siis ärge sellega järgmisel nädalal minu poole pöörduge
ma ei vasta telefonile, kui ma näen, et teie helistate, ja ma ei loe kirju, mida te
olete saatnud
ma ei vaata televisioonist saateid, kus te esinete
ja ma ei loe lehtedest kodeeritud kuulutusi
ning ma ei kuula raadioteadaandeid teie edukuse kohta
poliitiliselt ebakorrektseid ja muid olukordi lahendab ehala eero
Kairi Mändla, oktoober 2005

Teatri uuele kaubamärgile on välja pakutud järgmised 159 nime. Palume valida oma lemmikud ning teha oma
ettepanekud kas e-kirja teel või jättes kirja nimevariandiga kab. 29.
Täname.

Simman
luve
lu:v
love (hääldada love)
reka
oidipus
k.a.
sandaal
s(k)andaal
gloobus
kera
just
AutoKraatia
lindanisa
aplaus
paus
d-studio
cape
diona
westmoon
lava
Lavaline
Etapa
Karma teater
Sakala teater
Revalia
Aktell
E-teater
spiraal
ruut
näiteauk
Agaape Teater
Maskita
Maskita Teater
Maskita Stuudio
Teater Ask
Teater Ein
Arkaadia
Arkaadia teel

Thalia
Thaleia
Dionysos
Antidep
Revalin
Kodu
Theatre Hamlet
Elu Teater
Dramatre
Draamater
Dramater
Remark / Remarque
Linda
Studio-V
DramStudio
Laif
EluRuum
Human
Paviljon
Saaga Teater
Reval Teater
Igamehe
Tallinna Saal
Ikarus
Pegasus
Charm, Sarm
Mark
Bask In
Revalia
Arkaadia
Sakala
Mask
Muhekonna teater
Isemoodi elav
Melu-elustav
Meluelu koht
M.E.K.K.Ü -Melu.Elu.Kasv
õi.Kasu.Üksteisele
Leegion

Olevik
Nostrum
Eluteater
Teatrimaja
Teatri Maja
Nüüd Teater
Oktooberteater
Karla Teater
Draamamekka
Ohhoo teater
Studio Nova
Tetris
Kamber
Reval Teater
Reval Studio
SEE Teater
Mänguteater
Brevis
Nüüdisteater
Nu teater
Laheteater
VaLi-teater
VL-teater
Kammerteater
Timm
MooM-teater
Novo
Neuvo
Reval
Paus
Pepper
Peppermint
Kalambuur
Triumf
Revalia
Artiste
Favourite
Atensione
Visioon

Arkaadia
Primavera
Attitude
Tuulekandjad
Tuulekandjate Klubi
Vanalinna
Baskin Theater Studio
Baskin forEver
Abra
Hügieen
Talent
Banzola
Einbasi
Einzola
Bassanova
Meie Teater
OlDrama
Apollon
Thaleia ja Melopomene
Venus
Odysseia
Debonaire
Aurandia
Privil
Privile
Impos
Impose
Imposa
Teart
Tearte
Optimi
caracter
Eluteater
Kammerteater
Koidula
Maakera

MANUAAL
Teatri juriidiline nimi on Teater Vanalinnastuudio. Seega lepingud, arved jms. peaksid olema kirjutatud Teater
Vanalinnastuudio nimele.
Teatri kaubamärk on Teater NO99 (NO kui lühend sõnast “number”). Selle alt tulevad välja kõik uuslavastused,
selle nime all reklaamitakse teatrit ning seda nime kasutatakse ka pool- ja mitteametlikus asjaajamises (pressiteated,
meiliaadressid, koduleht, kuulujutud jms).
Teatri nimes muutub “99” iga uuslavastusega ühe võrra väiksemaks. Tema muutumine on järgmine:
-

-

-

-

-

kõikjal, kus me saame ise kiiresti ja vahetult midagi muuta, muutub teatri nimi ühe võrra väiksemaks umbes
kaks-kolm nädalat enne järgmist esietendust, s.t. ajal, mil ehitatakse juba lava üles, pannakse välja esimesed
plakatid, tehakse pressiteated jne. Teatri nimi muutub ühe võrra väiksemaks eelkõige plakatitel, kavalehtedel,
flaieritel, pressiteadetel jm.
Kõikjal, kus me vahetult ise kiiresti midagi muuta ei saa, on teatri nimi Teater NO99. See kehtib nt kodulehe
aadressi kohta, aga ka teistele asutustele, mis meie majas oma üritusi või külalisetendusi korraldavad.
Teised teatrid peaksid seega oma reklaamidele jm kirjutama läbivalt ja aastaringselt Teater NO99. Teatud aja
möödudes (aasta, kümnend vms) võib hüpata kaarega parajasti käsiloleva numbri juurde, aga seni: NO99.
ajalehtedes reklaamimisel saame kasutada muutuvat nime kõikvõimalike meie poolt kujundatavate asjade ja
reklaamide puhul. Mängukavu avaldades peaks kasutama vormi, kus päises on
Teater NO99
ja selle all vastavalt nt
Teater NO96
Moosekandi linna rahvas
11. detsembril kell 20.00
Teater NO95
Othello
15. detsembril kell 21.00.
iga lavastus saab numbriga omaette pesa, mis jääb tema külge igavesti. Näiteks kui “Padjameest” hakatakse
mängima nime Teater NO97 all, siis sügisel on ta endiselt Teater NO97 ja tänu ootamatule publikumenule on
ta ka nelja aasta pärast endiselt NO97.
ise võiksime enda kohta öelda läbivalt teater NO99 (või teater number 99 või teater 99).
NÄIDE

On 7. mai, pühapäev, miski ei ennusta halba.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

helistatakse ja küsitakse, kelle nimele saata Toruabi arve. Saata Teater Vanalinnastuudio nimele.
helistatakse ja küsitakse Irjat. Vastatakse: Valeühendus, siin on teater NO99.
helistab Mati Kaal, soovib teha üritust meie majas ja küsib, mille ta peaks märkima plakatile. Vastatakse:
märkige, et toimub teatris NO99 ja toetab teater NO99.
veel samal päeval helistatakse taas ja küsitakse ajalehest Postimees, mis on praegu mängukavas. Talle
saadetakse teade, et “Teatris NO99 on mängukavas järgmised asjad: NO97 “Padjamees”.
Helistab trükikoda ja küsib, mis number trükkida suvelavastuse kavalehele. Talle vastatakse: trükkige
NO96.

Nädala ülevaade
Saksamaa
Neue Zürcher Zeitung portreteerib lavastajat Armin Petrast (näitekirjanikuna tuntud Fritz Kateri nime all), kes järgmisel
aastal asub juhtima Berliini Maxim Gorki nimelist teatrit. Nimetatud teater oli DDRi ajal esindusteatriks, ent vaevleb
viimasel ajal rahalises kriisis. Kirjutaja toob välja, kuidas aastavahetuse paiku vahetati Berliinis välja korraga kolm
teatriintendanti, kelle kõigi CV algus pärines Ida-Saksamaalt. See tekitas palju paksu pahandust, mida olen korra
varem ka refereerinud. Idainimesi süüdistati taas kord harituses, kuid samas provintslikkuses, Lääne-Saksamaa “lustikultuuri” inimesi aga karjäärihimus, kuid samas innovaatilisuses. Kirjutaja väidab, et kaasaja Saksamaa kultuuritööstuse suurim vaidlusteema olevatki saksa-saksa identiteedi küsimused.
Petras on 40-aastane töönarkomaan, kes töötanud nii omal ajal idas kui ka nüüd läänes, lavastades koomilis-realistlikke näidendeid (sageli tema enda omad) ning keda on kahel korral Treffenile kutsutud. Petras kirjeldab oma eesmärke Gorki teatris järgmiselt: “intelligentne rahvateater”, “kriitiline realism”, “austus trupi ees”. Ja toob siis välja huvitava statistika: teatris käib vaid kaks (!) protsenti elanikkonnast, seega peab looma silla teatri ja ühiskonna vahele.
Ta ei taha luua avangardteatrit, vaid proovida kaelamurdvat eesmärki: populaarsete lavastuste toel teatrit ühiskonnale
lähendada. Minu stiiliks on mitte stiili omada.
Petras on juba asunud tegutsema Gorki-teatri salongis, kus korraldab üritustesarja 40 aastat DDRi, kus 40 üritusega
uuritakse läbi 40 aastat DDRi ajalugu. Senised üritused, mille huviala ulatub tööliskirjandusest jalgpalli maavõistlusteni, on olnud välja müüdud. Ürituste iseloomu täpselt ei kirjeldata, kuid tegemist on ikkagi teatraliseeritud etteastetega, tekstikollaažide lavastamisega. (Huvitav. Tean sarnast projekti Eestis vaid teles Mati Talviku saadete näol. Ehk
mõelda?)
Üks Frankfurdi ajaleht refereerib üht sotsioloogi, kes väidab, et televisiooni sõnavabadus on müüt ning et isegi see,
kui ebameeldivad radikaalid saavad sõna, ei luba siiski öelda, et tegemist on sõnavabadusega. Televisioon levitab
stereotüüpe, selle asemel, et meie ühiskonna etnilis-kultuurilist südamikku valgustada. Sotsioloog on uurinud rahva
meelsust ning märgib, et kuni 25 protsenti elanikkonnast avaldab toetust paremradikaalidele, kuni 70 protsenti leiab
islamikultuuri Läänes ebasobilikuna. Just sääraste “normaalsuse stereotüüpide” vastu peaks televisioon võitlema,
kuid teeb just vastupidist.
Die Welti kultuuriküljed soovitavad paavstiks valida hiinlase, kelle Johannes Paulus II omal ajal salaja kardinaliks
nimetas – see annaks lisatuge Hiina kommunismist jagusaamiseks. Üle Saksamaa toimuvad arutelud USA üle, kus
toonitatakse, et Abu Gharibi vanglaga muutus Bushi režiim “vihkamisväärsest” “kurjaks”, ning ühinetakse briti ajaloolase väitega, kes vaatleb 20. sajandit barbaarsena, kuid selle apogee polevat Teises maailmasõjas, vaid USA sõdurite
praeguses ettevalmistuses. Lisaks käsitletakse riivamisi Eurovisiooni ja Saksa õlle imagokriisi.
Teatrit väga vähe. Tõesti vähe.
Aga lõpetuseks üks tore lugu. Bochumi linn Saksamaal. Hiljuti suleti seal Opeli tehas ning linn on sestpeale väga nadis majanduslikus seisus. Ometi on see suurendanud kokkukuuluvustunnet omavahel, aga ka kokkukuuluvustunnet
teatriga. Bochum on enam-vähem ainuke linn Saksamaal, kus (hoolimata raskest majanduslikust seisust) teatrikülastuste arv kasvab! Sealne Ivanov on välja müüdud. Ühel õhtul tuleb publik teatrisse, kuid ootamatult teatakse neile, et
etendus jääb ära, sest peaosatäitja ei jõua õigeks ajaks Berliinist kohale – lend jäi vahelt ära. Ning siis astub lavale
teatri direktor ja küsib: kui enamik teist on nõus ootama, siis kas toome näitleja Berliinist ära? Pea KÕIK on nõus
ootama. Koheselt organiseeritakse transport, naaberkonna parkimismajadel palutakse teatrikülastajate jaoks avatud
olla. Näitleja jõuabki mõned tunnid hiljem kohale. Etendus toimub. Kaugelt üle kesköö täitub teatrimaja aplausiga.
Oleksin tahtnud see näitleja olla.
18. aprill 2005

Iga päev toimub maailmas nii palju, et kui ühel päeval NO99 ei tooks enam välja ühtegi lavastust, ei mängiks ühtegi
etendust, siis ei muutuks suurt midagi. Ja kui ühel päeval ei tooks ükski Eesti teater enam välja ühtegi lavastust,
ei mängiks ühtegi etendust – ka siis ei muutuks suurt midagi. Jah, loomulikult, teater on marginaal, kergesti
mahatõmmatav rida inimese hädavajaduste nimekirjast.
Aga on andekad inimesed, igal pool, kes kõik teevad midagi. Teatri muudab ahvatlevaks nende tiheasustus,
erinevate annete kontsentratsioon ühes hetkes, kohas, lavastuses. Oluline on tunne ja jõud, kui mitmed andekad
inimesed koos ühes suunas liiguvad. Ja selle jõu sees on hea olla, temaga on meeldiv kokku puutuda.
Siin ja praegu on see olnud võimalik.
Selle jõu sees olemine, mitte mõeldes maailma peale, kus meieta ei muutuks suurt midagi, on ainus mõistlik
põhjendus kõigele, mida me siin teeme.
Semper ja Ojasoo, veebruar 2006

Kaido Ole

Tuleb kohe alustuseks tunnistada, et olen kehv teatriskäija, etenduste külastamine on pigem erand kui reegel. Mulle
meeldib üldiselt elamustejahile minna siis, kui tunnen endale sobiva hetke olevat - sel põhimõttel saab päris hästi
vaadata näituseid, ideaalselt nautida arhitektuuri ja disaini ning võtta ette kirjandust. Mingeis piires saab seda kohandada ka filmikunstile (juhul, kui mitte pidada ilmtingimata vajalikuks vaadata kõike kinos, sest filmilaenutus ja
programmeeritud lindistamine telest aitab ka seal asjad sättida endale mugavaks). Aga paraku ei õnnestu üldse sel
moel kodustada teatrit. Kui etendus on neljapäeval kell seitse Eesti Draamateatris, siis peangi ma täpselt sel ajal
selles hoones viibima, muidu oleksin kõigest ilma. Lisaks eelistan ma elamuse saamiseks olla võimalikult omaette,
aga teatripublik on kahjuks palju konkreetsem kui üksikud näitusekülastajad ja isegi konkreetsem kui kinopublik ning
tekitab minus mingi segava “meie”-tunde. Selline koos etteantud tükkidena kunsti manustamine on mulle alati ebamugav olnud. Eriti vihkan ma teatris vaheaegu, kus hea etenduse mõjul tekkima hakkav katarsis lõigatakse hoobilt
läbi ja mind sunnitakse järgnevad 10-15 minutit endale mingit tobedat asendustegevust otsima. Seejärel tuleb aga
jälle näha vaeva, et etendusse taas “siseneda”. Niimoodi poole elamuse pealt olen reeglina üsna hellas meeleolus ja
parimal juhul ei tahaks teatud aeg üldse kedagi kohata või midagi näha.
Aga kui nüüd virisemine lõpetada, siis saab heast teatrist alati kaks elamust. Esimene, kuigi ajalises järjekorras teine,
on see päris lavastuse elamus, milleks eelkõige teatrisse minnaksegi. Näitekirjaniku tekst, lavastaja dirigendianne,
näitlejate hea mäng, kunstniku tekitatud õige ruum – kõik kokku paneb rõõmustama, et ma selle lavastuse nüüd ikkagi ära näen.
Kui aga eelnev sõltub konkreetse lavastuse kvaliteedist ja juhtub pigem harvem, siis teine ja alati kindlalt garanteeritud elamus sünnib minu jaoks teatri põhiolemusest – sellest, et kõik tekib siin ja praegu ning et see on tegelikult
vägagi läbinähtavalt mängult. Isegi ükskõik kui hea etenduse puhul on alguses alati mingi aeg, vähemalt mõned sekundid, kui ma tunnen piinlikkusega segatud kohmetust täiskasvanud inimeste pärast, kes peavad nüüd kohe meile
mängima hakkama kedagi, kes nad tegelikult ei ole, ja meie peame saama seda kõike uskuda. Laud ja tool laval
- tavalised ja loomulikud esemed igas muus kohas - mõjuvad esialgu totakalt pretensioonikalt, näitleja(te) esimene
saabumine on sama piinlik, lava kõmiseb ja kriuksub ning räägitakse ebaloomulikult valju häälega. Ma tean, et see
on kokkulepe ja sund, mitte sündmuste loomulik kulg ja ma ootan, et etendus mind kiiremini endasse haaraks ja ma
saaks selle tinglikkuse unustada. Alguses on alati vähemalt loetud hetked, kus mäng veel ei toimi, kuigi niikuinii ükskõik kui hea lavastuse puhul jääb näitleja minu jaoks lõpuni näitlejaks ja ma ei aja teda segamini tema tegelaskujuga
ja seda enam vajab ta mulle mõjumiseks mingit aega. Kuid etenduse alul on kõik need hilisema terviku osad veel
eredas valguses kõigi silme all kohmetult laiali – mööbel, maalitud dekoratsioonid ja kõval häälel rääkivad ja tihti ka
kummaliselt riietatud inimesed. Millegipärast tunnen ma end sellistel ebakindlatel algushetkedel alati kaasvastutajana
ja piinlen üksjagu, aga kannatused teadupärast õilistavad. Piinlikkus oma saamatuse pärast ja tegutsemine sellele
vaatamata, tuttav tunne oma tegemistest. Aastaid sai seda tõrjutud kui midagi häirivat ja segavat, alles nüüd olen
osanud seda õigesti hindama hakata kui midagi, mis on inimesele sügavalt olemuslik ja hoiab teda elus.

Ökoteater kui tehnoloogia
Marek Strandberg

Need, kes tunneksid muidu ülimat rõõmu eurode kiire kasutuselevõtu üle, peavad kuulma selle rahasüsteemi loojate
ja hoidjate poolt etteheiteid, et see ei pruugigi niipea ja nii lihtsalt sündida. Meie inflatsiooninäitajad polevat sobilikud.
Üheks liigkõrge inflatsiooni võimalikuks põhjuseks on aga suure tõenäosusega just meie elukorralduse ning majanduse üüratu energeetiline ägedus. Nimelt kulutame me Euroopa Liidu keskmisega võrreldes neli ja enam korda rohkem
energiat ühe rahvusliku rikkuse (sisemajanduse kogutoodangu ehk SKT) ühiku teenimiseks. Külm maa - ütlevad kriitikud. Kuid kordades vahe on meil ka oma veelgi külmemate naabrite Soome, Rootsi ja Norragagi!
Kuis siis nii? Ometi on ontlikud euromeelsed ju soetanud uusi ja ökonoomsemaid neljarattalisi sõpru, kuid nendega
tuleb paraku aina rohkem ja rohkem kulgeda, kuna neljaseinaliste sõprade loojad kavandavad asju nii, et kodu-kool/
lasteaed-töö-kool/lasteaed-pood-kodu-nimeline pendel võngub aina hoogsamalt ning sestap tuleb ka masinakummardamise altarile ka aina rohkem oma tähelepanu (loe: raha) panustada.
Me oleme ka üllatavalt ajaloolise pärandi lembelised, kiindudes vahel koguni kriitikameeleta asjadesse ja nähtustesse, millesse võiks meelevaldsemalt ja vabamalt suhtuda. Keelest, kultuurist, vanalinnadest ja puumajadest ja kes
teab veel, millest kallimaks ja pühamaks on moondunud meie elektritootmise harjumus. Õigemini viis seda teha. Selle
kaitstuks osutunud tehnoloogiakultuuri pärandi tekke-eelduseks on tõepoolest ülilihtsalt kaevandatav põlevkivi, mis
on ihaldatav vaatamata asjaolule, et sisaldab paekivi ning muud mineraalset ollust üle kahe korra enam kui seda, mis
põleb. Nimetatud eeldus leidis ka Nõukogude tööstusplaneerijate poolt kasutamist ning põlevkivi ihalevad jõujaamad
Narva lähedale loodigi punavenelaste loodeala energiavajaduste rahuldamiseks. Sosnovõi Bori tuumakatel pidurdas
põlevkivikaevandamist, kuna vastupidisel juhul olnuks meil juba umbes 1000 km2 jagu kaevandatud ja augustatud
maad praeguse 400 asemel.
Iseseisvusega meile kaela langenud energeetiline päranditomp on nagu kehvalt meisterdatud kratt, mis küll usinalt
tööd rabab, kuid samas ka oma peremeest pisitasa vaesemaks teeb. Nimelt ei saa füüsikalise paratamatuse tõttu
kogu põlevkivi keemilisest energiast elektrit teha, vaid umbes kolmandikust. Suurem osa muundub sellest energiast
soojuseks, mis täna kütab Narva jõe vett ja selle ümbruse õhku. Elaks ka enamik eestlasi tihedalt sinnakanti pakituna
ümber jõujaamade, saaksid nad vajaliku toasoojagi. Aga ei ela ja nii kütavadki eestlased nii umbes nelja miljardi krooni eest iga-aastaselt õhku. Suurema raha eest, kui me end kaitseme või ravime! Pole siis ka imestada, et selline kinnistumus tehnoloogia ja majanduse ajaloopärandisse meie tahte üle otsustajais (vähemalt selles eurode küsimuses)
kõhklusi tekitavad.
Narva kandis kaotsi minevat soojust on aga sedavõrd, millest piisaks kõigi Eesti kodude, kontorite, tehaste ja koolide
ja haiglate ja mille kõige veel soojakskütmiseks. Vaid osa Eesti soojusest saadakse puidust, turbast ja muust kohalikust kraamist. Lõviosa tuleb ikka sisseveetavast naftast ja gaasist ning priiuse ja rippumatuse asemel hoiab põlevkivi
meid veelgi suuremas naftasõltuvuses.
Võiks ju olla muud moodi ja peakski olema. Ja seda mitte selleks ega ka eelkõige selleks, et eurole üle minna, vaid
ennekõike selleks, et tühja tööd ja rabelemist vähem oleks. Täna elame ettekujutuses, et miski meie elukorralduses
pole 10 ega 20 aasta pärast olemuslikult muutunud. Kiirtee Tallinnast Vene piiri äärde ... neli rida kokku - küsimata
kordagi, millised on need mobiilsusvahendid, mis seal tulevikus kulgema peaksid hakkama.
Teisalt rikastavad kinnisvarameistrid ja laenuhaldjad meid järjest uute ökoloogilis-majanduslike lõksudega. Elamuehitus on küll silmatorkav, kuid eluasemete hulga lisandumine ei ole (õnneks) veel saanud plahvatuslikku tähendust.
Küll on kiirelt kasvamas hinnad. See muudab aga ihaldusväärseteks ka kuitahes kehva asukoha ning meelevaldsegi
energialahendusega eluasemed. Nii ei jää paljudel peredel muud üle, kui vaadata, kuidas eelkirjeldatud pealesunnitud
kulgemispendel ning elektri- ja soojamüüjate arved nende sissetulekute ja aja kallal nahistavad.
Inimesi pidevast majanduslikust täiustumisnõudest kujundatud stressist säästva tuleviku üks teedest oleks elu-olu,
energeetika, olme ja lõpuks ka toidutootmise arukas ning ökoloogiline ümberkorraldamine. Säästlik toimimine, mis
näiteks ehitamises tähendaks nii arhitektuuri kui ehitamispõhimõtete muutmist, kutsub täna veel paljudes esile “uhh
... kallis!” hüüatuse, kuna kollektiivne raiskamine ja sellega kaasnev nii vaimse kui füüsilise keskkonna untsukeeramine näib olevat standardiks, millest loobumine tundub tohutu eneseületusena. Kollektiivselt arutust käitumisest loobumine näib isikule mitte väärtusena tema enda jaoks, vaid pigem ikka põhjendamatu teene tegemisena naabrile. Eks
selles ole ka terake tõtt. Tahavad ju kõik olla võrdselt koheldud isegi ebamugavuses, mis tegelikult on arukas ning
lõppkokkuvõttes viiks ühiskonna oluliselt paremasse vaimsesse seisu.
Inimene kosub või ka pelgalt kujuneb vaimselt ja oma tegudes ikkagi lugusid kuulates, neid ise rääkides ja ka teoks
tehes. Kõige vahetumalt töötab kirjeldusele lähedasel moel reklaamimeedia, mis vaat et üleöö võib eelistusi ja hoiakuid muuta nii, nagu sedalaadi lugude kaudu on muudetud näiteks riidemood vahelduma sagedamini kui
kuufaasidki!
Veidi püsivamat muutust vaimsetesse hoiakutesse pakub mõistagi hariduskorraldus, õigemini selle sisu, kuid siin on
eelduseks teisel moel mõtlevad õpetajad ning siingi on omakorda muutuste ajaks pigem põlvkond kui kuufaasid.
Nii aga jääbki sõelale ja aina paratamatumal moel teater. Lugude ilmsikstoomise koht, millel muutlikkuski pigem

kuufaasidega samas rütmis käiv. Eestlased veedavad teatrites iga-aastaselt nii umbes 2 miljonit tundi ja suuremate
rahvastega võrreldes on see üksjagu märkimisväärne - kui rehkendada inimese kohta nagu kaasajal kombeks. Selle
peale kulutab ühiskond ühiskassa ja piletiraha läbi nii umbes 200 miljonit krooni. Ehk siis umbkaudu 100 kr/h.
Akadeemilist kraadi ihaledes tuleb sama raha välja maksta ka õppetöö eest. Ainepunkti eest küsitakse ülikoolides
1000-2000 krooni vahel. Üks teaduskraad maksab seega nii poole miljoni krooni piires. Kokku oleks siis teatri koolituspotentsiaal … 400 teaduskraadi aastas!
Ma olen kaugel arvamusest, et Shakespeare’i, Tšehhovi ja Tammsaare lugusid tuleks sügavast keskkonnamurest
ja säästlikkuse ideest lähtuvalt ümber tegema hakata ning kõik need 2 miljonit tundi esitlust peaksid rohelusest nõretama. Aga kindlasti oleks põhjust 1,3 miljoni inimese seas ära lahustada rohkem kui üks teatriesitlusest tekkinud
virtuaalne teaduskraad. Vaat et sageli on esitlusoskus ju osutunud mõjukamaks sisustki ning olulise sisu puhu jääb
kindlasti täiuslikuma kõne ja esitlusoskusega edasi antud teadmine inimese külge paremini kinni.
Nii paigutukski loodust ja inimtegevust ning sellega seonduvate konfliktide lahendusi selgemalt ja meeldejäävamalt
esitav teater ökotehnoloogiate ritta, olles ehk üks olulisemaidki nende hulgas. Sest just tahteinertsi ületamine on suurim ülesanne, mida looduse suhtes arukama ja säästlikuma ühiskonna loomisel teha tuleb.

KULTUURIST ja kultuurist
Karin Hallas-Murula

Ühena paljudest Euroopa intellektuaalidest on Kenti Ülikooli sotsioloogiaprofessor Frank Furedi juhtinud tähelepanu
kultuuri trivialiseerumisele ning hariduse ja kultuuri positsioonide langemisele, mis on toimunud nii üldise turuideoloogia
survel, meedia mõjul kui ka administratiivsete meetodite, sealhulgas riiklike haridus- ja kultuuripoliitikate tulemusena.
Kuhu on kõik intellektuaalid kadunud? küsis Furedi oma 2003. aastal ilmunud raamatus ning juhtis tähelepanu nende
asendumisele mänedžeride ja korraldajatega, professionaalidega mingis kitsas mõttes, kes erinevalt intellektuaalidest
on kapseldunud vaid oma erialasse ning keda ei huvita ühiskonna valuprobleemid.
Furedi räägib ülikoolide ja muuseumide, raamatukogude, kunstikeskuste jt kultuuriinstitutsioonide libisemisest turumajanduslikesse kanalitesse, ideaalide ja kõrgkultuuri positsioonide loovutamisest.
Kui keegi lööb häirekella, siis on alati põhjust mõelda, kas see kell ei löö ka sinule - kui Hemingwayd parafraseerida.
Kõik kultuuriinstitutsioonid peaksid endalt pidevalt küsima, milleks nad olemas on ja mis on nende eesmärgid, ka
siis, kui nende riigil kultuuripoliitika puudub.
Tuhisesime turumajandusse üsna kogemusteta ja ülepeakaela. Tundus, et turumajandus ning kõik see, mis selle
nimel kultuurilt on nõutud, oli igati õige ja ainuvõimalik. Kui Eesti kultuuriasutusi sunniti end registreerima äriregistris,
siis tekkis esimene tõrge. Kuid selgus, et muid variante üldse polegi.
Mäletan veel aegu, mil kunstnike ja heliloojate jaoks oli rahast piinlik rääkida. Nüüd on kultuuriinimesed turuga harjunud ja kauplemisegi ära õppinud. Võtame loomulikult, et kultuurielu suunatakse projektidega ning veel enne õige idee
kujunemist arvutatakse kokku projekti maksumus. Ilma kultuurkapitalita ei kujuta keegi Eesti kultuuri enam ettegi.
On välja kujunenud projektinäitused ja projektikunst. Loojatest on saanud ettevõtjad, see ongi nende ametlik staatus
meie ühiskonnas: loovisikud on võrdsustatud füüsilisest isikust ettevõtjatega.
Sõnadest turul ja kultuuris
Kultuurisfääri on imbunud palju ärileksikat: turundus, management, projektid, marketing. Tundub, nagu tahetaks nende sõnadega justnagu tõsta kultuuri üles “päris maailma”, milleks “üldtunnustatult” on ärimaailm. Kuid sõnad, mida
me kasutame, peegeldavad tegelikult väga paljut. Kuidas räägime, nii me ju ka mõtleme.
Üks ilusamaid eestikeelseid sõnu on minu arvates “helilooja”, see on selge ja helisev sõna. Ma ei tahaks, et heliloojat
hakataks kunagi nimetama “muusikatootjaks” ja ükski sümfoonia ei tohiks saada “muusikatooteks”. Kui ühel päeval
hakataks teatrikülastajaid teatri klientideks nimetama, siis muutub kõik: klient on ju kuningas, tema maksab ja järelikult peab saama, mis tahab.
Õnneks on muuseumidel ja teatritel seni veel külastajad. Külastajad on need, kes tulevad külla. See on rituaal. Külalise vastuvõtja teeb kõik, et külaline ennast hästi tunneks ja küllatulijal omakorda ei tule mõttessegi poriste jalanõudega vaibale astuda ega kõva seletamisega teiste mõtlikku keskendumist häirida. Kliendi puhul ei ole käitumisreeglid
pooltki nii rafineeritud. Klient võib kärkida ja kurjustada, millal tahab, ja nagu me teame, peab alati õigus olema.
Majandusstrateegiatest võib kultuur nippe õppida, kuid puhas turundus siin iseenesest ju lahendusi ei anna: kui
mõne meeskoori tase langeb, siis ei aita parema reklaamijuhi palkamine, uute ülikondade ostmine ja trendika logo
tegemine. Tuleks ikka rohkem laulmist harjutada.
Enamasti on Eestis olnud nii, et kui kultuuri- ja ärimaailm mingis osas kokku ei lähe, siis peaks justnagu taanduma
kultuur. Markantne näide muuseumide sfäärist on rahandusministeeriumi jätkuv nõue võtta muuseumikogud rahaliselt arvele, anda igale maalile, skulptuurile, fotole, erakirjale jm rahaline väärtus, sest ilma hinnata asjadel väärtust ju
ei ole. Mõiste “hindamatu” on ärimaailmale arusaamatu, sest kõike saab ju osta. Ka ei lähe turumajandusloogikaga
kuidagi kokku tõsiasi, et muuseumides on vanad (amortiseerunud) asjad rohkem väärt kui uued. Vanadest asjadest
tuleks ju ometi hooaja lõpumüükidega lahti saada!
Instrumentalismist ja ﬁlisterlusest
Kui Frank Furedi räägib kultuurisfääri instrumentaliseerumisest, siis tundub see jutt ehmatavalt tuttav. Furedi järgi on
kultuur ühiskonnas aktsepteeritud justkui ainult sedavõrd, kuivõrd ta suudab millekski kasulik olla, ta peab ennast
pidevalt õigustama ja “ära tasuma”. Kultuur on riigile instrument millegi jaoks: masside lõbustamiseks, koolilaste
harimiseks, rahva vaba aja täitmiseks, valijate rahustamiseks. Teatreid, muuseume, kunstisaale jt hinnatakse nende
võimekuse järgi “toota” kultuuri ja uusi kultuuritarbijaid. Nende kassa suurus on tähtsaim edukuse kriteerium. Mida
rohkem tarbijaid, seda rohkem raha. Mida rohkem raha, seda rohkem saab ka riigilt juurde – nii on olnud eelarve jaotamise põhimõte Eestis.
Siit jätkuv mantra: olge atraktiivsed! See, mis te teete, peab kõigile või vähemalt enamikule inimestest meeldima.
Kogemusi on juba palju, nii mujal kui meil. “Uste avamine” laiale publikule tõi palju inimesi muuseumidesse ja kontserdisaalidesse, mida nad varem pelgasid. Pikapeale hakkasid nad ise reegleid kehtestama. Ameerika Ühendriikide

muuseumide kogemustest: suhtumine muuseumide avatusse ja publikusõbralikkusse muutus kardinaalselt, kui koristajad hakkasid protestima tualettide põrandatelt süstlanõelade korjamise vastu ning kui muuseumi trepilt avastati
seksiv paarike. Olen minagi riiulite vahelt ametis paarikese avastanud, kommenteeris meie oma rahvusraamatukogu
esindaja.
Turg orienteerib kõiki endastmõistetavalt keskmisele tarbijale kui kõige arvukamale kihile. Kui raamatukogudele hakati ette heitma, et nad on “liiga igavad, sest seal on ainult raamatud”, siis muudeti nad põnevateks paikadeks pehmete
diivanite, muusikanurkade ja arvutimängudega. Kui “tolmustele” muuseumidele hakati ette heitma, et nendes midagi
ei toimu, siis läks lahti uute muuseumide ehitamise buum. Atraktiivsuse tagasid staaride arhitektuur ning kallid näitused-suurshow’d blockbusterid. Turg nõuab jätkuvalt midagi põnevat ja kes selle tormamisega kaasa ei lähe, see on
kahtlemata luuser.
Kes on see “turg”, kes nõuab? Kelle jaoks peaksid muuseumide näitused olema sellised, et “inimesed ka aru saaksid
ja et neid väga ei tüütataks”, kelle jaoks teatrid peaksid mängima Hamletit tunniga, sest “kes seal teatris ikka viitsib
istuda”? Endaga rahulolevat piiratud silmaringiga kitsarinnalist poolharitlust, mis surub peale üleolevaid seisukohti
kultuuri kohta – filisterlust - on ühiskonnas alati olnud. Kuid praeguse aja ohtlikkus on selles, et need seisukohad ei
ole enam marginaalsed ja kultuuriringkondade välised, vaid kujunenud/kujunemas ühiskonnas aktsepteeritud mõtteviisiks, millega kultuuri ka ametkondlikult kujundatakse ja suunatakse. Mahlakaid vaimutsemisi kõrgkultuuri aadressil
juba enam ei häbeneta, ka meil. Ilmekad näited on tuntud lööklaused muuseumidest, kunstist ja betoonist seoses
KUMUga ning kaasaegse kunstiga üldse, mille kohta “kõik ju teavad”, et see polegi ju muud kui purki tegemine.
Kunagist valgustuslikku orienteeritust isiksuse vaimsele täiustamisele ja püüdlemist kõrgemate tõdede poole ei ole
tänapäeva asisel ühiskonnal vaja, nii tundub praegu. Vaja on hästipakendatud kultuuri, mida saaks hästi turustada.
Habermas kirjutas kunagi kultuuriinimeste massikultuuriga kohandumise ohtlikkusest: motivatsioon olla publikule
meele järele kujundab kiiresti enesetsensuuri – ja me välistame ise keerulisuse ja sügavuse, valides vabatahtlikult
publikumeelsuse. Siin saab küll rääkida ka publiku erinevatest tasemetest ning ka vastu vaielda, et ega kõrgkultuuri
kapseldumine elevandiluust tornidesse ka päris õige pole. Jah, aga see on tõepoolest teine äärmus. Arvan, et vahepeal on küllalt ruumi, et asjad tasakaalu sättida ja kui vaja, kreenist välja tõmmata.
Praeguse aja paradoks on mitmete kulturoloogide järgi see, et kultuuri tundub maailmas olevat rohkem kui kunagi
varem, kuid intellektuaalide positsioonid ometi järjest nõrgenevad. Nende avarat pilku ja ühiskonna pärast valutavat
südant ei ole enam vaja, nad “ei mahu formaati”. Vaja on mänedžere ja turundajad, kes kultuuri hästi doseerides õigetesse kanalitesse suunavad ja need rahakanalitega ristavad.
Eesti kultuuris on minu arvates õnneks veel palju ka tõsisemat suhtumist, mis ilmselt tuleneb meie tugevatest kultuurihoiakutest, kuid juba liiga ulatuslik on ka keskmisele (või allapoole) tasemele toodetud suvetuurid ja muusikalid. Ja
juba arvatakse, et ka õllesummer on kultuur.
Turumajandus ja kultuuridemokraatia
Mida suuremaks muutus parempoolse majanduspoliitikaga inimeste majanduslik ebavõrdsus, seda tugevamalt hakkasid kostma loosungid vajadusest kultuur rahvale kättesaadavaks teha. Koos “turule” tulekuga sai kultuur justkui
kaasa ka kohustuse tasandada ärimaailma poolt jätkuvalt produtseeritava majandusliku kihistumise pingeid.
Eesti kultuuriinstitutsioonid on tulnud siin ühiskonnale ise vastu tasuta kultuuriüritustega ja muuseumid ka madalate
piletihindade säilitamisega – seda nii loomupärasest empaatiast kui ka sellepärast, et paljud toetajad ja mõttekaaslased on jäänud ühiskonnas vähemedukate poolele. Me ei taha nendega sidet kaotada. Teisalt ei saa teatrid, raamatukogud ja muuseumid ära teha sotsiaaltööd, mis teiste poolt tegemata on jäänud, ehkki teatrites juba suppi jagatakse ja mõnel pool raamatukogudes lastakse kodututel end ajalehelugemistoas soojendada.
Poliitikutele on arusaadava ja demokraatliku kultuuri nõue parim kaart valimiste võitmiseks: rahva eest hoolitsetakse.
Ega neid muuseumegi ju muidu pingutataks ehitada. Teiselt poolt aga nõutakse kultuuriasutustelt turul hakkama saamist. Ehk siis: piletihindu tuleks tõsta, samas aga kindlustada ka vaesematele kihtidele võimalus kultuuris osaleda.
Kumba siis valida: turumajandust või sotsialismi? Selle üle mõtisklevad vist kõik kultuuriasutuse juhid, kui igal aastal
eelarvet teevad. Kui ei oleks kultuurkapitali, oleks see probleem lahendamatu.
Kultuuri kultuuri pärast on ümberringi juba nii palju, et intellektuaalist kunstiarmastajal hakkab kitsaks jääma. Suurte
teatrite paljude lavastuste etendustele ei ole enam asja, sest need on teadlikult “kassatükkideks” tehtud. Kunstinäitusi korraldatakse järjest rohkem, kuid suur osa neist jätab tühja tunde. Vahvaid näituste pealkirju on järjest rohkem,
kuid see teeb pigem ettevaatlikuks.
Alati on ühiskonnas eriti rafineeritud kuulmisega muusikaarmastajaid, sügavate teadmistega kunstiarmastajaid ja
õrna hingega poeete – neid, kelle elu ilma kultuurita üldse mõeldav poleks. Usun optimistlikult, et selliseid inimesi
sünnib iga põlvkonnaga juurde; et nad tulevad ikka ja jälle. Nad otsivad sellist kultuuri, mis aitaks maailmast ja ini-

mestest paremini aru saada, annaks tuge siseheitlustes. Seda peaks kultuur ju õieti pakkumagi: vormima vaimseid
hoiakuid ja eetilisi positsioone. Kui veelgi pateetilisemalt öelda, siis olema ühiste arusaamade ja uue sotsiaalse kvaliteedi kujundaja, humaansuse suurendaja ühiskonnas. Klienditeenindusele orienteeritud kultuur neid ülesandeid täita
ei suuda.
Kui teatrid, muuseumid, kunstisaalid ja teised kultuuriinstitutsioonid sätivad end keskmise enamuse järgi või hakkavad oma publikusse suhtuma sama alahindavalt nagu ajakirjandus, mis täpselt teab, mis “rahvale müüb” ja mis “peale ei lähe” või – veelgi hullem – nagu poliitikud, kes räägivad rahvaga nagu lastega, hästi selgelt ja endast suuri pilte
näidates, siis sulgevad intellektuaalid vaikselt enda järel teatrite ja muuseumide uksed ja ei tule enam tagasi.
Riigi rahakoti jagajad suruvad jätkuvalt peale publiku numbrite maatriksi, kuid kui mõnel kultuuriasutusel juba liiga
hästi läheb, siis on ehk aeg küsida: äkki on meil publikut juba ohtlikult palju? Järjest sagedamini kummitab mind
kusagilt loetud lause: Publiku vähesus andis tunnistust kultuurisündmuse erakordselt kõrgest tasemest.
Mis määrab selle taseme, mis on see “kvaliteet”? See on lavastus, näitus, raamat, mis lisaks nauditavale professionaalsele tasemele tekitab usaldusliku sideme tegijatega, siirus ja ausus, mis sellest kumab. On erakordselt ilus, kui
inimesed oskavad ja armastavad seda, mida nad teevad. Haltuurat on ümberringi juba nii palju, et janu “päris hetkede” järgi on suur. Need hetked tunneb iga inimene intuitiivselt enda jaoks ära niisama kergesti, nagu tunneb lihtsasti
ära risti vastupidise – massitarbijale söödavaks tehtud tüütud klišeed, vaatajaga manipuleerimise, kalkuleeritud kohustuslikud reaktsioonid nagu pisarate kiskumine või happy end Hollywoodi filmis. Iga hea ja siiras lavastus, näitus,
kontsert või raamat on erakordne ja habras suhtlemine. Loojad edastavad midagi, mis on neile oluline, nad otsivad
mõistmist ja mõttekaaslust publikult ja publik ootab sedasama neilt.
Mustus tuleb alati ise, aga puhtust peame looma alatasa – see Hando Runneli mõte võiks kõlada kui üleskutse. Kanaarilinnud peaksid kaevanduses ikka ja jälle laulma, ka siis, kui kultuurkapital seda kinni ei maksa.

Läbi pakase rahvamajja
Johannes Saar

Helistati ja teatati seekordne kirjanditeema – üldrahvaliku tähelepanu nihkumine teatrilt arhitektuurile. Protsess, mis
olevat hiilimisi edenenud 1970.–1980. aastatest tänase päevani välja. Päevadeni, mil ahastatakse, et Eesti Rahva
Muuseumi uue hoone konkursi efektne võidutöö ei suuda täita oma tööülesandeid – hoida käpikuid ja kappasid
korralikult hoidlates. Et Viru ärikeskust on jõle vaadata ja ummistab kogu linnaruumi, et hiljuti valminud KUMU arhitektuur on moraalselt vananenud, et Tartu uus kaubamaja on andnud lõpliku hoobi Tartu vaimule, et valglinnastumine
saastab kogu Harjumaa, et Linnahall ja valge vaal on vaja päästa libamaaklerite ja salaküttide käest.
Loomevaldkonnas, mis on harjunud rambivalgust pidama loomulikuks töökeskkonnaks, tekitab pulbitsev melu muidugi ainult armukadedust ja kibedust. Ja põhjusega, rahva armastus ongi ju kerglane naine, kellest jääb meelde
vaid liikuv selg. Paar aastat tagasi, kui veel Eesti Päevalehes kunstitoimetajana töötasin, tuli “ülevalt” käsk tegeleda
rohkem arhitektuuriga, mitte kogu aeg kujutavaga. Peagi oli meil palgal lepinguline erialatoimetaja, oma ala ekspert,
kelle sulg jooksis lobedalt ja intelligentselt. Siis hakkasin asja laiemalt vaatama ja ennäe, Eesti Ekspressis on kolleegist kunstitoimetaja suisa vähemusse jäänud, olukorda roolivad hoopis noored arhitektid, arhitektuurikriitikud ja
–kiibitsejad. Kinnisvaraarendajad ka muidugi. Riigieelarves susiseb aga tootedisaini arenduskava, mis loodetavasti
paneb põntsu põhjanaabrite Nokiale ja IKEAle. Vaikne pööre oli juba toimunud, mina aga rippusin ikka tahvelkunsti
põllesabas.
Ei mäleta, et üheksakümnendatel oleks keegi suutnud arhitektuuri problematiseerida nii ulatuslikult. Räägiti küll muinsuskaitsest ja vanalinnast ning mõni vararikas sai pildile pangapealse “Urbeli majaga”, kuid see kõik mahtus nüride
juhtkirjade ja eksootiliste vahepalade rubriiki. Põhiliselt murti piike mujal, peamiselt ikka kujutavas. Vähemalt ma ise
arvasin nii.
Aga teater? Kas ka teatril on nüüd leiba ja rahva armastust vähem? Kas arhitektid lõidki teatril leivatüki käest? Võibolla tõesti, kuid ega teater üksi käppa ime ning arhitektidki on tihti suuremas kambas rahajõmmide ja poliitilise survega, mille pale ei terendagi enam nii äratuntavalt punaselt kui kunagiste “kuradi venelaste” oma. Jõujoonte muutus
on olnud märkamatum, kuid seda hõlmavam, selle taandamine teatri ja arhitektuuri kaikaveoks oleks kildkondlikult
väiklane.
Hetkel tundub mulle, et kui keegi deklareerib pidulikult, et ta tegeleb “teatriga” või nn kujutavaga, teeb ta end ise
vaesemaks, isoleerib end maas ja naabruses vedelevatest võimalustest ning sulgub memuaaridesse. Siis lähebki
nii, et tengelpung, milles hoitakse rahva tähelepanu, olgu see siis positiivne või negatiivne, jääb järjest kõhnemaks.
Ja nostalgia seda suuremaks. Tuleb meelde, et enne perestroikat ujus teater rahva hellitavate pilkude risttules ning
arhitektuurist jõudis trükimusta näha vaid “hruštšovka”, “paneel” ja “agul”, sekka ka keskaegne paas ja paari paberiarhitekti kunstilised uiud. Jaan Kruusvalli Pilvede värvid oli piisav, et rääkida rahvusterviklikkusest kogu Eesti tuleviku
nimel. Veelgi varasemad jutud teatriuuendusest olid ju tegelikult rohkemat – pooleldi põrandaalune salongilik katse
luua kogu Eesti elu täiesti uueks. Teatris tegutsesid heerosed Mikiver, Karusoo, Viiding, Üksküla, Järvet, Tooming,
kelle elu ilmus rahvale geeniuse martüüriumina. Kõik pälvisid osaduse ning kultuuriline konsensus valitses me kõigi
üle.
Einoh, mis me räägime, reedeti peale Vremjat kõlas gong ja algas iganädalane teleteater. Maakoolidest vurasid linnakeskustesse pisikesed ümarad PAZ-bussid, sest kooliharidus oleks ilma na napiks jäänud. Ma isegi jaurasin Viljandis
aastaid näiteringis, sest kõrvaltänava läbi-lõhki kaheline kaak oli lavakasse sisse saanud ning pannud oma nime
kõlama – Sulev Teppart. Meil oligi pilt kohe selge, õppida pole vaja, vaja on lavakasse sisse saada. Kooliteater rokkis
täiega. Legende räägiti Krjukovist, Kibuspuust ja Luigest. Kaheksakümnendate algupoolel valminud uus Ugala vaid
kinnitas minu õhvakest veendumust, et teatri näol on tegemist kiirelt kasvava kultuurituruga, ole ainult mees ja hüppa
ree peale. Nojah, nii uues kui vanas Ugalas oli Rein Malmsten muidugi väikelinna suveräänne staar, kelle rollid olid
“loomulikult väga head” ning kelle elu oli võitlus. Hiljem ei jõutud ära imestada, kuidas selline teatrihiid nagu Komissarov suvatses maabuda väikeses Viljandis ning jäädagi jalgupidi mulgi mulda. Kõik see oli kuidagi tähtis, kõik see oli
seltskondliku vestluse teema.
Minu enda harrastuslik tase viis mind aga kokku Heino Torga, Riho Lehespalu ja Jaan Vuntusega. Viimase juhtimisel
jõudsin minagi Mustla rahvamajas oma näitlejakarjääri triumfaalsesse tippu, milleks oli ajakirjanik Kägu roll August
Kitzbergi Kosjasõidus. Kõik need kogemused, üleelamised ning ümberkehastumised laastasid hirmsasti mu immuunsüsteemi, nakatusin lõplikult kunsti-, teatri- ja ajakirjanduspisikusse. Ravin neid siiamaani, teatri oma ehk kõige
edukamalt, sest üheksakümnendate aastate menutükkidelt pagesin reeglina poole pealt Kukusse jooma – vahepeal
omandatud ajaloolase haridus ei lasknud mul enam õhinal hõisata ja heldinult ohata. Nüüd käin teatris harva, kui
mõni sõber personaalselt kutsub või kui keegi piletid koju kätte toob. Ehk sellepärast tuleb mulle kõik seal toimuv
meeldiva üllatusena, istun korralikult lõpuni toolil, söön taldriku tühjaks ja ütlen aitäh. Kuidas sa ikka kingitud hobust
arvustad. Pealegi, mulle meeldib. Juurde ma tavaliselt ei küsi, ei ole nagu häda. Kui aga mõni jälle pakkuma tuleb,
võtan alati vastu. Sest isu on mul tegelikult hea.

Samas läheb mulle arhitektuuri pealetung rohkem korda kui teatri allajäämine. Olen küll kuulnud, et nüüd on teater
see, mis läbi pakase ja pimeduse sõidab väikestes bussides rahvamajadesse etendusi andma, ja tunnen rändreisulistele südamest kaasa, kuid ikkagi eelistan tegeleda suuremate ohumärkidega. Pean olulisemaks võidelda pigem arhitektuuri vastu kui teatri poolt. See tuleb ehk minu jonnakast ja vastalisest mulgi iseloomust ning proletaarsest vahkvihast parkettide ja portikuste vastu. Ei ole sellisel inimesel asja teatrisaalide polstrile, vaipades jalutusruumi
ja peenikesse puhvetisse, lips ees ja tehtud nägu peas. See keskkond on minu jaoks liiga ... arhitektuurne! Ilmselt
ootan ma oma südames mingit uut teatrit – mingit lavastust, millel pole maski ja kodu.

See pole kunagi nii hea kui esimesel korral. Küsitledes improvisatsiooni müüti
Dariusz Kosiński, Jagielloniani ülikool, Kraków, Poola

2005. aasta aprillis organiseeris Rahvusvaheline Teatriantropoloogia Kool (The International School of Theatre
Anthropology, ISTA) koos Grotowski Keskusega Wrocławis 14. ISTA sessiooni, mille pealkirjaks oli Improvisatsioon:
mälu, kordus, pidevusetus. Mitmesuguste tegevuste seas toimusid ka loengud ja avalikud arutelud Itaalia õpetlaste
Fernando Taviani, Franco Ruffini ja Mirella Schiavoga. Kogu tsükkel oli pealkirjastatud kui Küsitledes improvisatsiooni. Sealt on pärit mitte ainult osa minu essee pealkirjast, vaid ka mõned lähtekohad ja inspiratsiooniallikad, mis aitavad mul jätkata arutlemist improvisatsiooni üle, mis omakorda näib olevat üks Lääne teatri võtmemõisteid.
Tunnistanud oma tänuvõlga, arvan ma, et mul on õigus alustada improvisatsiooni definitsiooniga, mille pakkus välja
Fernando Taviani. Õigupoolest pole see definitsioon, vaid kirjeldus. Taviani ütles, et improvisatsioon on omalaadne
karp, kust võib välja võtta erinevaid asju. Tema võttis välja kolm enda arvates olulisemat olukorda, mille puhul me tavaliselt kasutame mõistet “improvisatsioon”:
1. improvisatsioon lavastuses;
2. materjaliga improviseerimine loomingulise prooviprotsessi vältel;
3. improvisatsioon kui reaktsioon mõnele ootamatule juhtumile, eriti seoses publiku reaktsioonidega.
Mina keskenduksin esimesele tüübile – improvisatsioon lavastuses. Ma usun, et analüüsides improviseeritud lavastust avaneb meil ühtlasi võimalus käsitleda mõnd aspekti meie seminari peateemas Fiktsionaalne/reaalne tänapäeva
teatris [seminar peeti 2005. aasta sügisel Poolas].
Mida me täpselt mõistame lavastuse improvisatsioonilisuse all? Esiteks peab ütlema, et improvisatsioon ei ole
– nagu paljud inimesed arvavad – täienisti spontaanne tegu. Õigupoolest on improvisatsioon mitte ainult teatris,
vaid ka muusikas ja poeesias õrn tasakaal ettevalmistatu ja mitteettevalmistatu vahel. Loomulikult on tegemist
olukorraga, kus lavastus luuakse ilma detailse käsikirjata, kuid alati on olemas teatud kompositsiooniline või temaatiline raam. Euroopa enimtuntud improvisatsioonilises teatrilaadis commedia dell’arte lõid raami stsenaarium ja
konventsionaalsed rollid. Jazzi puhul loovad selle muusikaline peateema ning teised muusikud. Tänapäeva teatris ja
performance’is võib raam olla iga kord erinev, kuid ta on alati olemas.
Niisiis, kui me ei mõista improvisatsiooni all spontaanset tegu, siis kuidas me defineeriksime tema peamise tunnusjoone? Ma arvan, et vastanduse “improviseeritud - ettevalmistatud” asemel, mille all mõeldakse omakorda “spontaanset - õpitut”, peaksime kasutama improvisatsiooni ja kordamise vastandust. Arvatavasti me kõik nõustume, et
korratud tegu, isegi kui ta oli algselt improviseeritud, ei saa kutsuda improvisatsiooniks. Vastandus “improviseeritud
– korratud” tundub oluline, kuivõrd teatrikunsti võib defineerida kui kordamise kunsti. Harva tuletame seda endale
meelde. Lääne inimesed on harjunud silmapaistvaid teatrietendusi kirjeldama unikaalsete, peaaegu kordumatutena,
unustades sageli, et homme näeb hoopis teine publik peaaegu sedasama. Teatrivaatajad ongi võlutud mõistest “peaaegu”, jättes tähelepanuta “sedasama”, kuid iga teatrikunstnik tunnistab, et tema töö on suuremalt jaolt seotud mitte
ainukordse hetke loomisega, vaid struktuuri, käsikirja, tegevuse jm täpse kordamisega.
Arutlegem selle üle, miks meie – Lääne inimesed – oleme niivõrd võlutud teatri ainukordsusest? Miks otsime me
“maagiat”, kordumatuid hetki? Teiste sõnadega: miks peame me improvisatsiooni nii väärtuslikuks? Lihtsaim vastus
on: sest me otsime teatrist elu ja see, mis on ainukordne, tundub olevat tõeliselt elus. See on üpris üldine kogemus:
vaadates lavastust esimest korda, imetletakse “tõe hetki”, ent kui neid hetki nähakse samal moel tehtavat teist, kolmandat ja nii edasi kordi, siis ei nähta enam tõde, vaid suurepärast näitlejat. Üks vanemaid süüdistusi teatrile käibki
ju tegelikkuse kordamise kohta [repetition of the real]. Kuna see on korratud, siis ei tohiks seda enam nimetada tegelikkuseks, vaid see muutub kunstiks. Ent kuna näitlejad püüavad meid endiselt veenda, et see on tegelikkus, siis on
nad valetajad. Teisalt on improvisatsioon juba oma definitsiooni kohaselt ainukordne ja tegelik – see on ehe tegu [real
action] või/ja ehedate emotsioonide väljendus, mis luuakse ainukordses olukorras sündinud ehedate impulsside tulemusena. Meil on erakordne privileeg olla säärase teo tunnistajateks, sest see ei toimu enam mitte kunagi. See juhtub
esimest ja viimast korda. Ja loomulikult teeb privileeg meid uhkeks ning õnnelikuks ja põhjustab selle, et me hindame
improvisatsiooni nii kõrgelt.
Seega leian ma, et me võime arendada ja muuta vastanduse “improviseeritud - korratud” vastanduseks “tegelik
- fiktsionaalne”. Ent öeldes nõnda, pean ma kohe lisama, et see on kahe abstraktse ideaali vastandus. Õigupoolest
ei ilmne improvisatsioon ega kordus puhtal kujul – nad on alati teineteisega seotud, lahutamatud. Ma julgeksin isegi
öelda, et teatrit võib defineerida kui nende paradoksaalset kooslust: korratud improvisatsioon ja improviseeritud kordus. Parimal kujul esineb see siis, kui me teame, et seda, mida me näeme, korratakse iga päev, ent samas tunneme
veendunult, et seda ei juhtu enam kunagi. See paradoks meenutab mulle Søren Kierkegaard’i paradoksi, kes oma
traktaadis kordamisest tunnistas: Ma taipasin, et kordamine on võimatu, ja ma avastasin selle, olles seda mitu korda
korranud. Kas me peaksime olema üllatunud, et ta tegi oma avastuse teatrietendust vaadates? Tegelikult ongi see
üks tähtsamaid teatrikogemusest võrsunud õppetunde, kuna teater on kunst, mis on sündinud kordamise ja ainukordsuse ühendusest. Just nõnda, nagu Aristotelese kuulsas teatri geneesis: tragöödia on “tekkinud niisiis algselt

improvisatsioonilisena nagu komöödiagi – ta ise tänu eestvedajaile ditürambides, komöödia aga kürvalauludes”.
Seega on siin ühelt poolt religioossed, rituaalsed elemendid, teiselt poolt improvisatsioon. Väide, et teater pärineb rituaalist, on jällegi banaalne, aga me unustame sageli, et alguses oli improvisatsioon. Kui esimest tuleb kutsuda teatri
emaks, siis teist peaks käsitama teatri isana.
Jättes need perekondlikud suhted kõrvale, tahaksin ma esitada teesi, et teatrit võib käsitleda improviseeritu ja korratu kooslusena ja teatri erinevaid vorme võib kirjeldada nende kahe elemendi muutuva osakaalu kaudu. Ma ei ole kindel, kas see kehtib ka Aasia ja Aafrika teatri puhul, aga päris kindlasti saab seda kasutada Euroopa teatri kontekstis.
Lubage kasutada näitena üht mu lemmikteatrivormi: Lääne draamateatrit oma tekkeajal, 18. ja 19. sajandi kodanliku
ühiskonna kontekstis. Selles teatris peeti kõige väärtuslikumaks täiuslikku kordamist. Diderot’ kuulus Paradoks näitlejast näib olevat antud ideaali kõige radikaalsem formuleering. Diderot tahtis, et näitleja suudaks korrata kogu oma
tegevust igal õhtul täpselt samal moel. Ta arvas, et isiklikud emotsioonid ja intiimsed impulsid on näitleja vaenlased.
Ta arvas isegi, et nii kõrgelt hinnatud inspiratsioon (mida klassikaline esteetika pidas millekski metafüüsiliseks, pühaks) võib näitlejale või näitlejannale olla ohtlik, juhtides ta kõrvale peamisest ülesandest: näidata tõest tegelast, mille
on loonud näitekirjanik. Ja see ongi asja tuum: kuna teater ja näitleja peaksid Diderot’ arvates olema draamateksti
vahendavad tööriistad, ei ole neil lubatud esitusele lisada midagi omapoolset. Teksti peab iga kord esitama täpselt
sel viisil, nagu on programmeeritud teksti ja tema autori poolt.
Diderot’ ideid ei võetud teatris kunagi täielikult omaks, kuid ometi nõustuti üldiselt arusaamaga kordamisest, millele
näitlejad võivad üht-teist lisada. 19. sajandil unistasid draamakirjanikud, lavastajad, näitlejad, kriitikud ja publik teatrist, mis etendab täpselt sedasama Hamletit, Maria Stuartit või Kameeliadaami. Loomulikult oli see illusioon; selgelt
on näha vastuolu draamateksti täpse esitamise nõude ning suurte näitlejate kunsti ja nende kordumatu isiksuse
imetlemise vahel. Ent tolle aja inimesed harjusid selle vastuoluga, süüdistades näitlejaid selles, et nood muudavad
kirjanike ettekirjutusi, ning samal ajal kiites nende loomingulisi “täiendusi”. Sellest hoolimata võime me üldiselt väita,
et traditsiooniline draamateater on kordamise teater, kuhu on vähesel määral lisatud improvisatsiooni ja uuendust.
Olukord muutus kiirelt ja radikaalselt 20. sajandil. Stanislavskist Grotowskini, Brechtist Boalini, Pirandellost Polleschini hakkasid teatrikunstnikud täiusliku kordamise ideed küsimuse alla panema. Seda tehti erinevas vormis ning
erinevate ideoloogiate kaudu. Kogu lugu tasakaalu muutumisest on detailseks käsitlemiseks liiga pikk, ent võib öelda, et laias laastus toimus kolm peamist nihet kordamise juurest improvisatsiooni poole. Esimene oli seotud psühholoogiaga ning nii individuaalse kui ka kollektiivse mitteteadvusega (alateadvusega). Selle algatas Stanislavski, kes
otsis kordamise ja improvisatsiooni sidumise uusi viise. Ta soovis, et näitleja tegutseks alati nii, nagu oleks see tema
jaoks esimene kord. Tema peaeesmärk – teadvustatud tegevuse kaudu teadvustamata loovuse poole – on samaväärne paradoksiga, mida ma eespool nimetasin korratud improvisatsiooniks: näitleja teeb täpselt üht ja sedasama,
kuid alati justkui esimest korda, sest ta on treenitud äratama inimhinge kontrollimatuid jõude. Seda tööd jätkas peamiselt Jerzy Grotowski, kelle kuulus totaalne akt ei ole midagi muud kui korratud improvisatsioon – miski, mis toimub
ikka ja jälle, kuigi on tegelikult läbinisti ainukordne. Mõned süüdistasid Grotowskit, et ta üritab luua võimatut: müstilist kogemust, mida saab korrata. Selles süüdistuses on teatud tõde ja õigupoolest Grotowski tunnistaski, et ta lõi
teatud teatraalse ja spirituaalse masina, mis lubas jõuda kõrgemale energiatasemele. Ent me peame meeles pidama,
et seda 1980ndatel tehes heitis Grotowski täielikult kõrvale improvisatsiooni; ühes selle perioodi tähtsamas tekstis
palus ta oma kuulajaid: Ärge improviseerige, palun, otsides lihtsat, kuid täpset akti - “teha, mida peab tegema”. Õigupoolest ei pidanud ta ennast teatrikunstnikuks, vaid Etendaja [Performer] õpetajaks ja – lubage mul lisada – rituaali
loojaks. Kuid tema endised õpilased ja kaastöölised nagu Eugenio Barba või Włodzimierz Staniewski kasutavad tänini improvisatsiooni ja otsivad “tõe hetki”.
Teine viis, kuidas luua uut suhet improvisatsiooni ja kordamise vahel, on seotud poliitilise teatriga ning näitlejate ja
publiku suhete muutumisega. Teater pole enam koht, kus lihtsalt tarbida korratavaid pilte – ta peaks olema sotsiaalsete probleemide esitamise akt, mis viib lava ja auditooriumi ühendava poliitilise tegevuseni. Niisiis saame öelda, et
kordamine peab viima improvisatsioonini. Ja loomulikult peab olema ruumi improviseeritud reaktsioonidele, mõnedele publiku algatatud tegevustele. Säärase teatri arengu käigus kerkisid esile mõned vormid, mis kordamist peitsid,
toimides nii, nagu juhtuks kõik esimest korda. Ma mõtlen siinkohal loomulikult Augusto Boali Nähtamatut Teatrit, aga
ka mõningaid nn verbatim teatri vorme. Inimesed, kes taolistes etendustes osalevad, ei tea või peaksid unustama, et
see, mida nad kogevad, on ette valmistatud, seega korratud. Nad peaksid kogetavat pidama tõeliseks, improviseerituks, esimest korda ja just sel hetkel looduks.
Ent kuidas on lood draamaga – kordamise vahimehega? Kui võtta Hans Thies Lehmanni postdramaatilise teatri
mõjukas idee, peaksime ütlema, et säärane teater on improvisatsioonile vägagi avatud. Küllap me kõik tunneme
draamasid, mis on kirjutatud teatud lavastuse lähtepunktina, ning dramaturge, kes mitte ainult ei soovi, vaid nõuavad
teatud muudatusi, oma loomingu re- ja dekonstruktsioone. Võib-olla ilmseim näide on René Polleschi reaktsioon
Jan Rustemi lavastusele Prateri triloogia [Prater on Berliini Volksbühne “väike maja”, kus kirjanik ja lavastaja René

Pollesch on välja toonud terve rea oma postdramaatiliseks nimetatud tekstide esmalavastusi. Jan Rustem püüdis
Polleschi tekste uuesti lavastada Prateri triloogias]. Polleschit häiris, et tema käsikirja püüti lavastada samal moel
kui esmakordsel [temapoolsel] lavaletoomisel, ning ta kritiseeris ägedalt Rustemit, et viimane ei teinud oma isiklikku
versiooni, ei improviseerinud tekstis väljapakutud teemadel. Niisiis võib öelda, et postdramaatiline teatritekst on improvisatsioonile väga avatud. See tekst pole enam lavastuse “muster” ning tema staatuse muutumine põhjustab ka
improvisatsiooni ja kordamise vahelise tasakaalu radikaalse muutuse tänapäeva teatris - see on selge ja terav vastuseis arusaamale, mille järgi kordamine ja representatsioon on teatrilava peaülesanne.
Ent kahjuks pole asjalood nõnda lihtsad. Juba kordamise dogma kahtluse alla paneku algusest peale olid teatrikunstnikud, eriti dramaturgid teadlikud teatraalse improvisatsiooniga seotud probleemidest. Meenutagem kas või Pirandello Questa sera si recita a sorgetto [Täna õhtul improviseerime, lavastatud Tallinna Linnateatris 1999. aastal Jaanus
Rohumaa poolt]. 1929. aastal kirjutatud näidend on improvisatsiooni määramatuse [indeﬁniteness of improvisation]
mudelnäide. Esiteks on kirjutatud näidendi sees näitlejate nn “improviseeritud” teod, kus nad astuvad rollist välja ja
kõnelevad publikule usalduslikult oma tööst, oma emotsioonidest, oma suhtest tegelasesse ja nii edasi. Ent need
improvisatsioonid on Pirandello käsikirja täpne kordamine, ja isegi kui näitlejad kasutavad oma tõelisi nimesid, ei
improviseeri nad ometi, vaid teevad oma igapäevast tööd.
Teiseks: tegevuse käigus peaks lõpplahenduse valima publik, ent see osutub võimatuks, sest vaatajad ei suuda vahet teha, mis kuulub faabulasse ja millised osad on lisatud näitlejate poolt. Selle asemel, et ergutada vaba loomingulisust ja äratada teater elule, loob naiivne Lavastaja kaose, mis peaaegu hävitab lavastuse. Niisiis tuleb tal sekkuda
vihuti näitlejatele, kes tahavad etenduse pooleli jätta, eriti Ricco Verit mängiva näitleja kahtluste kiuste, kes esitab
väga tähtsa küsimuse: kui ma olen mina ise – ainukordne, äravalitu -, siis miks on siin üldse publik, ma ei taha, et
mind näidatakse siis, kui ma ei näitle.
Kas me peaksime lõpuks tegema järelduse, et Pirandello eitab tõelise improvisatsiooni võimalikkust teatris? Ma
ei arva nii. Ma arvan, et ta oli väga teadlik teatri paradoksaalsest loomusest, mille tõttu meil pole võimalik eristada
antud kunstivormis täpselt korratut ja improviseeritut, fiktsionaalset ja tegelikku. Tema näidendid näitavad, et võitlus
“tõelise tegelikkuse” eest uues teatris on sama lootusetu kui vana teatri võitlus selle nimel, et luua poeetilise ideaali
täiuslik ja puhas kordus. Täna õhtul improviseerime näib olevat omalaadne hoiatus. Ma arvan, et sellest on õppust
võtnud postdramaatiline teater, sest selle loojad eiravad teadlikult piirjoont tegeliku ja fiktsionaalse vahel ja keelduvad
vastamast küsimusele, kumb on kumb.
Veel enam, tänapäeva Lääne kultuuris tasakaalustab ainukordsuse imetlemist kontseptsioon universaalsest performatiivsusest ja selle allikast, mida Richard Schechner nimetab “taastatud käitumiseks” [the restored behaviour].
Schechneri mõistes tähendab etendus “mitte kunagi esimest korda”, niisiis on see alati, juba inimelu algfaasidest
peale kordamine. Kaasaegses teatris loovad kaks ideed - unistus avatusest ja improvisatsioonist ning kordamise
mälu, millest ei ole pääsu - unikaalse ja väga huvitava seose fiktsionaalse ja tegeliku vahel. Õigupoolest pole enam
miski, mida inimene teeb, tõeline – see on alati esitatud, korratud, struktureeritud, ette valmistatud. Inimene ei ole
kunagi otsekohene, täiesti siiras – ta on alati teesklemas, käitumas “just nagu”. Maailm on ilma piirideta lava. Mida
on võimalik teha, on näidendi lõputu lahtiharutamine, etenduse lõputu eitamine. Mängides kordamise ja improvisatsiooniga, tõestab kaasaegne teater, et fiktsionaalse ja tegeliku vastandus on vale vastandus. Tegelikult ei ole mingit
vastandust, vaid pidev mäng määramatusega. Nähes seda teatris, on meil võimalus vabaneda vastandites mõtlemisest. Ja siis on lõpuks ka võimalik, et määramatu elu, mis tavaliselt on kusagil mujal, lööb hetkeks särama. Mina
julgeksin seda kutsuda tõe hetkeks.

Inglise keelest tõlkinud Eero Epner

Pärimusest ja teatrist
Hasso Krull / Anne Türnpu

Millal algas Teie kokkupuude pärimuskultuuriga? Mis tingimused olid vajalikud?
Anne Türnpu (AT): Pärimuskultuurist huvitumine tähendab ilmselt selle teiselt poolt vaatamist, mitte seesolemist?
Tuleb teadvustada selle erilisust ja siis teiselt poolt vaadata. Minul juhtus see keskkoolis tänu Hellero ansamblile ning
sealt edasi juba loogilist rada pidi.
Hasso Krull (HK): Me oleme mõlemad ju nii-öelda väljaspoolsed. Vähemalt mina ei ole küll mingi pärimuse sees kasvanud, juba vanaisad-vanaemad olid linlased. Mina olen lähenenud eesti pärimusele samamoodi nagu austraalia
või ameerika pärimusele – ta on mingil moel täiesti teine eelis ning tema ainus eelis on see, et ta on keeles, mis on
üldiselt kättesaadav. Ma mõtlen siin, et see loomulik keel on arusaadav, ainult et alati pole mõistetav, mis selles keeles kirja on pandud, mida öeldakse. Seda eriti lauludega. Ma hakkasin neid lugema samuti keskkoolis, nad huvitasid
mind väga, aga ma väsisin ja väsin väga kiiresti.
AT: Läbi lauldes on muidugi kergem, sest siis liigub mõte kohe samas suunas.
HK: Seda küll. Ent viis ei ole alati sõnades sees, kuigi ta võib sealt tulla. Laulmine läheb heaks ka alles siis, kui mitu
korda ja teistega koos laulda. Kogu pärimuskultuur on säärane: teda ei saa omandada otse, vaid ta käib ümber nurga. See meenutab emakeele omandamist.
AT: Mina siiski päris puhas leht ei ole, mu isapoolne vanaisa elas Hiiumaal ning ma veetsin oma suved seal. Usutavasti on paljudel minuealistel eestlastel samasugune kogemus – suvede veetmine kusagil maal vanavanemate juures.
Mingil määral puutusin ma pärimusega kokku juba seal, ent siis oligi ta niivõrd endasmõistetav, et teadlikuks olemine
algas ikkagi alles Helleros lauldes.
Kui Hasso jaoks on eestlaste pärimuskultuur ühes reas teistega, siis kuidas Sinuga? On selles “eestlaslikus”
midagi eriomast?
AT: Ma olen põhimõtteliselt Hassoga nõus, et olulist vahet ei ole. Aga see, et ta on keeles sees, hakkab keele kaudu
kokku kõlksuma, siis ma leian, et keeles omandab ta teise mõõtme. Ma ei valda teisi keeli nii, et ma suudaksin neis
kokkukõlksumist tabada. Ma olen laulnud ka teiste rahvaste laule ja see on mentaalselt teistsugune. Sa ei juhi rida,
sa ei ole võimeline improviseerima. Kui eesti rahvalaulus mõned read vahelt kaovad, siis võid epiteete asendada ja
improviseerida. Teiste rahvaste pärimuskultuuri puhul on võimalik vaid mäng viisiga, mitte sõnadega, sest sa ei tea
tegelikult, millega mängid.
Minu jaoks on eestlaste pärimuskultuur olnud vaeslapse osas. Ärkamisaegne arusaam oma kultuurist on väga pikalt
käibel olnud ning seetõttu on väga kahju, et enamuse eestlaste jaoks on pärimuskultuur miski, mida ei tule tunda,
millesse tuleb suhtuda põlgusega ja üleolevusega. Nüüd vist hakkab see ära kaduma.
HK: Tõepoolest, mingi mentaliteedinihe nagu oleks. Ei saa päris hästi aru, kust ta tuleb, aga tundub, et see on seotud
meediakultuuri nivelleerumisega. Mass, mida globaalselt vahendatakse, on muutunud niivõrd ühetaoliseks, et samastumine on küll võimalik, aga väga keerukas – sa samastud mittemillegagi. Traditsioonid ja nende otsingud, millel
põhineb ka meediategevus, kuna ta viitab pidevalt tagasi (ja see tagasivaatamine on ultramodernsesse ühiskonda
sisse programmeeritud, toimides pidevalt), see vahendub ka meedias, mis on täis ajaloolis-mütoloogilisi viiteid.
AT: Inimestel ei ole samas enam juurestikku all …
HK: Minul ei ole näiteks kunagi olnud!
AT: Siis saabki ring täis, tehakse endale juurestik ja võetakse appi need, kes on veel traditsioonis sees.
HK: See juhtub loomulikul viisil kirjakultuuri kaudu. Samal moel nagu Euroopas taastati kirjakultuuri kaudu antiigitraditsioon, kuigi sealne ajalõhe kestis sajandeid. Meil on selles suhtes olukord väga hea, sest ajaline nihe on väga
väike ja pärimuskultuur polegi veel päriselt katkenud, teda on veel täiesti elavas vormis siin-seal. Samuti on tegemist
kultuuriga, mis on meile arusaadavas keeles. Euroopas toimunud antiigi taastamine käis ju läbi ladina ja kreeka keele,
mille valdamine ei olnud laialtlevinud.
AT: Aga kas midagi muutub ka, kui pärimuskultuur liigub läbi kirjasõna? Minu jaoks on oluline, et pärimus loksub tükk
aega inimese meeles ja võib-olla tema päriskoht ongi seal ja mitte paberil. Kas pärimus muutub kuidagi lineaarsemaks?
HK: Pärimus on tõesti kihiline ja haruline, aga tema lineaarsemaks muutumist on raske ennustada. Praegune kultuuriolukord on väga labiilne, meenutades kergest lenduvat kemikaali ning tulevikku on väga raske ennustada.
AT: Mõtlemistüübil on siiski vahe: kas sa oled kirjakultuuri liige või ilma kirjata kultuuri liige. Eesti vanem pärimus on
ikkagi kirjata kultuuri sündinud ning seetõttu hoopis teistsugust mõttemaailma kandev.
HK: Trükiseid tõesti polnud, aga kirja mõiste on ju hästi vana.
AT: Pigem muster.
HK: Sellel sõnal on tõesti palju tähendusi. Püsiv jäädvustamise viis ei ole tegelikult võõras, ta on nagu pärimuse teine
külg.

AT: Minu jaoks on siin ikkagi väga suur vahe, ma ei loobu sellest. Praegu näen ma veel kolmanda mõttetüübi lisandumist, kus kiri hakkab oma funktsiooni kaotama ning muutub üha enam pildiks.
HK: Tänapäeval tekib uus kirjaoskamatus ja võib arvata, et ühe põlvkonna jooksul muutub kirjakultuur elitaarseks
– see ongi tegelikult juba juhtunud.
AT: Kas on võimalik tolleaegset kirjutamist uude kultuuriolukorda tuua?
HK: Ma olen selle peale mõelnud. Teatav linnakultuuri pärimus on ju tegelikult alati olemas olnud, olgugi, et ta toetub
teistsugusele keskkonnale. Lapsedki räägivad ju peamiselt sellest, mis telekas nähtud. See on küll teistsugune jutustamisviis, aga tegemist on suulise kultuuriga, mis võib-olla tõesti põhineb pildil. Ent pildipõhisust hinnatakse siiski
üle, sest pildid on vaesed ja ei käi kunagi ilma kommentaarita. Keele kaudu käimine pole kadunud, kuigi teksti osakaal on vähenenud.
Võib tõesti olla, et kosmoloogilis-maagiline nägemine on praegu palju lihtsam, sest meedia on seda niivõrd palju
sisendanud läbi massiivse maagilise kultuuri voo: vampiirid, Tolkien jne. Ratsionalistlik mentaliteet on tänaseks kadunud, 60ndate teaduse-tehnika revolutsioon on asendunud arvutikultuuriga, aga seegi on maagiline. Esimene kokkupuude arvutiga on läbi mängude, mis väga sageli on maagiliste sümbolite ja tegelastega.
AT: Ajaliselt sobib ju seegi, et esimeste arvutimängude tegijad on hipipõlvkonnast.
HK: Mulle tundubki, et üks loogiline võimalus, mis kirjakeelse pärimuse juurde tagasi kutsub, on see, et kui olla maagilise kultuuri voolust kaasa kantud, siis osadel tekib tunne, et mingi teine vägi valitseb sind (kõigil seda tunnet miskipärast siiski ei teki). Seeläbi tekib ka huvi, kust kosmoloogia tuleb, milline on loomislugu.
AT: Sa jõudsid välja kogemuseni.
HK: Nojah. See igatahes näib mulle ringina, mis seletab osaliselt pärimuskultuuri vastu tekkinud huvi. Soov väge
valitseda. Ent algul on huvi suunatud teiste pärimuste vastu, mitte eesti oma vastu, sest rahvusvaheline meedia on
täis teistsugust pärimust. Tegemist on pigem teadvustamatu tungiga, ebamäärase ihaga teada saada. Alles hiljem
selgub, miks seda vaja oli.
AT: Mul on siiski tunne, et loomislugusid räägitakse selleks, et asjadest ja olenditest paremini aru saada. Neid paremini hõlmata.
HK: Või et maailm kokku panna, endale kodusemaks teha. On teatav suur ruum, tohutu kosmiline hoone, aga kui temast lugu pole, siis ei saa temast kosmost, mis oleks minu jaoks kodu.
AT: Mul on vaja metafoori, et liikuda igas nurgas?
HK: Just, ja kõige parem, kui seda metafoori saab vajadusel teisendada, nii et metafoor hakkaks ise kasvama.
AT: Nii et kui ma räägin jänesest, siis jänese loomislugu on hoopis teistsugune kui mõne taime või kivi lugu.
HK: Sa ise enne ütlesid, et pärimuskultuuri näol on tegemist haralise ja fragmentaarse nähtusega. Pärimus käib ju
kõik enam-vähem ühe asja kohta ning sissepääsu ei pea valima, igalt poolt saab sisse.
AT: Sa ütled väga õigesti, fragmentaarsus on ka minu jaoks väga oluline.
HK: Ja siin ma väidaks, et kirjakultuur pole nõrgendanud, vaid pigem isegi tugevdanud fragmentaarsust.
AT: Luues selle, mida nimetatakse narratiivsuseks?
HK: Just.
Kas ja miks on teater sobiv vahend pärimuskultuuri edasikandmiseks? Ühelt poolt ehk kirjast sõltumatus
– teater ei ole just kirja välistav, aga kirja tõrjuv. Ja teisalt metafoorsus, mida loetakse ka teatri olemuslikuks
nähtuseks. Vastu võiks samas öelda, et kui te mõlemad rõhutate fragmentaarsust, siis teater pürib justkui
kõikehõlmavuse poole.
AT: Millisest teatrist me räägime? Kui ma näitan vaatajale fragmente, siis vaataja paneb ise oma peas pildi kokku. Mul
on vahel tunne, et ei pea maailma ehitama nelja seina vahele, vaid piisab, kui vaatajad selle oma peas valmis teevad.
Just säärasel juhul on teater võib-olla tõesti sobivaim, sest tänu metafoorsusele on võimalik liikuda korraga erinevates maailmades. Ma ei viitsi küll vaadata, mis põhjustas esimese või kolmanda vaatuse – põhjuslikud seosed on teatris igavad. Lahedam on pilti endas kokku panna.
HK: Jah, ta peab ju ikkagi kõigepealt jõudma kohale. Mingi laine peab tulema ja kui kohe pilt kokku ei saa, siis etendus saab läbi. Ma ei saa ju keset päeva oma päevast jutustust teha. Aga õhtul saab.
AT: Samas ei ole see fragmentaarsuse edasiandmise viis ainus teatri eelis pärimuskultuuri edasiandmisel.
HK: Mulle tundub näiteks, et teatris tekkiv rituaali atmosfäär on väga oluline – ilma selleta oleks teater võrdlemisi
vaene. Kinos on suurem pilt, telekas kerid edasi-tagasi, teised meediumid lihtsalt ületavad teatri. Ent see rituaali
atmosfäär tekib teatris kohe: inimesed tulevad, hakkavad tegema, aga see, mis nad teevad, ei ole päris. On justkui
kosmose teine tasand, toimub teatav maagiline sisendamine. Käivitub mingi vana mehhanism, mis võtab tõsiseks
– teatris on alati midagi natuke õudset. Millegipoolest on teater alati natuke õudne koht, ma olen alati natuke kartnud,

ja samas just see annab ka väe ja tõmbab ligi. Igasugustes rituaalides tekib väikese lapse tunne, seda nii teatris kui
pärimuses: ma ei suuda osaleda, ma istun ja vaatan. Tõsi, see on väga väike õudus, aga ta on. Või ei ole?
AT: Kas õudus on seotud, et sina vaatajana annad tagasisideme laval olijale ning kahepeale sünnib tulemus? Et sina
mõjutad neid samavõrd: kui setu püüab kala, siis kala püüab ka setut.
HK: Ma olen nõus. Kosmilistes rituaalides on kõik ette teada.
AT: Nad on väga turvalised, tõesti.
HK: Kas just väga, aga osaletakse etteantud reeglite järgi, mis annab tagasi teatud kindlustunde.
AT: Ühes Lennart Mere šamaanifilmis ngassaanidest näidati rituaalis osalemist: ühe kõrvaga osaleti, teisalt toideti
last, käidi kempsus: kõik väga loomulikult, mitte paatoslikult.
Kas siin ei tule välja ka kaasaegse teatri ja omaaegse pärimuse erinevus, kus teatris joonistub rituaali teatraalsus reljeefsemalt välja kui seda kunagi tajuti?
AT: Tõenäoliselt küll. Aga teisalt kui näiteks karu peiede hulka kuuluvad sketšid, kus mängitakse inimeste ja jumalate
suhteid, siis ka seal on teatraalsust.
HK: Võib öelda, et teatraalsus on midagi väga loomulikku.
Ent teatri eelistest rääkides: Anne on oma asju tehes rõhutanud, et ta ei ole autor, vaid tegemist on rühmatööga. Teistes valdkondades on autorlus ehk selgemalt esil, samas kui ka pärimusele on iseloomulik kollektiivsus.
AT: Rühmana töötamisel on võimalik näha seda, mida ei näidata, teatud taustu. See on tõsiselt pärimuslik. On pilt,
pildi keskel näiteks punane torn – on võimalus vaadata torni või siis seda, mis torni taga on, milline on maastik tema
ümber jne. Lavastajana ma kuulan erinevaid hääli, varje, pilte ning saan maailma kokku. Ja see on võimalik just rühmatööna.
Autorsuse küsimus on ilmselt laiem. Veljo Tormisel näiteks olevat küsimus iseendale, et kui ta pärimuskultuuri
töötleb, siis kes on autor?
AT: Minul seda küsimust ei ole. Kui rahvalaulik ette astub ja laulab, siis kõik teavad ju tema nime.
Jah, aga tookordne rahvalaulik kuulus vahetult pärimuse sisse, Tormis aga siiski ei kuulu.
HK: See on samamoodi, et võib lavastada Sophoklest, me ei kuulu sellesse kultuuri ega ole ka kunagi kuulunud, aga
lavastaja on lavastuse autor. Kultuuris on anonüümsed mehhanismid muidugi alati palju võimsamad. Ent Tormise
küsimus võib tekkida just Eestile iseloomulikust olukorrast. Antiigi taaselustamine toimus täiesti kunstlikult, antiik oli
surnud ning kontakt puudus. Meil ei ole katkestust aga olnud, üleminek linna- ja kirjakultuurile oli 20. sajandi alguses
tõesti ootamatu, aga ajavahe pärimusega on ka praegu niivõrd napp, et teda peaaegu polegi. Pigem on eestlased
astunud ühest toast teise, aga vanas toas võib peaaegu et käia. Nii et kui eestlaste rahvalaulud oleksid üles kirjutatud
tuhat aastat tagasi enne sakslaste vallutamist, siis oleks nende töötlemine väga autentne. Ent just selle ajavahe nappuse tõttu võib tõesti tekkida küsimus, mis tegelikult on eksitav ja asjasse mittepuutuv. Samas küsimuse tekkimine
on oluline, näidateski, et pärimus ei ole kustunud: ta on niivõrd elus, et küsimus tekib.
Kuivõrd näete mujal pärimuskultuurist vaimustumist?
AT: Erinevates riikides tarvitatakse teda erinevatel viisidel. Mina jagan kaheks: kohad, kus ta on elu osa ning kohad,
kus ta on peegeldatult. Esimestes kohtades ta lihtsalt on, seal ei saagi eriti rääkida. Teistes kohtades tarvitatakse
teda rahvusliku ideoloogia teenistuses, identiteedi hoidmisel vm.
HK: Mulle tundub, et see, mis on Eestis, on ikkagi laiema hoovuse osa. Raske on võib-olla kohe kokku viia, aga Eesti ei ole kuidagi isoleeritud, siinne pärimuse taasavastamine ei ole juhtunud muust maailmast sõltumatult. Ent siin
ta võtab kuju, mis on meile paratamatu, tema kuju ei saa olla ükskõik milline ning õnneks ei ole vaid ühte ja kitsast
rada, mitmed valikud näivad realiseeruvat. Näiteks teatud euroopaliku kultuuri ühistraditsioon, mis vähehaaval imbus
kakskeelse linnakultuuri kaudu ning hiljem üle võeti, aga ka mitmed meedia poolt pakutud subkultuurid, mis kõik on
Eestis esindatud. Nõukogude ajal jõudsid säärased liikumised siia läbi teatud filtri, kõik tundus väga ilus, mis Läänes
valitses ning siin toimuv tundus kuuritagusena. Nüüd tuleb kõik siia otse, filtrita. Noh, ja siis veel üks valik olekski pä-

rimuskultuur. Kuni pole juhtunud eliadelikus mõistes arhailise tagasipöördumist, säärase inimliku olukorra taasteket,
mis taaslooks ka pärimuse, seni on paratamatu pärimuse idealiseerimine ja lihtsustamine. Kuna me ei ela enam selle
keskel, siis me peame lihtsustama.
Jah, idealiseerimine on ilmselt paratamatu, aga kui rääkida selle määrast, siis tundub, et Eestis ei ole tekkinud aktiivselt pärimusest toituvat kultuuritööstust, Eesti oma New Age’i?
HK: Seda küll, aga põhjus on väga lihtne: regilaulust ei saa niipea New Age’i toodet, sest turg on liiga väike. Aga kui
eestlasi oleks sama palju kui näiteks hollandlasi, oleks turg olemas ning tootmine algaks.
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Kuidas Te sõnastaksite riikliku ootuse Eesti teatrile? Mida riik kui säärane teatrilt ootab, mida vajab?
Mida riik teatrilt ootab?
Loeb paberitest.
Teatrid peavad täitma neile põhikirjas seatud vaba kunstiloome ja rahva kultuurilise teenindamise ülesanded. Teatritelt oodatakse rahvusliku professionaalse teatri püsimajäämist vastavalt põhiseaduse preambulas kirja pandud ülesandele tagada rahvuskultuuri traditsioonide säilimine. Teatrite ülesanne on sellele üldisele ülesandele kaasaaitamine
teatrikunstile omaste vahenditega.
See on see, mida ootame teatritelt. Siia tuleb juurde lisada, et teatrijuhtidelt ootame me lisaks nende ülesannete täitmisele ka haldussuutlikkust eelarves fikseeritud piirides.
Kuidas Teile tundub, kas Eesti teatrid on täitnud seda ootust?
On küll, jah. Ega teatrite seis ei ole tegelikult paha. Noh, on teatud mõttes rahaline kitsikus, kuigi teatrile eraldatavate
vahendite osakaal on tegelikult väga suur. Ta on teiste kaunite kunstide hulgas proportsionaalselt ikka väga eelistatud
olukorras. Mul ei ole siin ametlikke andmeid, aga järgmise aasta eelarves peaks see olema umbes 16 protsenti. See
on suur osa. Sellest hoolimata ... noh, on teatav rahaline pinge. Raha on ikkagi vähe. Teda jääbki väheks, see on raha
põhiomadus, et teda on vähe.
Viimasel ajal on öeldud ka seda (nt Andres Keili artikkel Postimehes), et teatrite pidev mure rahastamise
pärast on kunstlik ja raha tegelikult on. Mitte liiga palju, aga piisavalt, et oma põhikirjas sätestatud taotlusi
täita. Kuidas Te seda seisukohta kommenteerite?
Ohh. Paus. Raha ei ole ühelgi alal tegelikult piisavalt. See summa, mis Eesti teatritele läheb, natukene üle 200 miljoni
aastas ... Selle rahaga on põhilised ülesanded täidetud. Aga mis on meie ülesanded? Esiteks: riik loodab, et teatrikunst kui säärane areneb. Teiseks: me püüame teatrikülastajate arvu hoida vähemalt 900 000 tasemel aastas ja keskmist pilethinda mitte üle ühe protsendi riigi keskmisest palgast. Need on süsteemile püstitatud ülesanded.
Kunstimaailmas tuuakse pidevalt välja, kui napilt toetatakse Kunstihoonet ja teisi kunstiinstitutsioone ning
rõhutatakse, et teatrid on Eesti riigi jaoks eelisjärjekorras - nii ﬁnantsiliselt kui moraalselt.
Kunstiinimestel on õigus niiviisi öelda. Sest summad, millega Eesti riik toetab teatrit ja millega kunsti, on suurusjärkude võrra erinevad. Tõsi, praegu on KUMU oluline asi, plaane on ka Tartu Kunstimuuseumiga. Ent ma ei arva, et
erinevad kultuuriharud peaksid väga üksteise otsa vaatama. Aga sellele, et teatrite rahaline seis on suhteliselt hea,
selles on muidugi teatud personaalsed põhjused: Jaak Allik, kes oli minister, Reet Mikkel on olnud kaunite kunstide
eest vastutav kantsler ja teatriinimene. Kuigi ma Reet Mikkeli osa ... siiski, võib-olla on ka temal see osa olemas. Aga
teine asi on see, et teater ongi kallis. Teatriga on seotud paratamatult väga palju inimesi. Teater on seotud kallite hoonetega, mis on kinni kunsti teenimiseks.
Kas siis olukorras, kus Jaak Allik enam minister ei ole ja ka Reet Mikkel lahkub, võib arvata, et personaalsed
põhjused teatrite eelistamisel pole enam määravad ja riikliku kultuuripoliitika kui terviku kurss muutub?
Ei. Ei toimu. Selles mõttes ei toimu proportsionaalset nihet. Probleem on minu silmis muus ja see ei puuduta ainult
teatrit.
Mind ikka tõsiselt häirib see, et eesti kultuuri rahastamine on fantastiliselt etatistlik, riigikeskne. Vaadates näiteks
Soomet, Rootsit, teisi maid – kultuuri tarbimise proportsioonid on üldiselt sellised: üks kolmandik riigi toetus, üks kolmandik kohalik toetus, üks kolmandik see, mida võib jutumärkides nimetada “omateenitud vahenditeks” – piletitulu,
sponsorrahad ja võib-olla veel midagi. Eestis on pikalt riiki ja siis tuleb muu, omavalitsusi praktiliselt pole. Selline linn
nagu Viljandi – tema toetus Ugalale on tort esietendusel! Seega: mitte midagi. Meil tuleb seda etatistlikku struktuuri
muuta, aga seda ei saa praeguse omavalitsuse struktuuriga teha. Peaks olema nii, et riik toetaks, omavalitsused
toetaksid ja omateenitud tulud.
Tegelikult on Eesti teatris omateenitud tulude protsent muidugi suur, siin ei ole midagi ette heita, kohati lööme rekordeid. Aga ma ei näe ette, et omateenitud tulude protsent saaks muutuda.

Te ütlesite, et teisele tasandile jõudmine ja omavalitsuste osa suurendamine kultuuri rahastamisel ei muutu
lähiaastatel.
See ei sõltu minust. See sõltub üldistest poliitilistest kokkulepetest ja arusaamidest. Kultuuriministrina ma tunnen,
et king pigistab sealt. Ma ei arva, et kogu kultuurielu peaks juhtima ühest kohast. Eesti eri nurkadel on oma huvid,
kaasa arvatud teatril, kaasa arvatud harrastusteatritel jne. Need probleemid tuleb lahendada koha peal, Sillamäel on
teised mured kui Põlvas, Kingissepas ... Kuressaares teised. Neid ei saa siit lahendada.
See on siis paratamatu olukord, mis kestab ja lähiaastatel jääb ilmselt kehtima praegune süsteem. Kuidas Te
kirjeldate riigi rahastamispõhimõtteid teatrite suhtes? Mida tahetakse toetada, kui toetatakse teatreid?
Siin on asi suhteliselt lihtne. Eesti riik toetab teatreid sõltumata nende omandivormist. Prioriteediks on tegevuse sisu,
aga mitte omandi vorm. Üldiselt kogu seda teatrite süsteemi võib vaadelda kolme grupina: riiklikud repertuaariteatrid
(neid on üheksa), era- ja munitsipaalteatrid ja kooliteatrid, näiteringid, harrastusteatrid. Me püüame kogu süsteemi
rahastada. Nagu ma ütlesin: prioriteediks on tegevuse sisu.
Siin on kaks probleemi. See struktuur areneb, aga arenev struktuur tähendab reeglina keerulisemaks muutumist.
Eelarveridu tuleb kogu aeg juurde, ka uusi teatreid. Samas keerukamaks muutumine on kiirem kui raha pealetulek,
siit ka pinge. Seetõttu ma räägin ka munitsipaaltoetusest. Teisalt: rahastamine on paratamatult institutsioonipõhine.
Ükskõik, mis nägusid me teeme, see sõltub suuresti olemasolevast tasandist. Probleem on innovaatilisuses. See rahastamissüsteem ... ta ei tohiks muutuda takistuseks innovaatilisele, uuele.
Te olete rõhutanud ka seda, et ministeeriumi eesmärk ei ole panna raha betooni, vaid sisusse. Mida siis ikkagi
riik tahab täpselt toetada? Te olete ka nüüd rääkinud tegevuse sisust ja innovaatilisusest – kas kunstilised kriteeriumid on riigi jaoks olulised?
On. Ma suhteliselt hiljaaegu kirjutasin riigi kultuuripoliitikast artikli, mis ilmub Riigikogu Toimetistes, seal ma mingeid
asju seletasin ära. Ma tõesti ei taha, et riigi raha läheb liiga suures ulatuses betooni. Ma tahan, et see läheks tegijatesse. Minu suur mure, mida ma olen väljendanud algusest peale, on see, et Eestis kultuuritegijad, need, kes loovad
kultuuri, saavad suhteliselt vähe. Mind natuke häirib, et kultuurimänedžeride ja tipptegijate palgavahed on nii suured.
Kultuuri kui tähenduste süsteemi arendavad loojad. Kui me tahame, et kultuur areneks, siis me peame rahastama
neid. See on see, mida ma ka öelnud olen: ma ei taha, et raha läheb betooni ja et mänedžment oleks üle makstud.
Ma väidan, et ka väiksema palgaga saab sama tasemega mänedžere.
Ministriks saades ütlesite, et kultuuri osakaal riigi eelarves on pidevalt vähenenud. Te ütlesite, et soovite
kindlasti seista selle eest, et see tõuseks. Järgmise aasta eelarves protsent ei ole tõusnud. Kas siin on mingi
vastuseis?
See on tugev lahing, mida ma olen pidanud. See on märkamatu olnud. Valitsuses näiteks ... eelarve seisis enne parlamenti minekut kümme päeva, sest ma üritasin kultuurile raha juurde saada. Järgmisel aastal ongi kasv 11,4 protsenti. Aga osakaal pole tõusnud, see on õige. Raskusi on kultuurile raha saamisega. Järgmise aasta eelarves on asju,
millega ma üldse rahul pole. Ma tahtsin saada palgatõusu 12 protsenti, meile pakuti kuus. Ma lihtsalt ütlesin, et kuut
ei võta. Lõpuks saime kümme protsenti. Teine: tahtsin kindlasti luua laulu- ja tantsupidude toetussüsteemi. Kolmas:
rahvaraamatukogude teavikute raha. Pisiasju oli veel.
Kas ka teatrite rahastamisel oli Teil soove, mis jäid täitmata?
Ei olnud. Teatritega ei olnud. Mulle näis, et teatrite rahastamise proportsioon on üpris hirmus ja kunstnikel on selles
mõttes muidugi õigus, et nende osa on ülekohtuselt liiga väike. Oli selge, et teatritele minev proportsioon ei saa suureneda. Need eesmärgid, mis meil teatritega on, said kõik täidetud. Raha jagamine läks väga valusalt, järgmisel aastal on vähemalt kaks teatrit, mille eelarve on väga pingeline. Ei, teatrite rahastamisega teravat probleemi polnud.
Teatrite juhid on toonitanud suurt omatulu protsenti, mis on hakanud mõjutama ka repertuaari, teatrite
kunstilist taset. Te ka ise ütlesite, et see lööb rekordeid. Kas omatulu protsendi määra vähendamiseks on võimalusi?

Tegelikult ei ole.
Ohkab.
Ei ole. Teatrite rahastamise proportsioon ei saa muutuda, 16 protsenti on väga suur. Küsimus on raha ratsionaalses
kasutamises. Aeg-ajalt tundub, et mõne teatri eelarve on ülekohtuselt pingeline, aga mõnel tundub olevat seda päris
palju. Siis juhtuvad sellised asjad, et tehakse rängalt preemiaid, teatrijuhtide palgad osutuvad tohutu suurteks ja veel
niisuguseid asju. Tundub, et mõnel teatril on raha liiga palju.
Te esinesite suvel Riigikogu kultuurikomisjoni ees ja ütlesite, et inimesed “tematiseerivad kommunikatsioonis
olulised teemad. See toimub põhiliselt kultuurieliidi kaudu”. Ja veel: “asi on selles, et igasugune hindamine ei
saa toimuda mingitel välistel tunnustel”. Olete rõhutanud innovaatilisust ja tegevuse sisu. Samas teatrid, mis
on end ammu tõestanud kultuurieliidi siseses kommunikatsioonis, kus on vähe betooni ja mille tegevuse sisu
on end ammu tõestanud – pean silmas ennekõike pikka aega tegutsenud Von Krahli, VAT Teatrit ja Theatrumit
– nende riiklik toetus on püsinud aastaid samal tasemel, Krahlil vist neli aastat, kuigi teiste toetused tõusevad. Ka kogusummades on nendele antav toetus äärmiselt väike. Kas te näete siin probleemi ja kuidas seda
muuta?
Tegelikult näen. See on seesama, mis ma enne ütlesin: rahastamine lähtub olemasolevast tasemest ja on liialt institutsioonipõhine. Teine asi on see, et rahastamist ja proportsioone ei otsusta mina. Seda otsustavad teatrijuhid ise.
Seal on aastast aastasse, otsustamisest otsustamisse tulemus sama.
Kas ma saan õigesti aru, et teatrijuhid tervikuna on süüdi?
Otsustamise ringis vanad institutsioonid on enamuses. See kujuneb niimoodi välja.
On viidatud ka, et rahandusministeeriumil on omad klassiﬁtseerimispõhimõtted.
Ka see mõjutab. Täitevvõimu tasandil ei otsusta mitte ainult kultuuriministeerium, vaid rahandusministeerium, kes
üpris sageli sekkub.
Kui need riigi jaoks innovaatilised, sisuliselt olulised ja kunstiliselt tõestanud teatrid saavad raha vastavalt
sellele, kuidas otsustavad teatrijuhid ja rahandusministeerium, siis milleks kultuuriministeeriumi vaja?
Ei, kultuuriministeerium otsustab ka, aga ... No mis on kultuuriministeerium? See on 53 inimest. Sport, meedia, autoriõigus. Kõik niukesed kaunite kunstide valdkonnad. Pluss juriidilised asjad ja muu, mis riigiasutuse juurde käib. Neid
inimesi ei ole palju. Selles majas on otseselt üks inimene, kes saab palka ainult teatrite eest. Ja vastava ala asekantsler.
Aga kuidas siis olukord peaks muutuma?
Ei, ega ta ei peakski muutuma. Tähendab, olukord peab muutuma, aga otsustuse struktuur ei saa muutuda. Mina
olen kangekaelselt ajanud seda joont, et kultuuripoliitilised otsused ei tule ametnike ülimast tahtest, vaid me püüame
tegeleda erinevate huvide koondamisest ja vahendamisest. Otsused peavad kujunema alt üles. Mitte et on keegi, kes
on kole tark ja teab paremini kui keegi teine. See on ka poliitika funktsioon: huvide vahendamine ja koondamine enamusvõimeliseks otsuseks.
Ent kui antud juhul on alt tulevad otsused viinud selleni, et näiteks Theatrum või VAT teater, mis tegeleb rõhutatult veel laste- ja noorteteatriga, mida riik on korduvalt oma prioriteediks nimetanud, on alarahastatud – kui
need otsused on väärad, siis ...
Ma ei ütle, et ta on “väär”. Ma ei ütle, et peab traditsiooniliste institutsioonide alusmüüre kõigutama. Draamateater on
ikka Draamateater, tal on oma selged vajadused. Neid ei ole vaja ümber vaadata.
Paus
Ega ma ei tea, kuidas seda teha.
Kui ma teaks lahendust, siis ma teeksin.
Paus

Probleem on tegelikult selles, et struktuur on liiga keerukas. Osa otsuseid peaks tulema kusagilt mujalt. Siin majas ei
peaks nii palju mõtlema, mis saab Endlaga, Ugalaga, mis seisus neil majad või trupp on, mis tükke nad etendavad ja
nii edasi.
Ma ei tea, kuidas peaksid asjad liikuma.
Ma tean, milline on olukord. Ma saan aru, et inimesed vaatavad riigi poole. Et on suur ja rikas riik kusagil, mis peaks
aitama. Aga suurt ja rikas riiki ei ole.
Muidugi öeldakse alati, et raha on liiga vähe, aga küsimus on selles, kuidas seda suunata, et saaks täita riigi
poolt seatud ülesandeid. Nüüd ütlete Te, et riik ise ei saa siin tegelikult midagi muuta. See tähendab: riigil ei
ole võimalusi riigi poolt seatud ülesannete täitmise tagamiseks.
Noh, jah. No need on konkreetsed probleemid, finessid. Üldiselt on olukord selline, mida võib nimetada heaks: pileti
hind, teatrikülastajate arv. Tegelikult on situatsioon päris hea, võib-olla isegi optimaalne.
Ent kas üldpilt moodustub tõesti vaid teatrikülastuste arvust ja mitte teatrite kunstilisest tasemest? Praegune riigipoolne rahastamisskeem on väidetavalt viinud selleni, et kõik teatrid on sunnitud loobuma kunstiliselt
nõudlikest projektidest ja tooma üha enam välja sääraseid lavastusi, mis teenivad seda suurt omatulu protsenti. Kui vaadata üldpilti kunstiliselt tasandilt, rahvuskultuuri seisukohalt, siis olukord ei ole ju hea.
Tont teda teab. See on nüüd laiem lugu, millest ma jällegi oma artiklis kirjutan. (See pole veel ilmunud.) Tegelikult on
Eestis probleem selles, et Eesti on kultuuripoliitiliselt mitmeti teelahkmel. Meie senine mudel on olnud säilitav-elitaarne: institutsionaalse struktuuri säilitamine ja arusaamine kultuurist on olnud selline, et tuleb toetada elitaarset kultuuri.
See on kultuur, mille hindamise põhikriteeriumiks on esteetilised kategooriad. Aga praktiliselt kõik arenenud Euroopa
riigid olid 70ndateks üle läinud demokraatlikule kultuuripoliitikale, kus kriteeriumiks ei ole ainult esteetiline normatiiv,
vaid kättesaadavus, inimeste väga erinevate kultuurivajaduste rahuldamine. Eestis oleme me olukorras, kus senine
mudel on ilmselt üle minemas demokraatlikuks. Paljud kultuurialad ootavad riigipoolset rehabiliteerimist: foto, rokkmuusika, jazz.
Kas see demokraatlik ei tähenda siiski antud juhul hoopis turumajandust? Just elitaarne kultuur, sh draamateater, on ju see, mis ilma riigi toetuseta ei ela ära, eriti väikeriigis.
Jah. Tegelikult ongi õige lugu. Minu meelest ka. See säilitav-elitaarne on olnud etatistlik, riigi poolt toetatud. Eestis
on pikka aega tundunud, et kultuur on ainult see, mida tehakse riigi rahadega. Tegelikult kultuur on isearenev. Ta on
iseloov, autopoeetiline. Riik väikeses ühiskonnas saab seda toetada. USAs pole isegi kultuuriministeeriumi ja pole
ka vajadust. Väikeses on vaja toetust. Aga kultuur ei ole ainult see, mida tehakse riigi rahadega. Mäe peal kuulen ma
ka pidevalt, kuidas väidetakse 30ndate korporatismi vaimus, et kultuur on ainult see, mida riik toetab, muu on pask,
alaväärtuslik, täielik jama. Rahastamise oluline probleem ongi see, et riigi toetus peab jääma ja elitaarne pool on äärmiselt oluline. Me oleksime kurjategijad, kui me hakkaksime sellele selga pöörama. Aga pilt peab laienema. Ja seda
laia pilti riik ära ei rahasta. Meil tuleb käivitada turg.
Ka teatrite puhul on küsimus selles, et inimeste vajadused on laiad. On äärmiselt kõrgete esteetiliste vajadustega inimesed, aga on ka teiste vajadustega inimesed. Ei ole riigi asi ette öelda, mida tegema peab. Peaasi, et ei minda üle
hea maitse piirist ja ei rikutaks seadust. Sellega peaks riigi nõudlus ka piirduma.

Miks ma olen teatrist loobunud?
Peeter Sauter

Sain sellise küsimuse vastata. Et kas olen? Pole mõelnudki. Vist tõesti. Aga miks ja millal? See algas koolist.
Meil läks kontsis nii, et proovisime-mängisime vähe, aga üsna palju istusime ja rääkisime. Aga nagu õpetaja oli
öelnud, et pärast pikka juttu ei tule tõsist proovi, nii ei tulnudki pärast nelja aasta pikkust juttu nagu tõsist tööd. Või ei
tulnud minu jaoks? Ei, see puudutas teisigi, sest meist on tänaseks teatrisse jäänud vaid paar-kolm inimest, kursusel
oli algul vist 23.
Kooliaeg oli kena aeg ja haridus hea. Nii et sest pole suurt midagi ja ma ei oskaks tagantjärelegi paremat haridust
tahta.
Aga see, et lobisedes läheb teater pähe ja hinge küll, aga ei taha pärast sealt enam tulla jalgadesse, see on üks nukker paradoks. Nagu noore õnnetu armunu üksildane kaeblemine, et miks armastatu ei käitu nii või naa. Nii mängivad
ja lavastavad need lobisejad ja suured mõtlejad nagu mina oma peas, aga mitte elus.
See Salingeri banaanikala lugu. Ujub banaanikala banaaniurgu ja sööb nii palju banaane, et ei saa enam urust välja. Ja sureb sinna urgu. Ahmib inimene lugeda Grotowskit ja ma ei tea mida, näeb ehk mõnda Brooki ja mõnda
Nekrošiust ja ei viitsi Eestis enam teatrisse minna vaatama ega tegema, sest kõik on ju justkui teada. (Kas tegelikult
on? Ei ole.) Teada, mis teised teevad ja mis ise suudaks teha ja see on liiga vähe. See on üks õnnetu lugu, sest häid
asju ju tehakse ikka. Nii võib tunne nii hapuks minna, sisemine lõhe selliseks, et ei oska enam midagi nautida. Ants
Ablas kõnnib mööda nurme ja vähe sellest, et linnud ei lange talle suhu, ta ei oska kuulda ja näha enam ka neid, kes
mööda lendavad.
Ka kirjutamisega olen ma nii mitu tiiru teinud. Vahel tundub igasugune kirjutamine liiga väike ja hale ja siis on jälle hea
meel, kui saab kirjutada ühe tähe ja teise ja kolmanda ja eriti suuri nõudmisi neile tähtedele polegi.
Teinekord saab mõttetu väsimuse maalt tagasi tulla ja vaadata vagalt ja vähenõudlikult ükskõik mida. Tunda rõõmu
kasvõi sellest, kui keegi seisab laval ja vaatab kaugusse või vaatab omaette maha ja mõtleb jumal teab mida.
Aga minna jälle sinna garderoobidesse hängima ja suitsutubadesse lõputuid sigarette süütama, oodates, kaheldes,
loobudes ja jälle oodates? Jah, see on üks ajaviit ja suur oravarattajooks. Mille nimel? Ja samas, kui mitte midagi
teha, mille nimel see siis on? Ei peagi ju millegi nimel olema, aga kui protsessirõõmu pole, siis pole justkui midagi.
Aher neem ja tühi väli.
Aga kanäe. Aleksander Pepeljajevi Kirsiaeda oli tore vaadata. Ei tulnud mul ühtki mõtet pähe, vaatasin inimeste ja
jalgrataste liikumist ruumis ja see peatas mu mõtlemise ja see oli hea aeg. Tõlkisin Milleri Normetile [Arthur Milleri
Proovireisija surm] ja seegi oli hästi möödnunud aeg, ajaviide ja mõttepeatus.
Kes korra hinge on torganud, jääb igal möödajalutusel kriipima ja vanu arme paitama. Ja hulkuv koer teeb tiiru sinna
ja tänna ja tuleb jälle tagasi, kuigi on unustanud, kuhu ta oma kondi maha mattis.

Ettekanne Pärnu juhtimiskonverentsil
Tiit Ojasoo

Tere.
Mina olen Tiit Ojasoo ja ma tahan rääkida teile oma esimese aasta kogemusest teatrijuhina.
2. juunil 2004 sai minust Vanalinnastuudio direktor-loominguline juht. Ma olin 26-aastane, töötanud neli aastat Eesti
Draamateatris lavastajana ja kirjutanud magistritöö pealkirjaga Kuidas teha ideaalset lavastust.
Vanalinnastuudio oli selleks hetkeks kolme aasta jooksul kolmandat korda nii loominguliselt kui majanduslikult pankrotistunud ja kultuuriministeeriumi seisukoht oli, et see on viimane katse teatrit jalule aidata. Majas töötas 63 inimest,
neist 10 näitlejat. Palkadeks mõeldud riigitoetus aastaks 2004 oli 7 miljonit, millest mai lõpuks ennaktempos kulutatud 80%. Teatril oli maksmata arveid ja viiviseid ümmarguselt 6 miljoni krooni eest, millest ministeerium tasus 4
miljonit. Lisaks seisis üleval mitmeid tõsiseid maksuriske.
Mõistlik ja tavapärane lahendus olnuks antud olukorras jagada trupp pooleks, teha kiiresti kaks nn nulleelarvega lavastust ja sõita nendega lõputult mööda Eestit ringi.
Selle asemel kandsin ma maha kogu teatri repertuaari, koondasin pooled töötajad, sealhulgas kõik näitlejad, ja ütlesin, et Vanalinnastuudioga on nüüd lõpp. Sest ma tahtsin teha ideaalset teatrit.
19. veebruaril 2005 alustas Teater NO99.
Kuidas sünnib teater?
Üldiselt ei ole selleks palju vaja, võiks öelda, et see on isegi väga lihtne. Inglise teatriteoreetik-praktik Peter Brook kirjutab, et piisab, kui keegi läheb läbi mõne tühja ruumi, keegi teine vaatab, ja see ongi teater.
Aga sellest on vähe! Ma tahan teha ideaalset teatrit, sellist, kus näitleja, ei oleks käsutäitja või lihtsalt meelelahutaja. Ma tahan teha nii, et sina oleksid neile, kes seal saalis, võrdne partner. Aga selleks, et olla nendega võrdne, pead
sa kõndima piiri peal – sa pead minema nii kaugele, kui võimalik, ja kui sa enam ei jaksa, siis mine edasi, sest tegelikult on sul jõudu rohkem. Kõhuli, püsti ...
(Laval NO99 näitlejad. Harjutuste tegemine, kuni enam ei jaksa, ja siis veel natuke.)
See oli katkend teater NO99 avalavastusest Vahel on tunne, et elu saab otsa ja armastust polnudki. Kuna ma olin
astunud Eesti teatris erakordselt radikaalse sammu ja koondanud kogu loomingulise ja pool tehnilist personali, lisaks
sellele vahetanud Vanalinnastuudio nime ja kaubamärgi võõristavalt moodsa ja kuidagi keerulise NO99 vastu, siis oli
ootushorisont enne selle lavastuse esietendust väga vildakas. Ükskõik, mida me oleksime teinud, kas klassikaliselt
head teatrit või mõnda pöörast uuendust, ikka poleks see kedagi rahuldanud.
JAAK: Igal asjal on piirid. Ka lollusel! Et mitte kõik noored EI SOBI JUHIKS, on järjekordselt tõestatud. Kahju, et seda
lollust lastakse teostatakse traditsioonidega ja rahva hulgas hinnatud Vanalinnastuudioga.
GERT: paadunud bürokraat ja ametnik võib sellisele asjale tulla. Miks NO, mitte NR? Või kultuuriministeeriumi kirbutsirkus?
JAAK: järjest hullemaks läheb, kas see juht ei ole midagi kuulnud (nimi maksab) kui teater on omale juba nime teinud,
milleks seda lõhkuda. Kas see tohman ei tea üldse turundusest midagi. ELAGU LOLLID ja nii see teater pankrotti läheb.
GERT: Mina oleksin YES69 pannud. needusega on eestimaad löödud. iga uue kultuuri või haridusministri puhul loodad et ehk on ta normaalsem kui eelmine. aga seda aega vist eesti rahvas ei näegi.
JAAK: miks NO99, Miks mitte juba 911? Üksi akkab seal mängima vä? Kes pani lapse teatrit juhtima! Tore laps aga
võib teatritrauma saada! Ja kas Kaitseministeeriumi majas võib üldse teatrit teha. Või käib kirjanik-kaitseminister ka
salaja lavastamas. Küsimusi rohkem kui vastuseid!
GERT: kaagutamist on juba kaua kuuldud, mida ikka veel pole, on muna. Lubadused on nii kõvad, et tõenäoliselt
tuleb midagi kahtlaselõhnalist, kuid ootame ära. “...Paet riskis ja väga põnev, mis välja tuleb”. Väga julge “riskija”, kui
pidanuks oma raha kasvõi sada tuhat välja käima, võiks rääkida riskist. Praegu on küll tegemist pehmelt öeldes aferismiga.
JAAK: Kes on Tiit Ojasoo?
GERT: Kust see kõva teatraal äkki välja kargas?
JAAK: Millega ta on varem silma paistnud?
GERT: Kus ta õppinud on, ja kui palju aastaringe oma elus näinud?...
JAAK: Veel põnevam oleks aga teada, miks Paet just selle mehe välja valis ja tal “vedada” laseb?
Need on mõned netikommentaarid, mis ma aastataguste ajaleheartiklite juurest leidsin. Nii ei jäänudki meil kunstnik
Ene-Liis Semperiga, kes koos minuga on selle teatri kaasasutaja, muud üle, kui teha avalavastuseks manifest. Ainuke õigustus ühe vana ja traditsioonidega, kuid loominguliselt tühjaksjooksnud teatri lõpetamisele on seada endale
ületamatult kõrged nõudmised ja need siis ületada.

TAMBET: publikusse: Pärast kooli lõpetamist läksin ma Tartusse, Vanemuise teatrisse, ostsime Tartusse korteri ja
möödunud sügisel sai see viimaks täiesti valmis. Supilinnas. Mu naise eestvõttel tehti see maja ka korda, kus meie
korter oli – kõik värvipassid ja aknajaotused jne. Muinsuskaitse. Ja kuigi Tiit kutsus, ma ei tahtnud hästi Tartust ära
tulla. Aga NO99 avalavastust vaadates, mis oli tehtud sellise tõsidusega, mõtlesin ma etenduse ajal ümber.
KRISTJAN: Igas Ojasoo lavastes on mingi stseen, mida ma näitlejana vihkan. Aga esmalavastuses – ärge arvake,
see ei olnud see piiride nihutamine, see oli hoopis üks muu koht.
Raskused ühendavad. Aga raskuste ettevõtmiseks peab olema krediiti. Olen paar korda oma elus seisnud trupi
ees, ilma piisava krediidita. Räägin oma plaanidest – ja nad ei ole nõus seda tegema! Küsivad hoopis, et kas see või
too on ikka õige ja põhjendatud? Pärast sellist küsimust ei ole tegelikult mõtet proovi jätkata. See on usalduse küsimus. Sest ratsionaalseid vastuseid on ainult üks – Osar Wilde’i tsiteerides: kogu kunst on üsna mõttetu. Tegelikult ei
pea üldse mitte midagi tegema.
TAMBET: Just selle peale mõtlesin ma igal augustikuu südaööl, kui ma Samuraide etenduses läbimärjana betoonil
lamasin. Aga mulle meeldib teha ja ma teen.
TIIT: Kõige tähtsam on idee. Ja idee annab jõudu. Teater on sellepärast imeline koht, et idee olemasolu korral on
alati võimalik lahendus välja mõelda, välja töötada.
Idee, mõte, seletus, miks me sellist teatrit teeme, seda esiteks.
AASTAL 2005 ON EESTIS KAASAEGNE MUUSIKA, KAASAEGNE KUNST, ARHITEKTUUR JA NII EDASI TEATRIL
SUURTE SAMMUDEGA EEST ÄRA LÄINUD. TEATRIST ON ÜLEÜLDISTE ARUSAAMADE KOHASELT SAANUD
LIHTLABANE MEELELAHUTAJA, ILMA IGASUGUSE ARVESTATAVA KAASARÄÄKIMISÕIGUSETA. Me tahaks teatrile
sõnaõigust tagasi, tahaks teadlikku publikut, kes ei eeldaks ainult meelelahutust.
Alguses uskusin, et idee ongi peamine, et jõuline lavastaja/teatrijuhi mõte viib meid teatrina edasi.
Varsti aga hakkas tunduma, et ideest üksi ei piisa. Et kuigi meil oli positiivne kriitika ja lavastused toimisid, on sama
olulised kui idee ka need inimesed, kes seda ideed teostavad. Idee tuleb inimesteni viia.
Kuna ma olen ametilt lavastaja, lavastajaks õppinud ja see ka tahan olla, siis ma võrdlen teatri kui organisatsiooni
ehitamist-juhtimist lavastuse tegemisega.
Üks olulisemaid punkte prooviperioodil on see, kui moodustub trupp. Vormiliselt ja väliselt on trupp enamasti algusest peale olemas, aga ma mõtlen seda väikest vabanemise hetke, mis tavaliselt juhtub prooviperioodi esimese
kolmandiku lõpuks, kui inimeste kehadesse jõuab arusaamine, mille pärast me oleme kokku tulnud. Siis kaovad ära
asjatud küsimused ja trupi liikmed saavad uue jõu. Ma arvan, et jooksjatel on see nn teine hingamine, kus sa ei pea
enam mõtlema, et miks ja kuidas ja kuhu ma jooksen, vaid sa jooksed.
Selline trupi moodustumise tunne on peamine ka teatri kui suurema terviku tegemisel. Vahest edaspidi ongi täpsem
“truppi” nimetada tervikuks, kuna teatri (ja tegelikult ka lavastuse puhul) hõlmab see rohkemaid inimesi kui ainult
näitlejad.
Kõige lihtsam on alati end teistele vastandada. Meie ei ole nagu nemad. Me oleme paremad. Me ei ole nagu nemad,
sest nemad on saamatud ja tobedad. Ja need seal, on meie põhivaenlased. Viha annab inimesele jõudu. Aga nagu te
märkasite, ei öelnud ma sõnagi selle kohta, kes me oleme. Vastandamisest üksi ei piisa.
Kui ma räägin trupi või teatriterviku moodustamisest, siis on võitlusel ja vastasseisul siin väga oluline osa. Küsimus
on, kellega võidelda?
Näiteks, kui ma väike poiss olin, siis mõtlesin prügikasti välja viies sageli, et see teeb mu lihased tugevaks. Nagu näha,
eriti ei mõjunud, ja ma sain sellest ka ise üsna ruttu aru, aga ma jätkasin prügikasti väljaviimist ja poes käimist, kuna
ma aitasin sellega oma ema. Oma emal elu kergemaks tegemine oli piisavalt suur väljakutse.
GERT: Baskini teater oli/on estraaditeater,
Ojasoo teater on elus teater või umbes nii.
Teater on üsna mitmesuguseid teatri vorme.
Teatri eripalgelisus on võrreldav raamatute või filmide või telesaadete erinevusega.
Baskini teater on sopakad, naistekad, seriaalid ja hommikutelevisioon; Ojasoo teater on teistmoodi, seda töntsina ei
ole tõesti mõtet kaeda.
Pluss, … ei midagi ...
JAAK: Ainult idioot läheks Ojasoo teatrisse rämpsu vaatama
GERT: Ojasoo teater ja Linnateater on eesti teatri absoluutsed tipud, mina käin küll ainult neid kahte vaatamas.

JAAK: ojasoo peaks vabandust paluma maestro baskini käest, et ta lasi teatril hingusele minna. Baskin on andis oma
tervise, talendi ja oskused teatri tegemisse, noor bürokaat Ojasoo mitte si...gi! Häbi sellistele noortele, kes oskavad
ainult lõhkuda, aga ehitada ei oska midagi.
GERT: mis te vahutate siin baskini sõbrad, miks te vana baskini teatris etendust ei vaata?
JAAK: Samas on ju tegelikult tore, et ühest teatrist on korraga saanud kaks. Ja minu meelest on nad oma piirid väga
selgesti paika pannud ja publiku õiglaselt ära jaganud. Vana Baskini Teater sõidab ringi mööda Eestit ja rõõmustab
neid, kes pealinna harva satuvad, Uus Ojasoo Teater hoolitseb tallinlaste eest.
GERT: Õnne ja edu Tiit, ära lase ennast vingujatest segada, las koerad hauguvad.
JAAK: Huviga tahaks teada, kes näitlejatest oma nime soovivad Ojasoo teatris osalemisega määrida?
GERT: Minu nimi on Gert Raudsep ja ma tulin Ugalast NO99 teatrisse. Sest on asju, millest ei ole võimalik keelduda,
see on nagu sõjaväkke minekuga – ära pead ikka käima, parem siis juba kohe. Aga tegelt satud elus õigete asjade
juurde harvem kui tahaks, mõni ei satugi, aga kui satud siis - OLE VALMIS! Ja on suur privileeg sattuda.
JAAK: Mina olen Jaak Prints ja ma tulin NO99sse Vanemuisest.
KRISTJAN: Mina olen Kristjan Sarv ja ma olin kõige esimene näitleja, kes selles teatris palgale võeti.
Kiire vahepõikena räägin paar sõna Eesti kultuuripoliitika sellest osast, mis puudutab teatreid. Laias laastus on nii,
et teatrid saavad riigilt oma palgafondi, näpuotsaga elektri ja kütte eest tasumiseks, aga põhilised majandus- ja kõik
etendustega seotud kulud peab teater ise teenima. Lisaks toetusrahale saavad teatrid ka hulga kohustusi: lavastada
omadramaturgiat ja teha laste- ning noorteprojekte, arendada eesti teatrikunsti üldiselt. Protsendiliselt on toetuse
ja omatulu suhe eelarves 50-50 Eesti Draamateatril ja 80-20 toetuse kasuks Estonial. Ehk siis: selleks, et ellu jääda,
peab keskmine Eesti teater teenima päris kõvasti omatulu. Teater ei saa endale lubada pooltühje saale, ei saa endale lubada riski. Aga ma ei räägi seda praegu selleks, et kurta, kui kurb ja raske on teatrijuhi elu Eestis, vaid ma räägin
seda selleks, et milliseid lahendusi teatrijuhid kasutavad. Nagu ma ütlesin, riskida ei saa. Ja teatrid ei riskigi. Ministeerium rahajagajana otsustab selle põhjal, kui palju omatulu on teenitud ja kui palju inimesi saalis oli. Mida need
inimesed seal saalis nägid, see ei ole eriti oluline. Ehk siis: toodan küpsiseid, kuidas need maitsevad, lõhnavad, välja
näevad, ei ole eriti oluline, peaasi, et paljud söövad.
Ja teate mis – mulle ei meeldi selline mõtlemine. Ükskõik, kas paljud söövad sellepärast, et muud pole või korra
proovivad ja rohkem ei soovi, ikkagi, see ei ole aus. Ja siit me jõuamegi teatri terviku, idee ja vastuseisuni. Me ei
otsi kindlapeale lahendusi, ei tee kompromisse ja allahindlusi, eelkõige endale. Keskpärasus ongi meie vaenlane.
Selle asemel, et riske mitte võtta, teha tavapärast enam-vähem kindla peale teatrit ja ots-otsaga kokku tulla, selle
asemel võtame me riske, teeme seda, mida me õigeks peame ja ... tuleme ikkagi ots-otsaga kokku. Kuidas siis?
Meie suvelavastus NO96 Seitse samuraid oli ette selgelt meie teatri jaoks liiga suur, meil oli selle jaoks liiga vähe aega
ja raha praktiliselt polnudki. Kas me jätsime selle ära? Ei. Vastuoksa, selle asemel, et piirduda ühe lavastusega, tahtsin ma realiseerida oma ammust ideed, teha ühest loost kaks versiooni. Nii me siis mängisime hommikul lastele ja
õhtul täiskasvanuile. Me olime nii oma ülesandele allajäämise piiri peal, et polnud aega isegi hirmu tunda. Trupis oli
Rein Oja, kes on näitlejate ametiühingu esimees, ja mitte kordagi ei tulnud jutuks tööaja pikkus.
TUISK: See oli ikka karm ka...
PRINTS: Kas nii peabki töötama?
Muidugi ei pea!
Aga – teater moodustas seda tehes terviku, terviku, mis on tugevam, kui meie teatrist neli korda suuremad teatrid! Ja samas toimus ka omamoodi sisemine puhastus – need, kes vastu pidasid, nendega võib julgelt ükskõik kuhu
edasi minna. Näitlejad võivad pärast sellist füüsilist ja vaimset pingutust mängida tükke, kus nad istuvad liikumatult
toolil ja ümisevad tasakesi luuletusi. Ja meie tehniline staff, kes said ülesande kolme päevaga ehitada kolmekümne
meetri pikkune ja kuue meetri kõrgune kivist müür, mida mööda seitse meest ronivad – meie tehniline staff, kes sellise ülesande sai ja kes selle müüri kolme päevaga valmis ehitas, võib edaspidi näiteks tulevase luulelavastuse jaoks
kolm taburetti mustaks värvida. Aga nad värvivad hästi, kuna nad teavad, et tegelikult nad suudavad enamat. Ja
nad teavad, et mina tean ka.
KRISTJAN: Ja tegelikult sa ju ei taha kolme taburetti.Sa tahad näiteks kosmoselaeva, mis lendaks ka. Kohe. Ära tee
endale illusioone, mees. Sinu käekiri on esitada suuri väljakutseid. Lisaks on sul veel see hull kunstnik, kes tahab alati
maksimaalset.

TIIT: Üks vana teatrimees õpetas kord oma tudengeid: kui teatrisse lähete, öelge kõigile tere. Kogu õpetus. Vahest
veel olulisem, kui teretamine, on teha nii, et aplaus kõlaks kõigile. Kui teatri pingutus kannab vilja, siis plaksutatakse
näitlejatele, meie teatris ka valgusele ja helile – vaja on teha nii, et aplaus jõuaks ka raamatupidaja ja koristaja kõrvu,
et kõik mõistaksid – see on üks tervik, mille sees me oleme.
Hakkavad kostma metronoomitaktid, näitlejad võtavad mõõgad ja alustavad Seitsme samurai lavastuse lõpuvõitlust.
Lõppude lõpuks on see, mida me teeme, nii üürike ja kaduv. Igasugust loogikat pidi suhteliselt mõttetu ja mõõdetamatu, sest me püüame ühte emotsionaalset hetke - midagi sellist, mis paneks inimese publiku seast korraks seisatama ja võib-olla püüdma olla edaspidi parem inimene.
Samuraid võitlevad laval ja videos.
Me tahame teha päris asja.

TORE
MIKS ME TEEME SELLE PEO?
ET OLEKS TORE OLLA JA SAAKSIME ÜKSTEISELE ÕLALE PATSUTADA?
SÕBRAKESED
KUI HELIMEES TEEB HELI
KUI VALGUSMEES TEEB VALGUST
KUI LAVAMEES PEAB LAVA KORISTAMA
SIIS TA VASTUTAB
SAATE ARU SELLEST VÕI?
ÜKSKÕIK KUI VÄHE SEDA ON
MIS TÄHENDAB POLE SEE MINGI PIDU
AGA OLGU
ENT SIISKI
KES VASTUTAB OHUTUSE EEST DEKORATSIOONIUSTE JUURES?
TEEME ÕIGE NII, ET MINA VASTUTAN JA SEON ENNAST SUURE KÄRBSEPIITSAGA KÄES SINNA TÕSTUKI KÜLGE
KINNI JA ISTUN SEAL KOIDUNI JA VAATAN, KUIDAS SUITSU KIMUTAKSE...
JA ÄRGE HAKAKE RÄÄKIMA, ET IGAÜKS VASTUTAB ISE ENDA EEST
SELLIST ASJA EI EKSISTEERI
KUI TEGEMIST ON VASTUTUSALADEKS JAOTATUD TERRITOORIUMIGA
EI OLE ÜHELGI AJAHETKEL OLEMAS EIKELLEGIMAAD
TÕESTI
MA POLE SELLEST KÕIGEST ERITI VAIMUSTUNUD
AGA ME KORRALDAME SELLE ASJA ÄRA
mina arvan, et me võiksime selle peo sügiseks lükata, sest tegelikult teeme me seda vaid kohustusest
…
no mis mis
point is
et keegi ei kavatsegi mõtelda nii, et teeme nüüd üks kord aastas nii, et kõik saaksid lihtsalt olla
ikka on vaja poodiume toppida
ikka on vaja et hommikul oleks kõik puhas
õhk kaasa arvatud
ja see ei ole üldse sinu probleem praegu tegelt
ja ma tean, et meil raha pole
ja mind ei huvita et keegi on lavastaja
ja keegi on näitleja
ja keegi on koristaja
ja keegi on lavamees
ma tean et on võimalik ühel päeval mitte midagi teha
aga ma ei kavatse seda välja pakkuda
ma ei tea, kas keegi siin majas üldse kujutab ette
mida tähendaks üks kohustusteta päev selles majas, kus sa oled iga päev kõigeks valmis
mida see tähendab, kui selline päev sulle antakse
ja mida tähendab kui sa suudad sellise päeva anda
mida tähendab selline päev, kus sa võid tulla uksest sisse ning mälestused verest ja higist tulevad sulle ukse peal
vastu

ja jauravad sinuga kaasas
ja sul hakkab nii hea, et sa oled järgmisel aastal nõus poole palga eest oma tööd tegema
phähh
tilk tõrva meepotis on ka vähe
aga töö teeb ära
tead kohe tigedaks lähen
paar korda aastas ikka juhtub
nii et väga mitte muretseda
LA VIDA ES UNA LOTERIA
P.S! Pidu edasi lükata pole mõtet ei sügisesse ega tulevasse aastasse
ega homsesse
kuna aeg ei muuda siin midagi
muudab suhtumine
ja suhtumine on väga konkreetne asi
ja paistab välja just sellistel päevadel
ihhhiihhhhhiiii...
juhhei
Kairi Mändla, juuni 2005, Seitsme samurai lavaehituse ajal ja hooaja lõpupeo eel

Vahel on tunne ...
Katkend ettekandest Pretence and presence: thematization of acting in stage productions by Tiit Ojasoo
(Krakow, 19.11.2005)
Luule Epner

Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semperi Vahel on tunne, et elu saab otsa ja armastust polnudki, mis esietendus 19. veebruaril
2005, on erilises positsioonis kui teatri NO99 avalavastus. Ajakirjanduses esitleti lavastust manifestina, mis suunas
vaatajat otsima sellest uue teatri sotsiaalset ja kunstilist programmi. Siiski ei kuulutatud selget sõnumit, vaid pigem
manifesteeriti (näitleja) teekonda, püüdlust niisuguste väärtuste poole, nagu au, väärikus, enesesalgamine, absoluutne pühendumine, mida ilmselt mõisteti “tõelisuse” saavutamise eetiliste ja professionaalsete eeldustena. Tekst ja
lavastus jagunesid kahte ossa: alguses näitlejate etüüdid, improvisatsioonid ja dialoogid, mis olenevalt konkreetsest
etendussituatsioonist suurel määral varieerusid ning ei olnud kirjutatud tekstis täpselt fikseeritud; see osa läks sujuvalt üle mitmest Yukio Mishima tekstist kombineeritud ning samurai-eetikale keskendatud loo esitamiseks. Kaks osa
annavad teineteisele tähenduse, peegeldudes vastastikku teineteises. Näitleja tee on sõdalase tee /---/ Näitleja tee
on poeedi tee, kes otsib oma tekstis maksimaalset kontsentratsiooni ega väsi enne viimset punktiiri, kirjutas Andres
Noormets oma arvustuses (Sirp, 4. III 2005). Esitajaiks olid neli mõttekaaslastest noort meest: lavastaja Ojasoo ise,
kaks hiljuti teatrikooli lõpetanud näitlejat – Kristjan Sarv ja Rasmus Kaljujärv - ning näitlev lavastaja Hendrik Toompere, üks Ojasoo õpetajaid. Taustana väärib meenutamist, et NO99 loodi Vanalinnastuudio, konservatiivse komöödiateatri baasil (võtmata selle trupist üle ühtki näitlejat), ning asus tegutsema hoones, mis nõukogude ajal oli poliitharidusmaja ja kus praegu peale teatri töötab kaitseministeerium. Avalavastust saab selles valguses mõista ka kui omamoodi “puhastusrituaali”, mis manifesteeris muu hulgas katkestust eelkäija kunstiliste printsiipidega, uue ehitamist
nullist peale.
Etendus raamistati ebaharilikult: vaatajad ei sisenenud saali mitte toretsevat paraadtreppi mööda, vaid juhiti sinna
läbi teatri tagaruumide, kitsaid koridore ja kõrgeid treppe pidi. Teel möödusid nad teatrijuhi kabinetist, kus Ojasoo
töötas arvuti taga, ning pidid istekohtadele pääsemiseks kõndima üle lava – äärmiselt kitsa mängupinna black box
tüüpi saalis, ilma mingite dekoratsioonideta. Nagu Julia, algab ka see lavastus videopildiga: teatrijuhi ja vanema näitleja (Toompere) tüliga samas kabinetis, millest vaataja oli möödunud. Näitleja ei usu, et etendusest võiks midagi välja
tulla, ja lahkub vihaselt. Käsikaamerat kandes tuleb lavastaja saali ja teatab, et etendus jääb ära. Selle iseenesest tuttava võttega (mida publik muidugi tõsiselt ei võtnud) fikseeritakse teatraalne nullpunkt: lavastaja/teatrijuht,
kelle käsutuses on ainult “väga ilus punane põrand ja ilus valgus”, on silmitsi publikuga. Millest ja kuidas tekitada
teater? Ta räägib vaatajaile iseendast ja sellest, mida lavastusega taheti saavutada: Me tahtsime teha sellise lavastuse, kus sõna ja tegevus vastaksid teineteisele. Kui keegi ütleb, et ma armastan sind või et ma vihkan sind, siis ta seda
tegelikult ka teeb. Kuid see on verbaalne deklaratsioon, mitte teater. Niisiis ammendab lavastaja üksi oma ressursid
kiiresti. Teatril võimaldab tekkida kahe noore näitleja ilmumine, kes tahavad etenduse siiski “ära teha”. See, mida
tegema hakatakse, ei ole aga fiktsionaalse maailma ehitamine ega rollide esitamine, vaid harjutused ja etüüdid, mida
noored sooritavad lavastaja dikteerimisel – niisugusel moel tematiseeritakse lavastaja ja näitleja suhe. Üsna alguses
“tehakse ära” Peter Brooki Tühja ruumi kuulus ava-aforism (mida ka tsiteeritakse): näitleja saab ülesande minna üle
lava, misjärel lavastaja teatab, et enam pileteid tagasi ei osteta, sest publik olla nüüd näinud teatrit. Kuid see on ka
ainus kergelt iroonilises võtmes koht, üldiselt lavastus irooniat ei sisalda, vastupidi, taotletakse täielikku siirust. Lavastuse esimene osa ei peegelda ega kujuta teatrivälist reaalsust ning pole ka metateatraalne refleksioon, vaid tegevuste “puhas” sooritus, kus eesmärgiks on näitleja füüsiliste ja psüühiliste ressursside ärakulutamine, enese viimine
suutlikkuse piirile. Näitlejalt nõutakse seejuures enesesalgamist ja allaheitlikkust lavastajale, kes teda tagant sunnib.
Lavastust kommenteerides ütles Ojasoo end igatsevat teatri vahetu kohaloleku järele, mis muudaks mõttetuks lavastuse kirjeldamise (Postimees, 22.II 2005). Kohalolu ei mõisteta näitleja sünnipärase karismana, vaid sündmusena,
mis tuleb luua, esile kutsuda. Vaataja ees ongi kohalolu produtseerimise protsess, improviseeritud tegevus on selle
saavutamise vahend, kuna improvisatsioone “ei saa mängida, vaid neid peab tegema”, nagu Ojasoo usub (Sirp, 25. II
2005). Improvisatsioonide osa lõpetavad nn “piiride nihutamine” ja klounietüüd, kusjuures näitlejatele öeldi sageli alles etüüdi alguses, kumb neist kumba sel etendusel teeb. “Piiride nihutamine” seisneb füüsiliste harjutuste tegemises
üha kiirenevas tempos, mida lavastaja dikteerib seni, kuni näitleja jõud on ammendatud, või isegi pisut kauem. Teine
näitleja vaatab pealt, kuni välja kannatab, läheb siis ära ja tuleb tagasi klounimaskis. Klounietüüdis on tema ülesanne
kasutada ära kõik näitlejavahendid vaataja köitmiseks (vaata mind!) ning vahetu kontakti saavutamiseks; tal on õigus
käituda agressiivselt, mõnd konkreetset vaatajat pilgata või astuda füüsilisse kontakti. Mõlemas etüüdis tegutsetakse
riski piiril, kuna algajalt näitlejalt nõutakse maksimaalset ja väga reaalset pingutust: näitleja ei teeskle väsimust, vaid
ongi surmväsinud; teinekord peab ta ületama psüühilised barjäärid, et rünnata publikut. Kui esialgu ei looda mingit
fiktsionaalset maailma, siis klounietüüd sisaldab juba mõningaid rolli elemente, olles seeläbi sillaks etenduse kahe
poole vahel. Pärast seda pannakse selga kostüümid, kusjuures lavastaja astub Isa rolli, mis antud lavastuses sümboliseerib repressiivset autoriteeti. Järk-järgult luuakse mängu abil fiktsionaalne ruum, mida laiendab videopilt – ekraanil
näeb vaataja aeda ererohelise muru ja armsate valgete küülikutega, mis on nagu lavaruumist eraldatud ideaalmaastik
või Eedeni aed. (Ent kui publik etenduse lõppedes väljub, teisest uksest kui see, kust siseneti, selgub neile, et imeilus
aed oli sealsamas ukse taga, teatrihoone sees.) Lava ja aia vahel liikuva loo käigus püüavad noored näitlejad, kes on

nüüd rollides, Õpetaja (Toompere) juhatusel vabaneda autoriteedi (Isa ja lavastaja) mõju alt, ning lõpuks sooritavad
rituaalse ja sümboolse isatapmise - see on tõlgendatav kujundliku mudelina näitleja teest oma “mina” juurde lavastajateatri raamistikus. Teise osa fiktsionaalseid tegelasi taotletakse mängida esimese osa harjutustega produtseeritud
kohaloleku baasil, s.t nii, et neis puuduks teesklus ja kunstlikkus. Lavastus uurib artaud’likku küsimust: kas fiktiivses
lavaruumis ning teatrivahendeid (näitlejatehnilisi võtteid) kasutades on võimalik saavutada ja säilitada reaalsust näitleja pideva kohaloleku ning emotsionaalse tõelisuse mõttes, mis oleks teispool viitesuhteid teatrivälise empiirilise
reaalsusega. Kas lavastuses kõlav tees Lava ei saa olla oleva kordamine on praktikas realiseeritav? Teisisõnu: kas on
võimalik välja murda fiktsionaalse – reaalse vahel võnkuvast lavamaailmast ning rajada teater puhtale performatiivsusele. Veel kord lavastuse teksti tsiteerides: Näitleja laval peab olema performatiivne ja selle aluseks on oht. Ja oht tekib ainult siis, kui ma ei tea, mida esineja järgmiseks teeb. Ta ise ka ei tohi teada, samas peab kõik toimuma vastavalt
lavastuse struktuurile.
Kui Ojasoo – Semperi Julia on olnud vägagi menukas, eriti noorema publiku seas, siis Vahel on tunne … mitmed vaatajad tunnistasid, et nad olid sügavalt häiritud. See lavastus, mis püüdles teispoole teatraalsust üldse, läks paljude
vaatajate ootustega vastuollu ja tekitas omajagu arusaamatust. Ma ei ole ka väga kindel, et seatud eesmärgid täielikult saavutati. Mil määral saab õhtust õhtusse korratav lavastus üldse olla improvisatsiooniline ja performatiivne?
Kas ei libiseta ette-teada tegevusmustrite kordamisse ilma igasuguse ohuta, kas siiras spontaansus ei muutu siira
spontaansuse etendamiseks? Kuidas on ülepea võimalik ühendada mitteteadmist sellest, mis juhtub järgmiseks, ja
vastavust lavastuse struktuurile (vt tsitaat eespool)?
Kui uskuda Derridad, siis on artaud’lik teater alati saavutamatu piir, sest ei ole pääsu re-presentatsioonist kui kordamisest - kohalolu kannab endas alati oma teisikut nagu surma, kätkeb alati kordumist-kordamist. Mis ei tähenda, et
puhta kohalolu ja teatri täieliku tõeluse poole ei oleks mõtet püüelda. “Võimatu” on võib-olla ainus vääriline eesmärk
ühele uuele teatrile. Nii või teisiti, Ojasoo otsingud jätkuvad ning on tähelepanuväärselt suunatud tegevuskunsti
(performance’i, või aktsiooni) ja teatri esteetika sümbiootilise ühendamise poole.

Nädala ülevaade
INGLISMAA
Aeg-ajalt tundub, et parimad kultuuriküljed saksa- ja ingliskeelses Euroopas on Financial Timesis. Näiteks on seal
pikem probleemlugu, kus popkriitik kurdab Live8 kontserdite najal, et pidu peoks, aga see kõik oli nii võlts – kuhu
küll on kadunud sotsiaalne vastutustundlik lüürika? Ta ütleb koguni: rokilüürika on surnud, möödunud aegade relikt.
Võtkem või Madonna näide. Bob Geldof tutvustab teda popkuningannana, temasse koondub päeva sümboolne
tipphetk. Ja kõik, mis ta suudab oma laulus öelda, on: Muusika. Paneb Inimesed. Kokku tulema.
Arvustaja leiab, et kuni 1970ndate keskpaigani oli kõik korras, kuid 80ndatel algas see, et iha tähendusrikkuse järele
muutus häbiväärseks, piinlikuks. Hetkeks tundus, et räpp suudab asja päästa, kuid temagi muutus eneseparoodiaks.
Jah, ütleb ta, kui vaadata tänast (kontserdi)publikut, siis ei tunneks nad tabavat riimi ka siis ära, kui see neil hot dogi
vahel oleks.
Kontserdi tipphetkeks olid sõnad: Na na na na na na na … Nende sõnadega nõustusid kõik.
18. juuli 2005

Tere!
Tülitame Teid ajakirjast Marketing ja Reklaam ning sel põhjusel, et sooviksime kirjutada artikli kahest eesti teatrist ja
just eelkõige turunduslikust aspektist lähtuvalt. Artikli keskmes oleksid NO99 ja Vana Baskini teater. Aarne Valmis
Vana Baskini Teatrist on nõus küsimustele vastama nende poolt.
Me oleksime väga tänulikud, kui Teil oleks võimalik meile teada anda, kas Teil oleks aega meie küsimustele vastata.
Kuna artikli valmimisega on päris kiire, siis me väga loodame, et Teil on võimalik meile vastata tänase päeva jooksul.
Kui on täiendavaid küsimusi või täpsustusi, andke lahkesti märku.
Kõige mugavam oleks küsimustele vastata ehk e-maili teel, kui Teile selline variant sobib?
Artikkel keskendub siis kahe teatri turundustegevusele ja jätab niivõrd-kuivõrd kõrvale teatrite kunstilise poole.
Küsimused, millele sooviksime siis teie vastuseid saada, on järgmised:
1) Kes on NO99 põhiline sihtrühm - kelle loodate eelkõige teatrisse meelitada?
2)Kuidas / milliste vahendite - milliste reklaamikanalite abil loodate oma sihtgrupini jõuda?
3) Kuidas sündis teatri avaetenduse reklaam? Mis ajendas avaetenduse reklaamimisel kasutama just selliseid
võtteid, mida kasutasite? Miks välireklaam?
5) Millised on plaanid järgmiste etenduste puhul? Milliseid reklaamikanaleid/vahendeid peate oma teatri jaoks kõige
efektiivsemateks?
6) Kui oluline on Teie arvates üldse teatrile reklaam? Kui oluliseks ja vajalikuks peate ostetud reklaamipinda? Teatrite
palgal olevad turundusinimesed ja avalike suhete juhid annavad märku, et selliste ametimeeste-naiste olemasolu on
teatritele hädavajalik?
7) Kui olulist rolli mängib teie teatri turundustegevuses PR?
8) Kuidas suhtute arvamusavaldusse,et hea teater reklaamib ennast ise (s.t. teatri repertuaari -lavastuste, näitlejate,
publikumenu jne kaudu)?
Üheks osaks NO99 teatri reklaamikampaanias oli ka osav teatri
juhtfiguuride eksponeerimine meedias?
9) Mille järgi hinnata teatri edukust - kas täissaalide, näitlejate sisemise rahulolu, eneseteostuse, kriitikute positiivsete
(või vastupidi negatiivsete) artiklite vms järgi?
10) Keda peate enda kõige suuremaks konkurendiks? Miks?
11) Kui õnnestunuks peate oma teatri senist turundustegevust - on see täitnud püstitatud eesmärgid?
12) Rääkides Eesti teatrite turundustegevusest üldisemalt – keda tõstaksite esile, mida innovatiivset Eesti teatrid
selles vallas üldse teie arvates korda on suutnud saata? Kes on sel alal kõige osavamad?
Oleksime väga tänulikud, kui Teil õnnestuks vastused meie poole teele lähetada tänase päeva- õhtu jooksul,
lugupidamisega,
Marketing&Reklaam

> Tiit,
> siin on üks võimalik vastuse variantidest, seda enam , et tegemist on
> loomingulise kollektiiviga, mitte äriettevõttega. Juba küsimuste sõnastuse
> algprintsiip: “jätta kõrvale kunstiline pool”, “kuidas vaatajat teatrisse
> meelitada” jne on ühele teatrile, kes lähtub oma tegevuses eelkõige
> kunstilistest ideaalidest (ka turunduses), hetkel ennatlik.
> Näiteks sellise äraütleva vastuse võiks saata:
>
> Tere Annika,
>
> ei taha oma vastustega kuidagi pealiskaudseks ja kiirustavaks jääda.
> Seepärast oleme otsustanud (seda enam, et Teater NO99 esietendus oli alles
> sel reedel) seekord neile küsimustele veel mitte vastata. Iga protsess on
> terviklik ja vajab ka tulemusanalüüsi.
Vika, veebruar 2005

From: Tiit Ojasoo
To: Mati Unt
Tere
Saadan Sulle meie püsitrupi koosseisu alates augustist 2005:
Mirtel Pohla
Rasmus Kaljujärv
Andres Mähar
Gert Raudsep
Jaak Prints
ja paar lahtisemat kandidaati veel, kellest oleks ennatlik rääkida. Aga nagu öeldud, piisava etteplaneerimise korral on
võimalik kasutada pea kõiki Eesti näitlejaid.
Ja meie mõte on praegu, et võiks teha mängulise lavastuse, mis baseeruks 70ndate eesti luulel (Alliksaar, Luik,
Viiding, Ehin, Rummo, Runnel, Vanapa... - või ka ainult mõni neist).
Ja veel, mõte on, et Koldits võiks teha samasuguse asja 90ndate luulest (Krull, Erakkond, fs, venelaste ühendus
Tuulelohe etc), ja neid siis mängida kas kahel või ühel õhtul, vastavalt kuidas materjal areneb. Aga see on ka veel
toores plaan.
Tervitades
Tiit

From: Mati Unt
To: Tiit Ojasoo
Mõtlesin välja. Olen valinud ka näitlejad. Johnny B. Isotamme loeb Andres Mähar, Viivi Luike Kadi Tudre ja Andres
Ehinit Rain Simmul (kui teda saab). Vist on vaja Karl Ristikivi ilmumist, aga pean veel mõtlema. Aega ikka ei tea,
kurat võtaks, mehed peavad jõule. Metsades. Ütleme täna: talv. Lubati täpsustada. Dekoratsioon oleks banaalne
fundus - diivan, tugitool, raamaturiiul, põrandalamp. Valgus ja heli ka. Ja oleks vaja mõnd pürotehnilist efekti. Hoiame
ühendust. Mati
Detsember 2004

Ars longa ehk kõrge ja madala iseeneselikust regulatsioonist
Andrei Hvostov

Hakates vastama küsimusele, kas ja kuivõrd on Eesti praegusteater ühiskondliku peegli ja sotsiaalse kriitiku rollis või
mil määral ta seda üldse olema peab, tahan kohe hoogu maha võtta, küsides vastu: kas Eesti teater pole mitte ainult
peegel, vaid ka peegeldatav? Teater ei seisa ühiskonnast lahus, ei seisa ka sellest kõrgemal. Aeg-ajalt selline ambitsioon ju sõnastatakse, aga see jääb kättesaamatuks ideaaliks.
Hüüd sotsiaalse(ma), ühiskonna valupunkte torkiva teatri järele põhineb usul, et teater ravib. Andes ühiskonnale
diagnoosi, aitab terveneda. Võib-olla, aga ei pruugi. Mida enam on publiku hulgas haigeid inimesi - või leebemalt öeldes haiget saanud inimesi, seda ettevaatlikum tuleb elutõe esitamisel olla. Kriitik Boris Tuch eelmise aasta viimases
Teater.Muusika.Kinos: Enamik inimesi, kes moodustab teatripubliku, elab selleks liiga raskelt, et ümbritseda end oma
igapäevaprobleemidega veel ka teatris.
Võib ka teistmoodi öelda, näitleja- ning lavastajakeskselt. Juhan Ulfsak 2006. aasta 12. jaanuari Areenis: Kas Eesti
teatraal on valmis loobuma mingite poliitiliste eesmärkide nimel osakesestki heaolust ja rahvahulkade armastusest?
Julgen arvata, et seda pole meilt, teatritegijatelt, keegi kunagi palunudki, sest mis puudutab turumajandusliku Eesti
ülesehitamist, istume me koos oma publiku (valijate) ja rahastajatega (riigiga) ühes paadis ja ootame eelarvekasvu.
Teatrikülastus võib olla masohhistlik akt. Mulle soovitasid inimesed, kelle arvamust ma kuulan muidu väga tähelepanelikult, minna vaatama Ojasoo Padjameest. Kuulanud näidendi sünopsise ära, keeldusin sellest otsemaid. Minus
endas ja minu ümber reaalses elus on piisavalt vaimuhaigust, ma ei taha teatrilavalt lisa saada. Heaks peetud asjad
kipuvad olema ohtlikud. Karusoo Misjonäridele asutades hoolitsesin mõningaid abinõusid kasutades aegsasti, et
mind eraldaks lavast kaitsev kilp. Ilmutada teatrisse minekul valvsust, kasutades tõrjemaagiat, alkoholi, kaitseinglit,
mida iganes, et väljuda sealt samasuguse vaimse tasakaaluga, nagu sinna sisenedes. Absurd, kas pole?
Näitlejate valust. Eesti Draamateatri remondijärgsel avamisel sain puhvetis trimpavaid näitlejaid vaadeldes ja seltskonnale lähedalseisva inimesega vesteldes teada näitlejaskonnale küllap triviaalse, aga mulle siiski avastusliku asja.
Kes tahab laval vastu pidada, kõrge vanuseni kesta, mitte liiga kiiresti läbi põleda, peab oskama näidelda poole jõuga. Laval ei tohi endast kõike välja panna, see on meie tipp-näitlejate elutarkus. Kas lavakooli noortele seda räägitakse? Kahtlustan, et ei räägita. Kindlasti mitte.
Lavakunsti õppivad noored pannakse elama grotowskilikku maailma. Jerzy Grotowski, kes on paljude silmis teatripühak või isegi pühak per se, paistab minule lihtsalt fanaatikuna. Grotowski totaalsusenõue on õudustäratav. Näitleja ei
pea laval mängima, ta peab laval elama. Ent vähe sellest, ka lavalt ajutiselt lahkudes, kahe etenduse vahel, ei tohi ta
endas kustutada laval üleelatut. Eemalduda ei tohi. Naljatamine oma töö üle on rüvetus. Vaid täielik pühendumine.
Lapsepõlves kuulsin tollase televisiooni kultuurisaates ühelt Vene teatrisuuruselt imetlust kellegi näitleja aadressil.
Suur Näitleja suri professionaalset kangelassurma – elas rolli nii jäägitult, et lakkas etenduse ajal hingamast koos
tema kehastatud karakteriga. Kunst muutus reaalsuseks. Ma ei tea, kas Vene režissööride türanlik meel kiidab ka
praegu sellist eneseohverdust. Ehk mitte, aga ometigi panin ma hiljuti ühe Vene teatrikuulsuse jutus tähele hukkamõistu, kui ta rääkis, et tänapäeva näitlejad vaatavad lava taga etteastet oodates telekast jäähokit. Mis Kunst saab nii
sündida? oli lavastaja nõutu.
Jah, Kunst kannatab, aga las jääb näitleja ellu. Ma ei tea kindalt, ja ei tea vist keegi, miks lahkusid nii vara ja nii loomuvastaselt Juhan Viiding ja Evald Hermaküla, ja kas ma söandaks siin ka mõelda Sulev Luige saatusele. Kahtlustan
siin grotowskiliku totaalsusega elamist. Mäletan, et kunagise usutlussaate Siin ja praegu esimene külaline Hermaküla
teatas kommertsreklaamides osalemisest keeldumise põhjuseks midagi seesugust, et kuidas ma ütlen olla või mitte
olla, kui ma enne seda olen öelnud kümme minutit kohvipausi. Mikk Mikiver, kes ütles Pauligi kohvireklaamis need
sõnad, on nüüd samuti meie hulgast lahkunud, aga Hermaküla läks varem. Nooremana, ebaloomulikult.
Kibuspuu ja Krjukovi surm oli tingitud haigusest, aga ikkagi – ehk oleks nemadki kauem kestnud, füüsiliselt kestnud
ma mõtlen, kui nad poleks end liigselt põletanud?
Viiding, Hermaküla, Luik, Krjukov, Kibuspuu, nest tunneb puudust. Kõik tunnevad. Näitlejad, kes ei suutnud/osanud/
tahtnud poole jõuga mängida. Sellepärast neid mäletataksegi. Aga ometi tahaks ka neid endid, tahaks neid elavate
inimestena.
Pigem siis juba Bertolt Brechti “võõrandunud” teater. Näitleja mängib, ta ei ela laval, ta on oma rolli suhtes pealtvaataja nagu publikki. Tulemus on mõnikord igavavõitu, vähemalt nii palju, kui ma olen näinud Saksa teatrit - igav, aga
suur pluss on siin see, et näitleja ei kulu.
Grotowski teater on gladiaatorite areen, kus publik ja lanista, gladiaatorite treener, ei talu mingit teesklust ega viilimist. Aga seda hinnaga, et nii nagu gladiaatorite võitluses statistiline ellujäämisvõimalus kahanes olematuks kusagil
viieteistkümnenda etteaste saabudes, nii pole ka emotsioonidejanuse teatripubliku ja grotowskiliku lavastaja soovi
jäägitult täitva näitleja kestmine kuigi pikk.
Brechti teatris verd ei voola. Vehitakse niisama mõõgaga, jättes koolkonna rajaja soovil lahtiseks seegi võimalus, et
mõõgaga vehkimise asemel kingitakse teineteisele lilli. Ometigi on brechtilikult janditades ehk eepilist teatrit tehes ka

võimalik elule värvi anda. Ugalas mitu hooaega läinud buffonaad Armastus kolme apelsini vastu on meelde jäänud
sellega, et publik lustis meeletult, näitlejad mängisid mõnuga ja end kulutamata, jäädes samas sotsiaalselt teravaks
etendusest etendusse ajakohastatud repliikidega, mis jätkasid tollal veel värskelt meeles olnud Nõukogude teatriaja
ridadevahelise sõnumi traditsiooni. Ühtegi praegust suvelavastust pole ma näinud ja vist ongi hea. Kolme apelsini
vaatamine ei tekitanud kordagi piinlikkust. Ka see on oluline aspekt näitleja ning publiku säästmisel.
Ühiskondlikust mõjust. Eesti professionaalse teatri sajandal aastal on paslik meenuta, et mullu täitus kaheksasada
aastat esimesest lavastusest Läänemere idarannikul. Kroonik Henrik teatab oma ajaraamatus 1205. aasta all järgmist: Selsamal talvel sai keset Riiat teoks väga hästi korraldatud prohvetimäng, et paganad ristiusu algmeid silmaga
nähes usku õpiksid. Selle mängu sisu seletati tõlgi kaudu väga hoolikalt niihästi vastristituile kui ka paganaile, kes
juures olid. Kui aga Kiideoni sõjariistus mehed võitlesid vilistidega, hakkasid paganad põgenema, kartes tapetud saada, aga kutsuti ettevaatlikult tagasi (…) See mäng oli aga nagu tuleviku eelmäng ja ettekuulutus. Sest selles mängus
olid sõjad, nimelt Taaveti, Kiideoni, Herodese omad; oli ka Vana ja Uues Testamendi õpetus, sest tuli ju paganarahvas
paljude järgnevate sõdadega ümber pöörata ning Vana ja Uue Testamendi õpetuse kaudu juhatust anda, kuidas jõuab
tõelise rahutooja ja igavese elu juurde (IX, 14).
Henriku kroonikas kirjeldatakse kristliku usu põhitõdesid laiade hulkadeni viinud teatrit, mis oli üpris levinud 12.
sajandil kogu kristlikus maailmas. Ladina keelt mitte valdavale alamrahvani viidi Piiblis peituvat tõde suurte mitmepäevaste näitemängudega; sellist võtet prooviti 13. sajandi alguses ka liivlaste peal.
Maarjamaaks kutsud alal peetud esimene näitemäng jääb ilmselt vägevaimat mõju avaldanud mänguks kuni tänase
päevani nii Läti kui Eesti ruumis. Kroonik mainib relvastatud “näitlejate” ilmumisel paaniliselt põgenenud publikut (viis
aastat varem oli piiskop Albert meelitanud liivlaste vanemad pidusöögile ja sulgenud nad siis pidusaali, nõudes neilt
nende poegasid pantvangideks; ilmselt põhjustaski selle sündmuse värske mälestus publiku hulgas surmahirmu),
jättes meid siiski teadmatusse, kas näitemäng täitis talle pandud lootusi kasvõi osaliselt. Kas veendi veel mõnda paganat ristisusku astuma? Ilmselt väheseid, kui üldse kedagi, sest sõnamisjoni asemele tuli ikkagi mõõgamisjon. Ent
kahtlemata reageeris publik näitemängule väga “erksalt”. Võis olla muidki järelmeid; me ei tea, mida tundsid liivlaste
vanemad ja muidu mõjukad sellest alandavast teatrilõksust pääsedes, aga lugedes kroonikat, tundub, et sõda liivlaste ja ristiväe vahel sai tõelise hoo sisse just sellest väga hästi korraldatud prohvetimängust.
Kui rääkida ühiskondlik-sotsiaalsest mõjust, või isegi ajaloo suunamisest, siis ei jõua ükski tänapäeva lavastaja Riias
1205. aastal toimunud näitemängule ligilähedalegi. Ei postiivses ega negatiivses mõttes. Ja Jumal tänatud. Polegi
vaja.
Tagasi algusesse. Kuna teater elab samades hoovustes ja mõjuväljades nagu kogu ühiskond, siis on loogiline arvata,
et kolmnurgas publik-näitleja-repertuaar peab toimima mingi iseeneslik regulatsioon. Eesti publik saab Eesti teatrilt
enam-vähem seda, mida ta ootab ja vajab. Andes näitlejatele vastutasuks sellisel hulgal rahaühikuid, osalt riigi vahendusel, mis tagavad näitlejate püsimise - vabandust künismi pärast - töövõimelistena. Mõnikord vägagi töövõimelistena, kui vaadata teatriaasta kõrghetki. (Ületöötamise näited, mida ei taha siin täpselt nimetada, sest kõigil on need
niigi silme ees, on kahjuks kogu ühiskonnas täheldatav käitumine.) Kunsti ja meelelahutuse proportsioon teatrimaailmas tervikuna (ärme räägi siin üksikutest teatritest!) peab andma võimalikult palju võimalikult rahulolevaid inimesi lava peal ja lava ees.
2005. aastal oli Eesti teatrimaailmas kümmekond säravat lavastust. Sõnumiga lavastust. Kui palju mahub veel miljonilise rahvaarvuga kultuuriruumi ära? Ma arvan, et sellest piisab täiesti. Kultuuri tarbiva publiku tähelepanu peab jaguma ka raamatutele ja filmidele, kontsertitele ja näitustele. Kümme head lavastust, see on enam kui küll. Sest sama
palju koguneb häid raamatuid, filme, kontserte … Rohkem ei jõuagi keskmine kultuuritarbija aasta kestel alla neelata
ega jõua ta ka rohkema eest maksta. Meelelahutusjanuste raha on teretulnud.
“Kõrge” ja “madala” proportsiooni ei saa mõjutada ükski funktsionär või teatrikunsti madalseisu sarjav kriitik. Ma ei
räägi proportsiooni iseeneslikul tekkimisel turumajandusest, hoidku selle eest. Pigem enesealalahoiust ühes koosluses.
Ja ikkagi kuulen ma häält iseendas – Kunst on loova inimese esmakohus! Ei erine minagi antiiksest gladiaatoritemängu publikust, kes tahab näha totaalset mängu, kus hävivad närvirakud ja voolab näitleja (südame)veri. Ärgu nad mängigu laval, nad elagu seal, tahab ka nõudlik Kriitik.
Rahu. Ütlust Ars longa vita brevis annab tõlgendada mitmeti. Enamlevinult nii, et inimene sureb, aga tema loodu elab
edasi. Mina omistan sententsile teistsuguse tähenduse: inimesed on surelikud, aga Kunst regenereerub. Kunst ongi
eluga võrreldes pikk. Küll Kunst ka need ajad üle elab. Seda tingimusel, et elavad üle inimesed.

Vestlus
Tõnis Arro

Kuidas Sa ajaliselt määratled oma suhet teatriga?
Aktiivne periood kestis kümme aastat. Ma olin 14, kui läksin Hermaküla stuudiosse ja 24-aastane, kui lõpetasin ülikooli ning sellega seoses ka teatrist ära tulin. Viimased neli aastat olin Vanemuise palgaline näitleja, küll madalaimalt
tasustatud ning seda sorti näitleja, kellelt oodatakse, et ta laval ei räägi. Ihu ja hingega teatri juures olemise entusiastlik faas, mil ma tahtsin iga päev teatris olla (ja enamasti olingi) jäi perioodi enne palgaliseks saamist, liiatigi oli hiljem
tegu juba teistmoodi teatriga. Rohkem ei ole mul aktiivset suhet olnud. Väga tore aeg oli.
Mis kümne aasta sisse mahtus?
Ma arvan, et umbes kümmekond väljatulnud lavastust, kus ma kaasa tegin, ent teatrilukku jäänud saavutusi pole mul
ette näidata.
Kas Sulle endale oli olulisem intiimne stuudiotöö või see, et lavastused välja tulid, sai laval publiku ees olla?
Eesmärk oli ikkagi publikule etenduste andmine. Stuudioga tehtud töödest jõudis enamik lavale, vaid mõnede üksikutega töötati nii, et midagi ei saanud. Mihkel Mutil on ühes romaanis naljalugu stuudiost, mis valmistab ette lavastust. Töö kestab üle mõistuse kaua ja teatri juhtkond nõuab tulemust näha. Stuudio leebub, kutsub nõukogu vaatama. Siin ei ole ju mingit kunsti, mis te jamate, öeldakse neile. Aga me ei tahtnudki teile näidata, ise tulite ja tahtsite
näha, vastatakse. Meie puhul ma midagi säärast ei mäleta. Räägiti küll Grotowskist ja sellest, kuidas ta paar aastat
töötas, enne kui väga väikese publiku ette astuti, kuid sellist arusaama, et stuudio on sissepoole pööratud, polnud
meie puhul vist kellelgi.
Oleks tahtnud küll rohkem tööd teha, kuigi stuudiolavastustega tehti vist niikuinii kauem tööd kui teatris tavaks. Aga
võib-olla ka mitte.
Aga kuivõrd läks Sulle isiklikult korda lavale minemine?
Mina läksin stuudiosse üldse emotsionaalsetel põhjustel, suure teatrielamuse mõjul.
Millise?
Üks Hermaküla lastele või ka minusugustele 13-aastastele mõeldud lavastus - Buratino. Hermaküla lavastustest ongi
see mulle võimsaima mulje jätnud, enam-vähem samal ajal olid ka Toominga kuulsad tööd, Põrgupõhja ja teised, mis
mulle sama võimsalt mõjusid.
Kas see emotsionaalne elamus hoidiski Sind stuudios või lisandusid uued põhjused?
Eks ta loomulikult oli huvitav aeg. Kuidas tekib inimesel mõte saada näitlejaks? On mingi tõmme ja ühel hetkel tunned, et oledki üleni sees, sinu maailm piirdub teatriga, midagi muud sa ette ei kujuta ning muid võimalusi ei näe.
Ühes kirjas, tundus mulle, pidasid Sa seda naiivseks.
Ma ütleks pigem “idealistlik”, aga see on ju peaaegu sama. Tagasi vaadates ei oska ma öelda, kas stuudios tehtud
otsingud ka viisid kuhugi. Isiklikult leian ma, et Hermaküla töö stuudioga mingite suurte tulemusteni ei viinud. Kaks
tuntud näitlejat, kes stuudiost tulid – Kaljujärv ja Lumiste – on kõik oma huvitavamad tööd teinud teiste lavastajatega.
Kogu ülejäänud seltskonna kohta ei teagi, mis neist on saanud.
Kas Hermaküla püüdis siis stuudioga koolitada näitlejaid või oli suurem roll teatud kasvatusel?
Ma arvan, et jutt oli totaalsest teatrist – teatrist, mis ongi kogu elu. Pühendumisest. Ta ei tahtnud koolitada näitlejaid,
kes oleksid töötanud teiste lavastajatega või kinos, pigem ta isegi ei lasknud, keelas näiteks Kaljujärvel Toominga lavastuses kaasa teha. Hermaküla tekitas kuidagi olukorra, kus kõik temast sõltusid. Ning siis mingil hetkel jättis kogu
kamba maha, läks minema, Tallinna.
Tema eeskuju oli Grotowski?
Absoluutne. Tema idee oli korrata Grotowski ideaali suure teatri sees. Mingil ajal tundus, et see tõepoolest õnnestub,
sest Vanemuise väike maja oli väga suures ulatuses stuudio käsutuses. Sümboolne mõra tekkis 70ndate lõpul, kui

väike maja põles ning stuudio kolis suurde majja, kus kõik oli teistmoodi. Vanas kohas olimegi pea ainult meie, vahel
toimusid mõned külalisetendused, vahel anti mõni operett, siis leidsime, et “hea küll, kannatame selle jama välja”,
sest muidu oli kogu maja, kõik lavad meie.
Võimas.
Võimas, jah. Suures majas oli aga kombinaadiõhustik. Minu esimene teistsuguse teatri kogemus oli Irdi lavastus Ma
langesin esimesel sõjasuvel. Siis oli teatris üldmobilisatsioon: kõik pidid kaasa mängima. See oli teistmoodi teater,
mille vastu mul ilmselgelt huvi puudus ja ma sain aru, et see pole kaugeltki nii vaimne ega huvitav kui Hermaküla tegevus väikeses majas või ülikoolis õppimine.
Kas Sa said stuudiost, mida sinna otsima läksid?
Ma ei tea, mida ma otsima läksin. Eks ma tahtsin näitlejaks saada - ei saanud, aga kahju mul sellest pole.
Kas ka siis ei olnud?
Mis mõttes “siis”? Ma oleksin ka pärast ülikooli lõpetamist võinud jääda Vanemuisesse edasi, keegi mind ära ei
ajanud, pigem vastupidi, imestati, et kuidas nii, lahkud teatrist.
Kuidas Su teatrihuvi jätkus?
Teatritundlikkus muutus ikka väga teistsuguseks. Ma mäletan, et Vanemuises oli mul väga tihti igav, piinlik ja tüütu,
aga poole pealt ära ei tihanud minna, sest kõik tundsid sind, isegi garderoobitädid. Seepärast ma mingil hetkel enam
teatrisse ei läinudki. Ka praegu ei käi ma kõiki lavastusi vaatamas, kuigi huvitavamad tööd püüan ära vaadata.
Kas piinlik oli selle pärast, mida tehti või kuidas tehti?
Raske öelda. Pigem selle pärast, kuidas tehti. Teatristuudio sisendas ju ka veendumust, et meie teeme õiget asja
ja kõik muu on vale. Me käisime küll ohtralt Tallinnas, Moskvas, Leningradis ja mujal etendusi vaatamas, kuid kõige
suhtes valitses kriitiline suhtumine.
Kas see oli põhjendatud?
Ei olnud. Ja teatud mõttes rikkus see teatrivaatamise rõõmu. Mis ta asemele andis? Ma ei teagi. Inimsaatused, keda
stuudioelamus muserdas, on ikkagi päris mitmeid. Kiiresti mindi katki, oli varaseid surmasid ja mõistuse kaotamisi.
Ega stuudio just väga vastutustundlik tegevus ei olnud.
Mis siis stuudios toimus, miks ta inimesed katki tegi?
Ta oli oma olemuselt eklektiline, räägiti psühhoanalüüsist, Castanedast, Artaud’st, Grotowskist jne. Tehti ka joogat,
akrobaatikat ja balletti – tegelikult väga kõva trenni. Iga päev tegime enne proovi mitu tundi treeningut, siis alustasime prooviga, mis kestis veel neli või viis tundi. Seda ma usun küll, et kui näitleja füüsiline ettevalmistus ei luba tal
tund aega järjest joosta, siis ei suuda ta ka täie pingega etendust mängida. Ent süsteem puudus, oli vaid arusaam, et
teeme trenni ja siis teeme mänge ja midagi kindlasti tuleb. Kuid mulle tundub – kuigi ega minagi täpselt tea -, et ikkagi ei tulnud. Hermaküla läks minema ja hakkas parem töötama heade näitlejatega, mitte nendega, kellele ta pidevalt
kordas, et pole viga, teeme veel paar aastat.
Kuivõrd seltskond vaheldus?
Algul vahetus, hiljem oli püsivam grupp kuni stuudio formaalse lõpuni.
Kas teatriuuendus ja hilisem stuudiote tegevus ei tundu Sulle ülemütologiseerituna?
Muidugi tundub. Kui sa kõneleksid Ilona Kolbergiga, siis räägiks ta kindlasti hoopis midagi muud kui mina.
Kas Sul on kurb ka, et stuudio niimoodi laiali läks?
Mingis mõttes küll, aga teistpidi – ega teist võimalust olnudki. Nii pika aja peale püsima jääda ...

Ma ei ole ka peale Hermaküla palju lavastajaid näinud, Irdi ja saksa lavastajat Kupket veel. Nemad oskasid panna
näitleja tegema seda, mida nad tahtsid. Hermaküla minu arvates ei osanud. Õieti ta ei teadnudki ju, ta ootas, et näitleja ise välja pakuks. Aga näitlejat selle juures toetada ta minu arust ei osanud. Võib olla ka ei tahtud. Uskus, et võib
inimest lõputult provotseerida ja meeleheitele ajada, et äkki tuleb midagi. Mõnikord juhtus, et tuligi, aga kas see oli
väärt hinda, mida selle eest maksti?
Ma ei tea ka, kas nad teadsid täpselt, mida ikkagi saavutada. Tuldi kokku, usuti, et hakkame tegema ja kui me usume sellesse, mida me teeme, siis sünnibki ime. Ka stuudios tundus vahel, et “siin on see värk” – olles päevad läbi
koos, tehes mänge, see küttis üles ja tekitas grupitunde, arusaama, et me oleme väga erilised. Kui hooaeg lõppes, ei
saanud kuidagi lahku minna, olime ööde-päevade kaupa koos... Ent kui publik hiljem saali tuli, ei saanud nemad küll
midagi aru. Ma ise nägin Sina, kes sa saad kõrvakiile ja nõustun Valdeko Tobroga, kes hiljem kirjutas, et eksperimenteerige, aga mõõtke ka tulemust.
Oled Sa hiljem sageli stuudio peale tagasi mõelnud?
Ma sain vist väga tugevaid hoiakuid ja mitte kõige paremaid eeskujusid, kellest ma tükk aega sõltusin.
Aga on see Sinu praegust teatrivaatamist mõjutanud?
Teadmine, kuidas on laval olla, on vist andnud äratundmise, kui laval valetatakse, niisama ära tehakse. Seda esineb
täna ikka üpris palju. Selle tunned ära ja see ongi miski, millepärast on piinlik ning mida ilma isikliku teatrikogemuseta
vist ära ei tunneks.
Sa püüdsid kirjutada artiklit, kuid jätsid selle pooleli. Miks?
Ma tegelikult ei jätnud pooleli, ma kirjutasin ühe teksti valmis, aga otsustasin, et selles ei ole midagi piisavalt uut
ega piisavalt originaalset, et seda avaldada. Praegu ma ajan sinuga juttu ja sina justkui vastutad selle eest, mis välja
tuleb või mida sa sinna kirja paned. Aga midagi enda nimel kirjutada – siis peab ikka olema tunne, et on midagi uut
öelda või uutmoodi öelda. Aga ma püüdsin sinu poolt etteantud teemal mõtiskleda – et miks inimesed teatrit teevad
ja miks nad seal käivad. Võib ju spekuleerida, aga ega vastust ei ole võimalik anda. “Nad käivad” – ja on käinud nii
kaua, kui me inimkultuuri teame kuni ürgsete rituaalideni välja. Sama kehtib ka tegemise kohta – lihtsalt teatrit on
alati tehtud. Ta on vaheldusrikas, teatud määral loominguline, tagab lugupidamise, mõnedes ühiskondades ka hea
äraelamise. Aga see ei ole kindlasti seotud ratsionaalse valikuga. BMW tehases on lõhnatuba, kus töötatakse välja
autosalongi lõhna, kuna see võib mõjutada kliendi ostuotsust. Inimene istub ilusasse autosse, hingab lõhna sisse ja
ongi otsustanud. Hiljem võib ta küll sada ratsionaalset põhjust üles lugeda, et miks see auto on parem kui teine, aga
tema algne otsus oli ometigi ebaratsionaalne.
Sa õppisid psühholoogiat. Kas seal tuli stuudiokogemus kuidagi kasuks?
Ma õppisin psühhoterapeudiks ning selles on küll mingi seos mu teatrikogemusega. Mõnes mõttes toimus ka psühhoteraapialiikumises midagi taolist nagu teatris: tekkis terve rida rühmi, mis käivad ja käivad koos, inimesed avanevad üksteisele, saavad lähedaseks, tekib suletud grupiühiskond, käiakse valgustatud nägudega ringi ning leitakse, et
teised pole veel “tõelise inimliku kontakti” olemust mõistnud. Mulle hakkas see vastu, tundus, et asi pöördub kuidagi
iseenda paroodiaks. Psühhoteraapia, nagu ka mäng, on ju olemuslikult miski, mida inimesel on vaja selleks, et tegelikkust mõista, aga ta võib kujuneda hoopis tegelikkusest põgenemise teeks. Võib muidugi öelda, et kes teab, mis
see tegelikkus õieti on.
Ühes filmis (mida pole veel tehtud) juhtub nii. Üks noormees, emotsionaalselt labiilne ja väga püüdlik, vist psühholoogiat või sotsiaalteadusi õppiv, läheb ükskord mingil justkui tühisel põhjusel endast välja. Karjub ülikooli auditooriumis
oma armastatud õppejõudude ja sõprade peale, ütleb sealjuures ka palju tõtt, aga nii palju, et keegi seda kuidagi
“normaalseks” ei saa pidada. Ja satubki heatahtlike inimeste abiga hullumajja. Vormistatakse pikem sinine leht ja
akadeemiliine puhkus. Ta rahuneb peagi ja kohtab seal majas mitmeid toredaid inimesi. Arste muidugi, üks neist on
eriti sõbralik ja veel otsapidi kirjanik ka. Temaga on eriti tore juttu ajada, kui ta öövalves juhtub olema. Aga seal on
veel terve plejaad värvikaid tüüpe, selliseid, kellega ta muidu kunagi kokku ei oleks saanud. Ja kellelgi pole seal oma
näo pärast muretseda vaja. Kõik võivad kõike avatult ja ausalt öelda. Kuigi maja on kehvalt köetud ja söök pole ka
suurem asi, on tunded ehtsamad kui kuskil mujal ja inimsuhtedki rohkem päris kui seal “väljas”. Noormehele hakkab
seal nii meeldima, et ta ei olegi sealt kunagi enam päriselt välja saanud.

Tilpi teha
Peeter Laurits

Teater on üks vana vigur, väga vana vägi, vembuvana nõidus. Me ei näe enam täpselt, kus teater algab, sest teater
algab maailma loomisest, meie nägemise piiri pealt. Maailma loomine ongi teater. Triksterilood kubisevad teatrist.
Koiott teeskles lombakat ja lasi oma silmad ära viia, ise varastas kuu ja päikese ja saatis oma noku teisele poole jõge
noorikuid nussima. Lendas vanatüdrukuna leivalabidal edasi-tagasi Karksi ja Koodioru vahet. Tänu temale säilib juuretis, kerkib tainas ja küpseb leib.
Kui lugeda Vanapagana muistendeid, eriti lugusid nende kodusest elust, siis paljud muistendid pajatavad konkreetsetest inimestest: Rootsi aja ja vennastekoguduste eelsetest metsavendadest - nendest, kes mõistsid ennast
mõisast ja kirikukülast eemale hoida, elasid metsasügavustes ja hoidsid alles vana pärimust – sõnu, laule ja pühi
kombeid. Rahvas, kes vana kuntsi peave, peave na säält kinni puadme ja oma kuntsse pidame, sest et neil suur õnnistuse vägi sehen olevet … (Muistendid Vanapaganast, lk 372. Karksi – J.Kivisäk (1895)) Paljud muistendid kirjeldavad
kombeid ja rituaale, mis külas juba kadunud, aga mida Vanapaganad veel peavad. Hulk eri paigust üles kirjutatud
erinevaid teisendeid on leivalabidaga seotud kombestikust. Vanapaganide naised pidanud mitme pere peale üht leivalabidat. Pärast leivategu visati katsekakuga leivalabidas naabrile edasi, sõnudes: Lisna, säh leivalasna!, Lasna, säh
leivalisna! Nii lennanud labidad alalõpmata taeva all. Tundub, et tegemist on vana kosmogoonilise rituaaliga, mida
külarahvas tasapisi unustas ja imeks pani. Leivalabidas oli püha riist. Seda tõendavad ka lood, kus kirikutorn püha
kivi asemel leivalabidaga alla visati.
Külarahvaga oli Vanapaganatel kokkukäimist hulga. Narritati noorikuid ja karjalapsi, kimbutati kirikulisi, käidi omavahel näppamas, külas, vastastikku üksteise lapsi imetamas ja varrudel, külarahvas käis Vanapaganate juurde kõrtsi.
Küllap seal mõisteti igasugust väärt metsakraami õlle sisse keeta. Vanapaganad tegid külarahvale ka igasugust nõidust ja imevigurit.
Mägiste perenaine mõelnud, et läheb ka (Vanapagana) last vaatama, missugune ta on. /---/ Alul kartnud küll sisse
astuda, kuid pärast võtnud südame rindu ja astunud sisse. Vanapagan ja ta naine olnud lahke perenaise /---/, rääkinud
külauudiseid ja lõpuks näidanud ka last. Laps oli ikka selline nagu kõik lapsed, aga süsimust ja sarvenukkidega peas.
Ära minnes Vanapagan käsknud perenaist põlle laiali hoida ja pannud põllesse ahjust kühvlitäie hõõguvaid punaseid
süsi. /---/ Nii kui ta Vanapagana majast tükk maad kaugemal olnud, julgenud ta söed maha puista. Kodus /---/ näinud
ta, et põll pole kõrbenudki, ja leidnud põlle voltide vahelt kaks kuldraha. Nüüd alles saanud perenaine aru, et söed olid
õieti rahad.
Muistendid Vanapaganast, lk 380. Abja – L. Univer (1948)
Kord, kui Kiirti kodus ei olnud, tulnud vanapaganad kööki ja küsinud naiselt: “Kas Kiirt kodus on?” Naine pole mõistnud paha aimata ja vastanud: “Ei ole kodus.”
Siis võtnud paganad üksteise sabast kinni, läinud tuppa ja ise laulnud: “Peremees käskis tilpi teha.” Häda olnud naisel
nende väljaajamisega.
Muistendid Vanapaganast, lk 396.
Paistab, et nendes olukordades oli külarahvas rohkem teatripubliku rollis ja vanapaganad need, kes maagilise korraldajana õhtut juhtisid. Peale jäi see, kelle sõna vägi oli kangem ja kes oskas olukordi kontrollida. Aga kunagi ei olnud
ette teada, kumb on seekord vaataja ja kumb koha kättenäitaja rollis.
Uusaegne teater Euroopas algab aga sellest, kui näitajad ja vaatajad viidi teineteisest lahku, nad sisenesid eri ustest
ja sattusid teatri eri pooltele, mida ühendas ja lahutas kitsas maagiline võluaken. Ühed plaksutasid ühel pool akent
parteris või rõdul ja teised poosetasid teisel pool püünel. Lummasid ja kummastasid, lammutasid norme ja ehitasid
uusi, veiderdasid ja jahusid. Mana ja andeksand teatrilaval muutusid üha kunstipärasemaks lobaks ning publiku ja
näitlejate vaheline suhe muutus pidulikuks meelelahutuseks, kus keegi kellelegi päriselt ninna ei karga ja kõik toimub
illusoorselt. Eriti virtuaalseks muutus see kõik kino tulekuga, kus lavastus on valmis konstrueeritud hoopis teisel ajal
ja teises paigas. Publikule näidatakse viirastusi.
Nüüd proovib teater jälle hoopis teisipidi. Kogu 20. sajandi jooksul on publik ja näitlejad Õhtumaa teatris otsinud uutmoodi vahekordi. Joseph Beuys laseb mähkida ennast rasva ja vildi sisse ja sünnib uuesti koos tricksterist koiotiga
[Viide saksa kunstnikule Beuysile, kes kasutas mitmetes oma teostes rasva ning vilti ja elas kord galeriis koos koiotiga]. Teater lammutab spektaakli ja publiku vahelist võluakent. Teeb performanssi ja häppeningi. Vabaneb pidulikkusest.
(Vahele küsitakse, kuidas minu arvates Vanapagan end tänases kaasaegses euroopa/eesti teatris tunneks, kas ta
niheleks või vaataks huviga lavale? Mina arvan vastu, et ta vaataks huviga mõnda aega lavale, niheleks ja siis läheks
ise ka sinna. Peremees käskis ju tilpi teha.)
Peter Greenaway lammutab aga spektaakli ja publiku vahelist võluakent just kinoekraani abiga. Lõikab ühe tasapinnaga teisele sisse. Shakespeare ütleb: Torm. Greenaway ütleb: Prospero raamatud, ja nõiub kogu spektaakli maa-

giliseks raamatukoguks. Näidendi dialoogid esitatakse raugastunud John Gielgoodi – Prospero monoloogina. Õhuhaldjas Ariel esineb eri vanustes emanatsioonidena, mudilane, laps, nooruk ja mees. Napoli kuninga laeva uputab
mudilane oma pissijugadega. Neima ja andeksandmise rituaalne ekstaas võtab kosmogoonilised mõõtmed. Näitlejad
liiguvad lõpututes alasti ridades. Käest kätte antakse raamatuid ja elavat tuld. Tants. Ekstaas. Bakhanaal. Et samm
segi ei läheks, juhitakse endid juustest.
… the great globe itself,
Yea, all which it inherit, shall dissolve,
And like this insubstantial pageant faded,
Leave not a rack behind. We are such stuff
As dreams are made on; and our little life
Is rounded with a sleep.
Shakespeare. Torm. IV vaatus, 1. pilt

Siis, kui ma New Yorgis elasin, ei olnud mul alguses sugugi elatusvahendeid. Nälga oli. Palusin almust. St Johni katedraali kandi kerjused võtsid mind seltsi ja püüdsid välja õpetada, aga ma ei omandanud nende kunsti. Olin vilets
kerjaja, aga nad andsid ikkagi õpetust ja hoolitsesid jõudumööda mu eest. Püha Franciskuse päeval juhatasid sõbrad
mind katakombide kaudu kirikusse sisse. Pikalt tuli oodata, enne kui piletitega rahvas sisse tulema pääses. See oli
moekas üritus, tunglemine oli suur ja pilet ei maksnud vähe.
St Johni katedraal New Yorgis on maailma New Age liikumise keskne pühakoda. Ameerikaliku selgepiirilisuse kõikehõlmav eklektikapesa. Üks suuremaid kolmelöövilisi kivisaale maailmas, 49 meetri kõrguste võlvidega. Argipäeviti
toksis portaali tellingutel kamp latiino kiviraidureid. Seda kirikut ehitatakse 1892. aastast saadik siiamaani. Frantsiskusepäeval trügis väljas tohutu tung. Uksi hoiti kaua kinni. Turvamehed ja piletikontrolörid avaldasid muljet. Meie kerjused - peitsime ennast külglöövis ja vaatasime, kuidas rahvas tasapisi hiiglaslikku pühakoda täidab.
Inimesed ei olnud tulnud üksi. St Johnis tähistatakse frantsiskusepäeva lemmikloomade kirikusse toomise ja õnnistamisega. Kõige rohkem oli koeri. Pika ninaga ja laia lõuaga, karvaseid ja kiilaid, rõngassabaga ja kilejopega,
suukorviga ja värvitud küüntega. Hiinlasel oli korvitäis lihakoera kutsikaid. Kasse toodi ka. Hiiri, rotte, hamstreid,
merisigu, oravaid ja küülikuid. Kuldkalad tulid kohale. Vähid. Kilpkonnad. Verekaanid. Boamadu. Mereröövliproua
väljanägemisega portugaallanna tõi oma Lääne-India Kompanii keeles ropendava papagoi. Kakaduud. Kanaarilinnud.
Vangistatud varesed, kuldnokad ja siisikesed. Leemurid, iguaanid, koolobused, piraajad ja maskseapõrsad. Ida-India
kompanii. Üks ratastoolis ahv pakkus notariteenust. Kõige rohkem oli siiski koeri. Koeri oli siin tuhandeid.
Piletid olid müüdud kontserdile. Paul Winter Consort. Saksofonidega jazztrikster. Ta on mänginud nii koos sinivaalade
kui Pokrovski kooriga. Lava oli altari ees, sellega peaaegu kokku ehitatud. Winter võttis kõige pisema pilli ja säristas,
nagu teritaks skalpelli. Koerad vastasid. Siis võttis ta teistsuguse saksofoni. Koerad olid teistpidi peeglis. Winter juhtis koori. Provotseeris resonatse. Koeri oli tuhandeid. Lagi lainetas. Joobunud ulg täitis kivist grotid. Siis võeti kõige
suurem saksofon. Tehti koertele ette. Vastus. Teisiti. Vastuse vastus. Vastuse vastuse vastus. Ulg oli nii paks, et saksofoni sealt alt enam ei paistnud, aga ta oli peenem ja tihedam kui Keldi sõlmornamentide pits. Tsunamidest kootud
ämblikuvõrk. Püha uni. Dreamtime.
Ma nutan vaimustusest ja vaim on väga valge. Ma nutan ennast püstijalu magama. Kõik õõtsub. Hääled. Muusika.
Ämblikuvõrgud õõtsuvad 49 meetriste võlvide all. Lõpuks läheb trügimiseks. Mind tuuseldatakse tagumisest löövist
kusagile keskele, jalutusrihmad on patsidesse poodud, koerad kugistavad suukorve ja lõõtsutavad, ulg on vaibunud,
kirikut täidab jalgade sahin. Kõik on kikivarvul või proovivad ronida kellegi õlgadele, et midagi paremini näha. Rahvamass õõtsub ohtlikult ja kähiseb Kas need ongi kaamelid või?, Vaata, üks hoiab teisel londiga sabast kinni!, Sellist
looma ei ole olemas!, Kus mu lapsed on? Tuul tõmbab läbi niiskeks ulutud võlvialuste. Kiriku hiigelsuured väravad on
pärani lahti ja läbi kesklöövi liigub altari poole hiiglaslik rongkäik Bronxi loomaaia loomi nagu Noa laevale minekuks
järjekorda võtnud, paaride kaupa koos talitajatega. Orel klugistab vaikset paanivilet ja preestri pintsel SAHMAKI pritsib aegluubis SAHMAKI – SAHMAKI. Vaatan seda kikivarvul ja pärani silmi Ma olen New Yorgis, Amsterdam Avenüül,
on soe sügis 1991. aastal ja raske on öelda, kas ma näen und või näeb mind keegi unes.
See ongi see, mis mulle teatris meeldib – vahetu, otsene pealetung. Maailma taasloomine. Vanapaganad hoiavad
üksteise sabast kinni, löövad tantsu ja muudkui laulavad Peremees käskis tilpi teha, peremees käskis tilpi teha…
Seda peaks ju tiheminigi tegema.

Hasso Krull

Teater. Nägude nägude näod,
nägudenägude, näonägunägude
nägude näo nägu nägude näod.
Tõenäolised. Nii nagu nägu
on tõeline, tõesti kellegi nägu
näotõelisus, see on tõenäoliselt
tõde. Isegi
tõde saab tõestada, ütles üks iirlane,
ta pandi vangi
ja kirjutas luuletuse vangla õuel
kõndinud mehest. With such a wistful eye.
Tõepoolest, isegi tõde ise
on tõenäoline, tõde võib isegi
tõestada ennast, iseennast võib
teha tõeks,
nii. Nagu. Tõesti. Oleks.
Ongi. Tõesti ongi. Ongi tõesti täiesti
tõesti, tõenäoliselt, tõenäopoolest
tõe moodi, jumala
tõsi, tõeliste jumalate
tõeliste nägude tõsine teater,
une nägu tõelisus, nagu nägu,
unede nägu, tõesti unine nägu,
tõeline uni.

Mädand Harry pärisnimi
Hanno Soans

Vaatamata “kuldaja”, 80ndate lõpu ja 90ndate alguse Eesti performance´i teatraalsusele, pole sel viisil siin kollektiivset lavaloogikat kasutatud. Laimre kunsti ja NO99 põhimõtteline ja iseenesestmõistetav interdistsiplinaarsus – tõdemus, et adekvaatsus ei jookse enam distsipliine pidi, vaid jääb raskestidefineeritavaile vahealadele – muudab mõttetuks arutlused sellest, kas performance´i hindamiseks kasutada teatri- või kunstikriteeriume. Oluline toimub laval,
oluline toimub vaataja peas. Loomulikult ei pruugi need kattuda –pigem on kunst siin mitte tõe vaid meid manipuleerivate argitõdedega viivitamise valdkond. Performance´i nimi on Mädand Harry.
Kerin mälulinti veidi tagasi – teist võimalust tükki külastada pole – ja taban ennast keset järgmist pilti. Karuselli keskmes istub heleda tolmumantli, väsind kübara ja justkui lastelavastusest pärit ohmude punaste prillidega kunstnikuhärra nagu hiigelsuur sigariga imik, kes jagab lavalaudadel vaidlustamisele mittekuuluvaid käsklusi. Tema ümber
tiirlevad näitlejad – galerii lava- ja elupoose, kuni simuleeritud hulluseni, mis oma miimiliku tõsiduse ja totrusega tuleb
kohati publikule õige lähedale. Meeleolu – lavataguste zen-rock. Kaasa mängib ka lõhn, magus-imal lõhn, millest korraks ehk selgemini eristub sigar oma kuulsate ajuarsti assotsatsioonidega. Kusagil mädaneb keegi Harry, teab vaataja juba pääluu ja päikeseprillidega plakatilt ning viirukit ja mürri on kogudusel hädasti vaja. Mängib videosein mõnede
hoolega muusikaga üles forsseeritud kinniskujunditega Laimre pildipangast, mis on vemmalvärsside abil visuaalseteks Harry-limerikkideks vormistatud. Harry, ilmselt absurdikangelane, uperpallitab läbi oma ja teiste elu, libiseb luuavarrel, omandab nina kaudu Marxi ja pudeneb siis sootuks luukerena laiali, jättes meie kujutlustesse veel ühe pahvaku kibedat suitsu. Madrustega markeeritud ühiste sotsiaalsete riituste reibas võikus võtab vahepeal isiklikumaid
toone – sketšide “paranoia” ja “me lähme rukist lõikama” kõrval meenuvad näitlejate sisetiimi naljana “Volkonski põlved”. Kübaratrikke on ka programmilisi – paparazzid, kes hooti publiku hulgast tähelepanuobjekte valivad, saadavad
vaatajaid viimse hetkeni. Tekkiv ebamugavustunne pärineb teatrirituaali katki pressitud tuumast – laval on vaatajate
pilgud, mis nagu ikka NO99 puhul lõpuks ristatakse teadmisega, et lavalt vaadatakse meid vastu. Istume niisiis Dr
Laimre intersemiootilises teatrilaboris, audiovisuaalsel “loengul”, mille teemaks on keski tont – mädand Harry.
Ma ei ole kunagi töötanud näitlejatega. Ma ei tea tegelikult üldse, kuidas näitlejad töötavad. Tegelikult on lihtsam neid
kujutleda puhkamas. Nii, et nad enam ei näitle. Aga sellist asja ei saa olla. Mulle ei meenu ka, et Laimre oleks varem
töötanud näitlejatega. Tema videodes näeme enamasti teda ennast, traageldamas trat-tat-taa õmblusmasinavalangutega lipukangast kokku või kõndimas depressiivses surutises edasi-tagasi mööda päikeseloojangus merekallast.
NO99 on küll teater, mis on alati mõista andnud, kuis lavastaja ja näitlejad töötavad, aga… Sinnasamasse uuendatud
teatri-rituaali hulka kuulub, et ei mina passiivse osapoolena seda kunagi päriselt ei usu. Minu eest usub näitleja keha
ja miimika. Kunstnik ei peagi täpselt teadma, kuidas näitlejad töötavad, ja selles seisneb olukorra vabastav efekt ja
erilisus teatri jaoks. Kunstnikule piisab, et näitlejad töötavad siiski – justnagu mehhanism jõu ülekandmiseks automootorist veoratastele. Justkui kardaanirist, või lõtkuga rool – näitlejafetiš ei vea alt isegi siis, kui see on alasti kistud.
Kaovad küll psühholoogilised karakterid, millega samastuda, kuid näitlemine näib olevat näitlejast tugevam. Viimases
instantsis on lava siin võimutribüün – koht, kus tekib kunstniku-, näitlejate- ja vaatajavõimu eredaid lühiühendusi.
Läbi kogu etenduse kõmiseb õõnsalt kaasa publikusse paakunud nõue lõpliku väljaütlemise järele, millele Laimre on
kunstnikuna alati nii jonnakalt ja süstemaatiliselt vastu olnud.
Muudab see midagi, et paratamatult tikub Eesti kunstipublikule Harry nimega seostuma ühe tuntud kriitiku kuju? On
see lõks, juhus, pila või pettemanööver, et limerikkide tekst seda Harryt ei jälita, vaid luurab teisi radu? Meil tuleb
paratamatult astuda mitu sammu tagasi, et küsida midagi kunstniku autoripositsiooni kohta. Mis asja ajas Laimre,
mõeldes kuraatorina juba 1997. aastal Hortus Hostiumi näitusel vaenlase kujule, selle projektsioonidele ja vastuprojektisoonidele meie teadvuses? On see välis- või sisevaenlane, kellest käib jutt? On ta siis siin tont või inimene, see
etenduse Rotten Harry, või hoopis äraspidipööratud punk-õnnetus, nukker supinahk, ülejääk ajaloolisest Johnny
Rottenist? Pakun et mõlemat ja pakun veel midagi. Laimre valmistatud Harry on kratt, millele madruste liialdused elu
sisse puhuvad ja millega vaataja samastub. Sõlmena, mis seob need lahtised otsad, meenub video No Sound Laimre
viimaselt isiknäituselt, kus meile vaatas vastu Kunstnike Liidu Presidendi Elkeni kahtlustav silmapaar koos kirjadega,
mis osutasid üheaegselt võõrale ja võõristavale. Just hetkel, kus Laimre otsustab olla eelkõige kunstnik, kes töötleb
kunstiks materjali oma lähimast ümbrusest ja alles siis kena inimene, ületab ta kunstipoliitika komfortse arginihilismi.
Ta ignoreerib väikese ühiskonna eneseregulatsiooniriitusi, mis kunstile pidevalt patroneerivalt õlale patsutavad, et
sellest või teisest ei sobi küll juttu teha. Mõistagi pole see üldkehtiv retsept, mida Laimre kasutab, vaid konkreetse
autoripositsiooni toel kunstile välja kaubeldud privaatõigus.
Ilmunud lühendatult ajakirjas Estonian Art 2/2005.

Kirjad
Aare Pilv / Jaanus Adamson

Pilv Eero Epnerile 5. V
Tere,
midagi väga sisulist ei oska ma öelda [lavastuse Padjamees kohta], mida võiks loomenõukogus teistele arutluse
käigus välja käia, aga mõned esialgsed muljed. Meeldis väga, st tekstist oli võetud viimne ja see mõtestatult
realiseeritud ning näitlejad mängisid väga hästi, kõik, nauding oli neid vaadata. Mõnes mõttes on see Tiidu kõige
“tavalisem” lavastus (neist, mis mina olen näinud, olulistest ja paljuräägitutest on mul vist nägemata vaid No
More Tears), st kõik, mida lavastuse puhul kiita oskan, saab alguse juba tekstist; mida spetsiifiliselt Tiidu kiituseks
oskan öelda, on see, et see äärmuslik ja ebaharilik näidend on lavastatud nii, et tundub “normaalse”, “tavalise”,
“endastmõistetava”, “vastuvõetava”, “mõtteka”, “asjakohasena” jne, st lavastus on näidendi suhtes igati adekvaatne
– ja ma leian, et selle näidendi puhul on see omaette väärtus. Kui Vahel on tunne oli uue teatri manifest, siis
Padjamees on nüüd see, mis uue teatri mõttekuse peaks kõigile teoga ära põhjendama.
Pisut kahju oli mul, et olin näidendit enne lugenud, sest tegelikult on ikkagi üsna palju ehitatud selle peale, et vaataja
ei tea, mis toimub - see kogemus jäi mul nüüd olemata. Miskipärast oli mul mingi alaäge ootus, et lavastus annab
mulle nähtaval kujul kätte mingi näidendi “moraali” (midagi sarnast, mis paljudel - tookord küll mitte mul - oli Zucco
puhul), seda ta õnneks ei teinud, ja selles see lavastuse ja näidendi vaheline adekvaatsus peitubki. Igal juhul pean
seda veel kord vaatama, näidendis/lavastuses on kümneid mõtteotsi, mida mõelda. Minu jaoks ehk enim töötab
see kavalehel mainitud “semiootilise õudusloo” võti, mille kaudu tuletuvad siis nood kunsti ja eetika küsimused.
Vaataja-strateegia seisukohalt ehk kõige sarnasem Zuccoga - asi ise on nii intensiivne, et see, mis asjast pärale peab
jõudma, jõuab mõttetormina alles siis, kui etendus läbi. Aga õigupoolest ei meenuta Padjamees mulle Tiidu muudest
asjadest midagi (isegi mitte Inishmore’i [leitnanti], need on ikka erinevad ooperid mu arust; ma ei tea, kuivõrd on
mõeldud, et lavastus peaks mõjuma komöödiana, inimene, kes käis nii eile kui esietendusel, ütles, et esietendusel
rahvas naeris palju rohkem ja ka näitlejad olid nüansi võrra rohkem komöödia-võtmes - võib-olla tookord nähtuna
oleks seos Inishmore’iga rohkem tekkinud,
praegu mitte).
Tean, et Valle-Sten Maistele väga meeldinuvat ja ta nurus Visnapilt terve külje oma arvustuse jaoks - eks näis, mis ta
kirjutab.
Kui mahti on, palun teata siis, mis loomenõukogus jutuks tuli.
Kõige paremat,
Aare

Adamson Pilvele 6. V
Olen näinud NO99 ja nüüd ka NO97 (Türnpu jätsin vahele). Peaks Julia ka ära vaatama. Jah, ta tõi midagi, mida vaja
oligi - tehakse ka head PR (intervjuud jne), kuid see, millest ja miks Jan ja Krull Sirbis kaks lehekülge täis kõnelesid jäi
mulle arusaamatuks. Ausalt, ei saanud aru. Lugesin ka enne tüki vaatamist, kuid tüki vaatamine ei aidanud midagi ...
Pilv Adamsonile 8. V
Vaata kindlasti Julia ära, see on “tuum”, see on Ojasoo radikaalseimal kujul, sellest juurest too NO99 ka välja kasvab
(kusjuures too 99 sõltub väga palju konkreetsest etendusest, ma olen näinud kaht etendust, täiesti erinevad, üks
katartiline, teine kuidagi pettumust valmistav; see kõikuvus on teadlik risk ja osa lavastuse ideest; Julia ka tegelikult
sõltub üsna palju näitlejate endi intensiivsusest, mingist vitaalsest energiast, ilma selleta tekst ja süžee ei veaks päris
välja - vastupidiselt nt Padjamehega - ses mõttes ka riskivärk pisut, aga mitte nii suure skaalaga kui 99, õnneks ma
pole halbu etendusi näinud - olen näinud 3 korda; /---/ aga mina sain aru küll, millest nad rääkisid - mis Sind häiris?);
97 on juba eri ooper, selline “lage” teater, ses mõttes, et näidendi tekst on esile lastud ja “lavastajatöö” kuidagi ära
peidetud.
Parimat,
Aare

Adamson Pilvele 8. V
> aga mina sain küll aru, millest nad rääkisid - mis
> Sind häiris?);
Ma sain ka aru, nagu mõni saab aru minu kirjutistest ses mõttes, et on eesti keeles ja grammatiliselt jne korrektne mul ei jäänud midagi meelde peale selle, et pidavat MANIFEST olema ja siis, et on nagu KAKS osa – muud ei jäänud
olulist sõelale, ehk sul jäi, siis ütle (ma ei hakka üle ka lugema, usaldan seda, et ei jäänud meelde midagi, ja et sulle
jäi). Jah, eks ma peaks Julia ära vaatama, sa, ma vaatan, räägid ka enesekindlalt sellest Ojasoost, ma ei ole nii palju
vaadanud, ei oska rääkida; ehk kardetakse kuidagi rääkida asjadest, millest minu arust tuleks esmaselt ja selgelt
rääkida - ehk on selles asi - ehk ma ootaks et öeldaks ära lihtne ja elementaarne (mis ei ole eesti teatris alati lihtne
ja elementaarne); mitte ei süvenetakse kõrvalisse, juhuslikesse momentidesse, ses hetkes kinni olevasse vms - kas
sellised lavastused ei võiks ärgitada ka teistsugusele kriitikale. Kas kriitika ei võiks manifesteerida ka NÜÜD midagi.
Üks fenomen, mida arutasin mõne tuttavaga - pole oluline, mida räägitakse, peaasi, et seda teevad mingid suht
tuntud nimed-kriitikud ja palju – ei saa küll aru, mida räägivad, aga igal juhul peab seal MIDAGI olema, kui juba jne
jne.
/---/
Meil tekkis Eloga NO97 vaadates tunne, et kui seda oleks lugenud (romaanina) oleks ilmselt elamus olnud võimsam terv
Jaanus
Pilv Adamsonile 9. V
> Ma sain ka aru, nagu mõni saab aru minu kirjutistest ses mõttes, et on
> eesti keeles ja grammatiliselt jne korrektne - mul ei jäänud midagi meelde
> peale selle, et pidavat MANIFEST olema ja siis, et on nagu KAKS osa - muud
> ei jäänud olulist sõelale, ehk sul jäi, siis ütle (ma ei hakka üle ka
> lugema, usaldan seda, et ei jäänud meelde midagi, ja et sulle jäi).
millist etendust Sa nägid? nad rääkisid esietenduse põhjal, mida ka mina nägin, ja selle põhjal tundus see jutt küll
adekvaatne või vastavuses olev (teise etenduse põhjal, mida nägin, sellist juttu poleks päriselt saanud kirjutada). ma
ise ka ei mäleta täpselt, millest seal juttu oli, mäletan vaid, et olin nõus sellega, mis seal räägiti, umbseks või uduseks
ei jäänud midagi.
> ehk on selles asi - ehk ma ootaks et
> öeldaks ära lihtne ja elementaarne (mis ei ole eesti teatris alati lihtne
> ja elementaarne);
mis see lihtne ja elementaarne Su meelest on, mida tuleks öelda. Ojasoo ise on mu arvates lihtne ja elementaarne,
sellest tema jõud, aga seda kriitikuna ümber ütelda polegi nii kerge (eriti jällegi Julia puhul; Padjamehe puhul ehk küll;
99 oligi hetkes kinni, seal pole midagi ses mõttes rääkida kui ehk vaid Julia valguses).
> Meil tekkis Eloga NO97 vaadates tunne, et kui seda oleks lugenud
> (romaanina) oleks ilmselt elamus olnud võimsam ahah, ma olin ise teksti enne lugenud (muuseas, väga tekstitruu lavastus) ja tekkis natuke sama tunne - et lavastus
n-ö ei “lisa” tekstile midagi. samas, mingi lisaväärtus ju juba sellestki tõsiasjast, et näitlejad seda mängivad, võrreldes
kirjutatud tekstiga, ju ikka tekib, mingi teine plaan (kui murda läbi Ojasoo teatri kohatisest petlikust kinolaadsusest).
Tervisi,
Aare

Adamson Pilvele 10. V
Hei,
kuule, ega sul pole viiteid või isegi tekste kopeeritud - mõtlen seda su kirjutist, kus sa kirjutasid, et W teatrit [Andreas
Waldeni ehk Andrus Laansalu Teatrilabor] on püütud mõista valedelt alustelt, ja [Erkki] luugi kirjutist, et ei mõistetagi
vms – olen mõelnud, et sellest y-kirjanduse käsitusest, selle püstitusest ja problematiseerimisest võiksin kunagi
kirjutada kui teatavast näitest, rakendades Lacani skeem mõnesid - ja tundub, et need tekstid, mida ennist mainisin,
sobituksid ka vaatluse alla, lükkuksid samasse ritta (selle teema käsitlusel), täpsemalt ei ole veel midagi rääkida mõtlen lihtsalt sellest kunagi kirjutada võibolla, kuidas mingeid (kunstilisi vms) nähtusi püütakse diskursusse haarata
jne.
Eelmises kirjas ütlesin kokkuvõtvalt kõige kohta midagi sinu kirja vastuseks - et kõik on tõesti kuidagi nii mõeldav.
Terv
jaanus

Pilv Adamsonile 10. V
Tere,
panen oma jutu siia kaasa, on Sul lihtsam, minu teada ilmus ta ilma toimetaja muudatusteta; nüüd vaatasin üle kuidagi edeva- ja rabedavõitu, saanuks sujuvamalt ja elegantsemalt; eks ta selline repliigi moodi parandus rohkem
on; ja mitte W teatrist, vaid ikka W ja Maiste kriitikasse suhtumisest. Minu jutt ilmus 18. mai 2001 Sirbis, Luugi oma
ilmus siis number või paar hiljem (püüdsin netist otsida, aga miskipärast ei anna Sirbi sait vanu numbreid üldse enam
kätte).
Kui ma nüüd täpselt meenutan, siis on sel jutul oma “ajastuline” taust, mingid meeleolud, mis tollal noorte
teatriuurijate (ja siis ka tulevaste kriitikute) hulgas Tartus liikusid, et mingi umbne mafioossus on eesti teatris ja
kriitikas liikvel - sellest ehk annab pilti (ja kuulub tegelikult n-ö samasse diskursusesse) noorte teatriteadlaste avalik
kiri 2001 sügisel Sirbis (vist oktoobris, võimalik, et novembris, ise olin ka tegijate ja allakirjutajate hulgas), mis
ajendatud põhiliselt kahest asjast - sellest, kuidas Sirp septembris toimunud draamafestivali kajastas (kahel küljel
Murutari seltskonnakroonikat) ja sellest, kuidas Saaremäe Maistele festivali ajal halva kriitika eest rusikaga näkku
sõitis (sellest sai isegi kollaste lehtede uudislugu). Mingi selline revolutsiooniliste meeleolude õrn vine, mis varsti
hajus, kui [Madis] Kolk sai TMK [Teater.Muusika.Kino] peatoimetajaks ja noored kriitikud ise mõtetelt tegudele (st
tekstidele) läksid. Muidugi, jah, Sul on õigus, et nüüd on tegelikult tõsist põhjust ja võimalust ka kriitikas mingi
manifest Ojasoo eeskujul lendu lasta - aga vist on vaim valmis ja liha nõder, [kuigi] teatrikirjutistes hakkab midagi
aimduma sellest “päris uuest” kriitikast. Ma tegelikult arvangi, et ta jõuab kohale ilma suure kärata, nii nagu Ojasoo
isegi, ilma ette kuulutamata, et “nüüd hakkan tegema” - see tema manifest oli ka rohkem tagantjärgi märguandmine
ja uue teatri sissepühitsemine, sisuline manifest on juba ära olnud (miks mitte nt Verevendade muusikalis, mida
mängiti u 4-5 aastat tagasi ja mille Vanemuine nüüd paariks etenduseks taastas, täna lähengi vaatama - oled
näinud?).
Kõige paremat,
Aare
Adamson Pilvele 17. V
> muuseas, mis Sa Sirbis Maiste Padjamehe-loo kohta arvad? mu meelest väga
> asjakohane.
Jah,
aga minu jaoks on ta alati kuidagi natuke liiga “räpakas” kirjutaja olnud, st stiilis on asi (on üks hulk “uut” laadi
kirjutajaid, keda varem, 80ndatel ja varemgi veel, ei olnud, sellised “vabalt” kirjutajad). hea tundus olevat see, et
ta raputas natuke seda kohalike lavastajate “humaniseerivat” suhtumist autorisse (et nagu inimlik jne) - ta ütles ju
põhimõtteliselt, et mõistetamatult ebainimlik.
üles oli ehitatud kesksele väitele, et autor võitleb modernismi tagajärgede vastu, kritiseerib modernismi - kah ehk

vastukarva lugemine teatud aspektist nii mõnegi jaoks, sest usun, et nii mõnigi pidas seda kirjaniku rippumist oma
loomingu küljes (peaasi, et käsikirjad ja neis peituv - poeetiline ja õudne – “tõde” säilivad) ikkagi lausa elujuhiseks:
kompromissiks, milleni tuleb vajadusel jõuda.
ei tea kah, muidugi.
Endal nii, et suure mõjuga asja puhul polegi suurt tarka kohe öelda, eriti kui pärast kuidagi mõtestama ei kipu ka
sihilikult jne.
On jah selline tunne, nagu keegi kirjutas, et autor on ise väga teadlik olnud neist tõlgendamisvõimalustest,
kriitikaobjektidest, filosoofilistest (eksistentsialistlikest) probleemidest jne, mis sealt välja annaks võtta, esile tõsta.
See nagu ei lase pihku võtta seda etendust kui kuupi või kui palli või kui kuusnurka vms.
Humanistlik õudus. Inimlikkus mingis õudses kontekstis. Või vastupidi: õudus mingis inimlikus kontekstis. Ehk see on
üks võte tal - muid asju pole näinud, inismoore jm.
Aga kirjuta oma mõtteid.
Terv
Jaanus
Pilv Adamsonile 17. V
Ma ise olen näinud toda Inishmore’i leitnanti (ka Ojasoo) ja Mägede iluduskuningannat, mille Mäeots kunagi
Vanemuises tegi, Rohumaa asju pole näinud; ja see on muidugi väga hea tähelepanujuhtimine Maistel, et McDonagh
on tegelikult hoopis midagi muud - aga ka Padjamees ise on võrreldes eelmistega midagi muud, need eelmised
olid lihtsalt sellised kergelt šokeerivad iiri “külaelu idiotismi” (ei mäleta, kelle väljend see oli, mingi 19. saj venelane)
kujutused; Padjamees on kuidagi uus ring, mingi eneserefleksiivne tasand on juurde tekkinud, eelmistest Padjameest
otseselt ei tuletaks.
> (peaasi, et käsikirjad ja neis peituv - poeetiline ja õudne - “tõde” säilivad) ikkagi lausa > elujuhiseks:
kompromissiks, milleni tuleb vajadusel jõuda.
> ei tea kah, muidugi.
Eero Epner saatis mulle mingi väljamaalase käsitluse, kes liigub ka umbes samadel radadel, mis Maiste modernismile omase kahe vastandliku suundumuse, kunsti autonoomsuse ning kunsti angažeerituse samaaegsuse
ja samajuurelisuse teema; too väljamaalane küll natuke kaldub toda autonoomsuse liini väärtustama, tundub seetõttu
pisut vulgaarne. põhimõtselt see tegevuse viimine totalitaarsesse riiki mängib ka siin sisuliselt kaasa, sest nood 20.
saj totalitaariad ongi ju tegelikult kunsti immoraalse autonoomia ülekanne “tegelikkusse” (midagi nii, nagu nt B. Groys
seda oma Stalin-stiilis seletab), nii et autonoomia ja angažeeritus voolavad oma äärmustes ühte. ses mõttes väga
hästi ehitatud näidend, et tegelikult nood vastaspoolused on mõnes (ja mitmes) mõttes paradoksaalselt üksteise
peeglid.
Maiste on muidugi tolle väljamaalasega vastandsuunas kaldu, sest tegelikult ei pruugi seda näidendit näha mingi
otsese “kriitikana”, vaid pigem näiteks sellest, kuidas too “modernismi kriitika” ei ole ise puhas sellest, mida ta
kritiseerib - sellest ka asja tõsine lõikavus, mis muidugi on ka filosoofiliselt plaanilt “tegelikkuse” või “meelelisuse”
plaani sama teravalt toodud. see on muidugi üks tõlgendusvõimalus, poliitilis-filosoofiline; eks teda saaks ka kuidagi
“eksistentsiaalsemalt” või “psühhimalt” või kuidas veel tõlgendada.
> Endal nii, et suure mõjuga asja puhul polegi suurt tarka kohe öelda, eriti kui pärast
> kuidagi mõtestama ei kipu ka sihilikult jne.
Ega ma ise ka midagi tarka pole välja mõelnud, kõik, mis “tarka” ütlen, on teistelt loetud, kah pigem nagu mõlgutan
toda mõju ennast, või tolle mõju tihkust vms.
Parimat,
Aare

Adamson Pilvele 26. VIII
Tere,
kas oled näinud ka No Samuraisid?
Käisin eile, veel varem vaatasin tütrega lastevarianti - mis, üllatuseks osutus minu jaoks õnnestunumaks
täisversioonist.
Mõtlesin jälle - lugesin, mida Kolk Sirbis sest kirjutas, tagantjärele ei mäleta midagi, ei saa ka aru, kuidas see
etendusse puutus, mis ta kirjutas; mäletan vaid, et Avestik oli pisut nagu nõutu oma kirjutises.
Ei olnud ikkagi täielikult õnnestunud see asi, kuigi idee ja võimaluste loomine oli suurepärane; tugevad traageldused
näha-tunda jne.
Homsest olen Käsmus.
Terv
Jaanus
Pilv Epnerile 30. VIII
/---/
Nägin mõlemad Samuraid ära, meeldisid mõlemad. Muidugi on need nn suvelavastused, st intensiivsust ja
komplitseeritust mõnevõrra vähem kui muidu Tiidu ja Ene-Liisi asjades, aga sellegipoolest mu arvates väga hea
teater - ja oma produktiivselt häiriva puändiga nagu Tiidule omane. Praegu oskan öelda kiirkorras kaks võrdlust
- Samuraid tundus mulle olevat Vahel on tunne n-ö laiale publikule, “rahvapärane” variant samadest motiividest ja
teemadest; ja teiseks - see tundus üsna undilik, st arvasin nägevat seda, mispoolest Ojasoo-teater pärineb Unditeatrist, see oli Samuraides kuidagi rohkem esil kui teistes Tiidu asjades. Pikemalt ehk edaspidi.
Parimat,
Aare
Pilv Adamsonile 31. VIII
Käisin vaatasin Samuraid ka ära; ma ei tea, äkki sõltub vaatamise järjekorrast (ma ei tea, mis järjekorras Sina nägid),
mina vaatasin lasteetendust hommikul ja suurte oma õhtul, mulle küll just laste-asi tundus rohkem traageldatud.
Nad võib-olla mängisid tol õhtul ka paremini kui muidu, viimane etendus üldse, ja ilm oli väga sitt, külm ja niiske,
see ilmselt andis ka mängule intensiivsust juurde. Mulle meeldis küll. Kõige lühem, mis ma oskan öelda: NO96 on
NO99 (Vahel on tunne ...) rahvapärastatud variant, samade teemade ja motiivide läbimäng (isegi helikujunduses oli
üksüheseid kattuvusi) pisut “soojemal” nivool; et kui 99 oli adresseeritud elitaristlikult eelkõige teatriinimestele, siis 96
oli laiema adresseeritusega, aga sama põhipoindiga.
Parimat,
Aare
Adamson Pilvele 6.IX
Samuraid minu jaoks ikkagi mingis mõttes küsitav, ikkagi tundub, et oleks võinud keskenduda rohkem loole endale
(nagu lasteetenduses), selle kaudu jutustada (või oma “asju” ajada, mille ajamise sa ära tundsid) ja mitte traageldada
- just traageldada - sinna külge ringmängu, vana naise monoloogi võõrastest vms: need eristusid liialt, venitatult
(tahet rõhutada midagi, osutada millelegi, millele? kas eestlased on “võitjad” oma tuljaku ja labajala-valsiga?? nagu
etendusest välja justkui tuleb - Me kaotasime jälle, võitis külarahvas jne).
Pilv Adamsonile 7. IX
Jah, eks ma saan aru, miks ta küsitav on, Kausiga ka eile just vaidlesime nt selle lõpu üle; Kausile ka eriti ei
meeldinud, ta nimetas lavastust “populistlikuks” - mõnes mõttes olen isegi nõus, teatav populism lööb Ojasoos
mõnikord välja (nt Asjade seis oli mu meelest selline populistlik tükk). See tüdruku, vanaema jms liinid olid tõesti
kuidagi suvalised, sellega ma olen nõus. Nood rahvatantsijad häirisid Jani ka, minu meelest oli see terav lõpetus, st
oluline pole mitte rahvatants üksi, vaid et tantsijate kohal müüril teeb viimane samurai poolhämaras harakiri, samal

ajal kui rahvas plaksutab pisut naljakale ja lõõgastavale rahvatantsule kaasa (kusjuures seda rahvatantsu ei tule võtta
mu meelest mingi iroonilise või naljaka või halvustava märgina eestirahva kohta, ta on ses mõttes isegi neutraalne
märk, lihtsalt et näidata, et siin on nüüd midagi eestlaste kohta mõelda, mitte lihtsalt universaalsete inimsuhete
kohta - noh, selline suveteaterlik paks pintslitõmme; oluline on selle juures see, et ta on eelnevaga võrreldes täiesti
teine ooper ja et ta hõivab vaataja tähelepanu, nii et viimane samurai on järsku nagu süsteemist väljaspool; see on
Ojasoole üsna tüüpiline - tegelasi “peita”, lükata nad taju perifeeriasse, või tekitada laval mitu erineva tähendusega
tegevust korraga, nii et nende samaaegsus mõjub esmapilgul mingi totrusena - Julia on selliseid asju täis - käisin just
täna jälle vaatamas, see on ikka mu meelest parim teater, mis Eestis praegu üldse on, tõsine Reaalse-teater). Ma ei
tea, mina tõlgendan seda lõppu nii, et see, mille nimel vabaduse eest võideldakse, ei ole seesama, mille nimel vabad
ollakse, mida teha vabaduseideaalidega olukorras, kus arvatakse ennast JUBA vaba olevat (kuigi tegelikult on vabadus
võimalik ainult pideva vabaksSAAMISENA) - noh, midagi sellist võib-olla (tegelikult seesama teema, mis meil enne oli
- see, mille nimel sõnavabadus toimib, on midagi muud kui see, mille nimel on mõtet tema eest võidelda).
Lavastusena, jah, mitte mingi meistritükk, kuid see positsioon, mida Ojasoo püüab kuidagi mõista anda, on mu jaoks
huvitav (kuigi/sest osaliselt mõistatuslik; olen mõelnud, kas Samuraid pole populismi asemel hoopis liialt elitistliku
programmiga asi, sel juhul häiriks see mind rohkemgi; aga ma pole seda veel selgeks mõelnud).
Parimat,
Aare
Adamson Pilvele 7. IX
Tere,
ohhoo,
häbi on nüüd küll, kuid pean tunnistama, et mina toda varjatud harakirit ei märganud1 - see oligi siis see, mis pani ile täpi ja mille puudumist ma (ja ilmselt paljud teised mittemärkajad) tundsin: see harakiri jäi välja, ringist välja, kuigi
võiks ka ju (lacanlikult, derridalikult) öelda, et see oli see, mis jäi ringi (rahvatantsu-ringi, elamise-ringi, kunsti-ringi)
sisse;
iga süsteemi funktsioneerimine (tähistajate ringlemine jne) eeldaks selle
kohalt välistatud elementi (nn Reaalne), tühikut. Muidugi on ühtpidi “psühhoanalüütilisem” sooritada harakiri kõrval,
piiril, serval, hämaruses; freudiliku “nihke” ehk “Verschiebungi” “töö” seisnebki selles - kuid kui oleks tahetud teha
otsesemalt julma ja šokeerivat Reaalse-teatrit, siis, mul tekib juba selline nägemus, oleks võinud rõõmus-tobeda
ringtantsu ajal projitseerida seinal kaadreid veristest soolikatest; kuid see viiks muidugi liialt kõrvale mentaalsematest
kategooriatest (au vms), mille väljasulgemisel hea uus täius (ring) põhineb (mis muidugi tuli välja ka muidu);
nüüd on ka arusaavam kõikumine: ühtaegu liialt populistlik (kui ei näe) ja liialt elitaarne (kui näed); nagu
“postmodernne topeltkodeeritus”. Jah, see on õige, me tunneme, et nüüd on midagi ka eesti rahva kohta mõelda
- juba teatud stseenide pikkus osutas sellele; kuid ma ei tea, palju enamus mõelda suutis; kuid iseenesest on huvitav
see, kuidas vaataja pannakse olukorda, kus ta tunneb, et nüüd PEAB midagi mõtlema, et muidu EI SAA (igas teatris
see nii pole).
Kas pole tõsi, et nüüd tuleks nagu välja kuidagi, et eesti teater on siiski üsna vähe harjutanud vaatajaid (suurte)
kujundite teatriga? On muidugi küll ja küll selliseid sedastusi, et “vana maja mängib etendusele kaasa” jne, mis
mind alati oma kerguses ja ülelibisevuses ängistavad (nagu kunstikriitikas, kus öeldakse, et teos “dekonstrueerib
sotsiaalseid hierarhiaid/soolisi opositsioone” vms - okei, aga kuidas täpsemalt? ja võibolla kinnistab hoopis mingeid
teisi hierarhiaid jne).
Ka samuraid ise on keerukas fenomen - nende aeg on lavalt lahkuda, hääbuda olematusse, kuid kes nad ikkagi on?
Aga eks igasugu küsimused - ka nimme “naiivsed”, elementaarsed - ongi kunsti puhul märgiks kunstist jne (sageli
on vist ka nii, et kriitikud nagu ei söanda kirjutada mingeid asju lahti, et tuleks nagu hämaralt olla kunsti endaga
“isomorfne”; ses mõttes oligi näiteks Žižek värskendav oma “stiiliga”, mis muidugi teistpidi on ülimalt hämar ja huijav:
a la No mis see siis tähendab? See tähendab seda. Kui on nii, siis on nii... aga tegelikult on hoopis ju nii jne
Terv
Jaanus

Pilv Adamsonile 7. IX
Tere,
> häbi on nüüd küll, kuid pean tunnistama, et mina toda “varjatud” harakirit
> ei märganud
kusjuures Sa pole ainus, mitmed mu tuttavad ei pannud seda tähele, Jan ka oli alles kellegi tähelepanujuhtimise
peale märganud. Ta oli otse keskel, müüri peal ja eraldi välja valgustamata (Kristjan Sarve mängitud samurai, see
kõige noorem, õpipoiss, teised kaks ellujäänud samuraid kadusid vist niisama üle müüri, aga nende kadumise hetke
ma ei fikseerinudki, ei tea täpselt, kuidas nad kadusid).
> - see oligi siis see, mis pani i-le täpi ja mille puudumist ma
> (ja ilmselt paljud teised mittemärkajad) tundsin: see harakiri jäi välja,
> ringist välja, kuigi võiks ka ju (lacanlikult, derridalikult) öelda, et see
> oli see, mis jäi ringi (rahvatantsu-ringi, elamise-ringi, kunsti-ringi)
> sisse; iga süsteemi funktsioneerimine (tähistajate ringlemine jne) eeldaks selle
> kohalt välistatud elementi (nn Reaalne), tühikut.
Jah, tegelikult see Reaalne pole vist eesmärk omaette Ojasool (st mu meelest Ojasoo ei taha, et teater toodaks šokki
šoki pärast, ta on ikkagi ideeteatri mees); pigem on see reaalne paratamatu “kaasaanne”. Mõtlesin täna hommikul
veel teise “lühikokkuvõtte” selle finaali kohta välja: vastamisi on rahvatants kui puhas vorm ja harakiri kui puhas sisu,
kui mõelda sellele, mida harakiri tegelikult tähendab - mitte seda, et samurai elu on mõttetuks muutunud ja tal pole
enam elus eesmärki, vaid seda, et kuna hing asub kõhus - nagu see uskumus neil oli -, siis on harakiri viimne ja ainus
võimalus näidata taevale, et “hing on puhas, au on alles”, näidata hinge ennast, näidata puhast sisu; ja see, et tolle
hingenäitamise “kõrvaltulemuseks” on surm, on paratamatu, aga mitte eesmärk (samamoodi nagu Ojasoo teater ei
vaja mitte soolikaid kui Reaalset ennast, vaid Reaalne lihtsalt poeb millegi muu kaudu asjasse sisse - nn puhta sisu
kaudu, kuivõrd puhas sisu on midagi, mis välistab vormi, st sümboolse või imaginaarse). Muuseas, ma ei mäleta
enam, kas oli kuskil kirjutatud sellest, et eetika on Reaalse jälg vms, ühesõnaga eetika ja Reaalse mingist seotusest?
Mul midagi nagu meenuks, aga mis täpselt?
(see vormi ja sisu asi - natuke jämedakoeline muidugi, sest need kategooriad on kohmakad - tuli mulle pähe täna
hommikul, kui mõtlesin, mis eristab Ojasoo teatrit Undi teatrist; Ojasoo ehitub ju selgesti Undi põhjale, aga kui Unt
tegeles sellega, et vaatas, kuidas sisu muutub vormiks ja vorm sisuks, kuidas ühel sisul on erinevad vormid ja ühel
vormil erinevad sisud - siis Ojasoo lisab sellele kõigele mingi olulise, väikse, kuid radikaalse nüansi, tollesama puhta
sisu nõude ilma igasuguse vormita, mida põhimõtteliselt on võimatu teatris kui näitamise kunstis näidata - too
võimatus käivitabki ojasooliku kujundimootori).
> nüüd on ka arusaavam kõikumine: ühtaegu liialt populistlik (kui ei näe) ja
> liialt elitaarne (kui näed); nagu “postmodernne topeltkodeeritus”
> Jah, see on õige, me tunneme, et “nüüd on midagi ka eesti rahva kohta
> mõelda” - juba teatud stseenide pikkus osutas sellele; kuid ma ei tea, palju
> enamus mõelda suutis; kuid iseenesest on huvitav see, kuidas vaataja
> pannakse olukorda, kus ta tunneb, et nüüd PEAB midagi mõtlema, et muidu EI
> SAA (igas teatris see nii pole).
Mu arust on see Ojasoole omane, see sundivus (kuid seejuures mitte sund mõelda just mingit konkreetset mõtet
- noh, nagu on nt nn pisarakiskujad -, vaid lihtsalt sund mõelda/tunda, ühesõnaga, midagi oma vaimus teha, et
mõistatusest läbi murda). Ojasoo sunnib valima, selle asemel, et valimatult ja mugavalt “elamus” ära konsumeerida.
> Kas pole tõsi, et nüüd tuleks nagu välja kuidagi, et eesti teater on siiski
> üsna vähe harjutanud vaatajaid (suurte) kujundite teatriga?
Aga see pole mingi üllatus, Ojasoo-retseptsioonis (eriti Julia omas) on see alasti näha, kui kängunud on
kujundilugemisvõime.

Pilv Epnerile 19. IX
/---/
Mõned hajamõtted. Hilja Varem - mina nägin teda nüüd ka esimest korda laivis; mäletan, et lapsena näitas telekas
Undi monotükki Kollontai, kus Varem mängis, ja teine telekast nähtud tükk, kus Varem oli Sarah Bernard ja Andrus
Vaarik oli tema sekretär, kah vist Undi tükk; nendest mäletan teda, huvitav näitleja mu meelest. Kust Tiit üldse sellele
mõttele tuli, et teda kutsuda? Hea mõte.
/---/
sellised triviaalsuse-hetked Ojasoo lavastustes on mu meelest markerid, mille mõte on näidata, et “mul on asja
ka, mul on ütelda ka, ma ei tegele ainult kunstipanemisega” vms - ühesõnaga, mu arvates on võimalus selliseid
kohti “lugeda” umbes samamoodi nagu noid rahvatantsijaid - need ei ole ole tegelikult kohad, kus midagi “ära
sõnastatakse”, nad on pigem modaalsust kui tähendust pidi loetavad - just see triviaalse siiruse modaalsus
on oluline, mitte niivõrd see, mida selles siiruses öeldakse (sest kõik, mis nende kohtade ümbruses on, on nii
mittetriviaalne, et isegi triviaalsus ei saa enam triviaalne näida - sest seda lausetki [Aga mis sul ENDAL öelda on?]
ütleb Romeo juba kostümeerituna2).
Mari Abeli osa, st see Katsushiro armastusliiniga seonduv näis mulle ka üsna suvaline, siiski panin tähele ühte
huvitavat detaili, mis mu meelest pisutki õigustas seda tegelast - tüdruk taob kaikaga autot, umbes nii nagu
mässulised noored tänavarahutustes, seejärel võtab Sarv temalt kaika ja teeb mõõdetud samurailiku löögi auto pihta
- seda saab vaadata sedapidi, et Katsushiro püüab midagi “õpetada”, umbes seda, et “mässata saab ka hoopis
niimoodi”, aga saab vaadata ka teistpidi, umbes nii, et ideaalide nimel võitlemises on alati võimalus, et selle peidus
on sihitu mäss, või vastupidi - ja mida siis sellest järeldada, kuidas selle teadmisega on võimalik toimida; noh,
ühesõnaga mingi sihitu mässu ja sihiliku enesevalitsusliku võitluse sõlm; ei oska praegu väga selgelt seletada.
/---/
Ma kopin siia lõppu, mõneti kommentaari/täienduse/reaktsioonina Sinu teksti lõpule, ühe lõigu, mis ma Jaanus
Adamsonile kirjutasin - põhimõtteliselt on siin ära öeldud see tuum, millest ma tahtsin/tahan artiklit kirjutada – see
puhta sisu märksõna; taustaks niipalju, et olime Adamsoniga kirjutanud Ojasoo-Semperi teatrist kui Reaalse-teatrist,
lacanlikus mõttes - et see teater “puudutab” Reaalset, nt Julia lõpus, või tolles Katsushiro harakiris rahvatantsijate
taustal; Adamson kirjutas, et “päris” Reaalse-teater olnuks see, kui rahvatantsijate taustale oleks projitseeritud
verised soolikad; mina siis vastasin talle nii:
/---/
Olgu, ole terve,
Aare
Epner Pilvele 26. X
/---/
Olen juba pikale läinud, siiski kaks näidet. Esimene, mis näitab minu arvates Tiidu soovi Reaalse järele haarata. Ja
teine, mis minu arvates näitab, et ta tegutseb ikkagi Reaalsega sümboolse välja sees. Va pervõh: 22. detsembril kell
19.00 toimub meile järjekordne ühekordne aktsioon Ulgumeri: põlvini [hiljem sai aktsiooni nimeks Ulgumerelainetel],
mille lavastab Tiit näitlejatega. See on kollektiivtellimusteks valminud lavastuse Ulgumeri ühekordne töötlus.
Mismoodi täpsemalt, ma ei tohi öelda, see rikuks kõik. Aga enne seda on Tiit öelnud (see on ka meie kodulehel),
et teda huvitab see vahetu kohalolu, see, mis võib teatris juhtuda vaid üks kord. (Minu arvates otsib ta siin taga
seda väikest õudust, mis Julia esimeses pooles oli kodustatud.) Ja oleme sellest korduvalt rääkinud (ja see oli ka
üks Laimre impordi eesmärke), kuidas teater võiks (muu hulgas!) saavutada või vähemalt püüda saavutada iga kord
täiesti uut kohalolu. Noh, see on see “vaid täna õhtul” retoorika, aga mis parata. Ja see astub justkui natuke vastu
sellele, et tegemist on ideeteatriga - kuivõrd idee tundub universaalne, etenduste-ülene.
A va vtarõh: rääkisin kunagi, et mõtlesime, võiks teha vahetus reaalses ümbruses aktsioone. Mina mõtlesin, et need
võiksid olla tõepoolest vahetud aktsioonid. Tiit seevastu: peaks mängima mingit lugu, teeme näiteks kasvõi Godot’d
oodates kaubanduskeskuses, mingi libreto peaks igatahes olema.

- Mõtlesin täna hommikul veel teise “lühikokkuvõtte” selle finaali kohta välja: vastamisi on rahvatants kui puhas vorm
ja harakiri kui puhas sisu, kui mõelda sellele, mida harakiri tegelikult tähendab /---/
See on väga tark ja huvitav interpretatsioon. Ja tegelikult vist sedasama püüan ka ise ülal öelda, et ei vaja Reaalset
ennast, aga Reaalne tuleb sümboolse välja kaudu. Ainult et: minu jaoks jääb küsimus, kas see välistab täielikult
Reaalse?
Surma paratamatuse osas olen Samuraide loo puhul hakanud natukene kahtlema. Kuigi see on samuraikultuuris
kindlasti nii ja kuigi ka lavastajad ei püüa vist surma eraldi heroiseerida, siis ikkagi mingi münt jääb. Eelkõige see
vanaema lause: Nemad süütasid oma lennukid põlema, meie varjusime urgudesse. Siin justkui on etteheidet sellele,
et ei mindud surma, et surma ei kardetud (või siis - et surm ei olnud eestlaste jaoks “paratamatus”, “kaasanne”, kuna
“elu” oli “eesmärk” omaette). Siin jah, justkui öeldakse, et oleks pidanud surmast mitte hoolima, tähendab - surm
tõuseb omaette teemaks, isegi kvaliteediks, ja mitte kangelaslikkus kui säärane. Tõsi, mul on kogu selle lausega väga
suuri probleeme, tundub väga lihtsustav ja just surma-elu telje peal. Kangelane, eneseohverdamine ei pruugi ju alati
surma tähendada. Või siiski? Kas ainult surm on Reaalne?
- (see vormi ja sisu asi - natuke jämedakoeline muidugi, sest need kategooriad on kohmakad - tuli mulle pähe täna
hommikul, kui mõtlesin, mis eristab Ojasoo teatrit Undi teatrist; Ojasoo ehitub ju selgesti Undi põhjale, aga kui Unt
tegeles sellega, et vaatas, kuidas sisu muutub vormiks ja vorm sisuks, kuidas ühel sisul on erinevad vormid ja ühel
vormil erinevad sisud - siis Ojasoo lisab sellele kõigele mingi olulise, väikse, kuid radikaalse nüansi, tollesama puhta
sisu nõude ilma igasuguse vormita, mida põhimõtteliselt on võimatu teatris kui näitamise kunstis näidata - too
võimatus käivitabki ojasooliku kujundimootori).
Väga huvitav. Ei küüni kaasa mõtlema.
Võib-olla vaid seda, et “nüanss” on minu jaoks veidi problemaatiline - tundub nimelt, et puhta sisu nõudelt ootab
Tiit ka seda, et sellel ikkagi oleks mingi vorm. Aga et see vorm ei oleks pealesunnitud, kõrvalt kaaperdatud, vaid et
ta kasvaks puhtast sisust endast välja. Tundub, et ta ootab puhast sisu, millele tekiks ka puhas vorm (kuigi sisu on
olulisem). Tavaliselt otsitakse teatris vist puhast vormi- ja sisuühtsust, aga mingis väikeses hetkes on see natuke
teine asi kui see, mida Tiit otsib (vist). Tal kuidagi üheaegselt puhas sisu ja puhas vorm kattuvad ning järgnevad.
Segane. Mingi side näib mul siin olevat Ene-Liisi videodega.
/---/
Tervitades.
Eero
Pilv Epnerile 5. XI
/---/
Ega ma ka väga põhjalikult toda Lacani värki ei tea, aga põhimõtteliselt olen ma aru saanud, et Reaalne on ikka
pigem just miski, mis on miskitpidi tabu, sest ta on sümboolse ja imaginaarse registri jaoks skandaal, kusjuures
see, kas ta on füsioloogiline või mitte, pole määrav - ta lihtsalt kas lõhub sümboolse tähendusvõrgustiku, ei vasta
seal millelegi, tekitab vakatuse või lalina, või siis lõhub juba meie imaginaarse identiteedi, nt inimene, kellel soolikad
ripuvad kõhust välja, see vaatepilt iseenesest väljub meie imaginaarsest identiteedimustrist, sest soolikad peavad
käima peidus kõhu sees, nii nagu sümboolsedki (nt keelelised) sisud peavad käima peitu märgi (sõna) vormi taha kui see puhas sisu nähtavale tuleb, on Reaalne. Põhimõtselt on Reaalne alati midagi, mis on rõve ja püha samaaegu
– eriti naudinguline seks, lapse sündimine, ekstaatiline palve jne; religioonil ja roppusel on ühine juur, piiblistki võib
Reaalse kohta leida hulgaliselt näiteid, alates Kristusest endast - rõvedaim ja alandavaim surm on osa sellest, miks
Kristus on kõige püham; Aabraham on valmis ohverdama oma poega Iisakut - rõvedaim tegu viib ülima pühaduseni
(too inkade inimeseohverdamine on täpselt sama Reaalsega kokkupuute taotlemine); kui lugeda tähelepanelikult
juutide Moosese seadust, siis kokkupuude sita, menstruaalvere, loomaraipega jne roojastab samavõrd kui nt püha
seaduselaeka puudutamine - nad on ühtmoodi tabud. Ja siin pole suurt vahet, kas see Raalne on miski abstraktne
(nt lihtsalt mingi ruum, kuhu ei tohi minna või isegi lihtsalt mingi tunne, mida ei tohi tunda) või miski konkreetne
füsioloogiline. Harakiris need muidugi ühinevad.

> - “Jah, tegelikult see Reaalne pole vist eesmärk omaette Ojasool (st mu
> meelest
> Ojasoo ei taha, et teater toodaks shokki shoki pärast, ta on ikkagi
> ideeteatri
> mees); pigem on see Reaalne paratamatu “kaasaanne”.
>
> Ma ei ole siin vist päris ühel nõul. Mulle on kogu aeg tundunud, et see
> on tema teatri üks olulisemaid osi. Võib-olla muidugi on see
> subjektiivne uid, kuna mulle endale on see äärmiselt oluline ja siis ma
> olen seda otsinud.
Nojah, ma tegelikult mõtlesin seda, et Ojasoo jaoks ei ole oluline kuidagi lihtsalt šokeerida, lihtsalt vaatajat “rajalt
maha” lüüa, et olla “mõjukas” või “efektiivne”; Reaalne on ses mõttes paratamatu, et iga tõsine “idee” peidab seda
oma põhituumana, see Reaalse sisaldamine teebki ta üldse “ideeks” - nii nagu Jumalat ei usuta mingi teoloogilise
tõestuse (sümboolne) või religiooni esteetika (imaginaarne) pärast, vaid ikkagi seepärast, et Jumal on Reaalsena
vältimatu (seda tähendabki, kui öeldakse, et “Jumal ise tuli minu juurde, mu pöördumine oli Jumalast saadetud”);
seda Reaalset ei otsita (sest seda otsides seda ei saavuta, sest otsimine määratleb ette selle, mida otsitakse, aga
see oleks ikkagi sümboolsusse või imaginaarsusse jäämine), vaid ta tuleb ise, kui “ideega” piisavalt kaugele minna;
sest Reaalne annab sümboolsele/imaginaarsele “kehtivuse”, selle, et see sümboolne ei ripu õhus, ja sümboolses
järjekindlalt liikudes jõutakse paratamatult selle Reaalseni (nii nagu üht sõna palju kordi korrates, tema sõnasust
tunnetada püüdes jookseb sõna tähendusest tühjaks, jääb vaid kõlaline kest - sõna “vahetu tõde”).
Muidugi minagi võin siia oma subjektiivseid asju sisse lugeda, sest mind jällegi huvitab see pühaduse skandaalsuse
teema (muuseas, Paulus, kõneldes kristlikust usust, kasutabki kreeka keeles selle kohta sõna skandalon, eesti tõlkes
on see midagi “totrus” või “rumalus” - umbes et usk on skandalon “selle ilma jaoks” - tegelikult ta räägib just sellest,
et pühima tunnebki ära selle kaudu, et temas on alati mingi rõvedus sees - ristilöömine, vere ja ihu söömine, alandus
Jumala ees jne; patutunnetus on lunastuse eelduseks, lunastus ei toimu, kui ennast “puhtaks” peetakse, vaid ikka
roojasuse aluselt).
> (kõivulikult: kohal-olu). Ehk siis: kas Ojasoo ei püüa mitte Reaalse
> poole, aga see Reaalne ei ole mitte teatriväline, sümboolse välja
> väline Reaalsus, vaid sümboolse välja sisene Reaalne? Mis omakorda
> mitte ei lammuta (nagu arvatakse) sümboolset välja, vaid korrastab
> seda.
Nojah, ma ei oska eriti vahet teha, kas sümboolse sisene või väline; nii, kuidas mina asja mõistan (ma ei pruugi
muidugi õigesti mõista), on Reaalne alati mingis mõttes sümboolse välja sisene, muidu ta ei saagi “välisena” ilmneda
(tollesama labase soolikatenäitega: soolikad on Reaalne just seepärast, et nad käivad “sisse”). Teatri puhul muidugi
on alati see, et n-ö päris-Reaalne pole seal kunagi võimalik, sellele saab ainult viidata, et siis kohe etendus lõpetada
või pöörduda kähku tagasi; kui Reaalset püüda hoida pidevalt silma ees, pole asi enam teater, pigem juba mingi
religioosne rituaal (noh, see on ju ka tegelikult toimunud, kas ka mitte nt Grotowskiga ei juhtunud lõpuks midagi
sellist). Toda näitlejate “kohalolu” ma vist päriselt Reaalsega ei samastaks, pigem on see eelaste või võimalikkus
selleks, nii nagu too sõna lõputu kordamine tema tühjenemiseni - sõna enda “mateeria” “kohale”-manamine. Või ma
ei tea. Igal juhul ma usun, et teatris pole Reaalne tegelikult võimalik, aga on võimalik selle piiril liikuda.
> Ent siis kerkib kohe küsimus: kui püüelda mingi uue Reaalse
> poole sümboolse välja raames, siis kas see on üldse võimalik? Kas see
> Reaalne muutub iseendaks või on ta ikkagi sümboolne reaalsus, lihtsalt
> natuke teistsugune.
Tegelikult peaks teatri puhul pigem rääkima imaginaarsest, mitte sümboolsest registrist (kui asi läheb
performatiivsuse, mitte literatuursuse peale); ma jah, arvan, et kohalolu ei samastu Reaalsega, sest Reaalne ei ole
“kohal”, ta on pigem tühi ase, kus keegi kohal ei ole. Aga näitleja on paratamatult kohal, või siis kuidagi “mitte-päriskohal”, aga ta ei saa “kohalt puudu olla”. Reaalne on nt see, kui Juliat järsku enam polegi, ta on ära kadunud - aga
ainult hetkeks, seni, kui me saame aru, et ilmselt maandus ta lava alla kuhugi patjadele. (Muuseas, käisime just
kolmapäeval jälle Juliat vaatamas, ikka mõjus; vedasime ühe oma sõbra ka vaatama, tema reaktsioonid ja järelmõjud

olid üsna sarnased meie endi reaktsioonidega pärast esmavaatamist - vakatus, “kes need karud olid?”, “kuhu Julia
kukkus?”, “kurat ja perse”, “geniaalne” - samas järjekorras isegi.)
> Ja oleme sellest korduvalt rääkinud (ja see oli ka üks
> Laimre impordi eesmärke), kuidas teater võiks (muu hulgas!) saavutada
> või vähemalt püüda saavutada iga kord täiesti uut kohalolu. Noh, see on
> see “vaid täna õhtul” retoorika, aga mis parata. Ja see astub justkui
> natuke vastu sellele, et tegemist on ideeteatriga - kuivõrd idee tundub
> universaalne, etenduste-ülene.
Jah, ma ei mõtlegi seda “ideed” mingi selge message’ina, mida püüab edasi anda; pigem kuidagi nii, et ta
tahab “olla-ütelnud”, tahab kõnetada, nii nagu Suured Ideed (Jumal, ligimesearmastus, surm jne) inimesi kuidagi
paratamatult kõnetavad; pigem tahab ta luua seda struktuuri, kuidas Suured Ideed kõnetavad, kui mingeid ideid
endid välja käia. Aga selline struktuuri enda jälitamine nõuabki mingit ühe- või ainukordsust, et see n-ö “idee-sus” ei
muutuks mingiks sümboolseks süsteemiks, vaid säilitaks selle tuuma, mis ideedele kehtivuse annab. Kuidagi nii ma
sellest aru saan, ma ei tea, kas ma räägin arusaadavalt.
> A va vtarõh: rääkisin kunagi, et mõtlesime, võiks teha vahetus reaalses
> ümbruses aktsioone. Mina mõtlesin, et need võiksid olla tõepoolest
> vahetud aktsioonid. Tiit seevastu: peaks mängima mingit lugu, teeme
> näiteks kasvõi Godot’d oodates kaubanduskeskuses, mingi libreto peaks
> igatahes olema.
Nojah, see oleks olukord, kus ühe konteksti sümboolne muutub teises kontekstis Reaalseks (nagu nt soolikad ei
ole kirurgi jaoks midagi Reaalset, vaid selge sümbool-imaginaarne süsteem); mingi näitlemine kaubanduskeskuses
- isegi lihtne tantsimine mööda raamatupoodi saavutab sama efekti nii tantsija enda kui teiste jaoks - midagi, mis
peaks peidus olema ja mille kohta pole ette nähtud mingit adekvaatset reaktsiooni; ses mõttes on libreto järgi
mängimine Reaalsem kui mingi lihtsalt-vahetu aktsioon. Vahe on umbes nagu (jälle) tollel sõna tühjaks kordamisel
ja lihtsalt absurdi rääkimisel (esimene on kindla tähenduse tagant puhta sisu välja koukimine – ma tegelikult “puhta
sisu” all mõtlengi teatavat tühja “sisu aset” -, teine on alternatiivse, “tundmatu” sümboolse süsteemi teostamine,
kus pole tegu “puhta sisuga”, vaid “kummalise sisuga”). Ma pidevalt tunnen, et ei oska ennast piisavalt selgelt
väljendada; kirjutasin viimasesse Loomingusse arvustuse Jaak Ranna raamatu kohta, kus midagi ligilähedast püüan
seletada, see jäi ka kuidagi segaseks ikkagi.
Peab mõtlema.
1

Nagu hiljem selgus, polnudki seda harakirit lavastuse algses “partituuris” – see oli Kristjan Sarve isikliku tunde
põhjalt lisandunud omapoolne täiendus, mida mängiti vaid kolmel viimasel etendusel ja mida seega varasemate
etenduste vaatajad ei saanudki näha.
2
Tegelikult siiski enne kostümeerumist.

Päris hea mõte
Anonüümne teatridirektor

Kultuuriga on halvasti, väga halvasti. Rumalust on ümberringi nii palju, et oigama võtab. Ma ei suuda enam seda
koormat kanda. Ainuke lootus on, et ükspäev ma saan otsad enda pihku ja siis ma teen. Takistamatult. Rumalad ja
kadedad ei saa enam löögile. Ma lasen teistel ka teha - nendel kes on mõistlikud, ega ma ju ise kõike ei jõua. Oluline
on, et tehakse hästi, sisuliselt, arendavalt, sotsiaalse julgusega.
Eestis ju ei ole lavastajaid! Täiesti null! On mingi ports tülpinud käsitöölisi, kes puhuvad oma honorare järjest suuremaks, sest rahvas armastab neid, aga kunsti ei ole. Lavastajamõtet ei ole. Mul on palju rohkem kui nendel, kes
ennast lavastajate liidu liikmeteks on registreerinud, kokku. Mul lihtsalt ei ole piisavalt aega, et lavastada ja kõik
kunstilised juhid tahavad ju ise käkkida, selle asemel, et korra oma nabast kaugemale vaadata ja mulle pakkuda.
Kunstilised juhid... Ohh! Kuidas sellised küündimatud egotsentrikud üldse k. Juhiks saavad? Teisi lavastajaid nad ei
näe, ise lavastada ei oska, terviklikku, läbimõeldud visiooni teatrist ei küüni nägema, innovaatilisus on nende jaoks
hirmuäratav soov. No vaadake neid Eesti kunstilisi juhte, nende ainuke professionaalne oskus on endale väljaspool
oma maja tulusat tööd leida, kriitikute ees lipitseda ja viimane enesearenduslik tegu - õppisid piipu suitsetama. Edevuse laat. Mõttetu. Aega on neil pidevalt vähe, et teatri jaoks oluliste asjadega tegelda, aga joomiseks on aega küll.
Ma tahaks ka praktiliselt iga päev täis olla, jube mõnus, aga kesse tööd teeb siis? Nad saavad palka selle eest, mida
direktor on tegelikult sunnitud ära tegema ja loomulikult muutub ta veel sealjuures oma majas ebapopulaarseks, sest
“see ei peaks ju dir. asi olema”. Aga kesse teeb siis? Kulutame kogu raha poole aastaga ära, teeme kunsti, keegi
teatris ei käi, aga “meil on sisuliselt huvitavat tööd”. Lasteaed on need näitlejad ja loomingulised inimesed. Palka tahaks samal ajal küll saada ja mitte vähe.
Loomulikult on osad teatrijuhid ka ise mökud või rumalad või ei saa aru, mis asi see teater ikkagi on, aga mul neid
hädasid küll ei ole. Ega ma ei ütle, et ma olen ideaal, aga mul on vähemalt ikka üht-teist katuse all. No vaadake natuke ringi mööda Eesti teatreid, minge teatrijuhtide ühistele kooskäimistele. Masendav. Ülemakstud hälvikud. Need
kokkusaamised kannavad ilmselt teatavat teraapilist eesmärki (sest mingit konkreetset tulemust nendel regulaarsetel
saiasöömistel pole viimastel aastatel küll näha olnd), kuna see on ilmselt ainuke koht, kus saab konsensuslikult tõdeda, et raha on lubamatult vähe ja teatrid püsivad vaid tänu direktorite ennastsalgavale panusele, et minister on loll,
kantsler ei saa üldse aru, mis on kultuur ja teatrinõunik ei saa isegi sellest aru, mis ta ise räägib. Ja et iga aastaga
läheb hullemaks. Noh, tegelikult on neil ju mõnedes asjades isegi natuke õigus. Aga ajupotentsiaali on kogu selle
kamba peale ikkagi nii vähe, et ma võiksin rahulikult pooli teatreid korraga juhtida ja tulemus oleks parem kui praegu.
Aga ei lasta, ei saada aru, et ma tean tegelikult parimaid lahendusi.
Ma usun, et ükspäev saadakse aru. Minust saab Riigivanem. Kultuurriigivanem ja ma päästan kultuuri abiga Eesti,
võib-olla ka maailma. Ega ma ei muudaks palju, aga ma muudaksin olulist. Kultuuriministeerium, RK kultuurikomisjon
ja rahandusministeerium alluksid otse mulle. Kultuuriministeeriumi eelarve moodustaks jälle vähemalt 5% riigieelarvest, teatrist või üldse kunstist kirjutavad ajakirjanikud, veel parem: kõik ajakirjanikud saaksid litsentsi vaid Riigivanemalt. Euroopa Liidu struktuurfondidest 50% oleks suunatud kultuuri toetuseks. Riigikogust 51% oleksid kultuuriinimesed. Ja muidugi tuleks meedia taasriigistada.
Uskuge mind, inimesed oleksid palju kultuursemad ja seeläbi loomulikult ka õnnelikumad.
Kultuur õnnistagu teid!

Teatrist. Teatava osalusega
Anders Härm

Et kõik ausalt ära rääkida, tuleks alustada sellest, et üldiselt armastasin ma nooruses teatrit väga. Kuulusin
nende “kõrgvaimsete” koolinoorte hulka, kes käisid ringi ja rääkisid mingisugust jama Camus´st, Sartre´ist ja
eksistentsialismist (millest nad mitte midagi ei jaganud), kirjutasid luuletusi, mis olid eriti sitad, ja laulsid dementseid
laule, mis olid äärmiselt piinlikud. Võidunud pintsak ja pesemata juuksed käisid loomulikult asja juurde - nagu ka
regulaarsed teatrikülastused. Olin ühesõnaga korralik kultuurihipi, naiivne ja loll ning endast väga heal arvamusel;
uhke selle üle, et piduliselt üles löödud kodanlaseprouad saatsid Draamateatri fuajees lokke kammides tigedaid pilke
kasimata ning teksades kohale loivanud “boheemide” poole. Teater oli kunst ja seejuures ülev ja pateetiline ning
mitte mingi väikekodanlaste meelelahutus. Stanislavski oli jumal.
Ülikooli ajal, kunstiakadeemias, jätkus esialgu kõik vanaviisi. Kuid mida aeg edasi, seda ühildamatud olid tekkinud
huvi kriitilise teooria, kriitilise kunsti ning kõikvõimalike sotsiaalsete ja psühhoanalüütiliste teemade vastu ja Eesti
teatri tavapärane ninnu-nännu ning eskapism. Teater oma “traditsioonilises headuses” ja lõputus näitlejate ning
lavastuste enesekloonimises jäi minu maailmapildist ja arenevast kultuuriteadvusest kogu oma pretensioonikusele
vaatamata (või just selle tõttu?) üha kaugemale. Võib-olla oleksid teatri ja minu teed lõplikult lahku läinud, kui vahele
ei oleks tulnud õnnelik juhus.
Aasta oli kas 1998 või 1999. Oli vististi suve lõpp. Jõime Ene-Liis Semperiga Krahli terrassil õlut ja jutuks tuli keegi
Saša Pepeljajev, kes pidi olema “jõle vinge tüüp” ja kelle lavastus Kodanikud pidi olema ka jube hea. Hoolimata
suhteliselt regulaarsetest visiitidest Krahli teatri baari, ei olnud ma, nagu ilmselt väga paljud teisedki, kordagi jõudnud
Krahli teatri saali. Igal juhul päädis vestlus sellega, et Semper soovitas vaatama minna ja kuna etendus oli kohe-kohe
algamas, saigi mindud. Ainsaks pagasiks natuke teadmisi teksti autorist Dmitri Prigovist ja Semperi soovitus. Saalis
oli umbes kümme inimest ja etendus ülikõva. Igatahes suutis see tekitada minus taas tunde, et teater kõnetab ka
mind. Ja just selline teater, vahenditelt vaene ja kontseptuaalselt tugev. Sellest päevast peale sai minust Krahli teatri
alaline klient.
Peale 2001. aasta Piraate, mis minu tagasihoidliku arvamuse järgi on jätkuvalt kõige parem Krahli teatri lavastus,
hakkas mind vägagi huvitama Showcase Beat Le Mot’ tegevus ja toimimispõhimõtted. Showcase on ju Eesti
mõistes kõike muud kui tavapärane nähtus. Kui Krahli Piraadid oli erand, kuna nad ei esitanud seda ise, vaid
lavastasid näitlejaid, siis üldjuhul toimib Showcase kollektiivselt ilma lavastaja jumaliku ettehoolduseta. Lavastustes
kasutatakse ilmselgelt performancekunsti elemente ja ei toimu mingit näitlemist (või kui, siis ainult natuke ja seal,
kus vaja). Lavastus ei ole üles ehitatud narratiivile, vaid pigem kujunditele ja assotsiatsioonidele. Lavastuse aluseks
ei ole kunagi mõni draama või mingi muu tekst. Tekst produtseeritakse kollektiivselt ja ise. Ka teatrikoolitust ei
ole minu teada ühelgi neist viiest. Samas on olemas täiesti teatripärane lavastuslik struktuur ning etendused on
läbikomponeeritud (iseasi kui põhjalikult), mis neid selgelt eristab klassikalisest performancekunstist. Ning neid
tehakse siiski enamasti teatri kontekstis. Saksa teatrikriitika on nimetanud sellist teatrit postdramaatiliseks.
Postdramaatilise teatri mõiste alla mahutatakse teisigi toimeprintsiibilt analoogseid nähtusi nagu Baktruppen Norrast
ja Gob Squad Inglismaalt-Saksamaalt (kui nimetada neid, keda siingi nähtud ja näidatud on). Ameerikas nimetatakse
nähtust performanceteatriks, peamiselt Wooster Groupi järgi. Meie Priiduga [Priit Rauaga] nimetasime seda hiljaaegu
uueks performance´iks. Keegi kolmas võib-olla nimetab seda veel kuidagi, näiteks näitleja- või näitlemisjärgseks
teatriks. Oluline, et tegemist on teatri loomeprotseduuri demokratiseerimisega. See ei toimi siin hierarhiliselt, kus
lavastaja on kõige suurem looja, kunstnik teisel kohal ja näitleja võib oma pisikese rolli piires olla natsa loominguline,
kui lavastaja lubab. Postdramaatilises teatris saab “osatäitjast” osaline. Selline teater ei sõltu teksti antusest ja
lavastaja võimekusest, vaid loob oma teksti, problemaatika ja väljendusviisi ise. Ja see on minu meelest kõige
olemuslikum vahe.
Eestis selliseid nähtusi paraku ei eksisteeri ja ma ei tea, kas meie kultuur oma üleüldises konservatiivsuses on
võimeline oma väärtushinnanguid redigeerima või mitte. Kuigi katse-eksituse meetodil töötavad nii Krahl kui ka
NO99, on kõige eksperimenteerivam selles vallas jätkuvalt siiski Kanuti Gildi SAAL. Tundub, et tantsijatel, kes on
korraga nii koreograafid kui ka esitajad ja enamasti vabakutselised, on sedasorti dehierarhiseeritud tööprintsiipi ning
uusi vahendeid kergem omaks võtta.
Kuid asjaolu, et Kanut töötab rohkem tantsijatega, on tõsiasi, mitte põhimõte, ja räägib meile tegelikult nii kunstnike
kui ka teatritegelaste huvipuudusest sedasorti ettevõtmiste vastu. Samas tuleb muidugi tunnistada, et Kanut toimib
ka üpris teistel alustel kui eelnimetatud, üks vähem, teine rohkem draamapõhine ja näitlejakeskne teater. Teisalt
tagab see muidugi ka autoripositsioonide mõningase paljususe, mis on Eesti kohta juba iseenesest paras saavutus ja
igati tervitatav.
Ok, see selleks. Need olid võib-olla isiklikud eelistused. Kuid vahel Eesti teatris ringi tuiates jääb vägisi selline tunne,
et meie domineeriv teatripraktika on kultuuris selline püha lehm, mida mingist otsast kangutada ei tohi. Publik käib ja
raha tuleb sisse nii, mis mühiseb - selge, kõik on nii hästi, et midagi ei olegi vaja muuta. Sellise attitude´iga kannatab
kohalikul kultuuripõllul künda küll, aga kui me vaatame viimaste aastate rahvusvahelist edu, siis pole ette näidata

midagi peale Krahli teatri lavastuste. Ükskõik, kes seal ka ei lavastaks, ikka tehakse paar välistuuri ka. Kanuti Gildi
SAALi produtseeritud tantsulavastused tiirutavad samuti mööda festivale. Mis me sellest järeldada saame? Võime
järeldada, et ainult sellised teatrikeeled konverteeruvad rahvusvaheliselt ja mitte see, mis eestlase ihule üldiselt armas
on. Eestlast see ei huvita ega peagi huvitama, küll aga võiks huvitada näiteks kultuuriministeeriumi ja teatreid. Selline
küsimus näiteks: miks see, mis ma teen ja mis ometigi ju publikule meeldib, ei huvita absoluutselt ühtegi produtsenti
või festivalikorraldajat kusagil mujal?
Kui tuua paralleel kunstist, siis publiku mõõdupuu järgi pole üldse mõtet näidata kedagi peale Vindi, Arraku ja
Okase, aga paraku ei koti see kuldne trio mujal mitte kedagi. Teatriga on üldiselt sama lugu. Olles saanud viimase
paari aasta jooksul isiklikult mitmel rahvusvahelisel teatrifestivalil käia, võin ma seda kinnitada. Kuid teatrisüsteem
on Eestigi kohta liiga bürokratiseerunud ja institutsionaliseerunud. Seda süsteemi toidab lisaks veel ka kultuuriline
kaanon selle üleüldise headuse ja olulisuse kohta, nii et hakata hellitama mingisugustki lootust, et ühel heal päeval
on teater Tallinnas üldises plaanis huvitavam kui mingis suvalises Saksa väikelinnas, on muidugi liigne optimism.
Kuid kui “teater laulab” täpselt sama “südamlikult”, nagu ta mulle jõulude ajal telekast laulis, pole temaga üldisemas
plaanis mitte midagi peale hakata.

Neli tankisti ja koer
Mart Koldits

Järgmine situatsioon
Neli tüüpi. Need on tüübid, kes on koondunud ühe kesta alla. Kest on kaitse- ja rünnakuotstarbeline. See kest
küll moonutab kõiki impulsse, mis väljast sisse või seest välja tulla võivad, aga noh, ega alasti ju ka ringi ei käi.
Neid tüüpe oma kestas paneb liikuma mootor. Mootoril on võime liikuma panna sellepärast, et ta on loogiline ja
mehaaniline. Igal tema osal on kindel ja ühene funktsioon. Iga osa on allutatud selgelt ja üheselt tervikule.
Mootoris ei ole midagi ebaselget, seal ei ole vastuolu. Mootor on “puhas”. Ainuke mure on see, et ta vahest ei tööta.
Aga kõiki probleeme saab ju lahendada, kui on käepärast mutrivõti.
Mootor vajab töötamiseks kütust. Et kogu seda süsteemi töös hoida, peavad tüübid lakkamatult uut kütust juurde
muretsema.
Lisaks tüüpidele on kestas ka loom. Ta on osav ja instinktiivne. Teda on tüüpidele vaja eelkõige tema hästi arenenud
meelte pärast. Ta haistab ja kuuleb paremini kui kõik teised kokku. Ja muidugi on tal ka oma meelelahutuslik külg.
Miskipärast on tüüpide ja tema vahel üsna suur kiindumus.
Sellel kooslusel on üks mõte. Nad kõik on kusagilt kuulnud, et kuskil väljas on tegutsemas vaenlane. Neile on
räägitud, et kusagil asub paik, kus on selge vahe hea ja kurja, omade ja vaenlaste, väärtuse ja tühisuse vahel.
Ühesõnaga: kusagil on selle jälestusväärse suhtelisuse-lauka lõpp. Seal ei ole enam vaja mõelda, vaid võid nautida
absoluutse vastanduse katarsist, suunates kogu oma energia ühte punkti. Et teha vastasesse võimalikult sügav auk.
Tulevases lavastuses (Janusz Przymanowski raamatu Neli tankisti ja koer ainetel) üritame trupiga nendele
ülalmainitud elementidele leida vasted meid ümbritsevast elust ja esitada praegusele inimesele küsimuse: KUS ON
VAENLANE JA KES ON KELLE TANKIST!?
Vähemalt esialgu.

Kunst on ravi
Andres Lõo

retsept: teater. üks kord kuus.
Käisin hiljuti teatris. Üks etendus pani mõtted rööbiti.
=
Paralleel NU Performance festivalil nähtud Eva Meyer-Kelleri (Saksa/Rootsi) performance'i Surm on kindel ja Lars von
Trieri (Taani) filmi Dogville vahel:
Mõlemad räägivad õiglusest, surmast ja sõdadest. Dogville'is näib von Trier ütlevat: Ole iseenda vastu aus ja vastuta oma tegude eest. Kui sa eksid, pead sa maksma õiglast hinda, varem või hiljem. Von Trieri näidatud tõde, mida
õigustatult USA-kriitikaks nimetatakse, on ka Uue Testamendi maksiimi põsk põse vastu vastand – silm silma vastu.
Ja kõige tagatipuks veel demokraatia kriitika ... Dogville räägib vastutuse kõrval iseenda ees ka kollektiivsest vastutusest ja eriti kollektiivsest süütundest. See ühendab Meyer-Kelleri ning von Trieri töid. Kui Meyer-Kelleri nukud, punased magusad maasikad, inimese kehastajad, oma kindlaid surmi “läbi elama” asuvad, ajab see tahtmatult naerma,
sest see on koomiline. Must huumor. Maasikas ei ole ju inimene! Siiski on piisavalt õudne jälgida üheskoos, kuidas
järgnevad maasikate hukkamised: poomine, gaasikamber, neljaks tõmbamine, õhku laskmine, autoõnnetus, elusalt
sissemüürimine, nülgimine ja hauda matmine, skalpeerimine, happevann, elektritool, tuleriit, varing, Nürnbergi Neitsi,
Verduni Hakklihamasin, Hispaania Saabas jne. Kui massimõrvade, roimade jt ohvritel oleks võimalus vaadata oma
pahatahtjate sisemusse (nagu maffibossi tütrel Dogville'is), ning arutleda sealjuures nii nagu ilmselt nii mõnigi MeyerKelleri performance'i vaataja endamisi - kaasvaatlejaid jälgides, end vaenlase (kes kõigest hoolimata ju ka inimene
on) asemele mõeldes -, leiaks ta ennast nii kaasatundja kui ka Jumal-kohtuniku positsioonilt ja tunnistaks sealjuures,
et keegi ei pääse surmast – surm ON kindel ja tingimusteta, nagu karmaseadus sätestab. Karistada saavad ka need,
kes koletuslikele tegudele oma vaikiva nõusoleku annavad. Karistatakse neidki, kes rumaluse tõttu surmapatuga
hakkama on saanud. Von Trier, vana moralist, muidugi naudib oma paradoksaalseid, inimeselõhnalisi lõkse, oma
kruustang-kindlaid konflikte, tumemusti stsenaariume, inimhinge koletu siseilma paljastamisi ja lunastust tõotavat
kulminatsiooni.
Eva Meyer-Kelleri näol kohtume sama naudiskleva analüütikuga. Või oleme me ise see analüütik? Just nimelt, skisoanalüütik peitub meis kõigis, kui võtame vaevaks oma probleemide tuumani minna. Õnneliku lõppakordina rõkkab
publik rõõmust. Kollektiivsed ingrammid lahenevad. Palju õnne! Skisoanalüüs on kõvasti odavam kui psühhoanalüüs.
Ostame pileti etendusele ja hunnik hingehädasid saab kõrvaldatud. Kui mõni kahtleb, mõelgu järgi, enne kui kunsti
mõttetuks sõimab. Kunst on ravi. Kõigile! Vähemalt kord kuus: teater, galerii või kino, muuseum, seminar, raamat,
heliplaat – kättesaadavad naeruväärsete hindade juures, arvestades tervenemist ning muredest pääsemist, või lausa
tasuta. Kunst päästab maailma! Ja usk ja armastus muidugi ka, aga mis vahet neil kolmel ongi ... Vaielge vastu, kui
saate.
NO99 esindab nn “uut teatrit”. Uus tähendab alati uusi vahendeid ja uusi tehnikaid, sümbioosi erinevatest vastu-olulistest (vanadest) võtetest ja ideedest. Uus on ükskõik kui isatapval moel vanaga arvestav ning mõistlike uuendajate
puhul vundamenti austav. Mõni tormakas väidab, et piir teatri ja tantsuteatri vahel on kadumas. Kasutavad ju mõlemad samu vahendeid. Moodsaid trikke – videost “vastuolulise” elektroonilise muusikani, näiteks – tantsijad kõnelevad ja näitlejad tantsivad. NO99 puhul on uudsus eriti silmatorkav Eesti nn vana kooli teatritega võrreldes. Ta on
tsipa mobiilsem ja teravam, kui “vanad”, ent samas ka eimillegi poolest rohkem uus, kui Von Krahli “iga tükiga ennast
tõestav” teater. Ja temas on alati seda lustlikku mängurõõmu, mida ei närtsita “äkki inimesed ei saa aru” suhtumine.
Kunagi, kui ma veel koolipoiss olin ja muusikakooolis löökpille õppisin, käisin Vanemuise orkestrantide prooviruumis
ksülofoni harjutamas. Tarmukalt kasutasin vabu hetki, et teatri kulisside hämaruses kolada. Kammisin pöördlava-aluseid labürinte ja ronisin prožektorite masti võltshabemes oopereid, higilaiguseid ballette ning lustakaid farsse piiluma.
Ükskord aga tabas mind ja minu kamraadi, hiljem sotsiaalseks süljepihustiks sirgunud räppar Cool Dd, Müstifikatsioonide Konstruktor ja Teatri Valitseja – Intendant Priimägi. Ta ähvardas meid kahte ja meie õpetajat kõigi koledate
mitteväljaütlemistega ning keelas kategooriliselt teatri kiikamise selle ahtriehas. Sellest piisas, et teatrist ning abstraktsioonist kõige laiemas tähenduses saaks minu jaoks midagi olulist. Peale muusikakooli lõpetamist tuli tükk tühja
maad ilma igasuguse teatrita, sest olles näinud seestpoolt metamorfoositehase sisepõlemisi ning glamuurseid ajaruumi vaheldumisi, ei pakkunud tavaline teater oma punaste tooliridade poolsest perspektiivist enam midagi köitvat.
Vaja oli midagi enamat. Olla ise laval või saada rabatud endast vägevamate poolt…
Teatrit ja kunsti on ju vaja selleks, et julgeksime uskuda süžeesid ja ideesid, mida muidu “parem kardame kui kahetseme” – mitte et saaksime välja elada midagi perversset ja väärastunut, vaid et näha tarkust kõnelemas lolluse

viljadest ja elu ilu rabavast tõest. Selle kaunikõlalise poeesia taga on minu taastärganud usk teatrisse kui võluaeda ja
normaalse, mittepinguldatud kommunikatsiooni võimalikkusesse kino, tele- ja digitaalse meedia, muusika ja kirjasõna
kõrval. Vägevamad tulid uuesti! Ning see sündis tänu Von Krahli Teatri armututele, Kanuti Gildi SAALi pupilli laiendavatele ja uusimale, morbiidse alatooniga NO99 lavastustele.
Ma ei näinud küll Von Krahli Tavalisi inimesi, aga ma nägin Sex Pistolsi lugu, Ema ja Jänese aastat. Eesti Ballaadid oli
suurejooneline ja natuke tobe, kuid aus oma rustikaalsete mullatopiste paraadiga. (Ega ma ei arva, et teistes teatrites
midagi lahedat ei tehta. Armastus kolme apelsini vastu ning Hermaküla Rudolf ja Irma ajavad mind siiani värisema.
Jah, neid ma nägin telekast, pre-interneti ajastu tõekuulutajast, aga noh … Lihtsalt nagu ei tõmba, need teised. Mati
Unt rokkis ja enamus Eesti näitlejaid on mulle väga südamelähedased. Võib-olla olen liiga lohe, aga “miski” paneb
ometi just “seda” valikut tegema …) Nägin ka peaaegu kõiki Kanuti Gildi SAALiga seotud tantsijate lavastusi. See,
mis toimub praegu maailma tantsuteatrite lavadel, on midagi erilist. Sellepärast ka ülalpool teatri ja tantsuteatri keevituskohtadele viitasin – tantsuteater teeb vaikset revolutsiooni.
Ja lõpeks, nägin NO99 Vahel on tunne, et elu saab otsa ja armastust polnudki, Padjameest nägin ja tagatipuks olin
Marco “C-ga” Laimre mitteteatris Mädand Harry.
Palju rohkem enam ei jõuagi tahta, sest Tallinna-suguse väikelinna kohta on see juba, nagu öeldakse, ülikõva. Miks?
Lubage ma räägin veel ühe loo:
Kui Augusti tantsufestivali raames kuulutati välja Xavier Le Roy Project, seadsin minagi sammud NO99sse ning leidsin eest kavalehte mudiva tuntud näitleja, kellega kõrvuti etendust tutvustavasse teksti süvenesime. Hetke pärast
ringutasime lõugu ning sündis dialoog:
“… ma ei saa mitte midagi aru…” Pööran silmi ringikujuliselt ja “tüüpiline jama. Ei saa ju olla võimalik, et see ongi
see, mis neid tegutsema paneb, et nad sellises sõnastuses teevad asja, mis päriselt ka töötab!” Tutvustuses oli tekst:
Erinevatest kunstnikest koosnev rühm töötas kolme aasta jooksul protsessi uurimise protsessiga. Publiku ette jõuti
lõpuks “mänguga”. Mida?!! ´Project´ is a piece that shows that a piece is more than just a piece. Initiated by Xavier Le
Roy, it started as an investigation into the relation between production, process, and product in dance and theatre.
The notion of games and play became a central tool, topic and method. As performative practices, games offer new
perspectives on theatrical as well as social practices. Ja näitleja E. L. täheldas skepsise kasvades: “Minu meelest
hakkab kõik ikka mingist lihtsast liigutusest, et… Obaa, teen sellise liigutuse ja see tundub olevat lahe ja kui teistele
ka meeldib, siis ongi olemas põhjus edasi liikuda. Sa ei tea, et see on “protsessi uurimise protsess” või midagi…”
Teades, et teatris lavastamiseks võib tõesti kasutada lõputu arvu erinevaid tehnikaid ja nad kõik võivad olla mingil
hetkel ennast õigustavad, on mul lootust uskuda, et NO99 hoiab kõrgel sedasama “ohhoo, vaata, mis mul juhtus”
mängulusti lippu. Hoolimata NO99 ähvardavalt monokroomsetest plakatitest ning süngevõitu lavastustest, näib ta
piisavalt lapsemeelsena, et kaoks oht Teatri aukartust äratava fassaadi ees ja Tema tõsimeelsete lubaduste raskuse
all teatriskäiku kartma hakata. Project, muide, oli tõeline elamus ning rabavalt mängurikas pealekauba.
Dogville oli von Trieri esimene film, kus ta teatri ehk tinglikkuse kinolinale tõi, lõhkudes sellega ühe võimsaima konventsiooni kinos – illusioonitäiuse poole püüdlemise. Äkki - nii nagu seda suudab performance - suudab NO99 lõhkuda tinglikkuse konventsiooni?
Et kuidas see siis oleks? See oleks müstifikatsioon, totaalse kohaloleku tunne, kummardus aususele ning täiusliku
samastumise saavutamine publikus. Lõppude lõpuks pajatab teater ju elust ja meist endist. Alasti. Nii nagu doktor
lööb haamrikesega põlve pihta ja säär viskab, tunneb publik õnnestunud tüki puhul end kui lingust tabatuna. Olles
täielikult haaratud kirgastunud meelelahutuse lohutavast vabakäigust, tõuseme me etenduse lõppedes klapptoolilt,
kobame tulede süttides kohmakalt toolileent ja ütleme endamisi Jah, see on nii ning läheme kodutööd tegema.
Hingeliste ja intellektuaalsete painajate puhul ravib teatrikunst. Sobib imehästi ka profülaktikaks.
Võtke, palun, oma järjekorranumber.
Teid oodatakase.

Vastused NO99 küsimustele
Jaak Allik

Eestis on sisuliselt kümme riigieelarvelist teatrit, millest kuus asuvad Tallinnas. Avangardistliku ja eelkõige noorele
ning elitaarsele vaatajale mõeldud teatri nišši vallutanud Von Krahli teater on samuti juba mõned aastad üsna soliidsel riiklikul dotatsioonil (ca 3,5 miljonit krooni), rääkimata sellest, et tema aluseks oleva kinnisvara sai teater riigilt
soodsalt ning ka saali rekonstrueerimist toetas riik päris tugevasti. Nukuteater on võtnud samuti selge sihi oma publiku vanusepiiri laiendamisele. Seepärast arvan, et kilomeetrilisele teljele, kuhu mahuvad Draamateater-LinnateaterNukuteater- Von Krahli teater (+Theatrum) polnud “teatrimaastiku seisukohalt” kindlasti vaja uut riiklikku teatrit. Selles
“maastikus” asus küll Vanalinnastuudio, kuid ta loodi hoopis teisel ajal ja teistel eeldustel ja tema olemasolu õigustuseks oli Eino Baskini isik. Olin ja olen arvamusel, et Vanalinnastuudio oleks pidanud minema teatriajalukku “ühemeheteatrina” - nagu neid ennegi olnud. Kallilt rekonstrueeritud saali (mis kunagi niikuinii taastatakse oma endises ilus
ja funktsioonis) ja osa eelarvelise raha (umbes 4 miljonit) baasil oleks aga Eino Baskini lahkumisel tulnud luua “vaba
lava”, mis oleks olnud aluseks kõigi meie teatrikoolide diplomilavastuste väljatoomisele, teiste teatrite külalisetendustele, aga ka võimalikele teatriprojektidele . Uue (osaliselt) riigieelarvelise teatri järgi on Eestis vajadus ehk Kuressaares, Võrus, Narvas aga kindlasti mitte Tallinnas.
Ühiskonna- ja kultuuripoliitiliselt on alati vajadus teatri uuenemise järgi, kuid meil ei ole just eriti pingelised konkursid
olemasolevate teatrite juhtide kohtadele (mida ilmekalt näitas Vanemuise draamajuhi konkurss). Riikliku kultuuripoliitika seisukohalt on absurdne jätta olemasolevad teatrid saatuse hooleks ja luua juurde uusi.
Mul polnud erilisi ootusi seoses alustava teatriga, olid ainult kartused ja need ongi saanud tõeks. Kartuseks oli, et
uue teatri juhtkond nõuab endale (ja Kultuuriministeerium annabki talle) Baskini-teatri eelarve, vaatamata märkimisväärsele vahele nende kahe teatri koosseisu ja ka külastajate arvu vahel. See aga tähendab, et uus teater luuakse
mitte olelusvõitluse karmides tingimustes (mis kunstile alati on kasuks tulnud), vaid riikliku kasvuhoonena, mille puhul
publikuhuvile pole vaja mõelda ja teiste teatrite parimaid näitlejaid võib lihtsalt üle meelitada. Vaidlustamata Tiit Ojasoo lavastajaannet jääb ka arusaamatuks, miks väärib tema rohkem kasvuhoonetingimusi kui näiteks Merle Karusoo,
Lembit Peterson, Jaanus Rohumaa, Katri Aaslav-Tepandi või Mart Koldits? Või ka Priit Pedajas, Peeter Tammearu
jt, kes kõik peavad oma kunsti looma üsnagi keeruliste oludega igapäevaselt arvestades. Muidugi võib küsida, mis
takistas neil isikutel väljakuulutatud konkursil kõrvuti Ojasooga osalemast, kuid tingimustes polnud ju teadet, et ministeerium kavatseb Vanalinnastuudio viis miljonit võlga lihtsalt kustutada ja anda siis seitse miljonit aastas koos nö
blanco-veksliga ja loaga kogu olemasolev trupp vallandada.
Loomulikult ei osanud ma karta/ette näha, et pärast Baskini-trupi vallandamist (mis Ojasoo seisukohast oli muidugi
hädavajalik) jätkub vanameistril tahet ja jõudu oma teater taas tuhast tõsta. Ja nüüd me oleme väga piinlikus olukorras, kus kahekümneaastase kangelasliku võitluse tulemusena omale teatrimaja saanud auväärne Eino Baskin on
nagu kuningas Lear oma kodust välja aetud ja sunnitud taas koorma otsas mööda Eestit kolistama. Ajavahemikus
16.-31. jaanuar (keskmine temperatuur ca –25 kraadi) andis Vana Baskini Teater näiteks kaksteist etendust kaheteistkümnes erinevas paigas, samal ajal kui NO99 mängis sel ajal vaid viis korda soojas Baskini-saalis Tallinna südalinnas. Ja niimoodi ilmapeale aetuiks pole mingid rändkomödiandid, vaid põhiliselt Tiit Ojasoo ja tema näitlejate vanemad kooliõed ja koolivennad.
Mõistagi pole selles olukorras Tiit Ojasoo ja tema kaaslaste süüd, sest ma ei usu, et Ojasoo oleks hakanud kõrvuti
Baskiniga konkureerima Vanalinnastuudio juhiks. Ma vaid konstateerin, kuidas asi lõpuks välja kukkus ja järeldan siit,
et nii raske moraalse koormaga ja sellest tulenevate kõrgendatud ootustega on uuel teatril raske oma teed alustada.
Ivar Põllu kirjutas mõni aeg tagasi, et Eestis on uue lavastuse promomine muutunud hoopiski olulisemaks ja märgatavamaks artefaktiks kui lavastus ise. NO99 ja tema sõbrad seda tööd tunnevad. Kõigepealt ilmuvad mingid manifestid või manifestilaadsed intervjuud lavastajatega. Pärast esietendust järgneb viivitamatu vaimustuv kiljumine kindlailt
kriitikuilt, kus kohustusliku elemendina on pea alati sees väide, et tegemist on uue, XXI sajandi teatriga ning peale
kõnesoleva lavastuse pole Eestis üldse midagi vaatamisväärset. Seejärel tulevad esseistlikud (tavavaataja jaoks küll
pisut igavad ) loitsimised tarkadelt ja lugupeetavailt kirjameestelt, mille tekkel on näha teatri kirjandusala juhataja
arukat suunamist. Kui sellise eelhäälestusega lõpuks etendusele jõuad, siis pead tunnistama, et mägi on sünnitanud
hiire. Loomulikult oled ise süüdi - oleks pidanud minema esietendusele ja ilma eelhäälestuseta, siis poleks “mäge”
olnud võrdluseks võtta ja vastsündinu tundunuks ehk täiesti kobeda koduloomana. Asi on ju selles, et kui tegijad
hakkavad teatris ise oma tegemisi verbaalselt selgitama, siis tekib paratamatult lõhe kavandatu ja tulemuse vahel
juba seepärastki, et tulemuse võtab ju iga vaataja vastu läbi enda elu- ja kunstikogemuse prisma ja kui see (samuti
paratamatult) ei vasta tegijate poolt ettejoonisatud raamidele, siis kahjustab see lõpphinnangut. Me lähme siis teatrisse mõõtma “kas neil tuli välja või mitte”, ilma eelhäälestuseta aga võiksime hoopis nentida, et “suurepäraselt tuli
välja” – leides vaadatust “omaenese pisuhänna”.

NO99 juhid võiksid endale aru anda, et lisaks juba nomenklatuurseks kujunevale kiidukoorile on teatriilmas küllalt
palju normaalseid ja heatahtlikke kolleege, kes sellist kiidukoori muigel vaatavad ning kelle hulgas liigub suuline pärimus “kas tasub või ei tasu minna” ehk kas siis on sündinud mingi “ainuliselt XXI sajandisse kuuluv teatriime” või
pole veel mitte.
NO99 esimene hooaeg oli paratamatult väga eklektiline ja mingit suundumust või programmi sealt välja lugeda küll ei
anna. Pettumuseks oli teatri avalavastus (mille kohta ülalkirjutatud väike iroonia ehk kõige ehedamalt käibki). Raske
mõista, kuidas inimesed, kes teatrikooli tavaeksameid küllaldaselt on näinud, selles lavastuses mingit uut sisulist
kvaliteeti suudavad leida. Seitse samuraid oli tore suveaction, kuid arusaamatuks jäi vajadus sinna alla (trükisõnas)
mingit filosoofilist või teatriteoreetilist baasi kiskuda (s.t. mäge ehitada). Vaimukas ja tervitatav oli mõte müüa süldikava asemel firmade jõulupeoprogrammiks Slawomir Mrožeki Ulgumerel, mis seda eesmärki silmas pidades oli ka nauditavalt teostatud. Kunstilises mõttes sai esimese hooaja parimaks lavastuseks Padjamees, kus kõik neli näitlejat olid
suurepärased, Tambet Tuisu intensiivsus aga lausa fantastiline. Mõningaks mõistatuseks mulle jäävad vaid tungid,
mis sunnivad andekaid inimesi kahe kuu vältel sellise teemaga tegelema. Padjamehega jätkab Ojasoo seeriat Roberto Zucco ja Inishmore’i leitnant. Siit võiks nüüd küll tendentsi ja programmi välja lugeda, kuid sel juhul peaks lavastaja pidama oma eeskujudeks Artaud’d või Hitchcocki, mida ma temalt trükisõnas pole nagu märganud. Julmuse
või õuduse teater oleks programmiliselt ju täiesti aktsepteeritav ning Ojasoo valdab seda žanri suurepäraselt. Samas
räägib ta oma eesmärgina aga hoopis mingilaadsest sotsiaalsest teatrist, mis peaks aktiivselt tegelema tänapäevase
ühiskonnaga. Just seda pole ma tema lavastustest aga seni leidnud kui Asjade seis välja arvata. Viimane aga näitas
pigem sotsiaalset infantiilsust, kuna lavastaja ei suutnud oma peaaegu sama noorte õpilaste tegevuse üldistajaks ja
mõtestajaks kujuneda. Seetõttu ootan ma suure huviga 2006. aastat, kus eelreklaami põhjal nii Nafta! kui Kuningas
Ubu peaksid lõpuks tõepoolest lubatud “asjast” rääkima hakkama.
Pean tunnistama, et Türnpu, Noormetsa ja Pepeljajevi lavastusi pole ma näinud, kuid kirjeldatu ja kuuldu põhjal need
NO99 peateed vist ei esinda.
NO99 eksisteerib ja nüüd tuleb tal oma vajalikkust tõestada. Head eeldused (lisaks kasvuhoonetingimustele) on
selleks olemas: Ene-Liis Semper on kaheldamatult praegu üks kõige huvitavamaid teatrikunstnikke, Tiit Ojasoo evib
lavastajaannet (mis on üsna haruldane anne), Eero Epner on ennast juba tõestanud väga efektiivse kirjandusala juhatajana ja Tambet Tuisule on jumal andnud nii välimuse, mõistuse kui talendi. NO99 vajalikkus tõestuks, kui ta suudaks
oma tegevusest huvituma panna olulise osa tänase Eesti (nooremast, aga mitte ka ainult nooremast) kunstilisest ja
teaduslikust intelligentsist. Kolmkümmend aastat tagasi oli just teater kohaks, kus käisid tõepoolest “kõik”. Panso,
Mikiveri, Toominga, Hermaküla, Komissarovi, Raidi esietendustel võis kohata suurt osa tolle aja arvestatavamaist
kirjanikest, kunstnikest heliloojatest, teadlastest. Täna huvituvad teatrist spetsiifilised “teatrisõbrad”, heal juhul on
nende hulgas ka teatud osa oma tsunftist, s.t. näitlejaid, harvemini lavastajaid. Nišš – olla loovintelligentsi teater ja
kohtumispaik – ootab taasvallutamist.
Teatrikriitika seisu hindan ma halvemaks kui kunagi varem minu eluajal on olnud. Suuresti on ta taandunud juhumuljetajate juhumuljetamiseks. Enamikku teatrist kirjutavaid inimesi teatrites ei tuntagi, rääkimata austamisest. Teatrikriitika on lakanud olemast osaks teatriprotsessist ning muutunud pigem osaks ajakirjandusprotsessist (kui sellekski).
Antakse vaid pealiskaudseid hinnanguid (Postimehes isegi tobedas punktisüsteemis), mis sõltuvad suuresti esietendust näinud ajakirjaniku hetketujust. Loobutud on funktsioonist anda tegijaile ausat, arukat ja analüüsivat tagasisidet
ja seda mitte ainult kirjalikus, vaid ka suulises vormis (arutelud nii enne kui pärast esietendust, osalemine proovides
jne). Olukorda, kus arvestatav kriitik või teoreetik kuulub ise tegijate siseringi, praegu peaaegu ei eksisteerigi. (Omal
ajal täitsid seda funktsiooni erinevais teatrites ja erineval kujul Lea Tormis, Lilian Vellerand, Kadi Vanaveski, Mati Unt,
Reet Neimar, Ülev Aaloe, Kadi Herkül, Jaak Allik - veel varem Artur Adson, Voldemar Mettus, Nigol Andresen jt.).
N099 ja Tiit Ojasoo on selles mõttes õnnelikuks erandiks. Viimaste aastate kõige asjalikumat ja sisukamat tagasisidet
on saanud lavastus Julia (eelkõige tänu ajakirjale Teater.Muusika.Kino), aga ka mitmed teised tema lavastused. Eero
Epner paistab (vähemalt kõrvalt vaadates) tegijate ringis võrdväärne kaasamõtleja olevat ning nii tarkade meeste
nagu Jan Kaus ja Aare Pilv teoreetilistest analüüsidest leiab lavastaja kindlasti olulisi tõeteri. Mis küll Kausi puutub,
siis teda lugedes on tekkinud tunne, et ta alles NO99 lavastusi vaadates ongi enda jaoks avastanud teatrikunsti kui
spetsiifilise kunstiliigi mõju ja hiilguse ning seetõttu kannab Ojasoo lavastustele üle ka need jõujooned, mis tulenevad
teatrist kui sellisest, mitte ühe või teise lavastaja konkreetsest tööst. Aga seda uhkem on NO99 rahval neid tekste
lugeda.

Sõnateatrite keskmine dotatsioon on Eestis juba aastakümneid püsinud 70% ümber. Oleme olnud õnnelikus olukorras, et see protsent pole seoses turumajandusele üleminekuga vähenenud, nagu see on juhtunud enamikes
postsotsialistlikes riikides. Vaatamata kõigele tundub mulle, et see on üsna parajaks suuruseks ja toob teatrite töösse
vajalikku pinge. Arukas teatrijuht oskab neis tingimuste repertuaari valida selliselt, et oleks midagi nii laiale vaatajale
kui ka eliitpublikule, et oleks mida mängida külaklubis ja ka midagi, millega rahvusvahelisel festivalile sõita. Kui mõni
teater on muutunud pelgalt kehvaks meelelahutusasutuseks (aga ka seda funktsiooni ei maksaks alahinnata, sest
meelelahutustki on võimalik vägagi kvaliteetselt teha), siis ei tulene see riigi finantspoliitikast, vaid ikkagi konkreetse
teatrijuhi maitsest ja mõistusest. Kindlasti ei saa teatrid ebanormaalselt suurt osa riigi kultuurirahadest ja üldse rahakotist. Taolistes võrdluses ei tohi kunagi unustada, et teatrites tegutseb ligi 2000 riigipalgalist töötajat ja nad toovad
aastas riigieelarvele ligi 100 miljonit krooni tulu. Või et kõigi Eesti teatrite (ilma Estoniata) aastane kogutoetus on samas suurusjärgus meie Teabeteenistusega, see tähendab – välisluurega.

Nädala aruanne
SAKSAMAA
Hmm. Saksa teatrikriitika jaoks on nädala tähtsündmus Thalheimeri Fausti 2. osa lavastus Deutsches Theateris.
Sellest kirjutavad kõik suured ja väikesed lehed, üleriiklikud ja Berliini omad. On vaimustusest oigavaid ja on skeptilisi
arvamusi, aga kõik kirjutavad. Ja on ainult üks Berliini leht (ja ta on ka Berliini kontekstis suhteliselt väike), mis
kirjutab uuest Castorfi tööst.
Siit jõuame Schuberti ja tema pruta tõdemuseni, et Eesti teatripubliku tähelepanelikkus ja vaikus (!) on midagi muud
kui Saksamaal. Saksa teatripublik on ette skeptiline, ütlesid nad all kohvikus. Jah, meil on Volksbühne, aga kas sa
oled näinud Volksbühne publikut? Nad on saalis ja nad on ülbed. Käies Volksbühnes, ostavad nad endale kolme
euro eest moodsa inimese reputatsiooni, aga kas neid see, mis laval juhtub, ka tegelikult huvitab? Nad istuvad ja
nad ootavad, aga nende hoiak on üleolev. Saksa publikut on võimatu sisemiselt kuidagi liigutada, ütles Schubert ja
tema naine jõi pitsi tühjaks. Jah, ütlesin mina. Ma arvasin siiamaani, et me oleme sinnapoole teel. Ja et me kindlasti
jõuame sinna, aga sellest pole ka hullu, sest teatud osa publikust on alati miski, mis ootab teatrilt ühtekuuluvustunnet,
solidaarsust. Aga kui te ütlete, et ka Volksbühne publik on säärane, hakkan ma mõtlema, kas ka NO99 ja Krahli
tulevik ei või säärane olla. Et sisemiselt ei lase enam ennast keegi liigutada, kuigi nad sellest räägivad. Ja mõni kuu
hiljem ütles Schubert pärast Draamateatris käimist, et tal tulid pisarad silma. Kas tead, ütles meie katoliiklasest
lavastuskunstnik, ma nägin seda teie juures ja nüüd nägin ma seda uuesti. Inimesed riietuvad pidulikult, nad istuvad
vaikselt ja nad tõepoolest kuulavad. Ma ei arvanud, et ma teatris veel säärast asja näen. Teie publik ... Tundus, et ta
neelatas.
Ka mina jõin pitsi tühjaks.
11. oktoober 2005

Ülestunnistus
Ene-Liis Semper

Päris algus võis olla nii kuue-seitsmeaastaselt. Mu ema täditütar töötas Estonia teatris lavatöölisena ja teatrist
sai minu jaoks esimesest käigust peale täiesti vastupandamatu koht. Tilkusin lava taga, peites end häda puhul
dekoratsioonide varju, püüdes samas oma sealviibimist õigustada mõne kardina serva hoides, kui alt suuri
butafoorseid müürikolakaid läbi lohistati. Inspitsiendist oskasin targu eemale hoida ja õige kah, praegu ajaks mõte
kusagil lavasügavuses luuravast palavikuliselt põlevate silmadega koolieelikust mul endalgi kananaha ihule. Kõik
ooperid, balletid, operetid ja muusikalid olid toona pealuus ja kontides ning kodus mitu ekstra laegast lava tagant
leitud aarete säilitamiseks. Boriss Godunovi mantli küljest pudenenud pärlid, mõni balletiseelikust pärinev “briljant”,
läbitantsitud otstega roosast atlasest varvaskingad, mida õnnelikul päeval lavatagusest prügikastist leida võis. Mingil
hetkel oli mul kaheksa paari seinast-seina suurustes balletikingi ja ma poleks miski hinna eest ühestki loobunud.
Mitme paari villaste sokkidega sai ju ka suuri numbreid kanda ...
Peagi süsteem täiustus, tekkisid paksud kaustad täis artikleid esietenduvatest lavastustest, parajasti lavakat
lõpetavatest kursustest ja tohutult halvas kvaliteedis ajalehefotodest. Kümneselt olin valmis teatriloo eksamiks, mida
kunagi vaja ei läinud.
Pioneeride palee teatritrupp, kuhu sattusin, oli selles mõttes erakordselt õnnelik, et poisse oli kõvasti rohkem
kui tüdrukuid ja enamikest said hiljem näitlejad. Tarvo Krall, Tamur Tohver, Rednar Annus, Taavi Eelmaa, Andres
Puustusmaa, Tarmo Männard, Milling ja Normann ... Ühesõnaga, puberteedist ei mäleta ma muud, kui ühte lõputut ja
katkematut proovitegemist ja analüüsimist. Põhjus-tagajärg seosed olid jututeemaks, samal ajal kui koolis klassiõed
pabistasid, kas mõlemad vastkasvanud tissid on ikka ühesuurused. Milline vedamine!
Kunst, jah - jumal paraku! - ei huvitanud mind üldse. Enamik lapsi, kelle joonistusoskuse vanemad lasteaiaealisena
avastavad, käivad ju kunstiringis pigem harjumusest kui kirest. Vähemalt eelistasin ise nii mõelda, et süümekaid
ei tekiks. Ei suutnud kunst minu silmis teatriga konkureerida, ei iial, iial, iial! Uskusin seda veel kunstiakadeemias
kolmandal kursuselgi. Põhiliselt väljendus mu mustvalge suhe rohketes kooliajal kujundatud lavastustes ja täiesti
arenematus joonistus- ja maalimisoskuses. Ime, et mind välja ei visatud.
Videod tekkisid ootamatult ja nii loomulikult, et mitu aega suutsin isegi vanad teoreetikud ära petta. Keegi ei
kahtlustanud mind kunstipõlguses, kriitikute kiidulaul uinutas pikapeale ka mu enda eelneva veendumuse. Sain
endale uue elu, mis esimesed aastad hargnes eelnevast justkui päris eraldi, nüüd aga kipub juba segunema ja
põimuma. Ega must vist ses elus enam muud kui kunstnik tulla saa. Põhjus-tagajärg seosed, kusjuures, osutusid
kunstis sama tulusateks kui erisuurused tissid.

Aju kunsti ajal
Jaanus Harro

Aju ja käitumise uurija leiab, et kunsti vajab vaid meie aju ja seega närvirakud ja seega muutub närvirakkudes ja ajus
kunsti toimel midagi oluliselt. Mis ja kuidas, on väga lihtne teada saada. Me peame enne vaid teadma täpselt, kuidas
aju talitleb, ja määratlema ühemõtteliselt, mis on kunst.
Taju-uurijad on kirjutanud vaimustavaid analüüse suurte meistrite töödes kasutatud viisidest meie tähelepanu paeluda. Ka ajus toimuv pole taju lahkamisel enam mõistatuseks. Näiteks teadmine, et nägemiselamus koosneb värvi,
kuju, sügavuse ja liikumise tajumisest, milleks närviteed kõik nähtava esialgu lahutavad, et sellest aju saaks terviku
uuesti kokku liita. Nii võime nähtava kunsti tehniliste tahkude loetlemisel päris hästi ette kujutada, mis peas toimub.
Kuulmisel on oma käigud. Sellised analüüsid lähendavad meid kunsti mõju mõistmisele küll, aga vahest mitte selle
keskmele. Nagu tõdes Betti Alver, on kunsttükk midagi muud kui kunst, mis on “salalik sügav”.
Kui õnnestuks kunstikogemust esile kutsuda meie eriala parimate töövahenditega – aju elektrilise ergutamise ja
psüühikat muutvate ravimite manustamisega -, siis peaksime suunduma laboratooriumi. Seal on küll mõned uurijad
juba ees, kes näitavad pilte ja mängivad muusikat ja vaatavad, mis ajus juhtub. Niimoodi leiame ajus nägemis-, haistmis- ja huumorimeele, harmooniataju ja terviklikkuse hoomamise paigad üles. Kas see on kunst?
Me vaidleme neil päevil tegelikult veel lihtsategi tajumuste esindumise üle ajus sajanditevanuse lokalisatsiooniprintsiibi kohaselt. Moodsamas keeles, kas aju töötab modulaarselt või distributiivselt. See on, kas asjad ja nähtused
leiavad tajumist kindlas kohas või samal ajal paljudes erinevates kohtades üle aju. Näiteks kas inimene tuntakse ükskõik mis kujul ära ühes kindlas paigas ajus või mitme paiga koostöös. Paiknemispõhimõttel peaks ajus kusagil olema
kunstitundmise koht, mis kunstiga kokkupuutumisel särama lööb. Aga kust teavad silmad või kõrvad saata aistinguid
kunstikeskusesse? Neil ju ükspuha. Eriti raske peakski olema teatris või kinos.
Jaotusmudelis oleks ajus neid paiku palju, mis kunsti aegu ärgastuvad, aga kunst sünnib aju meelest vaid siis, kui
moodustub kunstipärane muster. Kuidas eristada kunstipärast ärgastusmustrit kõikidest aju toimetustest, mis nägemise, kuulmise, mälu ja kujutlemisega erinevaid mustreid ketravad? Põhimõtteliselt on moodsad ajukuvamismeetodid võimelised sellele valgust heitma. Vaadakem, mismoodi katsealuse enda hinnangul asetleidva kunstielamuse
ajal aju talitleb. Mida rohkem tundus kunsti moodi, seda tugevamat signaali tahaksime näha. Kuid me peame puhta
kunstimustri leidmiseks kogupildist maha lahutama kõik sellega paratamatult kaasnevad tehnilisemad tunnetusilmingud. Takistuseks saab esimeses järjekorras nende piisavalt täpne määratlemine kunstikogemusest eraldi. Kuidas
näha täpselt sedasama, mida kunsti nähes, aga nii, et kunsti ei näe?
Kas ajust saabki leida kunsti, kui ajud on ühesugused, aga võime kunsti mõista, mustritest ja kitšist eristada, kuulub
mõnedele rohkem, ja nemadki ei arva ühtmoodi kasvõi näiteks Kalevipoja kujust Tallinna lahes? Hea küsimus, selle
peale jõuame kindlasti oluliseni. Ajud ei ole ühesugused. Ajud on erinevad ja mõnedes kunsti hoomamise võime on ja
teistes ei ole. Mida nad peavad kunstiks, langeb esimesteski kokku teatud piirides.
Miska peame eristama kaks küsimust üksteisest. Esiteks, miks kujuneb kunstiks ühes ajus Rubens ja teises ajus
Picasso ja kolmandal vahet pole, peaasi, et palju maksab ja inimesed õhkavad. Ja teiseks, miks mõnes mõlemad ja
mitte mingi asi X. Teiste sõnadega, ei saa olla samad viisid tajumaks konkreetset kunsti ja üldist kunstis.
Miks ühele meeldib ainult Rembrandt, aga mitte Klimt, ja teisele Klimt, aga mitte Rembrandt, on veel vara selgitama
hakata. Me peame teadma enne kunsti üldist ajupeeglit, kui hakkame kirjeldama niisuguseid erinevusi, milles mängivad kaasa kodus ja koolis õpitu, soovid käia kaasa moega ja teiste inimeste arvamusega, suutlikkus tõtt tunnistada
endale, saati siis teistelegi. Ülesanne mõista kunsti ajus üldiselt on suur ülesanne alguseks küllalt. Seejuures jõuame
potentsiaalide, võimete ja võimaluste juurde. Eirakem seda vahel ebameeldivat tõdemust, et mõnel pole kunsti jaoks
üldse soolikat. Kunstimaitse üle uurijad vaielda ei tohi. Et kunst on olemas ja üldlevinud, tähendab seda, et kunstisoon on reegel, mitte erand. Mis omakorda tähendab, et eeldused kunsti tajumiseks on kõikidel. Vähemalt inimestel.
Pole mingi kunst defineerida kunst ära nii, et aju-uuringud peatuvad. Aju-uurijate meelest pole see huvitav, sest ajuta
kunsti ei saa. Ja ajudele kunst meeldib, kuigi nad on praktilise meelega. Nii et kunstil peab olema praktiline väärtus,
ja seda ajast enne raha leiutamist. Või siis kunsti algosadel.
Kunst võib muidugi kõlada uhkemalt ühtse ja jagamatuna, aga kuna siis pole aju ja käitumise uurijal palju sellega
peale hakata, eelistab ta kujutleda teistmoodi. Et kunstitaju kuulub sünteetiliste nähtuste valda, ja et sünteesi toormaterjal vedeleb looduses. Miks ta seal on, jääb järgmiseks korraks. Esialgu sellest, mis.
Ja et kuidas seda teada saada. Me kas saime kunstitaju kelleltki kõrgemal, kes meie eest kõik ära plaanib – ja sel juhul tuleks oodata vastust tema käest. Kas kunst on loodud ühekorraga? Koopa- ja kaljujooniste järgi vähemalt ammu
enne meie ajaarvamist ja selle kestel kujunenud eelarvamusi. Või siis teine võimalus, et kunstitaju tekkis olemasoleva
maailma tükkidest. Kuigi esimene võimalus on teisega vastuolus, ei ole teine esimesega seda tingimata. Kuid piirdugem primitiivsemaga ja otsigem tükke taga. Loodusest siis muidugi.
Teha seda on raskem kui öelda. Näidata rottidele või ahvidele Aivazovski maali? Nüüd põrkume taju-uuringute rajajoonega, sest teistel imetajatel on teistsugused silmad, kõrvad, kombitsad. (Ma prooviksin võistelda rotiga puutetundlikkuses küll, kuid mitte siis, kui minagi peaksin kasutama vurrukarvu. Küllap rottki mõtleks sama ettevaatlikult.

Ei tea küll, kuidas ta mõtleb, kuid ellu jääda oskab hästi.)
Eeldused kunsti tajumiseks on kõikidel, jäägu need pealegi kahjuks paljudel ebasoodsas keskkonnas võrsumata.
Kuid ma mõtlen siin kunsti üleüldse. Mõnele muusale võime olla pimedad või kurdid. Enesestmõistetavalt silmade või
kõrvade puuduste tõttu, küllap aga ka närviteede iseärasustest ajus. Näiteks maalikunsti armastaja ei pruugi muusikast palju pidada ja vastupidi. Kuigi nii värvide kui helide maailma ürgne mõju pärineb inimeste eelsest ajast. Värvide
kombinatsioonid ruumis pidid olema elulise tähtsusega toidu leidmisel enne teisi. Helid hoiatasid hoomatavate ja
hoomamatute ohtude eest või lubasid neist pääsemist. Nii muudavad need praegugi ajus virgatsainete vabanemist ja
närvimustreid sageli arusaamatul viisil – sest praegu pole neil signaalidel enam sama tähendust. Aga kunagi oli väga
oluline tähendus, mis süvendas teabe voolusängid ajus kanjoniteks, mida mõne tuhande aastaga ei silu – pigem kasutada neid uuel viisil ära.
Selles mõtes on kunst ju parasiit? Võtnud üle potentsiaalid ajus, millel oli kunagi teine eesmärk, aga mis tehismaailmas jäänud vabaks. Ei, see on sümbioos, vastastikku kasulik kooselu. Kunstil on kommunikatiivne väärtus palju laiemas võtmes kui pildi lugu. Määratleda inimkooslusi. Arendada üldistavat tunnetust. Hoida alal võimet üllatuda.
Isegi, kui me kunsti ei oska valemitega kirjeldada, allub see tõenäoliselt neile. Näiteks Picasso otsis selliseid reegleid
oma pildikeeles. Otsigem edasi.
Mis toimub ajus kunsti ajal? Kes kunsti tajub, sellele see meeldib, mida ta kunstina tajub. Nii et meeldivaid elamusi
loovad virgatsained ja närviteed annavad oma panuse. Kunst pole aga konkreetne, vaid abstraktne hüve. Niisiis ka
need närvirajad, mis eritlevad abstraktseid nähtusi. Või on vastupidi ja inimese aju eelne olek ongi üldise pildi haaramine, milles korda loov närvitalitlus aitab igapäevase eluga paremini ja kiiremini toime tulla, kuid segab raskestihõlmatavaga tegelemist? Kaasatakse mälusse salvestunud märgid. Vahest ka mälu, mis mäletab meid ennast märkide
keskel. See on suurem asi kui esmalt tundub, sest mälus on palju, ja õige väljaotsimine on kunst. Ja mida me veel
teame? Mõelgem kõigepealt paremini läbi, mida me tahame teada saada.
Paar kindlat ja lihtsat reeglit siin on. Kunsti ajal aju ärgastub ja ärkamisvõimetus ajus kunsti ei mõisteta. Võib küll olla
ka nii, et kunsti äratundmiseks peavad mõned ajumustrid vaikima, kuid täielik vaikus ei sobi siia. Kui tahame kunsti,
siis eendagem aju.
Ja teater? Kõige suurem väljakutse ajule. Stseenid, hääled. Vahest ka lõhnad. Veel kord helid, mis kannavad harmooniaid ja närvide omavõnkesagedusi. Ja helid, milles tunneme ära meile tuttavad sõnad. Mõtted. Põranda vibratsioon.
Inimeste lähedalolek. Aga need inimesed ei käitu äraõpitud elu reeglite järgi. Nad on korraga mitmes olekus. Neil on
kodus üks elu ja siin, laval teine. Kõik nad moodustavad terviku ja laenavad märke meie mälust. Teevad märkidega
ootuspärast ja ootamatut. Kui aju ei moodusta aistinguist ja märkidest tervikut, ajab haigutama ja vaatama, kes veel
on teatrisse tulnud. Päris hea ajaviide siiski.
Kui aga moodustub tervik – laval ja meiega –, siis pole aju pärast etendust enam see mis enne.

Pilt kaugelt vaadatuna
Vestluse põhjal Reet Neimar

Olen teatriloolane, pedagoog, toimetaja. Sündinud 1945. Täiesti kindlalt ei ole ma teatri NO99 sihtgrupp. Ütlesite
minu poole pöördudes, et sooviksite oma teatrile heita pilku kõrvalt, inimese poolt, kes ei kuulu noore teatri siseringi
ja kes pole teie kohta veel sõna võtnud. Hea küll, lepime siis vaatepunktis kokku. Järgnev on tõepoolest kõrvalpilk,
ühtlasi aga sellise inimese vaade, kes on eesti teatrit näinud üle neljakümne aasta, seal hulgas Lavakunstikoolis kõiki
Tiit Ojasoo üliõpilastöid.
Millest alustame? Hädalist vajadust uue teatri järele minu meelest ei olnud, sest Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semper, kes
NO99t veavad, polnud teatrita. Nad said oma ideid realiseerida Draamateatris ja mujalgi ning ma ei näe pärast esimest aastat ka artefaktides tohutut erinevust võrreldes sellega, mis nad varem tegid. Kui rääkida institutsioonist tingnimetusega “avangardteater”, siis pole samuti tegemist millegi meil päris enneolematuga, isegi Tallinna piires – Von
Krahli teater on juba tükk aega tegutsenud. Väga rõõmustav on aga üks asjaolu. Teatrit jõutakse energiliselt vedada
siis, kui on veel palju jõudu ja eneseteostustahet. Samas juhtub harva, et nii noorelt saab teatrit oma käe järgi korraldada, kõike omatahtsi teha. Ja eriti harva juhtub, et sinna taha antakse riiklik ressurss. Tavaliselt tuleb see võimalus
kätte siis, kui ollakse juba kogenumad ja mõnevõrra ka ettevaatlikumad. Niisiis võib toimuvat käsitleda kui katset.
Sotsiaalpsühholoogiliselt on tegemist päris huvitava eksperimendiga. Ma usun, et sel seltskonnal on ideid ja energiat. Annet. Tahet. Kas ka vastutustunnet, paindlikkust ja reaalsustaju, näitab aeg. Teatri nägu alles hakkab kujunema. Teater ei sünni nii ruttu, kui seda võb-olla näha tahetakse, nii teatri sees kui ka väljaspool – isegi kui on tegemist
noorte inimestega, kes sooviksid hästi järske liigutusi ja pöördeid. Meeldetuletuseks: kas pole konkurendi, Von Krahli
teatri parimad saavutused hakanud tekkima alles nüüd, viimastel hooaegadel, ent kui kaua see teater juba eksisteerib!
Elunäinud inimesena olen hakanud möödunud aasta jooksul mõtlema aga mitte niivõrd NO99 üle, kuivõrd kriitika ja
ajakirjanduse üle. Olen hakanud meelde tuletama, kas minu teatriea jooksul (mis algas millalgi 60ndatel) on olnud
juhtumit, kus osa kriitikuid asub avalikult ja a priori toetama üht teatrit – ükskõik, mis seal ka toimuks. Tõesti, mul tuli
meelde üks juhtum: kui 1965/66 sündis Noorsooteater. Ka siis oli osa kriitikast teatri poolt, mõistis ta taotlusi, huvitus
ja püüdis igati toetada. Ent siin on ka üks erinevus: kriitika esindas toona laia publiku arvamust. Saalid olid alati täis,
teater kujunes üsna ruttu tolle aja parimaks teatriks ning võime öelda, et tallinlaste lemmikteatriks jäi Noorsooteater
veel kauaks (kui ka Tartus uued tuuled puhuma hakkasid). Uut teatrit toetava kriitika selja taga oli rohkem avalikku
arvamust, inimesi, kes hääletasid jalgadega – piletit ostma minnes ja etendusele tulles. Nüüd on NO99 teatril küll
sõbrad-fanaatikud, kuid publikut pole veel kriitikute viietärniliste hinnangute taha kogunenud. Jäägitu, pimesi jaatamisega ja samas teiste teatrite suhtes agressiivse või üleoleva kriitika kaudu toetuse avaldamisega ikka jälle “omadele” võidakse teha teatrile ka karuteene. Alates sellest, et kui keegi siiski pettub, siis ta ei tule siia väga pikka aega, ta
ei usu ühtegi positiivset retsensiooni. Noorte juhtide puhul on olnud alati oht, et ka tegijad hakkavad ise kiitust väga
uskuma, enesekriitiline meel võib kaduda üllatavalt kergesti. Ent mida muud saabki elukogenud inimene öelda, kui
et teater sünnibki ju tegelikult koos fännidega. Kui tal üldse toetajaskonda ümber ei oleks, siis poleks NO99t tõesti
kellelegi vaja olnud. Fanaatikud on siiski olemas ja see näitab, et olgu ükskõik kui väikesele grupile, on NO99 siiski
oodatud teater. Mulle tundub samas, et kunstiline vahe ei ole nii suur, et see toetus saaks tekkida tulemuse pealt
– see tekib pigem sõpruskonna või inimsuhete pinnalt. Parimal juhul kujuneb see põlvkondlikuks nähtuseks. Mis on
ju samuti loomulik. Kõige hullemaks pean olukorda, kui teatripraktika ning -teooria omavahel kokku ei saa, inimesed
ei tunne või vaenavad üksteist.
Samas on teater erinev ka lavastuseti. (Tõsi, ma ei ole näinud Inimese teekonda ja veel ka Kahte päikest.) Esimese
tüki kohta (Vahel on tunne, et elu saab otsa ja armastust polnudki) on minu isiklik arvamus niisugune: olulisim pluss
on siin toimumine ise – teater sai paigalt minema. Sündmus oli toimumises endas – teater avati, ja midagi tuli näidata. Kuivõrd ta tegelikult oli programmiline lavastus, mis haarab ette kaugemaid ideid ja teemasid, seda selgitab alles
aeg. Etenduselt lahkudes ei saanud ma öelda, kuidas ta iseloomustab järgnevaid hooaegu, mil määral on ta sümptomaatiline. Arvan, et see oli ilmselt ka hädalahendus – kohati väga leidlik, aga kui inimene on näinud teatrikoolide
etüüde, siis ta vapustatud ei olnud. Teisest küljest: eks tahe provotseerida määras ka antud juhul etenduse alguse,
mil teatatakse, et etendus jääb ära. Vana kala, kes on üht-teist lugenud ja näinud – teda see kohalt ei kangutanud.
Ent esietendusel tõusid Tõnu ja Ülle Kaljuste ning hakkasidki minema. Tekkis kohe kahtlus, et see on kokkulepe,
etendusse integreeritud samm. Samas ma vaatasin, et Tõnu on kuidagi tõreda ja tüdinud näoga. Kas ta tõesti on nii
hea näitleja? mõtlesin ma. Hiljem selgus: nad olevat lahkunud siiski omal initsiatiivil. Kui see nii on, siis on see väga
õpetlik, et üks proff, sisseelanud kunstiinimene ei viitsi niisuguseid trikke ja narrimist kaasa teha. Tema ei tule ju orkestri ette, et langetada käed ning öelda – ei, me ei mängi täna. See saabki olla noorte algajate mäng. Võib-olla oli
see kellelegi rõõmus ja vajalik algus, käib eneseteostuse hulka, aga hädavajalik ta polnud. Jah, põhimõtteline vastus
mulle on teada: kui mujal maailmas on püütud nõnda provotseerida ja šokeerida, miks siis ei võiks ka siin proovida.
Pigem arvan, et võib-olla peegeldas selline ava-akord sisemist prooviprotsessi, hetke, kui avastati, et “sein tuleb
ette”, ja hiljem leiti, et see tunne tuleb tempida lavastusse sisse. Tegelikult oleks võinud niisugusest ideevälgatusest

edasi liikuda. On selge, et proovide käigus, kui kõik on veel kinnistamata, võib tekkida idee, et “voh, teemegi nii, et
etendus ähvardab ära jääda”. Ent edasise kinnistamise käigus peaks saabuma selgus, et seda lapsikut mängu pole
siiski vaja. Muide, see kõik on vaid oletus, ma pole küsinud, kuidas seesugune algus tekkis.
Kõige hõredamaks jäi siiski näitemäng ise. Hiljem tagasi mõeldes mäletan ma kõige rohkem Hendrik Toompere kontsentreeritud täpsust ja kahte seina peal istuvat meest, praktilis-visuaalset lahendust. Lavastuse kaks poolt ikka väga
loomulikult ei liitunud, ent samas esindataksegi teatrimudelit, kus, nagu tihti öeldakse, kõik märgid tekivad ja kaovad,
tähendused on liikuvad, lõplikku kujundisüsteemi ja sõnumiselgust ei peagi olema, miski ei pea minema sujuvalt,
jälgitavalt edasi. See on teatritegijale väga mugav programm, ma ootan, millal see aeg Eestis läbi saab. Muidu on
ehk tore, et iga vaataja loogu ise oma peas etendus, saagu aru, nagu saab, lavastaja ei peagi vaatamist suunama,
näpuga näitama, aga siin on üks viga: tegijad võivad end alati välja vabandada – suvalised liitmised ja mängureeglite
vahetamise annab alati ka õiguse öelda “miks ka mitte?”. Kaob võimalus tunnistada üht-teist ebaõnnestunuks, leida,
et midagi oleks võinud teisiti teha. Ja siis on kõik hästi tehtud, mis parajasti tuli. Sisuliselt mul suurt rääkida ju pole,
teie manifesti dešifreerijaks ma ilmselt ei sobi. Ja üldse arvan, et manifestid on selleks, et nad hästi kiiresti unustada.
AGA: kui me pole uue teatri sünni vastu, siis peame olema rahul, et see juhtus. Avang sai tehtud, mäng jätkub.
Järgmisena nägin Padjameest. Midagi absoluutselt pööratut, mida poleks saanud Draamateatris teha, siin ei olnud.
Ühest küljest oli mul etendusel huvitav, sest siinkõneleja on vaataja, kes tahab jälgida näitlejat lavastaja suunatud
partituuris, atmosfääris, suhete pingestamisel tekkivas duellis. Ses aspektis köitsid mind kõige rohkem Rein Oja ja
Tambet Tuisu rollid, kaks ülejäänut tublit noort näitlejat pakkusid nii lähedase distantsi jaoks natuke üle. Teiselt poolt
on üks sisuline kahtlus, mis maailmas alates 60ndatest on alati päevakorrale kerkinud: kui püütakse julmuse ja vägivallaga šokeerida, näidata seda probleemi publikule väga füüsiliselt, siis, arvestades lähedast distantsi vaatajaga,
võivad sellised asjad viia harva sihile. Siin teeksin ma vahet kahe vaatuse vahel: esimeses vaatuses oli tegu jõhkrate
seikade eskaleerimisega (võib-olla tuleneb see juba näidendist, mida ma lugenud pole – ses mõttes olin vaatajaga
ühes olukorras). Kui publik istub lähedal, tekib aga soovitule vastupidine efekt: inimene ei lase end psüühiliselt raputada, vapustada, ta tõmbab vaatamisel mingi soomuskaitse ette, ta ei lähe kaasa, ei ole emotsionaalselt avatud.
Teises vaatuses oli aga teistmoodi, tänu autorile leidus seal ootamatuid tegevuskäike ja motivatsioone, intellektuaalseid üllatusi, mida esimese vaatuse põhjal ära ei arva. Seetõttu läks mul teises vaatuses huvitavamaks, näitlejate mäng oli kohati palju peenem, ei olnud vaid jõhkrate stseenide kuhjamine, vaid tekkis vaimse vägivalla probleem.
Paljud vaatajad on öelnud, et “nad vist arvasid, et ehmatavad meid, aga mina küll mingit erilist šokki ei saanud”.
See ei tähenda, et inimesed oleksid panetunud, vaid seda, et kui kunst läheb liiga agressiivseks, püüab inimene end
kaitsta. Füüsiline lähedus vaatajale ei tulnud Padjamehe puhul kasuks, võib-olla tasuks toolid lavast kaugemale viia,
loovutada osa istekohti. Omaette asi on repertuaarivalik. Inimene, kes on niivõrd teatrikogemuseta, et hakkab loole
üks-üheselt kaasa elama, siia teatrisse ilmselt ei satu. Need, kes käivad, saavad aru, mis teema peale mäng käib,
kuid nemad võtavad vastu oma “vahekoefitsiendiga”. Ma ei tea, kas teemad, mis tulevad Ojasoo repertuaari juba
Roberto Zuccost ja Inishmore´i leitnandist, osaliselt varemgi, peaksid jääma kauaks domineerima. Võib-olla ta lähtub
sellisest loogikast, et kui mujal maailmas neid tekste lavastatakse ja meil on vastav nišš täitmata, siis tehkem ka.
Kuid sel juhul on see äriidee, üks teatri müümise katseid. Ma ei usu, et see tee teda ennast lõputult huvitab.
Padjamees toetub selgelt näitlejale. On selge, et teater loob praegu ka püsitruppi ning ega mul siin palju õpetada
olegi. Trupi kujundamine on pikaajalisem töö kui sinna kuuluvate näitlejate palkamine. See võtab mitu head aastat
aega, kuni partnerlus ja ansambli stiiliühtsus tegelikult sobitub. Mõtlemiseks tahaks vaid lisada ühe aspekti. Rein Oja
osalus näitas, et erinevas vanuses näitlejate kaasamine oleks kasulik – et poleks ainult noortepunt, kus kõiki tegelasi
mängivad ühes vanuses näitlejad. Esmalt võiks hinnata juba kogemust, mis sel juhul truppi juurde tuleb (kuigi kindlasti tuleks ka omajagu rutiini, harjumuspärast mõtlemist), teisalt on see vajalik publiku jaoks, näitemängu usutavuse
loomiseks. Muidugi, on küll ja küll olemas absoluutse tinglikkusega teatreid, kus noored mängivad kõiki rolle (ja vananevad kollektiivselt), aga laiem publik armastab teatud illusiooni, usutavuse määra: keskealist mängib keskealine,
vanainimest vanem näitleja. Selles kontekstis tegi rõõmu, et üle pikkade aastate otsis keegi üles Hilja Varemi ja pakkus talle osa (Seitse samuraid). NO99t on käsitletud ka võtmes, kus “lavastajateater” justkui välistaks “näitlejateatri”.
Nii see siiski ei ole. Lavastajateater ei välista enamikel juhtudel tegelikult üldse näitlejaloomingut. Ideaal peaks olema,
et lavastaja juhtimisel ja nägemusel näitleja lõpuks m ä n g i b. On lavastajateatri eritüüpe, kus näitleja on marionett,
vaheta üks teise vastu, midagi ei muutu, aga ei, ma ei arva, et Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semperi teater selline oleks või
selliseks muutuks.
Kolmanda asjana nägin Seitset samuraid ja see oli NO99 muljetest kõige kihvtim. Üllatusvõimeline, leidlik ja vaimukas
lavastus – mõtlen siin kõikvõimalikke autosid, busse ja puändina – rahvatantsijaid. Nupukas, hea julgusega profilt
tehtud vaatemäng. Visuaalne pilt suurepärane. Liikumisseade väga hea. Aga miks ma ei hüüa siis: oo, kümne aasta
parim tükk? Sisuline töötlus polnud sama perfektne. Ma tabasin küll hämaralt ära, mida taotleti, kui jaapanlastele
liideti Libahundi teksti ja toodi sisse eesti rahvariided, kuid selles struktuuris puudus välise lihvitusega võrreldav

täpsus. Enne etenduse vaatamist lugesin ajalehest: Vaat nüüd räägib teater õigetest väärtustest!, ent neid väärtusi
ei nimetatud ega kommenteeritud. Kui ma lõpuks vaatama läksin, sain aru, et ega see polnudki seal Kadrioru lavastuses selgesti avatud. Võib ju mõelda alalhoidlikkuse, riski, kohusetunde kategooriatele, aga struktuuris polnud see
siiski kuigi jälgitav. Oli rohkem show, kus palju vahvaid elemente, aga sisulise partituuri läbitöötatuse aste jäi kohati
hõredaks. Ja mul tuli veel säärane vanainimeselik mõte: Tiit on alles nii noor, ta kulutab praegu enda ja Ene-Liisi fantaasiat ideede peale, mis on üsna lapselikud (ka näiteks Julia oli rajatud väga noore inimese probleemile; niisuguseid
küsimusi küsitaksegi ainult kas noorena või siis uuesti päris vanana, Ingmar Bergmanina näiteks). Inimlik küpsemine
on alles ees. Nii et ehk viie või kümne aasta pärast tuleb tema kui lavastaja õige aeg. Sisulise avastusena seetõttu
Seitse samuraid ei mõjunud. Eelkõige efektne atraktsioon, rohkem tsirkus kui teater. Suvelavastuste reas muidugi
erakordne. Kui lavastajat siiski konformism ja nonkonformism teemana huvitab, siis ilmselt mõnes edasises lavastuses tõuseb see läbitöötatumalt taas esile.
Kirsiaed kuulub minu arvates projektide hulka, mida küllap ka edaspidi siia katuse alla võetakse, kuigi otseseselt
ta NO99 programmi vist ei kuulu. Kui vaatan seda kui klassikatöötlust ja võrdlen Juliaga, siis viimasel oli
Shakespeare´ist kaduma läinu teiste vahenditega taastekitatud. Kirsiaia kaod võrreldes näidendiga on suured. See on
pigem tõestus, et ka nii saab Tšehhovit teha - jah, saab, aga kas tasub? Pepeljajevi Kolm õde meeldis mulle rohkem,
seal kasutati motiive, metafoore, märke näidendist ja loodi uus struktuur, siin aga püüti justkui minna mööda näidendi enda kontuurjoont, kuid väga palju läheb kaduma nende väljahõigatud “vaatuste” ajal. Mängureeglid antakse
vaatajale kätte pisut eksitavalt. Kuid oksjonijärgsed stseenid, lõpu-eelsed jalgrattad, karnevalilikud või palaganlikud
kirjud hilbud, Tšehhoviks grimmeeritud Pepeljajev ise finaalis meeldisid mulle väga. Kõik eelnev oli aga iseenesega
kuidagi vastuolus: polnud seda suuremat vabadust, mis oli võetud endale Kolmes ões. Esitati justkui lugu, kuid lünkadega. Eks ta kuulub pigem eksperimendi lahtrisse. Huvitav, et see on rohkem eksperiment kui Ojasoo-Semperi
lavastused. Nende puhul pole mul kunagi tekkinud muljet, et neil on lavastustes katsetatud asju, mida hiljem edasi
kasutatakse – nad panevad kõik sisse, mis sel hetkel sisse panna on.
Ilmselt uus on selles teatris kunstniku ja lavastaja ühislavastamine, nende koostöö aste. Sellist läbipõimitust, visiooni
aktiivsust pole Eesti teatris varem olnud, isegi neil puhkudel, kui on tegutsenud kindlad töötandemid. Mari-Liis Küla,
selle ala elav klassik, on juba ka maininud, et keegi võiks sellele paarile soovitada, et neile kummalegi oleks ehk
värskendav ja kasulik teha mõni lavastus ka teise tööpartneriga. Mina arvan, et Semperit kutsutakse kõigi lavastajate
poolt, ent kas Ojasoo soovib enam kellegi teisega teha? Aga kust ma tean! Selle teatri köögipoolt ma ei tunne. Kõik
oletused, mis siin mõeldud/öeldud, on vaid heietused eemalt. See on NO99 pilt kaugelt vaadatuna.
Lõpuks tahaksin eluaegse lektorina oma mõtet korrata: teatrid ei sünni ühe aastaga. Mina olen alles kõige heatahtlikumas ooteasendis. Ärgem rutakem sündmustest ette.

Küülik. Mõned tuletuskäigud Papjee-masees
Aleksandr Pepeljajev

Küülik tekkis täiesti juhuslikult -- katsest kujutada taevast: kui Idale seoti pähe toru, siis Sonja ütles: Ahaa! Ta on nagu
küülik! Ja see kujund jäi esialgu niisama ootele. Hiljem hakati meenutama Kingitusi ja tuli meelde, et ma pakkusin
seal omal ajal välja kirjakandja, kelleks etüüdis oli Ida. Sellisel moel tekkis kirjakandja-küülik. (On selge, et Kingituste
etüüd kirjakandjaga laienes esialgsega võrreldes - tekkis veel üks tegelane, tunnistaja, vaatleja, vaikiv osaleja. Kui
lisandusid kõrvad, tekkis Idal palju huvitavaid improvisatsioone - teenistusvalmidus, tõtlikkus, hais, naiivsus, palju
püsikujundeid, mis polnud eriti kirjakandjaga seotud, kuid tekivad peaaegu kohe, kui kirjakandja on ka küülik.)
Ja järgmiseks momendiks sai kirjakandja erutus viimase kingituse - paberisse keeratud Sonja - kätteandmisel. Siin
toimus üks alguses täiesti ettenägematu muutus - loo peategelased vahetusid - Sonja ja Lottcheni asemel, kes saatsid üksteisele järjest intiimsemaid kingitusi (muuseas, ärgem unustagem, et etüüd seisnes situatsiooni viimises maksimumini, ja küüliku seks oli meenutus Anja minutilisest improvisatsioonist Konteineris, 2003), said peategelasteks
Küülik ja Laud (Ida ja Johanna), ja situatsiooni traagilisus jäi naiivse küülikuõnne varju. Edaspidi oli loomulik, et situatsioon lõppes etenduse põhimüüdiga - illusiooni hävinguga. Seejuures küüliku laps tekkis teisest improvisatsioonist
- Johanna improvisatsioonist koeraga, kellel ta lõikas järjepanu küljest saba, kõrvad, käpad.
Etüüdi enda valisin ma välja peamiselt seepärast, et algvariandis oli selles pesu saatmise intiimne moment, kusjuures
lõppvariandis vahetus rinnahoidja aluspükste vastu, ja ma ei saa öelda, et see oleks parem olnud, kuid tehniliselt
osutus võimatuks kostüümis olles rinnahoidjat ära võtta. Nähtavasti pidanuks ikkagi püüdma seda teha, sest aluspükste puhul oli arusaadav, et nad on fiktiivsed, aga rinnahoidja all polnud silmanähtavalt mitte midagi.
Huvitav oli ka jälgida, kuidas küülikuks muutumise tehniline moment, üsna keeruline ja pikk, muutus tähenduslikuks
episoodiks ja andis näitlejaile täiendava võimaluse kujundi laiendamiseks. Seejuures on vägagi märkimisväärne, et
esietendusel osutusid Sonja ja Lottchen, kellel polnud kaua aega proovides justkui midagi teha, olevat väga pingelises pealtkuulamise ja erandliku kohalolu situatsioonis. (!!! Mitte kiirustada situatsiooni tagant, lubada endale mõnda
aega mitte teada, mida kõige sellega pihta hakata. Loomulikult pidada silmas, et millalgi peab ebaselge selginema
ega tohi endal lubada neid arvukaid “mitteteadmisi” läbi lasta.) Kui Johanna riietas intiimselt Idat idiootlikuks küülikumaskeraadiks, väänlesid Sonja ja Lottchen pealtkuulamise jõuetuses ja võimatuses ära hoida Ida alandamise katastroofi ning tema seaduspärase sündsuse kaotust. Taas pole küsimus selles, nagu oleks vaja välja mõelda järjekordne
idiootne situatsioon, vaid selles, et on vaja tolles situatsioonis paika panna püsiv kultuuriline teade, isegi mitte üks,
vaid kaks - esimene esitaja jaoks, kelle aparaat reageerib just neile asjadele, teine vaataja jaoks, kes võtab vastu
segu kahest teatest - otseselt temale mõeldust ja algsest näitlejale mõeldud teatest.
Võib veel märkida, et järsk ja kaunis teemapööre Kingitustes avas minu jaoks mingi uue ja hea võimaluse. Nähtavasti
lubas see printsiip mul sundimatult - kuid see sundimatus oli kuidagi jubedavõitu - etüüdi Lottcheni riietus sisse viia
kastratsiooni ja abordi trikid. Tuli ette mingeid hetki, kui asju oli võimalik välja mõelda kergesti ja otsekohe, otsekui
hoo pealt, kuigi tegelikult kestis see mitu päeva, nädala...
See, kuidas kõhuga Lottchen põgenes jälitajate eest, on loomulikult Marie vürsti jutustusest Idioodis. Muuseas, Papjee-mašees oli üsna palju tsitaate või teemasid Idioodist, mis on ka täiesti loomulik, lavastused olid tehtud ilma vahepausita. Siin oleks huvitav jälgida, kuidas need kujundid või teemad muutusid, aga veelgi huvitavam oleks vaadata,
kuidas mõjutasid need teemad, mis jäid kasutamata. Näiteks prügikotid Idiootides oli väga erinevate funktsioonidega
motiiv, kuid Papjee-mašees ilmusid nad alles finaalis. Kuid on ilmne, et paljud pildid või gagid olid seotud just nimelt
mälestustega noist kasutamata jäänud funktsioonidest.
Katkend NO99s peetud Raadio Ööülikooli loengust
Vene keelest tõlkinud Aare Pilv

Lõigud praktikapäevikust
Siret Paju

Neljapäev, 5. mai
/---/
Kolmas koosolek oli suvelavastuse visioonikoosolek. /---/ Eesmärgiks oli tulla välja suvelavastuse Seitse samuraid
kontseptsiooniga. Räägiti üldiselt; Vikale oli see oluline reklaami planeerimise seisukohast.
Arutati, et lavastus peaks olema lihtne; väheste vahenditega välja tuua väga hea lavastus. Aga seda ei suudetud ühtsemasse pilti panna. Tahetakse erineda teistest suvelavastustest, mis tekitavad palju värvilist müra ja püüavad meeleheitlikult pakkuda midagi igale maitsele.
Koosoleku vaheajal rääkis Vika, et tal tekkis mõte korraldada hooaja lõpuüritus ja ta tahaks, et mina selle korraldamisega tegelema hakkaks. See võiks olla pressikonverents, kus võtaksime kokku möödunu, tutvustaksime tulevat
hooaega ja trupiliikmeid /---/.
Koosoleku teisel poolel hakati rääkima reklaamist. Tiit arvas, et reklaam võiks olla valmistatud taaskasutatavatest
materjalidest – vineerflaierid, käsitsi tehtud tänavareklaamid. Ta ütles, et ta teab, et inimtööjõud on palju kallim kui
trükk, aga näiteks ka ökoloogiline toitumine on palju kallim kui rämpstoit. Eesmärk pole odavalt läbi ajada, vaid ideoloogia. Ene-Liis vastas, et ökolähenemine on palju laiahaardelisem, seda ei saa teha ainult ühe projekti raames. See
tähendaks ka, et keegi teatrist ei sõidaks enam autoga ja me muudaks täielikult oma elamisharjumusi ja see liin
peakski kestma jääma.
Mõeldi sellest, et jätaks reklaami üldse ära. Kõik teatri töötajad võiksid saata oma tuttavatele e-kirja, kus oleks räägiks, et me teeme suvelavastust, tutvustaks seda lühidalt ja ideed, miks me oma lavastusele reklaami ei tee ja paluks, et kiri edasi saadetaks. Tekkis mõte Hansapanga rottkoera kampaaniast, et tekitaks meedias libaskandaali, nt
Indrek räägib pressile, et Tiit on hulluks läinud ja ei tea enam, mida ta oma teatriga teeb.
Nali naljaks. Vikale need ideed ei meeldinud, sest ilma reklaamita on väga raske saavutada laia publikut (tribüünidele
mahub umbes 400 vaatajat, kavas on 10 etendust). Ta peaks selle lavastuse jaoks saama ka sponsorrahasid.
Mõeldi veel paljust muust, aga sageli selgus, et ükskõik, mida teha tahetakse, on see ikka reklaam – nt T-särkide jagamine kolme pileti ostmisel, ajalehereklaam, käsitsi kirjutatud flaierid taaskasutatavale paberile. Indrekul tuli riisitera
legendi idee. Reklaam toimuks nii, et kui kohtame kedagi tuttavat, anname talle riisitera ja ütleme, et sinna on peale
graveeritud Teater NO99 suvelavastus – 7 samuraid. See lugu räägib… Leiab aset … Vt no99.ee. Ja siis ta peaks selle
riisitera alles hoidma.
/…/
Reede, 6. mai
/---/
Käisin Kadrioru basseine vaatamas. /…/ Bassein on vett täis ja seal hõljub plastikpudeleid, vihmavarje, saabas, mänguasju, peavõru ja kõike-kõike võimalikku. Seal elavad pardid ja kass. Eriti hästi ei kujuta ette, kuidas hooaja lõpuürituseks vee peale platvorm pannakse … /---/ Seal oli ka mees, kelle ma arvasin olevat valvur, aga vestluse käigus
ilmnes hoopiski, et ta on tenniseväljakute administraator. /---/
Esmaspäev, 9. mai
/---/ Helistasin Jungentisse Pilleriinile, et küsida, kas nad tahaks meile piletite eest kohvi anda. Padjamehele nad pileteid ei soovi, sest neil on praegu väga kiired ajad ja inimesed ei jõuaks teatrisse. /---/
/---/
Vika rääkis hommikul, millest loomenõukogus juttu oli olnud. /---/ Nad olid mõistnud, et täiesti ilma reklaamita Seitset
samuraid teha pole võimalik. Siis olid nad tulnud välja ideega, et teater ostab Sirbi tagakaane, mis jäetakse valgeks ja
väikselt kirjutatakse üles nurka: See on seitsme samurai esimene katse astuda vastu suvelavastuste reklaamivoolule.
Sirbi tiraaž on 3000-5000. Sel öösel, kui kõne all olevat numbrit trükitakse, kogutaks kokku 100 inimest, kes trükikotta lehe tagaküljele kirjutama läheks. See oleks reklaam ka Sirbile, sest nende tellijad/ostjad saaks igaüks individuaalse numbri. Aga mujal seda “reklaami” ei tehtaks, sest siis oleks see reklaam.
Neljapäev, 12. mai
Suhtlesin veinifirmadega. /---/ Helistasin Kalev Vapperile firmast V&S, tema oli ülbe mees ja ütles, et nende firma on
kasumit taotlev ettevõte ja sponsorlusega nad ei tegele. /---/ Siis helistasin Toivo Samelile Pernod Richard’ist. Tema
oli väga abivalmis ja tundus, et ta oleks koostööst huvitatud. Homme kohtume teatris kl 12, et asjast lähemalt rääkida.
/---/
Arutasime õhtupoole Vika ja Angelaga, kuidas nimetada meie hooaja lõpuüritust. Esimene sünnipäev see olla ei saa
(kuigi algul pidi olema see üritus olema 2. juuni, mis on sama päev aasta tagasi, mil Tiidust sai teatrijuht), sest tege-

likult on möödas alles poolik hooaeg. Sünnipäeva mõttega seoses tekkis idee, et oleks ju tore, kui teatril oleks mingi
traditsioon. Ja siis tuli jutuks päev, mil teater sai nime NO99. See on millalgi jaanuari lõpus või veebruaris.
Reede, 13. mai
Kohtumine veini-Toivoga läks väga kenasti. Rääkisin talle meie teatrist, üritusest, tema tutvustas mulle erinevaid
veinivariante. /---/ Hinnapakkumiste ja konkreetsete kokkulepeteni me ei jõunud, aga ta ütles, et see tundub olevat
nii neile kui meile hea võimalus. Piletitest oli ta eriti vaimustuses ja sellest, et meie suvelavastus on nii lastele kui täiskasvanutele. /---/
Esmaspäev, 23. mai
/---/ Eelmisel nädalal lisati Padjamehe kavalehele CD plaat, kus Tambet räägib, et ta tuli just etenduselt, ta andis endast parima ja tuleb suvelavastus ja seal annavad ka kõik endast parima. Jutule järgneb trummipala.
CD teostus on minu arust jama. Peaks jääma mulje, nagu oleks Tambet äsja lavalt tulnud. Aga ta tekst on täiesti läbimõeldud, tal pole veres adrenaliini, heli kvaliteet on täiuslik. Jääb mulje Tambetist, kes istub stuudios klapid peas
ja loeb teksti, võetakse mitu võtet jne. Plaat reklaammaterjalina on lahe, aga seda peaks ausalt tegema. Keegi peaks
minema pärast etendust mikrofoniga Tambeti garderoobi ja laskma tal rääkida. Kas ta räägiks seda juttu? Kas ta räägiks nii? Igatahes oleks tunda, et asi on autentne. Ja trummilugu ei tohiks sulada nii ilusti ja sujuvalt sisse, see peaks
olema erineva track’i peal. Asi peaks olema robustsem, mitte ilus ja puhas.
/---/
Teisipäev, 24. mai
Täna oli suhteliselt vaikne päev. Hommikul oli koosolek /---/ Räägiti suvelavastusest. Avaliku ürituse loa saamine ja
basseinide lammutamise edasilükkamise otsus tundub meeletult keeruline ülesanne olevat. Indrek ja Kairi räägivad
iga nädal sel teemal vist kümnete ametnikega. Seetõttu ongi kogu aeg õhus oht, et suvelavastust (Kadriorus) ei toimu. Seetõttu ei saa Vika reklaamiga tegeleda ega pileteid müüki panna. Seetõttu ei saa Tiit ja Ene-Liis (ma arvan)
täiega töötada.
/---/
Lõunalt tagasi tulles sain teada, et väiksemal koosolekul oli otsustatud reklaami siiski teha. Kannapööre. /---/ Kontseptsioon on nüüd see, et kasutatakse tavapäraseid vahendeid ebatavapäraselt. Konkreetseid ideid veel polnud,
sest pärast pea kahetunnist koosolekut oli kõigil juhe koos. Vika tahab hoida ideed Sirbi tagakaane kohta. Kuid sinna
pidi ju kirjutatama, et meie reklaami ei tee. Nüüd peab asja ümber mõtlema.
/---/
Saalid on viimaste etenduste jooksul üsna tühjad. Maikuu pidavatki Eestis olema kõige halvem aeg lavastuse väljatoomiseks, kuna inimesed veedavad pigem aega õues ja maal. Huvitav, kas mujal on ka nii?
Kolmapäev, 25. mai
Vika oli eile uurinud internetist alternatiivsete raadiote ja ajalehtede kohta ning tal oli tulnud mõte teha Samuraide
flaier ajalehe formaadis. Tegemist võiks olla sisulise ajalehega (põhimõtteliselt Volksbühne kavaga sarnane mõte).
/---/
Sain Kairilt teada, et bassein pumbatakse meie ürituse ajaks tühjaks ja kogu asi toimub seal sees.
Esmaspäev, 6. juuni
Tegelikult see päev möödus sportides, kuna pühapäeval oli alanud teatrite spartakiaad Nelijärvel. Olime väga tublid,
aga Vanemuine võitis.
Teisipäev, 7. juuni
/---/
Veini-Toivoga saime kokkuleppele – anname neile 8 piletit ja 1885 EEK, nemad meil 40 veini.
Neljapäev, 9. juuni
Töökuulutustes ei otsita kunagi näitlejat või lavastajat. Süsteemil on oma reeglid, mida õpitakse eksimustest ja õnnestumistest.
Esmaspäev, 13. juuni
Tänahommikune avastus: Kadrioru bassein on prügi täis ja meie üritus toimub juba neljapäeval. Kui me kutsuks ko-

ristusfirma, läheks see maksma 20 000 EEK. Vika ütles, et seda me endale lubada ei saa ja seega on ainuke variant
käepärast olevat tööjõudu kasutada. Selle ümber oli veel palju poleemikat, sest isegi kui me suure prügi ära koristame, jääb bassein lägaseks ja selle peab ära pesema. Käidi välja veel erinevaid kallihinnalisi variante, aga lõpuks jäi
nii, et homme kl 10 oleme kõik basseini ääres valmis suurpuhastuseks, näitlejad tulevad pärast proovi meile appi.
Teisipäev, 14. juuni
Kl 10-12 viskasime labidatega … absoluutselt kõike võimalikku. Kohale oli toodud konteiner, meid oli umbes 15 ja
tegelikult oligi nende kahe tunniga suurem osa tööst tehtud. Vapper kooslus Kairi ja Poisid jäid sinna veel lõpetama
/---/.
Kolmapäev, 15. juuni
Hommikul käisin basseinide juures, mis on täiesti puhtad. Öösel käisid toruga päkapikud ja koristasid viimase mustuse ära. Väga ilus!!! /---/
Neljapäev, 16. juuni – hooaja lõpuüritus
Ärgates paistis päike, tööle jõudes olid pea kohal hallid pilved. Ja siis tuli jälle päike välja. /---/
Organisatoorsest küljest sujus kõik hästi. Aga miks nii vähe inimesi kohale tuli? Võib-olla oleks parem olnud, kui me
poleks kutses rõhutanud, et see kehtib ühele. Esindatud polnud vist ükski päevaleht. Küll aga oli kohal TV3, mis
kajastas meie sündmust õhtustes uudistes, ja Kuku raadio, kes tegi tunnise otsesaate ürituselt, intervjueerides näitlejaid, Tiitu ja Ene-Liisi.
Õhtul teatritöötajate üritusel rääkis Tiit tulevast hooajast. On plaanis teha teatriseriaal - kahe nädala jooksul toimub
teatris igal õhtul kahe tunni vältel seriaali filmimine, kuhu ka publik kutsutud on. Õhtul monteeritakse see 10 minuti
pikkuseks lõiguks ja järgmisel hommikul saab seda netist vaadata. Teine idee on teha välkteatrit, mis tähendab, et
kuu aja jooksul igal päeval võetakse ette ajalehed, valitakse üks uudis ja tehakse selle põhjal õhtuks lavastus. /---/
Esmaspäev, 18. juuli
Eelmisel nädalal valmis ajaleht NO96. Tiraaž 10 000; hind 6 000; levituspaigad – Linnalehe punktid Tartus, Viljandis,
Pärnus ja Tallinna kesklinnas. Viisin ajalehti kohvikutesse ja raamatukogudesse, mõned saatsime ka ümbrikes (reklaamibüroodele, kirjastustele, ajakirjanikele, autofirmadele).
/---/
Neljapäev, 4. august – aktsioon Sirp
Päev algas sealt, kus ta eile lõppes – jahiga banaanikastidele. Eile suurt edu polnud, aga täna hommikul kohtusime
võitlusvalmilt kl 9 Vikaga Kristiine keskuse taga. Hoolikalt läbimõeldud plaan kandis vilja ja saime üheksa banaanikasti; suur rõõm.
/---/
Lõunapaiku ilmes probleem. Valle-Sten Maiste, kes asendab hetkel peatoimetajat, oli ilmuva ajalehe tagakaant nähes toimetuses suure kära teinud ja kartis, et me hakkame sinna roppusi kirjutama. Detaile selle kohta, mis täpselt
toimus, ma ei tea, peab pärast Eerolt ja Vikalt küsima. Hoolimata sellest, et Sirje Kaus meid usaldas, oli ta teatrisse
saabudes väga mureliku olemisega.
Üritus algas kl 18 teatri esimese korruse fuajees. Kõik teatri töötajad olid kohale kutsunud oma sõpru, tuttavaid ja sugulasi. Lõpuks oli osalejaid umbes 50. Tiit ja Vika tegid lühikese sissejuhatuse ning juba suundutigi IT Kolledži poole.
Seal seisis maja ees valge buss, kust anti Radio Mania muusika saatel igale osalejale Sirbi 4700lisest tiraažist väike
osa – kaks pakki ehk sada ajalehte.
Nendega mindi teisele korrusele, kus asub Kolledži suurim audtoorium 40 lauaga. Kuna kirjutajaid oli rohkem, tegid
mõned mitmekesi ühe laua taga tööd ja teised kirjutasid põrandal. Tiit tegi nüüd ka kunstilise sissejuhatuse ja selgitas reeglid. Ilusti ja arusaadavalt pidi kirjutama, tähelepanu pidi pöörama kompositsioonile, lillekesi ega mehikesi
joonistada ei tohtinud.
Monotoonsuse vältimiseks oli kõigile kirjutajatele jagatud viis erinevat lauset, mida nad kirjutada võisid; nende seas
olid tsitaadid näidendist ja haikud. Lauseid vahetati omavahel kirjutamise käigus. Veel oli laual punane vildikas ja vahepapp, mis tuli kirjutamisel asetada viimase ja eelviimase lehe vahele – ettevaatusabinõu, et tint eelviimast lehte ei
kahjustaks. Paljudele meenutas see ruum keskkooli lõpukirjandi kirjutamise situatsiooni.
Kõik pakid pidi üle andma jällegi sajastena. Need pandi siis banaanikastidesse ja lõpuks sõidutati Sirbi toimetusse
tagasi. Vaid vähesed tegid vigu või pidid sõnu sodima. Salaja tegid mõned kirjutajad kindlasti vigureid ka, aga sellest
ei saanud keegi teada.

Kirjutamiseks pidi esialge plaani kohaselt olema aega 1,5 h (18.30 – 20.00), kuid hiljem pikenes see veel poole tunni
võrra. Oli arvestatud, et iga inimene jõuab kirjutada kokku 60 lehte, mis oleks tähendanud, et 1700 Sirbi tagakaas
oleks valgeks jäänud. Kirjutajad aga olid oodatust oluliselt tublimad ja kõige eesrindlikumad kirjutasid kokku üle 200
eksemplari. Keskmine saavutus jäi u 100 ringi ja kokkuvõttes said kõik lehed kirjutatud. Üritus läks korda, kuna ületasime enda ja külaliskäsitööliste suhtes kõik lootused.
/---/ Lahkudes olid kirjutajatel käed kanged ja meeled rõõmsad.
Reede, 5. august
/---/
Nagu Jan Kaus NO96 intervjuus ütleb, et nii reklaam kui kriitika on teavitamine. Üks toimub enne lavastuse väljatulekut (ja selle ajal) ja teine pärast. Mõnede vaatajate jaoks on just kriitika reklaam, sest sellest loodetakse saada
usaldusväärset arvamust lavastuse kohta.
Esmaspäev, 8. august
Valitseb väga halb energia. Kõigil on liiga palju tööd ja kõik on närvilised. Palju on segadust, sest direktoreid pole majas.
/---/
Teisipäev, 9. august
/---/
Ene-Liis andis Kuku raadiole intervjuu, kus rääkis ka öökinost ja alates sellest ajast on meie toa telefon punane. Muretsetakse, kas ikka pileteid saab ja kas vihma korral ka kino toimub.
Öökinno tuli kohale täpselt 50 inimest. Vihmasadu lõppes täpselt enne kino algust. Ja enamik vaatas filmi lõpuni.
Reede, 12. august
/---/
Turundusjuhi kõrval töötades olen mõistnud, et reklaami mõju tuleks eelkõige hinnata selle põhjal, millises dialoogis
ta lavastuse sisuga on ja kui palju ta tegelikkuses publikut toob. Ning seepärast ei saagi mõõta ühegi parameetriga,
kas enim mõjus teleklipp, plakatid tänavatel ning laste- ja noortekeskustes, pressiteated, Sirbi aktsioon, öökino või
muu osa kampaaniast. Saab vaid vaatajanumbreid vaadates arvata, kui hästi toimis tervik.
/---/
Eile eelesikat vaadates mõtlesin, et terve kampaania jooksul küsiti kõva häälega – mis see on, mida me teeme? Sellele vastati ajalehes NO96, vastati Sirbi tagakaanele kirjutades ja Kurosawa filmi näidates.
Seda küsimust oli hea küsida, sest paljud meist otsisid vastust kuni eilseni. Ega me veel tänagi tea, närime ja seedime veel. Aga juba eelneva kahe kuu jooksul pidid Eero ja Vika lavastusest inimestele rääkima, neid teatrisse kutsuma. Ka nendele, kes lavastuse juures olid, hakkas tükk viimistletud vormi võtma alles viimastel hetkedel. Nagu Tiit
ütles – eile oli peaproov ja lavastus saab valmis nädalavahetuse lõpuks.
Lavastajad jäid reklaamiga rahule, kuid Vika polnud hetkekski kindel, millele ja miks ta reklaami teeb. Ta oleks vajanud rohkem teadmist lavastuse ja selle sisu kohta juba varem, et eesmärgipäraselt reklaamikampaaniat planeerida.
Talle tundus tema töö väga kaootilisena.
Teatri efektiivse töötamise aspektist polnud kogu protsess hea meetod, sest kuigi saadi head tulemused ja kõik,
mida taheti, tuli see kõigi jaoks väga kalli hinna ja suurejoonelise närvikuluga. Kuna see pole hiljuti tekkinud probleem, arvan, et taolist olukorda püütakse tulevikus vältida ja tean, et selle nimel juba töötatakse.

Eelhooaja lõpuürituse kõne, mida kunagi ei peetud
Tiit Ojasoo

Tere. Hea meel näha.
Kõik ootavad uut teatrit, soiuvad, et midagi ei ole ega tule, et kõik on kuhtunud-koltunud, eesti teater saab kriitikutelt
kolm punkti … Ma ootan ka uut teatrit, ja ma tean ka, mida selleks vaja on.
Kriitikuid, kes seisaksid teatri poolel. Mitte Draamateatri või Vanemuise või VAT või teater NO99 poolel, aga Teatri
poolel; kes ei otsiks vigu, vaid püüaksid enne hukkamõistu mõista ja selgitada nähtut ka inimesele, kelle ainsaks
teatrielamuseks on suvetuur pealkirjaga Teeme palju nalja ja pärast on tants. Teatrikriitik võiks seletada inimesele,
kelle jaoks isegi pisut keerulisema koega filmi vaatamine on ületamatu pingutus, miks on aeg-ajalt vaja kokku tulla
mõnda imelikku musta saali, istuda koos paarisaja inimesega vaikselt ebamugavatel toolidel ja jälgida, mida laval
tehakse. Ma arvan et eriti oluline on see riigis, kus isegi rahvustelevisioonis on küll olemas igaõhtused spordiuudised, aga pole õiget kutuuritoimetustki, justku poleks keegi neist napist miljonist eestlasest kunagi lugenud EV Põhiseadust, kus esimese asjana on kirjas, et Eesti riik on loodud ja hoitud selleks, et edendada eesti kultuuri. Eesti kultuuri. Ülejäänud tegevused ja tulemused on kaasproduktid. Ja kultuuri all ei pea ma silmas liiklus-, kohviku-, äri- ega
kehakultuuri.
Mida veel? Teatrist. Näitlejaid, näitlejaid on vaja. Selliseid näitlejaid, kes tahaksid olla katlas, kus supp keeb. Kes suudaksid olla selles katlas, kellele annaks selle jõu lõputa vajadus saavutada seda, mida keegi teine ei ole veel saavutanud. Näitlejaid, kelle jaoks elu pärisosa on meelega asetada end olukorda, kus pole enam midagi kaotada, kus on
ainult võita. Uus teater vajab näitlejat, kelle sisemine sund hävitab kõik tõkked, mis takistavad tal liikumast tavapärasusest erakordsusesse.
Millises teatris peaksid sellised näitlejad töötama? Sellises, mis annaks neile õige natukene aega. Aga annaks aega.
Nad peaksid töötama teatris, mis alustab oma esimest hooaega tagasihoidlikult, aga uljalt. Teatris, mis teab, et kogu
aeg räägib keegi kuskil, et seda teatrit pole vaja ja et see ei ole päris see, mida me tahtsime. Aga kulla inimesed! Just
seda teatrit te tegelikult tahtsite. Isegi kui te pole sellest veel ise aru saanud, siis uskuge, nii see on ja varsti, õige
varsti te mõistate.
Ja veel. Iga teater vajab lavastajat. Milline küll peaks see olema? Lavastaja peab enda ümber koondama inimesed
– näitlejad, kunstnikud, tehnilised, administraatorid, sekretärid – ja viima nad surma maa-alale. Sellisele maa-alale,
kuhu jäämine tähendab kindlat hukku, kust ainus väljapääs elule on rünnata ja võita. Aga see väljapääs on juba pääs
uuele elule.
Eesti teatril on vaja inimesi, kes ei kardaks. Ei kardaks oma töökoha, oma maine, tulevikuväljavaadete pärast.
Ma tahaksin, et meie ümber oleks palju neid kolleege, kes otsivad või on juba leidnud oma tee – ma ei taha neile kaasa kiita ega nendega vaielda, ma tahaksin, et nad oleksid olemas – see teeks meid kõiki tugevamaks.
Hotell Rossija, Moskva, juuni 2005

Ene-Liis Semper

Ma ei tea, kas viga on ainult minus või on see üldisem probleem, aga järjest sagedamini tekib tugev ahistatuse tunne.
Juba enne, kui mul on meie üleülejärgmisest lavastusest mingigi pilt jõudnud kujunema hakata, peab lavastus “müüki
minema” ja ma pean jagama kümneid kirjeldusi ja kommentaare igale maitsele ja seinast seina. Ometi on hea toon
poolvalmis loominguga mitte lehvitada. Tõtt-öelda oleks eriti hea toon näidatagi ainult tõelisi õnnestumisi ja alles siis,
kui õnnestumises võib päris kindel olla.
Mina teeksin plakatid ja igasugu klipid ja reklaamid valmis alles pärast esietendust, kui on nii-öelda pilt selge, mis siis
välja tuli. Müügi seisukohalt on see muidugi võimatu lollus.
Aga ma tahaks sellist publikut, kes ei taha tükist midagi ette teada ja tuleb helge usaldusega kohale, saagu mis saab.
Keda saaks tõeliselt üllatada. See pakuks lõbu.
Võib-olla olen ma selle ise välja mõelnud, aga näib, nagu oleks vanasti kunstniku positsioon olnud natuke teine. Mitte
just lugupeetavam, aga kuidagi salapärasem. Praegu miskipärast eeldatakse, et olen nagu uus väljalase onu Raivost
Jutupliiatsis, kus ta vahetpidamata kommenteerib, mida tema joonistatav pilt kujutab.

Vestlus
Peeter Jalakas

Kultuuriminister ütleb, et väiketeatrite (Von Krahl, VAT, Theatrum) rahastamise olukord on kehv ja seda peaks
muutma ning lisab mõni aeg hiljem, et tema ega ministeerium ei saa midagi muuta. Kas Sinu jaoks tundub
olukord, kus NO99 ja Krahl on suuruselt võrreldavad, aga NO99 saab riigieelarvest kordades rohkem raha,
mõistetav? Ja kas riik ikkagi saaks midagi muuta?
Lühike vastus oleks: ei tundu normaalne ja loomulikult saab. Ministri väide on täiesti absurdne, kuid see näib
olevat mitte ainult Palmaru rida. Juba mõnda aega tagasi kerkis taas kord esile küsimus, kaua peab üks teater end
teatrina tõestama, et teda tõsiselt ja samasugustel alustel, nagu kõiki teisi teatreid võetaks? Ja siis hakkasid kõlama
säärased alatud ja relvitukstegevad väited, et “kui Krahl tahab raha juurde, siis me peame VATilt ära võtma”. (Naerab)
Hing jääb kinni, ma ei oska midagi vastata, no mis kuradi loogika see on? Püüdes kultuuriministeeriumi suhtumise
jälgi ajada, jõudsin ohkeni, et “rahandusministeerium seab meile piirmäärad ette”. Eradetektiivina liikusin edasi, et
leida see müstiline Keegi, kes otsustab – aga kummaski ministeeriumis ei võetud antud väidet omaks. Seega on
mul selge arusaam, et kirjeldatud suhtumine on kultuuriministeeriumi enda sisene arvamus ja seda põhjusel, et “nii
on alati olnud ja miks ka mitte”. Ja siis võiks kultuuriministeeriumi asendada suure serveriga, mis täidab etteantud
käsklusi ja kõik. Võib-olla ka üks printer. Ja tolmulapiga koristaja.
Meie (Von Krahli teatri) olukord Eestis on ikka olnud kui külalisesinejal. Kuidagi enesestmõistetav on see, et
on olemas n-ö “päristeatrid” ja meie - alternatiivid. Minu küsimus täna - misasi on alternatiiv? Kui küsimus on
vastutustundlikus ja kunstiliiki proovilepanevas suhtumises, siis olen päri. Ometi ei arva ministrid nii.
Parimad ministrid on ju olnud need, kes ei tee mitte midagi ja kõik läheb isevoolu. Okei, lepin sellega, kuid miks peab
juurde käima pretensioonikus, et tehakse midagi olulist? Tihti on kasutatud väidet, et “Krahl on niivõrd erinev, teda ei
saagi teistega võrrelda” – ning aegade jooksul on meid seetõttu püütud kirjeldada kui era-, projekti- või väiketeatrit.
Ent see ei muuda põhimõtet. Piir jookseb jätkuvalt väga selgelt: teatrid, mis on loodud Nõukogude ajal, ja teatrid, mis
on tekkinud hiljem. Viimased ei ole loomulikult riiklikud ja perverssne arusaam, et omandisuhe on määrav, kestab ja
kestab. (Kuigi võiks ju veel küsida, et mis see omand on? Näitlejad, toolid, ideed?)
Aeg-ajalt vajuvad käed tõesti rippu. Oleme neljas aasta järjest sama toetusega, kuigi kõigi teiste teatrite omad
iga aastaga tõusevad. Me ei taha võimatut, kuid isegi normaalse palgakasvu tagamine näib olevat ülimalt
problemaatiline. Olukord ongi minu poolt vaadates seda totram, et elades küll kaasa NO99 tekkele ja nähes selles
omalt poolt ideoloogilist klappimist, pean tunnistama, et samas segmendis tegutseval teatril on mingil põhjusel
eelarveline toetus kordi suurem. Ja ei saa häält ka tõsta, sest see tunduks nii ... totter. Ma olen täiesti kindel, et meile
väidetaks kohe vastu: aga siis tuleb NO99lt ära võtta!
Proportsionaalselt saavad teatrid eelarvest palju raha.
See on laiem küsimus: kuidas Eesti teatrid poputamist õigustavad. Mulle tundub, et tihtilugu ei ole hinna ja kvaliteedi
suhe paigas (kui moodsalt öelda). Kui sa võtad inimeselt kaks-kolm tundi aega, on see tegelikult väga kõva
vastutus. Ma ei tea, kui paljud seda tajuvad. Olen ka ise ühe riigiteatriga olnud lähedas kokkupuutes ja eks ta ole
loomulikult raske, ka meil ei õnnestunud oma plaane teoks teha, vastuseis oli nii kange ja kõva, et sealt lõpuni läbi
saada ei õnnestunudki. Kui minister väidab, et teatrijuhid peaksid ise olukorda muutma, siis on see midagi sarnast
kui teatrijuhid annaksid palgaraha töötajatele ja ütleks, et jagage ära, aga sõbralikult. Lisaks - kes peaks muutusi
üleüldse tahtma: kas vaataja? Ent tema ei oska ja ei peagi oskama midagi teistsugust tahta, kuni ta teistsugust
näinud pole. Teatrijuhid? Nemad on vahendajad omaniku ja töötaja vahel, kuid otsene vastutus neil puudub. Selge
see, et nad ise ei otsi vastutust ega muudatusi. Kriitikud? Võiks ju arvata - ja viimase viie aasta jooksul on olukord
tõesti ka muutunud, noorem ja ärksam inimene on asunud kirjutama. Sealt on turgutust märgata. Omanik? Ent mis
huvi peaks temal olema asja torkida, parem ju tõesti, kui ei muutu midagi. Nii et kui olemasolevas struktuuris tõesti
kerkib keegi, kes soovib kogu kunstiliigile läheneda teistsugusest vaatenurgast, siis ega tal ei ole lihtsam kui 15
aastat tagasi, isegi raskem. Nii ongi ainuke variant NO99 sarnaselt olemasolev süsteem täiesti ära muuta. (Ja seda ei
saa taas teha või võimaldada keegi teine kui omanik – riik.)
Kuidas riik siis ikkagi saaks olukorda muuta?
Veel kord: ma ei näe praegu jõudu (peale uue kriitika), mis muudatust üleüldse häälekalt nõuaks või nõuda suudaks.
Võib ju fantaseerida valgustunu saamise üle ministriks, kellel on hiilgavad oraatori- ja organisaatorivõimed. Kui see
tõesti juhtuks, siis võiks muutus tõesti aset leida – see on ka ainuke võimalus, sest kõrvalt ei hakka keegi häält
tõstma. Ükski omavalitsus ei ütle näiteks ühtäkki, et me pole rahul siinse teatriga, me nõuame kunstiliselt ülevamat,
intellektuaalsemalt ja emotsionaalsemalt nõudlikumat repertuaari.

Ministri arvates ongi vigade põhjuseks omavalitsuste vähene sekkumine.
Aga kes peaks ärgitama neid või ka teisi sekkuma? On muidugi tore, kui minister räägib innovaatilisusest, kindlasti
ka sotsiaalsusest, ent üks asi on seda ajalehes öelda, teine asi on otse teatrijuhtidega rääkida ning selgeks teha riigi
prioriteedid. Aga seda ei ole kunagi öeldud. Mitte kunagi. Seetõttu ei saa teatrijuhte süüdistada, sest neile antud
rollis on nad – ma usun, et isegi kõik – väga head tegijad. Kõik üritavad ju neid ülesandeid täita, mida nad on täitma
pandud. Kuna keegi pole öelnud, et tahetakse midagi muud, siis ... Intervjuus on kõik klaar ja küsimust küsides on
juba vastus teada, ent see on peitusemäng: küsimus ei tule üllatusena, mõjub isegi elementaarsena, kuid tegutsema
asudes äsjaöeldu ununeb.
Kas raha on vähe või jaotatakse valesti?
Raha on alati vähe, ent on ka teine ots: raha ei tohi ka liiga palju olla. Kui ühel hullusepäeval ütleks riik, et Krahl saab
sama palju kui näiteks Linnateater, peaksin ma ilmselt ära ütlema, sest too much love will kill you. Fikseeritud piiri
liigse ja vähese puhul mõistagi pole, me oleme tegutsenud ka nulltoetusega ning kuigi stabiilselt tegutsevat teatrit on
sellisel moel tänases päevas võimatu teha, on meil säärane kogemus olemas.
Kui tihti Sa end lootusetult tunned?
Aastad lihvivad nurgad maha, aeg-ajalt tundub, et käratseda enam ei jaksa – ent seda järgmise totruseni. Lootusetus
tekib just absurdsete väidete peale, kus puudub igasugune loogika. 10-15 aastat tagasi olin siiski palju resoluutsem,
see jutt siin on väga leebe.
Viimasel ajal virisetakse sageli, et kunstiliselt põnevat repertuaari on vähe. Kas põhjuseid võib otsida
rahastamisest või on kunst igas olukorras võimalik?
Muidugi on võimalik, pole kahtlustki. Kuid ühiskonna ootused on muutunud ning neile teater enam ei vasta. Oleme
aeg-ajalt teatris arutanud, et mida ikkagi see ihalus “sotsiaalse teatri” järele tähendab – ja leidnud, et tänases päevas
rääkida poliitilisest teatrist ei tähenda brechtilikku teatrit, kus paljastub klassivõitlus. Pigem on küsimus teema valikus
– kust sa lavastuse või repertuaari loomisel lähtud, kui palju tunned huvi maailmas toimuva vastu. Ma ei usu väga
võitlevasse hoiakusse: kelle nimel, mille eest? Nii et ma ei arva, et praegune seis oleks tingitud rahastamisest – see
seab teatud piirid, kuid ma ei tunne küll, et see oleks piiritult oluline. Rääkida tuleks mõtteloidusest, oskamatusest
tavapärastest raamidest väljavaatamisel, ka kehvast koolitusest.
Kas Eestis on hea teatrit teha? Kas Krahli rahuldab ühiskondlik ootus?
Absoluutselt. Jumala hea on teha. Publiku taha teatri tegemine küll ei jää, meil - Eestis - käiakse väga palju teatris,
mis eelneva jutu taustal mõjub muidugi imede imedena.
Käid Sa sageli teatris?
Praktiliselt üldse ei käi. Ei näe ka erilist põhjust, miks ma peaks. Teater ei ole halb, aga ... Eks ma reeglina aiman
tulemust ette. Ma ei taha hinnanguid anda, lihtsalt enamik n-ö realavastusi on niivõrd museaalses keeles ja niivõrd
palju tuleb ise juurde mõelda, et ... Kanuti Gildi SAALis käin ja NO99s olen kõik ära vaadanud, ent see on niikuinii
juba teine vaimne rinne.
Teatud ihalus on tugeva näitlejateatri järele – nagu kunagi Eesti Draamateatris. Kuid täna on naljakas mõelda, et
inimesed arutaksid: mnjaa, seda lugu peab nägema, Kark või Ulfsak või Üksküla teeb võimsa rolli. Tugevate näitlejate
ja isiksuste eksponeerimine ning eksponeerumine oli kunagi Draamateatri tugev külg. Ma ei tea, miks see enam nii ei
ole, seal on väga palju häid näitlejaid, ent nii esile nad enam ei tõuse või ei tõsteta. Näitlejate pärast läheksin ma küll
teatrisse. Kasvõi nostalgiast.

Arvustus
Kõrvalolev lünktekst on mõeldud 4500-tähemärgilise arvustuse jaoks.
Täida lüngad ja avalda.

_______ [Pealkiri]
Käesolev arvustus käsitleb lavastust ___ , mis esietendus ___ [teatri nimi, kuupäev]. Siinkirjutaja muljed pärinevad
etendustelt, mis anti ___ [kaks või rohkem kuupäeva].
Lavastuse algmaterjaliks on valitud samanimeline näidend, mille autoriks on ___
Olles teksti enne lavastuse nägemist lugenud ning olles põhjalikumalt tutvunud näidendi senise retseptsiooniga, võib
öelda, et tekst kannab endas järgmist sõnumit: ___ [sõnumi kirjeldus].
Käesolev lavastus on võrdlemisi/vähesel määral [kriipsuta alla vajalik] tekstitruu.
Lavastajat ning truppi on ilmselt huvitanud just antud tekst põhjusel, et ___ [põhjused].
Teksti säärane valimine lavastaja poolt on üllatav/ootuspärane/uusi võimalusi avav/kordumine.
Mis puutub teatri repertuaarivalikusse, siis on käesoleva näidendiga püütud ilmselt rõhutada järgnevaid teatrile ka
muidu olulisi tähendusi: ____ [tähendused].
Leian, et materjalivalik on lavastaja senisel loometeel õige/vale, tekst sobib/ei sobi ka teatri repertuaari.
Lavastuse kunstnikuks on ___, kelle loodud lavakujundust võiks lühidalt kirjeldada järgmiselt: ___ [lühike kirjeldus]
Tuleb öelda, et säärane lahendus avab/sulgeb järgmised mänguvõimalused: ___,
ning avab/sulgeb järgmised tähenduskihid: ___
Lavastaja ning kunstniku koostöö näib olevat õnnestunud/ebaõnnestunud, näha on mõttekaaslust/vastastikust
lugupidamatust.
Puhtisiklikult tundub mulle kunstnikutöö antud juhul kordaminev/igavavõitu, sest ____
Tekkis ka üks huvitav ilukirjanduslik/filosoofiline/teatrilooline/puhtinimlik võrdlus, kui ___
[Vahel tehakse teatrites lavastusi, kus lisaks lava loonud kunstnikule on ka eraldi kostüümikunstnik. Lõbustage end
mõttega märkida arvustuses ka tema tööd, samuti hinnata keerulise grimmi puhul grimmeerija loomingulisust.]
Lavastaja ___ loomingulisel teel märgib käesolev lavastus uut pööret/vana kordamist.
Olles lavastajaga mitmel korral vestelnud ning olles näinud tema seniseid lavastusi, võib ilmselt öelda, et lavastajale
on südamelähedane järgmine sõnum: ___
Selle lähenemise väljatoomiseks on ta kasutanud mitmekesiseid/ühetaolisi väljendusvahendeid, millest siinkirjutaja
subjektiivse maitse kohaselt olid mõjusaimad ning põnevaimad ___, sest ___
Võib öelda, et lavastaja sõnum on oluline/väheoluline/värske/ süvenev/pealiskaudne, sest ___
Vahendid, mille ta oma sõnumi edasiandmiseks on valinud, on veenvad/väheveenvad/loomingulised/, sest ____
Lavastuskontseptsiooni toetab/ei toeta helikujundus (autor ___), mis on üles ehitatud järgmisele teemale/tundele/
meloodiale ___
Helikujundus hakkab/ei hakka lavastuses tööle ka iseseisvalt, kasutatud autorite/muusikalaadide seas torkab teistest
enam silma ___
Näitlejateansambel on huvitav/igav, sest ___ Tervikuna võttes on lavastaja rollidesse valinud need näitlejad ilmselt
seetõttu, et ___
Lähemat näitlejatööde analüüsi alustaksin peaosatäitja ___ rolliga, mis tema senises rollislepis mõjub uuenduslikuna/
aimatavana. Oma rolli täitmiseks on/ei ole näitleja leidnud huvitava lahenduskäigu, tõlgendades omalt poolt rolli kui
___
Mulle tundub, et näitleja on püüdnud rollilahenduses keskenduda eelkõige järgmistele tähendustele: ___
See on tal õnnestunud hästi/jätab siiski soovida.
[NB! Kolme järgmist lauset mitte täita monolavastuse korral!]
Teistest rollidest tõusevad esile ___, ___, ___ ja ___
Seda eelkõige põhjusel, et just nemad on suutnud/ei ole suutnud ___
Eredaima üllatuse valmistas ___, sest ___
Kokkuvõtvalt näib mulle, et käesolev lavastus on ___

___ [arvustaja ees- ja perekonnanimi]

Nädala ülevaade
AUSTRIA
Viini Burgtheaterist
See on maja, kus on lukssisustus ja askeetlik töömoraal. Teatris töötab 600 inimest (töökojad, bürood, lava).
Teater asutati 1888. Akustika kehv. Reeglid karmid, nt prügi, mis laval on, ei tohi olla vanem kui 24 tundi. Teatrijuht
tunnistab, et ka pärast kuut aastat ei tunne ta majas kõiki inimesi. Majas on 1175 istekohta. Kui Schlingensief proove
teeb, juuakse Proseccot. Kui Andrea Breth, siis on kõik karmi kontrolli all. Tehnilised võimalused muljetavaldavad.
Üks kujundaja soovis lavale 35 tonni pinnast ja kahetunnist vihmasadu – null problemo. Valgustajaid on 33,
rekvisiitoreid 20, piletööre 50. Lava suurus 840 ruutmeetrit, pöördlava läbimõõt 21 meetrit. Laval võib olla ühe päeva
jooksul kolm dekoratsiooni: osa saab üles tõmmata, osa põranda alla lasta. Nunuh.
ŠVEITS
Kumab läbi, et suur osa kodanlikust saksa teatrist ja uuemast näitekirjandusest tegeleb küünilisuse probleemidega.
Tegelased on küünilised, väljakutsuvad, jõhkrad, provokatiivsed, ent samas seesmiselt haavatavad. Lootust
siiski reeglina ei anta, kirgastumist ei toimu. Tegelased väljendavad selgelt, et nad tajuvad, et nad elavad keset
simulatsiooni, võltsi. Kahjuks ei ole veel näitekirjanikke, kes selle simulatsiooni näitamisest edasi suudaksid liikuda,
midagi enamat (kas just lahendust, aga midagi enamat) pakkuda. Käib üks igavene soigumine, aga puudub helgus,
optimism. Tundub, et ka kirjanikud-lavastajad on ellusuhtumiselt väikekodanlased, kellele meeldib küll poosetada
oma nurinaga valitsevate hoiakute suhtes, aga kes jäävadki sinna nurinasse ja targutamisse sisse.
Palju käsitletakse “teravaid sotsiaalseid teemasid”, eriti tööpuudust, aga ka Iraagi sõda, globaliseerumist, kapitalismi
jms. Ent selle kriitika on kõik kuidagi … hambutu.
Näiteks Matthias Hartmann, Zürichi Schauspielhausi uus intendant, räägib enda teatrist kui “oletuslikust teatrist”,
kuna paljudele viidatakse, aga vähe välja mängitakse. No kas saab olla trafaretsemat ja igavamat romantilist teatrit?
Siit edasi väidab ta muidugi: jaa, publikule me vastuseid ei ütle ja blablabla.
Miks käsitletakse ka saksa teatrikriitikas läbi romantilise võtme endiselt kodanlikke tükke, mis tulevad ja lähevad?
Mille puhul on selge, et teater on asutus, kus lavastatakse näidendeid, mida kirjutavad kirjanikud, lavastavad
lavastajad ja näitlevad näitlejad? Miks on teater “kunstitempel”?
Tundub üha enam, et teater peaks minema aeg-ajalt puhta teo tasandile, sisenema argirutiini ja seda vahetult
peegeldama, või siis kasutama argielus ritualiseeritut ja teatraliseeritut.
Kui räägitakse uuest saksa näidendist, kus tegevus toimub töötute ooteruumis, mida lavastatakse täna Bremenis,
homme Hamburgis ja peagi lavadel üle kogu riigi, siis ma kaotan koheselt huvi. See on sotsiaalne näidend, aga mida
ta tegelikult muudab? Kas ta ei ole lihtsalt wannabe, teesklus, võlts? Ikkagi kunsti panemine? Ma olen väga poolt, kui
teatris läbi kunsti räägitakse inimesest. Aga ühiskondlike probleemide puhul on lisaks teatrihoonele ka teisi võimalusi.
Schlingensief asutas valimiste puhul töötute partei Chance 2000 ja osales parlamendivalimistel. Vat.
Ma ei arva, et säärased aktsioonid haaravad täielikult teatrit. Ma tahaksin ka “vana head” teatrit näha, ma ei salga,
et mul on nõrkus “klassikalise” järele, et minu suurimate elamuste seas on kõrvuti Undi Laulatus, Nüganeni Pianoola,
Sinu Zucco, Pedajase Punjaba. Mäletad, rääkisid kord, kuidas Sinagi Pianoolat ja Punjabat vaimustusega vaatasid,
kuidas Sa terve Mikiveri Kaheteistkümne vihase mehe ajal püsti seisid, kuidas Sind masendab, et Pedajasel,
Nüganenil, Toomperel ei lasta rahulikult oma rida ajada, vaid peeditakse, kuidas jaksatakse. Aga nende kõrval
(mitte peal!) tahaks näha ka just selliseid puhtaid tegusid, mida tegelikult saab teatri vahenditega käsitleda ja mida
teater saab uutmoodi tõlgendada. Ja võib-olla teater saab ka midagi muuta. Ja kui ei saa (mis on tõenäolisem), siis
peegeldub seal tema idealism. Ilma idealismita pole aga mõtet ka “tavalist” teatrit teha. Üldse midagi pole mõtet.
See oleks nädala kokkuvõte.

Manifest otseti kohta.
Selge on see, et mingit väga selget sihtmärki ei ole. On raske või täitsa võimata kokku leppida tegude
eelsete mänguasjade funktsioonis. Haamer, kaamera ja süütevedelik leiavad rakendust massina.
Ei ole kunsti, teatrit, kino. Luule urgitseb mineviku klotside kallal ja poliitika keedab sülti.
Ole võimeline vastutama oma positsiooni eest. Ole nähtamatu. Ole kindel mere olemasolus. Mis muu
nahistab kõrvaltänava reklaamitulba ääres. Las ta nahistab, mere äärde viib mitu rada.
Head värvid on must ja valge ja punane. Ninaverejooksu puhul ole otseti. Pane jääd!
Ei ole filmi, pilti, etendust. Võrk on täis seeni. Võrgutamise stseeni kopeeritakse eriti hoolikalt.
Aeg osutab, kas olulise poole sai seistud seljaga. Aeg on ainus mida on jagunud kõigile. Seda ikka on.
Nimeta asju kõlaval häälel. Tool, laud, auto, parlament, korjandus ja koomiks. Need on sinu vaenlased,
ägavad tondid eemalduvas rongis. Ütle rong!
Ilusasti kirjutama õpitakse algkoolis. Ilukirjandus on distsipliin õigete kirjas (see on küll ilusti öeldud).
De on tähtsamaid sõnaliiteid. Tee vahet demonstratsioonil, desserdil ja deerullil. Rull ruulib rulli.
Ei ole iseenesest etteantud sisemist ega välimist. Ainult kõige kangemad riietuvad kuidas ise tahavad.
Seaduse ees ei ole igaüks otseti. Need kes kummuli on tühjad. See on kah üks seadus. Gravitatsioon
elavneb, teeb oma töö ning puhkab hiljem soojadel saartel. Või poolsaartel.
Lood kirjutavad võimu ja võim kirjutab neile alla. Ära unusta, et lood töötab gravitatsiooni abil.
Loomingu hing valutab lepikus. Vitsad on alati käepärast ja omad peksavad valusaimalt.
Ei ole lavastajat, kunstnikku, näitlejat. See, kes ennastunustavalt kalidoris kiljub on kojamees. Ainus
sipelgas majas arvab olukorda kontrollivat. Vatikan tuleb sõnadest vatt ja kaan. Vat, vat.
Töölisliikumine lülitub kiiresti ümber. Vastavalt tööandjate maohaavadele. Delegaadid on puhtad.
Kiirgus tapab ka kärbseid. Ära lülita telekat sisse, ent kui ta juba kiiritab, siis ära lülita välja. Jälgi
uudiste jälkust ning veendu, et see on aujärg mille muudab lõbusaks idiootsus.
Idioot leidis suure murumuna, tabati kuuejalgne narkomaan, peatoimetajal oli peaaegu köha.
Disain üritab sitast saia teha. Lootusetu ettevõtmine, kuna ülejäänu üritab just vastupidist. Pagarid
alustavad ja lepivad viiki. Tõenäoliselt sellepärast et nii on kasulikum. Ära kunagi usalda disaini!
Siin ei ole eeskirja ega järelsõna, samuti pole kommentaari. Asi on teistpidi. Leia see üles!
Kuulata, vaadata ja analüüsida! Ja mitte alla anda. On kasutu jõllitada taba kui küsimus on võtmes.
Igavuse määr kompenseerib huvitavuse piirid. Otseti olek on võimaluste vald, algatus ja allumatus.
Riiki, rahvust ja riimi ei ole. Rituaalid, kordused ning revolutsioonid tuleb riputada nähtavalt.
Jaga jagajat jagajaga. Sellise keelega küll suurt midagi ei ütle!
Unustamine, usaldus ja uim on kolm lõbusat peni hämarduvas pargis. Oota rahulikult kuu tõusu.
Tegelikult ei ole võimalik tegelikust rääkida. Tegu räägitakse ümmarguseks, las veereb kivi.
Arvamus tepib solvangu kohvikannu soojendajaks. Paavsti peas käib säärane meteooride kaitseks.
Disneyfikatsioon suhtub tivoliseerumisse. Puujalgu ei ole kunagi piisavalt tagavaraks. Ajalugu algab
A tähega. Ei tea millega ta lõpeb?
Tee oma lemmikule fooliumist peakate, kaitseks kosmiliste kiirguste ja hüpnoosi vastu.
Ei ole tulnukaid, Tuisu Taati ja taevamannat. Kui sa seisad piisavalt otseti, siis on see selgelt nähtav.
Lapsed käivad lasteaias. Loomad käivad loomaaias. Loojad käivad loomas.
Las käia! Viimased trambivad, käed seljal sõlmes, prill viltu, mööda lehkava korjuse sisemist loomust.
Iroonia on kaastunde suur keemia.
Moraalist ei kipu me enese kohta rääkima. Kirjuta naabri uksele: Olen süüdi.
Ilmateade olgu monumendile eeskujuks.
Siil viska aknast ja lase uksest rebane tuppa.
Esmase kapitali omandamiseks tuleb kas varastada, müüa midagi juba olemasolevat või leida tööd.
Piip, prussakas ja perse on küllaltki kulunud kujundid. Kultuurielu selleks maitsebki magus.
Ei ole reklaami, sporti ja kaubanduskeskuseid. On jõhker raha ja keha võim ning avaliku ruumitus.
Ainult otseti tegutsedes on võim mitmes suunas. Seda peab alati arvestama.
Lepingut ei ole. Kõik kaarega käigud palistatakse heakorra eeskirjade ja traditsiooni kördiga.
Eira nivelleerivaid instruktoreid, tavaliselt nad ei tea asjust mitte midagi. Kuigi väidavad vastupidist.
Meeldiv ja mõistlik ei kõnni käsikäes. Valetada on meeldiv ja mõistlik. Kohtu inimestega.
Aeglaselt ei ole võimalik mõelda, kuid aeglaselt saab lugeda küll.
Näitusetegu ei ole välditav. Kuid olles näituse suhtes otseti, saab vaev alati tasutud. Kasutud sõnad
irvitavad ja lesivad. Mõnel mõistel on käed puusas ja kulm kortsus.
Fantaasia täidab hiilgavalt augud diskursuse juustus. Selle kallal käivad salaja hiired.
Ei ole lugu ilma naljata. Kõige rohkem saab nalja teise arvelt. Pank ei ole sõber, liising pole vend.
Surm tuleb jälle.
Tankiga tuleks võidelda nii, et näitad taskulambiga talle silma ning jätad lambi kellegi teise hoida.
Ilmuta Teise suhtes tähelepanu ning väärikust. Tegutse otseti.
Marco Laimre

Tere, Tiit,
olen vanaema juures, siin on hea, mõned küülikud jooksevad üle muru, päike paistab ja pärastlõunal tuleb Sõeru
Erna külla. Kõik oli ilus, isegi idülliline, kuni avasin teleri. Sealt tuli üks muusikasaade, ma ei mäleta enam, milline.
Üks suurte kulmudega tüdruk jagas lauludele punkte ja ütles korraga: Äi, äi see ei saand olla näitleja, see oli noh nii
tõeline. Ülejäänud päev oligi pekkis.
Olen mõelnud Sulle juba ammu kirjutada meie näitlejatest samuraides, mingeid juhumõtteid, kuid iga kord on tulnud
midagi ette. Üleeile pidin piima tooma, eile olin metsas, täna rikkus aga päeva ühe-kulmu-tüdruk. Ent just see tema
lause, see äi, äi, see oli tõeline hakkas mul üha enam peas ringi käima, kuni mul oli üpris klaar, et meie kulmuplika ei
olnud kunagi samuraisid näinud. Sest siis oleks ta võib-olla öelnud: Äi, äi, vat see oli nüüd küll tõeline.
Ma püüan esmalt lahti saada mõnedest sentimentaalsetest hoiakutest, mis võivad takistuseks saada. Ma püüan
mitte mõelda Hilja Varemile ja sellele, kuidas ta kümme minutit enne lavaleminekut istus lava kõrval ootepoosis
– ja see ei olnud mugav poos. Ma püüan mitte mõelda näitlejatele, kes tunde betooni peal mängivad, hüppavad,
kukuvad. Ma püüan mitte mõelda Rein Ojale, kelle juubelietendus meil ilmselt talvel tuleb ja kes kurat näeb nii šikk
välja, nii jõuline ja terav, et viis minutit enne etenduse algust teleturgu vaatavad ja suitsu kiskuvad lavakatudengid
mõjuvad tema kõrval kuidagi eriti kohtlastena. Ma püüan mitte mõelda sellele, kuidas Sõmer ütles, et ei, ta on liiga
väsinud, et suvel veel meiega samuraisid teha, et tema ei ole see mees – aga ta ikkagi oli see mees. Ja siis ma püüan
mitte mõelda ka sellele, kuidas rahvatantsijad tulid ja väga kurb hakkas.
Ma ei ole päris kindel, kas olen asjast õigesti aru saanud, aga tundub, et antud juhul oli näitlejate ülesanne eriti
keerukaks. Ma ei mõtle siinkohal vaid füüsilist pingutust, märja betooni peal vehklemist või Tambetit nägupidi
veeloigus lamamas, selle ma lubasin kõik sentimendilatrisse jätta – ma mõtlen siinkohal seda teatud eel-olekut.
Tähendab – kõik näitlejad pidid mängima rolle, mis olid tegelikult juba enne neid mitmes kihis ära määratud:
samuraid, kelle puhul teame me teatud stereotüüpset käitumismustrit (vähe sõnu, kontrollitud liikumine, mõõdetud
pilk). Ja ma mõtlen Kurosawa samuraisid, eriti Kikuchiyot ja Kambeid, kelle puhul olid filmis juba niivõrd
iseloomulikud rollid ees, et neist kõrvalepõiklemine tundus keerukas. Näitlejad pidid justkui võtma ettelaotud
ussinaha, mingi veidra enne neid valmis-oleva rolli ning vaatama siis, kuidas edasi.
Viimasel ajal räägitakse palju “uuest näitlemisest” – ja on selge, et näitlemine aja jooksul muutub. See tuli kenasti
välja ka samuraides, kus Hilja Varemi vana naine ei olnud mitte ainult oma rolliga samuraide vastaskaldal, vaid ka
viisiga, kuivõrd erinevalt Varem ja temast kaks või kolm põlvkonda nooremad tüübid näitlesid. Täpsemalt: see,
kuidas mängis Varem ja see, kuidas mängisid Oja, Raudsep, Sarv, Tuisk, Ojari, Prints ja Sõmer ei olnud mitte ainult
näitlemisviiside erinevus, vaid see klappis üpris hästi kokku ka sellega, mil moel erinesid ja sarnanesid nende rollide
tähendused.
Ulbin pimeduses, aga mida parata, ongi pime, Sõeru Erna ei tulnudki, kahe kulmuga küülikud läksid ise puuri,
telekast tuleb ainult vormeli kordust. Kas ma panen väga mööda, kui arvan, et vana naine ei ole konkreetne Sõeru
Erna, vaid arhetüüp, pigem müütiline kui psühholoogiline? Kui nii, siis kas võiks edasi liikuda ja öelda, et müüdi kui
säärase mängimine on skisofreeniline, mängida saab ainult teatud hoiakut müüdi suhtes ja – endiselt vormeli kordust
vaadates – kui nii, siis rääkis vana naise hoiak meile sellest, kuidas hoitakse kinni kunagi kinnistunud tähendusest,
säärane “nii on, sest nii on alati olnud” suhtumine? Vana naine on usaldamatu, ettevaatlik, kuid viisid, kuidas Varem
vana naist mängib, annavad meile aimu, et ta ei räägi ainult iseenda – vana naise – eest, vaid kõikide vanade naiste
eest maailmas. Ja nemad teavad, kuidas asjad on. Vaatasin Varemit, seda, kuivõrd aeglaselt, aga veendunult ütleb ta
“meie omad on alati teinud tasa ja targu”, kuivõrd isegi pahuralt ta oma lauset öeldes “vanamoeliselt” dramaatiliseks
muutub, sääraseks suureks – ning mõtlen, kas selle dramaatilisusega ei näi ütlevat Varem, et tema vana naise kaudu
räägib juba midagi üleelulist, midagi inimvälist, mingi müstiline metatasand, mis lubab vanal naisel mõelda (aga
mitte öelda!): “see, et meie omad on alati tasa ja targu teinud, on asjade ainuõige käik. Ning jah, ma tean, mis on
asjade ainuõige käik, sest asjaide ainuõige käik on olemas”. Tekstiraamatu lause muutub Varemi suus kuidagi eriliselt
suureks, võimsaks, ning mingil hetkel avastab ta, see sõna, et ei, tema ise pole oluline. Näitleja ütleb nüüd midagi,
mis on sõnast väga palju suurem.
Kui nii, kui Varem tõepoolest näitleb nii, nagu näideldi “vanasti”, suurelt ja dramaatiliselt (kuigi “vanasti” on vaid
tinglik), siis näib esmapilgul, et mehed on võtnud hoopis teise lähenemise. Kui Varem on väga täpne, isegi kade

ennast liigutama, siis teiste liigutustes on palju väikeseid “vigu”, inimlikke poolliigutusi, väikeseid tarbetuid tühižeste.
Kui Varem ütleb kõiki sõnu matusetalitaja kombel suurena, siis Oja räägib draakonist ilma eriliste pauside ja
rõhkudeta. Võiks siis ju oletada, et kui Varemi näitlemine toetas mõtet, et vana naine viitab oma sõnades mingile
üleinimlikule tasandile, mis määrab maailma asju ning mille vastu ei tohi eksida, siis samuraide tarbetud liigutused
ja argisemalt öeldud laused viitaksid justkui inimlikkusele ning toetaksid omakorda mõtet, et samuraid rõhutavad
meile isikliku vastutuse ülimuslikkust. Vanaema räägib justkui üldisest, traditsioonist ja normidest, viidates samas
pidevalt, et normide ainuõigsust garanteerib teatud inimkäitumisest sõltumatu tasand. Samuraid räägivad üksikutest
valikutest (pangem tähele, et järjest näidatakse ära kõigi samuraide otsus liituda Kambeiga), näitlejad ei viita oma
lahenduskäikudega müstilisele “objektiivsusele”, vaid rõhutavad tegude kontrollitavust. Jah, samuraid järgivad teatud
üldist printsiipi ja teatud üldist printsiipi järgib ka Vanaema, ent samuraide näitlemises joonistub siiski välja inimliku
vea võimalus ja lubatavus.
Ent see kõik oleks ikkagi liiga lihtne: Vanaema esindamas eestlaste alalhoidlikku kultuuri, samuraid jaapanlaste
kamikazelikku traditsiooni. Sest aeg-ajalt tundub, eriti Raudseppa vaadates, et vähemalt osade samuraide jaoks on
nende tegude põhjendus samasugune nagu Vanaemal. Ollakse kinni kultuuris ja otsus kaitsta küla võib olla küll isiklik
valik, ent võib olla ka tunnetatud paramatus ehk – kohustus.
Jah, võib-olla oligi Gerdi Shichiroji see, kelles ei tekkinud kordagi sisemist kõhklust enda samuraiks olemisest ning
normide paikapidavusest. Ta nõustub kohe Kambei ettepanekuga ning kontrollib seejärel mõõka (!) – tema on ka
esimene, kes ägestub Kikuchiyo peale, kui see röövitud samurai varustuse esile toob ning kui ta läheb varustust
otsima, jookseb ta mõned sammud, parandades end seejärel kohe “väärikaks” kõnnakuks. Võib-olla on mingi
peeglitagune ka Shichirojil, kuid ta naerab koos teistega, räägib õpetlikke lugusid koos teistega ning võitleb koos
teistega viisil, mis laseb aimata täielikku ühtesulamist ning eristumise vältimist. Raudsepa Shichiroji on nagu teised,
nagu kõik – aga kummalisel kombel on ta säärasena ainuke.
Võib-olla seda te ütletegi. Et kangelaseks ei saada mitte siis, kui rebitakse lahti kultuurikaanonist, reeglist,
traditsioonist, vaid kangelane ollakse hoopis siis, kui samurai otsustab, et ta on niivõrd vapper, et ta võib säärasesse
traditsiooni edasi jääda. Et sissejäämine on vahel palju kõvem sõna kui väljaastumine.
Vormel on lõppenud, võitis Alonso, nüüd tuleb võistlustants. Ma käisin kunagi võistlustantsus. Esmalt olid
trennid autoremondi ja –katsetehases, siis naha- ja jalatsikombinaadis. Varsti taipasin, et ma ei taba rütmi. Trenni
edasijäämine oleks tõesti olnud kõvem sõna kui väljaastumine.
Mõtlesin praegu, et ei, on sobi käsitleda kõiki samuraisid ühtemoodi. Võtkem näiteks Kikuchiyo. Erinevalt nii teistest
samuraidest kui Varemist on Tuisk kõike muud kui lakooniline ja täpne. Ta on närviline, tõmblev, seda nii välises kujus
kui käitumises, otsustades ümber ja siis taas tagasi, uinudes enne otsustavat lahingut ning erutudes luuramise peale,
sõimates nii talupoegi kui samuraisid, vihastades, solvudes, naerdes, narrides. Ta asub väljaspool Vanaema kultuuri,
aga ka väljaspool samuraide kultuuri. Täpsemalt veelgi: tema sõnade taga ei ole midagi (ega kedagi) muud kui tema
ise. Siit tuleneb terve rida möödalaskmisi, eksimisi, erroreid – ent need on kõik tema errorid. Märkimisväärseks
osutub siin üks Tuisu enda leitud seik, mida ta mitmel etendusel kasutas. Päris alguses, esimesel ilmumisel
Kambeile ja (mitte vähemtähtsana) talupoegadele, püüab ta talupoegadest eemale rebida ning samuraide süsteemi
sisse astuda. Ja Tuisk ... rebib maast rohulible (see oli vist alati teeleht) ning pistab selle suhu. See on napakas,
täielik samuraikoodi error, tõeliselt eesmärgitu ja tähenduseta tegu, mis ei kanna endas mitte midagi. Ent rohulible
Kikuchiyo suus on siiski erakordselt suur rohulible. See on märk meeletust tahtmisest astuda skeemi. Ei, teos
endas ei ole midagi kangelaslikku, mitte midagi tõestavat, kuid ta on täiesti sõge, peegeldades Kikuchiyo täielikku
oskamatust lugeda samuraikoodi, kuid teisalt peegeldab see samavõrd ühe mehe iha ja julgust sinna kuuluda.
Võib-olla veelgi enam: selles teelehes on näha, et Kikuchiyo on ainuke mees, kelle vaba valiku olemasolus ei teki
kordagi kahtlust. Ja see paneb omakorda küsima: võib-olla tõesti on hoopis Kikuchiyo ainus tõeline kangelane?
Võib-olla on nii, et just see teelehe närimine on ainuke tõeliselt kangelaslik koht kogu lavastuses?
See lause: Persse, praegu ei ütleks ühest naisest ära. See on väga hea lause. Kikuchiyo põlgab teatud samuraieetika
printsiipe (korrates näiteks mõnitavalt Kyzo “Nii on”-i või mängides uuesti läbi “Ole valmis!” lugu talumeeste
peal), põlgab neid samamoodi, nagu ta põlgab talumehi. Kikuchiyo on ja jääb vahealale, sest samuraide puhul on
tema jaoks eelkõige oluline teatav võitlustahe, teatav võimalus minna surma, järele katsuda oma kartmatust. Kui

Katsushiro peab samuraisid endast ülemaks, kummardab, põlvitab, siis Kikuchiyo jaoks ei ole samuraikultuur mitte
eesmärk, mitte taotlus, vaid vahend. Vahend enda järelekatsumiseks.
Kristjan Sarve Katsushiro on sarnane. Veel samuraide sekka mitte kuuluv, neist väljaspool seisev, kuid aktiivselt
nende norme endale vabatahtlikult kehtestav. Sarv on Katsushiro rollis rabe, kuid rabe just nii, nagu on keegi, kellel
on olemas rahulolematus praegusega ning selge arusaama puudumine ideaalist - küll aga selge tahe ideaalini jõuda.
Katsushiro repliigid on sageli loosungilikud, kuid Sarv ütleb neid kiiresti, veidi isegi komistades ja sõnu üksteisele
sisse sõita lastes, mis ühelt poolt ei lase tekkida väljapeetud paatosel ning teisalt reedab, et kõneleja liigub mööda
sõnade pindmist poolt ning tal puudub veel isiklik kogemus, millega sõnad täita.
Printsi Gorobeiga on kummalised lood. Ühelt poolt on Gorobei väga samuraitruu, aga teisalt sisaldab tema roll
endas vaieldamatult enim kahtlusi, enim ennasthävituslikku. Tema armastusmonoloog (mis omakorda lõpeb hoopis
vihkamisega) on keelatud, aga seda mitte niivõrd teiste, kuivõrd tema enese jaoks, reetes tema nõrkuse. Tema
monoloogile eelneb kaks hetke, mil hakkab paljastuma Gorobei vari (seelikuga tants ning märatsemine talumeeste
keskel ja hilisem lõkkevestlus), ent need on mängitud hoopis teises võtmes kui finaalmonoloog. Esmalt pigem
solvumine, seejärel vihastumine (mõlemad teiste ees), monoloogis aga puhas raev ja hälin. Gorobei roll näib
seetõttu endas peitvat enim vastuolusid: tema nõustumine Kambeiga kaasaminemisel on kohene, enamgi veel:
Gorobei hakkab ka ise aktiivselt samuraisid otsima. Teisalt ei lahendu tema sisekonflikt kusagil ning seetõttu: kuigi
meelitamas aktiivselt samuraisid, on ta teadlik enda sisemisest lõhest, enda reeglirikkumisest (armumisest), enda
sobimatusest samuraiks ning seeläbi pidevast valetamisest. Prints mängib selle teadlikkuse esile just nimetatud
kolmes sõlmpunktis, ülejäänutes jääb ta peiariks, teatud “ideaalseks samuraiks”, kes värvatakse esimesena ning kes
nõustub kohe, asudes koheselt siseringi laiendama, end tõeliste samuraidega ümbritsema.
Ühes kohas lööb Katsushiro põlve ära: ta saab haiget, aga peitmise asemel näitab ta seda välja - Sarv keerab publiku
poole ja hõõrub publiku nähes põlve, lisades ka nõrga valugrimassi. See on hetk, kui Katsushiro mittevalmisolek
saab ilmsiks.
Päris lõpus, kui Katsushiro surub mõõga kõhtu, ei ole enam mingeid grimasse.
Kuidas siis mõelda? Kas nii: on lahkuva suve viimased hingetõmbed? Või hoopis nii: väljas on sügise esimesed
märgid?
Tundub, et pigem mõelda viimasel moel.
Aga ei saa öelda, et see oleks lohutavam.
Võib-olla tuleb Erna homme.
Eero

Tere,
lugesin viimaks Su samuraikirja - väga tore.
Samas ma mõtlesin, et näitlejatest ei saa veel kirjutada, kuna nad mängivad praegu veel nii, nagu nad oma
koduteatriteski mängisid - ehk juba aasta pärast võib öelda, mis neid ülejäänud Eesti näitlejatest eristab.
Kas Sa seda lugu tead, kuidas Sarv ja Ojari Draamafestivali ajal viina võtavad, ja Sarv hakkab Ojarit hurjutama selle
eest, et viimane pole ühtegi NO asja näinud ja on täiesti mõttetu mees. Mees, sa Samuraisid oled näinud? küsib Sarv.
Ojari vaatab talle otsa: Kristjan, ma mängisin seal koos sinuga ...
Tiit

no99=313
Hendrik Toompere jr

313 garderoob
see on muidugi draamas
no 99
see on muidugi nüüd olemas
aga kõik algas garderoobist 313.
Peale kooli lõppu tuli Tiit meie teatrisse. Kuna olin ta juhendaja lavastamise ajal, siis ehk ta vist raatsis tulla meie
tuppa. See on üks imelik tuba. Temas puudub materiaalne ruum. On inimesed, kes on tulnud ja kes on läinud.
Pole midagi ilusat, ei pilte seinal ega vaipu maas, rääkimata kenast mööblist. Aeg-ajalt väisab seda ruumi, nagu
omainimene kunagi, ka Ene-Liis. Me isegi ei ehmata, sest kuigi see on meeste garderoob, on meie toavanem Maria
Klenskaja, kes korraldab kõik ja me ei viitsi feministlike hoiakute pärast närvi minna.
Aga selles toas on sündind palju asju. Ideid, lavastusi, koostöövariante, lahkuminekuid, enesetappe, arusaamisi ja
mis peamine, inimesi. Ja eriti oluline – peanäitejuhte. Aaahahhaaa
Inimesed hakkasid koos elama väga pragmaatilistel põhjustel. Nii oli hõlpsam ellu jääda. Polnud kasulik igaühe sõda
iseenda eest kõigi vastu. Mõistlik oli kõigepealt luua perekond, et järglasi saaks. Isa-ema hõlma all, et nad kasvaks
kõik suureks ja siis kui vanaks saadakse, nad toetavad sind. Algne põhjus oli sisemine soov – et mind oleks rohkem.
Et minu mõtlemist oleks rohkem. Ja kui mind on rohkem kui kõiki teisi, siis püsin ma elus ja elan igavesti.
Tiit Ojasoo sisenes meie garderoobi. Raimo ja Sulev seisid ilusti viisakalt seina ääres. Tiit pani oma ketsid kuskile
maha, istus diivanile ja hakkas meeletult tõmblema. Tõmbles nagu segane. Mõtlesin, et virutaks talle pauguga pähe,
aga siis ta rahunes maha … ei ta rahunend midagi …. Siis astus uksest sisse Ene-Liis ja karjatas - see on mu mees.
Tee, mis tahad – nii ta vist ütles. Ta valdab seda, mida me ei mõista – nii ütlesin Liisule.
Sel hetkel sai Liisust ja Tiidust üks kooslus. Esialgu võis see tunduda koomilisena, hiljem grotesksena ja veel hiljem
paratamatusena.
Vist ei pea siin rääkima sellest, kuidas Linnateater ei pidand vajalikuks teha Zuccot, kuidas Draama tahtis peale
Stoppardit Tiitu lahti lasta. Sellest võiks rääkida hiljem. Aga, aga, aga, aga, aga – Tiit sai tol hetkel aru väga olulisest
asjast. Ma muidugi ei tea, kas ta on sellest aru saand, aga mulle meeldib mõelda nii. Teater sünnib toas. Väikeses
suitsuses uberikus, kus pole midagi. Teater sünnib eimillestki.
Ja siis tegi Tiit Draamast minekit. Võttis kaasa veel mu naise Vika, noh, töö mõttes Läks vaiksesse pisikesse
nurgakesse, kus vana Baskin oli plaanind omi asju edasi ajada. Sinna, kus tehti eimillestki eimidagit. Vana Baskin on
muidugi imeline inimene ja ma arvan, et kui Baskinilt poleks tema teatrit võetud, oleks ta juba surnd, aga ei midagi –
elab edasi, sest töö ja elu on korrektselt lõpetamata. Eino, sa oled võimas mees ... ma tõesti mõtlen nii. Mul on väga
kahju, et sul teater võeti. Aga POLE MIDAGI TEHA. Ojasoo käes on see kindlasti midagi samasugust, nagu sina selle
80ndate alguses lõid. Tänan sind oma olemasolu ja kogu tegevuse eest, aga parem on nii, kui et su ideed lörtsiksid
viletsad kommertsid.
Baskin naerab. Naera muidugi, ka mulle meeldib see kibe, mõrkjas naer.
Kõige olulisem aga on see, mis paiskus 313 garderoobist edasi. Kuidas teha teatrit nii, et see inimesi puudutaks.
Enne NO99 oli meil Viinistu, sest Draama oli tolleks hetkeks juba aher. Meil tekkis värske maailm ... inimesed saavad
kokku ja neil pole praktilisi probleeme. Kui me hommikul, kui päike tõusnud on, vaatame kaluripaati ja meest selles,
kes läheb angerjat välja võtma, siis me tunneme kergendust.
Peale kergendust sa lähed proovi. See kestab mõned tunnid. Ja siis, mere äärde, kas sööma restorani või ujuma.
Keskpäeval uinak, lainetelloksuvas hotellitoas. Õhtul proov. Ja siis päikeseloojang mereterrassil grillides, viina juues
ja lauldes parimaid palu ooperitest.
See on tegelikult kloostrite põhiprintsiip. Inimesed teevad seda, mis neil vaja on. Söövad siis, kui on nälg, joovad
siis, kui on janu, magavad siis, kui on uni ... Tavaliselt teevad inimesed neid asju siis, kui vajadus puudub. Ja seda
arusaamist me lihtsalt kasutasime ära. Olime ühesõnaga vastikud ameerikalikud pragmatistid. Ja lisasime juurde
olemuslikku Eesti elu. Inimesed on kohal – kõik. Ja nende olemised põimuvad üksteisest läbi, me koome uut teksti ja
kirjutame värsket emotsioonivaipa.

Kuna praegusel hetkel mingit erilist hipikommuunivõimalust õhus ei ole, tuleb leida teistsuguseid
teatriloomemehhanisme.
Kuidas ületada see dilemma, et olla ise kõva tegija ja olla kuulus ja samal ajal olla trupinäitleja, kus kõik on võrdses
situatsioonis.
Kui sa leiad partnerid. Kui sa leiad sõbrad. Kui sa leiad endas jaksu. Kui sa leiad hingust, mis ühendab kõik
komponendid. Ma tean oma kogemuste najal, et meeskond peab olema ühtne. Sa oled nendega koos, alati koos
tekstitegijaga, pildi-, heli- ja kujundiloojaga ja näitlejatega. Nad tavaliselt elavad oma eraelu, aga see tuleb kokku
lõimida.
Kui meie alustasime oma sisulist tegevust teatris, siis see oli üheks põhitingimuseks. Me ei taha mitte luua mingit
järgmist teatriprojekti, vaid soovime kujundada tulevasi. Ja uskumisi ja nende lammutamisi.
On vaja näitlejaid. Ja nad tulevad. On vaja kohta. See tuleb. On vaja kujun … see tuleb ja kõik ilmub iseenesest. Sest
on idee ja muuhulgas ka kujutlus, aga kui kõik vastab tegelikkusele, siis nii ka läheb, sest see on ainuke võti asjade
toimimisele. Ja teokssaamisele. Ehk on ka nii, et iga söökla vorstilõikaja ei hakka silmakirurgi tööd arvustama.
Mul on hea meel, et Tiit kutsus mind oma teatri avalavastusse mängima. Oli trupp, oli kohalolu ja pidev koostöö nii
tekstitootjate kui ka turundajatega. Veel kord - see on kloostri printsiip, ja see tõenäoliselt õnnestub ka NO99l, kui
nad end sellisel kujul kokku võtavad. NO99 käitumine tundub mulle hetkel ainuõige.
Ärge palun viha pärast NO99t sõimama hakake, sest mõelge, kuidas saab tigu hinnata kitse ründavat gepardit.
Sellest sai Tiit aru ja ma olen õnnelik et ta suudab ohjata oma teatrit. Sellist teatrit, mis mulle meeldib.

Minu jaoks on selge, et teatrit ei saa teha invaliididega, santidega, lontrustega. Kui Adlas oleks invaliid või halvasti
õppinud, siis teda ei võetaks sõjaväkke. Aga osakandjaid on teatris niigi vähe. NSVL Kultuuriministeeriumis ei oldud
sellest olukorrast üldse teadlik. Võib-olla suurtes teatrites pole see üldse probleem. Meil aga teatri elu ja surma
küsimus.
Kaarel Ird, 1969

Maitse kadumine
Jürgen Rooste

Ma mõtlen Kalevi kommidest, marmelaadikommidest. Sellistest, nagu nad vanasti olid: sees hapukas marmelaad ja
peal siuke õhuke pudisev krõbe šokolaad. Praegu on marmelaad neis nagu suvalistes Euroopa kommides – ebamäärane magus mass. Pealt kaetud miski kakaoplögaga. See on lihtsalt üks näide – maitsed kaovad, ühtlustuvad. Mitte
ainult söökide ja jookide maitsed, vaid kõik tajutav – visuaalia uputus, erootika üleküllus meedias tühistab naise keha
nõtket imelisust, ainukordsust … Maitsed kaovad, maitsemeel õpib harjuma läägega.
Mul võttis kaua aega harjuda, et teatris käiakse suvakalt riides, et Estonias võib rõdu keskel laiutada sportlikult rõivastunud Soome pensionär, kes vaiksemate kohtade ajal kaaslasega muljeid vahetab. Möödas on need ajad, mil
sõpradega püüdsime protesti avaldada kinno tungind kokakoola- ja popkornimaania vastu, võttes kaasa kooritud
porgandeid ja pakiga keefirit. Üks uuem šokk oli mul ühenduses mu oma lapse kasvamisega – hakkasime käima lasteetendusi vaatamas ning paljud lapsed (ja nende vanemad) käituvad teatris juba peaaegu samamoodi nagu kinos.
Nukuteatris olen seda nii mõnigi kord silmanud.
Ja mitte et ma nüüd ise oleks suurem korrafriik. Vastupidi, mulle meeldib mässata etableerunu vastu, käituda hetkiti
ebaadekvaatselt, lõhkuda muserdava keskkonna aurat, teha end narriks. Aga teatriga on see tunne, see maitse kadumise tunne, et ei tahaks servast lahti lasta, seda kaotada. Rituaal, pildi sisse minek kipub kaotsi minema. Kas või
muusikalidebuumi ja halbade janditiuuridega, mis on praegune “rahvalik teater”.
Seebikad. Nagu seebikad. Vanasti teati eesti näitlejaid sageli mõne teatrirolli järgi, mõnda kiideti, et kuidas oskas
alles laval surra … nagu päris. Praegu mäletatakse paremal juhul, et ta mängis kuskil Uskumatus armastuses Millat.
Aastaid järjepanu, igal kolmapäeva õhtul, astus Milla otse meie südamesse, koos vorstivõileiva, krõpsupaki ja plastikpudeliõllega. See ongi teater, Suur Teater. See ja reality-show’d.
Teater iseenesest on minu jaoks lugude jutustamise viis. Nagu kirjandus või film. Lugude jutustamine on üks asi,
millest maitse pole veel kadunud. Noh, kui välja arvata ajalehesabade ilmetud ja lakoonilised anekdoodid, mis on puhastatud rääkimise naudingust ja püüavad edasi anda vaid pointi, kildu, nalja.
Mul on teatri ja kino hindamiseks oma raudkindel indikaator: mu põlved. Need hakkavad alati kitsas kohas valutama.
Ja kui kinosaalis võidki mõnikord leida laiema reavahe, siis teatrid on meil enamasti kõik üsna tihedalt pressitud ridadega. Niiet puht füüsiliselt, kasvava valu tõttu, suudan ma ära kannatada ainult väga häid, põnevaid asju, mis mind
nii köidavad, et ma olen nõus seda tuikavat valu taluma. Nõnda ongi väärt teatrikunstil mu jaoks valu maitse. Õiges
kunstis, õiges lugude rääkimises peab alati valu olema, jajaa, kõlab pateetiliselt, aga nii see on.
Teater lugude rääkimise vahendina võiks Eestis muidugi julgem olla, nii lugude valikul, kui ka selle rääkimise viisi valimisel. Ses mõttes, mis puutub siin NO-teatrisse (kuram küll, see nimevärk, kuidas me seda kutsuma peame? NO99?
Ojasoo-Semperi-teater?), siis tänini valitud suund on õige. Võitlus maitsemeele teravustamise eest ning erinevate,
ootamatute maitseelamuste katsetamine pahaaimamatu Eesti teatripubliku peal. Ja valu, alati kohal olev valu. See
on üks võimalus. Mida rohkem tuleb mässulisi ja isepäiseid, kes ei lepi euromarmelaadiplösapasaga, vaid tahavad,
et see maitse, see taju, see hõng, millega kohtud, oleks ainukordne ja raputav, seda parem meile, seda enam on meil
endil lootust mitte muutuda ühe ja sama maitsega inimvorstikesteks, iseennast kordavateks mögaolemusteks. Vat siit
võiks alata teater. Suur Teater.

Kaks päikest
Jakob Rosin

Ma käin teatris kord kuus. Umbes nii. Klassiga või Lauraga, perega miskipärast eriti mitte. Üldiselt mulle teatris
meeldib. Ei olegi olnud etendust, mis ei meeldiks. Oopereid ma ei vaata.
Nüüd ma käisin uuesti teatris. Etendus toimus teatris NO99, kus mängiti lavastust Kaks päikest. Seal räägiti
muinasjutte näitlikul kujul. Etenduses oli kaasahaarav süžee ning näitlejad sobisid hästi. Mulle see etendus väga
meeldis, sest muinasjutud ei olnud ära leierdatud nagu Punamütsike, Hunt ja seitse kitsetalle ja nii edasi. Muinasjutud
olid põnevad.
Kuna ma peaaegu ei näe, siis võtan teatrisse tavaliselt binokli kaasa. Nii tajun ma, kui keegi kusagil liigub. Ja hääle
järgi tean ma, kes on kes. Kui näitlejad räägivad, siis hakkab mul hoopis oma lugu jooksma. See jookseb nagu film.
Mina olen justkui tegelane selle filmi sees.
Mulle teatris meeldib.
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Minu lagunenud närvidele on seda muidugi palju.
Aga kui suurt laadungit on vaja eestlasele, süstalt, mis rasvakihist läbi läheks?
Kaarel Ird, 1969

