifännid, transvestiidid, invaliidid 
ja kääbused, kellele elu kuningad kunagi patsi ei löö. Linn on 
sünge ja ähvardav, aga mitte Kopli liinide mõttes, vaid see 
on linn, mis asub meie kõigi peades. Linn on see, mis jagab 
inimesi nagu jagatakse külmkappe – ühed on energiaklassist 
“A” ja teised klassist “D”. Ja surm? Surm on nende inimeste 
jaoks juhtunud juba enne, kui neil üldse elama on lubatud 
hakata.

Veiko Õunpuu on seesama Veiko Õunpuu. Filmidega üksinduse 
traagikast ja struktuursest vägivallast on ta olnud üksikisiku 
vabaduse peamine advokaat ühiskonna seltsimehelikus kohtus. 
Rainer Werner Fassbinder oli Saksa kino ja teatri Wunderkind 
ning enfant terrible korraga – mees, kelle teostes on inimesed 
julmad nagu lapsed ja õrnad nagu loomad.

Ja lõpetuseks väike väljavõte ühest Õunpuu intervjuust:
Ma üllatun teatris ikka ja jälle salvestamisvõimaluse 
puudumise üle. See on minu jaoks kuidagi ebanormaalne. 
Isegi õnnestunud hetked lihtsalt hajuvad olematusse, kõik on 
amorfne nagu soo. /.../ Kinos kontrollib lavastaja kõike, teatris 
pole võimalik mitte midagi kontrollida. Näoilmed, žestid, hääle 
tugevus ja tämber, täpne muusika ja valgus – kõik on teiste 
inimeste kätes. Ja siis see lava. Vaata, kust tahad, see on ikka 
ainult mingi põrand ja seinad.

Lavastaja Veiko Õunpuu
Laval Teater NO99 trupp

Etendused 20/21/22 september





NO78 Kes kardab Virginia Woolfi?
Albee/Ojasoo/Semper

“Nonii,” ütleb vana NO99 sõber ja laseb kokkuvolditud ajalehel 
nõutult vanni kõrvale kukkuda. Ta hingab sügavalt sisse ning 
libistab end siis sooja vee sisse. Ta avab silmad ja näeb, kuidas 
lakke keeratud säästupirnid heidavad tuhmi valgust läbi väreleva 
veepinna. “Nad ei pidanud ikkagi vastu,” mõtleb sõber, ja surub 
parema käe pöidla ning nimetissõrmega oma nina kinni.

“See on hea näidend. Isegi väga hea näidend. Terav, kiire, 
intelligentne, aus, halastamatu. Ja mis peamine – väga-väga 
tundlik. Paratamatus elada ja oskamatus eluga toime tulla. 
Meeleheide ja meeleheitlik püüe mingisugusegi õnne järele. Või 
noh, mis kuradi õnne – hea, kui suudaks temaga pool tundigi 
ühes toas olla, ilma et ta mul südame pahaks ajaks. Või mina 
temal. Umbes nii nad kõik mõtlevad, George ja Martha, Nick ja 
Kullake.”

“Ja näitlejad on head. Isegi väga head. See on nende tour de 
force. On see vana hea näitlemisevärk, rollidega ja puha? Ma ei 
tea. Ma ei usu. Nad on selleks liiga head näitlejad, et mängida 
kedagi teist. Või noh, muidugi mängivad nad kedagi teist, aga 
see valu on kuidagi liiga ehe, et arvata, nagu siin oleksidki 
“rollid” ja “publik” ja muu säärane kraam. Ühes blogis kirjutati, 
et näitlejad peaksid meid hoiatama sääraste tegelaste eest nagu 
George ja Martha ja Nick ja Kullake. Ma ei tea. See oleks nagu 
hoiatada elamise eest.”

NO99 sõber tuleb veepinnale. Ta on näost punane. Vesi oli 
ikkagi liiga kuum. Ta tõuseb vannist ja läheb peegli ette. See on 
kaetud sooja uduga, aga kui ta käega sinna vao sisse tõmbab, 
on peeglipind külm. “Aga mingi saladus peab seal veel olema,” 
mõtleb ta. “Mille kuradi pärast nad tegid Woolfi? Mille?” Ta 
vaatab seinakella. Etenduse alguseni on jäänud neli tundi. On 
aeg ennast riidesse panna.

Lavastajad Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semper
Osades Hendrik Toompere jr (Eesti Draamateater), Marika Vaarik, 
Mirtel Pohla, Sergo Vares

Etendused 14/15/24/25/27 september ja 29/30 oktoober
6/7 septembril festivalil DRAAMA 2010 Tartus























Mis teil selle kaameraga on? 

Eero Epner

Kui mõned aastad tagasi üks teatrikriitik lavastust “Stalker” 
arvustades nurises, et kaamerasse mängimine muutus 
tüütuks ning “tahtnuks ometigi näha elavat teatrit”, siis 
tulid mul miskipärast meelde 1990ndad. Aeg, mil esimesed 
videolahendused siinsele teatrimaastikule jõudsid, tehti esimesi 
montaažiimesid ning VHS mõjus moodsana. See oli ka aeg, 
mil videokunst maandus Eesti kunstiväljale. Kui palju kirgi see 
küttis! Mitmed kunstnikud võtsid viirgu ja tulistasid kogupauke 
kunsti pihta, milles puuduvat originaalsus ja kunstniku 
käepuudutus, kaamera värisevat, stseenid on liiga pikad ning 
provokatiivsed ja üleüldse pole see enam “kunst”, vaid... kurat 
teab mis. Minu lemmiksüüdistuseks on aga olnud alati: “Te 
ahvite välismaa eeskujusid”. See kaart on Eestis tagataskust 
võtta alati, kui vähegi moodsam sisuline või vormiline lahendus 
endale läbi traditsioonide padriku teed murdma hakkab. Nii 
ütlesid 60ndatel alustanute kohta vanad pallaslased, et need 
olevat plangumaalijad ja Tšehhi kunstiajakirjadest nähtud 
võõramaise kunsti andetud ahvijad (mis poolenisti oli isegi tõsi, 
sest nood ajakirjad tõid tõesti uut inspiratsiooni). Needsamad 
60ndatel alustanud süüdistasid omakorda 90ndate tüüpe aga 
selles, et nad on valinud pintsli asemel kaamera ja see olevat 
kõik kokku vaid FlashArtist ja mujalt moekatest ajakirjadest 
kokku kraabitud kraam. Ei mingit eestilikku kunsti!
Toonane rünnak oli suunatud ennekõike videokunsti vastu, 
kuid ka teatris tõusid mitmed kriitikud tagajalgadele, kui 
Jalakas ja teised hakkasid uurima, kuidas oleks, kui võtta 
lisaks tekstiraamatule, rekvisiitidele, kostüümidele ja grimmile 
kasutusele veel üks väljendusvahend. Hea küll, ehk oli toonase 
ründe taga esimene ehmatus. Ilmselt oli raske harjuda, 
et videopilt võib lahedalt mõjuda ka siis, kui sinna ei ole 
kirjutatud “YLE TV”. Soovimata näha, et video ei ole eesmärk 
iseenesest, vaid üks vahend teiste seas, mis avardab ka 
näitlemise võimalusi, anti mõnda aega pihta, kuid siis rünnak 



vaibus. Arvasin, et lõplikult. Kuid viimased aastad on näinud 
kaameraviha taastulekut.
Ikka ja jälle võib kuulda, kuidas keegi nuriseb, et “näe, 
lavastuses kasutati videot, seda moe- ja lastehaigust”. Hiljuti 
võttis üks lavastaja kasutusele juba jumalasõnagi, pannes 
kõigile südamele, et Piibel algab sõnadega “Alguses oli 
sõna”, mitte “Alguses oli ekraan”. Tõsi ta on. Kahjuks jättis 
ta mainimata, et Piibel ei alga ka sõnadega “Alguses oli 
dekoratsioon”, “Alguses oli mikserpult” ega isegi elementaarse 
tõdemusega, et “Alguses oli lavastaja”. Ent kui me eemaldame 
teatrist kõik, mis pole Piiblile meelepärane, siis kardan, et 
tulemuseks on teater, mis on küll toredasti sõnakeskne, kuid... 
kohutavalt igav.
Lubage öeldagi siin paar sõna teksti ja pildi vahekorra kohta 
kaasaegses teatris. Olin aastaid naiivsel arvamusel, et kui 
60ndatel hüüti “Vanemuise” lavalt “Maha literatuur!”, et siis 
on teatud barjäärid murtud ja edaspidi võib keskenduda 
rahulikult teatrile, kus on nii literatuuri kui ka mitteliteratuuri. 
Kus – ühesõnaga – ei ole “sõna” roll teatris enam mingiks 
eraldi küsimuseks, vaid teda kasutatakse siis, kui on vaja, 
ja kui pole, siis ei kasutata. Kuid ma eksisin. Üks päevalehe 
kriitik, kes kirjutas oma magistritöö teatriuuendusest ja kiitis 
seal (õigustatult) tehtud murrangut, mh teksti vabamat suhet 
teatriga, ründas kuu aega pärast magistritöö kaitsmist üht 
lavastust etteheitega, et seal proovitakse tekstiga mingeid 
nippe teha. Ka hilisemates arvustustes on ta jäänud truuks 
oma ideaalile: teatri süda on sõna. Näitleja peab õppima 
tekstiga töötama. Lavastaja peab oskama valida häid tekste. 
Dramaturgid peavad neid kirjutama. Noh, ma ei usu seda. 
Olen näinud video pealt Panso lavastusi ja isegi seal, ma 
julgen öelda, ei olnud parimad hetked mitte need, kus laval 
kõlas “suurepärane sõna”, vaid see, kus näitlejad mängisid ja 
lavastaja oli loonud kunstilise kujundi. Vahel sündis see teksti 
kasutades, vahel mitte. Kuid arvamus, et “sõna on igal juhul 
hea”, näib kaasaegsesse teatrikriitikasse üha enam juurduvat. 
Ja mitte ainult. Kui mõni aasta tagasi paluti lavaka lõpetanud 
tudengitel öelda, mis on nende suurim missioon teatris, vastas 
üks neist: “Kaitsta ilusat eesti keelt”. Hmm. Kui ma nüüd 



meenutan, siis Piibel ei alanud küll sõnadega: “Alguses oli ilus 
eesti keel.”
Ent rääkigem korraks siiski kaamerast. Jätkem siinkohal 
kõrvale filosoofilised mõtisklused selle üle, kust on pärit eesti 
kultuurile tunnuslik pildiviha – kunstiteadlane Boris Bernstein 
on kirjutanud mitte küll päris samal teemal, kuid kultuurides 
esinevast visuaalse kujutamise vaenamisest pikalt ja põhjalikult. 
Rääkigem korraks, miks kaamera on hea, isegi kui ta on 
tegelikult sedavõrd loomulik, et tema “headusest” rääkimine 
mõjub ausalt öeldes absurdsena. Kuid proovigem.
1990ndatel põhjendati uute tehnoloogiate tulekut teatrisse 
sageli erinevate tehnoutoopiate võtmes. Inimene lahustuvat 
peagi arvutiga ühte, ta võib teleporteeruda (ja kuidas ma tahaks 
seda teatris näha!), olla küborg, tema juhtimine videopuldist 
on kohe-kohe reaalsus. Muide, just neil päevil toimub San 
Franciscos futuristlik üritus Singularity Summit 2010, kus 
arutatakse lähituleviku tehnoutoopiate ja –düstoopiate üle. 
Daniel Vaarik raporteerib koha pealt: “Vaadates kõike seda 
tehnoloogiat võimalikult kainelt, tuleb nentida, et põhimõtteliselt 
me (inimesed) jätkame seda, mida Prometheus tegi (varastas 
jumalatelt tule), kisume lahti seda, mis pole päris lubatud 
(Pandora laegas), lendame seal, kus Ikaros (päikesele liiga 
lähedal) ning teeme diile nagu Faust (kellegi või millegiga, 
mis on meist palju võimekam ja kelle moraal on meie omast 
erinev). Kuid teisest küljest tuleb nentida, et kuna me oleme 
inimesed, siis me ei saa seda vältida. Tehnoloogia areng ei 
jää sellepärast seisma, et mõned seda kardavad. Liiga hilja. 
Ning võtku siis maast esimene kivi see, kes ei kanna prille 
(nägemistehnoloogia), ei loe raamatuid (mälutehnoloogia), 
ei sõida jalgratta või autoga (transporditehnoloogia). 
Põhimõtteliselt on iga inimene juba täna teatud määral küborg 
ehk masina ja inimese liitorganism ning parim, mis me teha 
saame on kujundada selle liidu tulevikku võimalikult selge 
pilguga ja hoolikalt riske kaaludes. Või siis niipidi öeldes – kui 
tõesti peaks olema piisavalt kõrge tõenäosus, et saabub 
singulaarsus [masina ja inimese liitumine], siis ei tohiks see 
mitte kuidagi olla üksikute tehnohuviliste teema.”
See sai küll pikk tsitaat, kuid sõnalembidele on see kindlasti 



meelepärane. Niisiis: tehnoutoopiad on jõudnud juba täiesti 
uuele tasandile ning video toomine teatrisse lootuses, et 
see peegeldab kuidagi tehnoloogilist pööret, on tänapäeval 
suhteliselt naeruväärne. Sest mis on üks HD kaamera 
maailmas, kus inimestele istutatakse sisse kiipe? Relikt.
Teine põhjendus kaamera kasutamiseks teatris, mida ma 
olen aeg-ajalt kuulnud, on järgmine. Me elame maailmas, kus 
kõike määrab televisioon. Meie rütmid, eesmärgid, ideaalid ja 
unistused on ära määratud televisiooni poolt. Seega peame me 
tooma televisiooni ka teatrisse, et mitte ajast maha jääda. See 
on ilus põhjendus, aga kahjuks ainult teoreetiline. Kaamera jääb 
teatris kasutades alati elitaarsemaks kui televisioon, ja seetõttu 
ei saavutata kunagi (või vähemalt pole ma näinud) seda 
massimeediaefekti, mis televisioonil on. Kaamera ei ole teatris 
kunagi nii hüsteeriline, vägivaldne ja jabur kui televisioonis, sest 
ta lihtsalt ei suuda seda. Ja pealegi – kas keegi veel tänapäeval 
üllatub, kui talle öeldakse, et “televisioon manipuleerib sinuga!” 
Anybody? Ilmselt mitte, ja seepärast ei ole ka erilist mõtet 
kulutada hulgaliselt auru selle nimel, et väita, nagu võiks 
kaamera teatris peegeldada televisiooni mõju inimesele.
Aga kaamerapilt mõjub teatris ometigi miskipärast hästi, 
ja seda tegelikult mitte tema uuenduslikkuse tõttu, vaid 
seepärast, et annab juurde võimalusi teatri kõige algsemale 
elemendile. Kui keegi viitsiks kunagi kirjutada teatripiibli, algaks 
see ilmselt sõnadega “Alguses oli näitleja”. Jah, just nimelt 
– kaamera on mõeldud teatris ikkagi näitleja jaoks. Muidugi 
võib temaga teha ka igasugu muud värki, kuid näitleja mõjub 
kaameras alati hästi, huvitavalt ja – mis peamine – väga elavalt. 
Berliini teatris Volksbühne aastaid videolahenduste kallal 
töötanud tüüp räägib ühes intervjuus põnevalt mõnest lihtsast 
põhimõttest, kuidas teatris kaameraga töötada. Ta räägib 
võttenurkadest, mis mõjuvad hästi ja millised mitte – näiteks 
ei ole mõtet dubleerida vaataja pilgunurka, vaid valida uus ja 
lahedam nurk. Aga ta räägib ka sellest, et näitlemine laval, 
näitlemine laval kaamerale ja näitlemine filmis on kolm eri 
asja. Laval võid sa kaamerasse mängides olla kraadi võrra 
hüsteerilisem, ekspressiivsem ja kirglikum kui filmis, ja 
samas vaiksem, melanhoolsem ja minimalistlikum kui laval 



mängides. Olen näinud tervet näitlejavõtete tulevärki, mis 
kaamerasse mängides avanevad, ja see, et minu ja tema vahel 
on “tehnoloogiline filter”, ei ole mind vaatajana absoluutselt 
seganud. Sest ausalt öeldes ei saa ma päriselt aru nende 
nurinast, kes ütlevad, et tehnika tapab teatris inimese. Kui 
näitleja mängib kaamerasse, siis kaotavat ta loomulikkuse, 
elulisuse, siiruse. Ma ei saa sellest aru. Esiteks olen ma 
kuulnud, et näitlejad teatris üldjuhul mängivadki, st nad ei 
ole loomulikud ja “nemad ise”. Aga teiseks tundub nii, et 
kaamerasse mängimisel on kunstlikkuse viga palju kergem 
tekkima, valetamise oht on palju reaalsem, ja seetõttu mõjub 
lahe näitleja kaameraga ülesvõetult veel erakordselt siiralt 
ja eluliselt. Halb näitleja reedab end aga kaamera ees kohe. 
Olen kuulnud igasuguseid teatrilegende, kuidas näitlejad 
“petavad” publiku ära, kuid siiani pole mul õnnestunud lugeda 
käsiraamatut selle kohta, kuidas petta kaamerat. Kindlasti on 
see võimalik. Kuid ometi ei tühista see toda kummalist pinget, 
kui näitleja on “kohal” ja samal ajal mingi tehnilise meediumu 
kaudu vahendatud.
Ärge mõistke mind valesti. Ma ei ole mingi kaamerafänn. 
Ükski kaamera ei taga seda, kas lavastus on hea või mitte, 
kas näitlejad keskpärased või erakordsed. Aga ta ei ole ka 
selle takistuseks. Kaamera on okei. Ta on teatris omal kohal. 
Tema kasutamisega võib mööda panna – aga ma olen näinud 
väga palju lavastusi, kus on mööda pandud ka mõne muu 
teatrielemendi kasutamisega, näiteks sõnaga. Ma arvan, et 
vaielda selle üle, kas kaamera “rikub teatrit” või “õilistab seda”, 
kas ta “tapab näitlejat” või “avardab tema mänguvõimalusi”, on 
suhteliselt mõttetu teoreetiline muigutamine. Hea lavastuse võti 
on kusagil mujal. 
Kus? Jah, kui teaks...



“Ühtse Eesti” DVD

Oot-oot... Sul ei olegi veel “Ühtse Eesti” DVDd? Siin on ainult 
kolm võimalust.
(a) Sind ei olnud nende 7000 inimese seas, kes 7. mail Saku 
Suurhallis olid
(b) Sa kuulud mõnda erakonda
(c) Sa pole kuulnudki, et DVD on väljas.

Aga see on tõsi. DVD on ilmunud. Seal on kõik peal. Suurkogu. 
Kõik “Valimiskoolid”. “Ühtse Eesti” telereklaamid. Ja kõik on 
inglise- ning venekeelsete subtiitritega. Sa võid selle saata isegi 
oma Läti sõpradele!

Lisaks on siin vahel mahukas infovoldik, kus on lehekülgede 
kaupa küsimusi, mida saab edukalt kasutada kodanikuõpetuse 
tundides. 

DVD on saadaval suuremates kaubanduskeskustes, 
raamatupoodides ning internetis aadressil 
www.rahvusmeened.ee/suurkogu
DVD on saadaval ka teatri kassast.

Siin aga mõned arvamused inimestelt, kes olid 7. mail 
Suurhallis:

See on kõige suurema märgilise tähtsusega asi, mis Eesti  
sisepoliitikas viimastel aastatel tehtud.
Agu Uudelepp, poliitikaanalüütik ja strateegilise 
kommunikatsiooni ekspert

Eesti kunstis ei ole nii mastaapset vaatepilti üheski žanris 
suudetud ega tahetud lavastada.
Jaak Allik, poliitik ja teatrikriitik

Öeldakse, et kriisiaegadel sünnib suur kunst. Noh, see üritus on 
siis hea näide.  Etendus oli suurepärane, imehästi lavastatud, 



täis energiat ja emotsioone. Nagu James Cameroni filmi, võis 
seda vaadata naudinguga ka siis, kui see oli juba pikka aega 
kestnud, ja endiselt põnevil oodata, mis edasi juhtub.
Abdul Turay, kolumnist

See projekt võiks minna üle Eesti tuurile.
Peeter Kaldre, ajakirjanik

Vähemalt võhikule oli “Ühtne Eesti” ainulaadne ettevõtmine, 
mis näitas teatri võimet tulla mustast kastist ühiskonda, 
pingestada sadu tuhandeid inimesi ning – loodetavasti 
– käivitada olulisi muutusi. “Ühtne Eesti” näitas meile meie endi 
kohta palju uut.
Hannes Rumm, Riigikogu saadik

Võimas. Puhastav.
Margit Tõnson, kriitik

“Ühtne Eesti” oli väga hea kodanikuhariduslik harjutus! Sellise 
harjutuse või protsessi peaks läbi tegema iga koolilaps, kes 
võtab osa ühiskonnaõpetuse tunnist. Seal võiks vaadata kas 
või valimiskooli lõike, mis näitasid parteipoliitilisi trikke.
Mall Hellam, Avatud Eesti Fondi juht

“Ühtne Eesti” oli Teater NO99 poolt loodud fiktiivne poliitiline 
liikumine, mida suur osa avalikkusest käsitles reaalse poliitilise 
jõuna. 44 päeva jooksul mängiti avalikkuse ees lahti erinevad 
poliittehnoloogiad. Projekt lõppes Saku Suurhallis toimunud 
Suurkoguga, mida 7. mail 2010 etendati rohkem kui 7000 
inimesele. See oli üks suuremaid etendusi kogu Euroopa 
uuemas teatriajaloos. 

Idee ja lavastus Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semper
Osalevad Rasmus Kaljujärv, Eva Klemets, Risto Kübar, Kristel 
Leesmend, Andres Mähar, Jaak Prints, Gert Raudsep, Inga 
Salurand, Tambet Tuisk, Marika Vaarik, Liina Vahtrik, Sergo 
Vares, Rein Einasto, Markus Lippus, Allar Jõks, Indrek Tarand
Kaasa teevad Lenna Kuurmaa, trummarid, trikimehed, 
tantsutüdrukud, puhkpilliorkester, koor ja “Ühtne Eesti” 
noortekogu



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 ja laupäeviti toimuvad Teater 
NO99 keldrisaalis kontserdid.

Samal õhtul teatrit külastanud inimesed saavad teatripileti 
ettenäitamisel pileti 30 krooniga (1,92 €), teistele on hind 
75 krooni (4,79 €), sooduspilet on 50 krooni (3,20 €). Eesti 
Jazzliidu liikmetele 30 krooni (1,92 €). 

September

L 04/09 16:00 Avakontsert: X-Panda/Avajämm. 
          Jämmi veab Marjamaa Brothers
R 10/09 22:00 Aivar Vasiljev & Kelli Uustani Acoustic Band
L 11/09 16:00 Brian Melvins East-West Rhytm Band
R 17/09 22:00 Jaak Lutsoja kvintett
L 18/09 16:00 Ara Yaralyan Chamber Ensemble
R 24/09 22:00 Maria Väli & Band
L 25/09 16:00 Kutšinskaja + 4



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 (14,38 €), sooduspilet 170 krooni (10,86 €). 
Müügil ka kinkekaardid (450 krooni / 28,76 €). 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 ticket offices of Piletimaailm.

Ticket prizes are 225 and 170 EEK.

Mängukava pani kokku Eero Epner



E 06/09 19:00 NO78 Kes kardab Virginia Woolfi?  DRAAMA 2010, Tartu
T 07/09 16:00 NO78 Kes kardab Virginia Woolfi?  DRAAMA 2010, Tartu
T 07/09 19:00 NO82 Pea vahetus 
N 09/09 19:00 NO83 Kuidas seletada pilte surnud jänesele 
N 09/09 23:59 NO82 Pea vahetus  DRAAMA 2010, Tartu
R 10/09 19:00 NO83 Kuidas seletada pilte surnud jänesele 
R 10/09 21:00 NO82 Pea vahetus  DRAAMA 2010, Tartu
L 11/09 19:00 NO83 Kuidas seletada pilte surnud jänesele 
E 13/09 18:00 NO76 Tallinn - meie linn  Tallinn Tornide väljak 
T 14/09 18:00 NO76 Tallinn - meie linn  Tallinn Tornide väljak
T 14/09 19:00 NO78 Kes kardab Virginia Woolfi?
K 15/09 18:00 NO76 Tallinn - meie linn  Tallinn Tornide väljak 
K 15/09 19:00 NO78 Kes kardab Virginia Woolfi? 
E 20/09 19:00 NO77 Praht, linn ja surm 
T 21/09 19:00 NO77 Praht, linn ja surm 
K 22/09 18:00 NO76 Tallinn - meie linn  Tallinn Tornide väljak 
K 22/09 19:00 NO77 Praht, linn ja surm 
N 23/09 18:00 NO76 Tallinn - meie linn  Tallinn Tornide väljak 
R 24/09 19:00 NO78 Kes kardab Virginia Woolfi? 
L 25/09 19:00 NO78 Kes kardab Virginia Woolfi? 
E 27/09 19:00 NO78 Kes kardab Virginia Woolfi? 
K 29/09 19:00 NO83 Kuidas seletada pilte surnud jänesele 
N 30/09 19:00 NO83 Kuidas seletada pilte surnud jänesele

R 01/10 21:00 NO82 Pea vahetus  Viimaseid kordi
E 04/10 21:00 NO82 Pea vahetus  Viimaseid kordi
T 05/10 21:00 NO82 Pea vahetus  Viimaseid kordi
L 09/10 19:00 Kuldne Mask Vene keedis
P 10/10 19:00 Kuldne Mask Vene keedis
R 15/10 19.00 NO83 Kuidas seletada pilte surnud jänesele festivalil Sirenos (Leedu)
L 23/10 19:00 NO74 Uuslavastus  Esietendus
E 25/10 19:00 NO74 Uuslavastus
T 26/10 19:00 NO74 Uuslavastus
K 27/10 19:00 NO74 Uuslavastus
R 29/10 19:00 NO78 Kes kardab Virginia Woolfi?
L 30/10 19:00 NO78 Kes kardab Virginia Woolfi?

Oktoober

September


