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86

Olümpiafilmidest~

nr
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Cassandra

Palutaja
Palutaja,

kes Sa läksid esimesse klassi

võib-olla

ennustad kord

oma

kusagil Viljandimaal,
kurnatud rahvale

asju, mida Anu Saagim peab kalliks,
aga enne,

nyyd, ikka ja alati

avaneb aeglaselt naise pung.

Uued poisid ootavad läitumist,

aga Sa ei

neile

anna

end lihtsalt kätte

naaberkyla apollodele. Ootad seda nutitelefonist

suureks zuumitud

kellel

on oma

Orfeustja ootad Zeusi,

levelil

igaviku jagu kasutamata boonuspunkte.

Läbid tunde nagu kulutuli.

Iga koolipäevaga suureneb Sind ymbritsev iha.
Meeste

unenägude jõed hällitavad

Su vormuvat hologrammi.

Leegid laienevad substantsiaalselt, radiaalselt ja perpendikulaarselt.
Varsti oled kõik, mis neil

on

puudu.

Kahjutuleni, mille Sa kinolinalt vallandad,
on

jäänud veel kaheksa

Lauri Sommer

aastat.

Ain Anger Mefistona Gounod' „Fausti" proovisEstonias oktoobris 2012.
Harri

Rospu foto

VASTAB AIN ANGER
ehk kolm kohtumist Ain

Angeriga
„Boriss Godunovi” mõjuväljas
Modest Mussorgski „Boriss Godunov”

(algversioon 1869). Ooper neljas osas ja seitsmes
pildis. Lavastaja: Richard jones. Lavastuskunstnik: Miriam Buether. Kostüümikunstnik:
Nicky Gillibrand. Valguskunstnik: Mimi Jordan Sherin.
Esietendus Covent Gardeni

111 2016.

Kuninglikus Ooperis 13.

Külastasin etendusi, mis selle

produktsiooni baasil

valil BBC Proms 16. VII 2016 Londoni

on

sündinud: kontsertettekanne festi-

Royal Albert Hallis. Dirigent: Sir Antonio Pap-

pano. Koormeister: Renato Balsadonna. Osades: Boriss Godunov

Ben

Vlada Borovko,

Knight, Ksenja

Ksenja

John Graham-Hall, Andrei Štšelkalov
David Butt

Grigori Otrepjev

Kostas

Smoriginas, Pimen

Ain

Andrii Goniukov,

Kõrtsipidaja

Philip, Varlaam

Rebecca de Pont Davies, Missail
Gardeni

Bryn Terfel, Fjodor
Šuiski

Clarissa Meek, Vassili

amm

Anger,

Andrew Tortise jt. Covent

Harry Nicoll, Jurodivõi
Kuningliku Ooperi orkester ja koor.

Taaslavastuse esietendus: 17. VII 2017 Berliini Deutsche
Karabits. Koormeister:
Godunov

Ain

tekoori solist),

Šuiski

Operis. Muusikajuht: Kirill
Raymond Hughes. Taaslavastaja: Elaine Kidd. Osades: Boriss
Philipp Ammer (Dortmundi Kooriakadeemia pois-

Anger, Fjodor

Alexandra Hutton,

Ksenja

Burkhard Ulrich, Andrei

nica, Grigori Otrepjev

Ksenja

Štšelkalov

Robert Watson, Varlaam

Ronnita Miller, Vassili

amm

Dong-Hwan

Lee, Pimen

Ante

Aleksei Botnarciuc,

Jerku-

Kõrtsipidaja

Annika Schlicht, Missail
Deutsche

Matthew Newlin jt. Berliini
Jörg Schörner, Jurodivõi
Operi orkester, koor, lisameeskoor, lastekoor ja statistid.

Kohvikuvestlus Londonis päev enne Promsi kontserti

(Ain Anger pole Promsil esimest korda,

ta

on

siin laulnud

juba 2013. aastal „Tannhäu-

Operi peadirigendi Dojuhatusel ja 2017. aastal veel ka Dossifeid Mussorgski „Hovanštšinas”.)

seri” kontsertettekandes Maakrahv Hermanni Berliini Deutsche
nald Runniclesi

Kuidas

sa

seda festivali iseloomustad?

Eriliseks teeb selle

Royal Albert Halli väga

suur

saal, mis

on

ümmarguse kuju ja

omapärase akustikaga.
Kuidas tunned end
Meil~
on

Bryn Terfeli ja teiste solistide seltskonnas?

on~siin~ sama~ koosseis~

teine.

Bryni

ees

müts

mis~ Covent~ Gardeni~ produktsioonis,~ ainult~ Varlaam~

maha,

mõne

vene

laulja puhul saab tekstist vähem

Olin väga

Pappano kohta dirigendina?
põnevil, kuidas tema päritoluga (Briti-Itaalia-Ameerika

seda teost

interpreteerib. Royal Albert Hallis võtab

aru.

Mida ütleksid Antonio

L. K.)

dirigent

ta ruumi akustikast lähtudes

teater muusika kino
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aeglasemad~tempod~ kui~ Covent~ Gardenis.~ Pappano~ on~väga~ koostööaldis,~
ütle,

et kas nii või mitte

Esined

ta~ ei~

kuidagi.

sageli samades rollides mitmes lavastuses paralleelselt. Viimasel ajal

näiteks oled laulnud tihti Viinis, Dresdenis
festivalil
küüris”

ja Frankfurdis, aga ka Salzburgi
ja mitmel pool Ameerikas Wagneri „Reini kullas” Fafnerit või „Val-

Hundingit. Kuidas sul need lavastused omavahel segamini ei lähe?

Kas konkreetsele lavale astudes mäletad automaatselt kohe, kuidas asi seal
käis?
Enne teatrisse kohale

jõudmist mõtlen küll, et kuidas see lavakujundus seal nüüd
välja nägi. Küsin assistendilt, aga ega ikka täpselt ette ei kujuta. Aga laval hakkab
kehamälu~ ja~partneritunnetus~ tööle.~ Rolli~ ette~ valmistades~ tuleb~viis-kuus~
samat~

täht-

asja~ proovides~ meelde~ jätta.~ Näiteks~ „Lohengrini”~ lavastus~ Berliini~ Riigi-

ooperis tehti nukkudega.
nopitud mõtteid, mida Ain Anger veel ooperitegemisest arvab
Wagner~ ja~ „Boriss~ Godunov”~ istuvad~ mulle~ rohkem~kui~ bel canto; mind ei

Vestlusest üles
1.~

inspireeri „ilus laul”. 2. Kaasaegse muusikaga pole mul eriti kogemust. Tavaliselt~
3.

on~ sel~

puhul~ vaid~ kolm-neli~ etendust~ ja~ongi~ kõik.~ See~ mind~eriti~ ei~ köida.

Ooperilavastuse puhul

on

mulle oluline, et

prooviperioodi saaks maksimaal-

selt~ ära~ kasutada.~ Töö~ peab~ toimuma~kontsentreeritult,~ aega~raiskamata.~ 4.~ Tihti~
ma~

nii-öelda~ hüppan~sisse,~ kui~ keegi~

novi”
richi

tegi

ta seda sealsamas Deutsche

ajatunneli-lavastuse

haigeks~jäänud (mõned kuud enne „Godu-

on~

Operis Wagneri „Nibelungi sõrmuse” Götz Fried-

viimastes etendusetsüklites

L. K.). Etendus

on

ja kolleegid erksad, kuna nad ei tea, mida sinult oodata. Kiirreageerija
sain Viinis kätte,

Riigiooperis oli

suur

siis eriline
tunnetuse

repertuaar ja palju taaslavastusi. Olin seal

kuus aastat
aru, et

palgal ja sain endale repertuaari: eelkõige Verdid ja Wagnerid. Sain
pole vaja muretseda: sõnu tean, muusikat tean, partnerit tean. Mul peab

olema~ partii~ kehas!~ Ma~ pole~ kiire~ üleöö~ õppija.~ 5.~ Mulle~ meeldib~ruumist~ ja~ olukorrast~ lähtuda,~

midagi~ uut~ teha,~ proovida.~ Näiteks~ Covent~ Gardenis~ „Goduno-

vi” lavastuses lasin end

inspireerida ruumil.

Kontsertettekande

mulje vahendamisel mängib Royal Albert Halli hiigelsaal (mis võib
vajadusel mahutada üle 5000 kuulaja!) kahtlemata suurt rolli. Mitmekorruselisest ringtribüünist ümbritsetud parteris

on

harilikult

Promsi kontsertide

ajaks võetakse toolid ära,

tekivad seisukohad

mis tähendab seda, et

serdiriietuses koor asub orkestri

kõige soodsama hinnaga istmed, kuid BBC
et rohkem inimesi saali

mahutada, ja sinna
kuulajad istuvad koduselt põrandale. Kont-

ent grimmis ja kostüümis solistid mängivad
palju, kui võimalik. See on väga helge ja hele „Boriss

selja taga,

eeslaval lavastuse misanstseene nii

Godunov”, mis kõlama hakkab

vene dirigentide interpretatsioonidest on mällu jäänud
süngemad värvid. Koor „petab ära” üsna usutavalt venepärase ja paiguti tõeliselt võimsa

kõlaga, kuid ühestki sõnast siiski
Kremli kellade

aru ei saa…, tegu on ju ka vana vene keelega. Teise pildi
ehkki see kippus
ühtaegu väärikas ja meeletu kõma kostab otse lae alt

lauljaid matma, tundsin hiljem Berliinis sellest allutavast võimsusest puudust —, kuid
meeleolu
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on

endiselt

helge. Nimitegelane

on

avamonoloogiks paigutatud

üsna

kaugele

Ain

Anger Pimenina. Mussorgski ooperi „Boriss Godunov"kontsertettekanne

Londoni

Royal

Albert Hallis, festivalilBBC

Proms' 2016.

©: BBC/Chris Christodoulou

koori taha orelirõdule, ent
Pimeni stseenis

Bryn Terfeli hääl jõuab sealt pingutuseta publikuni. Järgnevas
kogen täielikult saali akustika omapära. Ain alustab vasakus lavanurgas

ja laulab diagonaalis üle saali

otse minu

mõjub suunatud valguskiirena, tuleb

platsi

vaevata

suunas

n-ö

tribüüni

sülle,

parempoolses

nagu olekski

see

osas.

laulmine

Hääl

isikli-

kult mulle mõeldud. Alles siis, kui

nii,
kui

nagu

Angeri Pimen lava keskossa suundub, kostab ta hääl
jaotuks kõla ruumis laiali. Tundub, et laulja saab vabalt musitseerida ka siis,

dirigent

gem

noorelt

on

selja taga. Ta ei pea kogu aeg n-ö dirigendi näpu otsas rippuma, piPappano ülimalt paindlik ja tähelepanelik. Kuna Ain Angeri hääl kõlab

tema

Antonio

on

ja jõuliselt, olen tänulik,

rauga illusioonile. Hea

selt

oma

teksti sisu

venekeelne roll,

Ja ka
valt”.

on

et

grimmikunstnik ja lavastaja pole rõhunud tudiseva

kuulata Aini esituses tuttavlikult venepärast värvi; ta teab

ja valitseb stseeni täielikult. Ehkki Bryn Terfel, kellel

tegeles tekstiga väga põhjalikult, ei suutnud

tema bariton kõlas

see

täp-

oli esimene

ta Aini edumaad tasa teha.

Angeri bassi kõrval kummaliselt sordiini all ning kuidagi „kui-

et vaatamata tema usutavusele, ka vanuse poolest, ja Actors Studio
näitlejameisterlikkusele pole Boriss siiski päris Terfeli partii. Sarnane mulje

Julgen arvata,

väärilisele

jäi Covent Gardeni esietenduselt ka Opernwelti kriitikule, kes igatses taga varem Borissi
rollis kuuldud
sistseen

on

John Tomlinsoni, kes sel õhtul lõbustas publikut

tõesti

aga

Varlaamina.

Kõrt-

groteskselt koomiline ja mõlemal nähtud etendusel lisas tublisti vunki

Missaili ülimusikaalne lusikaklõbistamine

kambajõmmi laulu saateks. Kokkuvõttes jäi
mulje väga kõrgetasemelisest ja läbitunnetatud euroopalikust tõlgendusest, mille eeliseks
see, et piisavalt valgustatud saalis sai teksti ja inglisekeeltõlget paralleelselt kaasa lugeda ning seetõttu teose nüanssidesse paremini süveneda.

lavastatud variandi kõrval oli
set

teater muusika kino
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Esietenduse-eelne intervjuu 1. V 12017 Berliini Deutsche Operi terrassil
Räägime ehk kõigepealt sinu tööst Deutsche Operis üldse ja eraldi Borissi
osaga.

Wagneri „Jumalate huku” Hagen ja Mussorgski Boriss
jas uued rollid ja uued ka selle
samaid osi;

aasta

sees.

Hagen

on

mul mõlemad siin

saksa

on

ma-

bassirepertuaari täht-

sellega tegin esimest korda veebruaris Torontos kaheksa etendust.
selgepiiriline: liinid ja suhted paigas, pole väga „ära keehiljem kergem teisi teha. (Ain võrdleb rolli esimest korda tege-

Lavastus oli seal väga

ratud”, selle pealt
mist
tal

on

sellega, kuidas laps õpib rääkima, kuidas

on

ta kogub informatsiooni. Kasulik on, kui
st dirigendi,
sealjuures hea suhe vanemate, kasvatajate ja teiste täiskasvanutega

ja samuti „lasteaiakaaslastega” ehk kolleegidega.)
järgnes kohe Tokyos kaks „Jumalate huku” kontsertettekannet. Kui oled

lavastaja ja lavastaja assistendiga
Sellele

juba rollis olnud,

on

suhted

kaks päeva ette. Viietunnise

paigas. Et siin majas Hagenit laulan, seda teadsin
ooperi jaoks sain kaks tundi proovi. Pärast seda on

tulnud ka uusi

pakkumisi Hagenile, kuid sel aastal

puhkab, siis

hea edasi minna.

on

(2003. aastal ütles Ain ühes intervjuus,

et ta tahaks

arvatavasti valmis umbes viieteistkümne aasta pärast

ma

seda rohkem ei tee. Las

väga Borissi laulda ja et
see

osutus

on

selleks

väga täpseks ennus-

tuseks!)

Mul~on~„Boriss~Godunovi”~suhtes~suur~respekt,~sellega~seostuvad~isiklikud~mälestused.~ „Boriss~ Godunov”~ oli~ nimelt~ esimene~ ooper,~ mida~ laulsin~Estonia~ laval,~
tookord koori ridades. Olin siis üldse esimest korda laval

ja sattusin kuidagi koge-

mata vales kostüümis vale häälerühma sekka. Kui olin kahekümne seitsme
ne,
me

laulsin Anu Tali

Kuninga

uues

aasta-

juhatusel Eestis selle ooperi kontsertettekandel Pimenit; Nee-

lavastuses Estonias olin Varlaam, Viinis laulsin mõlemaid rolle.

Berliini Deutsche

Operi produktsiooni puhul

on

raske

see,

et

pead

astuma

teise~mehe~saabastesse~—~lavastuse~iga~liigutus~ja~žest~on~pärit~Bryn~Terfelilt~ning~
temaga~koos~välja~töötatud. Assistent, kes lavastust siia üle kannab, ei julge või ei
midagi muuta. Richard Jonesi nägemuses on Borissi sisemaailm, tema siseprobleemid~ja~-võitlused~väljapoole~pööratud,~selles~lavastuses~pole~rolli~arengut.~
taha

Boriss otsib tuge

pole

oma

perelt, lastega

on

ta

otsustes kindel. Ainult aeg

soe.

Kogu

aeg

on

tal

mure,

näitab, kas valitseja tuleb

pinge peal,

oma

ta

ülesandega

toime. Samas olnuks huvitav
olema
tiline

tegelda ka muude plaanidega. Lavakujundus peaks
selline psühhoanalüüläbilõige vurrist, keerlevast kaosest Borissi peas

tõlgendus.

Olen~ palju~

lugenud~ Boriss~ Godunovi~ ja~ tema~ valitsemisaja~ kohta;~ mul~

on~

baasteadmisi, mida pole selles lavastuses kahjuks võimalik kasutada. Lauljale
on

tab

et ta roll ja lavastus oleksid loetavad talle endale ja publikule. (Ain viihiljem ikka ja jälle kordamisele tulevale lapsetapmise pantomiimile lavastuse alguses,

tähtis,

mille

seos

samal

ajal mõttesse vajunult laval istuva nimitegelasega jääb ooperi sisu mit-

tetundvale vaatajale

segaseks.

L. K.)
et mis siis tegelikult juhtus? Lavastajätta otsad lahtiseks või teha nägu, et oligi nii
aga

Kõige põnevam küsimus minu jaoks on,
ja seisab küsimuse

ees,

kas

tegelikult vist ikka ei olnud Boriss troonipärija mõrva tellija. Tõmban väga palju
paralleele tänapäevaga. Kui mõni president sõda peab ja inimesi tapab, jääb ta
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Boriss Godunov

— Ain AngerjaVassili Šuiski

—

BurkhardUlrich. Deutsche Oper

Berlin, 2017.
rahva~ mällu~ kui~ tugev~ president.~ Enne~ Boriss~ Godunovi~ oli~ troonil~ Ivan~Julm,~
kes~ olevat~ oma~käega~ löönud~maha~ oma~ poja,~ kellest~ oleks~ saanud~hea~ valitseja.~
Boriss oli inimesena
tsaarina kokku
hästi inimesi

mängija, ei

liiga hea, ta ei saanud hakkama selle kõigega, millega tal tuli
puutuda. Šuiski on põnev karakter
väga intelligentne, tunneb

ja oskab manipuleerida. Kuna

tema näol

on

Borissil olemas

vastas-

keegi mingi lause ütleb ja
kuidas~ teine~ vastab~ —~ see~on~ nagu~ tennisemäng.~ Ajalooline~Šuiski~ tappis~ Godunovi

poja ja tegi

lihtsalt üles.

tema tütrest

Aga rahvas ei

päeval toimub

Ta teab, mis
kohati

on

on,

seksiorja. Minu

saa

üldse

aru,

kuidas

arvates ütleb Borissi süda

kes

on

päris

tsaar

lõpuks
ja kes mitte. Täna-

samasugune libainfo levik interneti kaudu nagu tollal suust suhu.

Kirill Karabits
ve.

igavaks; oluline

muutu ooper

on

on

see

hea

dirigent, kes otsib tekstis ja muusikas esile tulevaid vär-

slaavi hing, mis

tõlkimatu. Mul

on

on

selle taga, kui venelane

selles suhtes eelis teiste

mingi fraasi ütleb

osatäitjate

ees.

See

ei~ tähenda,~ et~ ei~ tekiks~konflikte~ lavastustiimiga,~ kes~ tahab~näiteks~ mõnd~sügavalt tunnetuslikku fraasi
kolmanda

agressiivseks muuta. Minu meelest on näiteks Borissi
tsaar on küll poliitik, aga laste
pildi muusikas soojust ja armastust

juures saab

ta olla see, kes ta

on.

Ent

lavastaja tahtis autoritaarsemat tõlgendust.

(Eelviimasel etendusel oli Ain selles stseenis siiski palju pehmem, emotsionaalsem,
vam

ja lastega lähedasem kui esietendusel.

hooli-

L.K.)

Kas mõtlesid

juba Londoni lavastuses Pimenit lauldes Borissi peale? Jälgisid
ja analüüsisid, kuidas sina seda rolli teeksid?

Londonis~ väga~ ei~ mõelnud,~ kuidas~ mina~ seda~ teeksin.~ Lavastuse~ juures~ töötad~

teater muusika kino
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ikka ühe konkreetse
Siin

algas reis

mida Pimeni roll

Kas

rolliga korraga, keskendud sellele; roll sünnib laval seistes.

peale. Muidugi, kuna ma olen Pimenit laulnud, siis tean,
vajab. See aitab, toetab partnerlust.

otsast

mängid ise kõigil etendustel?

Tundub nii; cover’eid~pole~ näha~olnud.~
mina olen ainsana Londoni koosseisust

Kas tsaari kui
Kes

on

mene.

Kogu~ülejäänud~ koosseis~ on~oma~majast,~
ja siin ka teises rollis.

valitseja roll istub sulle? On lähedane?

tsaar? Rahvas mängib tavalise inimese kuningaks; ise

on

ta ennekõike

ini-

Miski muutub tema käitumises seetõttu, et inimesed vaatavad teda teise

pilguga. Näiteks kui ma praegu siin majas ringi käin, siis tajun, et ma pole teatritöötajate~ jaoks~ päris~ tavaline~kolleeg.~ Nende~ suhe~ minuga~ on~ teistsugune~ kui~
keskmise rolli

puhul, nad vaatavad mind kui peaosalist, kui tsaari.

Milline õhkkond valitseb Deutsche
Mõnus õhkkond

Vaatasin

on; saan

Operabase’ist,

rahulikult

et sinu

Operis?
oma

asja teha.

repertuaaris

on

praegu

põhiliselt Mussorgski

„Boriss Godunov” ja „Hovanštšina” ning Wagner?
taris” kardinal

repertuaaris tõesti palju, ehkki hiljuti laulsin ka Halévy „JuudiBrogni ja Bellini „Normas” Oroveso rolli. Wagneri solistide valik

tehakse

kui teiste

Jah, Wagnerit

varem

on

teks ka Verdit rohkem laulda:
mõnes heas

torit

see

sest neid lauljaid pole väga palju. WagGodunoviga~ töötada~ väga~ meeldiv.~ Tahaksin~näi-

ooperite omad,

nerile~ vahelduseks~ on~ Boriss~

Philippi „Don Carlos” või ülempreester Zaccariat

„Nabucco” lavastuses. Viinis tegin lisaks nendele ka
on

põnev roll,

aga pärast etendust oli tunne, et

Verdi läks mul hästi käima, aga
mul

midagi. Tal

on

Wagner „sõi

Suurinkvisii-

midagi jäi tegemata.

ta ära”. Ehkki

Wagneri

vastu

pole

ahvatlevaid rolle, mis mulle praegu hääleliselt veel ei sobi,
on tegelikult baritoniparseda saan teha
ja Isoldes” kuningas Market

kuid mida tahaksin kunagi laulda, näiteks Wotan, mis
tii. Olen tahtnud laulda „Tristanis
nüüd~ aprillis~ Clevelandis~

—~ja~„Parsifali”~

eesmärk. Basse, kes laulavad Borissi,
selt

kõrge. Tunnen,

et praegu

on

elama

pani

on

suhteli-

paras aeg; mind võetakse bassina tõsiselt. Ma

olen õnnelik, et olen nii kaua laulnud

Huvitav oli

Gurnemanz~ oleks~ ehk~ mu~ järgmine~

pole ka väga palju, kuna partii
ja praeguseks selleni jõudnud.

jälgida, kuidas Aini Boriss

ta alates

n-ö

on vaheldumisi tugev ja nõrk. Tõeliselt kaasa
hullumisstseenist, mil lauljal õnnestus steriilsevõitu (aina kor-

duv lapsetapmispantomiim ning koori ja solistide lõputud paremale-vasakule liikumised)
ja ajatuks stiliseeritud lavastuse kammitsaist välja murda. Siit edasi oli kananahk ihul
enne seda produktsiooni olin kindel, et „Boriss Godunov” väljasajastut või ajatuna ei tööta, erandiks seni nähtutest vaid Dmitri Tšernjakovi

garanteeritud. Juba
pool

oma

Riigiooperi lavastus, mis kujutas putinistlikku Venemaad ja milkontseptsiooni René Pape nimiosalisena võimsalt kandis. Jones näeb tsaari eelkõige

2005. aasta Berliini
le

inimesena, mitte institutsioonina,
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aga kas

me

selles, eriti kostüümide

osas

nõutuks

te-

Jurodivõi

Matthew Newlin ja Boriss

Ain

Anger. Deutsche Oper Berlin,

2017.

setting’us ikka usume, et ta on (ka) tsaar? Ja kas selle ooperi tegelikuks peategelaseks nimetatud rahvas on ikka rahvas? Arusaamatusse kirevkuldsesse folkloorsesse
gevas

eklektikasse riietatud koor kroonimisstseenis võis olla mõeldud
tekkis

seos

bojaaridena, kuid minul
pigem mõnede aafrika rahvariietega. Boriss Godunovi kui valitseja seisundit

ja olukorda aitasid usutavaks mängida eelkõige Ante Jerkunica Pimenina

kes,

nagu

Anger Londonis, lisaks eeskujulikule laulmisele ka jutustab-interpreteerib, sarnanedes
ise

oma

Kristusega
ning Burkhard Ulrich, kes dramaturgiliselt täŠuiski intrigandirolli karakteerselt ja kontuurselt välja joonistab. Esietenduse

lavavälimuselt

nuväärse

energeetilisim tandem tekkis aga Aini Borissi ja ta poega Fjodorit mänginud poiss-sopran
Philipp Ammeri vahel. Professionaalse laulja kollegiaalne respekt ja toetus väga keerulist
ülesannet täitva üliandeka

piiramatu isevalitseja

in

noore

spe

esitaja

lühidalt, kelle saatus võib kujuneda
siiski

oma

võimaluste

vastu

kelle käed

on

tegid viimasest tõsiseltvõetava partneri,

küll seotud, kes

keeruliseks ja

peab kartma vandenõusid,

ta eelkäijatel, kuid kes
piires võiks püüda alamate elu parandada. Kui lavastuses on minsama

julmaks kui

gi sõnum või lahtiseletamatu essents, tuleb see minu meelest esile just isa-poja suhetes:
järeltulev põlv näeb ja kogeb asju, mis võiksid viia allaandmise ja resigneerumiseni, kuid
inimeseksolemise juurde kuuluvad vastutus

ja moraalne vajadus teha kõik endast olenev

olukorra parandamiseks.

maha surutud DDRi tööliste

Pärast esietendust, mis sattus Aini

sünnipäevale (ja 17. juunil 1953. aastal veriselt
streigi mälestuspäevale, mida enne taasühinemist tähistati

Lääne-Saksamaal protestiks

Saksamaa ühtsuse

päevana), juubeldasid nii publik, Deut-

teater muusika kino
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Operi kollektiiv kui ka fännid. See bussitäie Eesti ooperihuviliste ja Ainile kaasaelajate dessant läheb ilmselt ajalukku. Talle endale jääb see vast senise lavatee üheks olulische

semaks

verstapostiks kuni… Bayreuthi festivalini? Sinna tuleb kindlasti kohale vähemalt

kaks bussitäit fänne.

Restoranivestlus pärast viiendat etendust 4.

juulil ühes

Ain

Angeri lemmik-

söögikohas Lääne-Berliinis
Kuidas sul praegu
etendusest saadik

Üritan

praegu

Borissiga seis on? Mis on toimunud, mis muutunud esija milliseid mõtteid on sul tekkinud?

hul

kahjuks päris

see

see ei toimugi teadlilauljana õnnelik, kui kostüüm toetab. Selle lavastuse pu-

pakkida info sisse järgmist korda ootama,

kult… Siis veel, et olen

nii

pole. Kujundus sai inspiratsiooni ühest vanast, Puškini

tekstile~tehtud~filmist,~kuid~inglaste~„Boriss~Godunovi”~lugemine~on~täiesti~teine,~
üldse mitte slaavilik.

Inglise kultuur lähtub väga palju tekstist. Tunnen lavastaja
materjali suhtes. Ta on aidanud end sellega, et küsib, kuidas saab tava-

võõristust

lisest inimesest tsaar. Siin

või

o

venelane, neil

n

rikas ega

on

tegemist lisaks keelest keelde ka kultuuridevahelise

on

tõlkimisega.~Filme vaadates

on

ju kohe

aru

saada, kas näitleja

teine tunnetus, teine kool, mida

kusagil mujal. Puhtalt teksti tasandil saab

vene

m

ä

n

g

i b venelast

pole Euroopas, Ameekeelest tõlkida näiteks

eestlasele, kes juba tunneb kultuuri ja mentaliteeti.
„Mitteametlikust” kohast ja kellaajast ning vestluspartneri kiirreageerija
tuurist tulenevalt hakkasin küsima üllatavaid küsimusi ootamatus
ras.

Kes

Ainile
sa

see

mäng meeldis.

oled?

Samastan~end~ üsna~ palju~ oma~ elukutsega,~ sest~ ooper,~ mis~

kogu

aeg

minuga kaasas. Samastumine rolliga

Hagen kolib välja ja
olla

tsaar astub

Erinevalt

paljudest

sinust maha

oma

—,

on~aktiivne~ töö,~

käib~

väga tugev. Pere näeb, et kui

sisse, siis miski muutub. Mul endal pole vajadust
on

lauljatest kolleegidest

mul seega raskem leida.

sa

ei

plaadista

ega

õpeta. Mis

jääb?

Jälg jääb maha nendest loomeinimestest
toritest

on

on

kuningas ja kedagi valitseda, sellist tegelast

meie

na-

järjekor-

kes

on

loonud midagi uut.

kirjanikest, maalikunstnikest, skulp-

Ooperilauljad ja dirigendid on tõlgendajad;

looming sünnib siin ja

teine

mestele

homme
praegu, mul pole vaja, et see jääks püsima
lugu. Ma ei kultiveeri arhiivi. Laval toimuv on hetkevajadus anda ini-

mingi emotsioon just sellel päeval. Ka õpetamisel pole vaja „signeerida”.

Kuidas sinu laulmine võiks
Eks

mõjutada elu väljaspool ooperimaailma?
iga tegevus mõjutab inimest. Igaüks tuleb oma probleemidega, igaüks võtab

sellest õhtust seda, mida ta siis vastu võtta saab. Nad

Ooper

on

on

midagi otsima tulnud.

elitaarsemat laadi meelelahutus, sinna tulev inimene

on

teinud

valiku, kas minna kinno, teatrisse või ooperisse, viimase kasuks. Ooper
vahendeid, kuidas ühiskonnas pingeid maandada; oluline

inimesega
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enne

on

see,

on

oma

üks

mis toimub

ja pärast etendust. Erinevalt lõõgastavast popmuusikast eeldab

Rahvas
Ain

mängib tavalise

Anger

Fotod: © A.

inimese

Borissina Deutsche

kuningaks,

on

ta ennekõike inimene.

Hildebrand/opernfan.de

ooper aktiivset osalemist etenduse

des

ise

Operi lavastuses 2017.

jälgimisel;

see on

nagu

Mis

on

Olen

tõde?

oma

olemuselt üsna

mustvalge; baas peab olema selge, mis

hakkan nägema värve. Pean end üsna konservatiivseks,
Mul

on

mis

siis

isegi dogmaatiliseks.

kindlad reeglid, kuidas oma päeva ja asju organiseerin
ka hotellitoas
asjad alati samasse kohta
ja kuidas alustan rolli loomist. Tõde on õiges

on

panen

laulutehnikas. Tõde

Mida

sa

on

baas, mis ei muutu, ka eetikas.

kunagi ei teeks?

Ma ei tea… sellele

on

uued väljakutsed,

mingi sisemine ärevus,

Kas

jõusaalitrenn võrrel-

jalutuskäiguga.

on

olemas

raske vastata. Ma ei tahaks seista
mootor

sees

paigal, mul peavad olema
tuksumas.

ooperimaailma rutiin? Küsin just seetõttu,

kuidas sulle meeldib „sisse

et rääkisid varem,

hüpata”.

Olen rutiini vastu, üritan alati teha midagi uut. Rutiin võib tekkida siis, kui tead
mingit rolli „liiga” hästi ja kui sul pole selle kohta ühtegi värsket mõtet või ideed
siis
sama

on

nali

tulemuseks kadunud õhtu. Näiteks „Sevilla

habemeajajas” ei pruugi
igal õhtul igale publikule kohale jõuda, energia on erinev. Tihti on

mängus imeväikesed nüansid ja konkreetne alltekst: mida ütlen, miks

teater muusika kino

suu

lahti
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teen, kas mõte
et ta

Kui

on sees.

jundus teine. Paus ühe ja
poole
Kas

aasta

on

laulja

igal pool ühesugune,

on

tagant

juhtunud,

Kontroll

uus

aga

on

üht rolli teinud kakssada korda, siis

vastasmängijad

sama osa

esitamisel

on

on

on

oht,

ju erinevad, lavastus ja ku-

vajalik. Pealegi oled lauljana iga

inimene.

et kontroll

peab jääma. Pead

kaob, ja mida

see

suutma arvestada

sulle tähendab?

ja kontrollida olukorda, arvestada

partneritega, orkestriga, pianistiga. Kontroll heas

mõttes tähendab valdamist

näiteks, kui sõnad lähevad meelest ära, siis oled kaotanud kontrolli. Kehaline
kontroll, kontroll hingamise üle, Borissi puhul lisandub veel
kaob, siis ehk lähedki hulluks. Ajastus
daksid nagu ankeeti

see on

olemas,

on
see

see, et

ka…

Lõpptulemusena

igast keerulisest olukorrast välja tulla. Kontroll peab jooksma su
muidu ta blokeerib

su

teadvuse. Kui

kui kontroll

väga tähtis. Rolli ette valmistades
sa

täi-

tead, kuidas

ees,

mitte taga,

jääd mõtlema juba tehtud vigadele, siis oled

edasise üle kontrolli kaotanud.

Berliini Deutsche

Operi intendandi Dietmar Schwarzi kommentaar

Seda, kuidas teda hindan,
teda võimalikult

on näha lepingutest, mida me talle anname. Püüame
palju Wagneri rollidesse saada. Ain Anger esineb meil tihti ja

ta on üks paremaid praegu saada olevaid noorema põlvkonna basasjatundliku publiku silmis kuulub ta viie parema hulka ja usun, et see

väljapaistvalt,
se.

Siinse

hinnang laieneb kogu maailmale.
Mida

esituses~

isiklikult Ain

ma

lavastuse

puhul

ennast

on

viis, kuidas

ta

tänapäeva muusikateatri mõttes rolli sisse viib

on~tundeehtsust~

vis”). Nii

Angeri juures väga hindan,

uustema

ja~ see~ liigutab~ (näiteks~ stseen~ pojaga~ „Boriss~ Goduno-

et tal ei ole mitte ainult

suurepärane hääl, vaid ka rolli jakontseptsiooni
mõistmine; roll saab tal valmis koos orkestriga.
Ain~ Angeri~ valimisel~ Boriss~ Godunovi~ rolli~ sai~ määravaks~ tema~ hääle~
teet~ koos~

naabrus
on

Venemaaga polnud

abi; tal

on

juba

samm

otsustav

edumaad.

faktor,

aga

sellest,

Aga kui piisavalt

et ta keelt hästi

aega

na

tunnen

valdab,

investeerida, jõuab iga

laulja teksti ja mentaliteedi mõistmiseni. Stanislavski kooli, mida
nab,

kvali-

musikaalsusega.~ Tahame~ikka~ ja~jälle~ temaga~ töötada.~ Tema~kodumaa~

ta endas

kan-

eelkõige sellest koolist pärit lavastajate kaudu. Juba ooperidirektori-

Baselis kohtasin paljusid

nad laval teevad

ja mida ei

ürgandekaid

vene

lauljaid, kes teadsid täpselt, mida

tee. Neist vähem andekaid ameerika

lauljaid oli palju

kergem „vormida”.
Pärast etendust istub

Anger kolleegidega puhvetis ja

on

muidu ka

nähtav,~ kui~ parajasti~ proovi~ ei~ tee;~ maja~ töötajad~ märkavad~teda.~ Mulle~

majas
on~

in-

tendandina~tähtis,~ et~ külalised~oleksid~ integreeritud,~ „Godunovis”~ ongi~ ta~ainus~

külalislaulja.
Dietmar Schwarz arvab, et viie kuni kümne aasta pärast näeb

Angerit

rollides

plaane.

ja ka prantsuse repertuaari laulmas. Ja

Vestelnud Liis Kolle
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on

veel muidki

suurtes

Wagneri

HARIDUSEST JA KASVATUSEST

TÜ

VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA

ETENDUSKUNSTIDE OSAKONNAS

TÜ Viljandi kultuuriakadeemias

on

viis

osakonda, millest neli asuvad Viljandis:
etenduskunstide,
duse

muusika-, kultuurhari-

ja rahvusliku käsitöö osakond. Viies

osakond

on

kunstide keskus Tartus.

Eten-

duskunstide alla kuuluvad tantsukunsti,

ja teatrikunsti visuaaltehnoloogia õppekava. Teatrikunsti erialad on
teatrikunsti

näitleja, lavastaja ja harrastusteatri juht.
Tantsukunstil

on

tantsuõpetaja eriala

et mõned üliõpilased teevad
koreograafi~ lõputöö.~ Teatrikunsti~ vi-

dada ka mitu eriala

näiteks näitleja ja
lavastaja või valguskujundaja ja multi-

oma jne. Õppeained on
paigutatud erinevate õpiväljunditega moo-

meediaspetsialisti
dulitesse.

Kõigile akadeemia tudengitele

on

üld-ja alusainete moodul, kuhu kuuluvad sotsioloogia ja kultuuriantropoloogia,~ filosoofia~ja~ esteetika,~ isiksuse-~ ja~
kohustuslik

sotsiaalpsühholoogia, loovettevõtluse ained
ja omakultuur.

eeldusega,
ka~

suaaltehnoloogia õppekava erialadeks

on

valguskujundaja, dekoraator-butafoor, la-

TAAVET

JANSEN, TÜVKA etendus-

kunstide osakonnajuhataja,
dia

vastuskorraldaja ja etenduskunstide mul-

Asusid

timeediaspetsialist. Õppekavasiseselt saab

2017. aasta

erialasid omavahel kombineerida

ja oman-

multimee-

juhtiv õppejõud.

oma

osakonnajuhataja

kohale

sügisest. Millisena näed

rolli?

Taavet

Jansen.
TÜVKA foto

teater muusika kino
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Ma~alustasin~seda~tööd~põneval~hetkel.~

teatrikunsjuhtiva õp-

jälle keha kaudu. Mulle ei meeldi mõ-

Etenduskunstide osakonna

te, et

ti

nõudmistele. Eesmärk

õppekava oli kaotanud

pejõu ja

pidime otsustama, kuidas

me

kujundame neid vastavalt
on

silmavaatega inimene, kellel

edasi liikuda. Otsustasime minna

õppekavade sünkroniseerimise ja ühilda-

kes oskab

misega veelgi sügavamale; eesmärgiks

et

dada

ja ka teostada. Oluline

oma

on

ideid sõnastada,

oma

turu

ikkagi selge

on

ideed,

väljenka

et~ osakonnas~ töötavad~ja~õppivad~

oli,~

inimesed mõtestaksid

ja mõistaksid

enesestparaku pole see sel-

üksteise tegevust. See kõlab

mõistetavana,

aga

les süsteemis mitte alati nii. Ma ei näe
ennast üldse sellise

tab, mis

juhina, kes otsus-

parim osakonnale jakõigile

on

Viljandi kool

loodud

on

põhimõttel. Kuidas
tada kõike

on

paljususe

võimalik õpe-

korraga?

palju võimalusi. Sisseastujad astuvad siiski erinevatele eriala-

Meil

dele;

on

tõesti

seega sellist

läbipõimumist veel

inimestele. Mina näen demokraatlikku

väga ei ole. Üritame hakata seda

keskkonda, kus probleemide üle vaiel-

kem võimaldama

sõnasta-

dakse, küsimusi ja eesmärke
takse ühiselt.

Muidugi peab kõike ka

administreerima

ja korraldama,

et

õp-

tööd.~ Ma~ arvan,~ et~

kuid meil tuleb olla üksteisele avatud

kuidas mõtleb

meediakunstnik

Koostöö~ käib~ nii~

ma.~

õppejõududega,~

programmijuhtidega kui ka Tartu Ülikooli

juhtkonnaga. Tartu Ülikooli all

olemine

minu meelest väga tähtis.

on

Ülikoolil

on

väga

suur osa

ühiskonnas

ja hariduspoliitikas ja selles osalemitoob etenduskunstid veidi rohkem

maa

peale,

eraldi kool

Kui

pärisellu.
oma

oleksime

eelarvega, siis kapsel-

duksime veel rohkem. Samuti annab

võimanagu õpe-

taja. Nii

da analüüsima. Sellest tekib ka

oma

võimalused.

Kelleks te

kujundate

harju-

mus~ kollektiivseks~ tööks.

Meie

õppemeetodid määravad loo-

mulikult konkreetsed
kõikide meetodite
on~ üks:~

õppejõud,

summa

aga

ja eesmärk

inimene,~ kes~ töötab~ teatriruu-

mis, peab õppima mis tahes meetodi
kima

saab leida

arusaama

üksteist ja üksteise loomingut
aktsepteerima ja olema võimelised se-

abil

sees

ja mida näeb lavasluua ühist

peame

luse

taksime teadlasi. Suure struktuuri

saame

valgustaja või multi-

ja ühist mõistmist. Et seda saavutada,

Tartu Ülikooli osaks olemine

õpetada näitlejaid nii,

et~

lõpe-

näitleja
tantsija, kuidas mõtleb butafoor,

ja tunda huvi ka kolleegide tegemiste

rääki-

väga~ oluline,~

on~

tanu saaks aru, kuidas mõtleb

või

vastu. Me peame kõik omavahel

roh-

ja soodustame koos-

meie kooli ükskõik millise eriala

pejõud~saaksid~keskenduda~oma~tööle,~

ne

see,

erialaga tahetaks tegelda.

peeglisse
soov

tähtis,

et

vaatama

ja tal peab tek-

ennast arendada. Mulle

on

lõpetaja oleks ka tehniliselt

võimekas, olenemata erialast.
Kui suhtuda meie kooli kriitiliselt,

Me

kujundame

maailmas
on

oma

oma

õpilasi ikka siin

toimimiseks.

on

oskused

käeliselt või
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Loomulikult

visuaallavastaja. Ühte-

erinevus, kas lõpetanu

tehnoloog, esineja või
del

lõpetajaid?

on

väljendada

oma

ideid

tehnoloogia abil, teistel

peab ütlema, et kõike on liiga palju. Kui rääkida visuaalist, siis näiteks

siis

multimeedia

spetsialisti

mina tegutsen,

on

erialal,

tohutud

kus

võimalu-

sed. Valdkond

sooviksin,

et

on niivõrd lai ja kui ma
õppijad puutuksid kokku

kõige võimalikuga, saaksid nad kes-

kenduda
oma

igale asjale vaid tund

elust.

ma, et

aega

Midagi peab siiski välja jät-

saaks hästi

õppida,

aga

samas

ei tohi tekkida arvamust, et üks asi
parem kui teine. Peame
me

oma

on

program-

läbi veel tihedama sõela

suruma,

säilitades~ sealjuures~ kainet~ meelt.~ Töö~

programmiga ei lõpe kunagi;
me

me

ole-

Kui

teaduspõhine

line

õpe?

on

Mina näen tulevikus

teie

loomingu-

palju suuremal

Etendus-

määral~ uurimuslikku~ tööd.~
kunstide~
maht

osakonnas~
kvaliteet

ja

tõusnud.~ Meil~
Marko

on~

on~

teadustöö~

märkimisväärselt

Valle-Sten~

Maiste,~

Veisson, Ele Veskus, Holger

Rajavee, Kai Valtna jt, kes sellega te-

pidevas muutumises.

gelevad. Tantsukunstis ja visuaaltehMida

kujutab endast

dia osakond, mida

sa

Visuaaltehnoloogia
kuuluvad

see

multimee-

kamandad?

õppekava

avaldamisväärilised.
alla

valguskujundaja, multimee-

dia~ spetsialisti,~ dekoraator-butafoori~
ja lavastuskorraldaja eriala. Mina olen
multimeedia

spetsialisti

eriala

noloogias~ on~mõned~ uurimistööd~juba~

vas-

õppejõud. Multimeedia õpe on
põhiliselt suunatud videole, nii videotutav

Tudengid uuri-

vad näiteks ebastandardsete

projekt-

sioonimaterjalide peegeldumisvõimet
või kaardistavad videolahenduse eri
võimalusi

lavastuse

Tudengid

on

kontekstis

saanud,

aru

jne.

eriala-

et

sed~ ideed~ja~ uurimistöö~täiendavad~ja~
arendavad teineteist.

materjali loomisele, tootmisele kui ka
mahamängimisele. Rõhuga just live-

Kas teie koolis töötavad

olukorral.~ Töötame~ ka~ interaktiivsete~

kunstnikud?

lahendustega,~ video-mapping’utega~ ja~

Päris

vajadusel

ka

programmeerimisega.

Lõpetajad teevad
ka

kontsertidele

nii lavastustele kui

videolahendusi,

vi-

deo-mapping’uid,~ live-ülekandeid~ jms.~
Hea asi
ma

on see,

et kamandama ei pea

kedagi. Lihtsalt pole vajadust,

sest

mitmed

kunstnikud.

on

Mulle

õpetajad või

õpetajaoskustega
ei

meeldi

ei

õpeta

kedagi. Leian,

et

õppejõu positsioon

ega

kolleegil või
giidil,~ kes~ juhendab~ õpilast~ džungli-

matkal. Teatud staadiumis hakkab

gevkunstnik paratamatult

vad olevat väga motiveeritud.

millega
des

vatakse

juba

tudengid

esimesel

vär-

õppeaastal

teatritesse tööle?
on jah nii, et õpikangutatakse koolist ära. Just na-

gu oleks

valguskujunduse tudeng juba

aastaga tipptasemel ja sobiks

on

ta

tegeleb. Seda lahti haruta-

võimalik näha teadmiste

ga. Kool

on

tegevkunstnikule suure-

sügavustesse kaevuda ja juhendamise
toel

oma

teadmisi lihvida. Me

õpime

kõik koos.

erialaseKuidas maailm loodi?

võimalusi erialaseks arenemiseks,

Kaks

just

iseendaga.~ Pakume~ järjest~ roh-

projekte ja aineid, kus visuaaltehnoloogia tudengid saavad end kunst-

kem

võr-

gustikku koos selle aukude ja sildade-

le~ tööle.~ Meie~ tahame~ pakkuda~ koolis~

tööks~

te-

mõtlema,

pärane võimalus end edasi arendada,

Tehnilistel erialadel
lasi

kasvata

võiks olla nagu vanemal

kõik~ koolis~ töötavad~ inimesed~ tundu-

Olen kuulnud, et teie

sõna

me

„õpetaja”,

sid

marginaalset aineosakest põrkutühjuses ja tõid kaasa kohutavalt

suure

das,

plahvatuse. Kas miski seda ajen-

ma

ei tea.

nikena teostada.

teater muusika kino
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ja tehnilised baasteadmised; tulevikus
tahame

pakkuda võimalust arendada
veelgi rohkem erialade loomingulist
külge,

et

õppekava valinul oleks süve-

nemisruum

ja võimalus keskenduda

poolele või tegelda loominguga. Visuaaltehnoloogia üliõpikas tehnilisele

lastel on võimalik leida end kas pigem
loojana/kunstnikuna või siis teostajateiste mõtete

na,

oleme~

elluviijana. Kui seni

koolitanud~

dekoraator-buta-

foore, siis igast lennust
huvitavaid

on

tulnud ka

loojanatuure, kes jätkavad

õpinguid Eesti Kunstiakadeemia stsenograafiaosakonnas.~ Õppekavale~
heidetud

ette

ei~

me~

on~

liigset laialivalguvust;

jõua~ süveneda~ spetsiifikasse,~

on läbi hekseldada liiga palju väiksemahulisi aineid. Samas tagab

vaja

sest

valikute mitmekesisuse; erinevad

see

inimtüübid leiavad

oma

niši,

meele-

pärase väljundi, millega süvitsi edasi minna. Me

saame

näidata, millised

piires avanejuba valikute küsimus.

võimalused selle eriala
Eve Komissarov.

vad; edasine

Ugala foto

Kooli
oma

EVE KOMISSAROV, TÜVKA
kunsti

teatri-

visuaaltehnoloogia programmi-

juht, dekoratsioonimaali lektor.
Kelleks te

oma

mida

peaksite oma „töövõiduks”?
Eelkõige avatud ja iseseisvalt mõtlepeavad vi-

suaaltehnoloogia õppekava lõpetajad
olema~ valmis~ töötama~ meeskonnas,~
suutma

ellu viia enda

ja teiste ideid,

olema orienteeritud maksimaalse
lemuse saavutamisele,

tu-

pidades samal

ajal silmas ka ajaressurssi. Me koolitame~

lõpetamine ei tähenda,

erialal valmis

gil hetkel sain

aru, et

sa

oled

kõige tähtsam

anda edasi teadmine, et

sa

on

pead olema

loov-tehnilisi~ töötajaid,~ kes~ on~võiloomingulises protsessis kaa-

pidevaks enesetäiendamiseks
ja katsetusteks. Me ei saa anda valmis-

pakendatud portsjonit teadmisi, kuna
pole~ olemas~ lõplikke~ja~ alati~ töötavaid~
lahendusi.
Töövõit?~On~väiksed~ja~suured~töövõidud

külalisõppejõudude valik,

kus~ koostöö~ lõpeb~ mõlemapoolse~ ra-

huloluga,

üliõpilaste

suurepärased

hinded~ seminaritöös,~ mis~ näitab~
lüüsivõime

olemasolu,

ana-

õnnestunud

koostöö~ teatritega,~ kus~rahul~

on~

mõle-

osapooled, ja lõpuks nii inimlikus

melised

mad

sa rääkima, lahendusi välja pakkuma
ja~ oma~ tööd~ analüüsima.~ Visuaalteh-

kui ka erialases

noloogia erialad annavad kunstilised

red
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et

professionaal. Min-

valmis

õpilasi kujundate ja

vateks inimesteks. Lisaks

on

melised

plaanis arenemisvõija hästi hakkama saavad noo-

kolleegid teatris.

Kes teil

õpetavad ja kas

sa

näed kooli

kasvatus- või haridusasutusena?

õpetavad loomulikult oma eriparimad professionaalid. Need on

reeglina inimesed, kes

on

kolmandal

kursusel

saavad

akadeemilise kirjutamise kogemuse väikesemahulise uurimuse läbiviimise näol seüliõpilased

Meil
ala

põgus,

oma

esimese

kõrgelt tun-

minaritöö~ aines,~ millele~ eelnevad~küll~

tih-

mitmed ettevalmistavad teoreetilised

nustatud, pikaajalise kogemusega,

tipeale juba meie õppekava vilistlased.

ained.~ Samuti~ kaasneb~ loov-praktilise~

Üliõpilased

lõputöö~ loomingulise~ või~ teostusliku~

oskavad

vägagi hinnata

õppejõude, kes reaalselt

oma

erialal

osaga~kirjalik~töö,~ milles~ analüüsitakse~

töötavad,~ kes~ tunnevad~ põhjalikult~

oma

valdkonna~spetsiifikat~ja~ oskavad~neid~

reetilises kontekstis.

tegevust võimalusel laiemas

teo-

teadmisi ka motiveerivalt edasi anda.
Kuna
on

tegemist

oluline

osa

on kõrgharidusega, siis
õppekavas üldharivatel

ainetel, ilma milleta

on ka lavatagustel
töötajatel~ keeruline~ kultuurivaldkon-

nas~

hakkama~ saada.~

Õppeaja~ jooksul~

Kuidas

toimub

koostöö

teiste

jandi kooli plussiks.
Koostöö~

toimub~

tööelus~ toimiva~

sarnaselt~ reaalses~

tööprotsessiga.~ Loov-

üritame kaasata erinevaid

tehnilised

et

osalevad~nii~ õppetöiste~ kui~

õppejõude,
üliõpilased kogeksid mitmeid või-

malikke
dada

lähenemisviise. Ehk

raken-

juba kooliajal väljendit „issanda

loomaaed

on

kirju”.

Kasvatamine

ja hariduse andmine

des~

on~ Leo~ Kalmet~

sionaalsete oskuste
ei

tohi

rääkiet~ profes-

ettevalmistamisest

Näitlejate

öelnud,~

õpetamise kõrval

pedagoog kunagi

inimese kasvatamist,

unustada

ja ühtlasi rõhu-

tanud teatrikollektiivi loomingulise
ja tehnilise poole ühtsust. Kuna meil

õpetavad
teadmiste

väliste

üliõpilased ehk „visuaalid”

enamasti praktikud,
siis
edastamisega kaasneb ka te-

õppekava-

projektide loomingulistes või

tehnilistes

meeskondades

korraldajatena,

käivad käsikäes, üks ei välista teist.

osa-

kondadega? On ju seda peetud Vil-

lavastus-

valguskujundajatena,

videokujundajatena,~

dekoraator-buKolm

tafooride / lavakujundajatena.
õppekava
na

sees

on

etenduskunstide

loodud üksteist toetama

täiendama; meil
ühisaineid~

osakon-

on

kahe mooduli

ja

jagu

teatri-~ ja~ tantsuõppekava-

ga~ ja~ lisaks~ on~ võimalik~ teha~koostööd~

kooli teiste

osakondadega. Keerukaks

kujuneb~igapäevatöö~koordineerimine~
ja tunniplaani raamidesse surumine,
sest kokku

on

vaja sulatada mitme õp-

kõnepruugis nimetatakse üldpädevuste arenda-

pekava erialade tunnid, pidades silmas

miseks~ja~mis~on~kollektiivse~töö~puhul~

dutavaid vajadusi. Visuaaltehnoloogia
õppekava koosneb juba ise neljast eri-

gevus, mida akadeemilises

hädavajalik.

üliõpilaste erialaseid ja õppekava puu-

alast
Kui

teaduspõhine

on

teie

ja seega on siin tegemist nelja liiki
spetsialiseerumise vajadustega. Koos-

õpe?

Rakenduskõrgharidusõppe

tööprojektid~ kipuvad~ valguma~ üle~

mille meie

selleks ette nähtud

diplom,
lõpetajad õpingute lõppe-

des saavad, tähendab seda, et
on

siiski arvestataval määral

si teadmisi
pega.~

aja piiride, sest kui
jõuda publikuküpse lõpptule-

tegemist

tahame

praktili-

museni, tähendab

ja kogemusi edastava õp-

Kokkupuude~ teadustööga~

on~

see igal juhul ainepunktide lõhkiminekut, unarule jääma

kippuvaid~loenguid,~ öötööd~jne.

teater muusika kino
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ürituste~ läbiviimiloov-tehnilised~ üliõpilased~ pidevalt~kaasatud~ja~n-ö~koolisisest~prak-

Õppetööväliste~

sel~

on~

tikat saavad
küll.

„visuaalid” rohkem kui

Igal juhul annab erinevate eriala-

üliõpilaste koos tegutsemine teadmise,~milline~on~loov-tehniliste~töötajate roll loomingulises protsessis; samude

ti mõistetakse ehk

paremini tehnilise

meeskonna~töö~ spetsiifikat.~ Samuti~

on~

loov-tehnilise~ meeskonna~ omavahelise~ koostööharjumuse~ ja~ üksteitähtis~

semõistmise

tekkimine

situatsioonis,

kus~koos~õpivad~dekoraator-butafoor/
lavakujundaja, videokujundaja ja valloogilise täiendusena

guskujundaja
võiks selles

paikneda ka
helikujundaja koolitamine.
reas

tulevikus

Kuidas maailm loodi?
Läbimõeldult.

Läbikaalutult.

Kõige

parema äratundmise järgi.

JAANIKA
teatrikunsti

TÜVKA
JUHANSON,
programmijuht, etendus-

kunstide lektor.

TÜVKA

Kuidas

osakond soovib

etenduskunstide

oma

üliõpilasi ku-

jundada?
Minule olulised märksõnad

on

uudis-

himu~ja~koostöö.~Näiteks~tantsukunstis~
lähenetakse lavastuse loomisele
di teistmoodi kui teatrikunstis,
neil

on

ka ühisosa.

muutma

Jaanika Juhanson.
Harri Rospu foto

oma

Üliõpilased

mõttemalle ega

vei-

kuigi
ei pea

lõputult

kohanema, küll

Osakonna
kunstidest
aastal.

nime

muutsime

etenduskunstideks

See

oli

lava2010.

põhimõtteline

toona

identiteeti määrav otsus, et
haakuda

paremini
kaasajaga ja mõtestada oma

aga olema avatud ja
loominguliselt uudishimulikud teise

teadlik fookusenihe

kunstniku meetodite suhtes.

tähtis etendus, ükskõik millises ruumis

keskendud

ühele

Isegi kui

loomevormile,

on

tegevust senisest avaramalt.

või kohas

see

meie

See

on

jaoks

on

ka ei toimuks, mitte aga

vajalik teadlikkus paljudest võimalus-

lava, mis seostub pigem klassikalise

test. Selle

institutsionaalse raamiga. Pidevas dialoogis olemine meie kaasaja ja tuleviku

võimalustespektri ja

ka etenduskunstide ühise
loomine
eesmärk.
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on

samas

mõistevälja

meie osakonna üldainete

etenduskunstidega ongi
gu kui ka

vast nii

prae-

edaspidi meie põhieesmärk.

Nende ainete hulka, kus kohtuvad
esimesel
na

õppeaastal kõik meie osakon-

tudengid, kuulub näiteks etendus-

kunstide rakendusteooria, mis
liselt sissejuhatus

on

sisu-

eriala(de)sse. Seal

on

külalisteks teoreetikud ja praktikud nii
etenduskunstide kui ka laiemalt

kuns-

tide valdkonnast. Sel

Etenduskunstide

üldainete

kuuluvad ka kultuuri
gu,~

hulka

ja kunstide ajalu-

filmianalüüs,~ filosoofia~ ja~ etendus-

kunstide esteetika, lavastuse

produkteten-

sioon, sissejuhatus semiootikasse,
duskunstide

uurimismeetodid

Neile lisanduvad

jms.
iga õppekava eriala-

teatri-

sed teoreetilised ained, näiteks

sügisel pidasid
loenguid kaasaja teatrist Ott Karulin

kunstis~ teatri-~ ja~ draamakirjanduse~aja-

ja Riina Oruaas, meie

oma õppejõud ja
osakonnajuhataja Taavet Jansen ning

lugu. Koos ülekooliliste ainetega

programmijuhid Kai Valtna, Eve Ko-

eesti keele kirjalik

missarov ja Jaanika Juhanson. Kevadel
jätkub~ kursus~ Tiina~ Mölderi~ kureeri-

ba~ valdkonnaspetsiifilisema~ teadustöö~

külalisteks mitmed praktikud lavastuskunstnik Inga Varesest kuni etenduskunstnike Henri Hüti ja Kadri Noor-

aluse~ akadeemiliste~ tööde~

tud kompositsiooniõppega, kus

metsani. Oluline

on,

on

et meie erialade

teadus-~ ja~

metoodika

ja~

eneseväljendus ja ju-

praktikumiga loovad need

seks. Neid

kirjutami-

kirjutavad üliõpilased kaks

kolmandal kursusel erialase
tilise~ seminaritöö~ja~neljandal~

teoree-

praktilist~

diplomitööd~ (teatrikunstis~ vastavalt~

üliõpilased saaksid omavahel kontakti

kas rollid

kohe

kirjaliku

õppimise alguses, olles ühistes

nagu

loometöö~ metodoloogia~

või

lavastused) analüüsiva

See viimane

osa.

kriitilise

loengutes, seminarides ja loomingu-

mõtlemise arendamine, süvitsi minev

listes

analüüs

projektides. Näiteks toimub igal

sügisel
mille

etenduskunstide

ruumis

Viljandi linna-

luuakse

raames

segagrupiti

Sel aastal läbis
uuenduskuuri

praktikum,

performance’eid.~

see praktikum väikse
ja pikenes nädalaseks

õppetööks,~ mille~ õppejõuks~ ja~ juhendajaks oli Erik Alalooga, kuid millesse
olid kaasatud ka teised osakonna

õp-

pejõud. Üks oluline suund meie osakonnas

ongi

see, et suurem

kohaga õppejõude

on

de ristkasutuses. Kui

osa

oluline
lest

osa

pole

mõtet

minnagi. Nii

on see

aastatel, kuid

me

toiminud viimastel

aineid, et leida just praegusel hetkel
kõige paremini toimiv lahendus. Näiteks

praegugi tegeleme sellega, kuidas

ühendada~teatri-~ ja~tantsuajaloo~õpe.

ütlen „meie

Aga kui nüüd rääkida otseselt teatrikunsti

erialaõppest?

Kahtlemata määrab

tantsu-,~ teatri-~

või~

na

on~

visuaaltehnoloogia üliõpilane või lõpetanu,
tun

ma

sest ühel või teisel moel

nende

mee-

pidevalt reformime

tee

ta~

äärmiselt

kunstiväljale uitlema

üliõpilane”, siis mina isiklikult ei
vahet,~ kas~

—on

õppest, milleta minu

põhi-

kõigi õppekavama

ja erialaste probleemide aka-

deemiline sõnastamine

puu-

kõigiga õppeaja jooksul

näitlejaõppes suu-

põhiline erialaõppejõud

üle

viie-

teistkümne aasta oli selleks talaks

ja

õppekava arendajaks professor Kalju
Komissarov, kellele lisandusid

erine-

kokku. Ja lisaks veel teisest osakonnast

vatel

kultuurikorralduse

Katri~ Aaslav-Tepandi,~ Peeter~ Tamme-

üliõpilased, kes on
spetsialiseerunud etenduskunstidele.
Selline~

kõige

meie-tunne~ ongi~

suurem

omapära.

vast~

Viljandi~

aru,

aegadel näiteks Peeter Raudsepp,
Oleg Titov jt. Sellest sügisest

näitlejaõppes
süvitsi minev

uus

on

suunaandja, väga

ja loominguliselt tera-

teater muusika kino
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ja tundliku närviga Katariina Unt.

va

Meil

pole

tavamõttes

kursusejuhenda-

Mis

teie

on

näitlejaõppe alus?

Toimiva tehnikana ilmselt üldistatult

mo-

jaid.~ On~meeskond~ja~koostöö.~ Näiteks~

psühholoogiline realism, mis

sügisest mõtlevad meiega kaasa Tam-

difitseeritud~vastavalt~ Katariina~ näge-

bet Tuisk, Juhan Ulfsak ja Peeter Raud-

musele. Oluline

Ja mitmed teisedki. Üks oluline

sepp.

algatus, mis sel sügisel jõudsa ja varasemast

tis,~

organiseerituma vormi võt-

on~ koostöö~

kooliga

me

Balti~ Filmi-~

ja~ Meedia-

õpetame Katariina

timisel~ BFMi~ filmikunsti~

juh-

üliõpilasi~ ja~

näitlejatudengeid koos, osaliselt

oma

ühistes~ tundides~ ja~ ühistes~ filmiprojektides.~ Paralleelselt~ toimub~ filmide~
vaatamise programm

ja erialatundide-

ga~ liitub~ töö~ kaameraga.~

(Muuseas,~ ka~

näitlejakandinii lamonitoridest.) Ja tule-

on

on, et üliõpilased puuõppeaja jooksul kokku ka teist-

tuksid

suguste meetoditega ja nägemustega
kunstiloomest. Me

ju ei koolita ainult
professionaalseid näitlejaid sõnateatri
jaoks.~ Näitlejaõpet~ ei~ maksa~ müstifitseerida;

see

annab teatava

ja oskused, kuid sellel
rakendusväli, seda

on

on

kogemuse
palju laiem

võimalik

kasu-

tada erinevates meediumides. Samas,

iga~noor~on~erinev~ja~pole~võimalik~öelda, millal ta leiab endale õige väljun-

sisseastumiskatsetel oli

di, tehnika, väljendusvahendid. Me ei

daate võimalik

kasvata teadlikult

ja eesmärgipäraselt

avangardiste. Küll

aga

jälgida ühtaegu

val kui suurtest

vikus~ laieneb~ meie~ osakonna~koostöö~

BFMiga~ veelgi~ —~üks~ suund~ on~filmibutafooria, kuid
vaid

on

veel

teisigi huvita-

tes
nas

minejaid individuaalselt toetada.

Mina

usun,

ajal on üliõpija katsetused äärmiselt

et ülikooli

laste initsiatiiv

arenguvõimalusi.

erinevasuu-

saame

suundades, ka avangardismi

Erialaainetest veel nii palju, et kui
näitlejaaineid kureerib Katariina Unt,

kunstnikku enesest teadlikuks

siis

sel,

häälega seotud õppeainete

vastutab~ Tiina~

aineid~ juhib~ Tiina~Mölder.~ Lisaks~
le

eest

Mälberg~ ja~ liikumis-

juhtivatele õppejõududele

tamisse kaasatud

suur

enda osakonna kui

on

neiõpe-

hulk nii meie

külalisõppejõude.

Liikumise suunal toetume
kem meie tantsukunsti

järjest roh-

õppejõudude

kehapõhisele lähenemisele. Ning kõik
ained

on

koondunud

eriala ümber;

vajalikud. Me tahame toetada
et ta

da teda

teaks, mida

ta

tahab,

noort

saamija abista-

väljendusvahendite leidmisel

või lausa uute loomisel. Kui
ise suudaksime

piisavalt

me

avara

vaid

pilgu-

ga ja julgelt tulevikku vaadata! Ja kui
üliõpilane või vilistlane otsustab, et ta

tahab rakendada omandatud kogemusi ja oskusi mõnes teises, lähemas või
kaugemas~ valdkonnas,~ on~ ka~ see~ töövõit. Teadlikkuse võit. Head näited

on

eesmärgid ja ülesanded üliõpilastele

minu~meelest~nii~Tartus~töötav~X~lennu~

kooskõlastatakse omavahel. Selle

põhine

tiimi seni küll veel lühikese

aja~ põhjal~ võin~ öelda,~
on~

uue

toimimis-

et~ meie~ rakuke~

teater Must Kast kui ka Rauno

Polman, Kristo Veinberg ja Liis
maa,~ kes~

läksid~ edasi~

Lind-

õppima~ BFMi.

päris~ inspireerivalt~ tööle~hakanud.~

Mina

programmijuhina

struktureerin
malusi

koondan,

ja ühendan, tekitan või-

ja vormistan, pakun visioone ja

Aga lavastajaõpe?
Meie

lavastajaõppe eripäraks

malus~

on

või-

juba~ ülikooli~ ajal~ töötada~ la-

toetan, seon

ja loon kontakte, visandan

vastusmeeskondades, kuhu kuuluvad

raamid,

liigun ikka koos tiimiga.

meie
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aga

erinevate

erialade

üliõpilased.

Üliõpilaste
se

initsiatiiv

teke ülikooli

ajal

ja mõttekaaslumeile äärmiselt

on meil vaja läbi nähulgast seda toetavatest

aga lisaks

tähtis,

rida tervest

kooskõlastamise

ja logistika keerukus-

Mõelda, kuidas olemasolevat

test.

tuatsiooni~
na.

on

si-

veelgi~ paremini~ tööle~ panjuhendamist,

kuidas lahendada produktsiooni pool
jne. Kuid mobiilsus ja ootamatute la-

jääb ilmselt määra-

henduste leidmine
vaks ka tulevikus.
Ometi teeme

oma

lähitulekui nihu-

elu

veelgi keerulisemaks,

tame

lavastajaõppe kolme õppekava

vormistuslike~detailide~seletamisse~—~me~töö-

keskele. Takerdumata praegu

välja süsteemi, kuidas siseneda

lavastajaõppesse
sukunsti

kui

on

teatrikunsti,

visuaaltehnoloogia
lavastajaõpe basee-

võimalusi erinevate etenduskunsti

vormide

lavastajate tekkeks ja ka roh-

kem visuaalse

ja füüsilise teatri suunal.

Ja ka nende tekkeks, keda võib
da etenduskunstnikeks.
on

tant-

näitlejaõppel, nüüd aga avarda-

runud
me

nii

ka

poolelt. Siiani

võimalik ka

nn

leida

kutsu-

Kuigi endiselt

sõnateatrile kesken-

dumine näitlemise baasilt,

on

oluline

igale üliõpilasele individuaalne

suund

ja sobiv kombinatsioon. Muidu-

gi eeldab

see lisaks „täppisteadusele”
tunniplaanide vallas üsna suurt tead-

likkust ka tulevaselt

tudengilt endalt,

julgustades õppima tulema neid, kes
on

ühe

kõrghariduse juba omanda-

nud~ või~ omavad~töötamise~kogemust~
mõnes teises valdkonnas.

ükski

otse

gümnaasiumipingist.)

Omaette küsimus

juhi õpe
kas

(Siiani pole

lavastajaeriala tudeng jõudnud

õppima

setoomine
on

tega inimesed

vajalik

ja millal, seda näitab

Sedalaadi

õppesse

erivajadusetenduskunstides. Kui-

minu arvates

das

jõulisem sis-

etenduskunstide

aeg.

lavastajaõppes

on

suure

tähtsusega~ rahvusvahelised~ koostööprojektid ja väliskontaktid, samuti osaliselt~ välismaal~ stažeerimine.~ Seni~
meie teatrikunsti

on~

tudengid osalenud

lühikestes, vaid kuni paarinädalastes

me

vikus

tame

selle

integreerime

Veel üks temaatika, mille

üliõpila-

Kuidas kõikide erialade

sed saaksid ka võrdselt

jakujundamisele,

valikmoodulina lavastajaõppesse vms.

ilmselt

on

harrastusteatri

lähiajal otsustame,

pühendume selle pedagoogilise
suunitlusega eriala põhjalikumale väl-

üliõpilasvahetustes, kuid lähiajal kalavastaja eriala tudengitetungivalt soovituslikuks vähemalt

vatsen teha

le

ühe

semestri

raames

välis-

veetmise mõnes

ülikoolis või ka Erasmuse

programmi

välismaal assistentuuris

(lisaks

lavastusassistentuuri kohustusele

Ees-

tis). Meie tihedamad väliskontaktid
praegu

mi, Zürichi ja New Yorgi
li

on

ühisõppe projektid Stockhol-

kunstiülikoo-

ja Aalto Ülikooliga Soomes.
Üks lisaeesmärk, mille

juba

praegu

liigume,

suunas

on

ka

mahukam

lavastajaõpe näitlejatudengitele.

Näi-

teks praegune esimene kursus osaleb

sajaprotsendiliselt

lavastajaseminaris
ja~ lavastajatöötubades,~ kus~ tutvusta-

komponente (dramaturgia,~ lava-,~ valgus-,~ helikujundus~ ja~

takse lavastuse

-tehnika,~ kompositsioon~ jne),~ loomemeetodeid

ning lavastuse struktuuri
ja toimimist; osa neist sooritab ka la-

vastajaõppe ülesandeid ehk teeb lühilavastusi. Kõik selle nimel, et

näitleja

identifitseeriks~end~tulevikus~ lisaks~in-

terpreedile ka iseseisva kunstnikuna ja
et neil noortel oleksid

lõpetades avara-

mad võimalused.
Elame praegu väga huvitaval

üle-

minekuajal, muudatuste ajal, õppekavade üha

suurema

Märgiline

on

integreerituse ajal.

kas või

teater muusika kino

see,

et meie

uus
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osakonnajuhataja Taavet Jansen

on

vi-

suaaltehnoloogia suunalt. Muutused

mi-

ei vähenda eelnenu olulisust, aga
nevikku ei tohi kinni

jääda, vaid tuleb

lakkamatult areneda.

vere

teater, NUKU, Endla, Vene teater,

Von Krahli teater, ka Eesti Draamateater.~ Samuti~ koostöö~ üle~ Vaba~Lava~

Kanuti~ Gildi~

SAALiga.~ Loodan,~

ring laieneb. Ometi

saan

ka

aru

et~

ja~

see~

teatri-

te kõhklusest. Me oleme mõnes mõttes

Kas

pead vajalikuks hakata juba kol-

mandal aastal avalikult hindama
laste oskusi

õpi-

diplomitööde põhjal?

See

on väga vajalik. Kui jääd ülikooli
nelja seina vahele, on sinu reaalsus-

tunnetus

ühekülgne. Sa pead minema

välja, tundmatu publiku juurde. Kuigi

ekja õppelavastuste etendusi ju-

ka akadeemias
sameid

on

meil

suurem osa

ba esimesest kursusest peale avalikud,
on

tähtis

hüljata turvaline akadeemia-

keskkond

koos

peaks olema
ta,~ et~ tegu~

intelligentne, et mõistudengitööga.~ Nii~ võib~

nii

on~

publik saada

millegi täiesti

osa

uue

nad saaksid toetada

et

õpilaste arengut

oma

teatri

ülikoolil pole vahendeid riskide
damiseks. Kust

see

peaks? Kas kultuuriministeeriumi alt,
kel omakorda

on

neid ridu

juba küll ja

veel? Või haridusministeeriumist, mis

veelgi kindlamalt näib sellest hoiduvat?

Aga kust siis?

Loomingulisest riskist
ei

ega ka ühe

räägi,

osa

ma muidugi
näitlejate soo-

vimatusest~ töötada~kogenematu~ lavas-

tajaga. Aga kuidas siis

noorest

tekivad

detiik, millest väljub uhiuus

kunstis

on see

laiemalt

risk alati olemas.

Lavastajaks paraku ei
moodi kui lavastades.

lavastajaüliõpilase~

saa

Praegu

kogemused? Kus

nius? On
muud

on

lõputööks~

sel teel

kaks~

musi

professionaalse teatriprojektina. Jah, loomulikult produtseerime ka akadeemia jõududega, aga ikkagi on oluline puutu-

on

vaja erinevaid koge-

Hea~ küll,~ oletame,~ et~
on

riigiteatris diplomilavastus teha.

Loomulikult

on

ka häid erandeid

olgu nad kiidetud —, kuid enamasti on

da kokku erinevate

teatri ootuseks

noortekas või tugev

institutsioonidega,
õpetab kontaktide loomist, va-

jadusel kohanemist ja kompromisside
tegemist,

aga ka iseseisvat mõtlemist,

enesekehtestamist~
nähakse ka

oma

ja~ koostööd.~ Ja~ nii~

võimalikke tulevasi

Kuigi
gast,

ma
on

sus,

töö~ üle~

on

siiralt hea meel meie

teatritega,~ kes~

koos-

on~ võtnud~ oma~

näitleja-~ kui~ lavastajatudengite~ diplomitöid~ —~ Ugala,~ Rak-

repertuaari~
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nii~

lastekas,

isemängiv tekst.

ka teatri

hiljem küsib:

vaatenurolukorda,

aga kus

on

originaallavastajatepõlv-

nooruslik katsetamisind, kus

kond? See

Mul

aru

ette müüv

ometi otsetee

kus avalikkus

töötingimusi~ —~kas~ need~on~ ideaalsed~
ideaal ise luua.

juba

saan
see

või tuleb

see

lavasvõima-

noor~

siiski saanud

sest

see

haugee-

ja väljakutseid.

taja(tudeng)
luse

see

särav

vaja katsetada, riskida, ka

ebaõnnestuda;

institutsionaalses teatris või

on

muidugi ka erandeid, kuid

on

meil

diplomilavastust, üks ülikoolis, teine

lavas-

tajast saab kogenud lavastaja? Kuidas

läbikukkumist.

või

maan-

eelarverida tulema

ja erilise sünnist või ka näha totaalset
Teatris

üli-

egiidi all.

Nad~ei~saa~võtta~suurt~finantsriski~ja~ka~

ja esineda teistes linnades,

institutsioonides, isegi riikides. Publik

lõksus. Neil ei ole sellist

samas

eelarvet,

kus

olukord

on

see

uus

piiratud ja keeruline
millegi uudse ja elusa tekkeks.
on

üsna

Jah, ettevõtlikud noored loovad endale
tihti ise võimalused, kuid siis ei

eeldada,~

saa

ju

et~ nad~aastate~ möödudes~ veel~

teiste teatrite

poole vaataksid. Nende
ja akadeemia pro-

enda ettevõtlikkus

dutseerimisvõime ei
ainsateks

saa

jääda nende

koostööd~teiste~ inimestega~ja~orienteeühiskonnas vähemalt nii

ruma

kaunis

tugitaladeks.

kujutleda, kuidas idealist kus-

kil erakluses üksinda läbi
Kas tulevikus

veel rohkem teatrit?

on

Kui~ meie~

lõpetanud~ noored~ töötavad~

ikka veel

oma

erialal või

on

oskustele rakenduse

oma

lähedases või

muus,

las, siis järelikult
enam

on

ei ole ainus

ka

leidnud
mõnes

kaugemas val-

neid

et suhestuks välise

etenduskunst sünnib

paraku kokkupuutes vaatajaga,
lesama

Millised

on

püüame anda üliõpilastele teadmised
ja võtted ka iseseisvalt hakkama saa-

Me oleme üks

nii kontaktide võrgustiku

ja~ koostööharjumuse~ kujundamisega~

ettevõtlusõpso-

pega. See õpe ei ole küll veel meile

bival

tuslikult

nimega lavastuse

produktsioon, mis annab ka baasteadmised

majanduslikest ellujäämismeh-

hanismidest~

ja~ erinevatest~ töökesk-

Näiteks

ges.

see

side tihti küll

õppekavade sisseastuilmselt

joont. Kuid tegelikult
kasutegureid, mida
jõuliselt rakendada

omaalga-

Tartust;

saame

hoiaksime

on

me

napimat

sellel

palju

ei oska veel

ega ehk

Jah,~ meil~ küll~ käivad~
tantsukunsti

Kas niimoodi ei mandu

loominguli-

idealism küüniliseks materialis-

miks?
Idealism ei vastandu oskusele

kirjutada. Üks

on

projekti

ellusuhtumine, teine

tehniline oskus. On võimalik olla

idea-

list~ ja~ lisaks~ omada~ tööriistu~hakkama~

Maailmaparandaja võib olvägagi ratsionaalne. Andekus ei ole

saamiseks.
la

tugev

isegi näha.

aeg-ajalt~

Tartu~

Ülikooli õppejõud loenguid andmas ja

kondadest.

ne

on

ja pürgimused. Igapäeva-

mõttes avaldub

ses

ja
ja garan-

pigem ühises bürokraatlikus vererin-

kele sobivamaks

aine

Tartu Ülikoolist

tii, kuid ka akadeemial endal
omakuvand

misnumbrid

ja toetavamaks. Meie

osa

annab meile teatava toe

see

kujul täiesti käima läinud, kuid
iga aastaga vormitakse seda kunstnion

sel-

teie suhted Tartu Ülikoo-

liga?

osakonnas

st

maailmaga.

vaja. Ammu

edulugu riigiteatris

kui loovisikule mõeldud

põleb, ilma

räpase maailmaga,

aga tõenäoliselt ei saaks sellest mitte

keegi teada

näitleja~ või~ lavastajana~ töötamine.~ Me~

miseks, seda

palju,

idee leiaks teostuse. On küll

et tema

õppekava

koostööd~ teatriteaduse~

on

alustanud

magistranti-

dega, kuid mina pean seda siiski alles
alguseks. Me oleme mõlgutanud mõtteid rahvusvahelise

etenduskunstide

magistrantuuri loomise üle ja seal

on

huvipakkuvamaid~ suundi~koostöö~ teadlastega, folkloristidest füüsikuteni, erine-

minu nägemuses kindlasti üks

vatest

tehnoloogilistest lahendustest

midagi abstraktset. See, kas inimene

rääkimata. Esimesena

hakkab

muusikaosakonnaga~ visuaal-~ ja~ he-

oma

eeldusi kasutama, sõltub

juba konkreetsetest oskustest ja oludest. Tähtis

on

oma

eeldusi arendada

ja rakendada, muidu need jäävadki
vaid

viljatuteks võimalusteks ja hägus-

teks~ kujutelmadeks.~
idealist

Etenduskunstnik-

peab olema võimeline tegema

avame

aga koos

litehnoloogia magistriõppe. Kõike ei
saa

korraga ja kohe, hariduses toimu-

vad

protsessid vahel väga aeglaselt.
Aga ilusad sõnad jäävadki vaid sõnadeks, kui nad ei kajastu tunniplaanis.
Ehk siis

oma

eesmärgid ja tegevused

teater muusika kino
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vaja väga jõuliselt konkretiseerida.

on

Sel teel

me

oleme.

endil kasvada. Ma

seme

üliõpilased

nu

on

olnud

arvan, et
mu

õpetajad. Aga just viimasel ajal
Kas tühistame vertikaalid

ja hoiame

vaid horisontaale?

Leian,

läbi. Ei, kahtlemata eksisteerib neid

on

noorte reaktsioonid mulle täiesti

matud. Oleme

gurupõhise teatrikooli ajad

et

et vahel

me

reaktsioone

mi-

suurimad
on

oota-

kolleegidega rääkinud,

ei oska

enam üliõpilaste
„lugeda”, nende arvamusi

võima-

vertikaale üsna edukalt nii praegu kui

ja eesmärke tajuda;

tulevikus

lik eeldada. See sunnib ennast kokku

ja nende ihalejadki ilmselt ei

levikukunstis

kaasaegses ja tuning sellises õppes, mis

mind huvitab,

pole vertikaalne lähene-

saa

otsa. Kuid sellises

mine

les,
me

vajalik,

see

ei toimi. Asi

pole sel-

nagu ei tohiks olla isiksusi.

tantsukunsti õpet, kus

Vaata-

suured

on

ja

võtma,

ei ole

enam

püüda mõista. Ja kontakt

et

tekib siis, kui
on

pingutus ja soov mõista
mõlemapoolne. Miski sõnastamatu

on

muutumas või

dagi

uut

on

teaksin, mis

juba muutunud, mi-

õhus, liikvel; mitte
see

on,

kuid

põnevad isiksused, kuid mitte gurud.

peab julgema muutuda,

Vähemalt minu

neda surnud struktuuriks.

näiteks
rav

pilgule paistab nii. Või

Katariina Unt

loominguline liider,

on

aga

väga
see

sä-

pole

hierarhiline~ positsioon.~ Guru~ ütleb,~ et~
ta~

on~

Õpetaja,~ ja~hakkab~ inimesi~ kas-

vatama; tal

kindel

on

da ta edasi kannab,

ideoloogia, mi-

ja kõik ümbritsev

selsektantlik-

teenib seda eesmärki. Ma ei talu
list

religioosset osadust või

ku

pühendumist, mis seisneb gurude

kummardamises, isegi kui

see

ei ole

äärmuslik. Eriti

see

esineb

just siis, kui

varjatult, hiilival kujul. Ma olen ateist,
ilmselt

feminist,
st

üsna

vasakpoolne,

jumaldamine ja hierarhiseeritus

mulle

on

loomuomaselt vastuvõtmatud.

Nagu ka igasugune monopol. Igal juhul

„guru” tekitab minus jäles-

sõna

tust. Kui

sa

just tahad neid

tada, siis meil akadeemias
mitmuses.
osa

saada

Nelja

aasta

nii
on

jooksul jõuab

minguliste inimeste tõekspidamistest.
kasvatus- või hari-

dusasutus?

ideaal

on

liikuda

ka

on

hoopis loomelabora-

üliõpilastele
õppejõud loomingulisel teekon-

nal. Ma ei

räägi ainuüksi loomingu-

on a priori pedagoogikasse sisse kirjutatud, vaid selle

lisusest enesest, mis

õppejõudude seltskonna loomingulise

potentsiaali ühisest rakendamisest.

Selle koos kunstiks muutmisest. Sest

väga hindan kõigi meie erialade,
üliõpilaste ja õppejõudude kooslust
ma

see

avardab

ja õpetab. Ma üldse tajun

end elus vahendajana, kes
vate

maailmade, erinevate

de vahel, ise

liigub erine-

valdkonda-

pidevalt muutudes.

Kuidas maailm loodi?

Tühjusest. Mateeria kombineerus juhuse kaudu

tühjusest. Kuigi ka prae-

nii universumis kui ka
gu,

on

selt keeruline

paraku see
pigem mind ja teisi õppejõume

la-

on

samuti

aatomite

määravaks

tühjus. Samas, see on pinget ja vastasmõjusid täis tühjus, mida kirjeldadagi

On kasvatusasutus, kuid
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kivi-

tooriumi poole, kus lisaks

kasvatab

de, mitte otseselt üliõpilasi. Kui

et mitte

Tegelikult on akadeemia muidugi haridusasutus. Kuigi minu isiklik

struktuurides
on

ma

nimegurud

paljude inspireerivate loo-

Kas teie kool

et

sellega koos

pea võimatu. Inimene

on

aga

imeli-

bioloogiline masin. Kui

lasta lahti sellest turvalisest mõttest,

kas su sees
keegi on kuskil veel
(hing) või väljas (jumal) —, siis jääd

et

alles

ainult

Mina aga

sina.

tajun,

kult olemas,

Silmitsi

iseendaga.

tegeli-

et mindki ei ole

ma

olen ainult struktuur.

Ma olen

peegeldus paljude erinevate
peeglite vahel ja tühjuse sees.

KAI

VALTNA, TÜVKA tantsukunsti

eriala

programmijuht, lektor.

Millised

on

Viljandi koolis koreo-

graafide ja tantsuõpetajate õpetamise

meetodid? Kes teil

kool

on

õpetavad? Kas

haridus- või kasvatusasutus?

Maailm muutub

ja

seetõttu

kõige rohkem õpetanud,
õpilased, kes
voolu

on

muu-

me

dame ka iseennast. Need, kes
on

on

mind

need

üli-

ujunud koolis vastu-

(Renate Keerd, Henri Hütt, Karl

Saks, Ele Viskus, Liis Vares jt).
matult

Parata-

Kai Valtna.

TÜVKA foto

õppekava alati konservatiiv-

on

sem kui mingil konkreetsel ajal õppiv
üliõpilane. Sellised inimesed näitavad,

satsiooniga alustatakse Viljandis

mis

kui

on

koolisüsteemis

veel

puudu.

lavastamisega.

Ei

saa

hakata

enne

konst-

Õppekava~ jookseb~kogu~ aeg~ tegeliku-

rueerima, kui sul pole olemas seda,

le

millest lavastust looma hakata.

elule

me

järele. Kompositsiooniaineid

kevadel uuendasime,

teha ka tantsutehniliste

sama

tuleb

ainetega. Toi-

õppekava on selge kontseptsiooniga ja selline, kus kõik ained üksteist

miv

toetavad. Me

liigume lavastajaainete

mooduli loomise

suunas

me

ei taha

Tehnika
teetilise

miseks,

on

vahend isikliku

see on

ainus, mida

tean. Kuidas selleni
se

kines-

väljendusliku täiuseni jõudma

praegu

jõuda ja mida üld-

küm-

mõistetakse tantsutehnika all
aasta

ne

need

pärast

on

küsimused,

edaspidi rääkida mitte tantsulavasta-

mida küsida. Me peame leidma

jast või teatrilavastajast, vaid etendus-

suguse vormi

kunstide

lavastajast,

nii

et

lavastaja-

õppe moodul seoks etenduskunstide
osakonna erinevaid

õppekavu (teater,

ja visuaaltehnoloogia). Tantsukehast. Me armastame rääalgab
õpe
tants

kida

Viljandist kui BOX RMi (Raido

lähenemiseks.

teist-

ja vaatenurga tantsule
Peame

pakkuma pa-

rimat klassikalisest balletist,

parimat
kaasaegsest tantsust; meil peavad olema

ei

tantsutehnilised oskused, aga neid

saa

õpetada enam tükikaupa.

Me ei oska

tihtipeale

enam

ka

lavas-

Mägi ja Merle Saarva) koolkonnast.

tustest

Kehapõhistele oskustele lisaks tulevad

oli~ tantsu-~ või~ füüsilise~teatriga~või~ toi-

õpetajaoskused
Kaasaegse

ja

lavastajaoskused.

tantsu tehnika

ja improvi-

mus

rääkida, ei mõista, kas tegemist

hoopis pidu ühikatoas. Sinu enda

keha, sinu enda mõte, sinu enda tehni-

teater muusika kino
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—me pea-

ka, sinu enda originaalsus

koolis seda kõike toetama tehnika,

me

improvisatsiooni ja kompositsiooniga.
Merle Saarva, kes teeb esimese

kursu-

sega~ kehatööd,~ otsib~ vägagi~ seda~tant-

tutele~töötavad~meil~veel~Tiina~Mölder,~
Raido Mägi, Henri Hütt, Valeria

Januš-

kevitš, Ele Viskus, Paul Bobkov, Anu
Sööt,~ Evelin~Lagle,~ Liina~ Ojatamm,~ kes~

sija enda isiklikku keha. Tema mee-

tegelevad iga päev tudengi keha
ja vaimuga. Esinduslik kogum, alates

todis

struktureerivast kogemusest kuni

mille

puuduvad staatilised ideaalid,
poole püüelda, ainus lähtepunkt

kõik

loo-

va

(kahtleva?) lammutamiseni.

simus, kuidas läheneda tehnikale nii,

ro

peab meil loengut postmodernsest

et~ inimene~ paneks~

tantsust.~ Need~ loengud~ on~

samal

dad. Mart

on

inimene ise.

Praegu

on

meie

ees

kü-

oma~ keha~ tööle~ ja~
ajal arendaks võimet väljenda-

da seda kõike

publiku

Ma

ees.

räägin

pidevast~ tööst,~ mitte~ sooritusoskusest.~
vaadata

tantsijat, kes ei valda

Igav

on

oma~

keha.~

laval

väljenduse leidma.

Lõpuks~ peab~kogu~ töö~ ka~

on

Karl Saks

ja Ruslan Stepanov, kes mõlemad
meie kooli
nad

on

pedagoogid. Karli enda sõ-

on, et ta

ei kannata tantsus mitte

mingisugust esoteerikat. Tantsulavastuse

juurde ei peaks rääkima, millest

kõigest

see

jutustab. Vere liikumise

suund soontes
aus

on

Karli

asi. Ratsionaalne

henemine. Kõik

jaoks ainuke

füsioloogiline lä-

muu

on

ebaaus.

kui Karl Saks ei suuda alati

teerida,

on

ta siiski

on

meile

suur

super-äge-

guru, ei mitte

guru, vaid inimene, kes esindab

kult seda, mida ta
mõistlik

Kang-

täieli-

räägib. Samas ei ole

pakkuda Mart Kangro arusaa-

mist tantsust

juba esimesele kursusele.

Ma~ kujutan~ ette~ konflikti,~ kui~ Kangro~

Uutmoodi kehatehnika valdamise

suurepärasteks näideteks

Lisaks veel külalised. Mart

Isegi

argumenja tu-

arusaadav

veendumusega läheks

oma

õpetama

esimesele kursusele. Siin võivad

tekki-

da käärid. Mart ei tee allahindlust, ta

räägib selle pinnalt, kuhu
nud. Me kombineerime
meie meetod ongi
milline

see, et

ta

on

jõud-

õppejõude ja
teha valikuid,

tugev isiksus sobib õpetama

ühel või teisel hetkel. Kui

sa

küsid, kas

me~oleme~kasvatus-~või~haridusasutus,~
siis siin
see,
on
ne

ongi

mida

sa

vastus: see, kes

teed

sa oled, ja
ja millist juttu ajad,

kõik üks ja seesama asi. Kasvatamija harimine käivad alati koos.

dengid tahavad teda mõista. Merlele
omane

keha keskmetunnetus

tab Karli tehnikas teravuse

saavu-

ja kiiruse

ja leiab seeläbi väljenduse. Merle arvates ei ole Karl

piisavalt somaatiline,

kuid mina ei näe siin vastuolu.
mad
on

tegutsevad

ausa

Mõle-

kehaga. Ruslan

pedagoog, kelle liikumismeetodit

võib nimetada seisundite uurimiseks.

Ülesanne tudengile on see, et ülesannet pole. Ülesande peab igaüks endale ise looma

ja seda siis kas täitma või

mitte. Meie kooli omapära
te

erineva-

isiksuste, meetodite ja lähenemiste

koostoimimine. Lisaks
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on

eelpool nimeta-

Kas te ehitate üles
mis

gurusüsteemi ja
jääb siis sinu kui programmijuhi

tööks?
Teatrisüsteemis toiminud hierarhiaid,
mis

kujundasid paljuski ka teatrikoo-

lide nägu,
olnud.

pole tantsu õppes kunagi

Põhjuseks

on kaasaegse tantsu
ajalugu. Me pole kunagi balletikoo-

li üle võtnud.

kõik ühel
guru

Kaasaegses tantsus on
pulgal. Tantsukunstis tekib

sisukuse

pinnalt;

me

imetleme

Saksa, Kangrot ja kõiki, kes ütlevad

midagi sisulist. Me oleme pidevalt eksisteerinud teatrisüsteemi kõrval, kus

asjad

on

alati olnud väga

paigas. Meil

muu-

sellist süsteemi ei ole

ja

tuvad

loomingulised

oluliseks

seega

ja millises maailmas
Seejärel
ja mida

väga
liidrid, kes esindavad iseennast. Selles

Praktika

võib loomulikult

olla

peituda ka oht.

õppekava on tugevasti seotantsuõpetaja erialaga. Priit Raud

Meie
tud

räägib juba aastaid,

et neid ei

saa

ühil-

dada, mina jälle olen raiunud vastu,
need

on

arusaam

üks

ja

aga minu

asi,

seesama

hakkab vaikselt rebenema,

su~tuleb~üle~ vaadata.~

et

si-

Õppeprotsess~ on~

tagasisidestamise
palju rohkem toetatud kui ko-

praegu elame.

me

tema enda keha
ta suudab

mis

sellega

ja teooria õppejõud ei tohi
üksteisega vastuolus. Kõik õppe-

jõud peavad
juht

meie

saama

platvormist

programmiõppejõudude vahel, kes või-

ühtemoodi
asun

aru.

Mina kui

vad ka omavahel vaielda. Kindlasti ei
teosta
on

õppejõud minu ideid. Minu asi

luua olukord, kus

õppejõud saavad

teha, mida nad tahavad, kuna nemad

spetsialistid. Nad peavad

tantsupedagoogil

on

kaudu

oma

mõtteid teostada,

see

ülesanne. Kui rääkida minu

gused pedagoogid meie endised õpila-

nidest, siis iga lõpetanu, kellele

on

omandanud nii

pedagoogi

ole

suurimaks seikluseks,

tama, et nendel

mine. Temast võib saada

on

siiski vahe.

minu

ambitsiootants ei

kujunenud Viljandi aastatega elu

kui~ ka~ koreograafi~ameti.~ Pean~ tunnis-

asjadel

saama

on

reograafil.~ Samas~ on~paljud~meie~ praesed, kes

see on

ette võtta.

läbikukkukultuurikrii-

on

Üks kehalise kasvatuse õpetaja seletas

tik või kurtide laste

mulle

ei pea olema mainstream’i~ skeenel~

asja väga selgelt

pedagoog

ära:

armastab rohkem inimesi

ja kunstnik

armastab rohkem kunsti. Nii lihtne see

ongi. Lõppeesmärgis

on

vahe,

ambit-

ja —, kuid

liikumisõpetaja

tegi-

ta võiks kasutada kooli

kogetud tantsuseiklust

oma

ajal

erialases

töös.

sioon tuleb mängu.
Me hakkame

järjest rohkem mõt-

lema etenduskunstniku kui

lavastaja

Mida tõi kaasa Taavet
ne

osakonna

Janseni saami-

juhiks?

peale. Tantsul ja teatril on palju kokkupuutepunkte.~ Me~ liigume~ samm-

Me kutsusime Taaveti, kuna meil

sammult sinnapoole, üks õppemoodul
korraga. Kõik suured ideed peavad

neks.

jõudma

sain

Leian,

et

igapäevasesse tunniplaani.
õppekavas peaks olema teoo-

Eelmise

muutusin

tohutult,~
on

ja

tema

tegevusega seostatud. Me

anda kolme

saa

nippi, kuidas mõel-

da tantsust, kuid teooria

peab andma

ja~ tööriistad~ edasiminemija mõistmiseks. Ideaalis peaks

vahendid~
seks
noor

saama

lest, kus

kõigepealt

suure

ta üldse asub

ja mida mina siin

teen. Siis võiks tulla

konkreetsem kultuuripilt
kes

on

Mart

pildi sel-

universum

osakonnajuhataja ajal
juba väga mugavaks, kuna

aru, et tants pole oluline. Taaveti
tulekuga tõusis meil sel sügisel tempo

olema

ei

en-

vaja~kedagi,~ kes~ meid~tööle~ pa-

riat veidi alla

tud

poole. Aga teooria peab
praktiku jaoks väga hästi vali-

dal~ oli~

me~ tõesti~

teeme~ tööd.~ Taavet~

ehk veidi „ülelendav”, aga ta näeb

osakonna~arenguid~tervikuna.~Garmen~
Tabor oli isikliku suhtluse tasandil
ga meeldiv

vä-

ja kommunikeeris osavalt

ja meedias, mis koht see Viljandi kool on. Taavet võttis meid aga

ülikoolis

jälle kokku; nüüd istume ühise laua taga

ja arutame, mida

me

teeme

ja kuhu

läheme.

ja teadmised

Juba

Kangro ja Teater N 099

olukord

Komissarovi
on

ajal

tekkinud

olnud selline, et tants mitte

teater muusika kino
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ei ründa, vaid

on

pidevas kaitseseisun-

dis. Koma lubas meil olemas olla, aga

KATARIINA UNT,~ TÜVKA~ näitlejaeriala õppejõud.

ta ei saanud aru, miks tantsuetendused

Sina kui

algavad eikusagil ja lõpevad eikusagil.

line

Väljapoole

peegeldas küll ühtsust,

ta

osakonnas

pidin ma kogu

sel-

nüüd

aru

andma, miks kaasaegne

line

välja näeb. Märtripositsioon pole

tame

mingi hea asi. Me õigus-

meil

tegematajätmisi sellega,

oma
on

kogu

aeg

raske”. Nüüd
ei pea

me

on

enam

kaitsma ega

et

olnud „nii hirmus

oma

saamatust

ja vabandada. Kool peab inimese

nas.

on

Miks

sa valisid
oma pedagoojätkamiseks etenduskunstide

gitöö

kantsi?
Et minust sai
deemias

Viljandi kultuuriaka-

ette

etenduskunstide osakonna

on,

imelik.

see

minu elukäik. Endine

on

juhataja ja
programmijuht~ Garmen~

teatrikunsti~
Tabor

õp-

näitlejameisterlikkuse

pejõud,

ilmas hakkama sellisena, nagu ta
mitte rõhutama, et ta

oled

lend,

välmaa-

valmistama selleks, et ta saaks
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erialaõpetaja Viljandi kultuuri-

akadeemia etenduskunstide osakon-

olukord muutunud,

vastanduma ja ennast

saa

lõpetas 2016. aastal EMTA

aeg

aga

loomulikult

damisel

lavakunstikooli

oma

tants

psühholoogilise teatri jõukaitsja ja selgitaja, kelle juhen-

tegi mulle ettepaneku seal jät-

kata. Ma ei oleks mitte

kunagi osanud

arvata, et minu erialane
Kuidas maailm loodi?
Maailm

suuna

loodi

tunnis olen

kaosest. Tantsuajaloo
õpilastelt küsinud, kas nad

tunnevad seda situatsiooni, kus neil
ei tule mitte

midagi, ja kas nad kar-

davad~ seda.~ Mitte~ keegi~
et ta ei tunne seda

nevad

pole~ öelnud,~

olukorda, nad

on

alati kaos. Mulle

meeldib kreeklaste variant, et
millest tekivad

maa

ja taevas,

elemendid. Eros tekitab

on

on

karjäär sellise
pedagoogiust ei ole

sest

ise vabatahtlikult

lõgistanud. Teat-

seeelukorral-

ritöös~ ma~ enam~aktiivselt~ ei~ osale,~
tõttu

leidsin,

et

on

vaja

oma

dus majanduslikult hoopis
pealt üles ehitada.

uue

kaos,

aga need

nendeva-

Kuidas

sa

soovid

õpilasi kujundada?

õpivad näitlejaks, võiksid kujuneda inspireerivad
Noortest inimestest, kes

partnerid
et

teistele

erinevate

loomeinimestele,

valdkondade kunstnike

helise dünaamika. Dünaamika

vahel tekiks rohkem kontakte

ei ole

tundmist, mõttekaaslust,

tekitaja
keegi, vaid miski. Mina ei taha

kohtuda

pidevalt iseendaga. Maailm
palju põnevam kui mina. Mul on

on

läinud nelikümmend aastat aega,
mõista
on

oma

ülbust ja

et

egoismi. Minu asi

teenida. Kõik selle, mis meil

on, on

enam

ga.

kitsalt

lest

ma aru

ei

saa.

Nii kaua, kuni mind

sessidega edasi.

ma

prot-

siin

teatriprofessio-

puhul, kus professionaalile

enam

konkurendiks teine

fessionaal, vaid diletant. See

on

pro-

tõsine

signaal. Professionaalsus saab hakata
kujunema ikkagi
likkuse

kaudu.

sioone käsitleb
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on

naalsus. Eriti praeguse laiemalt leviva

ei ole

huvitab teine inimene, lähen

piirdu tänapäeval

institutsionaalse

Aga märksõnaks

tendentsi

et ei pea minema

ei

Näitlejakarjäär

poriste saabastega talluma millegi peal, milmõistnud,

ja ära-

eripäraseid

loomingulisi sümbioose ja kooslusi.

püsti pannud inimesed ja lõpuks olen
ma

kandi

tun-

vägagi hästi. Enne kui midagi

sündima hakkab,

ma

võtab,

suurema

Enamik

eneseteadteatritradit-

näitlejat kui tegutsejat.

Katariina

Unt.

Rait Avestiku

Teadvustatud

foto

tegutsemiseks

on

kud esmased oskused. Ja nende
te

vajalioskus-

õpetamiseks on palju teatritehnikaid

Nii hakkab

näitleja sõltuma välistest

teguritest ja

tema sisemised

ja meetodeid. Mina uurin, mis toimub

naalseks,

näitlejas enne oskuspõhist tegutsemist.

ennast.

näitleja isiklik loominguline aktiivsus, kuidas seda ära tun-

omandamine

da

Ideaalis võiks

Milles seisneb

ja üles äratada. Milline

ande olemus. Kuidas

oma

on

näitleja

kutsumuse-

ga kontakt saavutada, kuidas sellega
originaalselt~ töötada.~ Mulle~ tundub,~
et kui alustada kohe oskuste

misest, ei pruugi
motivatsioon
mitte

see

aktiveeruda,

vajalikul määral, ja

leja edasine

tee

omanda-

isiklik sisemine
vähemalt

nii võib

näit-

kujuneda protsessi mõ-

testamise asemel tulemuse

saavutami-

les~

sest need ei inspireeri teda
Ega inspireeri teisigi. Oskuste
on

väga oluline,

teisest-kolmandast~

vastavalt

misolekule, mitte niivõrd
lise kui

aga

programmi-

just seostatud õppe kaudu, mis

võimaldab

baasteadlikkusega rohkem

süvitsi minna.
on

Näitleja ameti olemus
tegelikult rutiinne, täiesti tavaline,

proosaline, ebamugav ja
sega

selles rutiinis

„kuhugi jõuda”, kui „need oskused”

loogiliselt,
se

ene-

tüütu

tegelemine, ja suurim väljakutse

väljaõpe ei

on

saa

inspireeruda. Selline

arvestamata inimese

ja füüsilise

ebavaim-

olla üles ehitatud

arengu

seaduspärasusi.

Neli aastat EMTA

lavakunstikoo-

bi tunnetanud, saavad vaid tehnilised

lis koos Peeter

sooritused ehk maneerid

juhendades kujunes mul vaikselt

ja stambid.

al-

aastast~ alates.~

see toimuda
sujuvalt,
õpilase võimekusele ja val-

seks,~ justkui~ oleks~ võimalik~selle~tööga~
ära õppida. Sest oskustest, mida näitleja psüühika ja keha pole põhjalikult lä-

loomin-

gulised otsingud ei kujune professio-

Raudsepaga kursust

teater muusika kino

oma
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visioon

näitlejaõppe baasstruktuurist,

mida püüame

Viljandis tasapisi koos

meeskonnaga ellu viia. See erineb mõnes

senisest tavapärasest

osas

näitleja-

õppe kaanonist. Tavaline näitlejaõppe

praktika

on

oskuspõhine väljaõpe esi-

nii

palju,

on

üldse aega ennast näitle-

jana arendada?
et näitlejatudengite oskuste
paaniline väljanäitus üldse lõ-

Unistan,
senine

peks~ ja~ et~ praeguse~ „värske~ liha”~ tööjõuturule paiskamise asemel

leitaks

mesel kahel aastal ja siis kahel viimasel

neile

aastal nende oskuste rakendamine

tegevustes, mis oleksid praegusele
põlvkonnale ja teatrikunstimaastikul

demonstreerimine kunstilistes

ja

projek-

hoopis mõtestatumad väljundid

tides ehk siis bakalaureuselavastustes.

toimuvatele

Minu nägemuses võiks anda erialast

kaasaegsemad,

õpet intensiivselt

kõigi nelja õppeaas-

muutustele

mad. Selleks

peab keegi

ta~ jooksul~ ja~ lülitada~ baasõppesse~ töö~
kaameraga. See ei tähenda automaat-

kuda teisi lahendusi

selt~ filmis~ näitlemise~ võimekust,~ vaid~

saadet.

annab~

ka~ ellu~viia.~

filmispetsiifilisi~ teadmisi~ kaa-

merast kui meediumist
ga tundlikust

ja kui ühest vä-

ja nõudlikust partnerist.

vastavad,

suutma

ja julgema neid

Julgema~mitte~ teha~ lennu-

Praegune teatriõppe praktika (2+2)
soodustab
terviku

inimkoosluse

pigem

mitte

võimekust,

loojanatuuride kujunemist.

nilised.~ Filmis~

paljud saavad võimaluse

kindlate

da

need kehtivad

isegi loo-

eirata ei

saa,

madele.~

Aga~ näitleja~ töö~ põhineb~ sa-

mal baasteadlikkusel, nii kaamera

ees

õpe võiks olla väheste

ja neil

on

täiesti

kui

eripäraste

Näitleja~ väljendusvahendid~ on~ töös~
kaameraga~ väga~ spetsiifilised~ ja~ tehmängimine~ käib~ väga~
reeglite järgi, mida kuidagi

targepak-

väärikamad,

Näitleja-

privileeg. Liiga
see

läbi-

õpe

õigustatud

ootus

saada~ tööd.~ Selline~ konkurents~

deval-

veerib~ ametiväärikust,~ sest~ tööturg~ ei~
hinda ega soodusta

professionaalsust.

kui laval.

Näitlejaks

õppimine

vajab minu

meelest rahulikku rutiinset
ilma

kulgemist

igasuguse teatriromantikata. Al-

guses

püüaks õppe hoida üldse vaba

igasugusest~ näitlemise~ kui~ tööspetsiifika~ teadlikkusest.~ Tuleb~justkui~

õppi-

Sa ütlesid, et näitleja peab olema lavastajale võrdne partner. Mida see tähendab?

Näitleja
seoseid
riks

peaks

suutma

olemine tähendab iseenda

da uuesti elama, ilma rollipositsioone

damist teise kaudu. See

võtmata, väga lihtsalt

semine tunnetatud

haaval,

luustik

et

hakkaksid.

Nii

ja sammukeste
ja lihased kandma

vaimselt,

kui ka füüsiliselt.

Oma

veerimine võtab aega,
tihti ka

hingeliselt
protsess

davas näitlejas

on

protsessi

juhul juhendada, mitte

aga

et asi käib vaat nii.

mas

koonduma

peame

publikule kummar(ma ei pea siinkohal sil-

näitlejat, vaid
kaasloojat) peaks ideaalis

kogu

lavastusmeeskonna

lavastajani.~ Näitleja peab olema seda väärt, sest amet
töö,~ koristajast~ kuni~

on

vastusi

jale kuuluv
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et

mitte kitsas mõttes

võrdväärset

Kas sellises olukorras, kus

diplomilaja praktilist tööd teatrites on

vajadus. Selleks,

vajalikke teadmisi ja osku-

si. Ma mõtlen, et

viduaalset lähenemist. Seda

õpetada,

omandama

aval-

peab olema si-

loomingut organiseerida,

tajude akti-

see

prognoosimatu ja eeldab indi-

saab heal

oma

samamoodi

lavastaja. Partne-

luua nagu

seda väärt. See ei ole ainult
au

ja kuulsus,

see

näitlekõi-

on

gi tervikut teenivate osade ühine arumanifest,

saam,

Kõik

oleme

me

ja

panus

vastutus.

partnerid ja peaksime

koostöösse~ niimoodi~ ka~ suhtuma.~ Mis~
et tuntakse

tähendab,

huvi, kes millist

rolli~ nii~ filmis~ kui~ teatrilaval,~ ükskõik~
kus

ja kuidas. Kas lauldes, tantsides

või trummi lüües. See erialane

kvali-

teet~ defineerib~minu~jaoks~näitlejat~ kui~

ametit.

tööd~ teeb,~ ollakse~ teadlikud,~ kuidas~

keegi seda teeb, ja tahetakse mõista ja
aru

saada, milliseid tingimusi igaüks

oma~

töö~

tegemiseks~ vajab.~ Iga~ pro-

fessionaal

peab taotlema alati midagi

enamat. Minu eesmärk
te

on

lahtiste

us-

õpe. On oluline, et etenduskunstide

osakonnas

õppivad tudengid saaksid

märksa teadlikumaks kunstilise
ku loomise

ega näeks seal

protsessist

pelgalt iseenda panust. Et
lis näha tervikut

tervi-

osata

detai-

ja ka vastupidi, tervi-

Kas teie kool

haridus- või kasva-

on

tusasutus?

Aga hariduse andmi-

Haridusasutus.

ilma kasvatamiseta ei ole mõeldav.

ne

See

on

minu meelest üks

printsiipe,
ma

ise

et

õpetamise
õpilast saab õpetada taht-

õppida. Et

ta

õpiks teadmisega,

tegu ja et õpetatarvitamiseks, mitte tarbimiseks.

et

õppimine

ja

on

on

Mina ei taha

tema

õpilastelt midagi.

oma

Ma ei pane neile omalt

kus detailset süsteemi. Et osata luua

ootusi,

seoseid.

heaks

poolt mingeid

et välistada minu kui

õppimist. Nad

on

õpetaja

vabad tulema

ja vabad minema. See, mida ja kuidas
Kuidas

suudad

sa

noore

näitleja

ette valmistada?

igaks elujuhtumiks

Ega ei suudagi; professionaalne koolitus ei
set

garanteeri

karjääri. Aga

enam
ma

professionaal-

arvan

endiselt,

sest mitte miski ei ole mind veel

pidises veennud,

et

jakutse, millega näitleja võib
teel kokku
ma

inimest. Kui

dab olla

on

eeldusi

on

ainult nende isiklik asi.

õppejõuna tuleb

oma
parima
oskamisega nende jaoks olemas olla.

Ma tahan, et nad ärkaksid
ärkvel. Et
see

ja püsiksid
õpilase teadvuses muutuks

passiivne nõue,

nüüd

et

„tehke minust

midagi”.

elu-

mängida

Kuidas maailm loodi?
Seoste loomise kaudu.

ta ka kõike

muud,

koreograafidele~

ja~

tantsijatele, etenduskunstide erinevasfäärides

Vestelnud Kaja Kann

ja ambitsiooni. Suu-

inspireerivaks partneriks ja

mõttekaaslaseks~

tes

õpivad,

Minul

näitleja suudab mängida

inimest, siis suudab
on

oma

puutuda ja mis määrab te-

kui kunstniku taseme,

kui tal

vastu-

kõige tõsisem väl-

nad

tegutsejatele,

kunstnikele

muudes

väljundites.

Temast

muudele

*

Vt ka: „EMTA lavakunstikool 60:

dus, vastutus, võimalused”,
nr

12

ja „Vastab

TMK 2018

nr

vaba-

TMK 2017

Valle-Sten

Maiste”,

1.

loomingulistes
võib

omakorda

kujuneda lavastaja või teiste kunstilisühendaja ja looja. Sellepeakski
psühholoogilise karakpärast
te maailmade

teri õpe ehk

inimeseõpetus kuuluma

näitleja baasõppesse,
petades luua

veenvat

et ta oskaks

lõ-

psühholoogilist

teater muusika kino

33

TUUL TIIBADES
Peeter Sauter

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia

(2013—2017)

rilennu

teat-

XI

lõpetasid näitle-

võtab.

(Lähedalt või kaugelt sugulane

loomulikult~Peer~ Gynti,~ Ekke~ Moori~ ja~

ja õppesuunal Jekaterina Burdjugova,

veel

Dan

kannab~ flaami~ vabadusvõitluse~

Jeršov, Grete Jürgenson, Jaune

paljudega.) De Costeri romaani

(his-

Kimmel, Liisu Krass, Karin Lamson,

paanlastest valitsejate vastane) paa-

Getter Meresmaa, Märten Matsu, Karl

tos. Eestlastele

Robert Saaremäe, Katrin Sutt,

Naumovi~ mastaapsest~ filmist~ „Legend~

Dajana

on

lugu

Alovi

armas

ja

Zagorskaja, Eduard Tee, Tanel Ting
ja Mihkel Vendel; lavastaja õppesuu-

Ulenspiegelist” („Legenda

o

kus

hiilgerolli

nal Karl Sakrits

Lembit Ulfsak.

ja Ringo Ramul ning
juhi õppesuunal Helena

harrastusteatri
Kesonen.

tegi peaosalisena

Iseasjaks jääb

Viljandi kultuuriaka-

Ülikooli

deemia teatrikunsti XI lennu
tes

lavastus-

„Thijl Ulenspiegel” (lavastaja Üllar

Saaremäe, esietendus 30.
vere

teatri

IX 2016

Rak-

saalis) ja „Kellavär-

suures

mõndagi sar-

nõidade

film~

välja tuli, oleks

lugu võinud kehuriigivastast meelsust, aga

vabadusvõitluse
tada Eestis

juhtunud. (Sama allusioon või-

seda ei

nii

vanas

inkvi-

nimel,~ öelda~tänasele~päevale.~ Kui~
aastal 1977 nõukamaal

nuks tekkida

on

on

põletamine,~ öördamine~ kasusaamise~

giga apelsin” (lavastaja Ringo Ramul,
angaaris)

Thile”),

nagu

indulgentsimüük,

Rakvere teatri esietendus 8. VI 2017
Nortsu

aga, mida

loos olulistel motiividel,

sitsioon,
Tartu

oma

ga”,

aga ei

ju ka „Viimse reliikviatekkinud.) Vist osati teema

nast. Sarnast eelkõige materjali valikus
ja selle lavale seadmises. Sarnast on

keerata

puhtaks kunstiks või siis subli-

meeriti

just

selles,~ mis~ hästi~ tööle~hakkab,~ ja~ka~sel-

Mis~ aga~ on~sellisel~ vaprate~ gööside~ku-

les, mis minu jaoks

kekiremise saatel vastupanu õhutaval

„Legend

on

Thijl

Lamme~ Goedzakist”~
Costeri

eepiline

kaheldav.

Ulenspiegelist

saksa~ kultuurist~

Charles~ De~

on~

romaan,

ja

mis kasutab

nii

vastupanumeeleolusid.

laulumängul~meile~öelda~praegu?~Selle~
üle

jäin vaadates mõtlema

pärit~ vembumehe-

apelsini” kirjutas
Anthony Burgess omaenda väitel

britt

ga~ öökulli~

tõukudes sellest, kuidas

ja~ ühiskonna~ peeglina”,~ ei~

paavsti

inkvisitsiooni,

ega

valmis tantsima kas või

on

vanakuradi-

ga, vallutab

ja murrab rõõmsal meelel

naisterindel,

aga ometi hoiab südames

lähedasi,
hulluvat

Klaasi,
ra~
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oma
ema

kõige

armsamat

Soetkinit

ega reeda iial

Lammet,~ keda~

Nelet,

ja surnud isa

oma

paksu sõp-

aeg-ajalt~

nöökida~

vas-

„Kellavärgiga

triksteri~ kuju,~ kes~ identifitseerub~„tar-

karda

ega ole

tust leidnud.

sõdurid

purjus USA
peksid teise ilmasõja ajal ta

naise nurisünnitusse. Tekst

ja

sama

võimas

on

võimas

Stanley Kubric-

on

ku~ film,~ kus~ infantiilse,~ kavala,~
süüdimatu

julma,~
hävinguingli Alexina tegi

võimsa rolli Malcolm McDowell.
Omaloodud~
nautiva Alexi

anglo-russitsisme~

(ilmselt

seetõttu sai Udo

„Thijl Ulenspiegel”. Thijl —Karl
Gabriela Liivamäe

Robert Saaremäe.

foto

Uibo tõlkida romaani alles uude Eesti

kogu~ trupi~ töövaev~ lunastatud~ (ja~

vabariiki)~ juhitud~vägivalla-narkogän-

tean, et

gi valusalt kirjeldatud
sele tuleb

laamendami-

lõpp, kui vägivaldne Alex

see

ei kõla

ma~

õiglaselt). Mõlemale

mõeldes

on meil silme ees kunagised
staarnäitlejad~ ja~ uhked~ filmid.~ Need,~

modifitseerimisele.~

lugusid tänapäeval ja mängida neid kangelasi,

Romaani~ ja~filmi~ valus~ paradoks~ on,~ et~

peavad olema julged mehed ja õnneks

vägivaldne ühiskond teeb teravmeel-

on

pannakse pokri ja hiljem allutatakse
psühhiaatrilisele~

sest ühiskonnakriitilisest noorukist

kes võtavad ette teha neid

vä-

selliseid leidunud.

„Apelsini” lavastaja Ringo Ramul

givallatseja, kelle hiljem katki murrab.

tegi~

Alex

„Võlur~Ozi”,~aga~suruda~läbi~„Apelsin”~

on

romantiliselt

paheline,

samas

mingil moel õilis kangelane ja ohver.
Thijlis ja Alexis
nast

on

on

ka nende

Saaremäe

palju

sarnast

ja sar-

lugudes. Karl Robert

ja Tanel Ting loovad uhkelt
kujud, kes salvestuja hinge. Juba sellega on

oma~

esimese~ teatritööna~

Ugalas~

Rakveres~ ei~ olnud~ õppejõud~ Garmen~
Tabori

sõnul

lihtne.

kõigile riskantne,
tus

väldib

Projekt tundus

aga õnnestus.

Lavas-

liigseid räigusi ja suudab

tähendusrikkad

tuua

vad mõttesse

ometi esteetiliselt. Ja mis

vägivallapained kohale ehedalt,

teater muusika kino

kõige tähtsam
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olulised momendid

mõjuvad usuvägivallajoovastus kui ka

tavalt. Nii

lasele oleks vaja vastukaaluks psühholoogiliselt kandvat antagonisti, kel-

psühholoogilised ahistamised, murdu-

le mõistmine

mised.

suuremaks kasvataks,

Isegi kui lugu jääb paratamatult

suuremaks kui

tegijad. Parematel het-

kedel~ tekib~ saalis~

antiiktragöödialikke~

katarsiseelamusi, mida ei juhtu isegi
heas teatris iga päev. Ja selle võib

ajada

lavastaja kraesse. Siinkohal minupoolmõtteline

ne

läbi kaalumata.

algselt teha tudengite-

„West Side Story”,

ga

te saamine

kakskümmend aastat
lavastada
le

aga

autoriõigus-

jäi venima ja siis

tagasi oli plaan

„Ulenspiegel”,

kangelastriloogia
„Don Quijote”

meenus, et

et viia

lõpu-

„Münchausen”

„Ulenspiegel”,

parajasti~ toodi~ tookord~ Grigori~

aga~

Gorini~

näitemäng~ Ulenspiegelist~ la-

vale Endlas. Nüüd sai Saaremäe
unistuse teostada meie

vana

oma

neljanda

teatri-Ulenspiegeliga~ja~on~tulemusega~
Üle-elu-kangelasi~ on~ Saaremäe~

rahul.~

kontol veel, võtke või
on see

Saaremäe

asi, ja hea,

Cyrano. Küllap

ampluaa või südame(enese)irooniast lä-

et eesti

bi imbunud mentaliteeti

midagi sellist

värskendab.

ge teatrikursuse

voogab seda

saab

või

on

pinda, et mis sõ100 l olla tänasele päevale,

reibas

lugu lihtsalt teatrikooli-

kõlbulik, ja Saaremäe nendib,
suurt

uut sõnumit

et ega

polegi. Ometi

on

eneseksjäämine küünilises maailmas
oluline ka praegu

ja truppi liitva lau-

lu-tantsu-draamalavastusega~
ise
te

igati rahule. Ja

tükk, kus

vestsaidi~
Olen

ja lavastaja rõõmuks,

et teha rõõmsaks ka

„Apelsini” puhul
liselt kratsinud
ni

on

jäi~

parem, et võeti

ta~

et-

ka draamat, mitte vaid

tantsu-laulu.

päri. Teatris tavalise psühho-

mõttekok-

on

aga~ arusaamatu~

eesti keeles. Udo Uibo
nud

originaalitruu,

levikus leida

uue

ka „Mehaaniline

raasugi

tõlkides

on

aga ehk võiks

oltu-

kujundi. On tõlgitud
apelsin”,

see

pole

parem. Pealkiri viitab, et

jube

aga

kui utilitaarne ühiskond hakkab

on,

modifitkellapeaks olema midagi eba-

loodust~ omatahtsi~ tehniliselt~
seerima.

Apelsin, mille

mehhanism,
loomulikku,
on

see

sees

kokni

aga

mõttetut. Ometi

mängulisest

on

muuta

see,

sest

saanud

kes

Burgessi

järele

raamatu

tänava

dist, nautisin Burgessi

ja lasin

raske,

on

antikvariaaväändsõsõjaväes eriosakonnal raa-

nõukaajal Mündi

matu~

kõnepruugis

pealkirjast

sümbol. Aru saab tost

nu

on

pigem midagi ülepingutatut ja

vene

konfiskeerida,~ mis~ sobis~ igati~

raamatu

vaimuga.

Mõlemast~ töömahukast~ ja~ efektselt~

mõjuvast teatritükist
on

sega

parema

tulemu-

minu arvates nii sisuliselt kui

sama teatrilennuga tehkuuldemäng „Eestluse elujõust”

ka tehniliselt
tud

(lavastaja Taago Tubin, Raadioteatri
esietendus 27. II 2016

Vikerraadios),
juurde miinusmärke tõmmata ei

kaevumise kõrval

oskagi. Puha plussid

teeb

lavastuses.
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mind

on

slängist üles korjatud sõnaleid ja

-mäng~ inglise~ keeles,~

mille

sirgjoonelisele vembumehest peatege-

publik.

pealkiri, mis

logismidesse ja sotsiaalsesse nihilismi
on hea, kui keegi
midagi läbinisti positiivset. Kas

piisa-

üle rambi

rõõmu

mõtleb. Mina ostsin

Käin Saaremäele
num

et

norimisega~pole~va-

ja liialdada. Ja kui tükk tehtigi eelkõi-

„Ulenspiegeli” lavastaja Üllar Saaremäe kavatses

jääb sel korral

Resümeena leian,

töötava~ tüki~ kallal~

valt,

aplaus.

ja võitmine kangelase

nii esituses kui

Alustamegi siis Indrek Ko-

fi~
oopuse~raadioseadest.

«Kellavärgiga apelsin".
Siim Vahuri

GetterMeresmaajaTanel

jadatekst~ eestlase~ käibe-ol-

Kofi~

mefraasidest, mida

on

kõnekeelest no-

pitud~ umbkaudu~Kofi~elu~lõikes~ja~kus~
kordub

omanaljalise refräänina „ kohvi

või teed?”, oli
ba

oma

tähelepanu tõmbav ju-

ilmumisaastal 2011

ja kirjastus Härra Tee &

(väljaand-

proua

Kohvi).

Äratada käibefraasiline tekst raadios
ellu

on

olnud

Taago Tubina hea idee

ja~ mõjub~ Kofi~ teose~ lõpuleviimisena.~
Tubin

on

andud

asjale raamid ja foo-

ni, alustades kogu loba (mis lobinal
loob
test,
läbi

Ting.

foto

pildi eestlaste läbivatest hoiakumentaliteedist

ja muutumistest

paari aastakümne) raudteejaamas

läbi~ Siberi-rongi~ teekonnad,~ aga~
ga ei

loba ei lähe kordagi igavaks ja mõjub
pärlireana, mis kohati ajab naerma, sa-

paneb järele mõtlema. Retoorilise
fraasijada sisse lõikuvad viis pikemat

mas

monoloogi. Toome mõned näitefraasid:

„tuligi päike välja kakrass”, „jah,
aprillist septembrini suvilas, ikka suvilas”,~ „ööd~ on~ nii~ sitad…”,~ „oleks~

hinges osanud seda
„haige!”, „nüüd
ke, lasen
Kuna

ennast

olin

Paul-Eerik~

ma

ette

küll

ma~

kujutada”,

puhkan natu-

lõdvaks, jah…”

äsja kuulanud tõlkija

Rummo~

ja~ kompanii~ ette~
Dylan Thomase kuuldetük-

ja jätkates rongisõidul pealt kuulatud

kantud

fraasidena

ki „Piimmetsa vilus”

(eks kuma siit allhoovusena

selle-

pingutata üle). Pooletunnine eesti

teater muusika kino

(1.

XII 2017

Tal-
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linna

Kirjanike Majas), mis põhineb
(väikse linna rahva) tri-

samamoodi

siis

viaalfraasidel,

elujõu”

avar

kaardistus tolle iiri
gu tehti

„Eestluse

seostus

rahva

ja kultuuriruumi

looga. Kuuldemän-

kergelt ja kuigi sadade sisse-

loetud~ fraaside~ montaaž~

töömahukas,~ käis~

pidi~ olema~

noore~

jõud sellest üle ja tulemus

on

laste teatriellu lähetamiseks; neis

on

seiklust, kirge, armastust, viha, laulu,
kõik

tantsu

läbiharjutatud registrid

lugu, on kirgja kannatav teravmeelne kangela-

saab lahti tõmmata. On
lik

on veenev

ne,

„Ulen-

ja miinustest. Ühtpidi

mad tükid ideaalsed

seltskonna~

„asi~ iseeneses”.~ „Apelsin”~ ja~

plussimõleteatrikooli õpi-

Nüüd kahe teatrilavastuse
dest

on vastumängijad, nii sõbrad kui
ahistajad. Justkui eludraama on täie

spiegel” jäid püüdlikult kirjeldavaks,

lõõtsaga laval lahti tõmmatud. Ja kõik

illustratiivseks.

see on

ju hea.
Aga need lood ei ole näitetrupi

Uurisin~Kofilt,~ kuidas~ temale~ kuul-

demäng sobis, ja sõelale jäi
li.~

paar

detai-

Esitajad~ on~ Kofist~ nooremad,~ ei~ ole~

kogenud omal nahal nõukaaega,

aga

suutsid~ tolle~ töö~ kaudu~ omaks~ võtta~
suurema

plaani Eesti rahva ajaloost.

Koff tsiteerib
nast siin ära

esitajaid: „Tundsime en-

ja seda teksti sisse lugedes

tekkis tunne, et meie

olemegi üks

Eesti.” Kuulates avastas Koff

oma

oma

ka mitte nii. Klišeelikud,
millest

fraasid,

arvasin

primitiivsed

joonistub rahvuslik
kuulates,

et

sisse

loetud

on

luues
sin.

kogu trupiga, karaktereid
ja üksteisega suhestudes. Eksi-

Iga lugeja luges talle antud fraasid

sisse eraldi. Külli Tüli

guses Eestis; „Apelsin” on Anthony
Burgessi valus sisekaemus ja järelmõt-

lus sellest, kuidas ameerika sõdurid

lähtuv

monument, värviti omanäoliselt üle.
Mina

(õnneks) oluliseks teemaks prae-

teks-

samas

aga

kerki

rõvetsesid tema naise kallal,

sisekõrvaga kuulnud iroo-

nilisena, võidi esitada nii,

Hispaania ülemja inkvisitsiooni vastu, mis ei

mi vabadusvõitlusest

võimu

suur

tist~uusi~värve~ja~nüansse.~Fraase,~mida~
ta oli

omad~ lood.~ „Ulenspiegel”~ räägib~ flaa-

ja Taago Tubin

mõjub eestlasläbisegijutuna, kus kogu rahvas ta-

madel

ja sellest
düstoopia. Teatritükid neil tee-

on

püüdlikud ja hästi teostatud

illustratsioonid. Siin

ja andekatele

on

antud noortele

materjal, millest läbi-

ette

närimiseks ei
olla. Nii
selt~

tuju-tempo-diktsioon,~
nalja-naeru-tantsu-sentimenhingeline puudutus jääb põ-

teostatud~

natuke~

ti,

saagi neil veel hambaid
jääb meile valdavalt perfekt-

aga

gusaks. See ei ole etteheide. Viletsam
ja isikliku maailmasärgi rebestamine. Tehnili-

oleks tundlemine
valu tuules

monteerisid. Tulemus

sed nõksud tuleb kätte saada

te

on

haks~ üksteisele~ midagi~ öelda,~

sedapi-

di ollakse koos, ometi ei saada
kontakti. Pakun, et
Merle

päriselt
asjast võiks teha

Karusoo rahvaloo analüüside

vaimus taasesituse teatrilaval. Või
kitada

uus

te-

analoogiline tekstikorpus

tõestatud,

et need

ja nüüd

kätte

õpitud.

Nii, ja kuhu edasi?
dramaatikat
lii„Ulenspiegeli”
gendavad~ Priit~ Aimla~ peened-puhtad~
värsid Olav Ehala hästi

tempereeri-

tud muusikaseades. See kõik

mõjub

elegantselt ja väljapeetult kogu trupi

ja ehitada üles lavastus. Andrus Kivi-

esituses. Kui asi

rähi kõnekeelsete

muka~ või~

ja olmeliste tükkide

on

liigub humanistist ti-

öördajast~ kalakaupleja~kuju~

edu~näitab,~ et~ me~ vajame~ sellist~ enese-

avamiseni, ühel ajal sündinud Hispaa-

vaatlust.

nia~ Felipe~ 11~
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ja~ Thijl~ Ulenspiegeli~ va-

hel

paralleeli tõmbamiseni, Soetkini,

Klaasi

ja Katherine elutraagikani, jääb

esitus

aga

Ega

õhukeseks.

paratamatult

suuremat

saa

ka

operetlikust loost

oodata. Paremini toimivad lihtsad motiivid armastusest, lähedaste

hoidmi-

sest~ ja~õrnast~ nöökimisest.

nagunii,
ja

on

on

olnud Saaremäe

ja Tingi

karisma, siis hoiavad nood põhipuud

märk

suur

püsinud üle aja. Teater ei suuda

(loe: eelarvest lähtuvad vahendid)
erinevad.

Seega

on

võetud ette

materjal. Ja sellest

auga, aga ka uhkelt

TÜVKA

sisenoodiga peiari seiklusi jälgides ja
kuna võtta

pandud

iial~ mängida~ üle~ filmi,~ kuna~ vahendid~

ne

Mõlemad~ tükid~ töötavad~ traagilise~

on varem

maha~ filmidena,~ mis~ said~ märgiliseks~

XI

on

on

riskant-

mitte vaid

välja tuldud.

teatrilend

ainulaadne kooslus. Koos

olnud

on

eestlastega

õppinud seitse venekeelset tudengit

asju hästi koos ja üleval. Mõlema esi-

(algselt võeti

taja suurrollid vääriksid auhindamist

sid

ja suuremat esiletõstmist kui siinne ar-

eesti

tiklike. Saaremäel

Komissarov~ ja~ Garmen~Tabor~ suutsid~

suur

on

varrukast võtta

mängurõõm, mis ei

varjuta koos-

töötahet.~ Soleerides~ suudab~ta~ka~ trupi~
kaasa tõmmata.

Plusspoolele läheb,
kid

on

se~ vahele~

jääb~poliitilist~ ja~ filosoofilist,~

võimaldades
närve teritada.

lomitükk

tüigavikuli-

et mõlemad

kihilised, olmelise ja

hambaid

näitlejatel

ja

Aga koolitükk või dip-

ongi alati võimete, oskuste

läbiproovimine ja

nii vist

peab seda

ka võtma. Ja

paradoks, et suurt suutäit
haugates~ võib~ töö~ jääda~poolele~ teele,~
aga tühine

jant ei

anna

piisavalt raken-

dust, ei kao iialgi kuhugi.

palju. Selenergiat, millega hoitakse tempot

ja rütmi üleval mõlemas tükis, ei kohta

repertuaariteatris just tihti. Samuti

sellist~

trupi~ koostöötunnetust,~ mees-

vastu

üheksa) sulandu-

teatriilma, õppides

keele.

Kursust

ära

vedanud

avara

teatriõppe,

tuues

de~ Moskva~ GITISest~ ja~ Peterburist,~

KU

ja Vene teatriga, Ugala ja Endlaga.

Siin kõne all olevad lavastused tulid

välja hoopis Rakveres. Kõrgkooli-

aga

des

on

riikide

ja kultuuride vahel liiku-

mine~ üsna~ tavaline,~ aga~kultuure-keeli~

integreerivad projektid mitte
Kokku

võttes.

Et

nii

väga.

näitlejate kon-

diprooviks latt kõrgele seati, oli igati
õigustatud,
Tunne,

sest latt ületati

elegantselt.

et tehniliselt laitmatult

teosta-

tulevärgi juures jäi inimolemuse

avamist

ja hingelist kandvust veidi
napiks, võib olla lihtsalt minu virin.
jääb aga, et suure tähenkandvusega~ Eesti-teemaline~

Paradoksiks
dusliku~

raadiolugu jõuab vist vähemateni, kui

konnavaimu.~ Tööd~ on~ edevusevabad,~

jõudsid kaks efektset etendust. Aga

keskendutakse sisule. Mõlemad lood

teatri efemeersuse kõrval

terviklikud, kompaktsed, mida ei

on

ka

Kalju

õppejõuotsides~ ja~ leides~ koostöövõimalusi~ NUluua

tud

Kiidulaule võiks laulda
list

meie

on

kuulde-

mängufail meile kõigile alati avatud.

pika,~ kahe-kolmetunnise~ ja~ suukoosseisuga etenduse puhul liht-

ole~
re

Heli-~ ja~ lavakujundus~

ne~

saavutada.~

on

toetavad ega tüki esile, kostüümid

aitavad kaasa atmosfääri loomisele

tundub,
Nii

et ei sega

ja

näitlejat.

„Ulenspiegelist”

sinist”, mis tekstidena

kui
on

„Apel-

tähtteosed

teater muusika kino
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KEHA POLIITILINE POTENTSIAAL
Kadri Sirel

Võttes~

Sissejuhatus
Václav Havel esitab

oma

1984. aastal

ja südamepeatükis roman-

ilmunud artikli „Poliitika
tunnistus” viimases
tilise

mõtte

„mittepoliitilisest poliiti-

aluseks~

of~Freedom?”~ („Lõks:~ mis~ juhtus~meie~

unistusega

sellega manipuleerimise tehnoloogiast

Christine

ja küsib, kas poleks võimalik selline

sitluse

poliitika, mis otsiks elu mõtet, kait-

tuskultuuri

seks

ja teeniks vabadust, oleks „oleja juhinduks ligimese

eest hoolitsemisel

inimlikest

mõõdu-

režissööri~

muse
„The
dokumentaaltriloogias
Trap: What Happened to Our Dream

kast”, kus lahutab poliitika võimust ja

muselt inimlik

Briti~

Adam~Curtise~majanduspoliitilise~uuri-~

vabadusest?”, 2007) ja
Kennedy jungiaanliku kä-

ja meelelahumõjust tänapäeva inimese

sotsiaalmeedia

kehatajule „Modern Culture: Extremes
of Persona and Shadow”
kultuur: persona

(„Moodne
ja varju äärmused”,

puudest” (Havel 1989: 53). Inimlikest

2013), vaatlen ühiskonna ja üksikisiku

mõõdupuudest juhindumise

vastastikuseid

mõttest

kinni haarates arutlen siinses artiklis

sesse.

võimalikke

Tundub,

tantsu~ ja~kehatöö~ poliitilise~
potentsiaali~ üle,~ pöörates~ erilist~ tähe-

ratsionaalsete

lepanu isikliku

eelistamine, mis

kaasaegse~

vastutuse

mõistele

selle võimalustele tervikliku

ja

grupidü-

tema

lahutan

selle

tavapärasest intriigidekunstist ja vaatlen seda kui struktuuri, mis korraldab mis tahes inimgruvõimueliidi

teooriat kui
se

enesetaju üle

teadmiste kultuuriline
on

eraldanud inimese

tervikkogemusest.

Tutvustan

kõneldes

mõjuprot-

tänapäeval domi-

neerib inimese tervikliku

naamika loomisel.
Poliitikast

et

Jungi individuatsioonitervikliku

inimkogemu-

üht võimalikku käsitlust

individuatsiooni

ja

asetan

toetudes

Peggy
Hackney raamatule „Making Connec-

pi omavahelist suhtlust ja eesmärke.

tions: Total

Body Integration Through

Võtan vabaduse

Bartenieff~

Fundamentals”

kaasaegse
nii

väljal, asetades selle

juba~ laval~ oleva~ koreograafili-

grupiorganismi keskmesse. Isiklike

näidete
tal

tantsu

tantsutunni, loomingulise protsessi

kui~ ka~
se

mängelda poliitikaga

TÜ

puhul tuginen

oma

2015.

aas-

Viljandi kultuuriakadeemias

kaitstud~tantsuõpetaja~kutse~ lõputööle~

„ Individuaalse kehatunnetuse arendamine

duste loomine: keha täielik
ne~

(„Ühenkaasami-

Bartenieffi~ fundamentaalide~ abil”,~

1997)~ —~ kehatöö~ konteksti.~ Oma~ lõputöö~ põhjal~ analüüsin~
se

individuaal-

kehatunnetuse arendamist

mõju grupiühtsusele ja

avan

ja selle

sealsete-

le

järeldustele tuginedes abstraktsete
(empiiriliste, intuitiivsete, meeleliste)

grupiühtsuse nimel”. 2017. aasta
sügissemestril~ Torinos~ Emanuel~ Ga-

kogemusest välja tõrjutud teadmiste

ti~ töötoas~ kogetust~ lähtudes~ avan~ ühe~

mõiste.

võimaliku struktuuriniidistiku, mis

rigeerib grupi dünaamikat.
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di-

teadmiste kui laiemast ühiskondlikust

Seejärel analüüsin abstraktsete

teadmiste olulisust üksikisiku

kogemuse seisukohalt,

mille

terviktaustal

tainiprogrammeeritud käi-

jõuan viimaks tantsukunsti poliitilise

inimese võime saada seda, mida ta

potentsiaalini.

hab, ja levis kujutlus ratsionaalsest
mesest, kes

Ratsionaalsed teadmised
Adam

dokumentaaltriloo-

Curtise

gia „Lõks: mis juhtus meie unistusega vabadusest?” näitab ilmekalt,

das

korreleeruvad omavahel

ühiskonnamudel
sest.
nes

kui-

käibiv

ja teadmine inime-

Turule võimu andmisega kaasmaailmapildi ratsionaliseerimine

inimese tahtmisi

on

tuma lähtuvalt omakasust.

ja vajadusi hakati

teisendama numbritesse. Curtis

kirjel-

Christine

Kennedy osutab, kuidas

pakub meile lõputult isiklikke vabadusi. Meie indilääne nüüdiskultuur

viduaalseid valikuid elustiili,
ri

sotsiaalsed

enam

ootused,

samuti

sism.

Jungi

persona

kasutades näitab

sellega klappiva nägemuse inimesest

da,

vallas

mõjutasid liberaalse turu taustal
inimese

arusaama

programmeeritud

või

perekondlikud

pole aktsepteeritud

religioosne fanatism, rassism või sek-

dab, kuidas usk programmi kujundas

ja kuidas avastused geneetilise koodi

karjää-

ja isiklike suhete vallas ei mõjuta

ja varju mõisteid

Kennedy

aga ka

ja
poliitilise korrektsuse taga eksisteerib
arvamuste

avalikult

ei

ja käitumiste vari, mida
näidata.

Tema uurimus

olemusest.~ Inimese~ konfliktist~ sellise~

keskendub küsimusele, kas lääne

mudeliga~ kõneleb~ aga~ 1990-ndate~ al-

tuuris

nii USAs kui ka Suurbritannias
guses

vallandunud
sete foobiate

ärevushäirete,

Maailma Tervise
metel

on

tuaalselt
tel

sotsiaal-

ja depressiooni laine, mis
Organisatsiooni and-

siiani tõusuteel

ja protsen-

kõrgem riikides, kus inimes-

on suurem

sissetulek

Psüühikahäirete

(WHO 2017).

seoseid

domi-

neeriva

mentaliteediga aitab märgata
psühhiaatria kui teadusharu hüppeline

areng alates külma

mil

valitsustasandil

mentaliteet

sõja perioodist,

toimiv

suhtlus-

mõjutas ka perekondlikke

persona ja
privaatse varju vahel? (Kennedy 2013:

6–11).
Varju arhetüübile omistatakse inimeses

peituv loomalikkus. See hõlmab

spontaansust, loovust, tugevaid
sioone

panevat jõudu. Seda seostatakse
ratsiooni

Jung juhib tähelepanu sellele, kuidas
meie

kaasaegne maailm ei paku varju

arhetüübile küllaldasi võimalusi
vidueerumiseks.

Vanemad

laste loomalike instinktide

bi kadumiseni, vaid tõukab

perekonnaliikmete~vahel~ —~kuidas~ see,~ mida~ öeldakse, erineb sellest, mida mõeldakse,

ja kuidas

sõnu

leerimiseks.

kasutatakse

Armastust

või

manipulahkust

peegeldavad teod ei ole need, mis nad
näivad; nende eesmärk
tahet läbi suruda.

on

isiklikku

Mänguteooria abil

defineeriti~ individuaalne~vabadus~ kui~

inspi-

ja loomingulise tegevusega.

tik~ John~ Forbes~ Nashi~

võimusuhete kehtestamist

emot-

ja sügava mõistmise liikuma-

mist karistama, kuid

mänguteooria~

kul-

opereeritakse avaliku

suhteid.~Curtise~film~vaatleb~matemaaedasiarendust, mis võimaldas uurida

se-

tänapäeva näiliste vabaduste

et

see

indi-

kipuvad

väljenduarhetüüselle isik-

ei vii

suse alateadlikku sfääri, kus see püsib
primitiivses ja eristumata seisundis.

Inimene, kes surub alla
kuse, lõikab end
nevast
vam,

oma

loomalikpõhiolla süga-

ära instinktidel

tarkusest, mis võib

kui seda võimaldab kultuur või

õppimine (Hall; Nordby 2007: 87).
Kennedy toob esile,

et inimestel

on

väga tugevalt välja kujunenud „ avalik
mina”

persona

—, millega

teater muusika kino tants

end

sageli
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samastatakse, ja

see

on

varju privaat-

selt~ kodu-~ või~ magamistoaseinte~ vahele taandanud. Allasurutud vari
dab

sisal-

aspekte, mida inimene enda kohta

omaks ei võta

ja mis enamasti projit-

minapilVarjuprojektsioon on seorassismi, seksismi ja ho-

seeritakse teistele, et isiklikku
ti säilitada.
tud näiteks
mofoobiat

puudutavate juhtumitega.

Kennedy kui
mängumaastikku, mis lubab

mõistetav
kaudu
ne

oma

avalikku kuvandit sättida,
kohandada.

rollida,

ka~näiteks~ staari-~

kont-

Sellega kaasneb

ja~kehapiltide~ kultus,~

on

tilise

isiklikust

koge-

„Avaliku mina” ja „privaatse
na”

mi-

kontseptsiooni võiks vaadelda tä-

napäevale kohandatud mänguteooria

isikuomaenesekontrolli ja sun-

kontekstis, mille järgi üht
dust tõstetakse
duse abil esile
Ratsionaalsuse

ja teist surutakse alla.
(logose, mõtlemise, or-

oma

mõtte

„mittepoliiet tä-

esitamist,

Järgnevalt kirjeldan Jungi käsitlust

terviklikust-tervislikust~ inimkogemusest ja selgitan selle mõju kollektiivile. Inimese teadvuspildi avamiseks on
palju erinevaid teooriaid, kuid käeoleuurimistöös~ lähtun~Jungi~ teadvupersonaalse ja kollektiivse alatead-

se,

oma

poliitika”

juhindumine äärmiselt
ebapraktiline (Havel 1989: 53).

vas~

(Kennedy 2013: 6–11).

ja aeglane. Ka Václav

napäeva maailmas oleks inimlikkuse

eneseteadvust, kuid mille tulemusena
musest

kurviline

mõõdupuust

millega luuakse välispidiselt kehalist
inimene eraldub

praktiline väärtus. Nende
objektiivse analüüsini jõudmi-

Havel nendib pärast

Sotsiaalmeediat vaatleb
persona

puudub neil traditsiooniliselt

raames

kontseptsioonist. Lisaks sellele, et
jungiaanlik perspektiiv lubab eespool

vuse

probleeme käsitleda tervikinimkogemusest lähtuvalt, või-

nimetatud
likust

maldab tema individuatsioonikäsitlus
ka~ analoogiaid~kehatööga.

Individuatsioon

Jung jagab inimese psüühika egoks, in-

ganiseerimise, planeerimise, analüüsi-

dividuaalseks alateadvuseks

mise) dominandiga võiks seletada ka

tiivseks alateadvuseks.

psüühikahäireid, eelkõige ärevushäi-

ta teadvuse

reid,
mis
se

sotsiaalfoobiat

ja depressiooni,

väljendavad üksikisiku alateadvu-

tasandil toimuvat

protesti mudeli

ja kollekEgoks nimetab

keset, eneseteadvuse alust.

See hõlmab tundeid, mõtteid,
meenutusi
tunneme

tajusid,

kõike seda, mille abil

enda

terviklikkust.

Indivi-

vastu, mis tema terviklikule olemisele

duaalne alateadvus sisaldab isiklikke

väljundit ei paku.

kogemusi, tähelepanekuid, sündmusi,

Ühiskonnas
dused,

on

ent ometi

justkui kõik vaba-

liigume

me

nende all

nähtaseda vaba-

asuvates~ süvakihtides~ mööda~

matuid seoseid, mille abil
dust

tõlgendame. Nõnda

on

suur

osa

instinktiivseid, integreerivaid, holistilisi, sünteesivaid, kinesteetilisi ja interpersoempiirilisi,

intuitiivseid,

naalseid teadmisi avalikust teadvusest
kõrvale
ses

misteks,
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tõrjutud. Käesolevas uurimu-

nimetan neid abstraktseteks

tead-

sest käibiva ühiskonnamudeli

mis

on

unustatud või

märkamatuks. Samuti

jäänud olevikus
peidab

surutud~ mõtetest,~ tunnetest,~
tidest või mälestustest

ta allakonflik-

mingi kindla

teadvusalaväärsuskompleks, võimukompleks). Kolteema

ümber kobarduvaid

tamata

komplekse

lektiivne
varasem

(näiteks

alateadvus on inimajaloo
kogemus, mis peitub isikus

teadvustamata

kujul sümbolite, mõt-

tekäikude, tundeelamuste kujul.
lektiivne alateadvus

Kol-

peidab endas ka

„The Queen

esmaseid

is dead”.

psüühilisi moodustisi ehk

arhetüüpe~ (Kidron~ 2005:~ 43-45).1
Nii

vari,

persona

kui ka kõik

tei-

sed isiksuse süsteemid muutuvad elu

individuatsioo-

jooksul aina

suurema

ni

Individuatsiooni

suunas.

eristuvad süsteemid üksteisest

käigus
ja selle

ideaalseks lõppeesmärgiks
kõigi tegurite elav kooskõla. Jung

protsessi
on

väidab,

kuna

et

iga üksik inimene

koosneb elava ühikuna neist
se

süsteemidest kui

osadest,

on

kollektiivne

isiksu-

universaalsetest

juba iseendas läbinisti
(samas, lk 86). Sellesama

ta

kui siis, kui

see omapära tähelepanuta
jäetakse või seda koguni maha suru-

takse

(Jung 2005: 70).

jaoks on individuatsiooniprotsess individuaalse ja kollektiivse
Jungi

alateadvuse teadvustamine kas

vabade assotsiatsioonide või muude

psühhoanalüütiliste

meetodite

likuks

saamise

süsteem

kaudu

dividueerunud inimene
eristama

võib

individuatsiooni

on

võimeline

maailmaga seotud

tiivsele tasandile. Nimelt väidab ta, et

ma

remini

ja täielikumalt kollektiivseid

eesmärke,
ga

sest kui indiviidi

omapära-

piisavalt arvestatakse, võib temalt

oodata

suuremat

sotsiaalset

panust

isiksuse

jätkata. In-

musi peenemates nüanssides

pa-

abil

(Hall; Nordby 2007: 86). Üksnes tead-

printsiibi~ kannab~ ta~ ka~sotsiaal-kollekindividueerunud üksikisik täidab

unenä-

gude tõlgendamise, aktiivse kujutluse,

tajuelaja taba-

ideedevahelisi vaevu hoomatavaid

suhteid. Seda seetõttu, et
siooni

individuat-

laieneb

teadlike

tegude repertuaar oluliselt.

Ühtlasi,

mida

tulemusena

enam

inimene endast teadlikuks

saab, seda õhemaks muutub

teater muusika kino tants

kollek-
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tiivsel alateadvusel lasuv
se

individuaal-

alateadvuse kiht. See tähendab, et

kansoovi-

individuatsiooni tulemusena ei
inimene vaid isiklikest

nustu

dest,

kartustest

ja

ambitsioonidest,

vaid otsib suhet laiema, objektiivse
maailmaga (Jung 2005: 74–75).

ühen-

kehaosadevaheliste

Hackney

duste olulisust. Ta soovitab tunnistada
kehaosi eraldiseisvate, kuid omavahel
ühendatud liikmetena: kui ühes
toimub muutus, siis teised

osas

osad

peaksid üles leidma

vastava

vikliku

muutusega. See

on

kehakehasuhte

oma

oluline

ter-

kehapildi loomiseks, mis enne-

Järgnev alapeatükk loob Jungi indi-

ja lihaspingete tekkimist piirkonda, mis saab

viduatsiooniteooriale

kehapraktilise
analoogia. Selles tuginen Peggy Hackney raamatule „Ühenduste loomine:

rohkem

keha~ täielik~kaasamine~Bartenieffi~fun-

saanud.

Individuatsioon kehatöö kontekstis

tab keha ebavõrdset treenimist

see~

lihaseid, mis

on

damentaalide abil”, mis võtab aluseks

Irmgard~ Bartenieffi~ õpetuse~ liikumise

fundamentaalidest

12–13).

Bartenieff

(Hackney 2002:

nimetab

liikumis-

mustrite tekkimist fundamentaalseks:
muutused

liikumises

tekivad

vasta-

valt liikumismustritele või liikumiste
vahel olevale

suhtele/ühendusele, mi-

tähelepanu kui teised. Selle

asemel~ aitab~

Alles siis, kui

sess,

mille

tervikuks. Hackney juhib tähelepanu
„integratsiooni” ja „terviku” vahelisele mõttelisele erinevusele. „Ühtsus”

ja „tervik” viitavad
et kehaosad

moodustamist

kuju-

tema sõnul

sellele,

pole eelnevalt eristunud,

kuid

süsteemil

prot-

käigus need integreeritakse

da meie neuromuskulaarne süsteem

Neuromuskulaarsel

kogetakse kehaosa-

devahelisi ühendusi, saab alata

kasutab

liikumisjadade sooritamiseks.

kehatöösse~ kaasata~

seni vähe koormust

„integratsioon” tähendab terviku

diferentseeru-

pärast

Analoogiliselt Jungi individuat-

mist.

harjumuspärased viisid keha
organiseerimiseks, mis ei pruugi aga

siooniteooriaga, milles erinevad tead-

alati~ olla~ ökonoomsed~või~ tervislikud.

vad

nevad

Bartenieff nimetab kuus keha
vikuks

ühendavat

ter-

liikumismustrit:

hingamine, keha keskme ja

äärte

va-

ja alateadvuse süsteemid eristukõigepealt üksteisest ja moodus-

vuse

tavad

seejärel harmoonilise terviku,

võimaldab ka kehaosade

pea-saba~ ühendus,~
üla-~ ja~ alakeha~ühendus,~ parema~ ja~vasaku kehapoole ühendus ja kontralate-

malt sooritada

raalne ühendus. Kui neid ühendusi ei

laiemasse konteksti: et

heline~ ühendus,~

saavutata, siis arendab keha

kompen-

satoorsed mustrid, mis võivad

hiljem

ja selle tulemusel liikumisi efektiivse(samas, lk 14–16).
Hackney asetab selle protsessi ka

iseenda tasandile,

maailmaga;~

kujuneda füüsilisteks või psühholoo-

riks

gilisteks~ probleemideks.~ Töö~ funda-

na,

mentaalsete mustritega aitab väljakujunenud kompensatoorseid mustreid
teadvustada
kehast

ja need seejärel teadlikult
välja treenida (samas, lk 12–13).

Selleks,
kehaosade
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et

mõista suhteid kehas,

ja liikumiste vahel, rõhutab

diferentsee-

rumine neil omavahel kooskõlastuda

et~

liikuja ei jääks

vaid

leiaks suhte

tantsija~ ei~ identifitsee-

iga väikest

osa

omaette

tervikusuure16). Esi-

vaid otsiks selle suhteid ka

mas

perspektiivis (samas, lk

teks teeb selle võimalikuks kehaosade
kooskõlastumine~ —~kehaosa~kui~ üksikosa,

mis

suuremas

kontekstis

moo-

dustab keha kui terviku. Teiseks loob
see

kujutluse terviklikust kehast kui

„The Queen

is dead”.

Liisa Liksori fotod

üksikosast, mis teiste kehadega suhet

produkti täiusel, sealhulgas perfektsu-

otsides

seni lihvitud tantsunumbritel.

moodustab

sõnul tuleks
suhtelisse

grupi. Hackney

suhtuda liikumisse kui

kogemusse: suhtelisus ise-

enda, teiste ja ruumiga.

Individuaalne kehatunnetus
mab keha

ja nende suhete

muutuste

mist. See ei ole seotud
Individuaalse kehatunnetuse arendamine

grupiühtsuse nimel

Järgnevalt

individuatoma tantlõputöö~ näitel~ prakti-

asetan kehalise

siooniga seotud mõttekäigud
suõpetaja~ kutse~

lisse konteksti. 2015. aasta

septembrist

kuni~ detsembrini~ töötasin~ koreograafina~ Tartu~ Ülikooli~

Viljandi~ kultuuri-

akadeemia XI lennu

näitetudengitega

TÜVKA ja Ugala ühisprojektis, laste

jõulumuusikalis „Hiired

on

hiired”

(lavastaja Oleg Titov, esietendus 8.

XII

2014). Kuna tegemist oli muusikaliga,
oli~

tööprotsessi~ fookus~ selgelt~ lõpp-

hõl-

ja maailma suhete tajumist

teadvustaku-

arvamuse

jundamise, õige või valega, seisukoha
võtmisega, vaid somaatilise informatleidmisega enja maailma vahel. See hõlmab iseen-

siooni kaudu sidususe
da

da vormi

ja piirjoonte tajumise kaudu

keha kui terviku

kogemist ja arusaa-

mist~ sellest,~ et~ terve~ keha~ töötab~ ühe~

eesmärgi nimel, olgu selleks siis tõste,
hüpe~või~ minimaalne~žest.
Oma artiklis „The

dily~ Knowledge~

in~

a~

Meaning of BoCreative~

Dance-

Making Process” („Kehalise teadmise
tantsuprotsessis”) tugineb~Soili~Hämäläinen~somaatikat~defi-

tähendus loovas

teater muusika kino tants
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neerides Thomas Hannale: „Somaatika

paneb inimest
poole, tehes

seestpoolt välja-

vaatama

ta teadlikuks iseenda

tun-

ja kavatsustest, mitte
objektiivset ja väljastpoolt sisse

semistele aistingutele, mis annavad informatsiooni näiteks tasakaalu,
liikuvuse või

netest, liikumistest

mas,

otsima

na

tulevat infot.”

(Hämäläinen 2007: 59)

See~ somaatika~ definitsioon~ sõnastab~

eesmärnäitlejatele vajalikud vahen-

lk

liigese
lihastugevuse kohta (sa-

61). Sensoorse informatsiooni-

kasutasin veel näiteks kontakti

Seda selleks, et

teatritudengid saaksid

ühtlasi~ ka~ valitud~ tööprotsessi~

luua kinesteetilise

gi: anda

test,

did selleks, et nad oskaksid
asukohta ruumis
hadest

oma

vormi,

ja kaugust teistest ke-

tajuda nõnda,

põhjal korri-

arusaama

seostest, et nad oleksid

Eelmises peatükis tõin välja Irmgard~ Bartinieffi~ kuus~ fundamentaal-

See nõuab

liikumismustrit,~ millega~ töötamine~
teadvustada

väljakujunenud

kompensatoorseid mustreid ja need

piirjoon-

ja kehavälise

vastuvõtliku-

ei

tähenda

siinko-

üksteisega hästi läbi saamist, vaid

tundlikkusel

aitab

oma

grupis.

Grupiühtsus
hal

geerima / koordineerima,
tuginemata
väljastpoolt tulevale informatsioonile.

set~

taju

kehasisese

mad muutustele

et oleksid valmis

ennast isikliku tunnetuse

põ-

randaga, kontakti riiete ja naha vahel.

põhinevat ja ruumis
hargnevat kehadevahelist niidistikku.
tähelepanelikkust ja usal-

dust üksteise suhtes. Selle loomiseks
kasutasin

harjutusi ja märksõnu, mis

ruu-

suunaksid otsima informatsiooni
mist

ja teistelt kehadelt ruumis. Usal-

seejärel teadlikult kehast välja treeni-

duse~ saavutamiseks~ töötasin~ paarides~

da.~ Mina~ ei~ töötanud~liikumismustrite~

või

teadvustamisel~ Bartinieffi~meetodi~

jär-

gruppides kontak-

väiksemates

ti kaudu: raskuse kandmine, raskuse

võtmine,

sõnumi ja organiseerib liikumismustri vastavalt sellele, kui selge on inimese ku-

tustes

jutlus~ soovitud~ liikumisest.~ Töötades~

kumine

konkreetse

juhtubki, oleksid nad valmis põrandat

harjutuse, improvisatsiooni

või

liikumisjadaga, aitavad kujutlusel
tuginevad märksõnad kehas uusi seo-

seid luua

ja nõnda teadlikke liikumis-

mustreid

ümber

organiseerida (Ber-

nard; Steinmüller; Stricker 2006: 6).
Samuti kasutasin aktiivset

fokusee-

filtreerimist,~ modifitseerimist,~

vas-

ja kõrvalejätmist, aitamaks
ja teadvustada sensoorse infor-

otsimine.

juhtisin tähelepanu situatsiooni-

le, kus ühe paarilise puudumise korral
teine kukuks. Samuti sellele, et ka
on

võimalus

ning

kuk-

et kui

gides muutusi grupi liikmete tempos
või

liikumiskvaliteedis

Ühe

ja harjutades

reageerida.

harjutusevariandina palusin

näitlejatel

ruumis

liikuda,

üksteist

jälgida ja üksteise tempomuutustega
Siinjuures ärgitasin nen-

tuvõtmist

kaasa minna.

luua

de uudishimu äärmuste vastu: kui

matsiooni

tõlgendamise mustreid. Sel-

lega~ tegelesin~ näiteks~ partneritöö~ puhul, kus fookus oli suunatud kas
neri

puudutusele,

tema

part-

juhtimisele või

impulssiPöörasin~erilist~ tähelepanu~ka~ si-

kesi muutusi nad

on

võimelised

väitaju-

ma ja kui kiiresti suurtele muutustele
reageerima. Samuti palusin neil ruu-

mis seistes võtta üheskoos vastu

muudele kontaktist saadud

sus

dele.

teha ühine otsus
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see

n-ö~ vastu~võtma.~ Grupiühtsuse~ loomisega~ töötasin~ ka~ ilma~ kontaktita,~ jäl-

valmisolekut neile

rimist, mis tähendab tajuinformatsiooni~

tasakaalu

Harju-

gi, vaid näiteks kujutluspiltide kaudu.
Närvisüsteem edastab lihastele

kõndimise alustamiseks
see

ot-

ja seejärel

lõpetada. Selline

„Ruumile alistumine”.

harjutus suunab grupi liikmete tähelepanu üksteise minimaalsetele liikumistele

ja suunab otsima nende iseära-

susi, mis kas kinnitaksid ühise

otsuse

ja see on tähtis koseisukohalt,~
tööprotsessi~
eesmärgi~
gu~

kus üksteise suhtes,

milleks

tegemise võimalikkust või siis lükkaksid selle ümber.
Nii~

Jungi~ kui~ ka~ Bartenieffi~ indi-

teadvustamisel.
see

on

võtmeroll

Jungi puhul tähendab

personaalse ja kollektiivse alatead-

vuse~

liikuTeatritu-

teadvustamist,~ Bartenieffil~

mismustrite

teadvustamist.

se

mõõdupuust,

selgitasin eelkirjel-

datud näite varal individuaalse

mõõdupuu ja
helist seost.
kuse

keha-

kui inimlikkuse võimaliku

tunnetuse

grupiühtsuse omava-

Järgnevalt

avan

inimlik-

mõõdupuu tähendusvälja Jungi

dengite~ tööprotsessi~ näitel~ nimetaksin~

sõnastatud

kaudu,

piirjoonte kinesteetilist

puhta

ettepanekust jupoliitika loomisel inimlikku-

ka

omaenda

lihvimine

Lähtudes Haveli
hinduda

viduatsioonikäsitlustes

tehnika

on

koreograafilise~ lavasoorituse~nimel.

psüühika nelja funktsiooni

vaadelda, millised neist

et

on

teadvustamist, mille tulemusel keha

aktiivsed individuaalse kehatunnetuse

instinkt lubab tal haakuda grupisiseste

loomisel.

vormi-~ ja~ tempomuutustega.~ Selle~ töö-

le~ Emanuel~ Gati~

protsessi põhjal leian,
kehatunnetus

et individuaalne
on omatantsutunditähelepanelik-

ja grupiühtsus

Seejärel tuginen kogemuse-

õpitoast,~ mille~ näitel~
kirjeldada
vastasmõjude strukpüüan
tuure, mis

organiseerivad tundlikku-

vahel seotud. Seda näeb

sele häälestatud

des, kui tekib

selle eesmärke.

suurem

grupisisest suhtlust ja

teater muusika kino tants
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sarnaneb~Maurice~ Merleau-Ponty~taju-

Abstraktsed teadmised
Artikli

alguses kirjeldasin ühiskonna

ja üksikisiku vahelisi mõjuprotsesse
praeguse maailma

ning

liigset toetu-

mist ratsionaalsele mõtlemisele.

Cur-

tise~ dokumentaalfilmis~ tõdetakse,~ et~
ainult

majandusteadlased ja psühhovõimelised

paadid

on

üksnes

ratsionaalselt.

sellele

mudelile

kalkuleerima
Reaktsioonina

võib

vaadelda

äre-

vushäirete rohkust lääne ühiskonnas.
Suur

osa

empiirilisi, intuitiivseid, mee-

lelisi teadmisi

on kõrvale tõrjutud.
Jung jagab inimese psüühika nel-

fenomenoloogiaga, kus keha ja

ruum

mitte ei vastandu teineteisele, vaid
sisteerivad teineteise
mitte sein sisemise

ek-

Nahk ei ole

sees.

ja välise ilma vahel,

ilsuures-

vaid naha kaudu avaldavad need
mad teineteisele

mõju. See

on

sensitiivsusel-intuitiivsusel~ põhinev~
protsess, mille niidistikku püüan avati~

da~Emanuel~ Gati~ töötoa~ näitel.
Emanuel~ Gat~ on~ lisraeli~ päritolu~
koreograaf,~ kes~ ei~ keskendu~ oma~ töö-

protsessis mitte liikumismaterjali loomisele, vaid

grupi dünaamikat juh-

jaks funktsiooniks: mõtlemine, tund-

tivatele

Psühholoog Alar Tamming kirjeldab mõtlemist praeguse maailma eelisfunkt-

Lavale ei

sioonina.

choreography).~ Tööprotsess~ algas~ tema~

mine, sensitiivsus, intuitiivsus.

selgitab

Tundefunktsiooni eesmärki
ta

teadvuse

ekraanil

oleva

liigitamisena kas meeldivaks või ebameeldivaks, mis eeldab samuti teatavat
arutluskäiku. Sensitiivsust
sust

kirjeldab Tamming

ja intuitiiv-

aga kui

funkt-

sioone, millel puudub eesmärk, suund
ja kavatsus (Tamming 2017: 50–67).

seoseid

51–80).

märksõnadega, millele tugine-

iga tantsija oma isikliku liikumisjada. Need asetati seejärel gruppi,
des lõi

sees hakkas
grupiliikmete temdetailidest
moodustuma
sünkja
post

mille

roonne

musikaalsus.

ülesande valida

Lõpuks andis ta
grupist keegi, kellele

järgnemine annaks liikumisele trajektoori. Nii tekkis

on

informatsiooni,

võimega näha tervikut,
loogika abil kättesaamatuid

ja toimida sillana

alateadvuse vahel

ma

antud

(real-live

ja intui-

ga, intuitiivsus

püüda

tema enda määratluse

tuumiku

protsessis olemise ja ennast ning ümbritsevat puudutavate detailide märkamisesensoorse

tulemus, vaid

kohaselt~ „elav~ koreograafia”~

teadmiste

tiivsus. Sensitiivsus ehk meelelisus
seotud

poliitikale.
jõua mitte lõpetatud, suletud

sensitiivsus

Abstraktsete
moodustavadki

struktuuridele

Sensitiivsus

ego

ja kõrge-

(Tamming 2017:

on

seotud isikliku

organism, mida juh-

tis ühine musikaalsus

ja mis suhestus
ruumiga. Igal läbimängul säilisid ülesanded, kuid muutusid dünaamika,
mosfäär
Gat~

suunas~

meid~ hindama~ruumis~

toimuvat tervikuna, et tuua
sel situatsiooni värskust

ja

Tekkis intuitiivselt toimiv
kus

vajadu-

muutust.

organism,

iga planeeritud ettepanek mõjus

ebaloomuliku,

tervikusse

välisena. Mõtlemine oli lükatud

Individuaalse kehatunnetuse

aren-

damise üheks keskseks elemendiks
oma

et

võiks

sest

tekkida

arusaam

kehasise-

ja kehavälisest ruumist ja nende

vastastikustest
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on

piirjoontest teadlikuks saamine,

mõjuprotsessidest. See

häiriva

ja organismi-

kehatunnetusega ja intuitiivsus enda
asetamisega.

at-

ja paiknemine ruumis.

pealt-

vaataja rolli. Kõigi tantsijatega suhestugevat kontsentratsiooni; kellegi tähelepanu katkemine
tumine nõudis

kajastus tervikus. Selline lähenemine
näitab ka

grupi

isikliku vastutuse tähtsust

koostoimes,

kus

kirjeldatud

„Ruumile alistumine”.
Urmas Roosi

masinat

fotod

juhivad igaühe tähelepanu ja

ettepanekud.
Ajateljele

asetatuna

on

lähenemine orienteeritud
st

abstraktne

protsessile,

olevikule, erinedes sellega artikli

al-

haaramiseks või

jooksmine, et bussi
peale jõuda, samuti kõikvõimalikud
argiliigutused kuni
ni

välja

valmistus

piruetiks jne) lõppvorm ja
tähelepanu hoopis sinna viivale

guses~ defineeritud~ratsionaalsest~ mee-

tuua

todist, mis

liikumisele,

konna

dab,

on

suunatud tulemusele, st

koolpioneer Mary Whitehouse väi-

tulevikule.

Autentse

et kui kõrvaldada

liikumise

eesmärgistatud

tegevuse (näiteks küünitamine objekti

tantsutehnikatehüppeks, ette-

hoovõtmine

on

võimalik tuua teadvus

liigutuse kestvuse, kvaliteedi ja iseärasuste

juurde (Pallaro 1999: lk 52).
õpitoa~ näitel~ kirjelgrupisisest suhtlust, mis püsis

Emanuel~ Gati~
dasin

teater muusika kino tants
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jagamise toel. Selpõhineva niidistiku

ühise musikaalsuse
lise tundlikkusel
tekkimine

võimalik ainult

on

protses-

sis viibides. Lisaks liigutuste kestvuse
ja kvaliteedi teadvustamisele väljendus

protsessile orienteeritus ka katses

avada~ „eksimust”~ uuest~

küljest.~ Gati~

protsessis ei olnud „eksimusel”, näiteks

tasakaalukaotusel, kukkumisel,
Selle asemel toimis

veana.

musikaalse

võimalust

ununemisel,

liikumisjada
mõjuda

see

ettepanekuna, millele üle-

jäänud tantsijad reageerisid.
ümbermõtestamise

„Eksimuse”
tähtsus~

peegeldub~ ka~ töös~ näitlejate-

Kokkuvõte
Siinses artiklis
sionaalsusel
taustal

ma

toituvat

püüdsin

avada ratnüüdismaail-

ma

põhineva

abstraktsetest mudelitest

poliitilist korda. Kirjeldasin

intuitiivsete

ja

rolli nimetatud

sensoorsete

teadmiste

poliitikas tantsukuns-

ja nii selgus nende teadmiste
potentsiaal luua elastseid, üksikosade
ti taustal

eripäradega arvestavaid mehhanisme,

dokuühiskonna ja üksikosa vahelistele mõjuprotsessidele, kus mehhanism dikteemis vastanduvad Adam Curtise
mentaaluurimuses

kirjeldatud

rib üksikosa.

Välispidisel ja seespidisel

ga, kellel kinesteetilise teadvuse

lähenemisel

on

renemisega areneb

jäiga, teine elastse, hingava, vastuvõt-

suukinesteetiline mä-

suur

vahe: üks loob

lu, mis on oluline, vältimaks materjali
meeldejätmisel tekkivaid analüütilisi

kirjeldada, missugused peaksid nime-

seoseid. Kui sooritusse peaks sekkuma

tatud

kas libe

ma,

põrand või paariline, kellel ei

hüppavat kaaslast korralikult
püüda,~ defineeriks~ analüütiline~

õnnestu

kinni~

mõtlemine situatsiooni
mal

veana.

juhul keha kangestub

ega suuda

taju ja intuitiivse tervikuga ära-

tab aga keha instinkti, mille
na

on

see

suuteline ennast

Mõlemad

võimalikkusele.
Ratsionaalsete teadmiste teema
hul tõin Christine

välja „avaliku mina” ja „privaatse mina” eristuse, kus avalikkuse ette tuuakse
üldtunnustatud

hämarad, enesekuvandisse

ja privaatseks jäetakse

tuvad isikuomadused. Juba

näited

avavad

„eksi-

potentsiaali, andes samal ajal ka va-

idenSellest tu-

navigeerimine sotsiaalse staatuse
ja häbitunde vahel näitab, kui rängalt

eksimine

identiteedile

titeeti säilitades

liitiliseks

potentsiaaliks

lenevalt võtan abstraktsete teadmiste

eksimuse

tähendusvälja

poliitilise potentsiaali kokku kui prot-

seal

sessile

orienteerituse

me

seni

ja „eksimuse”

me

mõõtsuure kol-

tähendusliku

loomise. Leian, et ühe

lektiivse
kui

uue

hingamistee vabastaks

see,

lõpetaksime soovitud tulemu-

mittejõudmise

kukkumisega.

seostamise

läbi-

vea

ma

Sellest

mõjub.

tulenevalt nimetan

mõistmiseks

mittemahühiskond-

lik

hendid, mille abil sellest rahu ja

välja tulla.

pu-

Kennedyle tuginedes

tulemuse-

ettepanekut või võimalikku

olemõõdu-

tingimata

gruppi ta-

gasi paigutama.
must” kui

mehhanismid

vaid viidata inimlikkuse

puust juhinduva poliitika üleüldisele

Halvi-

piisavalt~ kiiresti~ reageerida.~ Töö~ sensoorse

liku süsteemi. Artikli eesmärk ei olnud

tantsukunsti

po-

võimalikkust
muuta

ja näha

asemel võimalusi.

Artiklis

puudutatud teemade prak-

tiline

järeleproovimine suunab järeldu-

sele,

et Václav Haveli mõtisklus

tepoliitilisest poliitikast”

on

„mit-

võimalik

vaid väikestes koosseisudes, kuhu
kaasatud

on

ühesuguste huvide ja moti-

vatsiooniga inimesed. Intuitiivsed järeldused viitavad aga võimalusele, et

50

ühiskond kui selline

peegel-

ainult

on

dus sellest, mida inimesed enda kohta

Nagu leiab ka Kennedy, toe-

mõtlevad.

tab nüüdiskultuur meid küll kehade
lahutamisel meie

loomulikust

tarku-

WHO

2017.

and

Depression

Mental~

mon~

Disorders:~

Estimates.

Other Com-

Global~

Health~

http://apps.who.int/iris/

bitstream /10665/ 254610/1/ WHO-MSD-

MER-2017.2-eng.pdf,~ (16.11~ 2018)

sest, kuid selle taustal kumab sõnum,
et sellisest olemisest meile ei

piisa.

Viide:
1

Kirjandus:
Andre

Bernard; Wolfgang Steinmüller;

Ur-

sula Stricker 2006. Ideokinesis: A Creative

Approach

to

Human

Movement &

California:

Alignment. Berkley,

Body

North At-

lantic Books.

kõik
le. Ise

Connections.

Body Integration Through

Bartnieff

see, millisena

väljendab
sellele

likkust;

Oluline

isiksuse ühtsust

mida

sisemina

ja

naisalge

ses.

kui avalik

mehes

ja

persona,

mulje
Anima

on

lishers Association.

dab

Vernon

sejuhatus

J. Nordby 2007.

Sis-

Väike

Jungi psühholoogiasse.

seksuaalseid

tõrjutud

tunge,

ent

on

samuti

meesalge

ka

tume, allasurutud, loomalik

Hall;

tervik-

inimese

varjamiseks.

Fundamentals.~ New~York:~ Overseas~ Pub-

Calvin S.

ja

kasutatakse

animus

arhetüüp

nägu

näitame end teiste-

vastandub

„avalik plaan”,

on

mida võiks tõlki-

ise,

on

sisemina, ja persona

loomiseks

Peggy Hackney 2002. Making
Total

Neist olulisemad

da kui

vari,

alge.
ja

nai-

inimese

See sisal-

amoraalseid

energia, spontaansu-

se~ja~loovuse~allikas~(Kidron~2oos,~lk~43-45).

Vanker.
Václav Havel 1989. Poliitika
nistus.

Soili Hämäläinen 2007. The
in

dily Knowledge

of Bo-

Meaning

Process.

Ways

of

and

Art.

Acta

Scenica

Knowing
19.

KADRI SIREL

TÜ

aastal

Creative Dance

a

king

Theatre

ja südametun-

lk 40–53.

Vikerkaar, nr 9,

ma-

in Dance
Helsinki:

tantsukunsti eriala. Ta

on

täiendanud end

Linzis Anton Bruckneri nimelises ülikoolis

kaasaegse lavatantsu erialal ja kahel aastal
Torinos

NODi

rammis. Ta

Academy.

(9. II 1992) lõpetas 2015.
Viljandi kultuuriakadeemias

on

kaasaegse tantsu progvälja toonud kaks soolola-

Carl~ Gustav~

vastust: MlMstuudios

Tallinn: 110.

Queen is Dead” (esietendus 27. V 2017)

Jung~2005.~ Mina~ja~alateadvus.~

Christine

[BSc

of

Persona
and

Counselling

Middlesex

2013.

Kennedy

Extremes

ture:

and

Cul-

Shadow.

Psychotherapy].

PCI

University

Modern

Patrizia~ Pallaro~

Janet

1999.~

Essays by Mary

ment.

Adler and

Jessica Kingsley
Kadri
netuse

Sirel

Joan

Authentic~
Starks

Move-

Whitehouse,

Chodrow.

ja STLi ja Arvamusfestivali koostöös Paide Püha Risti kirikus etendunud

„Ruumi-

le alistumine” (esietendus 11. VII 2017).
Samuti~

College.

Anti Kidron 2005. Isiksus. Tallinn: Mondo.

etendunud „The

mitmes

on~ ta~ löönud~ koreograafina~ kaasa~
Ugala teatri lavastuses ja andnud

tunde Tallinna huvikeskuses Kullo
sevas

tegut-

KT Stuudios.

London:

Publishers.

2015.

Individuaalse

arendamine

kehatun-

grupiühtsuse

nimel.

[Lõputöö].~Viljandi:~Tartu~Ülikooli~Viljandi~
kultuuriakadeemia.
Alar
se.

Tamming

2017.

Jalutuskäik

iseendas-

Tallinn: Estra.
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MEORIAM
IN

VJATŠESLAV GVOZDKOV
20. IV 1947
Gvozdkovi

-

21.I 2017

ja Eesti teatri teed ristusid 1982.

Noorsooteater mängis Karusoo lavastust „Olen
tud

Doni-äärse Rostovi

tivali
na

aasta suvel

Thbilisis, festivalil, kus meie

13-aastane” ning

tol

ajal Gvozdkovi juhi-

Noorsooteater Kuternitski näidendit „Niina”. Mõlemad olid fes-

tippsündmused ning Merle Karusoo kutsel tuligi Gvozdkov järgmisel suvel Tallin-

lavastama Kazantsevi näidendit „Vana

Oja tegid

oma

esimesed

maja”, milles noorukesed Anu Lamp ja Tõnu
hiilgerollid. Lavastaja tõi suurepäraselt esile noorusromantismi

kokkupõrke Venemaa argielu trööstitusega ning see täitis Salme

tänava

suure

saali publi-

kuga ligi poolesajaks etenduseks. [-~ -~ -] Kümned Eesti näitelejad ja teatriinimesed jäävad
Slavat, keda omavahel kutsuti Naelapeaks, mäletama kui kõrgprofessionaalset, nõudlikku
ja seejuures ka väga näitlejaid hoidnud ja armastanud, avali südamega inimest.

Sirp 26.

I 2018.

MEORIAM
IN

HELI LÄÄTS 24.VI 1932
Üle vainude valendav

-

16. II 2018

aur,

vahulillede udune voodi

Igaühel

on

südamelaul,

igaühel

on

see

…

isemoodi.

Refr. Laa-laa-la-la-la-laa,

Laa-laa-la-la-la-laa.
Lähen

karjateed, karukell käes,

kutsun hiliseid laule

ma koju
ja nad tulevad männikumäelt,

kõige viimane udus veel ujub.
Refr. Laa-laa-la-la-la-laa

…

Minu laule vist teavad siin kõik,
udus

rippuvad kellukakannud,

sest et kõik nad siit

vaid üks vallatu

karjamaalt sõid,

plehku

on

Refr. Laa-laa-la-la-la-laa
Üle vainude valendav
mul

on

Igaühel
ja

…

aur,

närbunud karukell süles.
on

ma oma

siin
ei

oma

laul

leiagi üles.

Refr. Laa-laa-la-la-la-laa
Leelo

pannud.

Tungal

Valter

…

Ojakäär „Oma laulu ei leia

ma

üles”.

MAARJAMAA
Evelin Lagle

„Rännakud”.

TEATRIRÄNNAKUTEST

JA Heili Einasto

EV

100 teatrisari „Sa-

Eesti Etenduskunstide Liit kutsus

jandi lugu”, Vanemuise teatri ja STLi

ti

ühine teekond kodumaa mõtteruumis.

ellu ambitsioonika

Aastad 1920–1930.

tavasti

„Tõotatud maa”. Autor: Kadri NoorKoostöös:

Viir,

Oliver

suure

ti, mille

ja

samas

raames

loodeprojek-

ka

potentsiaaliga

pidid kakskümmend

kaks teatrit kinkima Eesti

Kulpsoo, Raavi Suisalu, Villem Säre,

Vabariigile
ajavahemikus august 2017 kuni juu-

Anu Vask

ja Marko Odar.
Fotograaf: Sohvi Viik.

li 2018

Esietendus Sõltumatu Tantsu Laval 20. IX

mille loomist on

mets.

Sigrid

Ees-

Vabariigi sajanda sünnipäeva puhul

et

2017.

„sajandi loo”. Projekt nägi ette,
igal kuul esietendub üks lavastus,

inspireerinud viimase
sajandi üks kümnend ja milles saavad

kokku kaks teatrit. Et

„Maarjamaa
keel

laulud.

Sellest,

millest

räägib ja millest inimene unistab”.

Tekst

ja lavastus: Tiit Palu. Koreograaf:

Ruslan

Stepanov. Helilooja: Kara-Lis

teatripaarid vali-

ti loosi teel, sattusid nii

mõnelgi juhul

koostööd~tegema~väga~erinäolised~paarilised. Vanemuise teatri

ja Sõltumatu

Tantsu~ Lava~ koostöös~ sündis~ kaksik-

Coverdale (Kanada).

lavastus „Rännakud.

Deivi

(Sõltumatu Tantsu Lava, lüh STL) ja

Lavastusdramaturg:
Tuppits. Kostüümikunstnik: Mare

Tommingas. Lavakunstnik: Silver Vahtre.

ter

Valguskunstnik: Margus Vaigur (TeaEndla). Videokunstnik: Carmen Sel-

Tõotatud maa”

laulud” (Teater Vanemuine), mis keskendus 1920. aastate-

„Maarjamaa

le. EV 100 aasta

juubelile pühendatud

jamaa. Helimeister: Felix Kütt. Osades:

lavastusi ühendas teatrite~ koostööna~

Ema
Külliki Saldre, Poeg
Tepomees, Naine, kes igatses

valminud interaktiivne veebileht

Jaanus
armastust

Marika Barabanštšikova, Mees, kes
on

otsustanud vaikida

ne,

kes kannab endas

Tiit Palu,

pilti

Nai-

Piret Lau-

rimaa, Mees, kes tunneb liiga hästi neid

Margus Jaanovits, Saja-aasta-

sõnu
ne

naine

Merle

kaotanud usku

Jääger, Mees, kes pole

jumalasse

Reigo Saar;

Maria Engel, Tarsina Masi,
Yanagi, Sayako Nagahiro, Mi-

Rän-

domoonium, mis „annab sissejuhatuse
lavastustesse

ning aitab neid mõista,

saada lisateadmisi Eesti

ajaloost ja va-

litud kümnendist.”l
STLi

ja Vanemuise „rännak” või-

maldas märgata aga nende kahe väga
erineva institutsiooni
suure

riigiteatri

väiketeatri

erinevusi,

ja

käsitle-

tantsijad

da küsimusi, mis ühe teatri lavastusi

Yukiko

vaadates enamasti esile ei kerki

rell Sork, Endro Roosimäe, Alain Divoux,

Matteo Tonolo, Archie Sladen,

ja

nii

Etendusstrateegiline ja polii-

teravalt mõtisklema ei sunni.
kunsti esteetiline,

Walter Isaacson ja Brandon Alexander.

tiline tahk

Esietendus

ja aitavad üksteist ka paremini mõista.

29. IX 2017.
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Vanemuise

väikeses

majas

on

üksteisest lahutamatud

Pahatihti aga käsitletakse neid eraldi.

Siinkirjutajatel tekitas lavastus „Rän-

kunstnikkond, kellega kõige

nakud”

mini~ koostööd~tehakse.

eelkõige mõtteid teatrite ja
(sh ka kriitikute) vastutu-

loovisikute
sest, mida

lootuses,

siinkohal

me

jagaksimegi,

et meie arutelu tekitab soovi

esile kerkinud küsimusi

sügavamalt

analüüsida.

meelsa-

Siin tekibki esimene vastutuse
teater~ vastutab~~
ees,

o~ m~a~~

t~ ö~ ö~ t~

ideaalis ka artistide

metele tuleb leida

ja selle eest,
muks

a~

ring:

j~

a~ t~ e~~

või-

kelle

ees,

piisavalt rakendust,

et osatäitmiste kaudu

annete

toi-

ja võimete arenemine

Evelin

(pakkumaks vaatajatele kõrgetaseme-

suur

list

Lagle (E. L.): Idee panna kokku
ja väike teater on väga huvitav.

Häda

on

aga

selles,

et

teatri vastutuse määr

suure
on

ja väikese

väga erinev,

ja sügavat kunstielamust). Seega

otsib teater
artistide

(teatrijuht) olemasolevate
potentsiaali arvestades reper-

on~ igal~ juhul~ koostööd~ pärssiv~
aspekt. Võib näiteks juhtuda, et osa-

tuaari, mis neile sobiks, mis neid

pooled ei

Kanuti~ Gildi~ SAALiI~

ja~ see~

saa

teineteisest

aru,

nagu

daks. See

on

puudub,~ sest~ neil~

juhtus~ilmselgelt~ka~kõnealuse~koostöö~

ei ole

puhul. Nii oli kahe

E. L.: Sõltumatu Tantsu Laval

loomine
kahe

igati

aus

omaette lavastuse

otsus

olukorras, kus

institutsiooni lavastuse

planee-

põhialused,~ töövormid~ ja~ töö-

rimise~

protsessile esitatavad ootused

nii-

on

võrd erinevad.
Heili Einasto

liselt

on

etendus-

püsitruppi.
on

ala-

palgal neli inimest: täiskohaga

juht-produtsent~ ja~ tehnik~ ning~ poole~
kohaga projektijuht ja produtsent. Et
praegusel hetkel ei ole võimalust suuremat

(H. E.): STL

aren-

vastutusala, mis STLiI või

püsimeeskonda palgata,

on

eral-

di arutluse teema. Meeskonna väiksus

ja olemasolevate inimeste ülekoorma-

kunsti maja, millel puudub püsitrupp
ja mis annab konkursi korras loovisik-

tus

sustele

tilisi~ valikuid~ kui~ ka~ töökorraldust~ ja~

oma

ja loomekooslustele võimalusi

lavastuslike ideede teostamiseks.

Vanemuine~aga~on~n-ö~saksa~tüüpi~teater,~ kus~ on~ eluõigus~ sõna-,~ tantsu-~ ja~
muusikalavastustel. Vanemuine

peab

suutma kõiki neid valdkondi katta

ja

mõjutab lõpptulemusena

Sõltumatu Tantsu Laval veel ka

tat,

ja kunstnik või kunstnikud, kellel

tes. Loomulikult

arengus kaasa rääkida.

pole võimalik,

et

igal

žanrid~ ühtmoodi~ tuge-

võimalus Sõltumatu Tantsu Lava

Selline mudel ei too kaasa otsest

vad; ikka läheb ühel mingil perioodil

vastutust

paremini, teisel kehvemini.

mulikult

Üks

suur

muise vahel
ruse

(hoone ja kõik sellega seonduv,

isikkoosseis)
väga

erinevus STLi ja Vanepeale puhtfüüsilise suu-

on see,

arvukas

et Vanemuisel

on

püsipalgaline loomin-

lavatehniline ja administratiivne meeskond, STLi palgal on aga vaid paar inimest,~ kuigi~ majal~ on~tekkinud~n-ö~ oma~
guline kollektiiv, mida toetab

suur

ma-

jaresident, tegutsemisajaga kaks aason

on~ kõik~

kuns-

agentuuri laiemat arenguplaani. Loomingulise tegevuse suunamiseks on

pakkuda~vaatamisväärset~kõigis~žanrihetkel~

nii

ühegi kunstniku
on

ka STLi

ees.

Loo-

juures periooditi

koreograafid,~lavastajad,~tantsijad,~kellega~tehakse~tihedamat~koostööd,~kelle~
mõttemaailm

ja kunstiline käekiri üh-

tib rohkem STLi mentaliteedi

gusuundadega,

ja aren-

ent STLiI ei ole

kohus-

tust neile rakendust leida. On ainult

võimalus

eneseteostust

ja arenemist

ka näitlejate
hulgas üha populaarsem vabakutse-

pakkuda. Tänapäeval

on

teater muusika kino tants

55

„Rännakud”. Kadri
Sohvi

Noormets.

lise staatus, kus omakorda
kohustus võtta vastu teatri
tud rolle
H. E.:

„Tõotatud maa”. Sõltumatu

Tantsu

Ühendus,

2017.

Viigi foto

ja kanda teatri

Tegelikkus

on

rulisem kui ideaal.

ees

langeb

ära

poolt pakuvastutust.

muidugi alati kee-

Näitlejatega (sh ka

tantsijate, lauljate,

muusikutega)

juhtunud sedagi,

leping ja palk

et

kuid rakendust ei ole. Samas

on

on

on,

näit-

nigi kord võib juhtuda,

et teatri sunnil

arendab ta endas mõnd sellist

külge,

mida~ ta~ n-ö~ projektinäitlejana~ ei~

daks,

sest

aren-

sageli otsitakse projektides-

se kindlaid tüüpe ning artisti vähem
välja paistvad omadused jäävadki var-

jule. Aga
siin

me

see on

keerulisem teema, kui

arendada

jõuame. Järgmine

publi-

lejal~ endale~ ise~raske~ tööd~leida~ (kui~ ta~

vastutuse tasand

just stand-up’e~ ei~ tee).~ Ta~ peab~ ikkagi~

ku

lavastajale silma jääma. Ei saa võtta
repertuaari lavastust, mille jaoks ei ole

E. L.: Just! STLiI ja väiketeatritel on

kandvaid

ti kunstivormi arengu

osatäitjaid. Võib ju kutsuda

külalisartiste, kuid kogu repertuaari ei
saa

ehitada üles ainult külalistele.

Igal asjal
nused.

Sageli

on

omad

on

na

ta ei pea

kust~
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kogu

tutus

vastutus

ees.

publiku ja rahastajate

näitlejal repertuaari-

ku-

aeg mõtlema sellele,

järgmine~ tööots~ saada,~ ja~ nii~ mõ-

na

ees.

nägemusest.

suure

ja struktuuri säilitamise

mulikult
kust

vasSamu-

ja arendamise

eest lähtuvalt nende endi

Puudub aga vastutus

plussid ja mii-

teatris parem võimalus areneda,

ja riigi

on

meeskonLoo-

eest.

jääb ka STLiI alles küsimus,

leida kunstnikud ideede

ja vi-

sioonide realiseerimiseks. See ei sõltu

sellest, kas tegu

on

suure

või väikese

institutsiooniga. STLi meeskonnaks

on

siinjuures lihtsalt kõik need Eesti (ja
sukunstnikud, kes tahavad STLi

tantaren-

gus kaasa rääkida

ideid

vahel ka teiste riikide) kaasaegsed

ning seal

oma

väike on meie kaasaegse tantsu väli, kujutan ette, et STLiI ei ole oma konk-

realiseerida. Arvestades seda, kui

reetsetele

ambitsioonidele

kunstnike leidmine

sobivate

sugugi lihtsam kui

külgset,

Kui

planeerimise lihtsamaks see,

et

tunnekunstnike isik-

vastuse

aga Vanemuisel

on

vastutus

püsitrupi

kellele ta annab võimaluse

ees

ajaks

muust

n-ö~

selle eest, kuidas ta

ja

näitlejaid, tantsi-

jaid ja muusikuid arendab ning kuidas

ideevõimalu-

lavastus, mille kõik osalised pakuvad

vastuse
varem

on

väljatoomisega tegeldakse ka

ja etendamisega, mistõttu

kelle ta leiab

ellu viima, kelle visioone

looma, kellele
neda. Ära

projekte

suunama

ja

arekohustus kellele-

ta annab võimaluse

jääb ainult

gi püsivat rakendust leida.
se~

Vanemui-

kiituseks~ öelda,~ et~ vähemalt~ tantsu~

poolel

näen

ma

Mare

Tomminga ava-

tust katsetustele. Ta annab

võimalusi~ niihästi~
kunstnikele

lavastamis-

trupis~ töötavatele~

(Janek Savolainen, Silas

E.

L.:

rääkimata mitmetest välismaistest
on~toonud~

ga~põnevaid~teoseid.~
ri visioon tantsu

osas

et teater tahab

ko-

välja~ vä-

Võib-olla~ on~teatjäänud hooaega-

de lõikes ebamääraseks, kuid
see,

väljakujunenud trupis

selge

on

pakkuda mitme-

on

ja annab

trupile ja parimatel juhtudel ka lavastusele uusi võimalusi, kuid
olema hästi

protsessis
vastutab

see

peab

Lavastusmoment sel-

läbi mõeldud.

on

vastutuse

les, kui paljude inimeste

osa

ja Teet Kasele,

tule-

Teistsuguste loomeviiside ra-

kendamine

Ruslan

Stepanov ja Jaan Ulst) kui ka

kas

käivitata.

vuse

reograafidest,~ kes~

—et

ja majanduslikult

(teinekord ka vastupidises järjekorras)
õigustab —, on loomulik, et projekti ei

Stubbs, nüüdseks teatrist lahkunud
näiteks Mai Murdmaale

vastu

end kunstiliselt

kahtlemata väga värskendav

H. E.: Ma tahaksin siinkohal

„projek-

Ja kui suurel teatril puudub usaldus

mus

väljal

proovide

on

tipõhine” lahendus neile väga raske.

le sobiva meeskonna. STLi

ja vastutus asuvad meie kaasaegse

Vanemuine

valminud lavastuste

projekti läbiviija

tantsu

lahendureperparalleelselt uue laotsivad

katsetavad,

jne. Paraku

leiab konkreetsele lavastusele või

sed

tegevusest välja ja

loomelabori~ meetodil~

tuaariteater, kus

tegelikult samad,

on

la-

loomisprotsess. Paljud projek-

nii~ sünnib~

si

Probleemid

ja väikese

suure

paarkümmend inimest, lülitab end

ideid,

susi,~ tööstiile~ jne.

selle

kogu lavastusmeeskond, keda võib

vad

meeskonda

ju-

tipõhised lavastused valmivad nõnda,
et

enamasti nad tõenäoliselt siiski
oma

nüüd

üheks komistuskiviks võib saada

selleks

gevuse

see

teatri~ koostöö~ juurde~ tagasi~ tulla,~ siis~

suuremalt

Kusjuures Vanemuisel teeb te-

on

ba iseküsimus.

olla

raames.

publi-

repertuaari. Kuidas

igal konkreetsel juhul õnnestub,

näiteks Vanemuisel, kus valik toimub

jaolt püsiva „kaadervärgi”

nii tantsukunsti kui ka

kut rikastavat

ja kui palju

on

ees

tal

lavastaja

oma

planeerimises vabadust.

nüüdistantsu lavastustest

tegeSuur

on

soo-

lod või duetid. 2017. aasta Eesti tantsu
uuslavastustest olid
viis

kümme soolod,

duetid, üheksa nelja kuni kuue

tantsijaga ning kaks kaheksa tantsijaga~ lavastused.~ Tantsuteatri~ Fines~
lavastusse „25

tantsu”

oli

kavalehe

sõnul kaasatud kakskümmend

teater muusika kino tants

tantsi-
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jat, kuid
Statistika

see

oli erakorraline

järgi

projekt.

ühte nüüdistantsu

on

hul tähtis adressaat,
ressaat

lavastusprotsessi haaratud enamasti

duskunst

suhteliselt väike hulk inimesi, mis ei

suhtes,

sest

ole

seda ei

saa

kaugeltki võrreldav
Kui

saavad

kokku

etenduskunstnik, kes
tud~

suure

tööstiiliga,~ ja~

tus

harjunud tea-

oluline. Ja

on

institutsioon,~

kunstimaailma-

publiku

te.

liiga suuri ümberkorraldusi

usun, et

igapäevaelus, tuleb teha mingeid

esineda

et~ kooslus~ toimima~ panna.~

Vabakutselisel kunstnikul
alati esikohal
on see

on

looming

loomingu seisukohalt

kahtlemata suur väärtus

ja tal

on väga raske leppida praktiliste teguritega, mis võiksid tema loomevaba-

dust

piirata. Suure institutsiooni puhul

nagu Vanemuine

on

paratamatu,

et

on

tal toimida. Kuidas

mingut,
H. E.:

on

ja~võimaldavad~

see

mõjutab loomil

ka artistile

bib

on

aga

publiku

(kas või Robert Wilson),

tud

loovisik(ud) seda ilmselgelt

pakuväärt

ei olnud.
E. L.: Fakt~ on~ aga~ see,~ et~

on

kolm-

esineda

nutune

peab esinedes ka mõtle-

so-

oluliselt väiksem, millel

ja vead,

planeerimisel

on

mängumaa

suurem.

On

vahe, kas tuleb täita kuus korda

suur

kohta, mis

on

STLi keskmine

mahutavus, või kuus korda 300 kohta.

planeerida,

suuri toetusi

on

vaatajale (mis on mõne
puhul normaalne publiku

omad head

Eks

kuid Vanemuise meelest STLi

üsna masendav

ja kuidas saali täis saada. Et STLi

kunstniküli-

on

kellele üks või teine lavastus

ma,

ju näinud

kunstnikke, kelle projektid saavad

siis

E. L: Eks STL

ku

tema visiooni. Oleme

humit-

arv).

määral institutsioon usaldab

ja

vaatama või

tühjale saalile. Kui lavastus

väiketeatri

40–70

iseküsimus.

Ikkagi taandub palju sellele,

luua

saa

kolmekümnele

on

suure~meeskonna~ tööd~

struktuur ei

suur

vastu-

teatritegemisel väga

planeeritud saali, milles

on

saal

reguleerivad

ees on

sada kohta,

tud

mis

väga ajaline kunst,

Jättes kõrvale kõik muud tegurid,

olemas~ teatud~ struktuur~ ja~ väljatööta-

mehhanismid,

on

teha sahtlisse. Nii et

vita, kas tulete meid

le~ omane~ töö~ korraldamise~viis~ ei~ sobi,~

mööndusi,~

see

lavastust põhimõttel, et eh, meid ei

kuna vajab
teatri

adeten-

see

ise. Ja

eriti tundlik adressaadi

on

vabakutseline

suur~

kellele vabakutselisele

trupiga.

isegi kui

ainult autor

on

see,

siooni
kuid

kellele üht või teist lavastust
on

laias laastus

STL

on

selles

osas

institut-

küsimus,

repertuaaripoliitika

kahtlemata

paindlikum ja saab vastavalt konkreetlavastuse~ arengule~ ka~ tööprotsessi~
jooksul detailidesse laskuda ja muuda-

se~

kujunenud publik; eksperimenteeriva-

jõudmiseks mitmesuguseid struktuu-

tele

ja neid vajab

re

duskunst

lääne

peaaegu

kogu eten-

kapitalistlikus

konnas, kus looming

on

ühis-

paratamatult

tusi teha. STLiI

on

üldiselt

välja-

looming,~ mis~~
vajab realiseerumiseks ja inimesteni

oma

ja uutele suundumustele austajate
juurde kasvatamine tähendab püsivat

strateegilist tegevust.
H. E.: Seoses~ muu~ meelelahutus-~ ja~ di-

kaup —, peab kuidagi nendesse struk-

gitaalse maailma jõulise pealetungiga

tuuridesse mahutuma

on

või

natukenegi

ja nendega kas

arvestama.

Vastasel

juhul lihtsalt puudub vajalik ühisosa,
mis kahte maailma ühendaks.
H. E.:
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Tegelikult

on

iga loomeakti pu-

ka

pealtnäha väga kindlal alusel

pidev~ vajadus endale publikut kasvatada. Kui

töötavatel~ institutsioonidel~

tuua näide

need~

väljastpoolt Eestit, siis

ega

draama-,~ ooperi-~ ja~ balletilavas-

„Rännakud”. „Maarjamaa laulud”,

stseen II vaatusest. Ruslan

Stepanovi

koreograafia. Vanemuine, 2017.
Maris Saviku foto

tuste

live-ülekanded~

muust kui

kinos~ johtu~ ju~
vajadusest kasvatada enda-

le publikut. Milleks muidu need „võõrustajad”, kes enne etendust paar sis-

sejuhatavat

sõna

ütlevad,

osatäitjaid

kunstnike fantaasiale

(selles

puudutab osatäitjate

arvu,

osas,

mis

lavatehni-

lisi vahendeid, mis nõuavad mõjule
pääsemiseks teatud distantsi jms) ja ka
väiksemat

piletitulu, kuid teiselt poolt

nood, kes sellisele üritusele pooljuhus-

paindlikkuse nii publiku
planeerimisel kui repertuaari valikul.

likult sattusid, tuleksid teine kordki.

Võimalus

ikka selleks, et

intervjueerivad jne

METi

võõrustaja rõhutab alati: üks-

kõik, kui põnev ka poleks
ne,

see

ülekan-

vahetu

muud.

kogemus saalis on midagi
Tulge METi või minge oma ko-

halikku

ja~väiketeatrid~on~

saali suurusest sõltuvalt
neerimisel erinevas

on

see

eksperimenteerida ja riskida

suurem

sukohalt
Kui

ja kunstivormi

on see

arengu

sei-

kahtlemata tähtis.

vaadata kõiki neid erinevaid

lähtekohti, oli minu meelest

aus

valik

otsustada kahe lavastuse kasuks. Kui

ooperiteatrisse!

E. L.: Just.~ Aga~suur-~

annab

publiku pla-

olukorras.

Ühelt

poolt tähendab väiksem saal piirangut

sammud, mis
teise

tulnuks

astuda

teine-

poole, osutusid liiga suureks, oli

kohane leida teine lahendus ja luua eri

projektid.

teater muusika kino tants
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H. E.: Ja

ikkagi

on

mul

sellega

seoses

aga eraldiseisvad

nud,

monoloogid ja

kõnealust ülesannet võeti pigem pealesunnitud kohustuse kui avardava või-

kontaktimprovisatsiooni

harjutused

ei ole

ma

malusena. Ja lasti see võimalus käest…

sin etenduse

nukker tunne. Sest mulle näib, et

Piiramatu vabadus ei
häid tulemusi, sest
vitub tihti

nii

annagi sageli

loomingulisus käi-

just piirangute ületamiseks

kuidas neis

tingimustes ja nende

teemadega toime tulla. 1920. aastad
ju

nii

põnev

leidmise

see

aeg,

oli

enese

on

otsimise,
mil

ja kehtestamise periood,

tegelikult pandi alus praegusele riigile
ja paljudele siiani kehtivatele institut-

tee-

sioonidele. Lavastusteks valitud

se

midagi, mille pärast

lähen. Ilmselt oodati, et

loomisega,

teatristegelek-

ma

ajal aktiivselt tähenduse

aga mina olen selles

osas

nagu kunstiinimesed

samasugune

sundolukorras~~ meelsasti~ ei~ tööta.
E.

L.:

Lavastustes, mis

vaatajal
ne

roll,

on

nagu seda oli ka Kadri

lavastus, ei

metsa

eeldavad,

et

etenduskogemuses aktiivtähendus

saa

Noorkuna-

gi paigas olla. Tähendus või kogemus
sünnib etendushetkel

ja vaataja vahel

etendaja,

teose

ainult konkreetse

mad olid huvitavad, teostus aga seda

vaataja ja etendaja vahel ja ainult sel

potentsiaali minu meelest ei realiseeri-

konkreetsel hetkel. Minu meelest

nud.

sellist

E. L.: Kadri Noormetsa „Rännakud.
Tõotatud maa”

võttis teemaks

laste rände Brasiiliasse
ideest tõukudes
Brasiiliasse oli

oma

eest-

ja ehitas sellest

maailma. Ränne

baasiks, millelt

Kad-

line. See

peab olema

et koos

la-

nii ideelt kui

vastuselt äärmiselt tugev

ja terviklik,

püsida ja hoida vaatajat, kelle

kogemus
les

on

aegruumi luua tohutult keeru-

on

täiesti ettearvamatu,

sel-

aegruumis. Seejuures peab lavasta-

ri Noormets

jal olema mingi idee, mis jõuaks sellise

ruumi

üldistustasemeni,

tegeles talle omaselt aja,
ja seisundi loomisega. Publik

sai rännata,

oma

rännakut

kujundada

ja~reflekteerida.~ Idee~ kodumaast,~ rändest,

ja

omast

võõrast kandus Kadri

Noormetsa lavastuses

teemaderingile,

mis teda huvitab, säilitades samal
sideme

ajal

algmaterjaliga. Üldkokkuvõt-

tes oli lavastus toimiv

ja terviklik

nii

ja (antud juhul siis osaleja) vahel võiH. E.: Milliste

vahenditega lavastust

luuakse, ei ole mulle üldse tähtis. Ma ei
eita

põhimõtteliselt ühtegi lähenemis-

viisi,

aga

on

hulk

asju, mis minu puhul

enamasti ei toimi

H. E.: Mina

ha). Minule

veerandit saalist. Ja kui

ma

ei teaks

teemat,~ siis~ ausalt~ öelda~ mina~ seda~
selle veerandi kohal oldud
sul leida

aja jook-

poleks suutnud. Kuna Kadri

Noormets tavatseb kinnitada, et tema
ei vastuta
se

vaatajale elamuse pakkumi-

eest, siis tundsin ka mina, et

ole kohustatud tema

pakutavat

ma

ei

vastu

Ma ei ütle, et
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on

(tahan siis või ei ta-

tähtis

see, et

kui

ma

lä-

hen teatrisse või kontserdile, avaneks
mulle

mingi uks, millest

teadlik, või

et

ma

saaksin

tud nähtusest uut moodi
sin

midagi, mida

enne

ei pea tähendama, et
uus

ma

ei olnud

mingist tunaru,

taipak-

ei taibanud. See

see on

sõnastatav

taipamine võib tekkida kehas,

pildina, helina, luua mäluseoseid jne.
See võib olla tibatilluke, aga kui seda

võtma.

ris~ mööda~

osalis-

ja vaata-

malikuks.

idees kui teostuses.
lahkusin pärast esimest

et suhestuks

tega, tehes suhtluse lavastuse

see

päjooks-

lavastus mul

külge~ maha~ oleks~

ei ole,

ajaga.

on

minu

jaoks tegemist raisatud

Juri~ Lotman~ on~ kenasti~ öelnud,~
selleks,

et~

dialoogi pidada, peab vest-

et

üksik valik võib muuta rada, millel
kunst

liigub. See, millist kunsti teevad

luspartner olema meist ühest küljest

teatrid

piisavalt erinev, teisest küljest jällegi

milline tähendus antakse sõnale

mitte nii erinev, et

disaegne”

me

ei suuda temaga

puhul tund-

suhet luua. „Rännakute”

singi,

lavastuste

et

osapooled nägid

dialoogipartnereid erinevalt

oma

kummagi teatri publikul

on

omad

üs-

na

kindlad ootused,

kuigi Vanemuine

on

ajalooliselt olnud aldis eksperimen-

tidele.

piiride nihutamine ja

kogemuse~ üle~ reflekteerima~ pa-

nemine

on

pümõis-

Kadri Noormetsa üks

sivaid eesmärke. Seetõttu

on

ka

tetav, miks oli ühise keele leidmine

ja STLi vahel juba eos tõKogemisruumi loomisel ja

„nüüdisaegne tants”.
malt

ja kunstiilma, vähenüüdisaegse tantsukunsti maa-

ilma

isikupõhisus

E. L.: Eesti väiksus

ja selle olemust kujundab. Mis tahes

lemise keeruliseks

võõra

Ta

suudab

aegruumi, kuhu

siseneda ja seal
mal

osav.

ajal

on

on

on

üks neid

hid teadvustavad

oma

nii

võimalik ka

seonduvat

—,

üksikult

on

le, uuele, avardama oma harjumusi ja
kogemuse saamise viise. Kuid selliste

iga

levikku.

ha saab,
ennast

on

kvaliteetne,

usaldama,

too ei tea

panna

vaatamata

nä-

vaatajat

sellele,

täpselt, mis teda seekord

et

ees

ootab.

jutt tuletab meelde,

vastutus

vaid ka

Saja

aasta

tagune

ja

anname,

tame

on

toonud meid

päeva. Kuidas

timeelsust~

otsus luua

ja~ -meelne~ riik~ ja~ kultuur~

(sh ka tantsukultuur)
tänasesse

mõjutu-

olevikku, vaid ka

me

seda

ees-

ja~ -keelsust~ edasi~ kanname~
milliseid vahendeid

ja keda kaasame,

on

otsus

kasu-

(või ka

hiilimine), mis mõjujärgmist sadat aastat Maarjamaa

otsusest kõrvale

H. E: Sinu

pole

kõigil

vastutus

või otsustamatus ei

otsus

eestikeelne~

et see, mida seal

ja kollektiivselt

ta mitte üksnes

vate etendusasutuste oluline ülesanne

publiku teadvusesse juu-

100-ga~

siis tuletavad kõik need

ajaloo ees. Vastutus luua, hoida
ja uuendada traditsiooni. Iga samm,

eksperimenteerivate ja kiiresti muutuennast ka

tagasi projekti

pean~ silmas~ EV~

lavastused meile meelde, et meil

ka

on

maja tegevust kui

H.E.: Kui nüüd tulla

mõttes oma publiku piiritlenud. See
publik peab olema avatud erineva-

rutada, tõestada,

oma

kunstivormi suunavad.

juurde~ —~ ma~

uut kogeda. Savalikutega teatud

tantsumajade juvägagi tulevikku ja

väga oluline visioon, mille

on

luua sellise

midagi

STL

ja ahtaks. Samas

näib mulle, et meie

poole nad

Noormets väga
kunstnikke, kes

kerkib

üks-kaks~ nägu~ ja~ see~
muudab üldistamise ja kunsti üle arut-

et neile

Kadri

mõeldes

peale

kohe~ silme~ ette~

Vanemuise

on

igal juhul mis-

on

ki, mis seda valdkonda iseloomustab

kestatud.

publiku rännaku juhtimisel

„ nüü-

„nüüdisaegne teater” ja

suundumuse

E. L.: Publiku
oma~

ja tantsumajad, mõjutab seda,

et meil

mitte üksnes oleviku,

tuleviku

kunstiinstitutsioonid
valdkonna eest mitte

ees.

Artistid

ei vastuta

sustest sõltub

oma

väga palju

see,

ot-

kuidas

mõeldakse sellest kunstist homme.

rännakuid teatris

ja teatrist väljas.

ja

ainult praegu,

vaid ka tulevikus. Meie tänastest

tab

Viide:

Tsitaat Vanemuise kodulehelt

http:/ /

www.vanemuine.ee/repertuaar/rannakud
-maarjamaa-laulud/~ (20.~

11~

2018).

Iga

teater muusika kino tants
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PÄRNU NÜÜDISMUUSIKA PÄEVAD
2018

Järeldiskussiooni

Pärnu

nüüdismuusika

päevad

noppeid

2018

komponeerija kuulamise mudeli-

(PNP) keskendusid muusika
mise, analüüsimise
tele. PNP

sümpoosionil tõdeti,

tuleb mõista

et nendel

teemadel täiendavalt arutleda.

eelkõige info süstemaatilise

võrdlemisi erinevatel

helilooja jaoks kujutab

positsioonidel: kui
teos avatud

tust, mille struktuuri võib

otsus muuta, siis

lüüsija jaoks

pigem

on see

teatav

millele rakendada erinevaid
on

genereerivatest

nähana-

konstant,

lähenemisvii-

Roomet

Andrus Kallastu, Giovanni Albini

(A. K.): Mis

on

kom-

(G. L.): Võrreldes näi-

teadusmudeliga?

Kerri Kotta

(K. K.): Kompositsiooni-

arusaama
järgi eelkõige mingi plaan või süstematisee-

ritud

analüüsija

Diskussiooniringis (vasakult):

Gerhard Lock

mudel

helilooja huvitatud pigem
mudelitest,

Andrus Kallastu

positsioonimudel?
teks

iga järgmine

kompositsiooniline
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(kirjeldavako-

gunesidkorraldajad vestlusringi,

et mudelit

Helilooja ja analüüsija (kuulaja) asuvad muusika suhtes

Seetõttu

analüütilistest

aga

test) mudelitest. Pärast sümpoosioni

käsitlemise tööriistana.

se.

(kuulaja)

on

minu

reeglite

(printsiipide) kogum,

mille rakendamisel
teost. Alati ei

Jakapi,

on

võimalik luua

pruugi reeglid olla heli-

Ilkka Kosunen

(Itaalia) jaGerhardLock.

(Soome),

Kerri Kotta,

loomingus~ selgelt~ defineeritud~ ja~ süstematiseeritud,
siis

on

ehk

Teaduses

on,

põhjust rääkida mudelist.

on

vä-

mudelite kasutamine

tavaline, kuid teadusvaldkonnad

ga
on

aga kui need seda

erinevad, mistõttu mingist kindlast

siin kuulatavale teosele lähenetakse,

pigem analüütiline. Helilooja, kes kasutab aga

deleid,

põhiliselt genereerivaid mukuulaja kultuu-

tavaliselt

on

rilistest ootustest teadlik
teost

ja võib neid
komponeerides ka arvestada.
kuulaja taju-

mudelist saab rääkida vaid teatavas

A. K.: Küsiksin aga, kas

kontekstis.

mudel võib üldse olla teose mudel.

G. L.: Kas

kompositsioonimudel eri-

A. K.: Siin
ma,

kas

peab kõigepealt ehk küsi-

üldse eksisteerib sellist

nagu teadusmudel või

G. L.: Sellele

on

raske üheselt vastata.

Mudeldamine nii teaduses kui ka

neb teadusmudelist?

räägime

asja

me

ik-

K. K.: Vastus sellele küsimusele sõltub
ka arusaamast, mida

kagi analüütilistest ehk kirjeldavatest

mõistame.

ja kompositsioonilistest ehk genereeri-

tervik, mis

vatest mudelitest.

n-ö~ kokku~ pandud,~

G. L.: Jah,

see

pigem tuleks tõesti rääkida

mujal

võib olla väga erinevat laadi tegevus.

me

Kuulaja jaoks
on

teosena üldse
on

teos teatav

kuulamismulje põhjal
kuid~ sellisena~

on~

ilmselt nii mõneski mõttes erinev

mainitud kahest mudelist. Kuid need

teose loonud

võivad

helilooja ja kuulaja jaoks tegu ikkagi erinevate mude-

mingi nähtuse puhul ka koos

esineda. Näiteks võib
teost

kuulaja tajuda

mingil määral plaanina, mis võib

helilooja

A. K.: Nii et ilmselt

litüüpidega?

olla rohkem või vähem teadvustatud

K. K.:

See

(näiteks muusikateoreetik vs tavakuu-

mingis

mõttes

laja). Nii või teisiti

laja.

on

mudel, millega

Kuulajaskond sümpoosioni

ettekandeid

arusaamast.

on

pole kindel. Helilooja
oma

teose esimene

on

kuu-

jälgimas.

teater muusika kino
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Andrus Kallastu

(vasakul) ja Kerri

Kotta

(paremal).

Gerhard Locki fotod

A. K.: Seda küll, kuid teos ise

on

siiski

K. K.: Kuidas
deldamist

see

G.

L.:

Helilooja

erinevus

kuulajast

võib~ seisneda~ ka~ selles,~ et~ ta~ saab~ n-ö~

midagi muud kui teadmine sellest.
praegusel juhul mu-

mängida parameetritega, mis pole väl-

A. K.: Puudutab ilmselt selles mõttes,

ja kuuldavad ega oma selles mõttes
kuulaja seisukohalt tähendust. Kuula-

et esimesena peaks olema

mine ei toimu tõesti

puudutab?
selge objekt,

nii

mida üldse modelleeritakse.
K. K.:

Aga

ju olemas

see

nii

selge objekt (teos)

on

kuulaja kui ka helilooja

jaoks. Erinevus helilooja ja kuulaja vahel ei tulene sellest, et nad
deldaksid erinevaid

justkui mu-

objekte, vaid sel-

et nad teevad seda erinevalt

lest,

po-

sitsioonilt. See

positsioonide erinevus
väljendub ka kasutatavate mudelite

muka kokkupuutepunkte ja mõni-

erinevuses. Samas
delitel
kord

on

erinevatel

isegi päris palju. Nii või teisiti

on

eespool mainitud objekt mingi kujutluse kaudu olemas
res.

lilooja ettekujutus
ei

iga kuulamise juu-

See ei ole ehk nii piiritletud kui

usu

ka,

oma

teosest, aga
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A. K.:

Analüüsimudeli puhul peaks
kõigepealt eksisteerima mingi valmis

objekt ja kompositsioonipuhul kimp parameetreid. Sa-

muusikaline
mudeli

mas see, kuidas me neid tajume, on iga
kuulaja puhul erinev. Seega, igal kuu-

lajal

on oma

K. K.:

Jah,

tajumudel.
see

võtab

kokku selle, millest

me

mingis

mõttes

seni rääkinud

poolt saab rääkida ge-

oleme. Ühelt

nereerivatest~ ehk~ helilooja-~
tilistest ehk

ja~ analüükuulajamudelitest. Kuid

kõigele lisaks

on

nii

heliloojal kui ka

he-

kuulajal

ma

suhtes. Ja mulle näib, et

et kuulamine oleks võimalik

mingis täiesti „tühjas ruumis”.

nagu

„tühjas ruumis”,

heliloomingki.

teatav

taju

lite mõttes ei ole

teose kui

objekti
just tajumude-

heliloojal ja kuulajal

erilist vahet. Erinev võib olla lihtsalt

tajutava määr, mis

on

teosega vahetult kokku
kul kahtlemata
G. L.: Me

K. K.: Kindlasti mitte.

puutuval isi-

määratleda mingis kontekstis, arutluse

jaoks. Mulle näib,

suurem.

räägime siin muusikalistest
aga kas

objektidest,
sikalist~

heliloojal kui

me

muu-

saame

objekti~ üldse~ defineerida~ kui~

mingit asja iseeneses? Mulle näib,
seda

tajust päris eraldi teha ei

K. K.: Me

ju võime seda teha,

ole kindel, kui tulemuslik

et

aga

ma

on.

ei

Mis

tajust eraldatud objekt siis oleks?

see

Mõte või idee sellest? Ja mis reaalsus
sellel

väljaspool

tajumist

oleks?~ Need~on~muidugi~

siis

et

eelkõige

on

muu-

vajalik see miski, mis

(kas~ või~ kujuteldavate~ või~ fiktiivsete) helide taga.
on~

G. L.: Kas

kuulaja ei peaks

enne

teose

kuulamist olema sellest miskist, ideest,

saa.

see

sika olemasoluks

Aga selle võib

üldse

igivanad~filo-

informeeritud?
A. K.: Minu meelest ei ole

Kuulaja määratleb ise

see

vajalik.

teose või selle

komponendid muusikaliste objektidena.

K. K.: Samas~ on~kuulaja~

n-ö~informee-

soofilised~küsimused.

rimisega tegeldud küll. Näiteks 19. sa-

G. L.:

Aga me ei pea seda küsimust
tingimata~ filosoofiliselt~ lahenda-

jandil hakati kontserdikavu kasutama

siin~

just selleks,

Võime lihtsalt lähtuda Andruse

da teose struktuuri.

ma.

arusaamast, et muusikaline

defineeritav,~

st~ olemas.~

objekt

on

Helilooja~ huvi~

ju eelkõige praktiline ja ilmselt hu-

on

vitab teda vähem muusikalise

objekti

epistemoloogia.
A. K.: Siiski saab

kuulajal tunneta-

A. K.: Arvan siiski, et
sundida.

kuulajat ei saa
Kuulaja kuulab, mida tahab.

K. K.: Me~ oleme~ Gerhardiga~mõlemad~

õpetajad ja kogeme seda ilmselt iga
päev,

objekti kohta väita ka

et aidata

kuulaja ei kuule mitte seda,

et

mida ta tahab, vaid

pigem seda, mi-

midagi~ üldisemas~ filosoofilises~ plaa-

da ta

nis.~Eelkõige~seda,~et~see~on~teatav~fikt-

oma

sioon, mille olemasolu kohta võib teha

G. L.: Jah, olen ka ise näinud, et kuula-

otsuse

ratud

põhimõtteliselt ka siis, kui määon

ainult ühe muusikalise

meetri väärtus, näiteks

see,

kas

objekt

muusikaline või mitte. Selles

on

muusikaline

paramõt-

objekt minu arva-

tes

on

tes

piisavalt reaalne,

et olla ka

prakti-

on

võimeline kuulama lähtuvalt

kultuurilisest „seadistatusest”.

ja, kes arvab,

et ta

nüüdisaegset süm-

on juba pelgalt teose pealkirja mõjul avanenud sel

foonilist muusikat ei talu,

määral,
sega.
ri

et

varem

häirinu teda

paneb

ta

enam

et teose

liselt kasutatav. Siit tuleneb omakorda

testatult.

see,~ et~ me~ saame~ Cage’i~ kompositsiooni~ „0’00’’”~ mõista~ ja~ käsitle-

K. K.: Mis tõestab, et kuulamine

näiteks~

da teosena. Ja näiteks ei ole Peri
ri

hävinud

enam

näol

partituuri

võimalik kuulda,

on

meil

oope-

tõttu muusikat

kuid

ooperi

jätkuvalt tegemist muu-

sikateosega ehk muusikalise objektiga.
K. K.: See viib meid
sika mõiste
G. L.: Ma
saa

juba laiemalt muu-

juurde.

arvan, et

muusika mõistet ei

pole

neutraalne, vaid lähtub alati mingilt

positsioonilt.
G. L.: Just!
on aga jälle nii, et muuobjekti enda seisukohalt ei ole

A. K.: Teisalt
sikalise
sellel

nn

sust, sest
muuta.

üheselt määratleda.

ei

pealkisuhtuma kuulatavasse mõ-

Ja seda põhjusel,

mus,

informeerimisel

kuulaja ei

saa

Muutub ainult

mingit täht-

objekti

ennast

kuulaja koge-

taju, teadmine sellest.

K. K.: Seda küll,

teater muusika kino

aga

teadmine

ongi
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ju lõppkokkuvõttes kõik, mis kuulajal

on.

taga

Me võime oletada, et meie

on

mingi objekt

aga otseselt

(Ja

on

kahtlane, kas

iseolemises,

oma

seda

me

taju

tajuda ju ei

saa.

ta sellisena meie

jaoks üldse mingit tähendust omab.)

küsisõltuma-

kalisus” väärtuse ehk selle, mil
ral vastab

mää-

kogetav nähtus sellele, mi-

da mõistetakse muusikana. Ja viimane
sõltub~ omakorda~ kuulaja~

kultuurilis-

sotsiaalsest taustast.
K. K.: Jah, konkreetne näide oleks

see,

Praktiliselt näib kõik taanduvat

kui tullakse atonaalset teost kuulama

musele, kas objekti kui meist

n-ö~

tu reaalsuse

postuleerimine aitab meil

tonaalsete~

kõrvadega,~ ja~ siis~ on~
paratamatult kõik vale.

sellises teoses

midagi tajutavas maailmas selgemaks
ja arusaadavamaks muuta. Kui jah,

Aga

siis

re-mid~ on~ mõttetus,~

muidugi võib midagi sellist teha,

andes

samas

endale aru, et

tegemist

on

ne~

on

olemas ka täiesti
et~ muusika~

vaade,~

professionaal-

väljaspool~ do-

sest~ kaotades~ ära~

tonaalse konteksti, minetavad helid ka

ikkagi~ vaid~mõtlemise~ tööriistadega.

võime kanda seda miskit, millest

A. K.: Minu arvates

sika

on

selge,

asjast saab mõelda kui
entiteedist

(Ding

et mõnest

tunnetamata

sich) ning

an

mõnest

muu-

tegelikult moodustub. Sellist vaa-

det esindab näiteks Heinrich Schenker.
G. L.: Eks

see

ole seotud ka muusika

jälle kui tunnetatud entiteedist (Ding

mõningase ideologiseerimisega teatud

für mich) ehk objektist. Aga olen nõus,

perioodidel.

et selline

liigitamine

eelkõige mõt-

on

lemise~tööriist.
G. L.:

Ding für mich

nikeeriv, Ding

A. K.: Omamoodi

on

selline vaade või

ideoloogia ka õigustatud…
on

seega

kommu-

sich seda aga

an

A. K.: Jah, aga mulle

see

otseselt

G.

L.:

Igal juhul viib

muusika

pole.

prob-

see

meid taas

kommunikatiivsuse

teema

juurde.

leem ei ole, sest maailm

A. K.: Ja selleks, et muusika oleks kom-

mida

munikatiivne,~ peab~ fiktsioon~ nimega~

me

on täis asju,
pole kunagi tunnetanud ega

hakkagi kunagi
sustaksin:

tunnetama.

objekt

on

minu

Aga täparusaama

järgi tunnetatud entiteet.
K. K.: Ehk et
rab siis

muusika olema ilmselt seotud teatava
varem

G.

millegi objektilisuse mää-

ikkagi inimene?

L.:

kokku
tavad.

kokku

Näiteks

neid ületada

G. L.: Aga tunnetatu viib kohe ka taju
juurde. Kas sa tunnetamist ja taju oma-

K. K.:

asi minu

ongi~ lihtsalt~ n-ö~
objekti muusi-

kaliseks?
A. K.:

väljendit intuitive Musik.
Põgenemine kultuurilisest ahison

samuti kultuuri

osa.

kõik, mida avangardistid ka ei
vaid

alati

mingis kultuurilises kon-

tekstis. Muusikahariduse mõte

Objekt

on

muusikaline, kui

Üksväit-

nud, muusika ei räägi iseenda eest,

jaoks (Ding für mich).

K. K.: Mis muudab aga

Stockhausen proovis
strateegiaga, mille kohta

ta kasutas

tusest

A. K.: Ei~ erista.~ Objekt~

eelnevalt

lepitud tähendused olla ka ahis-

A. K.: Jah.

korda eristad?

lepitud tähendusega.

Samas võivad need

ta

da kultuurilist konteksti

on

vastab~fiktsioonile~nimega~ „muusika”.

G. L.: Samas võib haridus olla ka

G. L.: Ma ei ole

nipuleeriv ja ideologiseeritud.

sellega nõus.

kuulaja kipub uue teopuutudes tihti esimesena

A. K.: Arvan, et

K. K.:

sega kokku

ratamatult,

ära määrama
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just parameetri „muusi-

Mingil määral

on

see

sest ei ole sellist

väärtustevaba kultuur.

se-

pakkuda.

seda

asja

mapa-

nagu

A. K.: Ma tooksin meie vestluse
si muusikalise

taga-

objekti juurde. Kultuur

kleebib muusikalisele

tähendused, mis

on

objektile külge
kahtlemata

osa

objekti~ n-ö~ identiteedist,~ kuid~ minu~
pole siin tegemist muusikalise

arvates

objekti olemusliku
K. K.: Ma
sellest

Kui

muusikalise
teen

saan

mingi

objekti, siis kardetavasti

seda ikka

ma

ma

määratlen

ma

kontekstis, ehk

mingis kultuurilises

et see, mida

ma

muu-

objektina vaatlen, peab ilm-

sikalise

selt olema mulle ka
henduslik. Kas siin

mingis
on

mõttes

tä-

üldse võimalik

objekti ja selle tähendust lahus hoida?
Mida sellisel
sikalise

juhul üldse mõista muu-

objekti olemusena?

A. K.: Loomulikult

siiski

kaudu

küsimus.

on see

G. L.: Minu arvates
mille

on

on

et muusikast ei võiks mõelda ka

pruugi olla 19. ja 21. sajandi pianisti

esituses olemuslikult üks

ja

eelkõige mõtlemise konstrukt.
on

samad…

K. K.: Ehk et nominaalselt
aga

seesama.

need kaks esitust samastame,

G. L.: Noodid

sama,

Võib-olla~ saaksime~ sellest~ olemusest rohkem teada, kui suudaksime

täpselt eristada, kuidas Beethoven

19.

sajandi ja 21. sajandi pianisti esi-

tuses erineb. Ehk et meil

peaks olema

rohkem näiteid, et üldistusi teha.

Aga

tooksin meie vestluse veel korraks

tagasi komponeerimise juurde
ei~ või~ öelda,~

Aga kas komponeerimine pole
parameetrite loomine ja sel-

le kaudu uute muusikaliste

objektide

loomine?
A. K.: Parameetreid ei

luua, neid

saa

saab ainult tuvastada. Parameeter
väärtuste

on

hulga tähis.

G. L.: Mõtlen siin

pigem mingit mitte-

muusikalist nähtust, mille

kannan

ma

analoogia põhjal üle komponeerimisse.
Seda saab näiteks võrrelda kognitiivse
mudeldamisega Zbikowskil (2002)1.

Ükskõik missugune
kui

on

olemas

on

algus-

mingi kokku-

kuuluvate väärtuste hulk, siis

on

üht-

(st mitte loodav) ka pa-

lasi tuvastatav

rameeter. Ehk et

see

ei ole

„väljamõtle-

mise” küsimus.

komponeeparameetrite tuvastamise ja objektile väärtuste andmisena? Objektile parameetK. K.: Kas

pole siis nii,

et~ struktuursete~

väärtuste

ri väärtuse

et

andmine muudab

muusikalises

mõttes

kuuldavaks, ning

see

määramine

on

objekti

nähtavaks
on

või

omakorda
me

siin rääkinud kui muusikalisest
tist. Ühtlasi

fenomenoloogiliselt mitte.

meetrite

G. L.:

ka uute

aluseks nähtusele, millest
on

A. K.:

ma

külge endale teadvustatakse.

rimist võiks mõista muusikaliste

K. K.: Ma lihtsalt mõtlen, et Beethoven

on see

on

A. K.: Arvan, et teadvustamise aste ei

A. K.:

pigem kontekst. Viimane annab

me

ongi

Jah, miks ka mitte. Iseasi

maalset

punkt

olemuslikult.

Kui

see

muidugi, kui palju selle tegevuse for-

mõistetakse,

mõistetav vastavas kultuurikontekstis osalejale ka intuitiivselt. See muidugi ei vä-

ei

K. K.:

selleks toeks,

muusikat

muusikale funktsiooni, mis

lista,

et

mängi selles asjas rolli.

osaga.

pole kindel, kas

aru.

helilooja peamine ülesanne,
„komponeerimine”?

muusikaline

oleme

objek-

objekt ka

üksus, mille kaudu kuulaja muusikaga
suhtleb.

Viide:
1

L.~ M.~

Music:

Zbikowski~

Cognitive

Analysis.

2002.~ Conceptualizing~

Structure, Theory,

Oxford: Oxford

University

and

Press.

kas

paraongi
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„EESTI AJALUGU. EHMATUSEST

SÜNDINUD RAHVAS”
ehk kuidas Estoniast sai taas segateater
Maarja Kindel

Manfred MIMi
Ehmatusest

ooper

„Eesti ajalugu.

vusooper Estonia

ja Kanuti gildi SAALi

koostöö Eesti Vabariik 100

jandi lugu”

teatrisarja „Sa-

MIM.

Dirigent:

töötlus

dešifreerimine,

Manf-

Kaspar Mänd.

Koormeister: Elmo Tiisvald.
libreto

ajaloos. Käesolevas lavastusprojektis osalenud teatrid on väga erine-

Eesti

vad:

Rahvusooper Estonia

Lavastus,

ja täiendused, partituuri
orkestratsioon

ja koreo-

ga

on

väärika

gildi SAAL koos MlMprojectiaga

väike, uusimate vooludega

eksperimenteeriv

etenduskunstnike

ühendus. Mõlemal

trupil oleks teine-

teisele

palju anda ja võinuks sündida

midagi

graafia~ Manfred~ MIMi~ pärandi~ põhjal:~

ei

MlMproject: Andrus Aaslaid,

oma

Henri

on

ajalooga mastaapne repertuaariteater,
Kanuti

raames.

Libreto: Manfred MIM. Muusika:
red

Rah-

sündinud rahvas.”

uut

ja põnevat. Paraku nõnda

läinud. Mõlemad

osapooled olid
isikupärased teravikud maha nü-

loo-

Hütt, Taavet Jansen, Raul Keller, Tat-

sinud, olid pidanud liiga paljust

jana Kozlova-Johannes, Mart Koldits,

buma, mistõttu tulemus jäi tavaliseks.

Andrus Laansalu, Maike Lond Malm-

Kokkuvõttes ei olnud nähtu mitte

borg, Evi Pärn, Evelyn Raudsepp, Karl

dagi kohutavat,

Saks, Andres Tenusaar, Kalle Tikas ja

erilist.

Oksana Tralla. Osades:

Manfred MIM

Priit Volmer, Lennart Meri

RauMati Turi, Ar-

Juuli Lill, Anto

Soom, Pythea

kasja Gustav Ernesaks
tur Alliksaar

René

Mart Madiste, Meteoori

aga ka mitte

„Ooperi” teljeks
suurteose

mille

on

Lennart Meri

„Hõbevalge”

ümber

on

mi-

midagi

loodud

saamislugu,

metanarra-

tiiv Manfred MlMist. Manfred
vabalt

on ajas
ringi rändav salapärane leiu-

hääl
Kristel Pärtna jt.
Rahvusooper Estonia koor ja orkester.

taja, kes juhatab meid Lennart Meri
„Hõbevalges” kirjeldatud teooriateni.

Maailmaesietendus

Ulmeline vaatenurk loob soodsa

Rahvusooper Estonias

19. I 2018. Nähtud 19. ja 21. II etendused.

nase

absurdsele

pin-

fantaasiamängule ja

võimatutele juhtumistele
Estonia

ja Kanuti gildi SAALi koos-

töös~ valminud~ Manfred~ MIMi~ ooper~

„Eestimaa ajalugu. Ehmatusest
nud rahvas”

on

sündi-

juba seitsmes lavastus

Vabariigi 100 aasta juupühendatud Eesti teatrite „kin-

ei

ajaloos. Teos
piirdu pelgalt loosi teel määratud

kümnendiga, vaid teeb suuri jänesehaake

erinevatesse

kümnenditesse

ja aastatuhandetesse. Maadeavastaja

suurest Eesti

Pythea Thule otsingute kaudu tuuak-

belile

se

giprojektist”. Kahe teatritrupi ülesandeks oli
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kajastada 1960.–1970. aastaid

jutustusse Kreeka ja isegi Aristote-

les. Ent
Itaalia

tegelik elu on palju värvikam.
kirjanik Velice Vinci väidab

oma

mahukas

eeposte

raamatus

Läänemere

et Achilleus

on

„Homerose

päritolu”

(1995),

pärit Eestist, Setomaalt

Soome pinnal. Sellise hulluse taustal tundub ooperis esitatud vaatenurk tur-

ja

et

Trooja

asus

hoopis

praeguse

valise valikuna. Manfred MIMi ooper
rabavat vaatenurka ei

pakkunud,

ent

„Eesti ajalugu. Ehmatusest sündinud
rahvas”

on

terviklik

jutustus, millesse

on

ja läbimõeldud
põimitud huvita-

vaid teaduslikke fakte

ja kohati täiesti

humoorikaid momente.

da

sed

Teose

tuua mitmeid
ne

tuleks

vuses.

enpaaris küsita-

tugevaid külgi,

selgust saada

ent

Kõige põletavam probleem

see,~ et~ teos~ kuulutati~

Manfred MIM

on

välja~ žanrina,~ mi-

paar

ooperižanrit~ oma~ peas~ ka~ väänata-käänata,~ ei~ saa~kõnealust~ teost~ nimetada ooperiks. Vormiliselt imiteerib see küll ooperit, ent kõlanud muusikaline materjal ei ole siiski teose põhiline meedium ega moodusta ka drakuidas~

maturgilist tervikut. Alates esimesest
pärisooperist, Monteverdi „Orpheu(„L’Orfeo”,~ 1607),~

arengu

arenguga

ja lavastuse puhul võib välja

retsitatiivilaad-

partiid, mõni üksik aaria ja

sest”

jäi muusika?

tegelikult pole. Manfred MIMi

vokaalset koorinumbrit, kuid ükskõik

se

Kuhu

see

teoses kõlavad mõned

seos

olnud üheks

gimuseks ühe või teise
nimetamisel.

on~

muusikali-

tegelaste ja sündmuste
peamiseks tinteose

Käesoleval

ühtegi mõjuvat põhjust seda
kaalukat karakteristikut
selle

ooperiks

juhul pole
vana, ent

tühistada

ja
puudumisest kuidagi üle libise-

Priit Volmer.

teater muusika kino
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Anto Raukas

Esiplaanil:

Mati Turi

ja Lennart

da

René Soom.

uudse ooperitüübi sünniga siin
tegemist ei ole. Jääb arusaamatuks,

vad ulatuslikke tekstiosi.

kuidas

red

jõudis

üldse lõpuni.
nud

loomine sellisena

teose

Rahvusooper oleks pida-

jala maha

da ühte suurt

panema

ja nõudma se-

asja, milles peitub

peamine võlu,

ramm

MlMprojecti
loovisiksusest

on

tema

ja väljendusjõud.

neljateistkümnest
ainsana võimeline

nüüdisaegset~ orkestri-~ ja~ vokaalmuusikat looma

Suurepärase
häälematerjaliga Priit Volmer (ManfMIM), kellele võiks kirjutada hu-

vitavat

ja keerukat muusikat, valda-

valt kõneleb või heal

kahe-kolme~

(Pythea) sai osaks
üks

aariat;
kaalosa

päris

tuli

ette

õnn

kanda

taevakeha

Johannese õlule kogu

Kozlova-

vastutust

sellise,

põhjendamata valiku eest.
ju fantaseerida ja oletada, et

Mati

maist

partii, mis lisas

hingust. Läbinisti sõnaline

oli René Soomil

puhul tundus

Võib ka

ainsana

laulmisest loobumine

põhjendatud,

sest kuidas küll

lauldes edasi anda Lennart Meri

soovinud

pärast kõnemaneeri? Võttes

ne

muusikalisele

materjalile. Samas,

ja haritud isiksus kirjuooperi, kus lauljad valda-

osa

(Lennart Meri). Tema

Manfred MIM lihtsalt ei osanud või ei

ja siit ka ebatraditsiooniline lähenemi-

eba-

langemisstseenidele

tundub et

kirjutada tavapärast ooperit

vo-

Turil

(Anto Raukasena). Kristel Pärtna esi-

valmistusprotsessi ja tagamaadega,
siiski~ panna~

laulda kahte

dramaatiline

tuses kõlas Meteoori

ma~

—~ see~ on~

laulja täielik raiskamine. Juuli Lillele

helilooja Tajana KozlovaJohannes. Olemata kursis teose ette-

ei~ tahaks~

juhul retsiteerib

noodi~ ulatuses~

isiku-

arvesse,

et Estonia

end

ooperisolistid on harjunud
väljendama muusika ja eelkõi-

ge~ hääle~

taks vaevalt

jad said draamanäitleja ülesannetega

valt
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räägivad või heal juhul retsiteeri-

kaudu,~ võiks~ öelda,~

laul-

selline nutikas

sümpaatselt hakkama.

et~

Pythea

Thule

Juuli Lill (keskel) „ehmatusest

Lavareaalsus fantaasiale
Luues Manfred MIMi
tema

leiutiste

järele ei jõua

tegelaskuju ja

pikka nimekirja, ei ole

MlMproject fantaasiaga koonerdanud.
Manfredi

kuju

line lähe, mille
luua

on

loomingu-

ideaalne

juurde ja ümber võib

lõputul hulgal kontseptsioone.

Kavaraamatust võib
tilistest

lugeda innovaa-

seadeldistest,

masinatest

futuristlikest

ja aparaatidest, ahhetust

tekitavatest mõttekäikudest

plaanidest,

ja ehitus-

aga ka ülimalt keerulisest,

krüptiliselt

üles

märgitud

Manfred MIMi loomise

ja

ooperist.

tema

idee-

de füüsiliseks reaalsuseks muutmise

pigem tagasihoidlikuks kui rabavaks. Näiteks

lavatehnilised lahendused

meteoriit ise. Saan

aru

meteoriidi

bolistlikust tähendusest, ent
võinud siiski olla
üks

pisike

gi palju

ere

et

list sündmust

vaatepilt

sümoleks
kui

enamat

lambipirn. Manfred nä-

vaeva

toomisega,

midagi

see

Lennarti

too
oma

minevikku

lõpuks ime-

võiks

silmaga näha,

osutus kaunis vaeseks.

ent

Kõi-

huvitavam, ilmselt ka keerukaim

ge

tehniline ülesanne oli punaste
vate~

hõõgu-

silmadega~ robot-koerakoonlaste~

loomine

ja laval liigutamine. Selliste

tehisolendite~ tegemist~

poleks~ rahvus-

MlMprojecti pärjatud ka Ees-

ooper ilmselt ise ette võtnud. Suure

Kultuurkapitali kujutava ja raken-

poolkupli kasutamine lavakujunduses

eest

ti

sündinud rahvast” uudistamas.

on

duskunsti

(„100

aastapreemiaga 2013. aastal

aastat

MlMprojecti

Manfred

ja looming 1920–2020” TalKunstihoones). MlMprojecti sõ-

nii
re

laeva, observatooriumi,

kui ka taevalaotusena

MIMi elu

kult

linna

lahendused

nul

on

paljud Manfredi projektid teos-

laulukaa-

mõjus leidli-

ja läbimõeldult. Audiovisuaalsed
pole rahvusooperi laval

mingisugune

uudsus,

ent

Manfred

tamatud, vähemalt nüüdisajal. Vahest

MIMi

ooperi puhul tahaks välja

jäidki Estonia laval nähtud

video

ja elektrooniliste helide stiilset,

seetõttu

teater muusika kino
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Vasakul: GustavErnesaks
Paremal: Anto Raukas

— Mati Turi jaManfred MIM

— Priit Volmer.

Mati Turi.

võiks~ öelda~ka~mõõdukat~ ja~asjakohast~

Ernesaksa kohtumine,

kasutamist.

püüab pisut pikaldase taibuga laulutaadil aidata

Huumor

on

veerand võitu

isamaa

on

kus

komponeerida laulu „Mu

minu arm”.

Meeldejääv oli

„Eesti ajalugu. Ehmatusest sündinud

ka Lennart Meri entusiasm

rahvas”

mik Anto Raukase

teos.

sed,~

ei

ole

kuigi

Puuduvad

tegelaste läbielami-

suhtekonfliktid,~

isiksused

ja

muu

vad teose tekst
võimalusi

emotsionaalne

dünaamilised~

selline. Samas

üle

eestlaste tõsidusele

muiata:

vihjed

ja liigpragmaatili-

susele, vanade eestlaste nutikus ja

ris-

tirüütlitega sõdimise himu, aegruumi
moondumise
raudraske
lavastatud
Thule

võimalikkus

eestlaste

depressiivsuse all, Pythea
jutustus

saarele.

oma

rännakust

Nauditavalt

oli

välja

mängitud~ Manfred~ MIMi~ ja~ Gustav~
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ja akadee-

huvipuudus ning

järgnenud Meri teooriate emot-

sionaalne eitamine.

paku-

ja stseenid mõningaid

enda

sellele

esimene

Õhustik

tagasi kahele nähpeab siiski tõdema, et

Mõeldes veel kord
tud etendusele,
esimese

asjana ei

meenu

mitte

puudumõ-

sed, vaid lavastuse atmosfäär ja
ned

iseäraliku

õhustikuga episoodid.

Lavastuse stseene võiks vaadelda kui
erinevaid meeleolusid, meditatiivseid
hetkes olemisi. Tõesti

pikka meelt

peab

sest

vaatajal

jätkuma,

kohati

langeb sündmuste ja dialoogi tempo

bolid. Orkestrantidele sekundeerivad

ühes

koorilauljad, kes rõdudel igasuguseid

väljasuremise piirile

peaaegu

stseenis võrdub teksti edastamise
rus

Lennart Meri

pimise tempoga. Samas
et selline

kii-

kirjutusmasinal tipon

huvitav,

aeglane kulgemine muutub
justkui omamoodi stiili-

ühel hetkel
võtteks: aeg

on

voolab ühest

siin suhteline, tegevus

lavastus ei

sajanditest. Kuna

püri kasvava pingega kul-

minatsiooni

suunas,

vaid

kulgeb mõõ-

duka sammuga ühest stseenist teise,
tuleks

vad. Kasutusel

vaatajal sellisele tempole alistu-

on

suured

tid, vihmapill ja klaaskausid. Sellest
kõigest tekkis detailirohke, rikkalik ja
teistmoodi~ kõlamaailm,~ mida~ rahvus-

ooperis tavaliselt ei kuule.

ajast teise, tegelasedki il-

muvad erinevatest

loopabertuus-

sahinaid, kohinaid ja häälikuid

Võib vaid ette
mav

kujutada, kui lum-

oleks Manfred MIMi teos,

muusikale

oleks rohkem

antud. Uue

ooperi

ta~ õhus.~

ootus oli

Erkki-Sven~

kui

sõnaõigust

kahtlema„Wallen-

Tüüri~

bergist” (2001, Eesti lavastus 2007)

on

da~ ja~ tekkivat~ fluidumit~ nautida.~ Ajas-

tükk~aega~ möödas~ ja~ sellise~ taseme,~ tä-

tu ja koha hõngu loovad visuaalsed
kujundid ja sümbolid, ent ka heliku-

hendusjõu ja mõjuga
üks kord kümnendi

jundus ja muusika. Werneri kohviku

dida. Sellistel teostel

trompetisoologa ja Artur Alliksaare ballaad on jutustuse mõttes ülearused, ent ajastu atmosfääri loomisel asendamatud süm-

ku tervendav

stseen

oma

Lennart
Harri

melanhoolse

panevad
tusi
ka

ooper võiks meil

jooksul siiski sünon

mõttemaastik-

ja kainestav jõud, need

vaatama üle kehtivaid

väär-

ja seadma uusi ideaale. Mis siis ikootame edasi…

René Soom.

Rospu fotod

teater muusika kino
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HÄSTI

TERAVA PLIIATSIGA LOODUD

LUGU
Tiiu Levald

Tauno Aintsi

lasteooper„Guugelmuugelpunktkomm”. Libreto: Rein Pakk, Aapo
Ilves

ja Tauno Aints. Laulusõnad: Aapo

Ilves.

Lavastaja: Marko Matvere. Muusi-

kajuht ja dirigent: Taavi Kull. Kunstnik:
Rosita Raud.

Koreograaf: Marika Aidla.
Valguskujundus: Imbi Mälk ja Andres

Sarv.

Videokujundus: Janek Savolainen.

Koormeister: Piret Talts. Osades:

Juta

(Es-

Märt Jakobson või Raiko Raalik

Karmen Puis või Arete

tonia); Valge
Teemets; Sinine

Sigrid Mutso.
muise

Merle Jalakas või

Värvipliiatsid

Vane-

ooperikoori liikmed.

Esietendus 28. IX 2017 Vanemuise
keses

väi-

majas. Nähtud Vanemuise külalis-

etendused Estonias: 6. II 2018 kell 14.00

ja 18.00.

Pirjo Jonas või Kadri-Liis Kukk; Isa ja
Must

Simo Breede või Jaan Willem

Sibul; Vanaema

Reigo Tamm (Estonia)

või Oliver Timmusk;

merisiga Possu

Ma ei mäleta,
tinud

nii

et oleksin

elutervet

huumorit sellises kõrvu

varem

ja silmi rõõ-

Tauno Aintsi lasteooper„Guugelmuugelpunktkomm". Vanemuine,2017.

Juta—Kadri-Liis Kukk, Vanaema
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—Reigo Tamm.

nau-

ja vaimukat

mustavas pakendis nagu lasteooperis
„Guugelmuugelpunktkomm”.~ See~ on~

lugu tüüpilisest olukorrast meie praeguses Eestis
res

maal,

laps elab

emast

vanaema

juu-

pole üldse juttu ja isa

on~ „Kalevipojana”~ Soomes~ tööl.~ Lapse~
igatsust isa järele leevendavad lustli-

ku
su.

meelega

vanaema

Vanaema leiab

ja merisiga Pos-

oma

tagavaradest

Tauno

Aintsi

ja isikupäraste karakteritega muusika pakub mõnusat kuulamist.

oluline,

harmoniseeritud.
nad

kui

pliiatsid

siis ei oska nad leida

on

nürid,

väljapääsu van-

on kurjuse ja võimu
Valge (pliiats) sulgenud kõik

pliiatsid pinalisse. Kuid tämerisiga~ Possu~ suurele~ söögiisule~

ülikõrgest registrist,

tema oskus häält

saali lennutada, ise

sealjuures usuta-

valt siiraks

lapseks jäädes.

Karmen Puis kasutas

oma

rikkaliku

lavakogemusega ära kõik autori paku-

teist värvi

tud võimalused; ta mõjus tõeliselt

nu~

ja deemonina ja „värvis”

saavad nad

tagasi oma

sevad vabadusse.

Valge

Karmen Puis

teravuse

ja pää-

vä-

Pirjo Jonas (Juta) ning

ja Arete Teemets (Valge). Rõõmustas Pirjo Jonase üleolek

gistusest. Nimelt
kehastus

üle-

nõuavad

lauljatelt vokaalset küpsust, eriti

Karmen Puis

ja erakordselt õpetliku juht-

Kindlasti

Juta ja Valge partiid, mida esitasid

hakata, kuid uni viib lapse Muinasjutumaale. Siit saab alguse väga temõttega lugu

on

pole ei pri-

mitiivselt lihtsakesed ega ka mitte

ga heal tasemel

ravmeelne

Sealjuures

et need meloodiad

värvipliiatsid ja soovitab lapsel joonistama

meloodiaküllane,

rohkete kõlavärvide ning erkude

kõiki meeleolusid.
oli

see

oma

kur-

häälega

Arete Teemetsale

Estonia laval esinemine

sama

ja Vanemuise ooperikoor.

teater muusika kino
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Juta

Pirjo Jonas, Sinine —Merle Jalakas ja Possu

hästi kui debüüt ja

peab tunnistama,

väga õnnestunud. Tema

et

lopsakas, igas

registris huvitava ja sooja tämbriga
ning kogu tema miiValge võimuka ja õela karakteri

hääl lendus saali
mika

loomisel oli erakordselt värvikas.
Kadri-Liis Kukk

plastiline, kuid
noorus~

on

(Juta)

on

et tema

—~ta~ on~alles~möödunud~aastal~

lõpetanud EMTAs lauluõpingud

Jakobson.

ga napp rollide rida

seljataga, saavu-

tab ehk tulevikus lisaks võluvale
lisele karakterile ka

lava-

selgema diktsiooni

ja täpsema intoneerimise.
Lavastuse

naelaks

on

Vanaema

ja merisiga Possu roll. Teen siin ühe

lavaliselt

päris selge,

Märt

ei

tundmalaval vokaalselt täiel mää-

Marko

Matverega seotud kõrvalepõi-

ke. Huumor, mida

tajusin ja nautisin
juba aastaid tagasi Matvere lavastatud

„Pipi Pikksuka”

Tallinna

tul

erinev Kadri Adamson ja kus Matvere

ral

teostada. Tahaksin loota,

et tase,

millega~ ta~ esines~ Vanemuises~ Mozarti~
„Teatridirektoris”, kandub peagi üle
ka sellesse võluvasse
Sinise roll ei

vokaalpartiisse.

paku esitajale

vast nii

kogeJalakas oli las-

mu~ mälu~ ei~ peta)~ luges~ ka~ Lindgreni vahetekste —, andis loole äärmi-

(kui~
selt

lapsesõbraliku ja sooja õhustiku.
Hiljuti~ oli~ ETV-2~ vahendusel~ võimalik vaadata uuesti Neil Simoni

keerulisi ülesandeid, kuid rikka

gu

mustepagasiga Merle

set

tepäraselt~ võluv.~ Õhtusel~ etendusel~
laulnud
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Sigrid Mutso, kellel alles vä-

Pipi oli senistest

nii

linnahallis

ja suurel

kus

etendusel

võimaldanud tal end Estonia

prae-

väga kaasaegselt mõjuvat grotesknäidendit „Lollid”

salvestatud

(1990.

Roman Baskini

Vanalinnastuudios), kus

on

aastal

lavastus

jäädvus-

Possu

—Märt Jakobson, Juta —Kadri-Liis KukkjaValge —Arete Teemets.

Saara Nette

tatud

Tõugjase fotod

Egon Nuteri, Raivo E. Tamme,

delt inimlikelt omadustelt

Jaan Tätte ja Maria Avdjuško lavatee

humoorikas

algus ja ka Marko Matvere eriline koo-

roll

mikuanne. Tuline

koomikat

hiljem

nii vähe

kahju,

on

Kõnealuses

et seda annet

rakendatud!

lasteooperi lavastuses

on

Märt

Jakobsoni ja Raiko Raaliku esituses
lustakalt

on

tegemisi Vanaema ja Possu

karakteriga. Merisiga Possu
soe

ja

armas

nii

just selline

hüljatud lapselapse elus vast alati

kaisukaru vanematest
le. Vanaemal

on

eriline roll, kuid sellisest vanaemast,
nagu

kõik
üks

me

siin näeme, unistavad ilmselt

lapsed. Minevikust meenub vaid
veelgi lustlikum vanaema, Salme

Reegi Vanaema telelavastuses „Vanaema

õunapuu otsas”.

Käesoleva 100 Vanaema

usaldatud

on

see

meeslauljale, annab

sülega juurde. Nii Oliver

selleks
on

Reigo Tamm sobivad
suurepäraselt. Kuna Timmusk

teatavasti autodidakt, kellel ei ole

erialast ettevalmistust ei
ka

küll

näitlejana

lopsakõiki-

ega

laululine

külg

tagasihoidlikuks, kuid kõik

muu

lauljana, jääb

tema

usaldusväärne vanaema. Reigo Tamme vanaema on loodud kõikides värvides pakon

paigas

sema

ta

on

äärmiselt

pintsliga ning

tema hääle ilu

ja

kandvus tuletasid taas meelde tema
võimalikke

perspektiive pärisooperi

vallas.

Kogu lavastusele annavad
lisaväärtuse Rosita Raua

kas mitte ainult kehalt, vaid ka

hell,

et

Timmusk kui

tajusin, kuidas lavastaja Matvere
nautinud

on

soe,

ja hooliv. Asjaolu,

rõõmsa

lava-~ ja~ kos-

tüümikujundus ja selle värvid. Koos
valgusmängudega

teater muusika kino

on

loodud

lastele
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ja eluterve, värvimeeli arenpildigalerii. Orkester on dirigent

loomulik
dav

andes laulupartiidele võimaluse loomulikult lenduda. Küllap on see ka juba he-

arvatavasti

ga
ga

Taavi Kullil hästi balansseeritud,

on

Tartlaste kontserti alustas Karmen

loos ka merisea Possu terveks ravib.

kirglikult ja heas

dan Vanemuise kollektiivile eesotsas
Paul

Mägiga tänusõnad hiljuti Klassi-

karaadio vahendusel kuuldud

rigala 2018

eest 29.

Oope-

jaanuaril. Kontser-

di kava oli koostatud

sa-

geli~ kõlava~ Näkineiu~ aariaga~ Dvořáki~
ooperi „Näkineid”

Lõpetuseks kasutan juhust ja saa-

tema-

Puis kontsertettekannetel just mitte

nii mõeldud, et kõigega tehtaks
lapse kõrvadele pai, selline pai, mis

liloojal

Vanemuisel

mingid tulevikuplaanid.

hi

111 vaatusest

(tšeh-

keeles). Muusika kõlas lummavalt,
mõttes

valt, tekitades soovi seda

intrigeeri-

teost ka meie

ooperilaval kuulda. Märt Jakobsoni
lauldud

figli!”~ ja~

Zaccaria
stseen~

aaria „Sperate, o
kooriga~ Verdi~ „Na-

buccost” kõlasid täisväärtuslikult,

las-

tes kuulda

laulja unikaalset bassihäält,

tippu kuuluvatest aariatest ning or-

mida tema

õpetaja Jaakko Ryhänen

kestri~ eel-~ ja~ vahemängudest.lAvaloo-

nimetanud maailmaklassi kuuluvaks.

na

kõlanud

ooperiliteratuuri

Sissejuhatus ja

II vaatuse

ooperist „Mada-

intermetso Puccini

Kogu

stseen kõlas nii koorilt kui

ja heades värNugise esitatud

Butterfly”~ kõlasid~ orkestri~ esitu-

vides. Bariton Tamar

ses

väga kaunilt.

Germont’i~ aaria~ „Di~ Provenza~ il~

oli koostanud kava

põhimõttel kaasa-

ta tartlastele tuttavaks

ja armsaks saa-

or-

kestrilt heas toonuses

ma~

Dirigent Paul Mägi

on

il suol…” Verdi

mar,~

„La traviatast” mõjus

nud külalisi: metsosopran Aleksandra

noore, hea diapasooni
ja tämbriga hääle ning ülimalt selge ja

Kovalevitš

mõtestatud itaaliakeelse teksti

(Moskva Helikon Opera),

tenor~ Boldizsár~ László~
ton~ Jānis~

(Ungari),~ bari-

Apeinis~ (Läti~ Rahvusooper),~

dramaatiline sopran

Seung Eun Lee

värskelt solisti

sega. Kontserdi

laulmi-

lõpusirgel kõlas Pirjo

Jonase efektses~ esituses~ Cunégonde’i~

(Korea)

ja nende kõrval Vanemuise

Gay”~ Bernsteini~
operetist „Candide”, andes kuulajale

solistid:

sopranid Karmen Puis ja Pirjo

taas võimaluse nautida värvikat rolli

Jonas, bass Märt Jakobson, bariton
mar

Nugis ja

Ta-

tenor Rasmus Kull.

Külalissolistidest vast nii

aaria~ „Glitter~ and~ be~

ja Jonase rikkaliku vokaaltehnika särtsakat ilu.

palju,

Neile,

et

numbja ühtlasi jul-

kes

kahtlevad

muusikalise

rid oli

peaksid need kaks sündmust tõesta-

ülikõrgel tasemel,

gen~ väita,~

et~ nii~ Kovalevitši~ kui~ László~

sellisesse

arenguetappi jõudmisel

kahtlemata suurt

osa

ma, et

kollektiivi

Vanemuise

peaaegu kõik nende esitatud

potentsiaalis,

nad eksivad.

on

mänginud esine-

Viide:

http://arhiiv.vanemuine.ee/files/docu~

misvõimalused Vanemuise „Carmeni”

Vt~

etendustel. Kuulsin neid

ment / 3/ sb9f aß7d946bd6ff 32a9dcc5f6b2c9

„Carmeni”

esietendusel

ja nende kahe vokaalne

kvalitatiivne

hüpe

on

muljetavaldav.

Tarkuns-

Jānis~ Apeinist~ olen~ kuulnud~ nii~
tus kui ka Riias

tist alati

ja saanud

tema

naudingu. Korealanna Seung

Eun Leega kohtumist ootan
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Elektroakustilisest visuaalsusest II
Ines Reingold-Tali
(Vt ka TMK 2014,
6,

7-8,

TMK 2017,

Elektroakustilisus

5, 8-9, 10 ja 12, TMK 2015,

nr
nr

on

7-8,

1,3, 6,

laiendanud

9, 10, 11,

nr

nr

2,4, 6, 11, TMK 2016,

2, TMK 2018,

nr

nr

2,4,

1)

he-

lilooja võimalusi komponeerida mitte
üksnes

nootidega, vaid ka sound’idega,~

näimorfo-

rakendades teistele kunstiliikidele,
teks

visuaalkunstile

omaseid

loogilisi printsiipe, kujundite loomise
ja spektraalse voolimise võtteid. Nii

kom-

muusikalistes kui ka visuaalsetes

positsioonides leidub sarnaseid struktuurielemente.

Just

elektroakustilisi

täitvarulluvate nüansside, samuti rütmi ja tekstuurikihtide esitamisega tekkiv ruumiliteoseid iseloomustab kõlaruumi
te värvide

selt

ja

teose vältel lahti

„feelbeat”. Kaader visuaalmuusika

tajutav visuaalsus, millele aitavad

kaasa virtuaalruumis

teosest.

panoraamimine

© Ines

(ingl panning) ja mitmesugused ruumi-

„taasehitatakspatsialisatsioonitehni-

Reingold-Tali

lised efektid. Publikule

du, pelgalt auditiivne. 1 Tunnetusprot-

se” omakorda

sesside transmodaalset (transmodal
meelteülene) olemust toonitatakse üs-

katega kogemuslikku kuulajaruumi.

na

Akusmaatiliste teoste
tiivselt

teadlikud

modaalsest
me

loojad

oma

on

teoste

mida

nendib,

kuuleme, seostuvad paratamatult

meie intellektuaalse ja intuitiivse

tead-

visuaalselt tajutavate
objektide ja nähtustega, mahuka heli-

mistepagasiga,

tekitajate valikuga ja meelelise kogemusega. Michel Chion

on

mida

me

kognitiivteaduse alastes

ja~filosoofiliselt~orienteeritud~seisukohtades.~ John~ G.~ Neuhoff~ (2004:~ 255–6)~

tajumisest. Kõlad,

rõhutanud,

et oleks ekslik arvata, nagu oleks

mitmetes

intuitrans-

kõik,

tajume kuulmismeele kau-

et

modaalsused

interaktsioonis. 2 Stephen
sitleb auditiivse

on

pidevas

Handel

ja visuaalse

kä-

tunnetuse

protsessi kui samaaegselt ajas ja ruueksisteerivate objektide loomingulise konstrueerimise akti. Ta tooni-

mis

tab,

et

tavapärane lähenemine, mille

näeme visuaalselt objekte
ja kuuleme „sündmusi”, ei peegelda

puhul

me

teater muusika kino
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protsessi olemust. Seega lähenemine,
et

nägemine

on

enamjaolt ruumiline

kuskil meie tavaruumi

foloogilise kaemuse

ja spektromor-

läbi

tunnetatud

ja kuulmine ajaline tunnetus, viib eksi-

kujutletavat ruumi lõimival territoo-

teele.3 Tõepoolest,

riumil.s

sikat

tajutakse

ka auditiivse

muu-

akusmaatilist

samas

nii visuaalse kui

kogemusena. Tundub,

et

Spektromorfoloogiliseks infor-

on episoodide ja tekstuukujundid (shapes) ehk avaldumis-

matsiooniks
ride

kognitiivteaduse valdkonnas peetakse

vorm,

üha küsitavamaks klassikalist käsitlust

kujutab helide spektraalset ruumi ja

eri modaalsustest. Seevastu

horisontaalne tasand esitab teose

üha

gutsükli vältel toimuvaid muutusi ajas.

enam

vihjatakse
kognitiivsete ja tunnetus-

protsesside komplekssusele ja meelte
koosmõjule (cross-modality).
Kognitiivse psühholoogia valdkonnas

integpertsept-

käsitletakse multisensoorset

ratsiooni

ja transmodaalset

mille

vertikaalne

dimensioon

aren-

Seega on Smalley spektromorfoloogia
kontseptsioon meetodite kogumik, iseja analüüsimaks elekt-

loomustamaks

roakustilise muusika kuulamise
teatavaid

netusprotsessi

ja tun-

semiootilisi

siooni, mille puhul ühe aistingu kaudu

aspekte, kõlakujundeid, struktuure ja

hangitud informatsioon kutsub auto-

nende omavahelisi suhteid.

maatselt või assotsiatiivselt esile
muse

teises

sensoorses

ela-

juhttees. Ehkki

neuroloogilisele omapärale, tajumise fenotermin „sünesteetiline”

viitab

et tema idee

Mainitagu,
põhineb Pierre Schaeffe-

ri teoses

„Traité des objets musicaux”
(1966)6 esitatud heliobjektide (pr l’objet

sonore)~ klassifikatsioonil~ ehk~ kõlafrag-

menile, erinevate meelte ühendusele

mentide~tajumise~teoorial.~Elektroakus-

ja seega individuaalsele eripärale 4, ka-

tilise muusika

sutatakse seda mõistet audiovisuaalse

helikõrgusega

kunsti diskursuses, tähistamaks
todit

multimodaalse

mee-

kunstielamuse

kerkimuuda-

va~

või~

eripäraks ongi stabiilse

inharmooniliste

varieeru-

objektidele

defineerimata~
või

helikõrgusega~

müraesteetikast

loomiseks. Kuulates muusikat,

inspireeritud, ajas pidevalt

vad silme ette

kõlakombinatsioonide ehk Schaefferi

vad vormi

kujutised, mis

ja värvi. Samas võib mõni

maalikunsti teos mõjuda sedavõrd

pireerivalt,
see

tundub,

et

ins-

nagu hakkaks

muusikana helisema.

mõistes konkreetsete

arenevate

(concrètes) kõlade

eelis~tamine,~mida~pole~võimalik~graafilist notatsiooni kasutades traditsiooniliste sümbolitega ehk nootidena partituuri

jäädvustada.

tunnetusprotsessi transmodaalsete seoste kontekstis, on ruumivorm (space-form)

rète’i~ traditsioonide~ kohaselt~ stuudios,~

akusmaatilises

kasutades eeskätt helimaailma, mida ei

Vaadeldes

kujundatud

akusmaatilist

muusikas

keskkond,

esteetiliselt

milles

struk-

Akusmaatilisteks~klassifitseeritakse~

teosed, mis

tekitata

on

loodud

tavapillidega

musique conc-

ega

traditsiooni-

tureeritakse tunnetatavaid sündmusi

liste mänguvõtetega. Samas

spektromorfoloogiliste suhete kaudu.

siin~ka~viited~ heližestidele,~ mis~ seostu-

Smalley käsitleb akusmaatiaegruumilist kujundit, rõhutades

Denis

vad levinud

list

esitatavate fraaside

transmodaalset

ley toob esile,
visuaalselt
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interaktsiooni.

et selline otsekui

Smal(quasi-)~

tajutav ruumivorm asub

Valdavalt

puuduvad

muusikainstrumentidega

ja tekstuuridega.
puuduvad sellistes teostes

traditsiooniliste~ harmoonia-~

diastruktuuridega

ja~ meloo-

episoodid.

Ehkki

„tigervibration”.
© Ines

Kaader visuaalmuusika teosest.

Reingold-Tali

selliseid võtteid otseselt ei väldita,
sutatakse neid
viisil

siiski

ja sel määral,

et need

määravaks muusikalise
sukohalt. Ja

ei osutu

süntaksi

peamiseks eripäraks

ruumilisus, ajas

ka-

ebatavapärasel

areneva

seion

ja lahtirulluva

ruumilise süntaksi tähendus. Erinevad

helijärgnevused võivad kutsuda esi-

kasutatak-

le

liikumise tunde, seega

se

tihtipeale liikumisega seonduvaid

kõlatekstuuNäiteks impulsiiv-

kus kunstilist ideed esitatakse reaalsest
keskkonnast salvestatud
vahendusel.
on

fragmentide

Akusmaatiline muusika

olemuselt narratiivne kunstivorm.

Sellise teose

kuulamiskogemuse prot-

sessi

kohtab

laadi

vältel

kuulaja

erinevat

narratiivsust.8 Osalt muidugi kõ-

lamaailma
salvestatud

eripära

tõttu. Keskkonnast

kõlapiltide rohkus kutsub

paratamatult kuulajais esile assotsiat-

metafoore, kirjeldamaks

sioone

ride

moel narratiivsust. Muide, üsna mitme

dünaamikat.

se dünaamika kategooria järsu stardi
ja taandumisega, vaoshoitud järkjär-

gulise algusega, viivitatud (sustained)
ajalise kestusega ja kiiresti korratava
motiivi või

heliga,

nt

tremolo

(iterati-

ve).7 Narratiivsuse all käsitletakse siin
nii

ni,

ilukirjanduslikku representatsioomuutuste ahela esitamist

ajas, kui

representatsiooni ajalijärjestuses, samuti formaalset nar-

toetades

reaalmaailmaga,

sel

muusikateadlase
on

kontseptsiooni järgi
iga muusikakogemus siiski üldi-

selt narratiivne.

Ehkki akusmaatilise

narrafenomenoja rõhuasetuse tõttu

kompositsiooni puhul
tiivsus laienenud

loogilise
teose

tausta

on

selline

ilmselt

tajumisprotsessi eripärale.

teostes, milles

Ka

prevaleerivad abstrakt-

ka sündmuste

sed sünteetilised kõlamaailmad, esineb

ses

olemuslikku narratiivsust.

ratiivi

ses).

(muusikalise vormi tähenduAkusmaatilisele

sele teosele

on

elektroakustili-

karakteerne ainese ehk

materjalipõhise narratiivi kasutamine,

Järgnevalt illustreerin
tega Rootsi
niku

Åke

teemat

näide-

helilooja ja meediakunstParmerudi

teater muusika kino

ja

Hispaania
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meediakunstniku~ Francisco~

Lópeze~

mine, ruumilisus ja akusmaatilise

ma-

soundscape’i-stiilist~ ning~~ Jaapani~ muu-

terjali~ pertseptsiooni~ eripära.~ López~

sikute

töötleb~ salvestisi,~ võõrandamaks~

abstraktset

postdigitalistlikku

lähenemist esindavast loomingust.

Åke Parmerudi immersiivses kosmilises teoses „Les

objets obscurs”9on

(sound-characters)

kõlakaraktereil

teose

kompositsiooni ja kuulamistaju seisukohalt märkimisväärne tähendus.
merudi

kõlakujundid

omavahel

Par-

tämbriliselt

on

interaktsioonis

sügavas

heigasumaailmale viitavate sei-

lisid kontekstist. Nii taotleb ta

ja

guste reaalsele

kade ähmastamist, vabastades seeläbi

materjali visuaalsete assotsiatsioonide
kontekstist. Oma
visuaalsete

ta

damiseks

live-esinemistes~ jagab~
mõju vähen-

faktorite

publikule tihtipeale silmade

kinni sidumiseks sidemeid,

ajalise dünaamika vältel. Tema teoses „Renaissance” (1994) kohtuvad analooge-

misele. Edmund Husserli

lektroonika

tud

morfoloogilises

seoses

kogu

teose

ja digitaalmaailma kõlad,

elektroonilise

tehnoloogia

kompositsioonimeetodid

ja

erinevad

esteetili-

õhutades

fenomenoloogilisele epoché-kuula-

nii

poolt fenomenoloogilisse~ filosoofiasse~ juurutaepoché kontseptsioon kätkeb eskaintuitiivset

pistlikku

ajavahemikku,

kogemust,

mil ümbritsevat

sed~ideed~põimituna~lauto,~

ma

viola da

arvamustevabalt kanda. Redutseeriva

te

löökpillide,~
gamba ja teiste renessansiaegse-

pillide helidega. Teoses „TransmisÅke Parmerud

ei analüüsita, vaid

reaalmaaillastakse end eel-

kuulamisprotsessi idee rakendamisel,

sions II” visualiseerib

mis oli iseloomulik

audioprotsesse ja kõlasid, kujutades

feri

heliprotsesse

devalt arenevate visuaalsete
te

pikujundi-

ostsilloskoopiliste,

kaudu, mis omakorda suhestuvad

muusikaga.lo Muusikalised~ žestid~
loodud elektrooniliste mürade

naalide sümbioosist. Mustal foonil
sikuist

minimalistlikest

moodustuvad

on~

ja sig-

ük-

sähvatustest

komplekssemad kujun-

did kulmineeruvad

kogu välja vallu-

konkreetse

juba Pierre Shaef-

muusika

koolkonna

esindajate seisukohtadele, peaks kuulaja loobuma kõlamaterjali
misest

objektidega,~ kõla-allikaga,~

visuaalsete~

ja psühholoogilisaspektidega.~ Lópeze~ akusmaatiline~

oma

te~

analüüsi-

ja seostamisest välismaailmaga,

kultuuritausta

vih1995–1996 salvestatud eripäraseid kõlapilte.llSpektraalteos

„La Selva” kätkeb Costa Rica

mametsades aastail

tavaiks immersiivseiks struktuurideks.

selt rikkalik kõlamaailm luuakse

Fragmenteerivate~ ootamatute~ järskude~

dünaamiliselt arenevate

üleminekute

ja pikseldatud struktuu-

ühtesulatamise

ja ruumilise esitami-

ride, ruutudeks hangunud kujundite

se~

ja motiivikorduste (replikatsioonide)

tsükli kõlamaailma, kose kohina,

tõttu

mõjub

teos mulle suisa

suaalse

audioviEhk~ ise-

glitch’i~ metafoorina.~
gi~ suisa~ häirete-esteetika~ manifestina.~

Teose õhustikus
ka

uuema

on

laine ehk

tunda müraesteeti-

glitch’i kaosest ins-

pireeritud destruktiivsust.

immersiivsete
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on~

(kõla)keskkondade loo-

Vihmaperioodi~ ööpäevase~

jakuulutava
ma

kõuekõmina,

kurpaduvih-

sahina, tsikaadide laulu, konnade

krooksumise

ja metsaelanike häälit-

sustega luuakse ruumiline

kogemus.
Kuulajale tundub lausa füüsiliselt, et ta
viibib

Hispaania~ helikunstniku~ Francisco~
Lópeze~ muusikalise~ stiili~ keskmes~

kaudu.~

ajas

heliobjektide

justkui ürglooduse saladuslikus

rüpes. Samal ajal toonitab autor,
ma

et

te-

peamiseks pürgimuseks pole Costa

Ricas~

paikneva~ La~ Selva~ geograafilise~

„explosion”.
© Ines

Kaader elektroakustilisest teosest.

Reingold-Tali

väljendust äär-

paiga dokumentaalne representatsioon

suisa monokroomset

—~ tegemist~

eelkõige~ fiktsiooniga.~

muslikult abstraktsete visuaalsete

Selva”

mide esitamisel.

Seega

on~

„La

on

akusmaatiline

kompositsioon, rõhuasetusega helife-

vor-

Jaapani audiovisuaal-

nomeni transtsendentaalsel olemusel.

Ryoichi Kurokawa loomingus~ kohtame~ sünesteetilist~ audiokunstniku

Pierre Schaefferi konkreetse muusika

visuaalset keelt,

kontseptsioonist inspireeritud concrète-

duvad sünteeskõlad

heliobjektide kompleksse morfoloogia

konnast

kaudu luuakse

minimalistlikult

kogemuslik tervik, mis

ületab auditiivse. Sellises immersiivses

kogemuses

võimalik

on

tajuda suisa

komponente, vihmametsa
troopilist niiskust. Tämbrilis-

kus steriilsena

tun-

põimuvad kesk-

salvestatud

momentidega

sugestiivseks, glitch’i~

kantud

ideoloogiast

metalseks visuaali

kompleksseks
ja muusika koos-

taktiilseid

luseks. Tema kahel ekraanil esitatud,

lõhnu,

pulbitsevalt

memõõtmeliselt

live-teoses~
eksalteeritud~kõlamaailm~ja~ visuaalid~ filigraanses sümbioosis. Audiovisuaalse kahe-

le läbi

kanalilise installatsiooni „constrained

te

eripärade ja sümboolsete nüansside

abil~ rullitakse~ kuulaja~ ette~ filmilik~ mit-

tajutav kogum, milkangastuvad kuulaja silme ees

surface”

ja lopsakad puud.

tiseerivate

muusika”

eelmises „Sound

osas

esitletud lumia

art

ja

sujuvalt

poeetilistest üleminekutest iseloomustab

Jaapani futuristlikku visionäärlik-

ku visuaalmuusikat

järskude ülemine-

13

toimivad

(2015)14 algus mõjub hüpno-

ürgmetsa kiskjad, eksootilised linnud
Erinevalt

dünaamilises

„syn” (2011)12,

madalsagedusvõngete tõt-

intro’na,~ mille~ vältel~

tu
ses~

kuulaja-vaataja~

takse

ootusärevutühjenda-

meeled~

liigsest infotulvast ja üleliigsest

stimulatsioonist, häälestades nad
eelarvamustevabasse, avatud ja
meditatiivsesse

nii

vastu-

kute kasutamine. Värvikülluse asemel

võtlikku

pakutakse vaoshoitumaid toone, isegi

Järgneva, särisevalt närvilise episoo-

teater muusika kino

seisundisse.
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pinget. Minimalistgeomeetriliste struktuuride sees

diga kruvitakse
like

toimuvad muutused toimivad
teetilises sünkroonis
dava

sünes-

helipildis kuul-

Jaapani meediakunstniku ja helilooja Ryoji Ikeda mõistatuslikus loomingus esineb aja dimensioon märkkomplekssemas tähenduses. Seda

sa

dünaamikaga. Teose ideoloogia

vaatamata~ näiliselt~

seostub

mistruktuuride

muse

epoché-laadse~ esteetilise~kogeloomisega, kus valitseb äärmus-

mis otsekui

filigraansete~ rüt-

kandvale

energiale,
püüab luua tasakaalu ju-

lik abstraktsus

ja viidete puudumine

huslikkuse,

tavamaailmale.

Aegruumiline, kohati

struktuuri vahel.

kaose

ja „intelligentse”
Ryoji Ikeda loomin-

strobolik~heli-pildi~rütmistatud~ tremolo

gus kuulub eriline koht suisa

vaheldub tähendusrikkalt

selt

musta ekraani

sugestiivse

tele trikkidele, inimkuulmise

eksponeerimisega.

Ehkki traditsiooniliselt käsitletakse
muusikat eeskätt

ajaliselt organisee-

ritud kunstivormina,

ki,

et

mainigem siis-

ajaline dimensioon

on

kogu kunsti diskursuses fun-

võttes

damentaalne.

Russolo,

Stockhauseni

ja~ Cage’i~ loomingu~ puhul~
ka

laiemalt

on~

muusi-

ajalise dimensiooni prevaleerimine

märksa

taktiil-

tajutavatele psühhofüsioloogilis-

leiduvaile äärmuslike
siinustoonidele
lühikese

piirimail

helikõrgustega

ja epateerivaile, ime-

kestusega kõrgetele

micro kõlaelementidele. Ikedat
tavad

informatsiooni

ühest vormist teise,
luhtunud

staccato

kütkes-

transleerimine

digitaalprotsessi

operatsioonid ja andmevoo

katkestused.

poleemilisem ja selle tõlgen-

Tema paljudes teostes esitatud

mor-

ja siinustoonid, click-

damine ambitsioonikam ettevõtmine.

se

Üsna paradoksaalne võib tunduda ka

sound’id~ja~muud~ digimüra~elemendid~

arvamus, et

rütmiliselt struktureeritud

elektroonilise muusika

pisut tantsuli-

koodi motiivid

toimivad ruumi täitva

informatsioonikõla-

tulva dünaamiliste sümbolitena,

suundade, nagu glitch ja intelligent dance music, teosed on valdavalt

objektidena, mis eksisteerivad ajatus

orienteeritud põgusa

mil

semate

ruumikogemuse

esilekutsumiseks, ehkki ajafaktoril
teose

on

kompositsiooni struktuuri sei-

virtuaalruumis.

„datamatics”
kunstnik

See

nähtamatu

tendents

on

täheldatav

näiteks

ja Aphex Twini loomingus.

Eriti eheda näitena toimib antud
tekstis
sa

kon-

Jaapani muusiku Aoki Takama-

postdigitalistlik

teos

„Rhythm Va-

riation 01” albumilt „Rvß”

(2013), kus

teose lahtirullumise ajal täidavad kogu

kõlaruumi

isegi rütmikujundid. 16 See-

vastu~ Nobukazu~ Takemura~ albumil~

kohtame kompleksseid
ja mitmekihilisi glitch’i-ele-

(2008),

albu-

tema

uurib

„data.matrix”l9

(2012–2013),

ja „Superposition”

sukohalt märkimisväärne tähendus.ls

Autechre

Näiteks

„dataplex” (2005)18 ja projektides
kus

mitmetähendusliku

informatsioonivoo

taju-

misega kaasnevaid aspekte, kohtame

test-toonide~ morselikule~ monotoonsurajatud~ futuristlik-visionäärlikku~

sele~

maailmapilti, data fragmentide tulva,
mis läbistab meie maailma, ruumi, kus
me

asume.

sika

vormi

Elektroonilise
meenutavas

tantsumuuloos

„data.

flex”2o etendab märkimisväärset rolli

„Zeitraum”l7

intuitiivselt tajutav

tämbreid

sinna visatud pure data

kus liiguvad
impulsid, mis

ruum,

ambient’i-tekstuure,~ mille~
spatsio-visuaalsusel~ on~ vaieldamatu~

pulseerivad ja otsivad üha uusi väljun-

tähendus teose

viited reaalmaailma

mentidega
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kogemisprotsessis.

deid. Morse kood

ja muud ähmastatud

infokommunikat-

sioonile kantakse Ikeda teostes uuele

pelgalt kul-

tasandile. Viidates mitte

intergalaktili-

tuuriülesele, vaid pigem
sele universaalkeelele.

vUp9islgQ6? si=zVWP V eOnQY ONZ42Me
ovEng
Ryoichi Kurokawa. syn_.— https://
vimeo.com/ 61347519
12

13

Ryoichi Kurokawa

real).
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Järgneb
)

at Mutek 2013

(Mont-

https://www.youtube.com/watc
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RODEO

TÄNA

-

25 AASTAT TAGASI

Lauri Vahtre

„Rodeo”.~Režissöörid:~ Raimo Jõerand ja

suhtes, kus valgetel ratsudel rüütlid,

Kiur Aarma. Stsenaristid: Raimo Jõe-

võlurid

rand, Kiur Aarma ja Ari Matikainen.

keskel

ja heerosed veel lihtinimeste
ringi kõndisid, mil kõik oli või-

Produtsendid: Kiur Aarma

malik,

mil toimusid imeteod. Umbes

kainen.

nii

ja Ari MatiOperaator: Manfred Vainokivi.

Helilooja: Ardo Ran Varres. Monteerija:

jäi järelmaailm

gas Arthuri

Matti Näränen.~

Dokumentaalfilm,~video,~

geaega,

kestus 75 min. ©

Traumfabrik. Esilinas-

roomas

festivalil DocPoint, Helsingi, Soome. Esilinastus Eestis, Tallinnas 1.

tus 29. I 2018

112018 festivalil DocPoint.

meenutama

kunin-

ja ümarlaua rüütlite hiil-

kui Cameloti paradiisi
enne
Morgana näol madu. Nõnda,

otseselt Cameloti metafoori kaudu

on

Kennedy~ või-

meenutatud~ka~ John~F.~

Valges Majas („Jackie”, 2016,

muaega

rež~Pablo~Larrain).~

Oleksin

„Rodeo”

kommenteerimist

äärepealt alustanud mõttega,

eks

et

võib~ ju~teha~ dokumentaalfilme~ka~ suh-

ajaloost.~ Õnneks~ mee-

teliselt~ hilisest~

Metafoor

on

tabav selle

nii~ Camelotis~ kui~ ka~

poolest,

tis sündis imesid, samuti selle
et istuti kas sõna

et

Laari-aegses~ Eespoolest,

otseses või kaudses

nus,~et~filmis~kujutatud~sündmused~toi-

mõttes

musid

olid võrdsed, aga üks oli siiski natuke

enamuses

juba veerand sajandit

tagasi, mis
pikk ajavahemik kui

täpselt sa-

ehk 25 aastat

on

ma

see,

das

mida

pi-

tagasivaate jaoks kohaseks Valdo

Pant

oma

legendaarse mammutsarja

see enam midagi nii
hiljutine.~ Terve~ inimpõlv~on~möödas.

käivitamisel. Pole

Veerand
sav, et

kust

sajandit peaks olema pii-

hinnata

poliitiliste

otsuste

kui

ja paikapidavust

mitte

keskpikas~ perspektiivis.~ Seda~

on~

selgelt ka tunda. Autoreil

Kiur

Aarma, Raimo Jõerand, Manfred
nokivi

jt —on

oma arvamus

fil-

Vai-

Laarist

ja

laua taga.

Kõik

võrdsem

ja ajajärku mäletatakse tema
järgi. Teisalt on paralleel aga äärmiselt
sest ümarlaua hiilgeaegade
ja~ turvalisusest~ polnud~ 1992.-

eksitav,
rahust~

jälgegi ja just seepannudki~ autorid~ oma~ filmile~

1994. aastal Eestis
tõttu~ ei~

nimeks mitte „Camelot” ega
nister Laar

„Peami-

ja ümarlaua rüütlid”, vaid

hoopis „Rodeo”.

igavikuliselt,~ siis~ vähemalt~ n-ö~

lausa~

mis

aru-

ümmarguse

Pole

palju vaja pead murda, mida

selle~kujundiga~ öelda~ tahetakse:~ rodeo~
on

hullumeelne

sport,

kahevõitlus hullu

hullumeelne

loomaga, kus ei ole

küsimus mitte selles, kas

sa

suudad

tema esimesest valitsusest kahtlemata

dulasse jääda, vaid kui kauaks

olemas. See

suudad sadulasse

arvamus

on

salgamatult

positiivne, paiguti lausa imetlev. Ent
kuigi~

filmi~ fookuses~

on~ Mart~

Laar,~ ei~

ma

tarkust,
ne

üldist
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tunda

nostalgiat muistse kangelasaja

sa

mine-

sa sealt lõpuks nagunii. Siin
muidugi terakene tagantjärele-

osaks ainuüksi talle.

on

sest

lendad

aimub

lange autorite positiivsus või imetlus
Pigem

jääda

sa-

omal

sest ega

see

sadulast

ajal sada protsenti

siiski ei olnud. Ka tolle

lendami-

ette teada

aja hullumeel-

sus

ja~

on

päriselt selge alles tagantjärele

nagu~ armastatakse~ öelda,~ kõik~

on~

valit-

suhteline. Võib vaielda, kas Laari

susele vahetult eelnenud aeg oli vähem

veelgi hullem. Isikaegadest läbi tulnuna kal-

hullumeelne või
likult neist
duksin

pigem viimase variandi poole.

Mis tähendab, et omal
te

ja

muutuste keskel olles ei

paistnud
tegelikkus päriselt niisugu-

ümbritsev
ne~

ajal, sündmus-

nagu~ „Rodeo”~

filmis,~

st~ tänaste~

madega vaadates. Laari ajal
juba

sil-

või õieti

olid haljaste
varem
välja ilmunud esimesed nor-

mõnevõrra

võrsetena

maalse elukorralduse märgid.
On absoluutselt vältimatu,

nii

ja valitsusjuhi tegevust käsitlev

film~ei~

saa~

kõigile~ ühtmoodi~ meeldida~

väga paljudele kohe kindlasti

ja

et

ei

meeldigi. Endiselt leidub päris

see

hulk inimesi, kes

veena

neid miski. On sümpaatne, et

filmi~ autorid~ pole~ seda~ isegi~

vaid

peavad Laari ja

suur

tema

meeskonna tegevust košmaariks,

nagu nemad

Kuid

õigeks peavad.
pretensioone esitavad välti-

matult~ needki,~ kes~

on~ filmi~

laias laastus nõus. See
tuse

on

autoritega~

ajalookirju-

ja dokumentalistika igikestev rist,

nimelt nõudlik küsimus: aga miks te
sellest

ei rääkinud?

selles ise veenduda.
kel toalilledest

vastukajaks:

ja

Igaüks võib
Kirjutage artik-

te saate surmkindlalt

aga miks te kaktustest ei

õn-

Täpselt~ nõnda~ on~ lugu~ ka~ selle~ filmiga.~ Minulgi~

„kaktust”.~ Film~

hullumeelne olukord, Vene väed,

lamüük,

„isamaasõda”

vihaste~ meeste~

(ehk

rub-

noorte

tüllipööramine).~ Need~

ja~ töö—~film~kulgeb~ tempokalt,~
lausa suu lahti vaadata, vatunne nagu ameerika mäge-

on~kahtlemata~seksikad~teemad~

tavad~hästi~

netuseks,~ katastroofiks~ ja~ genotsiidiks.~

seda võib

hepeal

pole ümber veennud

on~paar~

keskendub mõnele läbivale teemale:

Kui neid inimesi

on

„Rodeo", 2017. RežissööridRaimo JõerandjaKiur Aarma. IndrekKannik,
Tiit Pruuli

üritanud,~

jutustavad südamerahus lugu nii,

kirjuta?
et

tugevaid emotsioone tekitanud valitsuse

vahepeal~ möödunud~25~ aastat,~ siis~ ei~

MartLaar,

ja Illar Hallaste.

Kaader~ filmist
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des. Kuid

mingil hetkel näib,

„isa-

et

pidas riigikogu

oluliasjaolu-

seda nii

enamus

et tõi selle ühe tähtsama

maasõja” psühholoogiliste ja (vähemal

seks,

määral) poliitiliste tagamaade põhjali-

na

ku avamise arvelt võinuks ohverdada

võib~ mõelda,~ et~ kui~ filmis~ oleks~ seda~

teemanii tol-

kas või minuti või paar teatud

dele, mis olid esiteks olulised

hiljem, teiseks oleksid aidanud
paremini mõista olukorda, millesse

esile Laari umbusaldamisel… Taas

mainitud, võinuks vaataja

leida

lal kui

mis õieti

ka

elus praegu, kümne aasta lõikes,

valitsus

ja selle üksikud liikmed olid

direformi

(silme

ette kerkib Liia Hänni

petlikult habras kuju), erastamist, tasakaalus

riigieelarvet ja proportsionaal-

set tulumaksu.

Neid

Kogu~ Ida-Euroopas~

edukuseja korruptsiooni puudumisega sil-

ga
ma

oma~

paistnud erastamine oleks lisanud

nüansi väidetavalt kahtlaste „uute
meeste”

ikkagi tsiviliseerituma majan-

liikus

kaugetasakaalus riigieel-

suunas,

nenud sellest. Koos
arve

äri-

tegutsemiskeskkonnale. Riik

duskeskkonna

mitte ei

ja proportsionaalse tulumaksuga

oleksid need

nud,

oluline ühe

asjad

aga kenasti

et noorte vihaste meeste

vihjamajan-

duslik asjatundmatus polnudki ehk nii
nagu tollal ja ka hiljem väidening~ mis~ ka~ filmis~ kuidagi~ kõlama~

valitsuse kukutamisel.

Tegemist oli ju
ikkagi esimese korraga, kui ajakirjanmisel oluline
sõna~

öelda,~ ja~ loomulikult~ sooviti~ seda~

nagu laps, kellele on
kingitud mängupüss. Püss tegi pauku,

järele proovida

langes.~ Kuid~ nagu~ film~piisareljeefselt esile toob, oli Camelot

valitsus~
valt

selleks

ajaks juba nagunii läbi vettinud
ja~ tema~ kuldaeg~ möödas.~ Sellegipoo-

lest

mul

õnnestus

mitte ei

sid.

miks nad Laari ja tema
umbusaldamisega kaasa läk-

saa aru,

valitsuse

Samasugust

nõutust

„ega

siis nüüd nii ka ei tahtnud”

Aga laiemas plaanis
tensioonide

on

esitamine

selliste

eeskätt seetõttu, et

tänaseni,

tulutu.~ Film~ on~ selline,~ nagu~ ta~

aga

ja veendu-

pooldajate vahel asetsevad muidugi ka need, kes tasakaalustatust taga

nud

nõudes sooviksid näha vähemalt

gusat

osutust mõnele väidetavalt

likule või tüli tekitanud otsusele.
selleks siis kas mõni tühiasi
LEKTO laen
nn

või

hoopis

Olgu

näiteks

suur, nagu

sundüürnike teke. Muide, kas

keegi

mäletab veel LEKTO laenu? Omal
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põeks-

ajal

kui selles esinebki
takse

see

pre-

vaimuvaene,

tundmatutel” otsustel

Laari vihaste vastaste

me

ilmutas

ajakirjandus juba mõni kuu pärast

jääb. Ma ei tea, kas oleks tulnud just
püsib Eesti riik
vihjata oleks ju võinud.

riigikogu liiget,

kes siira nõutusega tunnistasid, et nad

ka

„asja-

järgnevail aastail

näha mitut omaaegset

Laari kukutamist.

et~ nendel~

püsimisel või lange-

kui mitte otsustav

ti~

öelda,~

sajan-

jääb~ delikaatselt~ puudutaajakirjanduse roll Laari esimese

sügav,

otsesõnu~ välja~

riigi ja rahva

Filmis~
mata

dusel oli valitsuse

arenguid kas või paari lause-

ga markeerides saanuks Lossi platsile
kogunenud inimeste viha laiema tausta.~

on

diga mõõtes?

oman-

sattunud. Pean eeskätt silmas

aja-

loofilosoofilist~ mõtlemisainest~ teemal:~

on

absoluutselt

on,~ ja~
vigu, siis paranda-

neid järgparandata
Nagu~ filmiinimesed~ ise~

või ei

mises~ filmis.~
ütlevad.

Pealegi
se~

on

asju, mille kõrvalejätmi-

eest~ võib~ filmi~ autoreid~ vaid~ kiita.~

Näiteks ei puutu Laari
se

ja

tema

valitsuhuk-

loosse parvlaev Estonia õnnetu

kumine.~
see

Võib-olla~ oli~ tegijail~ kiusatus~

teema

omamoodi

dissonantse

„Rodeo". MartLaar, Paul-EerikRummo, IllarHallastejaÜloNugis.
Kaader~ filmist

lõppakordina~ sisse~tuua,~ võib-olla~mit-

mikku valdavad umbes sellised

mõt-

te.

Igatahes ei ole seda tehtud ja lugu

ted: „Ah

ajad.

on

selle võrra kompaktsem.

Ja millised mehed! Ja millised naised!

Kuuldavasti~ olid~

filmiga~ rahul~

nii~

Mart Laar kui Kaido Kama, mis saab
tähendada~vaid~ seda,~ et~ filmi~ autoritel~

sa

pagan, kus olid ikka

Ja kus ikka tehti ja oldi ja julgeti! Aga
mis nüüd…”
Loodetavasti ei

jää vaataja hinge

vahelt~ enam-vähem~edukalt~ läbi~ laveeri-

siiski ainult kahetsustunne, et suured

da

arvatud

õnnestunud tooreste munade

on

ja vältida

nimelt

ei, mitte tõde, vaid just

tagasivaatelist ebaõiglust, ta-

gantjäreletarkust halvas

Auto-

mõttes.

rid ei ole mitte Laari fännid, vaid Laari

ja

tema valitsuse

ei

asu

fännid, mistõttu nad

sisevastuolusid

kajastades õieti

ajad~

on~ möödas~

ja~ et~ tänapäev,~ kaasa~

poliitika,

on

muutunud

ma-

dalaks, labaseks, sihituks ja mõttetuks,
vaid siiski ka

midagi optimistlikumat.

Head~ajad~ arvatakse~alati~ möödas~ olevat, aga

tegelikult

on

nad

ju võrdsel

määral~ nii~ möödas~kui~ ka~alles~ ees.

kellegi poolele, vaid jälgivad toimunut
erapooletult, vaikse kahjutundega.
Lõpetuseks tagasi terviku juurde.
Nii,

nagu

muusikapala kõla sõltub

saali akustikast, nii sõltub

jutustatud
(filmi)loo~ kõla~ keskkonnast,~ milles~ se-

da~

jutustatakse.~

vaatajate

Film~„Rodeo”~

jõudis~

ette aastal 2018. Kuidas võiks

nähaselsuurt ena-

2018.~ aasta~ Eesti~ seda~ lugu~ siis~

kuulda-mõista?~

Ma~ pole~muidugi~

geltnägija, kuid oletan,

et

teater muusika kino
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ISIKU OSAST AJALOOS
Jaak Allik

ja~ Kiur~ Aarma~ filmi~

Raimo~ Jõeranna~

arvustades

„Rodeo”

erakordselt

on

raske~ püsida~ n-ö~ teema~ raames~
duda

ja~ hoi-

arvustamast/analüüsimast Mart

Laari esimese valitsuse tegevust,
lele~ film~ on~

mil-

pühendatud.~ Eriti~ veel,~

kui

kellele teisele sai siis rahvas, kes oli
kartulikoorte~söömise~ lubaduse~kiiresti unustanud,

oma

rahulolematust väl-

jendada? Ja eks selle lubadusegi olid
andnud mõned

kaunihingelised kuld-

suud; rahvas ihkas vabadust ja muidu-

gi kaasnes sellega lootus paremale elu-

arvustaja on olnud selle tegevuse
pealtnägija ja ka tolleaegne arvusta-

le ka materiaalses mõttes. Mart Laari

ja. Samas

valitsus

on

aga

enesestmõistetav,

dokfilmi~ headuse~ määrab~

just

kuidas

see,

objekti olemust
selle

et

suures~ osas~

tegijad vaatlusaluse

on

tabanud

ja milliseid

külgi ja kui kunstiliselt „isuärata-

valt” avanud.

vaatajale, soovides talle

da, kui keerulised ajad siin Eestimaal
veerand sajandit

tagasi olid ja kui kuu-

mad noored mehed neid „taltsutasid”.
Sellisele~ pealisülesandele~ viitab~ka~ filmi

alapealkiri „Metsiku

mine”

maa

taltsuta-

ja ekraaniloo vaimukas rütmis-

tamine rodeot
ga. Priit

see~ ongi~ filKõige raskem aeg oli

kõige~ raskemal…,~ kuid~
mi suurim vale.

peaminister~ Edgar~ Savisaarel~ augusjaanuarini 1992, kui impeeriumi kokkuvarisemine ja rubla
tist 1991 kuni

välismaiteada an-

Film~on~selgelt~ suunatud~

sele

pidi tegutsema väga raskel
ajal. Oleksin peaaegu kirjutanud, et

kujutava animatsiooni-

Hõbemägi väitis Eesti Päeva-

inflatsioon~tegi~
täiesti

poed~ja~bensiinijaamad~

lagedaks ja

suutmatus

sellest

krahhist pääseteed leida viis Savisaare
eriolukorra

väljakuulutamiseni ja siis
langemiseni, „võilattu sissemurdmise
kang käes”. Tiit Vähi valitsusel (jaa1991

nuar

oktoober

tada täiesti nullist. Just
si hinnad vabaks

1992) tuli alussee

valitsus

la-

ja tõi sellega kaubad

raha-

lehes~(l.~ll~2olB),~et~ta~ei~tundnud~filmis~

taas lettidele. Samuti teostas ta

ära seda

reformi~ kui~ möödunud~ veerandsajan-

ajalugu, milles

tema kaasa

nimetades „Rodeot” kauboistiilis

lõi,

pop-

nostalgiliseks ajalooks ja heites autoritele ette rahva

kujutamist juhmi loo-

makarjana. Mina

pean küll

ütlema,

et

tundsin~filmis~ ära~ nii~ need~aastad~ kui~
ka rahva,

kes oma kogunemistel
tõepooolgu Tallinnas või Narvas
lest äge

ja vihane oli,

sest

raha, mille

eest saanuks elementaarseidki kaupu
ja teenuseid osta, oli kõigil peale va-

luutaspekulantide~ ja~ mafioosnikute~
tõepoolest~ katastroofiliselt~ vähe.~ See~
polnud muidugi valitsuse süü, kuid
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di

kõige

suurema

ja julgema reformi.

Paraku~ jätab~ film~(välisvaatajale)~

je,

mul-

nagu olnuks Mart Laar iseseisvuse

taastanud Eesti esimene
Eesti
teda

Ekspressis (7.
just

nii H. H.

I

peaminister.
2018) nimetabki

Luik, kellel võiks

mälunatuke siiski veel alles olla.
ril

on

küll

au

Laa-

olla esimene põhiseadus-

järgne peaminister

taasiseseisvunud

Eestis, kuid ei maksaks unustada,

et

esimesed põhiseaduslikud demokraatlikud valimised kukkunud juhita rahei

põhiseaduse referendum

ega ka

vale taevast sülle; need viis siiski läbi
seaduslik valitsus eesotsas

peaminist-

litsuse

ees

seisnud raskusi

ja

tema

ot-

sustavust~ nende~ ületamisel,~ mida~ film~

riga!~ Laar~ viitab~filmis~ korduvalt~kapis~

kajastab üsnagi ausalt ja mitmeplaani-

seisnud

liselt. Vaatamata sellele, et

viskipudelile, mille

ta

lubas

sõpradega tühjaks juua, kui kolm ees-

tejada kommenteerija

märki

tänane Laar

vene

iseseisvumine,

oma

vägede väljaminek

tatud. Ametist lahkudes

on

raha

ja

saavu-

ongi tal põh-

just see pudel tühjendada, kuid kaugemalt

vaatajaile luuakse sellega mulje,

nagu olnuksid need

valitsuse püstitatud

juhul

ise, ei

ette heita

tikat. Autorid

on

saa

sündmus-

suures

teosele

ühekülgset apologee-

on

leidnud arhiividest

palju põnevaid ja isegi minule avastuslikult~

mõjunud~ filmikaadreid.~ Nende~

eesmärgid Laari

valikus

ja esituses

ja saavutatud, mis

mi. Loo

teljeks

on

on head dramatisLaari–Kama tollane

paraku vastab ehk tõele vaid kolman-

füüsiline

diku

vastasseis. Laari tollasele lähimale

osas.

Nii,

nagu Laari

eelkäijaid

pole sõnagagi meeles peetud, jäetakse
filmi~

lõpus~ ka~ mulje,~

poliitiline

must auk.

milles antakse teada
semast

elukäigust,

et~ edasi~ saabus~

Isegi lõputiitrites,
peategelaste hili-

on

jäetud märkima-

ta,~ et~ Kaido~ Kama~ jätkas~ Laari-järgses~
valitsuses siseministrina

ja Marju Lau-

ja ka

te

aga

sugugi vähendada Laari

„Rodeo"/ 2017.

Režissöörid Raimo Jõerand

abisündmus-

oma

tegevusest Narvas; pisut
ka ministrid Jüri Luik,

Heiki Kranich,

Marju Lauristin ja Lag-

le Parek, keda võinuks ehk

veelgi roh-

kem kuulda olla. Oodanuks

res

ma

antud

saavad sõna

lamendis.

ha

on

analüütiline

selgitaja kõrvalroll; Indrek Tarand

kõneleb

taare ka Laari

tava-

praegune

lisele Tiit Pruulile

ristin~oli~ filmi~ valmimise~ ajal~ Europar-

Selle väikese ajalooekskursiga ei

osas

mingil

Tarandilt

kommen-

järglaseks tõusnud Andja valitsuse (ja selles tek-

kinud~ konflikti)~ võtmeisikutelt~ Indrek~
Kannikult

ja Toomas Sildmäelt. Tol-

ja Kiur Aarma. MeeleavaldajadToompeal.

Kaader filmist

teater muusika kino
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lase

opositsiooni juhti Tiit Vähit

nagu

ka~ valitsuse~ peamist~ koostööpartnerit,~
Eesti
filmi~

Panga presidenti Siim Kallast

on

loojad~ aga~ millegipärast~ teadli-

kult vältinud.

danud

koontähelepanu rublamüügile, Pulon~

filmi~ autorid~

lapää mässule, Narva referendumile,
Vene

vägede väljaviimisele ja erakon-

nasisesele
nuta

on

tegevus,

„isamaasõjale”. Tähelepajäänud valitsuse erastamisomandireformi

elluviimine

(tõsi küll, eelmise parlamendi seaduse
alusel, kus

Tegelikku paksu verd tekitas avalikkuses

ja ka valitsuse endi liikmetes

kahtlus,

operatsioonide teostajad
riigi arvelt sisse vaheltka-

et

kasseerisid

Nende kahe väga tormilise aasta
sündmustest~

kuma sundimisel vaid ettekäändeks.

aga Laari valitsus

nõudlus-

mida nende edasine elukäik ka

su

kinnitanud~
kahtlusi
Eesti

on.~

Film~ süvendab~ neid~

ja sellest ajendatud intervjuus

Ekspressile ütleb Laar,

eest laekus

et rublade

riigile 1,9 miljonit dollarit,

Äripäevale,

H. H. Luik viitab tollasele

kus rublade turuväärtus hinnati
korda kõrgemaks.

me

küm-

Aga miks varjati

tehingut isegi koalitsioonipartneri juhi
Marju Lauristini eest kuni hetkeni, mil
järsku tema mi-

õiguslike sugulaste ringi drastiliselt

tundmatu rahasumma

laiendas), maakondade kui kohaliku

nisteeriumi~ kontole~ laekus,~ filmi~ auto-

omavalitsuse
seks

tuurisfääri tormiline
Vaid

likvideerimija kul-

üksuste

teostatud haldusreform

vihjamisi

on

lahtiriigistamine.

märkimist leidnud

president Meri ja peaministri vahel
aastaga~ paisunud~ konflikt,~ mis~ tipnes~
Meri
sega

pretsedenditult
riigikogu

põhjendamaks
Laari

14.

ees

terava

jaanuaril 1994,

algset keeldumist

oma

pakutud ministrite

tamisest.

esinemi-

väljavahe-

(Omamoodi fenomeniks oli

muidugi ka

see, et

kahe aasta

jooksul

jõudis Laari valitsuse 15 ministrikohal

rid Laarilt

kahjuks ei küsi. Nagu jäe-

takse ka Lauristinilt küsimata, millal
see

raha sotsiaalministeeriumi jõudis.

siit jõuame kõige olulisemate
järeldusteni,~ milleni~ filmi~ vaatamine~

Ja

viib.

Tollaste

kes kiiresti

taaselusta-

sündmuste

misel näeme äkki, et

just

see

ja jõuliselt tegi

valitsus,

paljugi
hädavajalikku, pani idanema ka need
ära

võrsed, mille viljad tänases Eestis kibedad tunduvad.
Film~algab~ Laari~
et ta ei

siiani

ausa~

tõdemusega,~

miks

selgelt~

just tema
peaministriks sai. Olen päris kindel,

pingetele~nii~töös~kui~ka~omavahelistes~

et selline tulevikuvisioon ei kerkinud

suhetes.) lisraeli relvatehing, mis rub-

silme ette ka ühelgi viimase ülemnõukogu (1990–1992) liikmetest, kes Mar-

töötada~ 23~ inimest,~ mis~ viitas~

latehingu kõrval oli teiseks pommiks
Laari~ jala~küljes,~

on~

leidnud~filmis~ ka-

jastamist vaid kui positiivne paratamatus.

Paratamatuse

ja strateegilise

tarkusena esitatakse ka
tšetšeenidele.
de

rublamüüki

Ega nende operatsiooni-

pragmaatilises kasulikkuses ei ka-

heldud ka tol

ajal ja isegi Laari avalik

mipõhjendab~ kartu-

valetamine rublatehingu kohta
da~ ta~ nüüd~ filmiski~
sega,

et venelased võinuksid

väljaviimise peatada
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vägede

oli tema

lah-

saa

aru,

diga seal päev päeva kõrval suhtlesid.
(Kaido~ Kama~ tunnistab~ filmis~ otse,~

et~

peaministrikandidaadi nime nad valimiskampaania ajal ei avalikustanud.)
Ühiskondlik~ pööre~ oli~

nii~

järsk,~

et~

pa-

ratamatult~ meenub~Georgi~ Plehhanovi~
teoses

„Isiku

osa

küsimusest

toodud näide Prantsuse
ni sünnitatud

„Kui~

vana~

ajaloos”

revolutsioo-

Napoleoni kindralitest:

režiim~oleks~ kestnud~meie~

ajani, poleks kellelgi meist pähegi tul-

nud,~

lõpul~ kujunäitlejad, trü-

et~ möödunud~ sajandi~

tasid mõned prantsuse

nisteeriumi

juristid, kui poolelijäänud

arhitektiharidusega

metsamees

neid

kiladujad, juuksurid, värvalid, juristid

juhtima pandi. Kui Kaido lahkhelide

ja vehklemisõpetajad endast potent-

tõttu

siaalseid

tulid teda aga tänama

võiks

sõjalisi talente.” Seda näidet

rakendada

ka

liikmetele. Samas ei
et

Laari

saa

aga

valitsuse

unustada,

peaminister Vähi ja mitmed

tema

like

Laariga ministriametist lahkus,
kõigi Eesti riik-

õigusinstitutsioonide

tippjuhid.

See~ kolossaalne~ töö,~ mille~ Kama~ koos~
kantsler Mihkel

Oviiriga ühe aastaga

valitsus-~ ja~ põlvkonnakaaslased~ pidasid 1992. aasta jaanuaris antud lu-

Eesti

badust ega

kandideerinud sügisestel
parlamendivalimistel. Vastasel korral

mist leidnud. Olen

oleks tulemus võinud olla

nistriks, Laar näiteks kaitseministriks

teistsugune,

nagu laseb aimata Vähi & Co

erakond

(Koond-

ja Maarahva Ühendus) pret-

sedenditu~edu~Laari-järgseil~ valimistel~
1995. aastal, kui võideti 41
dikohta~

parlamen-

101-st.~ Me~ otsustasime,~ et~ kui~

„plats puhtaks”, siis läheme ise
ära

ja

anname

tal poliitikute

võimaluse uuel

eest

ja puh-

põlvkonnal riiki ehitama

valimistuleselgumist soovitasin ma võitja-

hakata. Pärast 1992. aasta
muste

tel määrata

peaministriks Kaido Kama

(Eesti Ekpress. 25

IX

1992). Kamast sai

aga~ hoopis~ justiitsminister~

ja~ filmis~ ta~

meenutab, kui hämmastunud olid

mi-

sel ära

nud,

õigusruumi loomitegi, pole tänini väärilist hinda-

Vabariigi

uue

praegugi veendu-

et kui Kama oleks saanud

peami-

ja Jüri Luik võtnud enda peale (Meri
kõrval) välissuhtluse, püsinuks see valitsus kuni 1995. aasta valimisteni, aga

võimalik,
me

et

praegu

kauemgi. Ja Eesti, milles

elame, oleks paljuski

teist-

sugune.

Lahknemine

algas siis, kui peami-

nister valis taktika

„ eesmärk pühitseb

abinõu”.~ Filmis~ viitab~ Tiit~ Pruuli,~ et~

poliitikas

on

vaja teha raskeid komp-

romisse, mida
mõista. Kama
et oluline

on,

idealistidel

on

raske

pareerib seda väitega,
kuhu tahetakse

komp-

romissidega jõuda. Abinõu pühitseva

„Rodeo”. Pildimeenutus nõukaajast. Traditsiooniline varahommikune „tormijooks”

kaubamajale.
Kaader~

filmist

teater muusika kino
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„Rodeo”. „Tähtis oli olla julge…”

Mart Laar ärevtõreda

rahvahulga

keskel.

Kaader filmist

eesmärgi stiil algas rublatehinguga
et seda

tuletagem meelde,

pakuti ka

mis ka seda, et Narva vastuhaku
hasurumiseks anti

ma-

hulgale kohalikele

peaminister Vähile, kes keeldus, kuna

äri-~ ja~ poliitliidritele,~ hiljutistele~ Eesti~

valitsusealla
rublade
ülekirjutatud
lepingut
ga
andmise~kohta~Vene~riigile.~Filmis~tun-

eriliste teenete eest Eesti kodakondsus.

ei tahtnud rikkuda Venemaa

nistatakse,

et Isamaaliidu

kus hääletati Laar

versus

suurkogule,
Kama, toodi

iseseisvuse

aktiivsetele

Kindlasti oli
seda

see

võltsim

veerand

vaenlastele,

kasulik abinõu, kuid

tundub

isamaaliitlaste

sajandit hilisem keeleoskuse

bussidega kohale äsja erakonda mo-

ja kodakondsuse lahutamatuse jutlus-

biliseeritud Laari

tamine. See

järgib

toetajaid. Seda

tava

IRL tänaseni. Ka Indrek Tarand

avameelitseb,

et Narva referendumil ei

huvitanud teda

selvälisaja-

tegelik tulemus

erinevus

eetikas

avalikuks lõheks aga siis, kui
nister hakkas

kärises

peami-

(Kama sõnade kohaselt)

tegema liiga kergeid järeleandmisi ja

le mõtles ta välja ja teatas ise
kirjanikele. Jah, tol hetkel oli selline

kingitusi

käitumine kindlasti

„ uuele

tekkivale

ärieliidi-

le”. Toda uut ärieliiti tunneme praegu

ja just tolalguse Re-

riigi huvides, kuid

Reformierakonna nime all

ühtlasi andis ka inimestele märku, et

lastest Laari valikutest sai

demokraatia

formierakonna 1999. aastal alanud

on

vaid sõnakõlks

tahte avaldamine valimas
on~tarbetu~
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ja

oma

käimisega

tegevus.~ Laar~ tunnistab~ fil-

ja

seitseteist aastat kestnud võimutäius,
mille

tulemuseks

paljudes elusfääri-

des

on

küsimus „kas

sellist Eestit

me

tahtsimegi?”. Kama peab näiteks vajalikuks meelde tuletada, et

ühtegi pan-

rina~Jegor~Gaidar,~kellest~liberaalsemat~
ja läänemeelsemat inimest vaevalt et
kunagi Venemaa etteotsa kerkib. Ja

ka ei erastatud avalikult, vaid kõik nad

ometi nähti Venemaas

läksid

vaenlast. Kindral Einseln ütles selle

eraomandusse hämaraid

teid

algusest peale

justiitsminister Reinsalu määras just Kaido Kama~nüüd~eksperdiks~ seoses~ VEB-fondi~

pitud rublad Venemaale üle anda,

lugude

lepingut, vaid

pidi (mistõttu pole juhus,

Laar

taas

peab

et

päevakorda kerkimisega).

aga

praegugi tollase lõhene-

mise~põhjuseks~seda,~et~kui~algul~söödi~
ühesugustest kaussidest,
di ühele mehele ette

aga siis

pan-

kuldäärega tald-

rik, läksid teised kadedaks.
Teine tollal

mine Venemaasse

on~

se

et kokku oli

otle-

aga

ometi ta mitte ainult ei rikkunud seda
müüs rublad

sõjajalal olijaile, mistõttu

Jeltsiniga

tema

hirm,

et Venemaa võib sellest teada saades

peatada vägede väljaviimise,
usutav. Kui aga väed

on isegi
lõpuks lahkusid,

peaminister

oma

avalikus

areng,

kõnes mitte

suhtu-

just venelaste lahkumise üle. Narva

ja meie kohalikesse

venelastesse. Tuletan meelde, et Laari
valitsuse

välja. Laar tunnistab,

rõõmustas

alguse saanud

millele~ film~valgust~ heidab,~

se

partneriks oli Eesti iseseisvu-

tingimusteta taastanud ja siit sõjaväe

välja viinud Boriss Jeltsin ja peaminist-

Nõukogude

autonoomiareferendumi

armee,

vaid

puhul ei ta-

hetud mõista ega leevendada kohalike
elanike hirme, vaid nähti selle taga Venemaa

soovi tükki Eestist endale ham-

mustada

jne. Mis siis imestada,

et

tol-

Kaido Kama „Rodeo” linastusel 9. II 2018 Tartu Elektriteatris.

teater muusika kino
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„Rodeo”. Lustlik mõistmine.

Kaader filmist
les õhustikus loodud Kapo näeb

prae-

võimendavad

kriisid, mis lähtuvad

gugi lastevanemate loomulikus tahtes

justiitsministri ebaõnnestunud sõna-

lapsi emakeeles õpetada Kremli

kasutusest, õllepudeli paarikümnesen-

oma

On~kena,~ et~ filmi~ autorid~ pole~ kõiki neid

probleeme retušeerinud, vaid

enam-vähem~ausalt~

avanud,~ mistõttu~

kerkib, vähemasti analüüsivõimeliste

vaatajate~ jaoks,~

filmi~ keskmesse~

simus isiku osast

ajaloos. Teisalt

küon

tunnustusavaldus Laari valitsusele. Praegused noored näevad ehk esimest kor-

„Rodeo” kahtlemata õigustatud

da nii kontsentreeritud

kujul, milliste
probleemide ja kriisidega pidid nende
isad
alles

aga ka igapäevaelus
hiljuti vastakuti seisma, ja mõis-

poliitikas,

tavad ehk
sed

on
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paremini, kui naeruväär-

need „kriisid”, mida mõned

nüüdsed

ähvarkooselusea-

disest hinnatõusust või rahvust

mõjutustegevust.

„poliitikud” päevast päeva

davast
duse

hävingust

vastuvõtmisega.

Meie viimase
loos

seoses

on

veerandsajandi aja-

aga kindlasti veel küllaldaselt

lahtikirjutamata lehekülgi ja isegi saladusi, millega dokumentalistidel oleks

õige

aeg

veel elus

tegelda nüüd, kui mäletajad
on.

EESTI LOOD 2017, II
Peeter Sauter

(Algus TMKs 2018,

nr

2)

Nüüd~kaks~ sisukamat~ filmi.

Lepiku dokumentaal „Kahe maailma
vahel”~ viis~

„Pagulasega elutoas”
Režissöör~ Kristina Norman.

Operaator

ja monteerija Erik Norkroos, helioperaator Mart Kessel

Otsa, lisavõtete

tor Meelis Muhu

operaa-

ja helioperaator Antti

Mäss, pildi järeltöötleja Erik Norkroos,
heli

järeltöötleja Harmo Kallaste, ku-

jundaja Indrek Köster, produtsent Erik
Norkroos.

vaataja~ eestlasest-jordaan-

lasest Kristi kannul Ammani

Tootja Rühm Pluss Null OÜ.

Kestus 28’ 28’’.

asuvasse

külje all
pagulaslaagrisse Jordaanias.

Markantne oli näha seal Kristi meest,
Eesti

luuletajat

Stevenit,

kellest

on

saanud~muslim~ja~kes~ täidab~muslimirituaale.
Olennäinud

teisigi pagulasdokke ja

telesaateid. Neid tehakse praegu

jal Euroopas. Näis, kas

kõik-

teema avamine

filmides~ ja~ teles~ aitab~ lahendusi~ leida.~
Seni ei tundu nii. Ehk siiski muutume

Dokke

pagulastest

gu.~ Ka~ Eesti~

on

tehtud

üksja-

lugude~ esimene~ film,~ Liis~

«Pagulasega elutoas", 2017.

tolerantsemaks, kui

näeme

lähivaates

paljude pagulaste inimlikku poolt.

Režissöör Kristina

Norman.

Jana Selesneva pagulasega majapidamisküsimusi

Ei

Vao pagulaskeskusejuhataja

arutamas.

Kaader filmist

teater muusika kino
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elutoas”.

„Pagulasega
Kaader filmist

Vahele~—~kuna~filmi~sisu~on~põnev,~

ole nad inimestena meist nii erinevad.

Aga

võõrana

tunnevad nad end siin

pahatihti küll ja ehk

on see

üks

miks isolatsioonist murtakse
ne

põhjus,

välja mõ-

vägivaldse teo kaudu.
Vao

või

hiljem dokk teha. Ja selge,

ülesfilvaate-

tata ka

Kristina Norman valis üsna
liselt keskseks

loogi-

kujuks pagulaskeskuse

üliinimliku

juhataja Jana Selesneva,
asjade hoidmisega hästi toi-

Kuigi pagulasi

araabiakeelseid.~

kiiresti.

on

Mõni~

aga

ma

kujundiks pida-

mängida. Enamasti esitatakse
asju lihtsalt ja otsekoheselt. Olgu selja kustutatud majasein,

mootorratturite mürisev

paraad läbi
allkirjade kogumine pagu-

Vao küla,
laste vastu

ja pagulastevastane miiting
(ilmselt Tallinnas) või isegi kaua Vaol

venekeelseid,

haigevoodis virelnud Yaovi Amegavi

tönkab~ veidi~

surm~sealsamas~

ja lapsed õpivad eesti keelt

Suhtluskeeleks

punas,

pimedu-

Väga uhkeks seda kujundit ei üri-

da.

leks süüdatud

punktist?

eesti keelt

ja loojuva päikese

ei oska seda suureks

et

mida, mis perspektiivist, kelle

me.

külg ununeb. Meelde jääb vaid üks

ilukaader, Vao pagulasmaja

varem

keeruline.~ Mis~ nurga~ alt~

kes tuleb

ne

ses

pagulaskeskusest tuli

anne~ on~

jään tahtmatult seda jälgima ja tehnili-

26-aastasena.

lüürilisemalt

on

kujutatud

ivake

koomilist

inglise. Vietnamlasi ei ole, kuna viet-

filmi~

finaalis,~ kus~

namlased ei

kalt~ finišisse~ jõuab~ja~ suurest~ erutusest~

saa

on

valdavalt

Pisut

Eestist asüüli küsida

tünnisõiduvõistlust
must~

mees~

võidu-

ja saadetakse tagasi. (Vietnamlasi

on

kohe tünnist vette

saabunud meile

ka

sellised ettevõtmised liidavad inimesi,

kohtu all olnud

on?)
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üksjagu, mõned

on

kus nad nüüd kõik

et

koristustalgud võsa puhastades
kohalikega läbisegi kiikumised kü-

nagu

või

plartsatab. Selge,

„Pagulasega

elutoas”. Jana pagulaskeskuse süütamise

jälgi tunnistamas.

Kaader filmist

lakiigel. Kui
se

võsa harvendades

kahe sinaka munaga

viiakse hellalt puu otsa
näidatakse lihtsalt ära,
likku välja

leitak-

linnupesa, mis

tagasi, siis seegi
midagi kujund-

pigistamata. Nii ongi hea.

Korduvalt

on

episoode, kus mus-

tunnuslik

Küllap

on

see

ja milleks seda peita. Ette

on

ja poisike võtab kiiresjeju dinamit, ještšo odna

lesu ona…”

ti üle: „Pod

sekundotška i

jolotška svitit.” („Meil

metsas kasvas

kuuseke,

dab ära

tunduvad
all

se

Araabia mehed

nat kasutatakse

valesti, määrab Jana

vastutavaks.~ „See~
ma

on~

saa

mees

aru,

nulliga?” „Ei, pluss null. See siin
kodu. Kui

sen, saan

ka

vene

oma

sipe-

on

kodus pesu

pluss null.”

Muhedaid
tuuakse

ma

„kahe

kohti

on

jõulukuusk ja tütarlaps laulab

keeles: „V lesu rodilas

jolotška,

on

siin rohkem kodus.

on

da. Eks need, kes

on

osanud siia

saa-

buda, olegi ettevõtlikumad (ja mõned

selgelt aferistlikud).
Jäin~

filmi~ sisu~ ümber~

jutustama.~

Järelikult oli, mida vaadata, ja kuigi
inimesed

ja sündmused

on

esitatud

neutraalselt, avatakse mitmeid
te

ja

na

veelgi. Sisse

mehed

aga segaduses ja
püüavad mänguritena võimalusi lei-

ju~töö,~ mis~ palka~

saan?” „Pluss null,” kostab Jana.

„Kakssada?” ei

nu

ta

mustad

naljalaulu laulvad venekeelsed

eurot~ kuus.~

Jana Selesneva haldab olukordi kergusega. Kui elanik kurdab, et pesumasi-

dülen-

lapsikumad kui jõulukuu-

lapsed. Lapsed

saada näiteks kakssada. Loomulik.

on

siit.”)

Rahakauplejatest

nähtud neile üheksakümmend üheksa

George~ja~Haider~ tahaksid~

ta all

namiit, veel sekundike ootamist ja

roh-

tad mehed üritavad Jana käest
kem taskuraha saada.

v

on,

mille üle

Normanile

Ta~

on~

aspek-

järele mõelda. Kristi-

pole pagulasteema

teinud~

pagulasteemalise~

Soomes residentuuris

„Ühisel pinnal”

uus.

töö~

ja Eestis video

(2013), kus võrdles

teater muusika kino
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Eesti
meie

pagulasi Rootsis 1944. aastal ja
praegusi pagulasi, nende olemist

ja saatusi.

ma

mõtlen,

vad autistidest

jäävad inimeste pisiport-

Meelde

Dagestanist saabunud neljalap-

reed.

Kui

seline pere, kelle emal

on

ilmselgelt

raske rääkida, miks nad kodust

lahku-

et

autistidega

on

tehtud~mängufilm,~ kus~ autistid~ mängi-

kangelasi, siis

sarnane

selli-

võimalus oleks ka Vaol. Pakuks

dele, kel säde silmis ja pidev tahmine

midagi teha ja kuskilt veidi
saada,~ ajaviidet.~ Tehke~ neist~

soomust

mängufil-

sid. Oli eluohtlik, aga miks

ja kuidas,
räägi. Naisel ei ole mingit soovi

mikangelased. Et nad tunneksid end

ta ei

kangelastena.

oma

pagulasstaatust õigustada ja

vanglast leiaks hulga nigeerlasi, kes sa-

Ülisümpaatne

veenab.

geldab ja

on

see

hee-

Zahra

teinud ilusa voodikatte.

pitsserva enliigub ja peab hak-

Plaanib teha aknakattele
ne,

kui Vaolt edasi

kama ise toime tulema. Ja

me

teame, et

Tallinnast

või

Harku

(Nii demonstreeris nigeerlasest kamraad, kes pärast Tallinna

mast huvituks.

Ülikooli õpinguid restoranis nõusid pesi,~ uhkusega~pilti,~ kus~ ta~ sai~ filmis~ kaasa

teha. Uhke kostüüm

seljas ja puha.

toimetulekuperioodil lahkuvad paljud

Filmi~ pole~ näinud~ja~kahtlustan,~ et~ teda~

pagulased Eestist. Nii seletab ka Jana

kasutati seal lihtsalt kui mustanahalist

Selesneva,
se

et Vaosse saabudes

õnnelikud, kohapeal

oodates

Kui

ja tavaeluga kohaneda

taas õnnetud.

materjal

on

tüüpi,

õnnelik.)

ni~ töö~
sümpaatne~ seetõttu,~ et~ Norman~

liigub mitmete kunstivaldkondade vahel

inimlikult tugev

aga mis siis. Ta oli

Võib-olla~ tundub~ Kristina~ Norma-

asüüliotsust

õnnetud, elamisluba saades

taas õnnelikud

püüdes

ollak-

(Kuldsõdur Veneetsia biennaalil) ja

tema ambitsioon

pole ilmselt iga hinna

tegelda~ teepuudutab; kunstilisus

(nagu oli näiteks Marta Pulga dokk

eest~ kõva~ film~teha,~ vaid~

„Zoopark”,~ 2017),~ siis~ ei~ pea~ režissöör~

maga, mis teda

dokis sekundaarne. Ehk nii

ja operaator palju tegema. On isegi

on

hea, kui nad liiga palju ei

kord hea kunst

delikaatseks. Ei hakka

tee

ja jäävad

kunstiga ehedat

elu ära tapma. Kristina Norman
dabki

tegelikkust. Mis ei välista,

rem-hiljem~läheb~keegi~
ja~ teeb~ seal~

oma~

töö~

teine-

välja kukubki.

usalva-

et

teine~ Vao~külla~

ja~ miks~ mitte~ ka~

„Lembri Uudu”

Mägi, proCüllög, operaator Heiko

Režissöör~ ja~ stsenarist~ Eeva
dutsent Edina

Sikka,~ helirežissöör~ Tanel Kadalipp,

kunstnikud on sinna visiite juba teinudki. Näiteks Minna Hint enne seda, kui eksponeeris Tartu Kunstihoone näitusel hul-

produtsent
ja toimetaja Liis Nimik, drooniliigutaja

ka

madratseid. Loodan, et läheb

rites tänatavatest Jaan Lember. Stuudio

ajakirjanik ja korjab sealt ini-

Alasti Kino. Kestus 29’ 02’’.

kunstilisema. Tean, et mõned

vanu

ka mõni

prevajõua. Üles-

montaaž~Jette-Krõõt Keedus,

Valmar Voolaid, akordion Tanel Kada-

lipp, elektrikitarr Jaan Jaago. Üks tiit-

meste~ lugusid,~ mida~ filmis,~ kus~

leerib
anne

pilt, pikalt avada ei
pole lihtne, kui araabia keelt ei

oska. Äkki mõni
läheb arabist

ajakirjanik oskab. Või

ja teeb teadusliku või po-

parim luMustvalge~ film~hääbuvast~ Pähkla~

Minu meelest selle portsu
gu.~

külast Saaremaal, kus kaheksa
inimest

mängivad,

kadumisega kadunud Lemb-

pulaarteadusliku~töö.~Materjal~ootab~ja~

kolhoosi

muudkui uueneb.

ri Uudu küllatulnud vaimu.
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vana-

nagu näeksid koos

Ja ülihästi

„LembriUudu", 2017. Režissöör EevaMägi.
Üks mees on Pähkla külas veel lehmapidaja.

Kaader filmist

mängivad, rääkides

laterakestega~morbiidsest~ filmist~ palju~

rahulikult

suurema positiivse laengu kui läbini
positiivsetest~ „Õuemängudest”.~ Mis~

elu
ke

suures plaanis ja
kolhoosiajast, kui külas käis

ja traktorist Lembri Uudu tegi trik-

ja jõi veini.
Uudu

nali,

kadus

külast

ja elu. Vahel nähakse Uudut
ja siis on kõik hästi, kuigi leh-

naer

unes

mad

teha, kui eestlase karakter

kadumisega

karjamaal vajuvad

unes

jalgupi-

di maasse nagu sohu. Uudu kadumine
on

kogu küla hääbumise kujund,

selle

aga

juures ei jää muud üle, kui püü-

Melanhoolia ei välista

net

ja vaikset

te

ja ta nalju.
ongi jäänud vaid üks lehm, keda

vana mees

käsitsi

Mustvalge~

lüpsab.

film~

on~

morbiidne~

eriti.

troostitu,

Kuigi elu võib olla tühi ja

on

Pähkla küla vanades

hoosnikes särts

positiivsus

sees.

Ja

nagu mõnes

see

kol-

pole ühene

positiivset ku-

vandit~ esile~ manavas~ filmis.

da mõttes alal hoida Uudut
Külla

seas

on, nagu ta

absurditunnalja. Saarlaste ja hiidlas-

on.

„Lembri
he

Uudu”

meelde Anri

tõi

mulle

ko-

Rulkovi „Helmuti”

(2001),~samuti~mustvalge~lühidokfilmi,~
ja~

kus

räägitakse arusaamatul kombel

väga~ lõbus.~ Meenub~režissöör~ Urmas~

kaduma läinud külakinomehaanikust

Reisbergi~ („Õuemängud”)~ jutt,~ et~ meil~

Helmutist,

tehakse

õudusfilmi~ mõõtme.~ „Helmut”~ oli~

teha

palju morbiidset kino ja tahaks

midagi läbini positiivset. Väga

läbini-positiivsus~
nagu nõukapropagan-

hea,~ tehtagu,~ kui~
õõnsaks ei

jää,

da. Elu ei ole

paraku

see~

ju läbini positiivne. Ja

saan ma

Eeva

Mägi naerusoo-

muti~
sed

aga

krüptiline lugu saab

sa-

aeglane~ film,~ kus~ lihtsad~ inime-

räägivad lihtsat juttu lihtsast elust.

Ja kadunud Helmut

on kõigil mõtteis
ja justkui kummitab. Mõtlesin, et tore,

kui nii meenutatakse omakorda

teater muusika kino

vara-
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„Lembri Uudu”. Pähkla küla elanikud…

surnud Rulkovit, kes ehk viirastub siis
Eeva

Mägile.

Helistasin, küsisin. Selgus, et Eeva
Mägi pole Rulkovi „Helmutit” näinud.
Mis~
on

peab~ tähendama,~

meile

et~ sellises~ filmis~

midagi väga rahvusomast.

mi”~ filmid~ on~ nii~ jube~ unised~ ja~
on

action?

lagunenud kolhoosi ja nõukaaeg-

aga

krundiga

se

aegla-

Nagu näha, saab ka

ka

on

sest

see on

taevast

droonikaadriteta

vember”
kohati

„No-

(2017). Mängukas küll,

aga

külaelu

pilt,

üliaeglane,

sordiinialuse

vaese

nalja ja lüürikaga

biidne

ja lõbus. Eestlaste

vad ikka matustel

paremad välja kui

pulmas~ja~praaznikul.

Uudu~film~oleks~nagu~üks~pikk~kulgemine,

sest

palju

on

droonivõtteid

käest~ võetud~kaameratööd;~
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tud~ film,~ kus~

ja

pilt~ mõjub~

ja nüüd

uus

ja varsti tüütab

see

on

meid

lugu sai

alles

suhteli-

ja huvitav.

Võtame ette mõned

episoodid. Ko-

he esimesel kohtumisel Uudu
ga

teh-

suurem~ osa~ võtetest~ on~

tehtud nüüd, kui asi
selt

saa~ läbi~

ära

on

ära, aga hea, et droonikeskne

nagu

ülimornaljad kuku-

ka kaks eelmist. Ja loomulikult

peale kodukü-

et~ pea~ ükski~ film~ei~

droonivõtted

Meelde tuli ka Rainer Sarneti

maa

see

la kaema tulnud Uudu vaim. Mõtlesin

tahtmatult,~

teha.

Nägudelt

kajastub
jutus. Droon lendab muudkui ringi,

aeglast~ filmi~ teha~ nii,~

ameeriklasteks hakkama, et head kino

ehedad.

pikk elu ja

ka Tarkovski

et~ kannab.~ Tegid~
ja Antonioni. Me ei pea

majapidamiste

armsate

vahet. Inimesed
vaatab vastu

Vanasti~ sai~ kirjutada,~ et~ „Tallinnfil-

sed; kus

nagu üksainus lõputu kaader, kuigi
pole seda. Kaamera sõidab muudkui

räägib

vana mees

vaimu-

jahmunult Uudut

vaadates

lugusid maru hästi. Võtab
kapist plastpilsneri ja pakub Uudule
(hiljem valatakse vaimule ja naljamehele~ ka~ viina).~ Filmi~

algus~mängitakse~

hästi sisse. Läheb natuke aega

taipa-

maks,~ kellega~ vana~ mees~ köögilaua~ taga

räägib. Et surnud sõbraga. See saab

klaariks

kaadriga, kui näeme,

ta vastas

on

et koht

tühi.

napaar

on

proua Uudu nägu katsuda

otse

kaa-

Tihti mõjub selline trikk, kus
tajume kaamera kohalolu, võõran-

merasse.

ka vaikne kaader, kus

pärast Uuduga vestlemist

heitnud voodile selili,
rahulikult

Järgmises episoodis püüab vana-

me

Tore

kaader,
nab

surma.

Liikumatu

külge lõi,

sest ta

katki. Vanad

ja kaadris vaatavad inimesed meile

lab rahulikult
Uudule

ra,

Johannes Pääsukese portreel. Mitmed

tab

küsitlevad Uudut, et kuidas teisel

pool

Priima.

ka

juba

Uudu

ja arutlevad, kas

on

aeg

juurde minna. Ja küll saab siis

panna

surmast rääkima.

Aga

Rein, kes olla siis

oma

küla

et see asi jääb
asjad. Vanahär-

õue

suu-

tugitoolis ja Uudu vaimu märgates

või ilmsi.

oma

mees

Vanaproua tukastab keset
res

pole

nii

sem-

kes

sealgi nalja, kuigi õlut ehk ei lubata
küsida, kuidas saab vanad inimesed

mees

selgeks teinud,

kaasa võtta.

Midagi ikka leiab! Võib

oma

Valvega. Seda kuu-

igatseb lauta ja loomi, piiksuajaviiteks kummist mänguelevanti.

lihtsalt nukralt otsa nagu mõnel vanal

on,

kan-

git probleemi ära rääkida, kuidas Uudu
talle

ha

on see

ja hääletu

vaataja peas. Vanaproual pole min-

mivat Uudu naise

Aga siin

on

justkui ootaks

aga kuidas kannab! Sest

orgaaniline ja sisuliselt täpne. Tihti jäetakse külarahva rahulikud pajatused kaadri tadusefektina.

va-

ta

kindel, kas näeb Uudut

Iga näitleja ei

unes

tee ka sellist

Aga kui inimeräägivad loomulikus keskkonnas

stseeni nii kenasti ära.
sed

saab, ja mõjub väga muhedalt ja nad
räägivad mõnuga. Eks nad mõtlevad

asjadest ja inimestest, mis neid puu-

surmale

panna. Teevad ära küll. Proua hakkab

ju nagunii läbi Lembri Uudu.

dutavad, võib neid

ivake

mängima

…meenutavad Uudut…
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ja justkui kohtuvad temaga taas.

…

laulma

ja laulab jõest, mis voolab, ja

lagunekolhoosivaremetel või pooleli jääehitusel keerutab tantsu üksik va-

rahutust südamest. Räämas,
nud
nud

Trofimov~ on~asjatundja,~ kuna~ liidu~ tasemel

tipptreenerist isa tõttu kasvas ta
hipodroomil üles. Tal oleks, millest pajatada.~ Kui~ TV3-s~ töötavale~Sergei~ Tro-

nem~naine~ja~siis~tuleb~sinna~kogu~filmi~

fimovile~ helistan,~ ütleb~ ta~ vaid,~ et~ nad~

kangelaskond. Kurb, ilus, naljakas ka.

ei saanud rahastust.

Rõõm
te

hulgas

näha,
on

et

tiitrites

tänatava-

Jaan Lember. Kes

on

ta

vaid üks lihtne idee,

on

on

täispikka dokki Vladimir Logi-

teeb

mis katavad

nov,~ kelle~ viimane~ töö~ oli~

oma lugudega,
poolt elu ja mida ei esita-

traagiliselt

ometi

on

sad. Au

ega

surmtõsiselt,

dramaatilised. Ja

ja kiitus,

tunda hea idee

et

on

aga mis

samas

liht-

suudetud ära

ja hea materjal,

on~

näi-

ja~Volga”(2014).~
Hipodroomi kodulehelt näen, et seal

kaheksa ehedat inimest

ta

ta

teks~ filmi~ „Poissmees~

Lembri Uudule, ei täpsustata.

Kuigi

Aljona~ Surzikova~ filmipagas~
kopsakas ja Eesti lugudesse tegi

et neid

priima~ dokk~
„Sipelgapesa” (2015) elust Lasnamäe
garaažikompleksis.~ Tundub,~
on

et~ midagi~
tegijatel jäänud kokku leppimata,

on~usaldatud~

korraga hakkasid
hipodroomist~ dokki~ tegema.~ Kaht~ fil-

hakatud

mi samal teemal teha

kogu~ filmi~ lõikes~ ja~pole~

midagi juurde kuhjama.

Lõpuks~ühest~olematust~filmist,~millest~
treiler,~ kuna~ film~ei~ saanud~ra-

hastust.

pidid~ tegema~ filmi~ Tallinna~ aja-

loolisest
on
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ginovi~

filmi~

Lo-

hipodroomist~ ja~ Aljona~

Suržikova~järgmist~tööd.~Ja~hea,~et~meil~
tegusaid~ vene~ režissööre~ on.~ Kuigi~ ka~

Aljona~ Suržikova~ ja~ Sergei~ Trofimov~

pole vahendeid
(kuigi vahel võiks seda ju proovida).
Mis seal ikka, ootame Vladimir

„Hipodroom”
on~vaid~

et kaks meeskonda

hipodroomist, mille

kinnisvaraarenduse tõttu

saatus

lahtine.

Sulev Keeduse „Varesesaare
sed”
elust.

venela-

(2012) oli priima lugu Eesti

vene

OLÜMPIAFILMIDEST
Hannes Korjus

1.

mäng

Kui~ Saksa~filmirežissöör~ Arnold~Fanck~

mäng, hümn kiirusele

(1898–1974)~ tegi~ koos~ Othmar~ Gurtneriga~ (1895–1958)~ dokumentaalfilmi~

Nendele ei

Sankt~ Moritzi~ 1928.~ aasta~

taliolüm-

üksainus kütkestav

on

vaate-

ja mehisusele.

jää alla ka „lendavad” suu-

satajad;~ kössi~ tõmbunult~ laskuvad~nad~
trampliinist alla,

et siis

hüppes õhus

piamängudest „Das Weisse Stadion”

välja sirutuda, lindude kombel heljuda.

(„Valge staadion”, 1928)1, viibis seal

Tullin Thams2,

kõrval~ ka~ tema~mäefilmide~ kaasvõitle-

73 meetri

ja Leni Riefenstahl (1902–2003), kes

palju,

on

neid mänge meenutanud nõndaviisi:
„See oli suursündmus. Ainuüksi toonaseid

olümpiamänge raamistanud
Engadini muinasjutuliselt ilus maastik
oli ise otsekui

„Talvemuinasjutu” de-

koratsioon.”

ainsaks

leton~ja~ suusatajad,~ kes~ pöörases~
pos

te

puhkust annab, on suuriluuisutajate harmooniline, libisev

jäänud Riefenstah-

arvamusavalduseks.

1928.

looduse

eesotsas on Sonja
ime 3. Tema hüpped justkui

polekski allutatud maisele külgetõmsellel

„Die weiße Arena” („Valge areen”).

kaunis

Olümpiaadi oli kõik suu-

valmitme-

silmailu; värvirikkus

gel lumel mõjus rõõmsalt
värvilised vaibad

nagu

valgel taustal… Nii

palju noori inimesi polnud vist kunagi
kokku tulnud… Kõik sellised

varem

sketem-

läbi tuulekeerise uhavad. Ainus,

bejõule. Sonja

repärane

liiga

mis silmadele

filmile~pühendatud~asjakohane~kirjutis~
enne

on

Vahepeal

kaunis bobisõit, hullumeelne

on

aastal ilmus tema sulest ülalnimetatud

„Juba

seda

et rahulikult vaadata.

liikumine; nende

See tõdemus ei
li

julgeim neist, hüppab

kaugusele

ei~

on tõeline imelaps. Kõik
valgel areenil oli unustamatult

ning ma olen rõõmus, et ma
pidanud~filmima.”4Aga ometi neid

olümpiamänge~ filmiti.
2.
On~ filme,~ mis~ ilmuvad~viivuks,~ et~ see-

peale kaduvikku haihtuda. Võimalik,

lõbusad, rõõmsad, justkui võistleksid

et

ereda

pühendatud~filmide~kohta~ —~nii~ amet-

päikesega helesinises

taevas…

Olümpiamängude avatseremoonia
kaasahaarav vaatemäng

on

juba algusest

peale. 25 rahvust tulevad undava tuuletuisu saatel

jäästaadionile

külm

tungib läbi riiete, ja mis siis? Saabub
olümpiaadi tipphetk
üheks saanud,

mass

vad rõõmuhõisked

gud

on

25 rahvust

on

juubeldab, kõla-

ja hüüded. Män-

alanud, võistlus kestab

kahek-

päeva. Kanadalased

sa

unustamatut

on

otsekui ehtsad

jääkuradid, nende

see

kehtib ka

like~ filmide~

olümpiamängudele

(dokumentaalfilmide)~ ja~

nende~paralleelfilmide~kui~ka~arvukate~
olümpiasündmusi kajastavate/ lahkavate~

mängufilmide~ kohta,~ rääkimata~

amatöörfilmidest.~ Kui~ tuleks~ kiiresti~
nimetada

mõni

olümpiamängudele

pühendatud~ film,~ poleks~ välistatud,~ et~
vastuste

seas

esineksid „Asterix

piamängudel”~ (2008,~
restier

olümFo-

rež~ Frédéric~

ja Thomas Langmann) ja ehk ka

Leni Riefenstahli

„Olümpia” („Olym-
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„Valge staadion”,
1928

(„Das

Weisse

Stadion”).

Režissöörid

Arnold Franckja
Othmar Gurtner.

pia”, 1938)

ametlik

täispikk doku-

mentaalfilm~Berliini~ 1936.~ aasta~

suve-

ahelsõnad

gude/ olümpiakunsti
olla~

ka~ J.-J.~ Rousseaud~ ja~Karl~ Otfried~Mül-

Olgu~ siis~ „doorlaste-spartalaste~
ja~ gallialaste”~ kontekstis~ filmist~ „As-

lerit.~

olümpiamängudest.
Olulised

kelmanni kõrval tasub siin meenutada

olümpiamän-

puhul

võiksid

Antiik-Kreeka~ (olümpiamängude~

terix

olümpiamängudel” või lähtudes

Frank~ Milleri6 koomiksi „300” aineil

sünnipaik), Johann J. Winckelmanns

valminud~
linatööst~
ta
märtsikuus
Venemaal „300~

(Saksa kunstiajaloolane ja arheoloog)

2007,~ USA,~ rež~Zack~ Snyder.~ 2014.~ aas-

ja tänapäev

ning seda mitte ainult

Rie~fenstahli~ filmide~ puhul.~
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(J.~ J.~ Win~c-

ta

märtsikuus

Venemaal

ujärjele „300 spartalast

spartalast”
7
linastunud
linastunud

lmpeeri-

mi

õitseng” anti netiportaalis

gazeta.ru~ tabav~ iseloomustus~

www.

„greki

1935. aastal

kirjutas kunstikriitik

Mihhail Raihinštein

torite

J.~

oma

retsensioonis,

pühendatud nõukogude skulptoonastele taiestele

Janson-Manizeri~

va~

(täpsemalt

„Kettaheitjale”,~

O. Somova „Kettaheitjale”

ja T. Smotro-

„Granaadiheitjale”):~ „Suurepärane~

Kreeka ühes

et

eluga sedavõrd üheks saanud,

sõnad „mõttetark”

ja „kunstnik”

olid~sünonüümid.~ Feodalismi-~

krovi”B.)

mis oli

rahva

oma

inimkeha kultusega,

imekaunite staadionite,

talismiajastul

teisejärguliseks,
juurtest

mõiste
omapärase
arvukaid
viiteid

le maailmale teostumatuks unenäoks.

vaid

proletariaat

„krekism”ll

arvukaid viiteid

ümber~ Abram~Roomi~ enda~

iidse~ ideaali,~

saa

sel

esine-

antiikkunstile.

Loomulikult ei

sotsialistliku

õpe-

antiikkunstile.

tähistamaks~ A.~ Roomi~ filmides~

inim-

pannes sellesse

uue

masside

pärija

—~teostas~ Antiik-Kreeka~
oma

enam

Eeltooduga seoses oleks paslik mainida,~et~nõukogude~filmirežissööri~Abram~ Roomi~ (1894–1976)~ filme~ käsitlenud~filmiteadlane~ 1.~ Graštšenkova~ evitas
vaid

Ainult võidukas

ta rebenes rahvalikest

ega olnud

tajaks ja kasvatajaks.”lo

jõu ja graatsia
areenidega jääb jõuetule kodanliku-

konna varasalve talletatu tõeline

ja~kapi-

muutus kunst millekski

puhul üle

ega

mängufil-

mist „Karm nooruk”l2:

1) Riefenstahli „Olümpia” algas kreea) „Ket-

sisu.” 9 Või I. Kripkin: „On üldteada

ka

tõik,~ et~ kunsti~ hiilgeaeg~oli~ Vana-Kree-

taheitja”~ lihakssaamisega.~ Roomi~ filmi~

kas. Kunst täitis seal tähtsat rolli, olles

alguses

„Metropolis",

kujuri Myroni (5. saj
näeme

ühte

e

m

peategelast, pro-

1927. RežissöörFritzLang.
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„Karm nooruk”,
1935

(„Strogii

junoša”).
Režissöör Abram
Room.

fessor

jub

Stepanovi naist Mašat, kes väl-

Aph-

merest otsekui lihakssaanud

rodite; hiljem näeme, kuidas professor

nenud üks meheliku välimuse tüüp.
Heledad

silmad,

Stepanov kõrvutab Veenuse skulptuu-

see

ri Maša

kust ilust. See

fotoga.l3

2)~ Fokini~ sõbra~ Kettaheitja/Diskobolose

põgenemine Tsitronovi

eest

on

la-

heledad

juuksed,

kolmnurkne torso, lihaseline rind
on

nüüdisaegsest meheli-

näide

punaarmeelaste ilu,

on

rinnas VTK märki kandvate

oma

rukite ilu.”

noo-

VTK märki

(Võrdluseks

hendatud~20.~ aastate~ komöödiafilmide~

ülistati näiteks ka S. Maršaki

gag’idena.~ Kettaheitja~ ronib~postamen-

ses

luuletu-

„Lugu tundmatust kangelasest.”l4)

dile, võtab myronliku poosi ja hakkab

Juri Olešale avanes punaarmeelaste ilu

Tsitronovile torti näkku

kolmnurkses torsos, lihaselises rinnas.

loopima.

3)~Ühes~ olulises~stseenis~ tutvustab~Gri(Dmitri~ Dorliak)~ kaaskom-

ša~ Fokin~

noortele

oma

leiutist, VTK kolmandat

kompleksi

tõelise kommunistliku

eesmärgiselgus, sihikindlus, iseloomutugevus, suuremeelsus, heldus (omanditunde väljajuurimiseks), sentimentaalsus, karm suhe egoismiga, karsnoore

kus.

hingeomaduste kogumit:

Stseenis

osalevad

demonstreerivad

oma

komnoored

lihaselisi

torso-

Hiljem oleks Arno Breker (1900–1991)
oma~

armee-skulptuuri~ (1938)~

justkui neid Oleša

ja~profesStepanovi~ muidusööjast~ lakei~ Tsit-

ronovi vahel:
Tsitronov

dab,

(Maksim Štrauhh): „Tähen-

te olete nõus, et

mist ei tohi

muidugi olla.” 15
nõukogude Übermensch.l6

Diskobolos: „Kas

Juri~ Oleša~ (1899–1960)~ kirjutab~ Fokini~

lenkuju-

see on

Fokin:~ „See~

on~

puhas~ võim.~ Ta~ pole~

pankur… Ta

nunduse

geenius… Kuuled?”
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on

inimese võim

inimese üle või mitte…?”

välimuse kohta: „…tänu tehnika,

ja spordi arengule

see on

Fokin:~„Rääkige~lihtsamalt.~Võrdsusta-

kajastav antiikne aktiskulptuur.
autor~

sotsialism,

ebavõrdsus?”

Tuleb

ja~ algteose~

luues~~

lugenud.

Oluline~on~ dialoog~Fokini~
sor~

sid, taustaks Winckelmanni kaanonit
Filmi~ stsenarist~

sõnu

on

suur

õpetlane,

ta

on

Diskobolos:

„Aga kas geeniuse võim

Fokin:~

võim?~

„Geeniuse~

kummardamine? See
duse? Jah. Jääb. Minu
noore

Geeniuse~

tea-

tähendab,

jaoks jääb. Kom-

jaoks. Jah… Suure mõistuse mõ-

ju… See

on

imekaunis võim.”l7
satu

juhuslikult Oleša näidendisse ja sealt
Roomi~ filmi.~

ÜK(b)P
sil

1934.~ aastal~ toimunud~

XVII

selgitab Stalin

„ Igale

kongres-

võitjate

leninlasele

tamine vajaduste
väikekodanlik

oma
on

aruandekõnes:

selge,

võrdsus-

et

ja isikliku olme alal

reaktsiooniline

mis sobib mõnele

on

totrus,

ürgaegsele askeetide

aga mitte marksistlikult

sektile,

orga-

niseeritud sotsialistlikule ühiskonnale.
Ei

oleksid

sed,

et kõikidel

ju nõuda,

saa

inimestel

ühesugused vajadused ja mait-

et kõik elaksid

ühtemoodi.”lB

1935. aastal linastunud Riefenstahli

„Tahte triumf” (1934. aastal

Nürnber-

gis toimunud NSTP parteikongressist)
manifesteeris Saksamaa Übermensch’i,~
tehes seda

hiljem
da

esteetikaga, millest Stalin

nii sisse oli

võetud,

oli Teise

„Olümpia” esteetika
maailmasõja järgseil aastail
lähtepunktiks mingi teist-

kahtlemata

Riefenstahli–järgsete~ olümpiafilmide~ hinda-

suguse~ kriteeriumi~ otsimisele~

miseks. Esimestel

nõukogude Übermensch ei

Too

3.
Leni Riefenstahli

jääb püsima?”

et seadis

se-

sõjajärgsetel aastatel
polnud Riefenstahli esteetikast kuigivõrd~lihtne~mööda~ vaadata~ja~ võib-olla~
seda eriti ei tahetudki. British Pathé

hiivis

on

1946. aastal Berliini
toimunud~

olümpiastaadionil

pool-olümpiamängude~

nn~

avamisest.2l

Kui

Berliini

1936. aasta

olümpiamängude korraldajatele
deti

peaasjalikult

ristlikku

ar-

säilinud dokumentaalkaadrid

ette

hei-

mängude milita-

ja natsionalistlikku vaimu, siis

eelnimetatud 1946. aasta

poolmängud
polnud sugugi vähem militaristlikud 22
samasugune

olümpiaBeroli
kuioperaator

pompoosne

tule süütamine nagu 1936. aastal
liiniski. British Pathé

dagi enesestmõistetavalt jäädvustanud
poolmängude
Berliini 1916.

olümpiatule
a

süütajat

olümpiamängudeks

loodud mark.

eeskujuks Riefenstahli nõukogude

kolleegidele.~ Aga~ Roomi~

keelus-

film~

tati.~ „Meie~ vastust~ Curzonile”~ polnud~

vaja.l9
Seega~ei~ olnud~Riefenstahl~ ja~ Winc~kelmann ainukesed, kes autorit
sid. Näiteks USA
dani

otsi-

kirjaniku Rick Rior-

„Percy Jackson
Olympians” („Percy Jackson

romaanisarjas

and the

ja Olümposlased”, 2005) avastab jänkinooruk

Percy Jackson, et ta on hoopis
merejumal Poseidoni järeltulija ja et
kõik~
on

Vana-Kreeka~

tõsi. R. Riordan

sed

jumalad

on

kaks tuhat aastat

müütides~

selgitab,

pajatatu~

et

antiik-

USAsse asunud: kui

tagasi oli läänemaa-

ilma keskmeks Kreeka, siis nüüd

on

selleks USA2O.

teater muusika kino
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Riefenstahli~ filmilikult~ alt~ üles,~
laadselt

sama-

prevaleerivate militaarpersoo-

Parade” („Võiduparaad”, 1946), „The
Royal Wedding Presents” („Kuning-

nidega. 1936. aastal võis näha Adolf

likud

Hitlerit

is Crowned”

ja

tema kaaskonda Pierre

Coubertini~
ri~

de

ja~ Henri~ de~ Baillet-Latou-

saatel;~ 1946.~ aastal~ defileerisid~USA~

kindral

MacNarney

ja liitlasvägede

Kahtlemata~ panid~ Riefenja „Olümpia” juhtivad operaato-

pulmakingid”, 1948), „A Queen

nitud”,
The

(„Kuninganna
1953), „Churchill

kroo-

on

Man of

Century” („Churchill

sajandi

mees”,~ 1955).~ Ideoloogiakesksete~ filmi-

ohvitserid. 23

de näiteks sobiks hästi ka 1936. aasta

stahl

Garmisch~ Partenkir~cheni~

rid~ Hans~ Ertl,~ Walter~ Frentz~ ja~ Guzzy~

(Gustav)~ Lantschner~
nilise

oma~ võimsa~

teh-

oskusteabega järeltulijad üsna-

gi kauaks teatud esteetilisse patiseisu,
mis oli lisaks muule

tingitud ka sõja-

järgsetest kasinatest
aasta

Londoni

aegadest.

1948.

suveolümpiamängude

ametliku~ filmi~ „XlVth~

Olympiad:~ The~

Glory~ of~ Sport”~ („XIV~ Olümpiaad:~
spordi hiilgus”) autoriks oli Castleton

Knight (1894–1972), kes oli teatud

mõttes

samasugune

Riefenstahlgi.

õuelaulik

Riefenstahli

nagu

vägevale

filmograafiale~ —~ „Der~ Sieg~ des~ Glaubens”

(„Usu võit”, 1933), „Triumph des

Willens”

(„Tahte triumf”, 1935), „Tag

der~Freiheit”~ („Vabaduse~ päev”,~

„Olympia” oli Knightil

vastu

1935),~
panna

taliolümpia-

mängude~ režissööri~ Carl~ Junghansi~
kõnekas nimistu:

„Lenin

1905–1928”

(1928; Junghans produtseeris selle koos
Willi~

Münzenbergiga24); „Weltwende.

Zehn Jahre

Zehn Jahre
Republik
Sowjetunion”~ („Maailmapööre.~ Kümme

aastat vabariiki

kümme aastat

Nõukogude Liitu”, 1928); „Was wol(„Mida taha1928), rääkimata

len die Kommunisten?”
vad kommunistid?”,

Nõukogude~ olümpiafilmide~ autoritest~
nagu

Jakov Posselski

(1894–1951)

oma

filmidega~ „Vsesojuznaja~ spartakiada”~

(„Üleliiduline spartakiaad”, 1928); „13
dnei
va~

(Protsess Prompartii)” („13 päe-

(Tööstuspartei~ protsess)”,~

1930),~

„Krasnõi~ sport~ (Gotov~ k~ trudu~ i~

obo-

rone)”~ („Punane~ sport~ (Valmis~ tööks~

„The Second Battle of London” („Teine

ja kaitseks)”, 1931), „1 maja v Moskve”

Londoni

(„Esimene mai Moskvas”, 1934, koos

lahing”, 1944), „The Victory

1916.

a

Berliini

olümpiamängudeks
rajatud

staadioni

avamine.

Võimlejate
paraad.
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«Olümpiamängud Antiik-Kreekas", 1924 („TheOlympic Games as TheyWere
Ancient Greece"). Režissöör JeandeRovera.

Practicedin

sotsiaal-

I.~Venžeri~ja~l.~Setkinaga)~ja~lrina~Venžer~

guses kasutasid rahumeelsed

(1903–1973)~ filmidega~„Parad~ Pobedõ”~

demokraadid tänavamanifestatsioone,

(„Võiduparaad”, koos Vassili Beljajevi
ja Jossif Posselskiga, 1945), „Molodost

et

našei stranõ”
kov~

(„Meie noorus”, koos Ja-

Posselskiga,~ 1946),~ „Vsesojuznõi~

parad~ fizkulturnikov”

(„Üleliiduline

paraad”, koos Sem-

kehakultuurlaste

jon Bubrikuga, 1947), „XV olimpiiskije

kuulutada

oma

osalusele Saksa

õigust suuremale

impeeriumi poliitilises

Seega olid distsipliin ja kord vajalikud näitamaks, et manifestatsiooni-

elus.

dest

osavõtjad

on oma

riigi ustavad ko-

sotsiaaldemomisuured hulgad inimkehi pealtvaata-

danikud. Rahumeelsed

kraadid kasutasid sihilikult efekti,

igrõ” („XV olümpiamängud”, 1953),

da

(„Innsbrucki olümpial”, 1964), „Pod znamenem velikogo oktjabrja” („Suure Ok-

jais tekitasid. Inimkeha keelest kujunes

„Na~ olimpiade~

toobri

v~

Insbruke”~

5O let”

lipu all”, 1967), „SSSR

aastat NSV

Liitu”, 1972).
Essexi Ülikooli teadur Nadine

(„50

sol2s

Rosnatsionaalsotsiapropaganda lõi esteetilise pämida ei saa niisama lihtsalt mitõdenud,

on

listlik

randi,
nema

et

visata. 26 Rossol

on

sedastanud

(kasutades ka asjaomast alapealkirja
„Ruumid, kehad ja distsipliin: avaliku
ruumi

et 20. sajandi kaja kolmekümnendatel

hõivamine”),

hekümnendatel
aastatel ei

kuulunud

tänavamanifeseten-

tähtis instrument nagu ka sündmuste
ruumilisest ulatusest, käimise stiilist,
demonstrantide

Paraadid

dikaalsete

—~

„Avalik

ruum

on

arsenali.

alati olnud tähtsaks

poliitiliseks võitlusväljaks. Seda võib

sõjaveteranid

Schwarz-Rot-G01d27

(see organisatsioon asutati 1924. aastal
vabariigi kaitseks) —, kes väljendasid
end

konstitutsioonipäeva paraadidel
(Weimari vabariigi konstitutsiooni all-

kirjastamine 11. VIII 1919). Kriitikud
paraadid

natside

vabariigis pelgalt ra-

Reichsbanner~

heitsid

ainuüksi

nende

poliitiliste jõudude päralt.

Olid ka vabariiklastest

dusi

esteetika

ja

ja demonstratsioonid ei

olnud Weimari

tatsioone, massidele suunatud

ja lavastatud massiüritusi kaasav

riietusest

sammude tekitatud kõminast.”

ette,

et

konstitutsioonipäeva

jäljendasid

militaristlikku

stiili.~l92s.~aasta~suvel~toimusid~Frankfurdis~

töölisolümpiamängud.2BNende

kavva kuulusid

täita poliitilisi nõudmisi ja veendumusi

igasuguse spordipeo
tavapärased komponendid, kuid teiste

inimkehadega. 20. sajandi al-

spordiüritustega võrreldes oli ka mit-

kandvate

teater muusika kino
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meid

näi-

silmanähtavaid erinevusi,

teks Alfred Auerbachi näidendi

põhjal

millega pub(sama „Rõõmuoodi” esi-

ood” Schilleri sõnadele,
likki ühines

pärast”29.~ Etendus~ toimus~ Frankfur-

hiljem ka Berliini olümpiamängudel). Avatseremoonia üheks osaks olid

di staadionil 50 000 inimese

masside

lavastatud massietendus „Võitlus Maa

ees,

ühes

ja näitetruppidega ka-

massikooride

hest~ Frankfurdi~ teatrist,~ samuti~ kahe~

noorsoo-organisatsiooni~

sotsialistliku~

esindajatega. Toonastes meediaväljaannetes

märgiti,

tegemist oli „ esi-

et

nüüdisaegset tüüpi etenduse lühiversiooniga, mida etendatakse vabas
mese

õhus

ja mis

on

suunatud massidele.

tati

võimlemisharjutused, mida

iseloomustasid
hea rüht

riietus,
ühesugune
ja sünkroonsed liigutused.

Frankfurdi~

töölisolümpiamängudele~
raamat kirjeldab massijärgmiselt: „Kaheksa tuhat

pühendatud
võimlemist

gümnasti marssisid kaheteistkümnes
otsekui proletariaadi võimsad pataljonid, taustaks punalippude meri.

reas

mi-

Massikoorid sümboliseerivad masside

Treenitud harmoonilised kehad,

võitlust”.3o

da katsid ainuüksi lühikesed mustad

vahel

Koorigruppide
ära

jaotatud,

koor”

gruppi

muu

olid

osad

hulgas „Võimurite

ja „Diplomaatide koor”. Kaks
võitlesid

maailmas~

ülemvõimu

pärast

—~ võimas~ poliitiline~ ja~ fi-

nantseliit~ tööliste~ masside~ vastu.~
võimurid

tegid valearvestuse ja rah-

vaste vahel

puhkes sõda. Kui sõda oli

kõik ära hävitanud,
se

Aga~

kehastajaks

jäi tulevikulootu-

noorus.

Etendus

lõppes

üleskutsega kõikide nende ühinemi-

trussikud, seisid kindlalt

nagu

kivi-

sambad või kõikusid muusika taktis.
See oli tervise, elu

ja jõu unustamatu
vaatepilt.”3l Võimlemisharjutused kujunesid~ tööliste~ massiürituste~ iseloomulikuks osaks. „ Korrastatud massid
hakkasid sümboliseerima

distsiplinee-

ritud~tööliskeha.”32
Aasta pӓrast~ 1925.~ aasta~Frankfurdi~

töölisolümpiamӓnge~ toimusid~ Kölnis~

seks, kes ihkavad osaleda tuleviku

(4.–11. VII 1926) nn Saksamaa rahvusmängud (II Deutsche Kampfspiele33).

misel.

Lisaks

Lõppakordina kõlas

loo„ Rõõmu-

spordivõistlustele kuulusid üri-

„Pariisi olümpiamängud
1924”,

1925

(„The

Games
Olympic

in Paris 1924”).
Režissöör Jean de

Rovera. Kaader
Rahvusvahelise
Olümpiakomitee

2017.

a

restaureeritud

filmist.
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„Tee jõu ja iluni —

film nüüdisaegsest kehakultuurist", 1925(„WegezuKraft und

Schönheit"). Režissöör Wilhelm Prager.
tuse kavva ka

massiharjutused, mida

sooritati~ analoogiliselt~ Frankfurdis~ toi-

munutega: kaks tuhat gümnasti

rivis-

tusid kahteteistkümnesse ritta. See oli
uskumatu
ka

vaatepilt: inimmeri muusi-

saatel oivaliselt

mas.34 N.

Rossoli

koratraktiiv-

tõdenud,

võis~ töötada~ erinevate~

erakondade

filmitud~

kasuks.3s

et

poliitiliste~

Selle

kinnitu(1903–

need episoodid on
varjatud~ kaameraga.~ Tollest~

peost õhkub nooruslikku optimismi,
mis

väljendub eriti lõpulaulus „Edasi,

ei nõrkeda end lase”.”39

harjutusi soorita-

on

rastatud masside esteetiline
sus~

baõhuetendusi

Pärast~ Teist~ maailmasõda~ oli~
fenstahli

tehniliste

võimaluste

damine vägagi problemaatiline, sest
Inglismaal arvati 1948. aasta Londoni

olümpiamängude eel olevat vaid kolm
kaamerat.4oNing~ RiefenKnight: „This~ British~ film,~

seks võiks tuua Slatan Dudowi

Technicolori

1963)36filmi~„Kuhle~Wampe~või~kellele~

stahl

kuulub maailm”

for all its Technicolor, is

(„Kuhle Wampe oder

Riekor-

versus

no

more

than

a

Wem~ gehört~ die~ Welt?”,~ stsenaristid~

utility model.”4l Ilmselt pole vähetähtis

Bertold

ka

Brecht/Ernst Ottwalt,

1932,

Prometheus~Fi1m37).38
S.~ Kracauer~ kirjutab:~ „Filmi~
natsiooniks~

on~

kulmitöö-

looduses~ toimuv~

asjaolu, et C. Knight kulutas oma
olümpiafilmi~ „XIV~ Olümpiaad:~ spordi kuulsuseks”

(kestus 136 min) mon-

teerimiseks Riefenstahli kahe aastaga

lisspordipidu.~ Filmivõtetel~ osalesid~
Töölisspordiliidu,~ Tööliste~ teatrisõp-

võrreldes tunduvalt vähem aega

ruskonna~ ja~Berliini~tööliste~kooriühin-

New

gu

esindajad, ühtekokku umbes neli

tuhat inimest…
ekraanil

Lõputu jadana

võimlemisvõistlusi,

C.~

olümpiafilm~ esilinastus~
Yorgis 1948. aasta septembris.

Knighti~

Ning

on

ehk loomulikki, et 1949. aasta

näeme

lõpus (1948. aastal pälvis Riefenstahli

kooriva-

„Olümpia”~ Lausanne’i~

de esitatud melodeklamatsioone,

lil~

filmifestiva-

olümpiadiplomi)~ pöördus~ Helsingi~

teater muusika kino
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olümpiamängude korral-

1952. aasta

gi

pole

vähem

sugugi

„ametlik”.

duskomitee

president 42 Helsingi suveolümpiamängude~ametliku~filmi~ as-

Melbourne’i~ 1956.~ aasta~ olümpiamän-

jus43 Riefenstahli poole. Riefenstahl ise

ni, Peter Whitchurchi „The friendly

põhjendas

oma

keeldumist

„ Peamiseks takistuseks oli

järgmiselt:
enda

mu

film~„Olümpia”.~ Ma~ teadsin,~ et~

ma~

ei~

suuda seda ületada, aga kehvemat ei
tahtnud

ma

games”
(„Sõprusmängud”,
1956)48
ja~ René~ Lucot’~ (1908-2003)49 „Ren-

dez-vous~ à~ Melbourne”~ („Kohtumine~
Melbourne’is”,~ 1957).~ Viimase~ heliloo-

ja~ Christian~ Chevallier’~ džässikompo-

teha.” 44

50-ndatel~

gudest tehti kaks ametlikku versioo-

võib~ täheldada~ olümpia-

sitsioonid~

„Olympia”,~ „Rendez-vous~

mänge~ kajastavate~ paralleelfilmide~ tu-

à~ Melbourne”,~

lemist. On

jooksu~ olümpiavõitjaks~ tuli~ R.~ Lucot’~

Helsingi olümpiamängude

ametlikud~ filmid~ —~Hannu~Lemineni~

„Maailmat

kohtaavat”

(„Maailmad

ja „Kultaa ja kunniaa”
(„Kuld ja kuulsus”, operaatoriks ka

kohtuvad”)

Sepp Allgeier)

ning nende kõrval

kaasmaalane Alain

(maratoni-

Mimoun)

on

sa-

mavõrd~ iseseisvad~ teosed~kui~ Francis~
Lai~

„Grenoble’i~

lumede”~

muusika~

või Henri Mancini 1972. aasta

olüm-

piafilmi~ „Visions~ of~ eight”~ („Kaheksa~

debüüt

pilku”)~

Müncheni-kompositsioonid~

„Olympia 52”45(kestus 82 min)46. 1968.

„Pretty

girls” („Kaunid tüdrukud”),

aastal,~ kui~ Claude~Lelouch~ ja~ François~

„Ludmilla’s~

Chris

Markeri

(1921–2012)

„Marathon”~

Reichenbach~ teevad~ Grenoble’i~

olümpiamängudest~
France”~

filmi~

„13~ jours~

Jacques~ Ertaud’47 ja~ Jean-

Jacques Languepini „Les neiges
Grenoble”~ („Grenoble’i~ lumed”,~
on

en~

(„13~ päeva~ Prantsusmaal”),~

valmib~ ka~

mis

tali-

kummalisel kombel

Reichenbachi~ filmi~

de

1968),~

Lelouchi/

varju~ jäänud,~ kui-

Theme”~

(„Ljudmilla”),~

„Theme~ For~ The~ Losers”~ („Kaotajad”~

—~Claude~Lelouchi~ filminovelli~ jaoks),~
„Olympic Village”

(„Olümpiaküla”).

Ja ehk ka Helmut Zachariase „ Tokyo
BBC

Melody” („Tokyo meloodia”)

olümpiareportaažide~ tunnusmeloodia.~
Helsingi 1952. aasta olümpiamängudega

pandi alus

nn

nõukogude täispikka-

„ Olümpiamängud”, 1928. („De
Olympische
Spelen”).
Režissöör
Wilhelm

Prager.

Kaader
Amsterdami
1928.

a

suveolümpiamängude filmist.
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„Maailmad
kohtuvad”, 1952

(„Maailmat kohtaavat”).
Režissöör Hannu
Leminen. Kaader

Helsingi 1952. a

suveolümpiamängude

filmist.

de~ olümpiafilmide~ traditsioonile.~ Rah-

tarvidustki.

Lennuk, mille

pikaldaselt pilvedes kulgev lend ke-

misest

hastas~ Riefenstahli~ „Tahte~ triumfis”~

kujunes Moskva

filmide~ Keskstuudio~

jäädvustaDokumentaal-

tumiseks

vusvaheliste suurvõistluste

monopol 50; selle

Juhi laskumist maale,

taevase

tipphetkedeks~ võiks~ ehk~ pidada~ 8.~ Go-

sakraliseeritud.

Nüüd

de-

on

toimub

kõik

se-

lovnja~ja~D.~ Gasjuki~ Mexico~ 1968.~ aasta~

kiiresti, asjalikult, ilma igasuguse

mängudele~ pühendatud~ filmi~ „Mexico~

miootika

rasked stardid”

on Rooma, Tokyo, sähke, siin on teie
pambud, ning edasi. Lennuk on kao-

(mis tehti küll hoopis

Populaarteaduslike~ Filmide~ Keskstuudios)~ja~Juri~Ozerovi~ametlikku~Moskva~

tanud

1980.~ aasta~ mängude~ filmi~ „00~ sport—~

dina,

sa

oled rahu”.

70.

aastail

teostena~ kavandatud~
me

ei tehtudki

jäid

iseseisvate

suveolümpiafilnn

spetsiaalsed

ja juhikujuta. Kohe,

oma

võimuoreooli Juhi

sest sellest

lasku

kohe

atribuu-

pühalikust paigast ei

maapinnale mitte jumal, vaid
Aga Roomas vist ei saanud-

hobune.
ki teisiti

see

oli

juba Caligula know-

väljaanded51 ja iseseisvad taliolümpiamängude~ filmid~ (aga~ mitte~ enam~ täis-

how.~ Samavõrd~ nobedalt-sportlikult~

pikas~ formaadis,~ vaid~ lühifilmidena),~

näidatakse

tegijaks~režissöör~ Vladimir~Konovalov.~

le

ja~
ükskõiksusega rituaali suhtes

sihiliku

püha Peetruse väljakukogunenud sportlaste õnnistamist

Mujal~ valminud~ filmidest~ võiks~ mai-

paavst Johannes

nida~ läti~ filmirežissööri~ Ansis~

hikawa~

Epnersi~

XXIII

poolt. Kon Ic-

olümpiafilmis~ „Tokyo~ Olym-

„Olümpia mesipuud” (Riia Videokes-

piad” („Tokyo olümpiaad”, 1965) las-

kus,~ 1989),~ Söuli~ 1988.~

kub Juhi asemel teiste

aasta~

olümpia~

seas

maale

Ah-

filmi,~ mille~ ta~ tegi~ NSVL~Riikliku~Spor-

med Isa, Tšaadi

keskmaajooksja, kes

dikomitee tellimusel.

800~

välja~ jääb.~ Ichikawa~

Hilisemates

Romolo

Marcellini

(1910–1999) ja Kon Ichikawa (1915–
2008)~ Rooma–Tokyo~ olümpiafilmides~
polnud Myroni „Kettaheitja” taaselus-

m~

finaalist~

filmibki~ terve~ novelli~
tollest~

Ahmed~ Isast,~

olümpialuuserist~ ja~ -turistist.~

Ta sülitab Riefenstahli kaanonile;
da~näitab~ ju~olümpiafilmi~

teater muusika kino

se-

alguski,~ kus~
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„Tokio olümpia”,
1965

(„Tokyo
Olympiad”).
Režissöör Kon

Ichikawa.
Kaadris tšehhi

võimlejanna
Vera

vägev raudkera inimtühje korrusmaju

purustab

nõnda

purustatakse eilset

—,~ ja~ jätab~ rahumeeli~ filmi~
lõppu~ „Auld~ Lang~ Syne’i”~ („Lahku-

maailma~

misvalss”) meloodia, mis
le lääne inimestele tuntud
lähedane Mervin

kõikideja südame-

on

Leßoy 1940.

Časlavska.

dub vaatajate reaktsioonidele, võitjate
ja kaotajate käitumisele nii võistluste

käigus kui ka lõpul, sportlaste olmenüanssidele.

Suurepärased värvid, eri-

ti~ öistes~kaadrites.~ Minu~arvates~ on~see~
senistest~ olümpiafilmidest~ parim.”s2

mängufilmist~ „Waterloo~ sild”.~ Tokyo~

Moodsamate aegade saabudes, kui
pilvede alt sisehallidesse koliti, kadu-

olümpiamängude algus ja lõpp on üks-

sid võimalused

aasta

al-

ainus memento läänemaailmale

ve

mängida taeva ja pilmotiividega nõnda, nagu seda oli

gab olümpiatule süüdanud Yoshinori
Sakaiga, kes sündis Hiroshimas 6. au-

mängude

gustil 1945, ja lõpeb küünlavalgusval-

Marcellini

siga. Tehes Rooma olümpiamängude

keskel

ametlikku~ filmi~ „La~
de”

(„Suur olümpiaad”, 1961), kasutas

Romolo Marcellini

asjaolu,
sid

grande~ Olympiasuurepäraselt

et mitmed võistlused

ajaloolistes paikades

ära

toimu-

maadlejad

Basilica~ di~ Massenzio~ kivivõlvide~ all,~

teinud

olümpia-

Riefenstahl Berliini

vettehüppevõistlustel

Vana–Rooma

või

mälestiste

(tõsi küll, Ateena 2004. aasta
suveolümpiamängudel tehti omalaadne

restart,

kui

kuulitõukevõistlused

ei toimunud mitte

olümpiamängude
peaareenil, vaid ühel antiiksel olümpiastaadionil).
Taliolümpiamängude~ filmidel~ oli~

võimlejad Caracalla termides, marato-

suvemängude

nijooks ajaloolisel Via Appia teel. Ning

nold~Fancki~ mäefilmide,~ näiteks~ tema~

tehnikamehena ei pääsenud Marcellini
muidugi~ mööda~ helikopterist~ —~seda~

piamängudele pühendatud ametliku

ju Riefenstahlil ei olnud.
Marcellini teos
suse~

lilt

pälvis hiljem prant-

filmiteadlaselt~

Georges~ Sadou-

üpriski kiitva hinnangu: „Romo-

ees

1928.~ aasta~ Sankt~ Moritzi~

filmi~

romantism,

või~ vähem~edasi~ kesta.~

(1908–1981)

lo~ Marcellini~ režissuuri~ iseloomustab~

d’Ampezzo~

kultuursus~ ja~ huumor.~ Ta~ ei~ pööra~ tä-

jastav~ ametlik~

helepanu mitte atleetide lihastele või
nende
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kangelastegudele, vaid kesken-

taliolüm-

„Das~ weisse~ stadion”~ esteetika,~

müstiline

roni

Ar-

ehk eeliski

võis

rohkem

Giorgio~ Fer-

1956. aasta Cortina

taliolümpiamänge~
film~„White~

ka-

vertigo”s3

(„Valge~ pööritus”)~ algab~ —~ justkui~
romantilise~ vastandversioonina~

Rie-

„Sapporo taliolümpia",

fenstahli

1972 („SapporoWinter Olympics"). Režissöör Masahiro

„Olümpiale”

proloogiga

Võrdluseks võiks mainida Moskva

Põhja-Itaalia~ mägikülas.~ Võib-olla~ po-

Dokumentaalfilmide~ Keskstuudio~

le~ G.~ Ferroni~ mäed~ nii~ müstilised~ kui~

žissööri~ Aleksandra~ Rõbakova~

A.~ Fancki~ omad,~ kuid~ mõlemas~

on~

re(1920–

2014)~kahte~60.~aastate~taliolümpiafilmi~

aima~ta~kunstnik~Caspar~David~Friedrichile omaseid vaateid ja vertikaalse di-

„See~ juhtus~Squaw~Valley’s”~ (1960)56ja

mensiooni

gor

bakova~ tegi~ nii~ ametlikke~ parteifilme,~

on

spordifilme~ kui~ ka~ kunstilisi~ filme.)~

jumaldamist

mogut bõt tolko
vaid

„Lutšše

gorõ” („Üle mägede

mäed”)s4. Ka suusahüpete „len-

„Olümpialinn~ Grenoble”~(1968)57. (Rõ-

Toda aega

on

NSVL

Liidus

davad inimesed” olid teatud mõttes

mustatud kui aega, mil USA

enesestmõistetavad

Liidu vahel valitses karm

kujundid,

millel

poliitiline ja

Kummalitaliolümpia-

vaid laiskurist operaator oleks võinud

ideoloogiline

vastasseis.sß

lasta~nina~ eest~ mööda~

sel kombel

need kaks

lipsata,~ samuti~

kraapiinimeRovera Pa-

iluuisutamise kohustuslikud
mised

jääl. Nood „lendavad

filmi~

aga~ suhteliselt~ ideoloogiavabad~
muidugi niivõrd, kui see toonastes

sed” ilmusid juba Jean de
riisi/Chamonix’~ 1924.~ aasta~ olümpia~

keda

filmis~

ristid

(nii~ ka~ Hollandi~ kinokroonikat~

teinud~

Polygoon~

Filmiss

jäädvustus-

tes), seejärel Carl Junghansi 1936. aasta
Garmisch~Partenkircheni~

taliolümpia-

mängude~ filmis~ (operaator~ Hans~ Ertl)~

on

iselooja NSV

oludes võimalik oli. Diktoritekst: „Oli,

ja mida vaadata. Elegantsed tujõukatest peredest. Hollywoodi

staarid. Walt Disney.”
Kas

see

hutatud
Samas

oli

juhus või oligi piire ni-

vastust teab
on

vaid tuul…

kõrvukriipiva „naši, naši”

ning edasi Claude Lelouchi (s 1937)

(meie omad, meie omad) asemel rõhu-

Grenoble’i-filmis,~

et tegemist on nõukogude sportlastega. Seistakse eemal, mitte kõrval.

1972.~ aasta~

M.~ Shinoda~ (s~

1931)~

Sapporo~ mängude~ filmis~

„Sapporo Winter Olympics” („Sapporo

taliolümpia”)

(s 1943) 1976.

ja Tony Maylami

aasta Innsbrucki

mängu-

tatud,

Toonastes~oludes~ olid~Dokumentaalfil-

mide~Keskstuudio~filmigrupi~organisatoorsed võimalused vististi tunduvalt

dele~ pühendatud~ filmis~ „White~ rock”~

tagasihoidlikumad kui ametliku olüm-

(„Valge kalju”, 1977).

piafilmi~ tegijatel,~

teater muusika kino

samas~ on~

Rõbakova~

117

„Valge kalju",

1977(„White Rock"). Režissöör

taliolümpiast. Kaadris USA

TonyMaylam. Film Innsbrucki 1976. a
iluuisutajadTayBabilonia jaRonyGardner.

filmis~rohkem~olmet-interjööri~
mis

on

—~seda,~

spordi ümber ja mis Lelouchi

sõnul~

ongi~ olümpiafilmi~ algoritmiks.~
Aeg~ võis~ olla~ karm,~ aga~ filmis~ pole~
tunda

ideoloogilise

see

tuleb sisse

Lake~ Placidi,~

Calgary~filmides.~ Aga~ se-

ni ollakse vennad

Rootsi

kirumist

vastase

hoopiski 80. aastatel
ja õed, „suurepärane

suusataja” (Sixten Jernberg) või

1900–1924”~ /~„Olümpiamängud~filmis~
1900–1924”~ raames~ arhiivifilmide~ valikut Coubertini epohhi olümpiamängudest, andes kena ettekujutuse olümpiafilmide~ ajalookirjutuse~ lätteil~ olnud~

filmirežissööridest/stuudiotest.6o

Pariisi

1900. aasta

olümpiamängude

aegu~ oli~ The~ Institut~ Marey~ (vt~ Etien-

ne-Jules~ Marey6l)

võtnud

ette

USA

„nemetskaja podruga” (saksa sõbratar).

olümpiavõistkonna liikmete kronofo-

Või~ Grenoble~1968~ —~„Тoini~ ne~ ustupila~
pobedu”~—~Toini~Gustafsson~tuleb~s~km~

tografeerimise

suusatamises~

piavõitja kaugushüppes, 60 m jooksus,

Kulakova

olümpiavõitjaks,~ Galina~
pälvib hõbeda, aga rõhuta-

takse ikka Toini võitu.
Rõbakova~
le”~

samas

„Olümpialinn~ Grenob-

vaimus

taustaks

laulavad

prantsuse tüdrukud. On 1968.
talv.~

Imekaunis~ Grenoble.~

ühendab~ neid~ kahte~

aasta

Muidugi~

olümpiasport—~olüm-

m

tõkkejooksus, 200

Richard Sheldon

m

tõkkejookkuulitõuke

olümpiavõitja; „kummiinimene” Raymond

olümpiavõitja pai-

Ray Ewry

galt kõrgushüppes, kaugushüppes ja
kolmikhüppes), mis päädis ka liikuvate

piltidega.

taliolümpiafilmi~

kaadritagune jumal, diktoriteksti lugeja Leonid Hmara, kelle
kis~

110
sus;

jätkab~ tema~ Squaw~Valley~ filmiga~

(neiks

lasteks~olid~Alvin~Kraenzlein~

suu

läbi

(Järgneb)

rää-

lugematu~arv~Dokumentaalfilmide~

Keskstuudio~filme.

Viited:
1

„Seda~ filmi~

võib~

spordifilmiks,~
4.

viga~

2008. aastal, Londoni 2012. aasta

su-

pidada~ üheks~ parimaks~

mida~

igasugune~ publik~ hu-

vaataks.”~ Reichsfilmblatt~ 1928~

veolümpiamängude ootel esitles briti

0862-000/das-weisse-stadion.~ („Das~

filmiajaloolane~Luke~McKernans9prog-

se~

rammi~ „The~
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Olympic~ Games~ on~ Film~

nr~

12,~

1k27.

stadion”,~ 1928,~

mar~

weis-

rež~ Arnold~ Fanck,~ Oth-

Gurtner,~ operaatorid~ Sepp~ Allgeier,~

Hans~

Schneeberger,~ Albert~ Benitz,~
—Film~AG~

Angst,~ Olympia~

2

Tullin

Jacob

a~

võitja~ suusahüpetes.~
Thams 73

pas

maandumisala

taha

(1898–1954, Norra).

Olümpiavõitjaks

pole

väline

kuid

hüp-

lendas

kui

vastand,

see on

selle kestmise välti-

tema~ alus.~ Vt~Slavoi~

mistõt-

28.

kohale.

Alf Andersen

(1906–

(1912–1969, Norra).

1928.~

taliolümpiamängude~ võitja~

Sankt

tingimus,~

—~

kiri:
8

Originaalpeal-

„The True Hollywood

vere-kreeklased~

Left”.

(vene~ k).~ „Pea~ kaheksa~

(Venemaa jaoks seitse) pärast Sny-

aastat

„300 spartalase”

kehakultust,

Ultravägivalda,

mentseid voodistseene
nile

fenštal 2006. Memuarõ.

„Spartacus”,

visionäärses

malate sõda:

Surematud” kui

nr~

5

Johann Joachim

lk 24.

Ladomir,

Winckelmann

(1717–

pluateeriti nelja hooaja

likus

die

peeriumi

ke

Nachahmung
in

der

(„Arutlus~

Malerei

maalikunstis

jäljendamisest
meie

kreeklaste

ainsaks

jaoks

võimalusel

ja

suur

Bildhauerkunst”

Antiik-Kreeka~ meistrite~ teoste~

ris”): „Antiiksete
on

griechischen

und

Wer-

parim,

luua

kultuur.”

jäljendamatu

1962.

lähtus

a

graafiline~

tehtud

„300”~

sandaali”

„mõõga ja

peplum’ist~ „300~ spartalast”,~ rež~ Rudolf~ Mate.

NSV

1970.
7

Liidus

linastus

see

dubleerituna

a.

uusaja

võrdõiguslikkuse

Rousseaust

uus

peitub
nustab,

oli

vabaduse vaimu

spartalikus
vaatamata

halastamatu

mi

võitlejad

eest

Prantsusmaa

Sparta:

ebameeldivatele

jne.

et~ kõik~

jakobiinideni jumaldasid Spar-

vabariiklik

ja

nagu

„mõõka-

Aga~„300~

osas

tekitav, aga ühtaegu joovasta-

jutatud (erinevalt
ta~ taskus.”~

Egor~

111~ 2014.~

—~

esteetika,

mida oli ku-

näiteks Paul Verhoeveni
ilma

igasuguse

trääsa-

Moskvitin.~ Greki~

krovi,~

http://www.gazeta.ru/

culture /2014/ 03/06/ a_5937809.5html
Zolotonosov~ M.~
Filosofija~ obštšego~ tela.~
Sovetskii~
20–30-h~ godov.~ SPb~ 1997,~
9

eros~

Slavoj~ Žižek:~ „Polegi~ imestada,~

tat

üleüldse

üle võetud mitte ainult

valt ilus totalitaarne

06.~

„Im-

arvutitehnoloogia,

on

„Tähesõdalastest”)
romaan~

tagasihoid-

kus veel.

vaid ka halvim. Selle esimeses

oli vaidlust

eks-

seriaalis

peplum’is~ „Ju-

žanri~ tõeline~triumf.~

spartalasest” pole

http://www.gay.ru/people/star/fo
Frank~ Milleri~

dega~porno”~

ekraa-

eriefekte

vältel nii

koomiksidramaturgia ja

jäljendamine

reigner/xix/ 80bio.html
6

hiilgus”

kaup.~

tempera-

rohelisele

„Herakleses” ja teab,

ja skulptuu-

võimaluseks

ja

guaššiga pintseldatud

1768)~ oma~ 1755.~ a~ essees~ „Gedanken~ über~
der

linastumist

(2007)

sai~ nende~ stiilist~ filmiilmas~ nõutud~

Riefenstahl. „Die weiße Arena”
Film-Kurier~
67/17.3.~ 1928.~ Vt~ Leni~ RieLeni

Žižek.~

http://scepsis.

naiste iluuisutamise üksiksõidus.
4

teistmoo-

Spartalik distsipliin pole

net/library/id_lsß7.html.

deri

a~

võimalik.

Istinno~ levõi~ Gollivud.~

Henie

Sonja

Moritzi~

ja

küsimus,

Sankt~ Moritzis~

1975, Norra).
3

di

kui tema valikust

tõeliselt,

surma

taliolümpiamängude~

ja kukkus,

tuli

saab elu

matu~

pälvis trahvipunktid ja jäi

tu

valib ainult siis

mitte ainult Ateena liberaalse demokraatia

kaugusele,

m

(Berliin),~

1:1,9).

Thams

1924.~

Chamonix’~

levi:~

(Zurich),~

Universum-Film~Verleih~ GmbH~
2255 m, 6 osa, 35 mm,

Richard~

avaliku

külgedele,
võib

in-

moraali

nagu

ekspluateerimine,

Vaba mõistus

allikas

mis

distsipliinis,
selle

neile

orjade

rõhumine

ilmuda alles kar-

enesedistsipliini tingimustes.

Inimene

lk 53.
10

Kripkin~ 1.~ Realizm~ i~

naturalizm~ v~ tvort-

kino.~

šestve~ hudožnikov~

1936,
11

nr

1,

Vene~ k~

I. N.

Iskusstvo~ kino~

—~

lk 9.

„gretsizm”.~
Room.

Vt~

Graštšenkova,~

Abram

„Strogi~ junoša”~ (Ukrainfilm,~ 1935).~ Filmi~

12

aluseks
ne
13

on

kirjanik Juri Oleša

näidend, mis

valmis 1934.

samanimelia.

„Saksamaa jääb kunstiajalukku

torsodega,

aga

NSV Liit

teater muusika kino

sportlike

meeste

Veenus-

119

tega.

Aleksandr

Samohvalovi
nimetati

jalgpallisärgis” (1932)
de Mona
lilt

Lisaks, aga
krossi”

„Pärast

12.

lastena~

nõukogu-

edukalt,

tüdrukut tema

maa-

(1934–1935) nõukogude

Veenuseks.” Kira Dolinina.
lami.

„Tüdrukut

XII 2013

Devuški

s

ves-

www.kommersant.

2361074

ru/doc/

S.~ J.~ Maršak.~ Rasskaz~ neizvestnom~geroje, 1937.
Oleša~ J.~ Izbrannoe.~ —Hudož.~ 1it.,~ 1974,~
lk 318–319.
Üliinimene~
(saksa~ k).~ Vrd~ Fritz~ Lang~
Film~
(1927).~
„Metropolis”~
algab~ Ülemises~
o~

15

16

kus

otsekui

gumas
17

pead

valgete gümnastidetaamal kõr-

kettaheitjad/odakandjad.

J.~ Izbrannoe.~ —Hudož.~ 1it.,~ 1974,~

324.
Bljumbaum.~ Oživajuštšaja~statuja~

voploštšennaja~

kav

muzõka:~ kontekstõ~ „StroElluär-

junoši” (Arkadi Bljumbaum.

gogo

kuju ja

nooruki”~

kehastunud muusika:

kontekstid).~

—~

„Karmi

http://magazi-

nes.russ.ru/ nlo/2008/89/bllo.html

19 Juri Oleša ja Abram Roomi
giküsimuse
teise~

ebaõnne antii-

käsitlemisel võib võrrelda ühe

tööõnnetusega~

ristika vallast.

röövleid.~ Esietendus~ läks~
varsti ilmus

õige

Pravda artikkel

—~

Tegemist

sedakorda~ folkloon

Moskva Kam-

parteilehes

„Rahva mineviku

võltsimi-

ne”~

(„Falsifikatsija~ narodnogo~ prošlogo”),~

kus

lavastuses nähti

likku teotamist. 14.

Üleliiduline

kuritaht-

ajaloo

vene

XI 1936

võttis

üritab~

Komitee

asuv

vastu

ot-

„Etendus

a)~ ülistada~ Kiievi-Venemaa~ röövleid~

positiivse

revolutsioonilise

mis

vastuolus

on

aga

vägilased

elemendina,

ajalooga; b)

mustatakse, kuigi

liinavägilasi
duste

NSVL

Nõukogu juures

Kunstide

lavastuse keelamise kohta:

suse

on vene

rahva

vene

bõ-

peamised

kangelaslike

oma-

ristiusu vastuvõtmisest

kandjaiks; c)

Venemaal antakse

ebaajalooline ja mõnitav

ettekujutus, kuigi

see

maa

Nauka

klassika~ folklora,~

NLO, 2006

Konstantin

klassitšeskaja~ filologija~
78.

nr

Vene-

tegelikult

epitšeskuju epohhu:

v

solidarnost.

klassovaja
jas:

oli

ajaloo positiivne etapp.”

Bogdanov.

18Arkadi~
i~

antiiksete

antiiksed

Oleša~

lk

„elu peremehed”

kehakultuuriga tegelevad,

na

kuid

Rahvakomissaride

14

Paradiisis,

kujutati~

Avaldatud

i~

ajakir-

—http://~ magazines.

russ.ru/ nlo/2006/78/bogs.html

http://ru.wikipedia.org/wiki/~ Перси_
Джексон_и_Олимпийцы
http://www.britishpathe.com/record.
20

21

php?id=s74s7
22

Vrd

„The Big

sportlased

Picture

saavutasid

(US Army)”: „USA

1952. suurepärased
a

merteatris 1936. aastal etendunud koomi-

tulemused,

mitteametlikus võistkondlikus

lise

arvestuses

pälviti

ooperiga „Vägilased” (lavastaja

rov, libreto autor
dini

muusika).

juba

1932.

aastal,

kuid

tekst oli

toona

vene

nadest,~ parodeerides~ klassikalisi~

ja

Venemaa

aastal~

i

jne.

Vladimirist

heakskiitvalt:

teatr”)

navägilasi kujutati

ohrankalastena.

kujuneb

etenduse

viimane~ tsaar-deržimorda.
saanud~

joodikud,~

„BõliiVürst

lõpuks

Vägilastest

vürst~ Vladimirist~

türann, aga tõeliste

120

1934.

kirjutati~ ajakirjas~ „Tööline~ ja~ teater”~

(„Rabotši

ne

ristiusu

Vladimirit

vürst

bõlii-

süžeesid~

ajaloo kujundeid

vastuvõtmist,

tuntud

ei äratanud

kahtlust. See lähtus

mingit

see

D. Bednõi

A. Tai-

A. Boro-

Demjan Bednõi,

vene

eelolid

pööra-

ajaloo kange-

selle võidu

esikoht.

saavutamiseks

sakümmend

USA

Suure

panuse

andsid

kahekNüüd

armeesportlast.

demonstreeritakse esmakordselt suurel ekraanil
misi

USA

relvajõudude sportlaste

kõigi aegade

ühtedel

olümpiamängudel.
ku~
23

otstarbega~

USA

esine-

tasavägisematel

armee

haridusli-

dokumentaalfilm.”

„Kirjandus-~ ja~ kunstiajaloolased~ räägi-

vad

või

tihtipeale „klassitsismist”

klassitsismist” 19.

Kultuuriuurijad
danud

juures
lõiku~

uut

sajandi alguse

on

ampiiriepohhil

antiigivaimustuse

tsiteeritakse

tavaliselt

„neo-

kultuuris.
tähel-

lainet.
ühte

Filipp~ Vigeli~ (1786–1856)~

See-

tuntud

memuaa-

ridest:
kasid

Brutused

„Uued

ja

lõpuks endigi juures
mida nad

nasaega,

Timoleonid

ih-

ennistada mui-

eeskujuks pidasid.

oma

mis~ oli~ New~

Yorgis~ tegutsenud~ Workers’~

Camera~ Clubi~

seejuures

tas

jätkuks.~ Münzenberg~ kasuSaksamaalt saadud

oma

os-

S.~ Glinka~ on~oma~ memuaarides~ huvitavalt~

kusteavet~

seostanud 1800. aastate

graafide~ liikumise~ algatajaks~ (Germansko-

poolt

kodanikutunde
teisalt

sega,
mis

ja

esimestel

sajandi

uue

vabadusearmastu-

kuulsuse

sõjalise

kultusega,

aastatel

bonapartismi kujul (Venemaa ja
maa

riiklikud

huvid

ühelt

antiigikultust

Prantsus-

veel

polnud

esines

jõudnud

põrkuda;~ meenutagem~Pierre’i~ [Bezuhhov]~
Andrei Bolkonski

ja

jakas
di

klassitsism sätestas näiteks 19.

alguse

se:

kaunistatakse…
odade

kilpide,

kuseintele

miks

kiivri-

sõjaatribuudid.”

kiri-

elementide ka esteetilise

seda arvestades võib mõis-

Just

järgmise põlvkonna kirjanikud

Mérimée, Stendhal,
lutama nõnda

Tolstoi

pidid

ku-

palju loomingulist energiat,

et~ sõda~ de-estetiseerida,~ rebida~ sellelt~ teat-

raalne

ilukate.

üldises

Sõda

oli

Napoleoni ajastu

kultuurisüsteemis

võimsaks

vaa-

borbõ.~
25

ri

Nadine

o

ainult).”

russkoi kulture.

Bõt

i traditsi

russkogo

natšalo XIX

dvorjanstva (XVIII

veka).

Iskusstvo-SPb.
24

Willi~

terni~

Münzenberg~ (1889–1940),~
Saksamaa~

Weimari-aegse~

kuulus

fond~

muu

Mežrabpomi~

pomoši~ rabotšim),~

hulgas Nõukogude

Venemaa~ filmistuudio~

Mežrabpom-Russ.~

Münzenbergi~ trusti~kuuluvaks~
USAs~

peetud~

Kommunistli-

1920~ asutas~ ta~

(Meždunarodnõi~
millele

on~

komin-

juhtpropagandistiks ja punaseks

miljonäriks.~

tegutsenud~

liigat~ (Worker’s~
/Rabotšaja

loetakse~ka~

Tööliste~ Foto-~

ja~

Film~ and~ Photo~

kinofotoliga,

Münzenbergi~

muu

hulgas

etenduskultuur

õppejõud.

ka Weima-

ajalugu ja
ja avalikud

26

Vt~ Andrei~ Hvostov~

Deutschland.

werk

tundmatu~

pool.~

27

2005.~

Gesamtkunst-

Saksa rahvussotsialismi
Haridus~ nr~ 5,~ lk~7-10.

—~

Reichsbanner~Schwarz-Rot-Gold~(saksa~k)~
Mustpunakuldne riigilipp.

28

Korraldajaks

oli

1920. aastal

sotsiaaldemokraatlik~ Luzerni~
natsionaal

(Socialist~

Lucerne
Workers’~

Sport

asutatud

Spordiinter-

Sport~ International/

saksa~ k~ Sozialistische~ Arbeiter~

ternationale, SASI).
siooni

vusvaheline~

nn

Nimetatud

õigusjärglaseks

Luzerni~

organisat-

Nõukogude

vastukaa-

Venemaal

väljakutset~

1930),

Kino-~

League
seda

Hollywoodile,~

võtuga
29

1921.

tütarorganisatsioonina

proletaarne Sportintern (Red Sport

ternational

RSI). Sportintern

üleliidulise

Alfred Auerbach

die~

In-

korraldas
osa-

spartakiaadi.

(1873–1954). Kampf

Erde.~ Weihespiel~

Arbeiter-~

In-

Föderatsioon.~

Töölisspordi~

Kominterni

Sport~

sai 1946. aastal Rah-

Spordiinternatsionaalile~

asutati

nn

International

1928. aastal Moskvas rahvusvahelise

tegelane.~ Münzenbergi~

ku Partei

Essexi Ülikooli

esinemised, sümboolne representatsioon.

aastal

Besedõ

Rossol,

kultuuriajalugu,

temänguliseks tegevuseks (kuigi muidugi
Lotman 1994.

—~

Hitleri Saksamaa sotsiaalne

ja

mitte

J.

orudije~ klassovoi~

Fotoapparat~

Smena,~ nr~178-179.

Uurimisteemadeks

luks

Vt

oli~ ta~
ju~Saksamaa~ töölisfoto-

je~dviženije~rabotših~fotografov).~Vt~S.~Jegenov~1931.~

Kaht-

Napoleoni ajastu sõjategevusse

peale asjaomaste
elemendi.

ja majade

lõvipeade,

ja mõõkadega. Isegi

ilmuvad

lemata tõi

ta,

frontoone

sajan-

käsitlu-

ampiiriarhitektuuri

vene

„Mälestusmärke,

karniise

te,

See sõ-

bonapartismi).

—~

zur~

um

Internationalen~

Olympiade~ (1925).

Festbuch.~ Arbeiter-Olympiade~ 1925.~
Frankfurt:~Union-Dr.~und~Verlags-Anst,~lk~sß.
Vt~ Fenz~ H.~ Das~ erste~ Arbeiter~
Olympia,~
lk 78.
Vrd~ Aleksei~ Gastev~ 2009.~
Töölislöögi~
poeesia.~ Loomingu~raamatukogu,~
25-27.
30

Vt~

31

32

nr~

33Vt~Dokumentaalfilm~„Deutschen~Kampfspiele” („Saksa võitlusmängud”), Saksamaa,
1922,~rež~Arnold~Fanck,~ oper~ Sepp~Allgeier.
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34

Vt~ Schmitz~

J.~ 1926.~

Die~ deutsche~ Tur-

nerschaft bei den deutschen
—II deutsche

Kampfspiele

Fritz~ Frommel~
35

Koln

(Hg),~ Stuttgart,~

Rossol.

Nadin

Kampfspielen.

(1926–1936)~

—~

Rhein.

lk~35.

Germani~

v~

http://magazines.russ.ru/

nlo/2012/117/r3o.html
36

Slatan Dudow

Partei

oli Saksamaa

liige, hiljem

DVs Saksamaa Sotsialistliku

Saksa

Ühtsuspartei

liige.
pom-Russi~

filiaal.

Saksamaa~

Vt~ Kule~

ili~ Komu~

Vampe,~

prinadležit~

Zigfrid~ Krakauer.~

Ot~

Kaligari~

Gitlera.~
ki-

http://www.dnevkino.ru/ library_

Mõistagi,~

on~mõlemal~

ja~35~ mm~tehnoloogia~ eeli-

seid.

Marker kasinama

Samas

16~

on

mm~filmilindi~

nen.

Olympia 52,

05. VII 2013

muud kui üks

Olympics:

http:/ /ant

tialanenfilmdiary.blogspot.com/2013/ 07/
Games~

hing.~

Vt~ lisaks~

of~

a~

Olympics~

Last~

Jonathan~ CusChance:~

29.~ 111~ 2013.~

—~

Chris~

http://

lareviewofbooks.org/ essay/games-of-a47

Jacques~

Ertaud~

Neptune”,~

The

pelk

Olympic

(režissöörina:~ „Mars~
kaasrežissöör~

1957,~

mäefilmid~ „Stars~ at~

Tailliez;~

48

„See~briti~film,~vaatamata~kogu~oma~Tech-

—~

eelarve

kasutamise~ muutnud~

plussiks;~tema~film~on~vabam.~Vt~Antti~Ala-

41

film.~

palju~

ent

ühist.~

ralikku~ eelarvet~

Louis~ Malle’i~

40

tarbeasi.” Vt 1948

filmil~

ametlikud~ filmid~ naudivad~ kor-

kracauer_2l. html
http:/ /www.laß4foundation.org/6ojc/
Officialßeports/1948/ORl94B.pdf
nicolorile, pole midagi

Chris~

--last-chance-chrismarkers-olympics#

do~

Psihologitšeskaja istorija nemetskogo
no.

ahvatlev vastan-

„liberaalsema lähenemisega”,

Marker’s~

mir?—Svobmarksizd,~ 2011,~ lk~83.
39

üsnagi

olympia-52.htm1.~

37Prometheus~Film~(Saksamaa)~oli~Mežrab38

tunduda

„autoritaarset”~ olümpiafilmi~

Markeri

ja~

(1903–1963)

Kommunistliku

Võib

dada~

õigupoolest~
natsi-

Predstavljaja

zrelištša~ i~ estetika~

ju:~ sport,~

am

46

„Death~ of~ a~Guide”,~ 1975)~

Tour”

ra!

Little

dage

http://www.theguardian.com/

(1962,

Stephen R.

Vt

oli~

operaatoriks~

the

le~

min).
Wenn

Action:

and

Philippe~

Noon”,~ 1958;~

„jalgrattafilmile”~ „Vive~

18

&~

1993. Lights!

CameBrun-

Television, Avery

1956

Melbourne

Olympics.

http://library.laß4.org/SportsLibrary/

sport / from-the-archive-blog/1948/ sep /

SportingTraditions/1993/stlool/stloolg.

02/archive-1948-olympic-film-leni-riefen~

pdf

stahl

49

42

Erik~

von~ Frenckell~

kohtaavat”

mat

1952).~

—~

(1887–1977).~

(„Maailmad

„Maail-

kohtuvad”,

http://www.elonet.fi/fi/eloku~

Helsingi 1952.

a

suveolümpiamängude

ametliku~ filmi~ režissöör~ Hannu~ Leminen~

(1910–1997); „Maailmat

kohtaavat”

(1952),

„Kultaa ja kunniaa” (1953).
44

lk
45

Leni

Rifenštal

2006. Memuarõ.

Kansallinen

Ladomir,

eluajal~

122

„Chris

oma~

Antti~ Alane-

Marker ei tahtnud

esimest~ filmi~ avalikkuse~

tuua, kuid pärast

enam

audiovisuaalinen

(KAVA)~ filmiuurija~

ni kommentaar:

ette

(„Elagu jalgpall”, 1935),

monde de

maailmakarikas”),

ilmameistrivõistluste~

tion,

31

football”

1938.

a

(„Jalgpal-

jalgpalli

ametlik~

min); „Rodin” (1942,

Arnold~Fanckil~

on~kaks~

maa-

film,~ tellija~

tema

32

min).

„skulptorifilmi”~

Werkstatt und Werk”

„Josef Thorak,

režissöör~ Hans~

Ka
—~

(„Josef

Cürlis)~ ja~ „Arno~ Breker~ cal-

led Arno Breker

Soome

oma~

li

du

Thorak,~ töökoda~ ja~töö”,~ 1943,~ 14~min,~ kaas-

338.

arkisto~

„Coupe

le football”

Fédération~ Française~ de~ Football~ Associa-

va/122715
43

„Vive

surma

takistusi olla.” 22. 111 2013.

ei tohiks

(„Arno

Breker

Harte Zeit, starke Kunst”
raske

aeg, tugev kunst”,

1944,~ 13~min,~ kaasrežissöör~ Hans~ Cürlis).
50

Moskva~ Dokumentaalfilmide~ Keskstuu-

dios~ tehtud~

„spetsiaalsed”~ olümpiafilmid:~

Irina~ Venžer:~
v

g.

Helsinki”

„O~ 15-õh~ Olimpiiskih~ igrah~

(„15. olümpiamängud

Hel-

singis”, 1953), „Na Olimpiade
(„Innsbrucki
hail~

olümpiaadil”,

Ošurkov:~

igrõ”

(„VII

Insbruke”

v

1964),

Rõbakova:

Rooma

gast

Grenobl”~

kohal”,

12.

nr

1968

Meksiko”

v

v

(„Viis

1960), „Olimpiiski

XIX

12. XIX

nr

1968

võidavad”, 1984), „Vspominaja

land:

„Tokiiskije

vstretši”

L.

v~

Kalgari”

Boriss Vei-

(„Tokyo

kohtu-

mised”, 1965).

Hmara,

teksti autor L. Braslavski. 2 osa,

http://www.sport-express.ru/olympic~

14/ history /1960/
59

McKernan.~ Let~ the~ Games~ begin.~
http://thebioscope.net/2012/06/27/

Luke~

„spetsialnõi kinovõpusk”.
Kino. Olimpiiskaja tema. Šteinbah
V. L. Bolšaja olimpiiskaja entsiklopedija.

Mark

European Review,

Giorgio~

ma~

Camb-

Europa;

(Proceedings
posium

for

during~the~19205’~

of the 7th International

Sym-

Olympic Research).

Luke~ McKernan.~ Let~ the~Games~ begin.~
http://thebioscope.net/2012/06/27/let60

—~

Etienne-Jules~Marey~ (1830–1904).

2006.

Ferronil~ oli~

aasta~

4,

The Commercial Wars between Host Cities

the-games-begin /

samanimeline~

McKernan,
nr

Academia

and~the~ American~Media~

61

53

kd 19

Dyreson. Selling Olympic pictures:

52

Olimpija Press,

Luke

let-the-games-begin/;

51vene k
Vt

6 osa, 1:00:58.

0:20:29.

ridge University Press,

piaad”,~ 1980),~ „Takie~ pobeždajut”~ („Need~
(„Calgaryt meenutades”, 1988),

Hodjakov.

Mexicos”),

Placidi~ raske~ olüm-

(„Lake~

V.

A.~ Rõbakova,~ operaatorid~ J.~ Leongardt,~ M.~ Ošurkov,~ G.~ Serov,~ diktor~

1972” koos

Ilja~ Gutmaniga,~ „Trudnaja~ Olimpiada~
Leik-Pleside”~

Havtšin,

teksti~ autor~ Lev~ Kas-

J. Leongardt, N. Solovjov,

2011.

olümpiamängud
„Sapporo

Rõbakova,~

Rež~

Olimpiiskie

(„Nõukogude sport

Vladimir Konovalov:

A.
57

58

rõn-

(„Olümpialinn~ Grenoble”,~ 1968),~

„Sovetski sport

igrõ

bõlo

(„See~ juhtus~ Squaw~Valley’s”,~
kolets nad Rimom”

1960), „Pjat

1956),

„Naši olimpiitsõ”

(„Meie olümpialased”, 1957), „Eto
Skvo-Velli”~

A.~

Rež~

sil, operaatorid

„VII~ zimnije~ Olimpiiskije~

taliolümpiamängud”,

Aleksandra

Mih-

56

juba~ varem~olemas~

film.~ 1941.~

a~

veebruarikuus~

tegi~

ta~ tollesa-

toimunud~ FISi~

(The~ FIS~Nordic~World~Ski~ Championship)~
maailmameistrivõistlustest

nn

müstilise

romantismi~ laadis~ dokumentaalfilmi~ „Ver-

tigine
54

bianca”.

Vladimir

Võssotski laulust

„Hüvastijätt

mägedega”~Boriss~Durovi/Stanislav~Govoruhhini~

mängufilmist~ „Vertikaal”~ (Odessa~

Filmistuudio,~ 1967).
55

Luke

Hollandi
tud

tundub

kaadrid;

tegemist

„Polygoon

kinokroonika

materjal

luubis

tati~

McKernan:

on

väga tuttav,

olen üsna

sama

Rapid~ Filmi~

tootjaid.

a~ suve-~

piamängudele pühendatud
filmis.”~ Kiri~

käesoleva~

eriti

aeg-

veendunud,

materjaliga,

1924.~

ühendas

Ülesvõe-

et

mida kasu-

ja~ taliolüm-

dokumentaal-

kirjutise~

autorile~

19. II 2014.
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Laura Kalle veebruaris 2018.
Harri

Rospu foto

PERSONA GRATA
LAURA KALLE

Kõigi teiste kaunite ja andekate neidu-

rütmitajust, oskusest sulatada

de

lavastuse üldisesse helistikku

hulgas, kes EMTA lavakunstikooli

XXVII lennu

lõpetajatena 2016. aastal

Eesti teatriilma sisenesid,

jäi mulle sil-

tead-

Laura Kalle. Esiotsa lihtsalt

ma

misena,

et

eks ole

see

on

keegi sellenimeline. Aga

ka hästi kõlav

ja kuidagi

sujuvalt „ühes tükis” üle keele libisev
tõlgendada~ seda~kui~ mehe-~

nimi!~ Kas~

kimisväärsest

lõbus-muretu,~
tu

vaib ei

„Mimille-

gipärast alati koos perekonnanimega
kasutada,”

on

Laura ka ise

„Näiteks mingi

peo

märganud.

ajal räägib keegi

et meil

telefoniga ja ütleb,

on

siin

pa-

on

veel

rajasti Tiit, Liina, Tõnis, ja siis
Laurakalle ka.”

li

mi~

korda

ilmus

kursuse~ esimese~

suurema~

Shakespeare’i~ „Tormi”~ plakatil~
hoopis kui lavastaja

oma

töö,~
aga~

(kursuse-

juhendajate Katariina Undi ja Peeter
Raudsepa kõrval),

sest lavastuse

läh-

eneseteadlikkusest

mis tähendab

garderoobis~ kui~

—,

kirjandustoas

koostab kavalehti,

tõlgib ja loeb näidendeid. Tema Ugala rollidest üks

jõuliselt

senõudluses

muljet avaldavam oli
fanaatilises

õõvastav

Aaron~Posneri~

tehtud lühinäidendite

up-kavade~

nimi

kur-

ja stand-

tekstide~ autorina.~

Pärast~

hoopis ooperilavastajana~ (Benjamin~ Britteni~ „Kruvipöö-

seda debüteeris ta

re”). Veel
jõudnud

enne

tema

seda olid

publiku

esimesed rollid

milavastustes „Uhkus

ette

(diplo-

ja eelarve” ja

„Misantroop” ning mitmetes lavakavades), mis andsid märku näitleja

emotsionaalsest

intelligentsusest,

armastu-

Maša

inglase

Tšehhovi-variatsioonis~

„Krdi~ 1011~ lind!”.~ On~vähe~ öelda,~

et~

see~

Maša lehvitab oma märtriseisundit nagu

lippu

sellega

pea

kohal; ei, pigem raiub

ta

nagu matšeetega kaaskondsete

suhtevõrgustikke puruks, ise sellest
endale täiel määral

hiljem vilksatas Laura

teeb

eraldi~ töölauda~ nii~

rolli

suse

ja...

leja ja dramaturgina

katkend samast
aeg

ega

vaataja tuju heaks.

tepunktiks~oli~Laura~koolitööna~tehtud~
näitemängust. Mõni

sarnanev

mõju hetkekski lapsikult

2016. aasta sügisest on Laura viljandlane,~ töötab~ Ugalas~ korraga~ näit-

oma

teatrikoodramaturgina lõpetanud Laura niEsimest

Kunksmoor

Kessu?)

pingutatult, vaid pigem märgina elulihtsalt

nime, jah, tahavad inimesed

noor

või suureks saanud

targast

nu

lausa~ mõne~ lasteraama-

tegelasega (väga

Või

sünonüümi sõnale „kaldumine”?

absurditajust. Muidugi

võib~öelda~ka~ hoopis~ lihtsamini:~ Laura~

ja naisenimest tekkivat oksüümoroni?
peaks perenimi märkima hoopis

ennast

ja mär-

se

aru

andes. Siit ka

tumetraagiline, sügavalt vaatajas-

puurduv helistik.
Mõni kuu

Laura

hiljem säras ja sillerdas
juba Siuru 100. aastapäevale

pühendatud lavakavas, jõudis millalgi osaleda liikumispõhises lavastuses
„Lingua franca” ja nüüd on talle tulnud kaks
Kõlab

pakkumist muusikalidesse.
justkui õpikunäide 21. sajandi

näitlejast

kui

multiprofessionaalist,

kes~ ei~ tunnista~ mingeid~
võib

olla

iseendale

žanripiire~ ja~
lavastaja, koreo-
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graaf, muusik, dramaturg ja mida kõi-

sest

ke veel.

on

veebruariilm-

Enne, kui ühel lumisel

päeval Viljandis kokku
siks

tulnud,

aastal

et

lavakooli, 2012.

enne

Laura

on

saame, on

jõudnud lõpetada veel

ajast selline komme, et lihavõtetel
igal aastal ette kantud üks näidend.

Esialgu kirjutas neid
ba mitu aastat olen

lapsed

juba

on

tavad kõik seda endise

misel”. Uue

havõttenäidendite

aja multiprofessionaalid ei

sugugi piirduma vaid ühe alaga.

pea

Teeme

Lauraga juttu

tema

sündis

Tartuga (kus

osa

on~

kooliaastad)

ja

praeguse
on

Viljandiga.

ta

viibinud

ka~ Helsingis~ (vanemate~ töö~ tõttu),~

Pa-

riisis

(vahetusüliõpilasena) ja kunagi
11-aastasena~ Šveitsis~ Lausanne’is,~ kus~

tema isa ühe aasta
re

kaasa võttis

viieteistkümnest teosest koosneva

otse

nii

välja anda umbes

li-

kogumiku.” Kuna

pärast keskkooli lavakooli

pääse-

kolme eriala vahel: eesti keel, keemia,

põhija järgmised üli-

Sagedase külalisena

võiksin

piirdu-

1989. aastal

möödunud~

tema elust

ma

da ei õnnestunud, tõmbas Laura loosi

ja kus veetis ülikooliaastad),

Tallinnaga~ (kus~
line

ta

et varsti

võ-

suured,

tõsidusega,

isiklikest

ruumidest, mis mõistagi pole
nud vaid

kuigi sugu-

üsna

bakalaureusetööga~„Kaassõna~ „kõrval”~ kasutus lateraalse ruumisuhte väljendaTartu Ülikooli eesti keele eriala

seda auväärset

ülesannet ise täitnud. Ja
võsa

ju-

vanaema, aga

ma

õppis ja kogu pe-

ning mille kohta Laura
Šveitsis oli mul-

meenutab: „Too aasta

bioloogia, ja fortuuna valis tookord
välja esimese.
Tegelikult peitub teatri ja teaduse
vahel vastuolu. On arvatud, et

liseeriv, emotsioonidele rõhuv
välistab

sed,

triviateater

sügavuvastupidisel seisu-

intellektuaalsemad

aga Laura

on

kohal: „Jah, teadusel

nõudmised, teadus

on

on

teistsugused

huvitatud

fakla-

tidest. Sõna otseses mõttes teadust,
boratoorset~tööd~vahest~ tõesti~ ei~
teatris tegema. Küll aga

on

peaks~

tänuväärne

le mitmes mõttes väga oluline, kuna

ja eriline, kui satuvad kokku mõtte-

sain

kaaslased, kellel

päris

noores

koolivaba aasta
mille

eas

veeta ühe täiesti

ja kogeda täpselt seda,

järele parasjagu tuju tuli

ilma

materjali

on

kirglik huvi ühise

vastu. Teatris hakkab kaasa

mängima inimlikkuse aspekt. Aga

see

pin-

kohustusteta. Kõik isa koolikaaslased

ei pea välistama intellektuaalset

olid minust vähemalt

gutust. Kui ma mõtlen kas või oma
kursusele, siis meil oli väga hea sü-

aastat

paarkümmend
ja pärit eri paigust,

vanemad

mis andis mulle väga tänuväärse
te

maailmale.”

tulnud~ kaasa~ Kadrioru~ Saksa~
naasiumist

vaa-

Võõrkeeltepagas

on

Güm-

ja Prantsuse Lütseumist,

osalt ka elukohariikide vahetumisest.

Aga lisaks sellele
nud muusika,

on

oltun-

tähtsal kohal

laulmine sellistes

venemisvõimega seltskond, kes tahtis
alati ka

Et siinne kirjatükk

suks, hakkan

ja Kiivad Armastajad. Peaaegu

oma

nii

sama

lugeja

kirjutajana. Ka esimesed dramaturgi tuleristsed olid käes juba enne

kui

lavakooli: „Meil
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on

suguvõsas

ammu-

Laurat

ki-

provotseerima

poleks tuajada ikka üht rida, koondada

killustatuse teemaga. Kas
lusam

kirjandus,

liiga „klassi tub-

lima tüdruku” iseloomustuseks ei

tud kooslustes nagu Ellerhein, HUIK!

tähtsal kohal kui

asjalikumat diskussiooni ülal

hoida.”

nii ei

huvid
arva:

vaid ühele

„Kui

sa

alale? Laura

parasjagu midagi

teed, siis
muud.

sa ei tee ju samal ajal midagi
Põhjus, miks ma olen nii palju

asju proovinud,

on

selles,

et

ma

olen

tohutult

uudishimulik.

Mulle

meel-

kõigest sellest, mis „parasjagu pähe

dib teada, kuidas erinevad maailmad

tuli”, oli tekitanud pereliikmetes soovi

toimivad.

tüdruk

üle

Aga muidugi hindan

ma

paadist välja visata.
„Lingua franca” sisututvustusest

kõige süvenemisoskust ja kui olen

andnud nõusoleku näiteks

teha, siis

ei tee endale

ma

si. Pärast

teatriproovi

on

mingit rolli

järeleandmijälle tõeline

jäi meelde termin „mitmiktaju”, seegi ju seotud oskusega olla igas hetkes
kohal

ja olemas. „Jah,

mit-

aga kuna

nauding istuda hoopis kirjutuslaua ta-

miktaju

ha

meele kokkupuutepunkti, meelteülest
kogemust, suutlikkust tunda muusika

ja hakata näiteks kavalehte kokku
või

panema

midagi kirjutama. Tublil

tüdrukul

on muidugi ka see pool, et
sugugi iga asi ei ole õnnestunud. Va-

hel~ on~nii,~ et~ mõni~ töö,~ mis~ jääb~nähta-

matuks,

on

südamesse

niipidi,

endale

hoopis olulisemana

jäänud. Pigem

et neid

on

suund

asju, mis mul alguses

kipun tahtma edapusida, jättes tagaplaanile need, mis

lõhna

tähendab

ja värvide maitset, siis

kas

see

kohalolu

tub.

Pigem

on

sellega

nii

et ei

kiiresti,

saa enam aru,

neid

pidev kartus jääda kõigis tegevus-

seos-

mis

loomulik. Mõistus hakkab tootma
hendatud reaalsusi.

mul

ei tea,

olu. Meid ümbritsev reaalsus muutub

si

on

ma

nii otse

mingi nihestatud kohal-

õnnestunud ei ole,

paremini välja kukuvad. Seejuures

mitme

tegelikult

on

va-

Mitmiktaju lubab

võõraid reaalsusi

veel

rohkem

sünteesida.” See teema haakub osalt
ka~

lemmik-kirjandusvoolu,~

Laura~

tes diletantlikuks. Ikka oleks suur, ilus

maagilise realismiga, paralleelsete ja

ja~lugupeet’~ minna~ milleski~ põhjani~ ja~

nihkes reaalsuste

süveneda sinnamaani, kus vahest

kee-

gi veel kunagi käinud ei ole.”

Aga mitu tükki

ette
on

jõudnud ei ole.

lõpetamisjärgus.

Üks neist räägib tüdrukust ja
da,

sest elavad

justkui eri reaalsustes.
aidata inimesel

mesest aru saada

Laural seal

oma

ga

olnud terved

viimast

ja

ses

mõttes

„asi ajada”. Kuigi

ta enda suhted eelmiste
on

ini-

tegelevad võrdselt

nii teater kui keeleteadus
on

vasuhel-

tema

naisast, kes ei suuda omavahel
Selle teemaga

ning tänaval vastu-

kokkufantaseeri-

elulugude

misega. Praktilises elus

Ükski Laura täispikk näidend seni

vaataja või lugeja

tulijate

põlvkondade-

ja toetavad, seda

ilmselgelt ka elukutsevalikul.

seotud

osava

on see jällegi
aja planeerimisega. Kust

võluda

välja aeg näiteks ilukirjanduse
lugemiseks? Laura emal on raamatute
lugemine muude tegemiste vahele
jaotatud:

see

raamat

he pärast ärkamist,
see une

on
see

et

ta kiivas

tus muusika

ees on

avaldama,

liiga

suur.

aukar-

Tõsi,

see

pole~alati~nii~olnud~—~isa-ema~on~vahel~
meenutanud üht ammust

paadimatka,

kus väikse Laura viietunnine

lugulaul

vähe-

sügavalt õnnelik, kui talle heliskeegi, kes pakub midagi müüa:

„Mul tekib niisugune tunne,
öelda:~ „Tere,~
nud!”

ma~

Mulle

et tahaks

olen~ teie~kõnet~

ooda-

pakub kujuteldamatut

da. Ma ei oska seda

on

üks

on

tab

naudingut

aga neid

on

seid inimesi maailmas, kes tunnistab,

vanaisa Priit Aimla. Kuskil sahtlites

peidus ka Laura enda tehtud laulud,

päeva jooksul,

ooteks. Laura ise

Laura~ ema~ on~ tõlkija~Triin~Aimla-Laid,~
on

ära

lugemiseks ko-

võõraste

inimestega rääkikuidagi seletada,

võib olla üks võimalus

prakti-

aga

see

lise

ja ebapraktilise maailma vahel ta-

sakaalu leida.”
Laura~ Tartu~ Ülikooli~

filoloogia-

stuudium leidis lavakoolis tänuväärse

jätku Anu Lambi juhendatud eesti kee-

teater muusika kino
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le

arengu uurimises ning
põhjal valminud lavakavades.

eripärade ja

nende

kultistuva Eesti teema. Kuulates päev

päevalt langeva iibe ja tühjaks jooksva

on

Laura lemmiklektüüriks

Eesti

Wiedemanni

ja Saareste sõnaraamat,

seda~filosoofiliselt?~ Ükskord~on~ju~kõi-

Sealtpeale

jutte, kas poleks meil

kust võib leida näiteks unarsõnu, mis

gel ots, mis

võiksid tuua keelde uusi

ne-lahustumine~

Kui

varjundeid.

palun mõnd kiiret näidet, nimetab

tähenda-

Laura verbi „mõnuma”, mis

„mõnusasti kokku sobima”. Lisaks

vat

kaunite eesti sõnade kadumisele
hetseb Laura seda, et meie

ka-

kaasaegses

teatris kuuleb nii harva värssdraamat,

„ seotud kõne välistab lohakuse

sest

ja võimaldab

mõtte

välja puhastada;

sellega võiks palju rohkem katsetaKuigi~ just~ roll~ Molière’i~ värssko-

da”.~

möödias~

„Misantroop”~

Laurale tema lühikese

kõige ehmatavama,

on~

kinkinud~

karjääri vahest

aga

samas

ka ühe

kõige lõbusama kogemuse, kui partlihtsalt ei tulnud lavale,

ner

ja kuna

perfektset aleksandriini improviseerida~ oleks~ ikka~ kõrgem~pilotaaž,~ siis~ ei~
jäänudki muud üle, kui lihtsalt ärase-

kõn„tukku-

letatud näoga ühest seinast teise
dida. Etenduse
ma

lõpuks suutis

jäänud” kursusekaaslane end siiski
organiseeris Laulõpuaplausi ajaks „valurahaks”

sedavõrd koguda, et
rale

šampanjapudeli. „Jah,

värss

minu

on

hea sõber,” kinnitab Laura. See
nu” kordub Laura

jutus

üsna

„mi-

sageli:

see

hääbumi-

ühe rahvuse

ikka~ nii~ väga~

ha,” avaldab Laura. „Mina ei taha seda
et eestlus hakkab ära lõppeVõib-olla~ ma~ olen~naiivne,~ aga~ ma~
näen kas või oma tuttavate ja lähedas-

uskuda,
ma.~

te

pealt, kui palju neid inimesi

meie maast, keelest

iialgi mu-

jale elama, minu juured

siin.” Mis

on

mõistagi ei välista mõneks ajaks

Muidugi

on

ma

väga

olen

külalislah-

asjadele uue pilguJärgmine unistuste reisisiht oleks

vaadata kodustele
ga.

Gröönimaa~ või~ mõni~
külmematest

maakera~

muu~

paikadest. „Ma olen täie-

lik külma koha inimene. See
ne

ilm, mis

praegu

väljas

on

tiiru

peale teinud. Mul oleks muidu

enda

ees

häbi. Üks väga hea marsruut

on ring ümber Viljandi
järve, kaksteist kilomeetrit. Saab väsi-

jalutamiseks

nud pea hästi ära
Mitmel
mesega
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on

puhastada.”
pool maailmas elanud ini-

põhjust üles

võtta ka

multi-

imeli-

No vaata

on.

ainult!”

Ugala kohvipaistva, lumehange-

Uurime mõnda aega
ku klaasakendest
de all suikuva

Laura,
oma

kas

Viljandi panoraami.
sa

võiksid

nimetada

paljudest oskustest selle, mille

üle

sa tõeliselt uhke oled? „Tegelikult
pole vist põhjust mingite oskuste üle

eelkõige

mõtte-~ ja~ teokaaslasi,~ kellega~ alati~ midagi~
on

nii häid

koos teha. Nii laval kui ka

Viljandi risti

ja põiki läbi jalutanud ja rattaga mitu

ära

käimise võlusid. See annab võimaluse

ikka selle üle, et mul

pealinn. „Viljandi

kes

ti hoolivad. Mina ei koliks

uhkust tunda. Uhkust tunnen

ke linn.

on,

ja kultuurist tões-

Uurin, kuidas asetub suurte ja kuulsate

elupaigana Mulgimaa

niisu-

mõtteviisiga kaasa minna ei ta-

minu sõber, minu inimene, minu linn.

linnade kõrvale

igaviku~

seisukohalt maksab? „Ei, mina
guse

võtta

aeg

Vestelnud Sven Karja

maa

peal.”
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