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KUIDAS LAVASTADA LAASTATUD
METSA?

Vahel tundub, et tundlikul

ja südametunnistusega kunstnikul on keeruline hoida oma
loojakreedot, kui aktiveerunud ühiskonnaelu nõuab poliitilisi seisukohavõtte. Kui Emajõgi või Eesti

mets vajab kaitset, on armastatud humanitaarintellektuaalid olulised eetilised
majakad. Loomulikult panustab laulja või näitleja sellesse võitlusse kogu oma sümboolse

kapitali, kuid

tema võitluse sisu

ja südamevalu ei erine ometi „tavainimese”
Praegustele protestiaktsioonidele mõeldes meenus

looduskeskkonna pärast.
mil
hel

murest

oma

aasta 2006,

sügiseste presidendivalimiste ootuses näis teravnevat vastasseis võimu ja vaimu vaning Ilves „lauldi” presidendiks. Kindlasti oli see selles olukorras siiras samm ja Villu

Reiljani soovitus kunstnikele jääda „oma liistude juurde” vaid kinnitas kodanikualgatuse
vajalikkust. Seda kurvem

on praegu lugeda, kuidas tollased eestkõnelejad tunnevad end
petetuna.l Kuidas siis ikkagi olla ühtaegu kunstnik ja kodanik? Kaks alljärgnevat teatri-

näidet võivad

mõjuda kontekstist välja nopitunaja nõnda ehk vähese üldistusjõuga, kuid

vähemasti võiksid need olla sümboolselt kõnekad
2006. aasta suvel tõi Teater

Übu”.

ja ehk ka edaspidiseks inspireerivad.
N 099 Kiltsi lennuväljal lavale Alfred Jarry „Kuningas

Jah, näidendi tekstis kajastub küll ka poliitiline

sõnum

poliittehnoloogia kohta,

mis oli aktuaalne nii 1896. aasta Prantsusmaal, 2006. aasta Eestis
gu, kui

paljude kunstiinimeste ühiseks missiooniks

ja veel rohkem prae-

Trumpi. Kuid
sellega ei piirdunud ei Jarry ega ka N 099. Autor, kes tõukus küll sümbolismi pinnalt,
on

kritiseerida Donald

võimendas sümbolistlikku kunsti- ja maailmataju selle piirideni, jõudes metafüüsikast
„patafüüsikasse” ning näidates ühe ajastu lõppu, seda nii esteetiliselt kui sotsiaalselt.

Ja N 099 lavastus, kuhu oli
mille esitust

sama

hulgas sisse põimitud ka Chalice’i „Minu inimesed”,
Vabariigi aastapäeva aktusel võrreldi lausa presidendi kõ-

muu

aasta Eesti

nega, muutis kunstiteose

tõelisemaks, kontsentreeritumaks, kui seda oli pehkiv sotsiaalne
tegelikkus selle ümber. Vähemalt etenduse hetkel mõjus elu kunstiteose tõmmisena
ja
oli

ju midagi sellist ka sümbolistide ideaal.
Nüüd, kaksteist

aastat

hiljem võiks

sarnase

potentsiaaliga materjal olla Eesti Draa-

mateatris lavale toodud Mehis Pihla „Metsa forte”. Just nimelt, metsadebatt
nud

piirini, kus

enam

ei

hõllanduslikult ahastada

saa

on

jõud-

poliitkünismi üle, vaid kunst lausa

karjub selle protsessi absurdini võimendamise järele, nii väljasureva lendorava kui talle
sümboolselt sekundeerivate

operetiveteranide

kritiseerimisest; nüüd tuleks
asemel
naeru

on

see

suu

läbi. Enam ei

lavaliste vahenditega

piisa Exceli tabeli kõrgist
lõpmatuseni arvutada… Kuid selle

kõik metsadebati osapooled laval keskpõrandale kokku toodud ja pinged

saatel maandatud. Poliitiline kunst küll, kuid kas kunstina

publiku

ja kas poliitiliselt?

Madis Kolk

1

Margus Mikomägi.

Tõnis

Mägi:

olen selle vastu, et ELis kuulutatakse kõik normaalne eba-

normaalseks. Maaleht, 14. XII 2017.

http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/elu/tonis-

magi-olen-selle-vastu-et-els-kuulutatakse-koik-normaalne-ebanormaalseks?id=Bo4436s6

Māra

Ķimele

Kristaps

veebruaris 2018.

Kalnsi

foto

VASTAB
MĀRA KIMELE
Kas teater aitab sul elada?

Võiks öelda, et teater aitab mul elu
kõik nii

teadmata, kes

on,

siiski raske taluda, sest
käib närvidele
Minu elu

lest

välja kannatada. Sest elades, teadmata, miks

oleme, miks oleme, kust ja kuhu teel… Seda

see on…

noh… ebameeldiv, et

sa

midagi

mitte

on

ei tea. See

(naer).

piinavalt vastuoluline ja teater on andnud mulle võimaluse selväljuda ja samal ajal ka ellu jääda. Teatris saab elada väljaspool omaenda
on

mis tekib etenduse ajal,

Reaalsus,

ruumi.

ja

aega

mal

me

ajal lõbus.

Teater annab võimaluse reaalselt

lubab olla üle aja ja mateeria
Kas sinu teatrikeel

dub,

see on

mõteviisiga, mis

ja dokumentaalteatri
laval iseendana.

on

maagiline ja sa-

et mateeria

rõõmustav

on

fiktiivne,

ja äge.

on aastate jooksul muutunud? Mulle tunaja lavastust on väga tänapäevased. Neis on sarnasu-

praegu

on

etenduskunstides aktuaalne.

Mind huvitab näidendite lavastamine. Praegu

maturgiata muutub

tajuda,

ja suhe teatriga

et paar sinu viimase

si selle

piiridest ning

ehtne. See

on

performance’ite, aktsioonide

on

aeg. Näidendeid lavastatakse harva.

teater

Näitleja

Siiski, ilma hea dra-

lahjemaks. Performance’id võimaldavad näitlejal olla

ei muuda ennast,

mängib

kuuenda ja üheksakümne üheksanda korra.

ennast

Mängib

oma

ühe, teise, viienda ja

elu

jooksul umbes sada

rolli ja teeb seda seega sada korda iseendana. Tema kutseoskused kahanevad.
Mulle tundub, et
ter lubab nii

see hävitab näitlejakutse olemuse, aga ilma selleta on igav. Teanäitlejal kui ka lavastajal õppida lühikese aja jooksul tundma palju-

sid inimesi

keda nad

mängivad

ja selliseid asju, mida nad
tentsiaal
naalsus

on

on

nii

meeletu,

hädavajalik,

rides, samal ajal
on

oma

elus

oma

kehaga, emotsioonidega, teadvusega

kunagi

ei kogeks. Näidendi

et oleks rumal seda mitte ära kasutada.
et

mängida

inimest

iseennast kaotamata.

minna

mitte

olla

koju, kütta ahju,

sööta

lapsi ja koera.

Minu

oma

samaaegselt

pärast etendust riided, juua veini,

jaoks

imitee-

elu aega. See

sina ise

veeta aega
on

po-

Kõrge professio-

ligilähedaselt

Sellega kahekordistame

näitleja ja kõrgetasemelise spiooni eelis

täiesti teine. Vahetada

päriselt,

amplituud ja

ja keegi

sõpradega,

lõputute

teater

või-

maluste tsoon. Teater annab loa, ütleb: „Kasuta mind, kui tahad. Kui tahad, teeni
raha või kuulsust, kasuta

vastupidi

anna

publikut iseenda heaks, kuluta

talle enda

oma.

Kui tahad kahekordset

tema

energiat või siis
elu, rända teise aega,

tiražeeri iseennast või siis kehastu

malused ja lubab

paljudes teistes.” Teater annab lõputud võiigaühel valida, millisel eesmärgil neid kasutada
nagu Jumal.

Mulle meeldivad askeetlikud lavastused, kus režissööri kohalolu
Oluline

on, et

lavastaja oskaks dešifreerida näidendit ja ehitada

teliselt kui ka vormiliselt ja et

püsiks ainult efektidel

see

näitlejad oskaksid tegutseda rollis.

või ühel

võttel, ükskõik, kas autoriks

on

pole tunda.
üles nii mõt-

Et lavastus ei

Shakespeare,

Tšehhov või Ibsen.

teater

muusika kino

5

Sa vaatad tihti

See

kolleegide lavastusi. Miks?

oma

amet, mulle

on mu

levad ja kuidas nad
ma.

Sel

hooajal

oma

mõtteid edasi annavad.

meil üpris

on

Kust selline huvi?

meeldib. Mind huvitab, millest teised

see

Aga

ma

palju häid lavastusi ja neid

Näiteks Vladislavs Naštavševsi lavastus „Lootuste järv
Teatris. Seal vaimustas mind see, et Vladislavs

koos kõige

sellega,

mis

temaga

on

juhtunud,

ajas korraga: sündimisest kuni

mitmes

gi surnutega, kellel

tema elus koht

on suur

on

mõt-

rõõm vaadata.

jäätunud”

Riia Uues

tegi lavastuse iseendast;

ega suuda sellest

praeguse hetkeni. Ta

on

lavastajad

lähen ka lihtsalt nauti-

eralduda;

on

koos

et ta elab
et ta elab

kõigiga, kõi-

olnud, kõigi endiste kallimatega, kõikide

sõbrannadega, sõpradega, plaanidega ja

see

kõik eksisteerib temas

üheaegselt.

See seisund rebib ta tükkideks ja ta ei suuda sellest vabaneda. Mulle tundub
teema märkimisväärne.

Ja oluline

on, et

keegi sellest räägib,

tõde. Ei ole olemas mingit lineaarset aega. Kõik
et

sa

ei

saa

seetõttu

suur

oma

surnud

mõtet teha lavastus. Vlads

väga tänulik.

eest

Ma

on

käega katsuda

see on

üheaegne. Hoolimata sellest,

vanaema, on ta nii või naa
on

see

ju puhas

sinuga. Ja just

ühe sellise teinud ja ma olen talle selle

on silmapaistvad näitlejatööd, vaba mängustiil ja
väljendusvahendite kasutamisel.

Lavastuses

vabadus teatri

mäletan,

on

sest

Von Krahli teatris TÜ Viljandi kultuuritudengitega „Hedda Gablerit”, oli sul idee ajatasandite

juba siis, kui tegime

et

akadeemia VIII lennu
kattuvusest. Mida

sa

sellest

tööprotsessist mäletad?

Esiteks, mulle väga meeldisid need noored ja nende töövõime,

millega nad omandasid

uusi

professionaalseid oskusi.

see

intensiivsus,

Kuni selle hetkeni nad

polnud mänginud klassikalisi rolle klassikalistes näidendites, kus peab elama
tegelase siseelu. See

töö

tuse.

Muidugi,

see

vastanud Tallinna

polnud tüüpiline
publiku ootustele,

üritanudki teostada ennast

Mida sinu

sest nad olid

polnud üldsegi lihtne,

lavastustes, kus nad said olla nemad

ise. Minu meelest

me

mänginud ainult

tegime lõbusa lavas-

Von Krahli teatri lavastus
aga

see

oli

ja kohati

õppeülesanne ja

seetõttu

see

ei

ma

ei

lavastajana.

õpetaja Anatoli Efros sulle

on

õpetanud?

Armastamist. Ta ise oli ka armastamisvõimeline inimene. Süda oli tal
tud ja ta ka suri südamerabandusse, sest ei suutnud üle elada
kohtlemist. Teda rünnati väga

palju,

nii et ta

lõpuni

ava-

julma ja ebaõiglast

pidigi sellepärast

surema.

Seda ta

õpetas…
Avama südant?

Jaa, olema

täiesti avatud ja mitte midagi varjama. Ratsionaalne, ainuisikuline
manipuleerimine näitlejatega polnud talle vastuvõetav. Teater puhkeb õide siis,

kui

on

mõttekaaslaste grupp. Hea seltskond, nagu ta ütles. Kui

tagaajamine, kui eesmärk
ris

on

on

algab tulemuse

üksnes teha hea lavastus, kaob peamine, mis teat-

vabadus. Me hakkame eesmärki

liiga tõsiselt

võtma. Minu lavastuses

„Luule” võivad näitlejad iga hetk katkestada, alustada uuesti, kommenteerida,
naerda.

Ajada

lavastuse,

6

siis

sassi elu

ma

ja etenduse piirid.

Kui

algab võistlus, kes teeb

tahan lahkuda, taanduda ja olla nähtamatu.

parema

Māra

Ķimele

1977. aasta

kevadel.
Māra Brašmane

foto
Mulle üldse ei meeldi võistlemine,

ja sportlased

on

suurepärased,

ei suutnud võistelda. Ei
seisma

ja

kuigi

teagi, miks.

astun kõrvale. Need

on

ma

Ei suuda

arvatavasti

ei taha ka meest, kelle pean endale

saan aru,

et

olümpia käib (naerab)

ise ei suuda võistelda.

ma

aga

ja kõik.

Kui pean

kompleksid,

vallutama,

ei taha

ma

Isegi koolis

ma

võistlema, jään

minuga nii on. Ma
asju, mille nimel peab

aga

pingutama. Ja sellepärast mul
hirm mitte

võitjaks tulla…

Ma

ei olegi midagi. Võib-olla on see hirm kaotada,
pole selles selgusele jõudnud. Mulle nii või naa ei

meeldi võistelda, isegi kui taanduda

Sa

on

vale ja halb.

õppisid Moskvas samal ajal Ingo Normeti ja Kaarin Raidiga.

Ingo

Normet

ja Mladen Kiselov

on

minu kursusekaaslased. Kaarin

õppis

vane-

mal kursusel, Knebeli juures. Meie Ingoga oleme kursuselt ainsad, kes… võibolla

on

veel mõned inimesed elus, aga

ootamatu, sest

me

suurem

surnud. Mladeni

osa on

oleme ühevanused. Me olime

oma

kursusel

kõik teised olid vähemalt kümme aastat vanemad. Meil oli hästi

väga vähe venelasi. Oli kõige erinevamaid rahvusi üle
Kas teie töödes
Ma arvan, et

on

on.

saa

oli

suur

kursus. Oli

Nõukogude Liidu.

midagi ühist? Õppiste ju ühel kursusel?

Kui

Ingo käis

vaatamas minu

maal” Riia Uues Teatris, siis ta ütles, et tunneb
ei

terve

surm

kõige nooremad,

niimoodi öelda,

jah,

ma

ise seda ei

Turgenevi-lavastust „Kuu

mu

käekirjas

aega

ära Efrose. Ma ise

ju

taju.

Milline oli Anatoli Efrose
Ei tea. Küsi

lavastajakäekiri?
Ingolt (naer)! Vabadus, avatus.

teater

muusika kino

7

päeva tagasi oli meil telefonivestlus, kus

ma jutustasin sulle, kuidas üks
õpilastest, noor lavastaja Valters Sīlis ütles mulle, et ma räägin nagu sina.

Paar

sinu

Ja siis jõudis mulle kohale,

et kõik sinu

õpilased, keda

ma

tean,

räägivad

sama

juttu mis sina.
Nii

elame

me

üksteisega koos. Mõistad? See

ühendatud ala, tsoon.

on

Sel

juhul räägib ka sinu õpilastes Efros?

No

jaa, muidugi. Kindlasti. Teatepulk antakse edasi. Aga

see

toimub teadvusta-

matult. Ma ei õpeta teadlikult mingit Efrose meetodit, nii nagu

õpetatakse Meier-

holdi meetodit või Mihhail Tšehhovi meetodit. Mul ei ole mingit meetodit.
Ilmselt oled
Oma

õpilastele rääkinud asju, mis

tudengitele räägin,

sid kõike kooskõlas

et nad üleliia ei

iseendaga.

Mitte nii, nagu

teeksid seda, mida ise tahavad. Ja et
ei taha.

Ja kui tahad teha,

peab

neid

Polegi vaja. Aga kui

sa

kuidagi mõjutanud.

et oleks rõõmu

ja

et nad teek-

peab õigesti tegema, vaid

aru saama,

siis tuleb teha selliseid

teha sotsiaalset teatrit, siis tee ja ära
deid.

on

püüaks;

et nad

kas tahad teha lavastusi või

lavastusi, mida

pabista sellepärast,

et

tahad teha näidendeid, siis

ise tahad. Tahad

ei lavasta näiden-

sa

pead õppima näiden-

deid dešifreerima, mõistma.
Mina tahan praegu teha häid näidendeid heade

muidugi kukub vahel välja kehv režii,
lejatega häid näidendeid
Kuidas

ma

Vahel

on

Nüüd

ossa.

teinud

vea

asju, mida
on

enne.

kui kurbus.

tunnetama sobivust.

ma

tean, et siis

Kuid

Kui ei

pole õiget näitlejat peapolegi vaja seda näidendit lavastada. Nooruses olen

ja ikkagi teinud lavastuse, kuid midagi head sellest

paremaks. Roll sunnib teda selleks, tõmbab teda tegema

ta elus ei suuda

muutuma äkitselt näiteks

temasse

siis

midagi üleliia

on

ühendada

le kehaosale, näiteks
on

koos, need

oma

saada, kes

on

muutume.

ennast vabastada?

või

rindadele,

suuremat tähtsust kui teistele.

luud ja liha. See kõik kõduneb ükskord ühtviisi. Ma

näitlejatel kinnisilmi kuhja teha, olla kobaras koos
tsooni

me

selles rollis läbi elad.

teadvuses keha üheks tervikuks, omistamata mõne-

tagumikule

on

sa

jälle see, kes oli

Nii

vaimset sinusse ei sadestu.

Äkki oskad soovitada mõnda harjutust, kuidas
Oluline

on

ikkagi jääb.

võimalik avardada, kui teadvustad, mida

teadvusta,

väga mehelikuks, kuigi

lõpetab mängimise, käib plõks ja ta

midagi selle rolli mängimisega

on

ei tule. Seda võib

eesmärgil. Vahel õnnestub näitleja avada ja vabastada ning

ta saamatu. Kui ta

Iseennast
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teengi. Ja

nii, et tahad lavastada mõnda näidendit, aga

ta muutub iseendast

aru

ma

teeme heade näit-

me

meeskonda?

oma

teha ainult õppimise

Kõik

et

praegu teen näidendeid. Tuleb

pakkuda. Peab

elus

näitlejatega ja

sellest,

tajuda kõhuga, kes näitlejatest saab
rolliga koos elada, selle tegelasega ühineda, kellele see mäng võiks rõõmu

Nii, nagu
selle

valid

sa

on suurem

aga rõõm

kes. Siis tekib

ja läheb pingesse, kui

lõõgastus. Keha

on

nagu

tark,

võõras keha lähedale tuleb.

kassipojad,

ta kaitseb

Aga kui

on

oma

et

palun
poleks

isiklikku

vaja mängida

abielupaari, kes

elanud koos kakskümmend aastat, siis on kõrvaltvaatajale
pole ühes voodis maganud, pole saanud ühiseid lapsi. Selle-

on

kohe näha, et nad

pärast peab füüsiliselt lähedane olema. Siis kehad tunnevad üksteist ära. Nagu
koer, kes tunneb ära oma inimese. Kui kehad tunnevad üksteist, siis ei ole enam
seda õudset äratõukavat reaktsiooni. Seda tuleb kindlasti teha, kui

gida lähedasi
Siis ei
Kui

saa

inimesi. Näiteks

olla nii, et

nii, siis ta ei

on

näitlejal
saa

haliselt lähedaseks teha.
suudelda ja

gitel

sellepärast

alati

on

eriti siis, kui

laps emaga,

ema on

on

vaja

män-

talle väga kallis…

hirm vanemale näitlejannale pead sülle panna.
tegelast mängida. Sellepärast tuleb inimesed ke-

on

seda

Tudengid tavaliselt häbenevad üksteist puudutada

on

vajalikud ühised kehalised tegevused.

või

Minu tuden-

palju kontaktimprovisatsiooni, liikumist, tantsu, akrobaatikat.

Ka

lavastajatudengitel.
Teatris, kus on püsitrupp, on kõik näitlejad mänginud kümneid kordi isasid,
emasid, naisi, mehi, armukesi, vendi ja õdesid ja seetõttu on nende vahel eriline

lähedus, sugulus. Need suhted

on väga sügavad. Sellepärast on valus, kui kolleege teatrist lahti lastakse. Järelejäänud tajuvad seda kui amputeerimist, kui ühe

kehaosa

Hetkel

vägivaldset eemaldamist. See pole lihtne.
on

Riia Uus

Teater remondis

tänaval. Ka mõned näitlejad

on seoses

ja tegutseb asendusruumides Miera

teistesse ruumidesse

kolimisega teatrist

lahti lastud…

näitlejat ja üks administraator.

Nojah,

seitse

Kas

tahaksid seda kuidagi kommenteerida?

sa

Arvan,

et sellist

jad tuleks

asja peab tegema teistmoodi. Muidugi

teatrist

välja

viia ainult kirstus. Muutused

lasta võib mitut moodi. Seekord

polnud

see

ma

ei arva, et teatri tööta-

peavad

toimuma.

Aga lahti

viis.

parim

need inimesed olid harjunud teatris töötama, nad
on ehk selles, et
pole harjunud olema vabakutselised kunstnikud, kellel tuleb ennast iga päev

Traagika
ise

distsiplineerida.

Ei, mitte selles
reid. Teil
teatrite

on

arv.

Sellepärast

vaid sellest, et

Tuleb teha

pole probleem.

Lätis

ei käi

jutt sellest,

oma

ja teised anded.
ei käi

oska

pole direktor,

et nad ei suuda teha

ärimees või

on

on

Euroopa väikseim

kehvad töö leidmisel,

on

minu valik
et

see

on

tänase

elu korraldada, ei suuda

parandada. Aga

nende lahti lastud

see

et ei

peaks

oma

ei ole

on

teatrit, oleks

Sellepärast

ennast

ebaõig-

täiesti teised ametid
töötan tühise tasu

pakkuma. Mõistan,

päeva vaatepunktist kehvasti, kui

sa

et

ma

ise ei

kaubanduslikku väärtust ja rahalist olu-

ei ole nii mitte

näitlejatega

oma

müüja. Need

Mina ka ei oska iseennast müüa.

see

ajaga kaasas ja

oma

korda

et inimesed ise

palju vähem riigiteat-

teater…

lane. Mitte igaüks

ja

võrreldes Eestiga

pole seda tööd kuskilt otsida.

Noh, heita seitsmele näitlejale ette,

eest teatris

on

vähem elanikke, aga rohkem teatreid. Meil

ju nii,

sellepärast,
et nad

on

teater

et

ma

oleksin laisk. Ja ka

võtnud enesestmõistetava-

muusika kino
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na, et

neil

koht püsitrupis. Nad ei eelda mitte

on

malik saada tööd teises teatris, kuna teatreid

rollilepinguga pole võimalik

on

midagi. Lihtsalt
vähe ja

ära elada. Tuleb maha

surra

Lätis

pole

pakkumisi pole.
või vahetada

või-

Mõne

eriala,

mis

neljakümneaastaselt pole lihtne. Mingeid stipendiume vabakutselistele näitlejatele,

on

nagu

Eestis, Lätis

pole. Tööd pole ka

teistes valdkondades.

Maxima kassas. Noortel

siti. Neil

pole veel perekondi, lapsi; nad saavad mängida sõltumatutes teatrites,

teha öösel proovi ja osaleda
Mulle tundub

see

on

just kooli lõpetanud,

on

tei-

projektides.

väga traagiline.

See ei ole lihtne. Võib-olla oleks

koormusega,

näitlejatel, kes

Muidugi võib

ju istuda

sest praegu

on

meil

pidanud jätma
näitlejaid, kellel

näitlejaid

osa
on

teatrisse

poole

vähe koormust, kuid koht

püsitrupis. Oleks võinud otsida mingit väljapääsu,
maha nende näitlejate nimesilte, kes
vastustes veel mitu

hooaega. Nimedeta näitlejad!

Ma ei tea. Või siis olen

julmus.

mitte võtta grimmitubadelt
jätkavad mängimist repertuaaris olevates la-

ma vana

Minu meelest

on see

ebavajalik

ja rumal.

Valus…
Alvis Hermanis ütleb, et
see on

nende

see on

kapitalism ja võidavad parimad. Jaa, valus,

aga

probleem.

Mis
Ta

on kõige olulisem koostöös stsenograafiga?
peab olema loominguline isiksus, see on mulle kõige olulisem. See,

taksime meeskonnana

et oleks nii, et

koos välja nuputame, nii
personaalselt ilus keskkond,
me

Siis tuleb sul endal kõik

et tekivad

Nüüd

noor,

on

vaja peatuda,
on

töö-

on

im-

tegevuspaika.

välja mõelda?

pakkusid idee ja veel ja veel… Ja

veel ideid. See

me

mingid uued asjad. Kõige igavam

mis lihtsalt illustreerib

Jaa. Näiteks sinuga oli väga hea „Kolme õega” töötada,
olid nii

et

stsenograaf kobestab seda ainest, mida

sest esietendus

on

siis

ma

sest sul oli

palju ideid. Sa

ütlesin: „Epp, stopp, aitab!

kahe nädala pärast.”

Aga sul oli veel ja

muidugi imeline.

Vahel juhtub, et stsenograafil pole ühtegi ideed. Siis tuleb, jah, endal ruum
välja mõelda ja aru saada, millises stiilis seda teha. Ja kasutada stsenograafi üksnes

kui dekoratsiooni

pole selleks

aega.

siis stiili idee.

Kas sul

on

kujundajat:

Muidugi

Nagu

on

on

et las käib töökodades

kõige

parem, kui

ja ajab asju,

stsenograafil

on

sest mul

ruumi idee või

Reinis Suhanovsil.

vahel olnud nii, et sul

on

idee

ja

sa

alustad proove, kuid

prooviprot-

sessis hakkad selles idees kahtlema?

Jaa.

Ma

tihtipeale

ei

hoiagi kinni nendest

nen, et

idee ei tööta, siis

Minul

on

olnud nii, et kahtlen sedavõrd, et

midagi teha.
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varem välja mõeldud ideedest. Kui
proovide käigus muudan seda.

see

halvab

mu

ja

ma

ei

tun-

suudagi

Māra Ķimele

ja stsenograaf

Andris

Freibergs

Kultuuriakadeemia teatrikunsti osakonnas
Reinis Suhanovsi

Sellepärast,

et sul

teema, mida

sa

võrdluspunkt.

sügisel

Läti

tundi andmas.

foto
on

nii

palju ideid. Seal võib aidata ainult

tahad. Lihtsalt öeldes

see,

Kui üks või teine idee seda

ära rõhuta. Kui

2006. aasta

„Zirgu pasts”

see

ei teeni

seda, mida

sa

mida

kannab,

sa

see,

kui sul peas kõlab

tahad öelda. See

siis rõhuta

öelda tahad, siis

on

nagu

seda, kui mitte,

siis

pole keeruline ideest

loobuda. See kulub ära järgmises lavastuses või filmis. Mina küll unustan need
ideed ära, aga sellest

pole midagi (naer).

Aga kui lavastaja kardab seda näitlejatele välja näidata,

et ta kahtleb

oma

idees?
Kahtlemine ei võta ju aega. Ma ei varja
alustame alati koos

näitlejate eest midagi. Mitte midagi. Me
nullpunktist. Jah, seda küll, et mina olen ainukesena mater-

jali läbi uurinud ja nemad tulevad kohale sellest
mul ei ole nii, et

see, mis ma

mõelnud sellele, mida

olen

välja mõelnud,

tahan. Miks

ma

ma

mitte

midagi teadmata. Aga

nii ka olema hakkab. Ma olen

selle näidendi valisin. Ma tean, mis

mulle seal meeldib. On mõned ideed, aga need ei ole graniiti raiutud. Need
tõesti ainult idee tasandil

ja

neist saab

kergesti loobuda, kui

on

näha,

on

et need

ei sobi.

Kas

see

tähendab,

et loote seda ideed

Lavastus

kujuneb ja kasvab

lid ja

üldse ei taha mingeid

ma

Sa lähed

nagu elus
oma

asju

igal hommikul proovi; kas

Enne, kui hakkad proovi tegema,

trupiga koos?

organism.

sa

Ta kasvab ise, tal

on

omad reeg-

sinna vahele suruda.

ka valmistud selleks eelnevalt?

peab sul olema mingi laeng, mängureegel,

lähtepunkt, millele toetada kõik ülejäänu.

Et

otsustada,

teater

mis sobib

muusika kino

ja

mis mitte.
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Kas sul

lihtne öelda

on

näitlejale või stsenograafile,

et tema

pakutud idee ei

sobi tervikusse?
Kui

põhjendada, miks ei sobi,

nan

järele ja lõpuks tuleb välja,

solvu, aga on olnud juhuseid, et ma anikkagi pole lavastuses vaja. Selline juhtum

siis keegi ei
et seda

oli mul näiteks „Kuritöös ja karistuses”, kus

näitlejanna tahtis hullupööra mängi-

da Marmeladovit, aga mina olin otsustanud selle

kriipsutada,

sest

läks. Ma andsin

see

on

järele,

lai teema, mida

aga

osutuski

see

me

ei

tegelase lavastusest üldse maha
jõudnuks välja arendada, ja nii ka

üleliigseks ja lavastus lagunes selles ko-

has laiali.

Sa ei tahtnud teha talle

Ei, mitte

midagi teha. Siis
See oli

haiget teha.

Mäletan,

See oli

terjale. Ja

see

et kui

see

hästi

keegi väga tahab

välja.

ei meeldinud.

tegid proove lavastusega „Aspazija. Personigi” („Aspazija. Isikli-

Rainise ja tema naise Aspazija luulel ja biograafial,
näitlejad materjali lavastuse teema ja nende persoonide kohta…

põhines Jānis

mis

otsisid kõik

see
me

siis

juhtum, kui polnud näidendit ja me kogusime kõikvõimalikke mateadsimegi kõigi kohta kõike. Laud oli üle kuhjatud kirjade, doku-

mentide ja päevaraamatutega, trükiste ja
nii

Ma nõustun, kui

vaja proovida. Vahel kukub

suurepärane lavastus!

Hermanisele

kult”),

on

haiget ja sellepärast läksid kompromissile?

et ei tahtnud

sellepärast,

kujunes ka dramaturgia

kasutada ja mis

fotodega. See oli selline

olulisim kristalliseerus ja meile sai

uurimistöö.

Ja

selgeks, mida

välja jätta.

Riia Uues Teatris kogub tihti grupp
on

nad selle kaasautorid. See

Jaa. See

on

stāstiem”

on

näitlejaid materjale ja lavastuse valmides
mingi Riia Uue Teatri eripära, mulle tundub.

tänu Alvisele. Alvis alustas seda. Ta alustas seda lavastuses „Latviešu

(„Lätlaste lood”), kus näitlejatel tuli

taallavastus mõnest Läti inimesest, teda

ise teha pooletunnine dokumentäpselt kopeerida. „Garā dzīvē” („Pikk

elu”) sündis samamoodi. „Klusuma skaņas” („Vaikuse helid”) kujunes etüüdidest,

mis

põhinesid 1960. aastatel.

Näitlejad pakuvad ideid ja lavastaja lihtsalt valib?
Korrastab.

Ja paneb järjekorda…
Jaa,

ta töötab läbi

Minu

kõige

vastus

ja valib, teeb sellest

armsam

režii.

Riia Uue Teatri lavastus

„Edasi” Gorki „Põhjas” ainetel).

2005. aastal Riias

on

„Tālāk” (Alvis Hermanise la-

See oli ka esimene

lavastus, mida

„Tālāk” oli silmapaistev ja väga keerulise struktuuriga lavastus. Tegevus
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ma

nägin ja mind võlus selle eriline ansamblimäng.
toimus

klaasist ruumis, mis oli laval,

„Põhjas”

stseene

samas kui klaaskasti ees mängiti Gorki näidendi
ja ekraanil näidati dokumentaalseid salvestusi lavastuse proo-

videst. Ja veel oli seal live-video parajasti laval toimuvast ja lisaks kuvati ekraanile läti arhailisi

Mäletan,
Alvis

kinda- ja sokimustreid.

et ühes

alguses

ei

sime seal. See oli

Ja nüüd

on

Ei, Alvis

on

Oled

sa

sa

Alvisega padja pärast?

ta võttis üle Māris Lininši

osa.

Meie

Alvisega

tantsi-

väga tore.

kõik muutunud?
nüüd teine inimene. Ta

tihti

oled iseenda
Alati

episoodis kaklesid

mänginud,

oma

ja

on

lihtsalt täiesti teises tsoonis ja kõik.

lavastustega rahulolematu?

oma

Ma olen tähele

pannud,

et

sa

lavastuste suhtes väga kriitiline.

jääb midagi tegemata…

Noorena elasin seda rohkem

et täielikult eesmärki saavutada pole

üle, nüüd

saan aru,

võimalik, sinnapoole saab ainult püüelda.

Vestelnud Epp Kubu

XII~ 1943)~ lõpetas~ 1969.~ aastal~ Moskva~Riikliku~ Teatrikunsti~ Instituudi~(GlTlS)~ning~alustas~lavastajana~tööd~Valmiera~Draamateatris.~l99o—l993~aastani lavastas teatris Kabata, 1994—1996 ja 2003—2018 Riia Uues Teatris, samuti on ta
lavastanud ja teistes teatrites, sealhulgas Leedus, Eestis, Venemaal ja Saksamaal. 1975

MĀRA ĶIMELE (20.~

1993 aastani oli

1996. Läti Kultuuriakadeemias.

On

õppejõud Läti Konservatooriumis, alates
õpetanud ka stsenograafe Läti Kunstiakadeemias. Ta

on

kolmel korral (1994, 2002

ja

2005)~ pärjatud~Läti~ parimaks~lavastajaks~ (Spēlmaņu~ nakts~ balva).

2015. aasta

Epp

jaanipäevIeriķis.

Kubu foto

teater

muusika kino
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SIKKEL-SAKKEL SIKUSARV…
Pille-Riin Purje

Ken

Kesey, Dale Wasserman, „Lendas

üle

käopesa”.

re

Tõlkijad: Mati

Soom-

ja Matti Piirimaa. Lavastaja: Eili

Neuhaus. Kunstnik: Kristi

guskujundaja:

Leppik. Val-

Arne Maasi. Osades:

lar Saaremäe, Ülle

Lichtfeldt,

Ül-

Toomas

Suuman, Märten Matsu, Madis Mäeorg,

Eduard Salmistu,

Tarvo

Sõmer,

Tarmo
Tagamets, Grete Jürgenson,
Margus Grosnõi. Esietendus 6. X 2017

Rakvere Teatri

saalis.

suures

tusid Rakveres

publikuga (sarjas „RT

vestleb”, 26. X 2017),

meenutas

külalisetendus

Jõhvis

esimene

rivapustus ja kutse näitleja

se

serdiga.
ti

Tõnu

lavarokiks

saalis

Teatri

esietenduse

enne

mu

Jaak Allik VAT

„Leedi Macbethi”

algust. Eks tal ole õiguski.

Kuid näiteks todasama „ Leedi Macbethi” lavastust
neks
aina

ma

ma

kriitikas.

kirjutagi.

selgemini, miks

ma

Tunnetan

ei taha olla

ja

loodetavasti ei olegi teatrikriitik, vaid
teatrivaatleja. Hinnang kiituse ja laituse

skaalal ei ole huvitav. Inspireeriv

teatrit

peegeldada,

mustumata ei suuda. Kui
ei

saa

vere

on

aga seda ilma vai-

lavastusega

mitte

suvaliselt,

nagu praegu

kargasid kord ühe tõeliselt hea lavaslõppedes kaks tütarlast püsti, kui
näitlejad polnud veel kummardama
tuse

jõudnudki

va

paistsid nad

Linnateatri 50.

raamatus

„Olla!”: „„Käopesa”

sensioone üle

viini,

sünnipäe-

argumenteeritud

ja

eriti etenduste

del. Suuresti

mure

ja karmid

on

lagunemise
tõsi,

see

nendega solidaarne,
Klaar,

kriitika

et

teatriajalugu. Aga

loe. Ükski analüüs ei

praegu

Eesti teatri kolmas lend üle

tõelist kohalolekut.

käopesa” püsib mängukavas

Noorsooteatri

lavale 1985. aastal, kü-

lalislavastajaks
lahkunud

tänavu

Vjatšeslav Gvozdkov (1947–

2018), McMurphy rollis
Kui eesti teatri kolm
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jaanuarikuus
Tõnu

Kark.

McMurphyt koh-

aga ei

objektisee

ei

kõiguta vahetut,

Meie

jäänud „Lendas üle käopesa” jõudis

teema-

vastukajajad

kirjutavad südametunnistusega, peak-

veerib

käopesa
legendiks saanud ja

ret-

lugedes leian kriitikala-

etteheited lavastuse kommertslikkuse

sin olema

esimene,

ise hästi

Kirjutasin

kavatsegi!

juhtumite kilda.

nii

välja.

„Lendas üle käopesa” kuu-

lub keeruliste

vihas-

see

tab, vahel muutub absurdiks. Näiteks

kontakti, läheb keeruliseks. Rak-

Teatri

Mäletan,

Salme Kultuuripalee
aplodeerides püsti: siiralt ja sü-

saalis

kiita ei mõistaks, õn-

sellest ei

nimeta-

Kargi mängu
ka

kuidas tõusime

damest,

etteheitesihikuga lause pillab

teatrikriitika õpetaja

teat-

ametisse.

Saaremäe võrdles lavastust rokk-kont-

tihti püsti seistakse. Vahel

„Sa kiidad viimasel ajal kõike.” Selli-

Üllar

Saaremäe, kuidas talle oli „Käopesa”

[---] „Lendas üle
viis

aas-

tat: 1985–1990. Nii saavad 157 etendust

osaks

ärkamisajast, laulvast revolut-

sioonist, Eesti NSV

lõpust.”

Ennast tsiteerida
ega

ma

mõtle.

täpsemat

pole soliidne,

sõnastust

aga

välja

ei

Mainitud kohtumisõhtul Rakveres
väitis Tõnu Kark sarmika
ga, et tema olla
varem

kui

mänginud McMurphyt

jus Kargi veendumus

nii

aastal,

mõ-

vastupanda-

et hakka või uskuma

ja mäleta

ümber!
Teine
ses

„Käopesa” sündis

peaosas

Olen lavastusest

tudeng

Hannes

praegu

Mart

Kaljujärv.

kirjutanud üpris kiit-

(hehee!) vastukaja „Valeaeg

kombinaadis”
kui

Vanemui-

lavastajaks EMTA la-

vakunstikooli XXI lennu

va

lavastusest kümne aasta pärast samuti
üksnes

midagi rohetavat lavapildis?

Teravat

„Käopesa”
Teatri

(Sirp, 26.

111

mängukavas hoopis üks
tõlgendus

vormis

romaanist
„Kellavärgiga
apelsin“, mida TÜ Viljandi kultuuri-

akadeemia XI lennu

lõpetanud noored
näitlejad mängisid hoogsa ja sisuka
väega suvel 2017

Nortsu

angaaris.

2004),

aga

näen

midagi

Eili Neuhausi
Minu

da

lavastajatee(ma)

meelest

uut

on

„Lendas

loogilisem vaagi-

üle

käopesa”

Tarvo Sõmer, Randle
Eduard Salmistu, Charles Cheswick
Harding
Üllar Saaremäe, Scanlon
Tarmo Tagamets, Pealik Bromden
McMurphy

Toomas Suuman, Warren

teat-

Anthony

Burgessi

Dale

Martini

teine

suures

püüan meenutada,

ähmaseid rohelisi kostüüme, ei

ja sisulist järjepidevust
teemaga kandis Rakvere

lavastus, Ringo Ramuli köitvas
raalses

2004. aastal,

Koldits,

sisulist. Mine tea, äkki mäletan Rakvere

Jack Nicholson. Ehkki Miloš

Formani film valmis 1975.

matult,

jultumuse-

Margus Grosnõi, William Bibbit

Madis

mitte

Patrick

Mäeorg,

Märten Matsu.

teater

muusika kino
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niivõrd

Ken

kui

näidendi

sammuna

on

tõlgendusena

lavastaja Eili Neuhausi

otsingute teel. Ja
Neuhaus

ongi konks. Eili

siin

julgelt isikupärane ja jär-

jekindla omateemaga
„Käopesa”

ja Dale

romaani

Kesey

Wassermani

jõuline

lavastaja,

aga

hullumajamudel

ei alistu tema teemale. Nii

olles vaadanud seda

ma

vib huuled

punaseks, vahetab valged
haiglakotad kontskingade vastu, erutub

„Käopesa”

viis

McMurphy lähedusest,

liinset aroomi jms.
Kui nii võtta, haakub lavastus ahistamise

teemaga.

Lavastusi

on

nähtud neliteist.

Neuhausil

„Käo-

enne

on

mul

Murranguliseks kuju-

kümnes lavastus, Nikolai

Leskovi/

Reinsalu vastu, kuulub McMur-

mas

mine või kuuendat korda

phyle

„Mtsenski maakonna

mäe sellele

(MTÜ

Iseküsimus

suvel

Teatriliidu
na,

2009).

sõnalavastuse

Ülle Lichtfeldt
alates

Julies” (Rakvere
saatus

on

Neuhausi

nimiosast

„Preili

1995).

Teater

Naise

ja armastus, elupuhang ja

matants,
see

eriauhin-

nimiosas naisnäit-

leja auhinna. Lichtfeldt
püsinäitleja,

pälvis

Lavastus

sur-

surmapuhang ja elutants

chedi

paruness

Meckina Urmas Lennuki
ses

tragikoomili-

armastusloos „Kui seda metsa

ei oleks”

von

ees

(Kukruse Polaarmõis, 2015),

Marlene Dietrichina Aleksander Stro-

on

vastus ühe-

anub elektrišoki
andeks

naine. Rat-

võim, mida ta

vastamata tunnete

eel

paluks,

kättemaks

naise

eest.

on

Ratched

Kui

McMurphyt,
raske,

et

suisa või-

matu näha ülemõe motiivina inimlik-

naise

Železnova” nimirollis (Kuk-

tegelane kumba

lõpuks
julmusega. Laval lisandub
on

sellele rahuldamata

mängis Ülle Lichtfeldt Maksim Gorki
Polaarmõis, 2013),

päralt

kasutab täie

kust.

„Vassa

kumb

ahistaja saab olla vaid

ne,

kvintessents. Selle teema variatsioone

ruse

sõnapaarile nüüd annab!
on,

ahistab. Näitemängus

see

ongi Eili Neuhausi lavastajateema

vaa-

tama, et kuulda, millise allteksti Saare-

leedi Macbeth”

PRO 3, Ontika

väljend

mis vallandas

üldsuse pahameele justiitsminister Ur-

Urmas Lennuki

mõisas

Ka kurikuulus

„kanakarja kambakas”,

pesa” kakskümmend üks, neist

hingab

sisse mehe ihu katnud käteräti masku-

arvan,

korda.

nes

alavääristab, pidades seda oma kutsumuseks. Äkki ülemõde armub, vär-

Vastupidi,
veel

see

muudab

stseen

sadistlikumaks.

Lavastu-

efektses

se

kinni
uni,

lõpukaadris jääb Mildred
unenäopüüdja võrku nagu kuri

ämblik, kägarduv loode. Igavi-

kuline kohtuotsus või siiski
sem

halastus?

poeetili-

Unenäopüüdja,

rit indiaani rahvastelt

ja

mis

pä-

seega seotud

ganovi näidendis „Kuhu küll kõik lil-

pealik Bromdeni teemaga,

led

Leppiku kujunduses kontseptuaalne.

jäid” (Rakvere Teater, 2016).
„Käopesas”

on

Ülle

Lichtfeldt

Mildred Ratchedi rollis. Eili Neuhaus
ei oleks tema

ise, kui ta ei lavastaks

kalgi õde Ratchedi hingeellu
se

armastu-

segadikku. Sellest taotlusest lähtub

üks lavastuse küsitavusi,

kuigi

mitte

McMurp-

hy lõhub hullumajamulli, mille

sees

õde Ratched päevast päeva patsiente
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on

õnnestunud idee, mida ei

aga öelda

hemalt

McMurphy kuulsa

proovisin!”-stseeni

kohta, kus Randle peaks

kangutama
ei

Kristi

õe

teostuse

maast lahti

klaaskabiini, mida

olegi kuidagi võimalik.

saa

„ma vä-

Nii

tõsta

naeru-

vääristab ja tühistab kujundus lavavii-

põhiline.
Patsient Randle Patrick

See

on

vu, mis

võinuks

kujuneda rolli üheks

kulminatsiooniks.

Mildred Ratched
Danel Rinaldo

Ülle Lichtfeldt ja Randle Patrick

Ülle Lichtfeldt ja Üllar

läbivat

et

nii

teatri-

tõelist,

partnerlust

peanäitejuhiks olemise

ei tekkinudki. Vastastikusest val-

misolekust ja
ge

on see,

psühholoogilist

neil Saaremäe

ajal

näitlejat

mängivad. Üks meie

loo nukraid tõdemusi

feldt tunneb end vastuolulise ülesan-

Saaremäe

Tuline kahju, et need kaks
harva koos

selgemini

pidetuna, tekib oht

mille

sees tuleks olla ühtaegu õel ja
lootusrikas, groteskne ja kaitsetu. Siin-

seal

sugeneb Lichtfeldti rolli karikeeri-

tud noote, kummitab ka

aimu

ähmase ülesande

Harita

Ignatjevna

ikka

(Rakvere

Eili

Neuhausi

Teater

2011). Pole

stampide oht,

stamp ilmub näitleja mängu ikka

Üllar

Paratovi

duett Aleksandr Ostrovski

täita

etteantud skeemi või konstruktsiooni,

aga

„Kaasavaratus”,
lavastuses

de koorma all

mängulustist andis kõi-

Ogudalova ja Sergei Sergeitš
särtsakas

Üllar Saaremäe.

McMurphy

fotod

duslikum,
arengu

puhul.

Saaremäe
nii

rollielu

näitleja

on

sala-

omateema

aspektist. Põhiheli

puhul ootuspärane macho

kui

ei ole tema

eks

see

siis ime, et nende lavakohtumine Rat-

ootus olekski

chedi ja

McMurphy vaalamustriga aluspüks-

üles.

McMurphyna kruttis ootused
Aga miski jääb duetis poolikuks.

Saaremäe

mängib

ikkagi vaba hinge

oma

rolli tuumaks

mässu inimest alan-

tes

uljalt hööritades tantsiskleb, mõjub

„Täismängu” laheda parafraasina.
Aga valdavalt on Saaremäe tegelane
see

dava ja isiksust nivelleeriva süsteemi

oma

vastu, mida õde kehastab. Mõnitamis-

tu.

se

sisse libisev mehe

ja

naise vaheli-

pinge hoopis lahjendab kummagi
rollilaengut. Jääb mulje, et Ülle Lichtne

pealispindne. Tõsi, kui

bravuurikihi all katkine ja kaitse-

Näitleja loob korraks silla Harold

/ Mati Undi „Majahoidja” rolliga: kui McMurphy pajatab meestele,

Pinteri

kuidas ta ei saanud juua Guinnessit

teater

muusika kino
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paksu põhjaga kruusist,
Astoni tekst. See

on

ralleel, Aston ja McMurphy
mad

hoopis

on see

täiesti kohane paon

mõle-

vaimuhaiglasse pistetud ohvrid.

Kõige olulisem selle McMurphy puhul
südamlikkus. Ta hoolib inimestest.

on

Kui ta

tab,

peol purjuspäi härdudes

tunnis-

et tal

kui siin

polegi paremaid sõpru olnud
haiglas, võib see mingil nukral

kombel isegi tõsi olla.

Aga

siit võrsub lavastuse teine kü-

sitavus,

kogumuljes isegi

määravam

kui Ratchedi liin.

lejatele pole antud ülesande
heita

ette

omamoodi sarmikas:
blond naerusuine
kes mõni hetk

annab,
tab;

mas

des

Kuigi McMurphy kaaspatsientide
lata, hakkab

oma

taskusse laseb

ta neist meestest

nende inimväärikust
ma.

Ehmatavalt

tõik,

ses

et

ra-

voo-

hoolima,

kirglikult kaits-

traagiline

McMurphy

on

lavastu-

on

Märten

on

Matsu

hullujalgne Martini,

justkui kogemata

aimu

nutikam, kui näib ja

Sõmeri

Cheswick, kord

näi-

pärsitud olekuga

vagus

pahur tigetseja;

mõmmik,

Tarmo

sa-

Tagametsa

Scanlon, kõige fokusseerituma siseteravikuga tüüp, kes vaatleb, raevutseb,
ei alistu.

davate

muusikavoogu-

on

Tarvo

kärbitud,

Hullukeste kalliralli

hal hasartselt

et

raames

justkui midagi. Igaüks

Patsientide

kahjuks

arvu

on

tublisti

puudub kujutel-

Kristuse-naeltega Ruckly, kes

Noorsooteatris oli

Jüri Aarma kehas-

tuses unustamatu

kuju. Kärbitud

ka

haigla personali, jäänud

on

on

vaid

üks sanitar, Margus Grosnõi ilmekalt

mõttelageda pilguga Warren. Lisaks
paar tummalt ähvardavat kumminuiameest.

juba aknast

Jälle üllatab

oma

välise ja sisemi-

välja roninud ja põgenema pääsenud,

se

kui

Mäeorg: erksate juntsusilmadega Bil-

si

ly Bibbit,

ta Billy karjumist kuuldes tagapöördub. Kaastundest lähtuv sööst

saab talle surmaotsuseks.
Põhiküsimus
kesed

on,

kas nood hullu-

laval üldse väärivad McMur-

phy poolehoidu, vajavad

tema kaitset.

Eili Neuhausi tõlgenduses

on

ullikeste

kamp pehmelt naljakas. Nad
lise karakteersuse ja

on

vä-

karikeeritusega

lahendatud veidrikud, kellest mitmele vist saakski panna
noosi. See aga

kliinilise

hullumaja mudelit, lahjendab
tasandit,

mässu-

ühiskonnakriitilisest

mest rääkimata.

Jäin pingsalt

mõõtootama

patsientide muutumist, arengut
Murphy mõjuväljas,

aga

seda

Mc-

kuigi-

võrd ei toimu. Rollides valitseb ohutus,

lapsikus.

Ka

see

oma ema ja Ratchedi terrori
ohver, intelligentne poiss. Täpse rol-

li teeb Grete Jürgenson; tema

võiks olla akuut-

Candy,
McMurphy palkab Billy enda

kelle

rahaga poisilt

süütust võtma,

kutsuva väliskesta all sooja

lik

õiglustunne.
Patsientide vaimne

ma

Eduard

juht peaks ole-

Salmistu Dale

Harding,

sasipäine intellektuaal, vargsi adutava
homoseksuaalse sättumusega sell. Kohati näibki ta
niliste

oma

vaimukate sardoo-

nüketega liidrina,

rab läbi karikeeritud

samas

mur-

pehmus, koomili-

poseerimine ja lapsik enesehaletsus.
Hullumaja asukate vähegi löögivalne

sulgpadjaga, rühmateraapia

lähe inimsaatustena korda, ehkki näit-

tu
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välja-

McMurphyga seob
Candyt täisvereline elujulgus ja vaist-

teema: infantiilne ühiskond. Aga
tegelaste väliselt värvikad lavaelud ei

ne

on

südamega

elurõõmus tüdruk.

diag-

hägustab ja mahendab

ümberkehastumisvõimega Madis

mim olek lämmatatakse nagu

kalliralliga.

Kentsakas,

pehme
ilmsüü-

pikapeale

häirima hakkav kallutatus komöödiasse

ei tule

„Käopesale” kasuks.

problemaatiline

Eriti

vohav muusikaline

on

lavastuse

kujundus. Olene-

valt istekohast saalis kõlab muusika

valjusega ja kipub näitlejate

erineva

hääli summutama.

Võimalik,

märk ongi kohitseda
ennastki

et

ees-

tunnek-

ja illustratiiv-

mõjub usaldamatusena näitlejate

vastu. Läbivaid teemasid

on

ülemää-

Danyel Gérard´i laul „Butterfly”

ra:

teraapiamuusikana kui kitši ja
timendi

paroodia;

Mozarti

„Võluflöödi”

see

sellega

käterätiga ja sülitab põrandale,
sülge koristaks. Õde

Ratched näeb seda, aga tema silmis ei
ole hallis hõlstis hallide

juuksesalkudega indiaanlane inimene, vaid elu-

tu mööblitükk.

pealiku rihma
vabastamine
otsene

hullumaja asukatena.

Ent muusika üleküllus
sus

et

publiku ajusid

depressiivse muusikaga,
sime

likku

et kühmus ori ta

sen-

võistlev
kaunilt

„Kui

kõlab…”; painav kumminuiadega

Hiljem paneb Warren

otsa nagu koera

McMurphy

on

tegu inimväärikuse kaitsel.

Suumani ja Saaremäe

dialoogid on
kõige täpsemad ja tundliku-

lavastuse

mad stseenid, tulvil sügavat vastastikust usaldust. On

liigutav, kuidas nad

meenutavad koos

lastemängu luuletu-

sega

„Sikkel-sakkel sikusarv, kolmest

hanest kokku parv

üks läks itta, üks

läks läände, üks läks üle söötis kesa,
lendas üle

käopesa, hani vupsab alla

vohmimise ähvardusmuusika ja veel

viuh!, tõmbab välja

muudki.

mad

Absoluutselt

võlts

tundub

ja mehe
esimene

on

sel hetkel

sinu siuh!”. Mõle-

hingepõhjas oleviku

pealetikkuv „seisundimuusika” pealik

painest vabad, naeravad korraks

Bromdeni

väikesed

tab rolli

monoloogide all,

ideele risti vastu

mis

töö-

pealiku

mõtteilm ei uju kitši sogastes voogu-

des,

tema

tajub ilmahelisid just nimelt

semine

looduslapseks. McMurphyst saab tema
vanem

vend, kes suudab pealiku hullu-

majast siuh! välja

Toomas Suuman ei

lid vahetuvad ja viimaks

lisi abivahendeid.
maks läheb

Veelgi

arusaamatu-

süsteem(itus), kui

Brom-

vanem

on

tegelasi

heliruumi tuua

samasse

kas naiivne või

Kui
ees

paneme

Suuman

ja Üllar

minema!” Toomas
Saaremäe

Toomas Suumani

finaalis

avanevad

si-

semonoloogid hoiavad lavastust koos,
pealiku

sisemine vabanemine

ja kaasakiskuv liin.

Kui

on

unedesse igatsev
ei

saa

Publik
üle

plaksutab ka selle „ Lendas
käopesa” lõppedes tormiliselt. Ar-

vatavasti tõusevad saalis

liigset kärsitust

pealt noored, kes pole 1985.

kust,

siis mida stseen

edasi, seda loe-

tavamaks saab
se

pealiku siseilm. Asutujulmusele viitab armutu avastseen,

milles

sanitar

pealiku

kombel vabaks.

seb Suumani intonatsioonidesse ehk
või tuttavat närvilik-

rü-

ülevalt. Ratas-

McMurphy ja teda

oma

ämbliknaine Mildred

klaar

algupoole libi-

Bromdeni

mõjub vaba mehe

toolis lebav elutu
surmatunnini

pealik Bromdeni

Bromden

hullumaja seinad, olgugi kohma-

hikas minek peaaegu

„Pealik,

Hiljem rol-

on

ja vastutustundlikum vend, kes

kalt teostatuna,

kurjast.

tõmmata.

McMurphy alandusest vabastab.

deni teema laieneb Ratchedi siseheliks.
Neid

si-

sirgumine tagasi sõltumatuks

vaikuse kaudu. Sõna ja mõtet valdav

vaja ammugi heli-

nagu

poisid. Siit algab pealiku

vastust näinud ega
enam

püsti kõigeaasta

la-

saagi näha, uneski

mitte.

Warren klohmib pea-

teater

muusika kino
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TÖÖTUPPA

KAKS VAADET
Kaja Kann

Annemari Parmakson

„Workshop”. Autorid ja esitajad:
Kangro, Juhan Ulfsak ja

Eero

Mart

Epner.

ga väldib ta

segadust, rööprähklemist

ja valede probleemide kallal pusimist.

Helikujundaja: Artjom Astrov. Valguskujundaja: Oliver Kulpsoo. Esietendus

Ehk siis, ta ütleb, et

20.11 2018 Kanuti Gildi SAALis.

sest korda luua. Lisan ise, et

on

tema

mitte
VAADE

1:

Kunstniku mõttest ehk

mida mõelda
Lavastuse

jooneks
ner
ma

kord ja korratus. Eero Ep-

räägib kastidest,

mis asuvad

peas. Kastid kui toad

suurest

see

õige, vaid kõige lihtsam,

pole

ratsio-

naalsem ja mõistuspärasem viis. Need
toad hoiavad ise korda ja inimene võib

„Workshop” üheks läbivaks

on

kategoriseerimine
jaoks ainuvõimalik viis kao-

on

te-

selleks,

et

vahepeal millegi
mene

leb vaid õigesse tuppa astuda ja

prob-

muuga

uks

tegelda.

Ini-

pidevalt pingutama,

et kõike aktuaalsena

hulgast segastest infokildudest

korda luua. Ta lisab humoorikalt, et tu-

ise ei pea

hoida, tuleb vaid

sulgeda ja usaldada süsteemi.

Elu aga ei ole lihtne,
töötoa

juhtub,

et avad

ukse, kuid oled jätnud ka laste-

toa ukse

praokile ja

nii

on

segadus ko-

leemid hakkavad lahenema iseenesest.

he kohal. Võttes Eero soovitust meeto-

Mis veel

dina ja

ühte sorti

Eero
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tähtsam, ühes

toas saab vaid

probleeme lahendada. Selle-

Epner,

Mart

Kangro ja Juhan

Ulfsak.

ise

püüdes seda kasutada, märkan

juba

oma

esimest

viga.

Ma analüü-

teatrilavastust,

sin

peaksin

seega

sulgema. Seda
on

peas

selt

ma

ehk

tee.

on

ka

teater

on

ära

peensusteni
miski,

aga ei seleta

päriselu
ei

saa

seletada,

mis ainult käivi-

lõpuni. Ehk

funktsioon sundida mind
ke tubade vahel

Minu

on

oma

on

elu

ter fiktsioon

kel mil hakkame
muutub ka

see

ja kõige lihtsam

võrdlemine.

päriselust rääkima,

N 099 blogis,
siin ei

viis sel-

Selge vahe tuleb
Epner ütleb

Eero

et teater

on

illu-

kehtida Tõde, sest

sioon

ja

teater

põhineb ju valel. Ometi vaatajad

saa

nagu ka

muutub jutustamise käigus tõsilooks

(fiktsiooni) ja päris-

(pärisasja) vahel.

Het-

fiktsiooniks. Päriselu ei

mõttega kätte, täpselt nii,

saa

tea-

ja päriselu tõelisus.

isikli-

edasi-tagasi jooksma

teha teatri

Teater

peab uurima.
Olgu siis, must-valgelt öeldes,

pole olemas. Päriseluline

ei tohi ära unustada sõna

ja

poolt,

seega

on

on

asi

viimast

tegemist looga ehk

fiktsiooniga. Nüüd

Esimene

leks

seda

olevikku

looma.

sisse

valgega. Kumb
täpselt mingil hetkel on,

musta või

on

teatri

isiklikus peas kaosest korda

oma

tegemist

ta siis nüüd

üheaeg-

praokil. Olgu peale, ehk

teatris kõike

tab,

ei

aga

kõikide tubade uksed

praokil. Sealhulgas

toa uks

ja

ava-

illusoorse teatritoa ukse ja teised

ma

on

kõik, millest

võimalik rääkida, fiktsioon, seega

teater

ja päriselu võivad vägagi hästi

kolida ühte tuppa sõbralikult kokku,
kuid seal toimetamiseks tuleb kasutada

kujutlusvõimet.

Esiteks, lavastus „Workshop” kirjeldab fakte ja sel juhul pole kuigi pal-

ootavad Tõde. Ta heidab ette nii vaata-

ju võimalust kujutlusvõimet kasutada.

jale kui ka teatrile,

Selline olukord kehtestatakse just lau-

et abstraktsus kipub

asenduma sotsiaalse uuringuga, segane

selgega. Siiski

et Tõde

on

ei

teatris

jäta

ta mainimata,

mingil segasel moel

siiski olemas. See ei ole mitte vaataja
ees,

vaid vaataja

Sellega,
ha

ma

(Epner 2018).

peas

et abstraktne

on

segane, ei ta-

nõustuda. Võtame kas või

vud ja matemaatika,

kõige selgem

maailmas, mida

tean.

ma

tuline õigus selles, et tõde

gasel moel
sid

on

teatris olemas.

palju,

ei

tähenda,

sealgusi: „Kas teadsite, et…”, „Ei

tasu

unustada, et…”, „Vähetähtis pole
et…”, „Ja nüüd
te

te

„Õige

imestate, et…”,

ar-

„Oluline

asi

ge, tema teab

on

see,

küsite, kas…”, „Kui

see,

viis

et…”. Kõik

ja ka

on…”,
on

sel-

mina võiksin selle

Aga tal

on

omaks võtta. See olukord kehtestatak-

on

se-

se

oma

See,

et tõde-

et kõik kõlbab,

et võta ükskõik milline tõde
minema. See ei

ülesehituse vormide ja retoorikavõtetega. Palju kasutatakse järgmisi lause

ja hakka

ning lõpuks totaalne
ja vastuolude jada. Näiteks

suurem

nonsenss

kirjeldab

Juhan Ulfsak, kuidas

nitamisel

hingata ja pressida õigesse

struktuur põhineb loogikal ja me ei saa
kuidagi kaootiliselt mõelda. Ikka tuleb

kohta, just nimelt alakõhtu,

määratleda must ja

valge

ja valel

Ühel hetkel tuleb väike vale sisse,
siis veel

poleks enam vahet. Lihtsalt, mõtlemise

tähenda,

et tõel

veenvalt.

valge.

Nii must kui

ei ole mitte ainult

võimalikud,

vaid mõlemad

on

olemas. Nii must kui

ka

valge, just sellepärast

gi

mõistet

oleks siis

me

kasutame-

must-valge, mille üldistus

selgus.

Me ei ole

kindlad, kas

nitus õnnestuks. Samal
näost punane, olles

selt

vastupidi

oma

ajal

et
on

sün-

sünta ise

pressinud, totaal-

jutule, kogu jõu pä-

he ja näkku. Näide sellest, kuidas kaks
vastuolulist asja saavad olla
Tõde ja vale. Pinge ja
neid väga

teater

korraga.
puhkus. Kuid

aeglaselt tabades märkame,

muusika kino
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et siiski ei ole kaks

asja korraga, vaid

ikka kordamööda. Lihtsalt meil
elus mahti

pole

aeglaselt kategorisee-

nii

rida, lahterdada ja mõelda. Tavaliselt

jooksu pealt taipama, millega

peame

tegu

leidma selle

on,

va

tähenduse.

(näitleja)

les olev Laps

(Mart). Hetk hiljem

seb Isa

lane
ma.

Eero

(isa)

süles olev Laps

on

ümi-

(Mart) Ju-

(näitleja) lavapartner. Siis Vaen(Mart), keegi, keda peab karista-

Siis keerab

(Mart

(Eero

hetkel
nud.

on

da

ma

(Juhani vaenlane)
Eero

pea

mi-

Mart

on

Eero

ära tappis)
(Mardi seksuaal-

võimul ja surub kogu Mar-

(Eero seksuaalpartner) keha

enese

(Eero) surub lapse (Mardi)

vastu. Isa

kõrva

voo-

vahel,

kes Eero

mees,

(Eero) süles.
on

sur-

(Surnu)

toimus siin

mäleta, kuid õige

ei

partner)
di

Mart) peal ja järgmisel

Midagi

(seesama
Isa

on

Eero

Hiljem tõuseb

dist üles.

Mart

Juhan) teeb maadlusvõtte

on

oma

südame vastu, et tekitada

(Isa) samal ajal rahuli-

turvatunnet, ise

kult telekat vaadates.

võib

seda

lapsele, Eero lapsevaneSubjekti olemus kantakse ühelt

objektilt teisele. Ja
Tegemist
kus

ül-

nimetada

sega-

tuolu, kuna osutus

Narratiivi kaudu, kus

tegelased

fikseeritud, tuleb välja,

on

poeg

on

tapnud

oma

vas-

pärisni-

sed väited

on

korraga tõesed.

Keelefilosoof Gottlob Frege ütleb,
et ainult tähendusest ei

leks,

et

lausungi

piisa; sel-

tõeväärtust määrata,

tuleb leida üles ka osutus
1995:

(Frege
95). Frege tähendusteooria toob

välja lause kaks tähendust. Ühel juhul
olemas, teisel juhul

osutus

on

vaba ja

Minu

osutuse olemisest või selle
sest
a

=

on

Elementaarne ja
b

asi

on

a

varem

olemas olnud.

objektiivne tõde, kus

puudub.

on

üllatusega täidetud arusaam:

OHOO, põnev ja

ka

see

teadmine oleks mi-

see

justkui juba

nus

=

AHAH,

et

asi. Mitte eriti huvitav tõdemus. Ei

käivita midagi,

a

puudumi-

järgmine:

a on arusaam,

see

mitte.

must-valge tõlgendus

suhet

mõte, kus

uus

a osu-

midagi. Justkui oleks

suhet a-ga ja samal

a

ajal

b-ga.

et

oma

isa, isa tõusnud siis surnuist üles ja
tunud vahekorda

100

nii

malikku maailma, kus kõik vastuoluli-

kirjeldatud

jutt

vägagi selge.

on sama

(Mart) kui ka kirjeldavale nimele
(Poeg). „Workshop” pakub meile või-

üldistusega veel veidi oodata,

kaelaga

omava-

mele

tab b-le. Käivitab

murtud

toimub

võimalik. Tekib

on

duseks, kuid üksikutel hetkedel, kui
on

see

tragöödia põhivõttega,

on

paradoks

osutus

Tohutult keeruline sotapota
distades

Mart osutab

male.

Juhan (võimu esindaja)

Lapse (Mardi) kaela kahekorra.
Eero

sü-

(Eero) Lapsele (Mart) unelaulu.

Seejärel
hani

on

Juhanit

heliste suhete taaskehtestamisekaudu.

pikem füüsiline stseen, kus

Või

Mart Kangro

mine. Mart hakkab tähistama

samal hetkel, kui Eero tähistab Marti,

as-

pojaga. Selline

Antud näite
reetne

puhul

näitleja

siin

gib, ja tähendus

on

osutuseks konk-

ja

praegu, kes rää-

abstraktne, viidates

on

lugu ilmneb, kui püüan mõelda põh-

teistsugusele inimesele teistsuguses si-

juse-tagajärje kaudu. Determineeritud

tuatsioonis ehk siis

olukorras, kus järgnev saab ilmneda

või

tänu eelnevale.

teisel

See,
tekitab,

mis
on

seeläbi ka
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„Workshopis” segadust

lausujale ühes
ajal.

või mitte.

näitlejatele üldse

teises

Me ei tea, kas

Frege ütleb,

taipamisest,

tähenduste

läbi tähendusteooria, mis

muutu-

mõte

on

olemas

et mõte ei sõltu

pärisnimede, tähistajate ja
pidev

kohas, ühel

see on

objektiivne,
on

aga

tõeteoo-

ria,

alati kaks võimalust:

on

kas vääraks või tõeseks
Nõue

mused

Frege

et

tingi-

kehtestatud. Universaalid

on

meie

osutub

siis leida osutus üles.

on

kontseptualist ja väidab,

on

on

see

(samas, lk 94).

aru

loodud ja nende olemas-

olu ei kinnita ega lükka ümber nendest

Kokkuvõtvalt, selleks,
da, millele osutab
mis

on

et

roosa, on

must-valge.

Kui

kõik ära, ka

valgeks.

aru

saa-

vaja teada,

see

välja-

muutis maailma must-

roosa

valgeks. Kolmandal korral
roosa

on

aga kaotas

ise muutus

roosa

Roosa udu

mis osutab mustale või

eksemplarpõhjus.

ruumisuhetega: keegi

on

kellegi süles ja keegi

on

on

kellegi kõr-

val. Või ajaga:

keegi on varem ja keegi
hiljem. Need kategooriad eksistee-

on

toad

on

üheaegselt. See,

minu peas

korraga,

ei

et kõik

tähenda,

et seal ei oleks üksikuid tube.

Valetaja paradoks
Ehk

ne

Kui valetamine või tõe rääkimi-

moraali küsimus ja Eero väitel

on

põhineb

valgele, sõltu-

kategoriseerides

loogikast. Ja määrab selle kaudu

ka tõeväärtuse.

valetaja ja petu-

teater võimas

on

kaup.

abstraktsioon,

valt lavastuse struktuurist ja sisemisest

sündmuse

teise

on

Samuti

teist korda

ma

lavastust vaatasin, nägin, et

pakutud

faktuaalne olukord, kus üks sündmus

rivad koos ja

saamine.

aru

eraldiseisvate faktide maailm. Kontra-

valel,

teater

on

litu asutus. Esimesena
nane

asutus

neb valel.

on

must-valgelt

siis

ju ka

teater

moraa-

pähe tulev

ka kirik. Ka kirik

sar-

põhi-

Olgu peale, oleme leebemad

et kirik põhineb muinasjuAga millel põhineb meie elu? Ikka

ja ütleme,
Abstraktsioonid

tul.

Pöördudes tagasi

kirjeldatud stseeni
juurde, kus oli võimalik liikuda aega-

täpselt samadel alustel. Meile valetatakse selleks, et rääkida tõtt.

de ja ruumide vahel, tekib küsimus,

Teater

on

kas muutes aja ja ruumi abstraktseks,

ga

muutuvad abstraktseks ka kõik

ti rääkima

objek-

tid nende sees? Kas tõesti kaob tegelane

vahepeal

tüüp? Selleks,
sama

isikuga,

ära kõik

ära
et
on

aja ja

ja ilmub

täiesti

uus

tegemist oleks ikkagi
oluline,

ruumi

et ta täidaks

punktid. Teisijätkuvus, mida

lepingu,

et

teinud eelnevalt vaataja-

seda, mida ta nüüd

vars-

ei tohiks uskuda.

hakkab,

Siis avaneb

kujuteldav eesriie ja näitleja ütleb selge sõnaga välja, et see, mida ta praegu ütleb,

on

antakse, tekib kuulaja
kas

see,

väär. Kui
peas

aega

küsimus,

mida ta praegu ütles, oli tõene

või väär?

kannab nii selles lavastuses kui ka teat-

Esmapilgul tundub, et näitleja kinnitas meievahelist kokkulepet:

ris üldse

teater

sõnu,

tingimuseks

on

näitleja ametit pidav inimene.

on

tõesti

petukaup. Aga sellise

Nii saab ka minu isiklikus peas taas

tõdemuseni saab

kaosest kord. See, et mitu asja saavad

ma

olla

korraga,

on

väga kergesti seletatav

nii elus kui ka teatris. Isa

suhtes pojaga ja vaenlane
vaid suhtes
olla

surm

sõbraga,

on
on

nagu

isa vaid

vaenlane

surm

saab

vaid suhtes

le holistlik

liblika

eluga. See potiivalöögi maailm,

vaatajana

jõuda vaid juhul, kui

usun

teda,

näitle-

pean

ja lausutud lauset tõeseks. Samas, kui
teda usun, olen murdnud kokkule-

ma

pet.

Teatris

eelnevat
siis

ma

ei

ju valetatakse. Kui ka

mina

kokkulepet pühaks peaksin,
usuks, mida

ta väidab.

see, mis siin teatris praegu

kus ühte asja muutes muutuvad kõik

ikkagi

teised, vaid atomistlik, katkestatud ja

veidi ennatlik, siin ei

Seega

toimub,

on

tõene. Ka selline otsustus oleks

teater

saa

muusika kino

ühest

järelda-
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da teist. Antud lause
mitte niivõrd

da.

Aga

see

on

tõene

ja

väär

korraga kui kordamöö-

aeg, mille vältel tõde muu-

tub, näib meile, saamatutele

inimeste-

le, üheaegsusena.

siminekuid ja

saaksin

Mart
ga

võrrelda

Kangro

„Talk

isiklik, kõige

2011.

aasta

lavastuse-

To Me” või 2001. aastal Von

vitusretke” nägin vaid

Krahli teatri ja Showcase Beat le Mot’

te

luse

raadid”. Võib ka võrrelda, nii nagu

se-

da tegi Erle Loonurm, Ene-Liis

NO-teatriga? Ikka sellepärast,

temal

on

tusretk” Teater NO99s

gu ka meeled

oma

kindlasse tuppa ja uks kinni lüüa.

nii

Seda,

et

sellega kogemus. See langeb

kokku tema

Milleks? Ikka selleks, et sättida iga asi

publikust. Ja

„kuidas?”. Miks Erle toob välja võrd-

Semperi
lavastusega „El Dorado: klounide hävi(Loonurm 2018).

te-

kõrvalt, „Klounide hä-

muutub tähtsaks küsimus „mis?”, mit-

ühistööna valminud

lavastusega „Pi-

koge-

näitlejatest. „Piraatide”

vaatasin

gemist

intensiivsem

lavastus „Talk To Me”, kuna

on

olin seal üks

„Workshopi”

juurde taga-

et üks inimene ei

kui teadmise asendab kogemus.

see,

Minu

Kui teadmise asendab kogemus

mõtte

selge,

kõike teada, aga ohtlikuks muutub

saa

ka

mus

Ma

algse

situlekuid. On

et

teadmisega.
kogemus

on

petavad,

petlik,
on

paljud filosoofid. Kogemus
vilets õpetaja. See, mida

nii

na-

tõestanud
on

on

pagana

kogetud

Et vältida hämaraid alasid. Või võrrel-

kuumana, võib osutuda külmaks.

da selleks, et vähendada „Workshopi”

gemuse-eelsed ehk aprioorsed teadmi-

mõju praegusel hetkel, öeldes,
da

on

et

se-

juba tehtud. Kõigil neil juhtudel

saab leida sarnasusi ja erinevusi, eda-

„Lavastus
o

s u

t

u s

.

mis

on

võimalikud ilma

suur

gen a-d b-na või

on a sama

oli meistriklass, kuid

Ei tekkinud

OHOO-teadmist, seda

fotod

need,

on

kogemuseta. On

„Workshop”

Veiko Tubina
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sed

Frege
uut

teooriat

vahe, kas

a

võrdus

ma

ko-

mis b.

järgides puudus

ja üllatavat;

Ko-

tervikul

ikkagi a-ga.”

See, kuidas

hoopis

on

maailma

me

teine teema.

Terve

tajume,

mõistus mäletab ka üksikuid

„Work-

Kumma tõe

ma

pabereid.

nüüd siis valin?

shopi” etenduse jooksul oli minu põhi-

Muidugi pole absoluutset tõde

fookus ikka sellel, mida räägitakse. Vii-

malik mõõta; tähele saab panna lavas-

visuaalses osas, kus tekstivoog
lõppes, oli võimalik enda kogemusest

„Workshopis” olemas,

infot ammutada. Siis

kida

mases,

mus

nii

enam

polnud tõeküsi-

oluline,

sest

pildi ja he-

li koostöös tekkinud tundeid

on

raske

must-valgelt kategoriseerida. Siiski
jäta analüüsimise
Mäletan,

et

mängis Bernard

ni muusika Alfred

„Vertigo”. Ja
see on,

mind

soov

mida

siis

ma

Herrman-

Hitchcocki filmist
mõtlen ikka, mis

ma

kuulen, kas klaveripa-

la? Põletavaks küsimuseks ei

sikapala tähendus. Mõtlen,
selt

on,

mida

saa muu-

mis

täp-

see

nüüd kuulen. Siin

ma

korraga hirmus palju vahendajaid,
isegi otseselt ei
tuses

mu

ei

maha.

saa ma aru,

kõrvad nüüd

on.

on

aga

mille teenis-

tuse kavatsuslikku

ideaali. Ja
on

või-

see

on

lubadus rää-

kogu tõde maailma ja inimese elu

kohta. Tõde

on

kehtestatud retoorika

„mina”, „minu vaarisa”, „minu isiklik

kogemus” kaudu. Sisse lupsavad

valed ei tühista tõde, vaid just nimelt
kinnitavad

püüdlemist objektiivse tõe
poole. Mina, Eero, seisan oma isikuga
väite

mis

taga,

ütleb,

diagonaalis
välja keerata.

et

saab mahakäinud kruvi

ma ei üldista, ma ei räägi kinnitusvahenditest, vaid naeltest ja kruvidest.

Ja

On tõsi, et

ma

eksin,

ma

nu

Püüdes kõi-

aga

kõike veel ei tea ja vahel
jätan teile võimaluse mi-

väiteid kontrollida.
Antud lavastuse

lahti vaid kuulmismeele ukse, mõtlen,

Kui

uurida, kuidas lavastus oli teh-

kas

tud,

siis vastuseks on, et

kuulen filmi,

heliloojat, klave-

rit, haamrikest koputamas klaveri

sees

distsipliinisisene.
järgiti kõiki

koreograafia põhjalt arenenud kaas-

olevale keelele või äkki

aegse etenduskunsti sisemisi

Tahan,

Kolleegid mõistsid,

sed,

et

enne

kan.

hoopis kõlarit?
asjad oleksid selged ja täp-

ise,

oli

mis

pole

ma

tõde

objektiivsus,

kide teiste meelte uksed sulgeda ja jätta

kui

Muidugi

loomulikult

midagi järeldama hakpala hästi mängitud,

gemise meetodid olid selged ja aktsepteeritavad. Kogu lavastus seisis nii

salvestatud,

kindlal

on

ka

seejärel
paisatud. Tundli-

läbi masinate saali

kult, sobiva helitasemega ja kontekstis
tähenduslikuna,

reegleid.

sest lavastuse te-

aga

see

kõik eksitab,

pinnal,

korrakski ei tekki-

et

nud kahtlust, et

esinejad

ei tea, mida

nad teevad. Kõik kolm teatritegijat

on

pea kakskümmend aastat teadmisi ko-

suunab ja kannab hoiakut. Mina otsin

gunud, neid mitmesugustes tingimus-

ikka Tõde ennast. Või kui

tes

sat seina, kas

kui

on

roo-

näen siis seina? Või

ma

näen paberi ääri, kas ma näen
paberit ennast? Hetkel, mil puna-

prožektor

värvis

roosaks, teadsin
le,

näen

ma

siis
ne

ma

kogu seinalaotuse

ma,

et need

paberid

seal seinal olemas, vaatamata selleet

ma

üksikute A4de piirjooni

ei näinud. On nüüd siis

tud teadmise või

enam

tegemist õpi-

illusiooniga? Näge-

mismeel ütleb, et kõik

on

roosa,

aga

katsetanud, pakkunud neid

likkusele
nad

ümberlükkamiseks.

vormistasid

võetakse

oma

elutöö.

järgmisel korral.

ava-

Nüüd
Riske

Lavastus

„Workshop” oli meistriklass, kuid
osutus.

Ei

tekkinud

OHOO-tead-

mist, seda uut ja üllatavat;

ikkagi

Fre-

järgides puudus tervikul

ge teooriat

a-ga.

Teose

kaudu

a

võrdus

sooritatud

kommunikatsioon, kus

minu

mõttele

jäeti sümpaatselt ruumi,

töötas

distsip-

teater

muusika kino
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liinisiseselt
teadmisest

vaataja

intrigeerivalt.
on

sellest

Kas

vähe või küllalt, võib iga

ise otsustada.

eesrindlasena. Kunstnik usub

või

oma

näitlejate puht olemus-

oma

likku karismasse rohkem kui
2: Kunstniku hoiakust ehk

VAADE

se

töötada

Ühtlasi

kuidas öelda

Õpetamise aspekt
notatsioon teatris
ma.

Ühelt poolt

olnud läbi

või
on

õpetuslik kon-

vastuoluline tee-

teatav

on

õpetuslikkus

aegade üks kunstile laie-

malt seatud ootusi. Samuti

õpeta-

on

ja-õpilase ja etendaja-vaataja suhete
dünaamikas

(vahest häirivalt) märga-

sõ-

oma

puht olemuslikku mõjuvusse ja

numi

vajadus-

lähtematerjali kallal.
kärsitu:

ta

on

pigistab

ta

ühe silma kinni ja arvab, et saab ignoreerida

et teatris tahab laval

asjaolu,

olev või esitatav alati olla samal

midagi muud, kui

ta esmalt

ajal ka

on

se-

da isegi siis, kui teatris rakendatakse

argielu-esteetikat. Kunstnik jätab selle
kontseptualiseeriva tähelepanu-

oma

tavaid sarnasusi. Seetõttu puudutavad

ta, sest

arutlused sellest, mil viisil teatris saab

seisukohalt vähetähtis. See paus aga,

või ei

õpetada, otseselt

saa

olemust. Need ulatuvad
harilikust kähmlusest
kuna nad ei

teatri

põhi-

sügavamale

žanripiiride üle,

tegele joone nihutamisega
mis

siia- või sinnapoole, vaid sellega,
üleüldse

on

potentsiaali

teatriformaadis võimalik,
lootusrikas.

omav,

hulgas on õpetuslikkuse aspekt
ritegijale ehk kunstnikule seotud

Sealteatmit-

kiusatustega. Võtmesõnaks
sealjuures kunstniku lähtepunkt,

mete

sitsioon, hoiak

on

po-

publiku suhtes.

see

tundub sõnumi edastamise

mis laval oleva

ja selle potentsiaalse tä-

henduse vahel

peaks kandma,

taja mõtlemise ja loomise
ju mõelda,

et kui lavalt

on vaa-

ruum.

pakutakse

Võib
vaa-

tajale juba nagunii (kogemuse asemel)
halvasti
ruumi

peidetud arvamusi, ei ole selle
järele vajadust, kuid…

Kui

kunstnik

suunab seega

orienteeritud, ja

on

ka

vaatajat, peamiselt

arvamusele ja seda

põhistavale infor-

matsioonile, pääsevad mõjule aspektid,

mis kunsti

puhul

on

ebarelevant-

sed: info uudsus konkreetsele vaatajaKiusatus

le, argumentide loogilisus ja tugevus.

Näiteks Von Krahli teatri lavastuses

„Loodusjõud”
vat

soov

edastada

ga)

aga siiski

sõnumit.

haardelt
indiviidi

väga kindla

Teema

samas

on

sügavalt

juurdunud,

interneti vohamise

et

mõt-

suuna-

internet

globaalne ja
eraellu

ole-

vaatajale (olgugi
konkreetseks

lõppkokkuvõttes
lemata,

selleks

paistab

sõnum

ohjamisest hoiatav,

ühiskonnakriitiline ja

maailmaparan-

dusliku tooniga.

on

ga olulise

Seega

tegemist vä-

sõnumiga, mille puhul oleks

justkui mõttekas

see

võimalikult ühes

tükis vaatajani tuua. See

on

mida toidab ehk ka magus

kiusatus,

perspektiiv

tunda end kui kunstnikku ideetasandi
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Vaataja võib olla ka
tiste

ise ilmas

üpris lah-

silmadega ringi käinud ja teadlik

näiteks faktist, et terrorirünnakute ja
neis hukkunute

di teise

arv

on

eelmise sajan-

poolega võrreldes läänemaa-

ilmas kokkuvõttes

langenud (Kanuti

Gildi SAALi lavastus „Plaan
laval

on

T”).

Kui

stseenis või ka lühemas hetkes

asetatud rõhk sellele infole endale, panustatud selle

mõjuvusele,

mitte selle-

le, kuidas seda infot kunsti materjalina
kasutada,
tud

siis lüüakse enda kehtesta-

positsioonil jalad alt. Vaatajal

need

on

õppetükid juba teada ja tal hak-

kab igav, kunstniku autoriteet ei ole
autoriteetne. Ent etenduse hetkel min-

git teistsugust hoiakut võtta pole enam

ni; seda

võimalik.

gu muuseas,

kui

Niipea

langeb

teatris

rõhk ülekaalukalt küsimusele „mida?”

ja jääb

küsimus „kuidas?”,

unarusse

sureb kunstiline
damal moel

kujund kõige

mage-

arusaadav ja võib olla seda
mida ärevamad

on

Siiski

pida sellega,
esteetilist

ja südametun-

tuleb kunstnikul

et ta

lõiget,

otsetee sõnade

lahutab

tõkestab

peas

igasugu-

poolt kui

idanevat, kunstniku

tekavatsetud ideed ja sellest

kogukonna seisundit

ei

et-

johtuvat

olegi olemas.

abiks

on

„Workshop”

on

palju

in-

teisi,

on

esmajoones lihtsalt mingi

võõrandamatut

(võimu)positsiooni.
peadpööritavasse kõrgusse küün-

Kui

dinud tuhandeaastasest sekvoiast võib
saada känd,
seum, siis

omaenda

ajaloo

muu-

mõtet mikrotasandil

polegi

mingit püsivuse illusiooni luua.
Samas

on

õpetaja seisukohalt alati

olemas pinge õpetamise kui teadmise
eeldusest lähtuva tegevuse ja õpetaja

positsiooni vahel. Erinevalt õpilasest

peitub õpetaja jaoks
piiridega silmitsi
val olles

on

mise

oma

teadmiste

seismises risk.

La-

näitleja näitleja ka siis, kui

tagasi

nurjub; seda kehtestust

võtta ei

tamatu oht nii

Lavastuses

jõuab

Kes

enne

teadmise omamist-jagamist, mitte kui

enam

Kuidas

teilegi.

na-

„no vot

juhuslik. Tahetaks justkui näidata õpe-

tal näitlemine

(Rancière 2012)

mõte

uus

lõpus mõtteline

mingi elulise teadmiseni

mõjud

ja piltide tagusesse

reaalsusse”. Seda tagumist

vaataja

lep-

„ei suuda vältida

mis

kavatsustest ning
se

suu-

tajub ühiskonnatundlik

nistuse survet
inimene.

on

suurem,

ajad ja mida

remat eksistentsiaalset

siis”. Ehk

tamist kui

hüljatussurma.

Kiusatus selliseks lähenemiseks

tuleb iga

enam

puhul:

saa.

See

on

para-

õpetamise kui etendamis tahes

et

põhjusel

ei

formatsiooni: õpetussõnu, nõuandeid,

suuda inimene võetud positsiooni ära

mõningaid fakte.

täita

Nii

õpilaste kui

teat-

ja jääb naeruväärseks. (Siinkohal

rivaatajatena oleme harjunud tähele-

on

panelikult kuulama; nähtud etendu-

selle kohta, mitu

sel tegi üks vaataja

nitusaegset hingamist demonstreeriv

koguni märkmeid,

veidi

kahju,

et

puuduvad andmed

ema

kahtles, kas

sün-

nähtavasti selleks, et head soovitused

meesnäitleja ikka teab, millest

kaotsi ei

gib.) See oht mängib ka (teatri puhul)

läheks. Paradoksaalselt aga

jääb info kvantiteedi ja pideva juurde-

vaataja kätte

voolu

võimu, mistõttu

puhul konkreetne

sisu

järk-jär-

üsna
on

ta rää-

palju sümboolset
eriti

veider,

gult pigem tagaplaanile ning esile tõu-

nikord ei peeta teda mentaalse

sevad valikud

kutse vääriliseks.

ja mustrid selles, kui-

et mõ-

välja-

das esitatakse.
Etenduse

vältel

kujuneb Kangro,

Ulfsaki ja Epneri suhtlusmaneer

likuga eelkõige heasoovlikuks.
soovitus

Mõni

(näiteks kuidas tühjast väl-

gumihklist
võib

pub-

tulla

viimane särts kätte

päris

saada)

sõbramehelikultki,

Ruum
Iseäranis

viimastel aastakümnetel

arvamusi, et kõige väärilisem
se

vaatajale

on

väljakut-

lavale. „Work-

nii ei arvata, aga pakutakse
soovijaile võimalust etendajate

siiski

miskildude teemad varieeruvad elust

jälgedes käia.

ja praktilisest filosoofilisema-

kutse

shopis”

ehkki familiaarseks ka ei minda. Tead-

surmani

on

teatri- ja etenduskunsti väljal leidunud

on

kindlaks

teater

Kõndimise

määratud,

muusika kino

trajektoor

vaataja teeb
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tegelikult täpselt seda, mida temalt
palutakse,

ega

kujunda erilisel määral

etenduse

Teatavad
tamis- kui

kulgu. Kümmekond inimest
liiguvad sulni muusika saatel enda ja

ruktsioonist.

üksteise inertsist kantuna ringi ümber

rida.

ruumi

see

ei ole teab mis radikaalne

publiku kaasamise

vorm. Aga see on
täpselt valitud ja hellalt teostatud võte,

mis

viib

tähelepanu õpetamisolukor-

ralt vaatajas toimuvatele
Märkamatult taandavad

protsessidele.
etendajad end

jõujooned

on osa

nii

„Workshop”

ei

püüa

„Workshopis”

ei murta

läbipääsu

b-sse, vaid kehtestatakse kindlalt

a-st

kunsti kui

kommunikatsiooniprotsessi

olemuslikult oluline element
Nõnda

on

olemas

see,

da.

nii

teos.

etendajal kui ka vaatajal

millega aktiivselt suhestu-

Sealjuures

aga

on

oluline rõhutada

John Durham

ga. Keha rütmilisest tõukamisest

niku kiusatuse ja vaataja õpetama

ni

saa-

hoogu (Gros 2016). Stsee-

või väärtus ei seisne aga mitte

mõju

Petersi mõtet, et kunst-

järele

on

oma

rahuldamatuses õn-

neks ammendamatu

vaid enesele liikumise lubamise

2015). Parim,

mises.

Kogu olukord ei tundu vaatajale

sundimatu ja südamlik
ainult

(Oidsalu 2016)

sõbraliku

etendaja

pärast, vaid eelkõige

on

on see,

tõukejõud (Peters

mis sellest teatris

stseeni

kontsep-

selles maailmas ruumi luua”.

Viited:
Eero

esmatähtis mingisu-

Epner 2018.

Teater

gune info või sisu, kuid sisust endast

Gottlob

sest. Tlk Jaan Kangilaski.

tavam

lk 87–108.

se

viisis

on

sisus

ja õpetami-

peituv, neid juhtiv hoiak maa-

ilma suhtes.

„Workshopi” lõpus kao-

vad konkreetsed punase

tindiga tähed

ja jooned silmist ja mälust ning
vad üle

kõige valguvaks piirituks

naseks filtriks. Puhas info

kategooria, hoiak
see,

muutu-

mis inimest

Kunstnikul

pole

on

on

pu-

masinlik

inimlik element,

sügavamalt kõnetab.
mõtet

tegelda

vaata-

ja tõde.

https://

no99.ee/ tekstid/motteid/teater-ja-tode

võib saada vahend, kuna sellest otsus-

ja püsivam

tulla

kui õnnestub „üksteisele

naeratuse

tuaalse läbimõelduse tõttu.

Õpetamisel

võib,

kip-

tung kontakti

pumise lähtepunkt

kõndija konkreetsetes mõttearengutes,
koge-

se-

da eitada, muuta ega isegi kompensee-

pildilt ja vaataja jääb kahekesi iseendavad mõtted

õpe-

etendamisolukorra konst-

Frege

1995. Tähendusest

ja

osutu-

Akadeemia

1,

nr

Frédéric Gros 2016. Kõndimise filosoofia.
Tlk Mari Tarendi. Tallinn: Tallinna Ülikooli

kirjastus.

Erle Loonurm 2018. Demüstifitseerides kuns-

ti, kaardistades teatrit.

https://kultuur.

err.ee/ 685413/arvustus-workshop-demusti
fitseerides-kunsti-kaardistades-teatrit
Meelis

Oidsalu

raadio, 25.

2016.

111

Teatrivaht.

Viker-

https://vikerraadio.err.

ja harimisega loengu kaudu, vaid oma
hoiakute, viiside ja kujunditega. Maa-

ee/819339/teatrivaht-richard-iii-ja-work-

ilma muutmise asemel saab kunstnik

John Durham Peters 2015. Kommunikat-

mõjutada vaatajat, kui loobub asjatust

siooni küsimus. Tlk Laur Kaunissaare. Lü-

püüdest
Vaataja

tema

iga

ei suhestu

sammu

teosega

kontrollida.
mitte mõne

shop

hendatult raamatu
A

History

fakti pärast, vaid talle loodud märkide

eessõnast.

ja suhete tihnikusse sööstes, mille käi-

Jacques Rancière

gus ta

kujundab ümber

osa

iseendast.

Selles seisneb vaataja aktiivsus.
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„Speaking

„N 044 Fantastika” kava.
2012. Poliitilise kunsti pa-

radoksid. Tlk Anti Saar.
lk 99–127.

into the Air:

of the Idea of Communication”

Vikerkaar,

nr

4,

NÜÜDISTANTSUST

FESTIVALI

„SPRING FORWARD” VALGUSES
Liris Viirpalu

23.–25. märtsini 2018 toimus

Bulgaaria
pealinnas Sofias tantsufestival „AeroSpring Forward”, mille

waves

näidati kahekümne

raames

väljavalitud

noore

Ülevaade festivalist
Nagu festivali puhul ikka, leidus
häid

nõrku töid.

Järgnevalt

toon

ja lootustandva koreograafi töid ka-

aastase festivali suuremad

hesajale

mis üksteisest küll täiesti

tantsuspetsialistile,

produt-

nii

kui ka pettumust valmistavalt

välja selleelamused,

erinesid,

ent

sendile ja kuraatorile. Festivali ühis-

millest mõned haakuvad ka Eesti tant-

nimetajaks oli kahtlemata keha

sumaastiku

lii-

kumiskeskseid ning sõna otseses mõttes tantsulisi

tantsule

ja dünaamilisi töid jagus

pühendatud festivali igasse

päeva; mitmed tööd jäid meelde

nii

konteksti

ja aktuaalsete

probleemidega.
Serbia

koreograafi ja

Ri-

esitaja

Góbi abstraktne töö „Volitant

ta

Micromovements

expanded” („Voli-

huvitava liikumiskeele kui ka meister-

tant

like ja

tõttu.

võlus

põhimõt-

ja täpse kehakeelega. Muusika loonud

isikupäraste tantsijate

Festivali
test

valik

tutvustada

lähtub

erineva

lähenemise

ja päritoluga koreograafe, kes
ba lavastusi loonud,

Kuigi rõhk

ju-

kuid kelle nimi

tantsuringkondades veel
ei ole.

on

on

nii

tuntud

Euroopa koreo-

graafidel-lavastajatel, etendus sel

aas-

tal näiteks ka üks Lõuna-Korea koreo-

graafide

töö.

Üldpilt

rõõmustas varia-

tiivsusega: lavastusi oli väga
lähenemise,
muutis

esteetika ja

erineva

sisuga,

mis

üldpildi mitmekesiseks, joo-

nistades ainsa ühise tendentsina

välja

laiendatud

eelkõige

Dávid

Szegő

viidud,

pa

tantsutehniline tase.
Euroo-

nüüdistantsust, selle suundadest ja

minimalismini

morset meenutavad tehnoloo-

koreograafi

seadega. Niivõrd hästi klappivat koreograafiat ja muusikalist kujundust
kohtab harva

üks võimendas ja toe-

tas teist. Góbi demonstreeris

te, hakitud

nurkadega

peatus-

liigutusjadade ja veidrate
oma

kehalist võimekust ja

tantsutehnilist meisterlikkust, seotuna
leidliku

justkui koondpilt

äärmise

lihvitud

liikumisstiili ja nüansirohke liikumis-

ku,

on

täiuseni

gilised piiksatused, toonid ja impulsid

tantsulisuse ja kehale keskendumise,

tantsijate kõrge

mikroliigutused”)

olid täielikus vastavuses

mille üheks avaldumisvormiks oli ka

Festival

oma

ent

mata

kujundiloome ja tehnitsistlipoeetilise tonaalsusega. Hooli-

oma

abstraktsusest ei

vajanudki

lavastus erilist sisulist tausta: liikumiskeel ja tekitatud atmosfäär ühes heli ja

käibel olevatest lähenemistest: kavasse

valguskujundusega lõid piisavalt

mahtus nii etenduskunstide esteetika

juva

ja võtetega mängivaid soolosid kui ka
vanamoodsalt

mõjunud ja liikumist

hõllanduslikult

peegeldavaid duette.

mõ-

universumi.

Koreograaf Christos Papadopoulose

ja

Leon and Wolf Dance

lavastuses

teater

„Opus”

Company

muundusid

muusika kino

tants

neli
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tantsijat omamoodi kvartetiks: nimelt

sijad, kes olid koreograafia kaaslooja-

sünkroniseeriti

teks ning suutsid

le

koreograafia üks ühe-

Johann Sebastian Bachi muusika ja

seda esitavate instrumentidega. Koreograaf ja tantsijad kehtestasid laval
täiesti

omaette

ülim

liikumismaailma, kus

voolavus

vaheldus

konkreet-

pauside ja katkestustega, andes

sete

sekunditega veenvalt

ühelt liikumiskeelelt teisele üle minLavastus oli võrreldes euroopaliku
nüüdistantsuga omapärane, kasutades
na.

lõike koreakeelsetest lauludest, mida
esitasid

tantsijad otse lavalt, või siis
püüdes pilku väikeste kiirete liigutus-

täpselt edasi Bachi muusika helikee-

tega ja ülima voolavusega naistantsija-

le dünaamikat.

te liikumisstiilis. Vahest huvitavaim oli

Tantsijad kehastusid

muusikaks, omandades enda kehasta-

siin tõsise,

tud instrumendile omased

lapselik-naljaka

ja tonaalsuse.

rütmi

värvingud,

Harva võib näha

sellist muusika ja tantsu
ainukeseks
olematu

kogu

miinuseks

sümbioosi;

ning mingit

sisulist arengut ei toimunud, mistõttu

kippus

viimane veerandtund

kordava

ja

monotoonsena.

mõjuma

Heli- ja lii-

kumiskeele sel moel sidumine

on

aga

vormi

teema

vahekord,

ja

mis

dramaturgilist pinget ja hu-

vitavat vastuolu.

lavastuse

jäi

dramaturgia. Liikumine jälgis

aeg üksnes muusikat

tõi töösse

isegi melanhoolse

Täiesti omaette, humoorika
mas

ka

ja saväga struktureeritud koreo-

graafiaga maailma kehtestasid laval
koreograaf Filipe Lourenço ja kompanii

PLAN-K

oma

Furens”. Aluseks

tööga

„Homo

sõjaväelised harju-

tusseeriad, rassisid

viis erinevas füü-

juba kindlasti koreograafi õnnestunud

silises vormis meest tund aega laval,

saavutus.

tuues meelde kehalise kasvatuse tun-

kompanii

Lõuna-Korea

Goblin

Party ehk koreograafide Jin ho Limi,
Kyung
Hyun
tus

Ji ning kaasloojate ja

min

tajate Sung

eun

min Ahni

esi-

dide koomilised üle kitse

kordus ja liikumise

Limi, Kyung gu Lee,

struktuuri,

ja Yeon joo

kunstiliselt. Selline

Lee lavas-

„A Silver Knife” („Hõbedane

nu-

hüppami-

sed ja kukerpallid. Just harjutuslikkus,

selge

mõjudes

rütm lõid töö

siiski

piisavalt

harjutuslikkus

pa-

ni mõtlema ka kehatöö mehaanilisu-

ga”) oli inspireeritud traditsioonilisest

sele ja haakis

korea

ko-

kehast kui masinast ja selle sooritus-

kultuuris naiste ustavuse sümbo-

võime tähtsustamisest erinevates kon-

rea

eunjangdo-noast.

Viimane

on

liks, kuid seda kasutatakse ka relvana

inimeste ründamisel või

sooritamiseks.

reograafias
nagu

enesetapu

Omapärases tandemko-

liikusid

tantsijad korraga

üks organism, demonstreerides

juurde konnotatsioone

tekstides, alates sportvõimlemisest ja
lõpetades sõjaväe ja võitluskunstidega. Viimased ei
nii

pruugi tantsukunstist

kaugele jäädagi. Antropoloogilises

ja sotsioloogilises plaanis võib ju iga

erakordset partneritunnetust ja voola-

liikumist käsitada kehatehnikana,

vust. Samas oli

gu

tegu kergelt kiiksuga

on

eri liiki füüsilistele

na-

praktikatele

lavastusega: tantsijad laulsid, kihista-

viidanud

sid, sammudes mänguliselt-lapselikult

Mõneti

mööda lava,

mõnda füüsilise teatri tööd, kus oluli-

pugedes ja toppides üks-

antropoloog Marcel Mauss.l

meenutas

selline kehakäsitus

teist laval olevasse musta kasti. Lisaks

seks saavad ka miimika, häälitsused,

sellele olid laval

liigutuste

mitmekülgsed ja

otseselt kui kaudselt
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plastilised

nii

tant-

ne

äärmuseni viidud kordami-

ja ühetaolisus.

se

Sotsiaalse sõnumi ja performatiivvõttestikuga jäi meelde „Dans, for

Satan” („Tants, Saatanale”) Taani koreograafi Hilde Ingeborg Sandvoldi
esituses.

Tugeva kohalolu ja

kehtestava

ennast-

hoiakuga haaras etendaja

publiku tähelepanu

esimestest hetke-

abstraktsemad tööd

jäävad sageli dramaturgilise arenduseta ja justkui õhku rippuma. Senisest

proovida kas

või

sata, mis siis, et tavaliselt

ka terava huumori toomist lavaruumi.

sulavastusele, olgu

likuna

see

siis loodud per-

formatiivses esteetikas või mitte.

midagi polnud

Katalaani koreograafi Núria Guiu
Sagarra leidlikus ja selgelt „loetavas”

ei

Seksuaalsusest,

puudu

ega

identiteedist

töös

lõpeta-

silma

eest vää-

graaf

oma

ja läbitöötatusega, mille
äramärkimist

dramaturg Solveig

Styve Holte. Dramaturgia vähesus
sootuks

puudumine ja

lööb tugeva pitseri ka tant-

mõjus eneseküllase ja tervik-

dramaturgia torkas silma
rib

iseäranis selle

turgia

ja võimusuhetest kõneleva lavastuse
tuse

tegutsetakse

etenduskunsti sfääri eri otstes. Drama-

nõrkus

ülearu.

te-

gijaid nüüdistantsulavastustesse kaa-

dest, kasutades selleks nii populaarset,
soolisusega seotud teemapüstitust kui
Lavastus

julgemalt võiks

teatridramaturgia

või

puudumine annab kahjuks

tunda Eesti tantsumaastikul, kus eriti

„Likes” („Meeldimised”) torkas
sisuline

ettevalmistus.

tutvustas esmalt

meetodit

oma

Koreo-

teemat

ja

(oma antropoloogiaõpinguid

ja huvisid,

samuti

joogaõpetaja elu-

kutset), kutsudes vaataja kohe endaga
nüüdisühiskonda

puudutavatel

tee-

„NASS (Les gens)”.
Fouad Boussoufi foto

teater

muusika kino

tants

31

madel kaasa mõtlema. Lisaks sisulise-

tantsijate ansambliga, kelle erinevad

le osundamisele

tantsutaustad muutsid

kehapildiga manipu-

leerimisele interneti ja sotsiaalmeedia

värvikamaks

ajastul oli

Kokkuvõttes näitas

autori liikumine

asjakohane,
täpselt õiges kohas humoo-

andekas ja

rikas, luues tugeva terviku ja
dades

arusaama

kunstiliigist,

mis võib ka liikumist esi-

kohale seades
sõnavõtte

süven-

tantsust kui vahedast

mõjusaid ühiskondlikke

esitada.

Siingi oli rakenda-

ra

kasutades luua töö, mis lummab nii

efektsuse kui ka arhailisele kihistusele

viitamisega. Miks

mitte

tantsu lavastustesse?

sõnumi edukaks edastamiseks

rahvatantsuseltside

koreograafiapõhisust

emotsioone

tunnetust andis edasi

keha,

samas

probleemi ratsionaliseerimine
sõnalise
simuste

osa

„NASS

(„Inimesed”)

esituses oli festi-

tugevamaid töid

koreograafia

nii

tantsupidude ja

pärusmaa,

Kahtlemata omapäraseimana eristus

„Brother”

teistest

Marco

ülieklektiline,
tantsu

Portugali

da Silva Ferreira

lavastus.

Siingi oli, sarnaselt lavastuse-

ga

kuse

duaalsele liikumiskeelele ja

poolest. Selgelt

tantsust kui ritua-

praktikast eeskuju

oli seitsmele tänavatantsu, balleti
või

kaasaegse

tantsu

taustaga

ja/

mees-

tantsijale seatud jõuline ja dünaamiline

rütmide mäng, kus iga tantsija in-

dividuaalsus ja tugevus

interpreedina

osavalt esile tõsteti. Maroko
ent

Pariisis

tänavatantsu

päritolu,

õppinud ja

„NASS”, rõhutud tantsijate indivimõni oli

võttev töö

nüüdis-

tänavatantsu

ja visuaalse virvarriga ühendav

kui ka üldise atmosfääriloome ja sisulistlikust

kuigi

saaks tõenäoliselt luua väga kunstilisi
ja põnevaid kooslusi ja töid.

koreograafi

(Les gens)”
kompanii

Praegusel hetkel

rahvatants üksnes

seda kontekstitundlikult kaasajastades

toimus

kaudu ja konkreetsete kü-

püstitamisega.

MASSALA
vali

ja

kui

püüda kaasata

ka eesti rahvatantsu elemente nüüdis-

on

leemile osutamiseks, jätmata kõrvale

lavastus, kuidas

tantsijate kõrget võimekust ja isikupä-

tud etenduskunstidele omast hoiakut

ja prob-

üldpildi veel

mitmekihilisemaks.

ja

omapärale

mõni voolavam

jõulisem,

ja plastilisem, kuid kõik paistsid silartistlikkuse ja

ma oma

lavajulgusega.

Lavastus tervikuna tõi meelde karne-

valiliku reivi, küllap tänu valguskujunduse ja efektsete, kohati veidruseni
laskuvate kostüümide
Maskide

kasutamine

kasutamisele.

ja intensiivsed

õpetava koreograafi Fouad Boussoufi

liigutused viitasid jällegi rituaalsusele

huvi oli

ja koos tantsimisele kui kultuurilisele

antropoloogilist laadi,

sega-

des tänavatantsu hoiakuid, kehakeelt

või

ja liikumisstiile traditsiooniliste rah-

loomisel lähtuti

vatantsu

sammudega.

Tulemus

plahvatuslik, kohati poeetiline,
du ja liikumise

oli

jõu-

dünaamilisust rõhu-

tav töö. Ehk andis õnnestumisel tooni

seegi,

et

koreograafil

on

magistrikraad

sotsioloogias ja

sotsiaalsele

praktikale. Üldmulje
eelkõige

teatava kum-

mastuse kombineerimisest meelelahu-

tusliku

helikeel toitis

efektsusega

võõristuse

tekkimist,

mine oli kaasahaarav

samas

kui liiku-

ja üllatav.

Koreo-

graaf oli leidnud nurki ja liigutusi ning
loonud

näisid otsekui pärinevat prantsuse

siooniga Maroko kultuuris. Lisaks oli

žissööri Leos

nii individuaalselt silmapaistvate
oskustega kui ka kollektiivselt mõjusa

kummaliselt karnevalilt. Nagu ka

tegu
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pilte,

mis olid

ta on järjepidevalt tegelnud tantsulavastuste representat-

se-filmist

originaalsed ja

Caraxi veidrast

„Holy motors”

või

re-

art-houmõnelt

pal-

„Brother”.
José Caldeira foto

judes

teistes

festivalil

esile

tõusnud

töödes, oli siingi oluline roll muusika
ja koreograafia
tel,

teineteist toetaval suh-

mis võimendas

liigutuste veidrust

Selleaastases kriitikute arutelus rõhutati

paljudes töödes tooni andnud
helikujunduse ja liikumise suhet. Samuti

peaks
Kriitilised küsimused
Festivali

programmi

kuulunud

ka

saprogramm,

arutelud

aastal

koondav li-

raames

toimuvad

kriitikutega ja kümme välja-

valitud noort kriitikut

kirjutavad näh-

tust kiiresti esmaseid arvustusi. Huvitav

on

ka festivali traditsiooniks kuju-

nenud säutsuarvustuste formaat: kriitikuid
ma

julgustatakse

arvamust avalda-

Twitteris. Sotsiaalmeedia

eripära

surub arvamusavalduse iseäranis lühikesse vormi, tõstes

arvestama

eripäradele, millega
iga koreograaf ühele

tantsijale mõeldud tööd luues. Osutati
igal

on

kriitikuid
mille

pöörati tähelepanu soolole kui

vormile ja soolo

ja tantsijate omapära.

samas

esile prae-

guse internetiühiskonna võimalusi.

näiteks sellele, et soolo
vestada ka

puhul tuleb

tühja ruumiga

ar-

kui puu-

duvad lavapartner ja dekoratsioonid,
millega suhestuda, siis peab seda rohkem suhestuma

publiku ja atmosfääri-

ga. Samuti kritiseeriti teravalt festivali

kavas

olnud

normatiivse

traditsioonilise hetero-

hoiakuga duette, millest

mõlemad olid liikumiskeelelt üsna ste-

reotüpiseerivad ja kujutasid vägivaldpaarisuhet patriarhaalsest vaatepunktist, tekitades vastakaid tundeid

set

ja küsitavusi enamikus kriitikutest.

teater

muusika kino

tants
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Soolode küsimus
ne

on

olnud aktuaal-

ka Eestis, arvestades seda, et

mikku aasta

jooksul loodud

tantsu-

lavastustest esitatakse soolona.

põhjusi

on

ena-

Selle

korduvalt mainitud nii

tiklites kui ka aruteludes, fakt
et soolo nõuab

on

dud lavastusstruktuuri,

loodu

tõsiseltvõetavam ja

on

Nii saab kehast

vam.

kaudu läheneda

meedium, mille

kontseptsioonile

selleks siis traditsiooniliste kultuuride

dramaturgiat
on

identiteediloome

ja säilimine globa-

liseeruvas maailmas või sotsiaalmeedias väänduv kehapilt ja -taju.

Sestap tahaksin soovitada
tantsijatel-koreograafidel lisaks

tik: „Soolo

badele

arves-

täisvastutusega ning sellega,

tal ei ole
lisaks

millegi taha peituda pole

puhul peab tantsija

et

seega tuleb

lavapartnerit

publikule suhestuda ja mängida

ümbritseva

õhuga.”2

Festival süvendas minus

sellest, kuivõrd põnevalt

arusaama

on

või

ise-

ja läbimõel-

võimalik. Või nagu sõnastas üks krii-

tama

ning

paelu-

nüüdisajas aktuaalsele teemale, olgu

ja sõnumit, kuna vaataja fookus
ühel isikul ja

„Likes” puhul, avaneb

lavastus mitmekihilisemalt

aga,

tantsijalt-etendajalt

äranis hästi teadvustatud

ar-

nagu lavastuse

ka

võimalik

meie
töötu-

ja meistriklassidele külastada

välisfestivale ja käia

igal võimalusel

vaatamas välismaist tantsu. See

dab

arusaama

sellest

ma

võimalustest,

avar-

kunstiliigist ja te-

tuues ehk

uusi tuuli ka meie kohati

vajalikke

põhjendama-

tult abstraktsele ja keha või liikumis-

läheneda kehale ning kui huvitavaid ja

keele

paeluvaid asju saab luua liikumisega.

vähe realiseerivale tantsumaastikule.

Mitme

tantsija liikumisstiil ja oskused

hämmastasid

oma

meisterlikkusega,

paljudes töödes oli koreograafil
nestunud edukalt
te

isikupära.

välja

Mitme töö

tuua

õn-

tantsija-

puhul

tõusis

mitmekülgseid võimalusi liiga

Sest kui koreograaf
jad andekad, piisab
ka täiesti
kust

vilumuse saavutanud interpreet, kes

kunsti

väljenduslikkust

dramaturgilised voolud. Fes-

tival tõestas

dramaturgia ja liikumise

meisterlikkuse

olulisust

õnnestu-

eelkõige need tööd, kus tantsijate
koreograafiaga rõhutati ja

mis

dramaturgiliselt läbitöötatud. Sel-

lise lähenemise
taustale

puhul võib teema isegi
jääda, kuna etendust on liht-

salt nauditav ja huvitav vaadata, mis
aga ei

tähenda,

et sisus võib allahind-

lust teha. Samuti
läheks
saades

on oluline, et materjal
koreograafile endale korda

inspiratsiooni

kultuuriruumist,

konkreetsest

nagu Fouad Boussufi

töös, või mingit teemat süvitsi uurides,
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liikumise

ja

kui

sügavamaid ja kirjusid kihte.

Kommentaarid:
1

nõudvad

olid

ning avada

et luua

emotsioon

välja kanda näitlejameisterlik-

kust ja nüansirohket

oskusi

tühjast lavast ja minimalistli-

ainukordne atmosfäär,
meeleolu

sid

leidlik ja tantsinagu nähtud

heli- ja valguslahendusest,

esile tantsija kui võimekas ja tehnilise
suudab

on

Prantsuse

Maussi

halisust

ja keha

poloogilisi
2

antropoloogi ja mõtleja

„Kehatehnikad”

on

Marcel

üks esimesi ke-

liikumisi vaatlevaid antro-

teoseid.

Mõttekäik kõlas 25. märtsil, festivali

mes

toimunud kriitikute vestlusel.

raa-

TENNESSEE WILLIAMSI „TRAMM
NIMEGA IHA” TEATRIS, KINOS,
MUUSIKAS JA KUJUTAVAS KUNSTIS
Mattias Sonnenberg

Käesoleva artikli eesmärk on vaadelda TenWilliamsi näidendi „Tramm ni-

nessee

mega Iha”

tõlgendusi~ eri~ žanrites~ —~fil-

Williamsi

külge.

noorusajas polnud

rõõmu ega kindlustunnet. Tema

palju

tervis oli

nõrk, kodune õhkkond külm

mis, kunstis, näidendis, balletis ja ooperis.
Ühtlasi püüan avada selle teose seoseid

ja suletud, müügimehest

autori

ja kõik

eluga ja analüüsin ka lavastustes

kasutatud muusikat, mis loob võimaluse
näidendi
vi

enese

ja

tema

lavastusperspektii-

sügavamaks mõistmiseks.

ne

see jättis oma jälje. Isa sagedatööga seotud kodunt äraolek andis

siiski
te

hingamist. Elati

juures,

on

USA lõuna-

osariigis Mississippis sündinud

kirjaniku Thomas

Lanier
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ehk Tennessee Williamsi tuntuim näi-

dend,

mis

on

toonud talle Pulitzeri

vanema-

pisut

Lõpuks jättis

isa

perekonna maha.
Williamsi isikliku elu ja näidendi

näite-

Williams

ema

mis tõi Williamsi ellu

rõõmsamaid hetki.
„Tramm nimega Iha”

isa oli alko-

hoolik, kes vägivallatses poja kallal,

vahelisi
teks

puutepunkte võib leida
tema

seoses

skisofreenikust

näi-

hullumajja viidud

õega,

vaimse

kodu

preemia ja Blanche’i osatäitjale (Jessica
Tandy) Tony auhinna. Üle kaheksasa-

leidmisega

ja etenduse laval püsinuna

poksija Amado „Pancho” Rodrigue-

ära ka
na

teenis

see

näitekirjanduskriitikute auhin-

National Books Circle

Awards ja

tega

New Orleansis ja armusuh-

temast

kümme aastat

(varasem Gonzales) jms. Rodri-

zega
gueze

ja Williamsi suhe oli lõppenud

jõudis tugeva meediakajastuse tule-

enne

musel 20.

lavale tulekut. Hapra

sajandi saja parima näiden-

noorema

näidendi „Tramm nimega

Iha”

loomusega,

in-

di hulka. Sama edukas oli olnud ka

telligentse ja tundliku kirjaniku jooni

Williamsi „Kass tulisel

võib leida Blanche Dußois’s, agressiiv-

plekk-katusel”,

kuid „Tramm nimega Iha” täissaalide
ovatsioonid

tõid

Williamsile uksed

läbimurde,

avades

Hollywoodi ja pak-

se

macho „Pancho”

sid aga

Rodrigueze mõjuStanley Kowalski tegelasku-

Lausa

jus.

nii avatult Williams

oma

kudes talle nii ida- kui läänerannikul

karaktereid küll ei 100 ja Blanche’i bi-

sellist

polaarse tegelaskuju peamiseks proto-

nu,

hiilgavat elu ja meedia tähelepa-

millest selle aja

näitekirjanikud

julgenud veel unistadagi.
raskele

ei

Vaatamata

lapsepõlvele ja depressioonile

tüübiks
Rose
aga

on

olnud siiski Williamsi õde

Isabel Williams. Blanche’i nimi

pärineb hoopis kelleltki kolman-

elas Williams siiski aktiivset elu, suht-

dalt isikult ja

les erinevate

on

ringkondadega ja

tis meelelahutusmaailma

nau-

glamuurset

Stanley Kowalski

nimi

võetud ühelt tehasetööliselt. Wil-

liams noppis karakteri kujundamiseks

teater muusika kino tants
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vajalikke
tema

nüansse siit

varasem

ja sealt.

Nii nagu

näidend „Kass tulisel

New

Yorki, Broadwayle ja esietendus

Elia Kazani käe all Ethel

Barrymore’i

plekk-katusel”, põimub ka „Tramm

teatris 3.

nimega Iha”

junes kokkuvõttes geniaalsete

Tennessee Williamsi enda

detsembril 1947. Sellest kumeist-

elulooga. Näidendi erinevad tahud ja

rite

karakterid

ja Williamsi tugev koostöö ja valmis

peegeldavad peenekoeliselt

tema isiklikke

läbielamisi, lõhestunud

Mayer-Selznicki, Kazani, Brando

originaalne

meistriteos.

isiksust ja suhteid, lõimides need USA

koostöö Kazaniga andis

lõunaosariikide eluolu, murede ja aris-

näidendi konteksti

tokraatliku
annab
tausta

ajastu lõpuga.

näidendile

See

kõik

ühtaegu ajaloolise

ja psühholoogilise tõetruuduse.

psühholoogilisi
aspekte, tüpaaže, keskkonda ja ajastut.
Näitlejatöö ja osatäitjate valik
tus

Broadwaylt Hollywoo-

di: Tennessee Williams, Elia Kazan

ja

Marlon Brando
lavastas

Esimesena

dendi Irene
ticuti
ti

osariigis

teatris.

Williamsi

New Havenis Shuber-

Peatselt kolis

näidend üle

Pokkeriõhtu Elia Kazani filmis
Paremal Marlon Brando
Foto:
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näi-

Mar-

(Stanley Kowalski), Jessica

Tandy (Blanche Dußoisl), Karl Malden
(Harold Mitchell ehk Mitch) ja
Hunter

Mayer-Selznick Connec-

õnnes-

suurepäraselt, rollides olid

lon Brando
Näidendi tee

Williamsi

täpselt edasi

(Stella Kowalski), kuigi

Kim
Irene

Mayer-Selznick oli plaaninud kahe
mese,

veel tundmatu

le selliseid kaalukaid
mässuline

„Tramm nimega

Iha”

näitleja

esi-

aseme-

näitlejaid nagu
John Garfield ja varem

(1951).

Stanley Kowalskina.

https://www.imdb.com/title/tt0044081/mediaindex?ref_=tt_mv_close

Oscarile nomineeritud ilus ja naiselik

gelist macho’likku mässajat.

Margaret Sullavan.

Kazani

Pingelise
võrreldes oli

Broadway lavastusega
Hollywoodi film tehtud

ta!”

(1952) kehastas

ta Mehhiko

lutsionääri Emiliano Zapatat,

vaatajasõbralikumaks, selles oli peh-

L. Mankiewiczi filmis

mendatud näidendi valulisi

riskantselt, kuid õnnestunult

ja liialt

vulgaarseid kohti ning oli kärbitud ka
teksti

mille üle Kazan ja Williams

pidevalt vaidlesid,

sest Williamsi

lest kaotas näidend seeläbi
Suurte

autentsusest.
Kazan

osa

meeoma

kogemustega
suuna-

Williamsit

ta

kohati

parandama näidendite
laialivalguvat struktuuri. Wil-

liams sai sellest

ja usaldas

aru

nit. Kahe andeka mehe

Kaza-

loominguline

pead”

(1953)

Kazani filmi koosseisus oli vaid üks

väike erinevus, nimelt vahetati Tony

auhinnaga pärjatud Jessica Tandy välja
Victor Flemingi filmi „Tuulest viidud”
(1939) Scarletti rolliga Oscari võitnud,
oma

kõige ilusama naisnäitleja
Leigh vastu, et filmi saadaks

aja

võimalikult

Elia Kazani film „Tramm nimega Iha”

(1951)

Oscarite

sai

ja neli

teist nominatsiooni

mängisid

mis

jagamisel kaksLeigh (Blanche),

Vivien

Marlon Brando

võitu. Fil-

(Stanley),

Kim Hunter

(Stella) ja Karl Malden (Mitch). Kõik
pea- ja kõrvalosatäitjad

said Oscari,

kuud

Leigh mängis

sama

Dußois

Curtize

filmis
ei

perfektset
see

roll

on

ajavalt.

oli

le

põhjusteks Aafrikast

probleeme

filmiõnnetuse-

tuberkuloos,

järgnenud

nürisünnitus

osa

ta võiaastat

eest Michael

„Casablanca”,

1942.)
kuidagi Brando
Stanley rollis

vägivaldne macho-

legendaarne alustala,

Olivier’st.

ja lahutus

aastatest hakkasid tal valede ravimee-

osatäitmist

näidendi

hulluks

õiglaselt

vähenda

maskuliinselt

talle

Sir Laurence

Rick Blaine’i

See aga

rolli edasi ja ütles, et Blanche

mõjus

vägagi ebabogart-

pälvida selle juba üheksa

varem

üheksa

on ta hiljem öelnud. Leigh’l
juba 1940. aastatel olnud tervise-

ga

nuks

teatris

lõpuks,”

saadud

liku rolli eest, kuid

palju muid

„See karakter lihtsalt kontrollis mind

Bogartile rolli

sai selle Oscari

juhtuski.

au-

hindu.

(See auhind läks hoopis Humph-

gart

mis

Hollywoodis hiilgaNY

do.

filmis „Aafrika kuninganna”, 1951. Bo-

edu

vad arvustused, Oscari, BAFTA,

rey

Hustoni

sai

Film Circle Awardsi ja

samuti nomineeritud Marlon Bran-

John

suur

Leigh

Vivien

v. a

eest

gängi

uuesti koos Karl Mal-

deniga Kazani filmis „Veepiiril” (1954)

kuni surmani.

järgnenud

nimiosa

üht peaosa.

Vivien

lavastusele

„Julius Caesar”

mootorratturite

juhti Johnnyt ja

koostöö ja vankumatu sõprus kestis

Broadway

revo-

Joseph

(1953), László Benedeki filmis „Uljas-

teadis, mida vajab teatripublik

ning mida vajab film, ja oskas

Näiteks

järgmises filmis „Viva Zapa-

todite, elektrišokkide,

koholiga liialdamise

Alates

ravimite
tõttu

1950.

ja al-

süvenema

psüühikahäired, depressioon ja bipolaarsus. Vaatamata sellele mängis Lei-

gh teatrilaval rasketes tükkides edukalt
edasi,

sest ta mälu oli

treenitud ja

lapsest saadik
briljantne, kuid filmivõt-

ideaalne Williamsi „Pancho”-tüübi ke-

ted muutusid

hastus. Brandole oli

tõttu üha võimatumaks. Blanche’i rol-

see

Hollywoodis

alles teine filmiroll, kuid tee oli lahti ja
temast

kes

kujunes väga hinnatud näitleja,

esialgu mängiski filmides tulihin-

kaadritaguste draamade

li isiklik läbielamine mõjutas

sedavõrd,
ta sellest

teater

et

Leigh’d

ühel hetkel ei suutnud

enam

välja tulla ja hakkaski

muusika kino

tants
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end

Blanche’iks

pidama.

selt sarnaste sümptomite ja
Blanche’i rolli

Kummali-

see

lõpuga

Williams

on

mänginud ka aristok-

raatlik leedi Olivier.

filmiprojekt katki. 1983. aastaks oli
juba

meie seast lahkunud

1984. aastal läks

projekt üle John

manile, kes lavastas sellest telefilmi,
osades

Ann-Margret (Blanche),

John Ermani ja Glenn Jordani värvili-

Williams

sed telefilmid

(Stella) ja Randy Quaid (Mitch).

1980.

aastal

liams

uude

soovis

Wil-

Tennessee

plaanitavasse värvifilmi

„Tramm nimega

ja

Er-

Iha”

Meryl Stree-

Treat

(Stanley), Beverly D’Angelo
Tõe-

ajastulisuse ja tugevate näitleja-

truu

töödega telefilm

võitis mitmeid auhin-

du ja nominatsioone, kuigi

pi. Streep oli mänginud 1976. aastal

vastusele

Flora

originaalla-

jäädi näitlejameisterlikkuses

lühinäidendis

siiski tugevasti alla.

Suurepärased

„27 vagunitäit puuvilla” ja Williams

sestseenid säilitasid

psühholoogiliselt

oli

ängistava

Meighanit

temast

neeriti

tema

lummatud.

Meighani

Streep

nomi-

osatäitmise eest

Tony

klaustrofoobiaelemendi

New Orleansi kuumuse

auhinnale. Kuid 1979. aastal oli Stree-

ga loodi telefilmile

pil tihe filmimisperiood,

letud

nud

uue

filmi

mis ei sobi-

ajakavaga. Läbirääki-

mistel tekkinud konflikti

tagajärjel jäi

tegi

si-

ja
tunde, mille-

tugev

taust. Imet-

näitleja ja laulja Ann-Margret

oma

elu raskeima draamarolli ja

võitis Kuldse

Gloobuse, kuigi seriaali

Alec Baldwin

(Stanley
Kowalski) ja
Jessica Lange
(Blanche).
Barrymore
Theatre, 1992.
Foto:

https://

www.newyorker.
com/culture/photo-booth/brigit e-lacombes-behind-the-scenes-photos-of-iconic-theatre-performances
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miinuseks jäi tema Blanche’i

liiga elu-

terve olek

ja tugevus. Tüpaažilt sobiv

tema natuur jääb liiga
pehmeks ja keskklassilikuks. See roll

pancholik

Treat Williams oli

vajaks rohkem energiat, agressiivset

lis usutav,

rol-

oma

kuigi pingutas kohati üle,

nii et seriaali hoidsid

õigupoolest koos

kuidagi välja

mässavat teravust, viha

tulisust,
tumuse

pärast

oma

pet-

Ameerika-unistu-

D’Angelo hästi läbitöötatud Stella ja

ses,

Quaid, kes sobis Mitchiks isegi

helikkust tema mehelike rinnakarva-

pare-

mini kui Karl Malden.

de taga ja seksuaalset pinget tema ja

1995. aastal loodud Glenn

Jordani

värviline telefilmiversioon viib meid
samuti

mõjuvasse, ajastukohaste välis-

ja sisestseenidega atmosfääri, kuigi

si-

sekujunduse ja riietuse poolest ollakse
millegipärast selle ajajärgu keskklassis.

Lavastajatöö loob rahuliku

tiivi, milles
sus

nagu

võis

narra-

puudub selline agressiiv-

Kazanil. Filmi

vaoshoitust

Ühendriikide

mõjutada

majandusbuum,

aastate

rohkem töölisklassilikku ürgme-

1990.
headel

sest

Blanche’i vahel. Paraku ei saagi igav,
veidi

haiglane ja steriilne Blanche sel-

les mehes mingit iha tekitada,
kui

Blanche’ile ideaalselt kui viimane õlekõrs. Kui

Beverly D’Angelo lõi

sideme,
ni

siis Diane Lane tabas

jäänud haigutava tühimiku, kus peitub

pettunud ükskõiksus ja kus

positiivsemaid filme. Telefilm

ja ka

lejatele

vaatamata

polnud tabatud

näi-

paremi-

originaali arvestades õdede vahele

taaskohtumisest

võitis

õnnes-

tunud, kuid liiga sooja õdedevahelise

aegadel armastavad inimesed üldiselt
mitmeid auhindu, kuid headele näit-

samas

John Goodman Mitchina sobib

siis koos

likult võib

rõõm

välgatab vaid hetkeks

süümepiinaga.

Loomu-

lavastaja näha nende vahel

ka sooja sidet, kuid mõttes võiks siis-

dendi tuuma. Jessica Lange Blanche’i

ki

rollis

õe Rose’iga. Keemia puudumine
kogenud näitlejate Baldwini ja Lange’i

ja

on

oma

paaž

väliselt õigesse klassi kuuluv

sisemise

murtusega ka õige

tema kehastatud Blanche

tüon

seada esikohale Williamsi suhted

oma

vahel üllatab seda

enam, et

nad män-

lausa ideaalne, lähtub etiketist, kasu-

gisid seda tükki juba 1992. aastal

tab vastavalt tavale aksessuaarina si-

hel

garipitsi, mida teatrilavastustes tihti

heri

ei

juhtu, jne. Kuid võrreldes

tervisest

pakatava Ann-Margretiga jääb

tema

Barrymore’i

teatris

lavastuses

võrratult hästi
oli ka

Gregory

arvustuste

Et-

Mos-

kohaselt

ja energiliselt

(kuigi

vastupidiseid arvamusi).

Kui

mäng kuivaks, selles puudub võrgu-

olla äärmuslikkuseni nõudlik lavasta-

tav seksuaalsus

ja- ja näitlejameisterlikkuse psühho-

ja iha. Blanche’i

sõna-

de järgi tõi just iha ta New Orleansi.

Näitlejale

on see

raske roll, lõhestunud

isiksuse ja tolle vastuolude
ne

piiripeal-

mäng, kus Blanche’i bipolaarsust,

psühhoosi sümptomite ägenemist
depressiooni lõppfaasi

ei

või

pruugi küll

diagnoosida veel lausa skisofreeniana,
kuid seda võiks
likku

kujutleda kui

võima-

perspektiivi. Alec Baldwin sobib

uude, pastelselt lavastatud keskkonda, kuid kahjuks

ei

mängi

ta

loogiliste peensuste suhtes, siis tekib
küsimus, kas John Ermani ja Glenn
Jordani telefilmid annavad Elia
ni filmile

ilusate

üldse

ja värviliste väli- ja sisestsee-

nide. Kui

hutus,
ses

Kaza-

midagi juurde peale

siis

seada
on

esiplaanile meelela-

kaks telefilmi

ja visuaalses

mõttes

ajastuli-

tõesti

ilusti teostatud ja Kazani filmist

väga

palju

rahulikumad.

Stanleyt

teater

muusika kino

tants
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Tennessee Williamsi näidend maali-

valmistas

kunstis

ette. Kui visand oli

Kõige vähem
näidendi
on

on

Tennessee

Williamsi

jälgi kujutavas kunstis. USAs

Thomas Hart Bentoni maal „Pok-

keriõhtu“
seda

(1948) siiski tuntud, kuna
kasutatud

on

kujunduselemen-

maali väga

oma

põhjalikult
joonistatud, voolis

ta savist vormi, sest

see

aitas

ni maalida lõuendile värvide
se
ne

ruumilist mängu. Tal

on

paremija valgu-

omalaad-

värvikeel, millele lisandub

õpingute ajal kuulsast Diego

Pariisi

Riverast

dina Williamsi raamatul. „Pokkeriõh-

inspiratsiooni saanud muralism. Oma

tu” maalitehnikaks

jõuliste muralistlike stseenide,

pilt

on

on

tempera ja õli,

maalitud lõuendile suurusega

91x122 cm. Maali tellis kingituseks
naisele

Hollywoodi

stsenarist

filmiprodutsent,

ja filmistuudio juhataja

vid O. Selznick, kes

on

eriti tuntud

filmiga „Tuulest viidud” (1939).
naine
tuse

on

aga

oli

on

Irene

Mayer-Selznick.

regionalism

tema

töö

põhi-

keskseks

teemaks Ameerika väikelinnade,

kohtade,

oma

Tema

Ühendriikides juba omal

ajal väga tuntud kunstnik,
suunaks

Da-

Broadway originaallavas-

lavastaja

Benton

oma

ja eluolu stseenid.

maa-

Benton

Thomas Hart Bentoni maal „Pokkeriõhtu”
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moonu-

tuste, värvivaliku ja ruumiliste

ditega avab
gatel

Bentoni

kujun-

fantaasia mõnin-

tema maalidel ukse lausa sürrea-

lismi elementidele. Antud teos jääb siiski realismi

piiridesse, luues ajastuliselt

elutruu pildi

pingestatud, seksuaalse ja
vägivaldse piiril olevast stseenist, kus
Blanche

hoiab

irvitades purjus

pingete

pokkeriõhtul

peeglit,
Stanley üle, ning kus

kulmineerumise

vallandub

tulemusena

lõpuks kaklus. Maal

napäeval püsieksponaat

New

on

tä-

Yorgi

Whitney kunstimuuseumi seitsmendal
(1948). Whitney

Museum of American Art.

korrusel.
on

20.–21.

(Kunstimuuseumi kogudes

kunstniku

sajandi perioodist ligikaudu

loob

23 000 USA kunstnike

ja õhtuse,

teost.)

Näidendi lavastused USAs

Ühendriikides
si näidendit

ja

Los

gi

lavastusi.

kihab

New Orleans

kõikvõimalikest

Broadwaylt võiks

tuua

pa-

jälle-

Williamsi

festivalidest, võistlustest ja
Manni

William-

mängitakse

pidevalt ning Broadwayl

Angeleses saab näha selle

rimaid

Edward Pierce’iga. Pierce
valgustusega akendetaguse elu

üritustest.

esile

Emily

tugeva lavastuse 2012. aastast,

peaosades Hollywoodi tuntud näitle-

neoonreklaamides särava

atmosfääri. Iga lavadetail

on

põhjali-

kult läbi mõeldud. Selleks

on

analüü-

situd ajastut,

ajalugu, kuupäeva, mil
New Orleansi

tegevus toimub,

selle maju ja kvartalite
kõikvõimalikke

pisidetaile karniisist

konservipurgini
junduselemendid

nii mõnedki ku-

ja
on

hangitud

osariikidest. Muusika

tipptaset,

selle

New Orleansi

linna,

planeeringut,

on

osas

on

teistest

nõutud

komponeerinud

džässilegend, trompe-

jad Nicole Ari Parker (Blanche), Blair

tist

Underwood

Harris

kes annab edasi tõetruud New Orlean-

(Mitch) ja Daphne Rubin-Vega (Stella).

si atmosfääri. Esietendusel käisid tun-

(Stanley), Wood

Ajastutruu lavakujunduse
se

on

briljant-

põhjalikkusega teinud hinnatud la-

vakunstnik Eugene Lee koos

Emily

Manni lavastus

punases
Foto:

särgis

valgus-

Broadwayl,

Blair Underwood

ja komponist

Terence

tud inimesed,

ja

New

näitlejad Hollywoodist
Yorgist, sh ka näitekirjanik

Edward Albee.

2012. Vasakul Nicole Ari Parker

(Stanley),

Blanchard,

(Blanche), paremal

tema vastas Wood Harris

(Mitch) jt.

http://www.ebony.com/entertainment-culture/review-a-streetcar-named-desire

teater

muusika kino
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National Theatre Live kandis 2014.
aastal

Inglismaalt üle Benedict And-

rewsi

lavastuse, kus mängisid tuntud

Hollywoodi

filminäitlejad, kunagine
teleseeria staar

„Salatoimikute”
lian Anderson

(Stanley),

Corey John-

Vanessa

Kirby (Stel-

oli

Lavastus

Gil-

Ben Foster

osades

teistes

(Mitch) ja

son

la).

(Blanche) ja

toodud tänapäeva,

tunnistada Eestis tugevaimaks. Teatriühingu preemiad läksid Karin Raidile ja Blanche’i

Tiia Kriisale.

osatäitjale

Williamsi näidendi sügav sisu oli selle

aja lavastuste teatraalses
tabatud ja

võtmes hästi

originaalselt teostatud.

dend köidab vaatajat

Näi-

uskumatult

oma

tugeva energia ja näitlejatöödega. Üldiselt ei häirinud

tüpaažiga ka

oma

paigutatud vaikselt liikuvale pöörd-

seksikalt

lavale

kes mõjus blondi Stella kõrval nagu

minimalistlikus

risttahukaku-

särtsakas

brünett

Blanche,

julises karkassis ja ümbritsetud ringikujuliselt publikuga parteris ja rõdul.

tema

Moodsa lavastuse

repäraselt, hüsteerilise õhinaga, mil-

probleemideks ko-

publiku jaoks olid kokkusurunäitlejate liikumine ning jaotumi-

noorem

õde. Tiia Kriisa oli täis

tütarlapselikku energiat, mängis

haliku

les oli hullumise elemente,

tus,

sellega finaali.

ja akustika; kinopublikut

ruumis

ne

need ei

mõjutanud.

kiita erilise

stsenograafialahenduse ja

näitlejatööde
võlus

oma

osatäitmise

Lavastus sai siiski

eest.

Gillian

Anderson

sügavalt psühholoogilise
emotsionaalse,

ja

eheda

Peeter

Ka flirt

Kardiga (Stanley)
Roo

põhjendanud

(Mitch).

töö õnnestuda.”2

kuigi kandis stiilset

derson viis mõtted Cate Blanchettile,
kes oli teinud viimaste

aegade parima

Blanche’i osatäitmise nii näitlemise kui

aeg

ja

1976. aastal

riietust

Vuittoni käekotti. An-

on

järgmiselt:
väga hea

lavastaja, head näitlejad, õiged lavapartnerid,

Louis

igati.

(Stel-

Tiia Kriisa

„Kui kõik kokku saavad

aktsent ja taotluslikult lihtrahvalik kõ-

ja kallist

toimis

õnnestumist

mänguga. Tal oli ilus lõunaosariikide

nemaneer,

õigustades

väga meheliku

Teistes osades esinesid Eha Kard

la) ja Ago

suu-

menjov

Vene

sinu

olemine,

lavastas

siis võib

Vitali

Tšer-

Draamateatris

kahe

koosseisuga näidendi „Tramm nimega
Iha”, osades Svetlana Orlova (Blanche)
ja Jüri Orlov (Stanley); kokku oli koos-

tüpaaži mõttes, mängides 2009. aastal

seisudes kakskümmend viis

koos

Rakvere Teatris lavastas näidendi Pee-

ney

Joel Edgertoniga (Stanley) Sydteatris Liv Ullmanni

ajastutruus

lavastuses.
Blanche’i
kümne

Raudsepp 1996. aastal, kus mängi-

sid Külli Palmsaar (Blanche), Erik Ruus
on

mänginud üle kahe-

Hollywoodi

tuntud

ja, kellest veel võiks esile
Bloomi ja Faye
Los

ter

näitlejat.

näitle-

tõsta Claire

Dunawayd.

Viimast

on

Angelese lavastuses kiitnud Wil-

liams isiklikult.

Karin Tammaru (Stella), Ain
(Mitch) jt. 2005. aastal lavastas

(Stanley),
Prosa

Helen Rekkor näidendi Tartu Ülikooli

Viljandi kultuuriakadeemias ja järgmisena

„peatus” Williamsi näidend

Pärnus, kus 2015. aastal oli

taas

lavastajaks

Ingomar Vihmar. Vihmari enda sõnul
Näidendi lavastused Eestis
Williamsi näidend lavastati Eestis
makordselt

Endla

teatris

1972.

es-

aas-

muutis ta

rõhuasetusi, tehes näidendi

keskseks

teljeks vankumatu õdede-

vahelise sideme, mis

kunagi ei katke
püsib tugevamana kui mehe ja

tal. See sai igati hea kriitika osaliseks

ja

ja endiselt võib

naise vaheline suhe.
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Karin Raidi

lavastust

mis

Samuti rõhutati

Tiia Kriisa

Eha Kard

(Blanche),

(Stella) ja Peeter

Kard

(Stanley)

Karin Raidi lavastuses

„Tramm nimega Iha” (1972).
Foto ETMMi

lavastuses

kogust.

ebaõigluse ja

võimu

kuri-

tarvitamist nii meeste kui naiste vaate-

punktist. Osades olid Kleer MaibaumVihmar
Kati

(Blanche),

Ong (Stella),

Priit

Loog (Stanley),

Märt Avandi

(Mitch)

ja hästi läbi töötatud
gi Mitchina

osatäitmise te-

Märt Avandi. Mitch

pole
peaosadega võrreldes raske roll, kuid
Avandi

on

näidanud end varasemate

teatrilavastuste nõudlikes rollides vä-

jt. Meelelahutuse aspektist jättis lavas-

gagi kaaluka draamanäitlejana ja

tus äärmiselt

dab end tõestada ikka ja

positiivse mulje ja oli

vikuna nauditav
teksti

osas

tüpaažid sobisid,

püsiti narratiivis, loodi hea

tempo ja aeg-ajalt joonistus
nekoelist,

rõhuvust

huumorit.

Tüpaažilt

neutraliseerivat

kulmupiiriga

vaates Don

oleks teinud

gi

oma

Stanleyle

juuste, sil-

meenutas

otse-

Johnsonit, kes omakorda
Stanley macho’likku rolli

Alec Baldwinist
tema olemus

semist

sisse pee-

vastas

hästi Priit Loog, kes
made ja

ter-

palju paremini, kuipeegeldab tugevat

intelligentsust.

si-

Suurepärase

suu-

jälle. Kuid kui

meelelahutuslik

aspekt kõrvale jätta,

ei taba näidend

kahjuks absoluutselt

sisulist eesmärki. Lavastaja teistsuguse taotluse tõttu puudub Blanche’i ja
Stanley vahel flirt ja keemia. Blanche’i

liiga tugev

natuur

ei

õigusta kuidagi

hulluks minemist, temas
õrnus,

seda ei mängita
on

puudub ka

elegantne peenetundelisus
välja, kuigi Maibaumil

selleks olemas kõik eeldused. Kuid

miks võtta ära näidendi alustalad
gu flirt

na-

Stanleyga, iha, ajastulised klas-

teater

muusika kino

tants
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sivahed,

Blanche’i

likkus

elegantsest

elegantne

naise-

riietusest üksi ei

ning muud olulised aspektid?

piisa

Williams visatakse lavastusest lihtsalt

aspekti: Blanche võtab
toas sahtlist

oma

ja viskab välgumihkli sahtlisse tagasi. Selline viskamine on lihtrahvalik

reti

Aktsepteerida saab mitmesuguseid tõlgendusi, kuid need peaksid

žest

psühholoogilistes peensustes
lõpuni kandma ja õigustama lavasta-

kapilt ja asetab tagasi

välja.

ennast

ja läheb klassi etiketiga vastuollu.

Blanche kas võtab selle käekotist või

dagi

tus ei

gu struktuur

jaolu tähelepanuta. Stanleyt

mõte

koost, ilma iha-

püüa olla ajastutruu, jääb

ta kaob Blanche’i

kiita,

Mitchi roll

rasvased sõrmed ilusasti

tu õhku

ja Stanley rolli mõte,
jääb üleoleva Blanche’i tõt-

rippuma ja kui õdedevaheline

side oleks tugevam kui mehe ja naise

side,
te

siis

ei laseks Stella Blanche’i mit-

mingil juhul

kas

minema saata. Blanche

jääb või nad lähevad koos Stellaga

hullumajja. Vaatleme veel ühte väikest

Gabriela Liivamäe
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foto

see as-

aga tuleb

pühib köögilaua taga

võimelised

oma

pükstesse.

repertuaar ja näitlejad

pakkuma tugevat

si-

sulist taset, võiks klassikaliste väärtlavastuste

stsenograafiasse veidi roh-

kem finantsiliselt

panustada. Lavakujunduse stiilikakofoonia ja väljanäge-

nimega Iha”. Ingomar Vihmari lavastus, Endla,
Loog (Stanley) ja Kleer Maibaum (Blanche).

„Tramm
Priit

sest ta

Kuna teatri
on

mitte mi-

ei tehta visates. Kuid kuna lavas-

ja taotlusi. Antud juhul laguneb koja

magamis-

välgumihkli, läidab siga-

2015.

mine häirisid
enesest oli

vaataja sisseelamist.

Ise-

pöördlava piltide jaotus vä-

ga hästi läbi mõeldud

ja lavapilt andis

agulirajooni ja töölisklassi vaeatmosfääri, kuid stiilipuhtam või

partituuri eelnevalt vaja näha. Lihtsalt
saatke

kui teil

see,

edasi

on

suse

lon Brando, nii

ajastutruum lavapilt oleks tõstnud laPigem võinuks lavastu-

vastuse taset.
se

uudsust veelgi suurendada ja

duda

lavakujunduses heledate

toonidega puhast minimalismi.

Niisa-

muti oleks muusika võinud hoida eri-

stiilide

nevate

selgemat suunda

osas

valmis, ja

ma

lau-

Broadwayl ja filmis

jäänud Stanley rolli etaloniks
on

Mar-

sopran Renée Fle-

ming jäänud vankumatuks eeskujuks
oma

Blanche’i

Previn

suun-

hoopis moodsasse tänapäeva või

siis kasutada

on

lan ära.”4Nii nagu

on

rolliga Previni ooperis.
pälvinud filmi- ja kont-

serdimuusika ning klaveriteoste lootunnustust. Talle

jana palju

omis-

on

tatud filmimuusika loomise eest neli
Oscarit

ja plaadistuste

Grammyt.

Previn

eest

kümme

komponeeris ooperi

ja valgustuse kunstilisi võimalusi tul-

„Tramm nimega

nuks rõhkude asetamisel paremini ära

ses,

kasutada. Loodetavasti tehakse sellest

ilmaesietendus toimus 1998. aastal San

tulevikus uuslavastus, sest tugev

Francisco

dament

on

(Muide, Endla
üllatanud

vun-

olemas.

oma

sel.

teater

on

positiivselt

teatrikohvikus tegut-

džässiklubiga, kus kuuleb päris

seva

kvaliteetset džässi. Eestis
kultuuri

džässi-

on

väljakujunemine olnud lai-

neline ja konarlik; tugeva kultuuri ja
kuulamisoskuse kujunemiseks

on

äär-

miselt oluline vastavate klubide tegutsemine

Ooperis

Tegemist

ooperina

on

et tema näidendist ooper

finaal.

tud ja sügav,

sisu

väga hingesta-

on

näitlejameisterlikkuse ja

holoogilised nüansid joonistavad
ratiivi

välja tõetruult

nagu

see

Neumeier

hiljem lõi dirigent ja
oma

kolleegi

see

teeb ooperi kuulamise

veelgi nauditavamaks.
ja Flemingile

ei

Tänu Previnile

kujunenud sellest dep-

tureeritud näidendi

minoorsed toonid. Stellat

öeldes:

materjali

enesest-

„Ainukesena

puudub

sealt

muusikas

ran

sünge

das imeilusa

ilusa laia

paar

päeva hiljem helistaski Fleming ja

andis

oma

helilooja,

laulis sopasen-

häälega lõunaosariikide

kaunitar Susanna

Fleming, ja

kus rõhuvas
melanhoolselt

Elizabeth Futral, keda hiljem

Blanche’i

laulaks Renée

ooper,

segunevad

veel muusika!”3Previni sooviks oli, et
osa

arvelt,

Ooperi muusika
mõjutatud muusikali- ja filmimuu-

ressiivselt

potentsiaalseks ooperiks,

ha-

komponeerimisest.

soovitusel selle põhjal ooperi. Previn
pole ainuke, kes peab jõuliselt struk-

mõistetavalt

on

tuleneb Previni läbimõeldud

sikast, kuid

põhjal balleti John

lüürilisuse

kompenseerita

vaid

nar-

päriselus.

selged; teksti arusaadavust

näidendi

Previn

väga
ooperiga, milles

õigete tüpaažidega edasi antud psüh-

on

helilooja André

dirigeerimi-

autori

muusikaliselt

fantastiliselt kaunis

ning

Ooperi

või ballett tehakse. Esimesena lavastas

viisteist aastat

Maa-

ilusad lüürilised kandvad aariad

ja duetid

ei

Arvatavasti ei oleks Williams kuna-

ja

on

kauni ja ajastutruu

rukordselt

gi arvanud,

Philip Littelli.

Ingliskeelsed aariad ja duetid

ja püsima jäämine.)

Williamsi näidend

Iha” kolmes vaatu-

libreto kirjutas

Phillips, luues oma
tämbriga Blanche’ist kohati

näidendi omast veetlevama rolli. Stan-

nõusoleku: „Kui teie olete

leyt (bariton) laulis esialgu Rodney

pole mul otsustamiseks

Gilfry, keda hiljem asendas Stanley

siis

teater

muusika kino

tants
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Jason Reilly (Stanley), Alicia Amatriain (Blanche) ja Elisa Badenes (Stella).
John Neumeieri lavastus, Stuttgardi Ballett, 2004.
Balleti foto

Stuttgardi

rollis ikooniks kujunenud

dirigeeris

Rhodes

Teddy Tahu
(kes Rhodesite liini kaudu on

Järvi ja Blanche’i laulis

sugulane kuninganna Elizabeth 11-ga,

USAs

on

sellest

Kristjan

Renée

Fleming.

olnud selle ooperi just mitte

Uus-Meremaal).

tipptasemele küündivaid ettekandeid

perfektselt sobivat tenoripartiid laulis Anthony Dean „Tony”

palju: näiteks Idaho Ooperis, Boises,

kuigi

on

sündinud

katkendit

Mitchile

Griffey, kroonides
tüpaaži

oma

rolli ideaalse

näitlejameisterlikkusega.

ja

peaosas
ooper

Julie Adams. 1. juunil 2018

kavas

Theateris

ja

Middlebury
Vermontis,

Erinevalt sõnateatrilavastustest tõuseb

Meredith Lustig

ooperis olulisele kohale naabrist

Gerbrandt

japerenaine
Francisco

Eunice

ma-

ga

ooperis laulis metsosopran
saanud maailmas väon

viimase kümne

jooksul olnud igal aastal

ooperimaja repertuaaris
nud
pas,

külalisetendustega USAs,
Jaapanis,

mõne

või siis ränna-

Austraalias

Euroo-

ja mujal.

2011. aastal Gstaadi festivalil
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peaosades

(Blanche) ja Gregory

(Stanley).

John Neumeieri ballett „Tramm nimega Iha”

on

populaarseks ja

aasta

on

Hall

Hubbell, keda San

Judith Forst.
See ooper

Town

Šveitsis

John

Neumeier tõi 1983. aastal esimest

korda

külaliskoreograafina Stuttgardi

Balletis

ko)
se

(peaballettmeister John Cran-

lavale

tipptasemel neoklassikali-

balleti „Tramm nimega Iha“

Prokofjevi ja Alfred Schnittke

Sergei

muusi-

kale. 1987. aastal tegi Neumeier selle

uuslavastuse

Hamburgi Balletis, kus

ta töötab alates

1973. aastast

peabal-

lettmeistrina. Neumeieri ballett
nud

on

käi-

ringreisidel USAs, Hongkongis ja

mujal ning

on

olnud Norra Rahvusbal-

leti repertuaaris 2010.,

Pittsburghi Bal-

Stanley ja Blanche’i vahel. Blanche varjub voodipulkade taha ja hoiab neist
kinni

nagu hüljatud kass varjupaiga
puuris. Kuigi poks sobib hästi Stan-

ley

loomusega ja mõjub

meelelahutusena,

leti kavas 2012. ja Kanada Balleti laval

Stanley

2017. aastal. Võrreldes teiste

ka

balletiversioonidega

te

on

lavastajaNeumeier

seda nii ajastu,

kõige paremini

lavastuses

poksikinnastega

Neumeieri

lavastuses

vihje Williamsi kunagisele suhtele

„Panchoga”.

tabanud Williamsi näidendi konteksti

samas

on

rikkaliku

Neumeieri

filise keele ning

koreograa-

tantsijate väljendus-

psühholoogilise sügavuse, muusika,

rikkuse

dekoratsioonide, kostüümide, tegelas-

luuakse lausa draamateos. Mis puudu-

tevaheliste suhete,

tab narratiivi, siis balletis ollakse 100

koreograafilise jõu-

lisuse kui pingestatuse

poolest. Kuigi

Neumeier keerab narratiivi pea

peale,

ja näitlejameisterlikkuse abil

ja koreograafilise jutustuse
muidugi vabam, kuna koreograa-

narratiivi
osas

õigustab geniaalne sisuline läbitööta-

fi nägemust teosest tuleb anda edasi

tus end

sõnadeta.

lõpuni.

Balletis
na

istub

värisedes

Blanche

haavalehe-

hullumaja haiglavoodil

ja läheb ajas tagasi, meenutades

oma

Minu enda

esmases

oleks tolle balleti
tunud

jevi muusika, kuid ka

segunevad katkendlikult

litud

hoosidega.

Kui lava

psüh-

varjav haiglakar-

din eest ära tõmmatakse, läheb Blanche
mõtetes

tagasi Belle Rêve’i

mõisasse

ja

seos-

ajastuliselt Stravinski ja Prokof-

kunagist kodu. Meenutussähvatused
tema

ettekujutuses

koreograafiaga

Neumaieri

va-

Prokofjevi klaveripalade tsükkel

„Põgusad hetked”
Esimene

op. 22

sümfoonia

ja Schnittke

loovad

koreo-

graafia jaoks tabavalt pingestatud
sakaalu.

mad abikaasa Alan

uuslavastuses loovad ideaalse kooslu-

se

Greyga, istandu-

ja perekonna häving, Alani

Flamingo hotell, kus
tub, ja lõpuks
Narratiiv

ta

surm,

vahepeal

pea-

tema elu New Orleansis.

kulgeb sarnaselt Williamsi

näidendi omaga, kuid

poolakast tööli-

Stuttgardi Balleti 2004.

ta-

mängitakse läbi kõik mälestused: pul-

nii tantsutehniliselt kui ka

se

delt Alicia Amatriain

aasta

tüpaaži-

(Blanche), Jason

Reilly (Stanley), Elisa Badenes (Stella)
ja

Damiano Pettenella

Balletis võiks

(Mitch). Kanada
pidada kolmest koossei-

sele Stanleyle meeldib peale pokkeri ja
boolingu veel ka poks ning ta võtab osa

sust

amatöörvõistlustest koos sõbra Mitchi-

ning teistes osades Jillian Vanstone’i
(Stella) ja Evan McKie’d (Mitch).

ga, kes

jääb ringis alati kaotajaks. Eba-

sobivaimaks Sonya Rodriguezt
(Blanche) ja Guillaume Côté’d (Stanley)

kindlal Mitchil ei ole naistega edu, al-

gul

ei õnnestu tal suhe

isegi meelehei-

tel

Tuleval aastal täitub seitsekümmend
viis aastat Tennessee Williamsi näiden-

Blanche’iga. Mitchi kingitud roosid
pudenevad hajevil Blanche’i sõrmede

di lavaletulekust. Sel

vahelt, kuid ajapikku hakkab

asi laa-

45.

buma ja siis tuleb ootamatult

lagedale

Flamingo hotelli lugu. Mitch lahkub
raevunult

ja järgneb

intiimne

Williamsi auks 16.

puhul esietendub
juunil 2019 algavail

Hamburgi Balleti päevadel

meieri ballett

Neu-

„Klaasist loomaaed” Phi-

lip Glassi ja Charles Ivesi muusikale.

stseen

teater

muusika kino

tants
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Meckleri

ja Ochoa ballett „Tramm ni-

mega Iha” Estonia teatris

Ochoa

no-

koreograaf Annabelle Lopez
ja lavastaja

Meckleri

Nancy

neoklassikaline ballett „Tramm nimega

Iha”, mille lavakujundus

on

teos-

tatud moodsas võtmes. Selle esmalavastus toimus 2012. aastal

tis, kus tantsisid Eve Mutso

Christopher

Harrison

mängitud ka Londoni Sadler’s

on

Wells Theatres. 2017. aastal oli ballett

Estonias esietendus 2017. aasta 4.

vembril

seda

Šoti Balle(Blanche),

(Stanley), Sop-

hie

külalisetendusena

Shkatula või Luana
Kealan

tas Constant

Vigier.

Alanit Victor

armukest kehasLavastus

on

mitu

korda olnud Šoti Balleti repertuaaris ja

Alena Shkatula

(Blanche) ja Jevgeni

Grib

gely

Anatoli
Maria

ArGer-

Navasardyan (Stella),
Upkin (Mitch), Jevgeni Grib

või Marta

Sergei

(Alan) ja Carlos

Vecino

parema

(Alani armuke)

ja näidendiga sobiva-

rolli tegi Estonia lavastuses Sergei Upkin Mitchina. Tantsutehnilisest

aspektist sooritab
Ochoa

(Alan)

esimene

koosseis

koreograafiat veidi paremini,

Annabelle Lopez Ochoa

Meckleri balletis „Tramm nimega Iha”. Estonia, 2017.
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või

hangelski (Stanley), Ana

ma

tantsis

Georg (Blanche),

McLaughlin

Rêve’i stseenis

tema

ja

sel ka Eesti Rahvusballeti repertuaari.

jt. Kõige

ning

Franciscos

Estonia koosseisudes tantsivad Alena

Laplane (Stella) ja Luke Schaufuss
(Mitch). Balleti sissejuhatavas, Belle

Zarallo

San

jõudis samal ajal kokkulepete tulemu-

ja Nancy

kuigi mõlemates koosseisudes leidub
läbisegi

nii

tüpaažide ja tantsutehnilis-

te karakterite sobivust kui ka soorituste

pisivigu. Ochoa

teinud suhteliselt
suure

loonud balleti

töö

tantsijatele selgeks
se

Eestis viibides

on

piiratud ajaga

keele, kuid

ära

ja teinud

koreograafili-

oma

samuti karakterite hin-

tantsu, muusika kui ka

ja valguse moodsa
sisse värskust

on

olnud

helilooja

ja

vastavalt struktureeritud. Salemi

on

pulmad

likkuse

vaja teha tööd

Ochoa ja Meckleri ballett

septsioonilt
fi ja

on

tervikuna

suunaga

on oma

kont-

õnnestunud;

põimitud ka koreograa-

lavastaja isiklikke nägemusi.

Esiplaanil
Harri

semas,

sisse

õhustiku, Belle Rêve’i

on jällegi kergelt veidi vararagtime’i stiilis. Salemi helikeele

pehmus justkui paitab kuulajat, kuid

osas.

Üldiselt meelelahutusliku

süžeesse

piltidega

džässisugemetega muusika toob

mates koosseisudes

näitlejameister-

muu-

mis arvestab lavastuse

New Orleansi

on

õnnestumisele

Peter Salemi

sika,

geelu 100 tunnetuslikul tasandil. Mõleveel tantsutehnika ja

tuuakse

ja positiivset hingamist.

eelduseks

Tugevaks

lavakujunduse

suunaga

Alena Shkatula

Nii

(Blanche).

muusikast ei

puudu ka

pingestatus.

Mida

minoorsus

rohkem

ja

Blanche

kannatab
seda

oma
haigushoogude all,
süngemad noodid tulevad ka

muusikasse.

Estonia, 2017.

Rospu fotod

teater

muusika kino

tants
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Neoklassikalist tantsu toetab Niki
Turneri moodne

Mitchelli
de

lavakujundus ja

meeleolukas

Tim

džässiklubi-

valgustus. Lavakujunduse lihtsust

kompenseerib

kujunduselementide

oskuslik kasutamine. Kõige mõjuvam
neist

on

tagaseinale

suures

plaanis

maalitud Belle Rêve’i mõisahoone tükkideks varisemine esimeses vaatuses

purustab ka Blanche’i elu ja ilu-

mis

sad unistused
on

(pr k belles rêves), millest

niigi kujunenud haigusega

nenud illusioon

boliseerib lõunaosariikide
hääbumist. Kogu

ajastu

vana

ilus aeg asendus

see

ne,
se

süvenemine, illusioonides elamine

ja

võimetus

muutuda New Orleansi

ajastu oludes, kõik

uue

koostöö

ja omavaheline sobivus ka-

jätab

nii

teatrist lahkudes

de. On hea meel,

et

Ochoa ballett

Kokkuvari-

risttahukakujulisi

Williams, Tennessee. A

Penguin Books,

tabavalt ära erinevate

Brantley,

dekoratiivsete

jaotamiseks,

voodina, toolidena, reisijate

istmetena

Named

streetcar

Paperback,

1951.

Williams, Tennessee. The Glass Menagerie.

augustatud pudelikaste kasutati hiljem

gile

Ben.

Flower

2009.
Cate

rooted

Blanchett.

A

the Earth.

to

New York Times, 2009.

The

nytimes.com/2009/12/03/ theater/

neoonvalgustuse reklaamina.

rewiews/03streetcar.html

ses

Riietu-

võiks siiski toimuda mingi stiilikui Belle Rêve’i

aristokraatlikum suund
hallide

Orleansis võiksid
hallide

on

sabakuubede näol,

pulmaliste
esindatud
siis

New

tantsijad ja Stanley

viigipükste ja ülikondade

mel kanda
ei eristu

ase-

midagi muud. Antud juhul

Belle Rêve ja New

Orleans

Rich, Frank. Theater review:
Named Desire
le with the
mes,

formance.

A Streetcar Named Desire re-

Gillian Anderson

gives

stellar per-

The Guardian, 2014.

https:

//www.theguardian.com/ stage/2014/jul

ja ka mõningates

/ 29/ streetcar-named-desire-gillian-ander

teistes lavastus-

Alani

surma

ja

tema armukese

tõttu. Tema hullumise

tegelikuks põh-

juseks on siiski eelkõige vaimuhaiguse

son-young-vic-rewiew
Tennessee

Garfield,
nick,

surma

eest

kodu kaotamine, üleüldine laostumi-

Griffey, Teddy Rhodes,

Williams, Elia Kazan, Marlon

Brando, Karl Malden, Jessica Tandy, John

Lõbujanus põgeneb

ta

Dean

Anthony

alge ja kõik teda ümbritsevad surmad.
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nytimes.

väljapeetult ilus ja uhke. Käesole-

tes ületähtsustatakse Blanche’i hullumist

www

does-battle-with-the-ghosts.html
Vic, Young.

kontrasti

vas,

The New York Ti-

https://

a-streetcaer-named-desire-alec-baldwin-

view

kõik

Streetcar

com/1992/04/13/ theater/ rewiew-theater-

visuaalses mõttes, nende vahel ei teki
alati ei pea olema riietuses

A

Alec Baldwin does batt-

ghosts.

1992.

Fra-

https://www.

rongivagunis, jalgteena ja isegi hotelli

muutus

Wil-

lõpuks Eestisse jõudis.

Desire. Mass Market

Orleansis.

ruumi

tun-

positiivse

Tennessee

liamsi näidendile tuginev Mekleri ja

kohtas

elementidena

lavas-

et

pikaajaline

muusikas, koreograafias kui
stsenograafiaga loodud õhustikus ja

jastub

Kasutatud allikad:

senud Belle Rêve’i

kokku vaid

Lõpetuseks võib öelda,
tusmeeskonna positiivsus,

elu tööstusrevolutsioonijärgse industrialiseerimisolustikuga, mida Blanche
New

see

kiirendab tema allakäiku.

linnastunud

ajastu brutaalsema,

uue

segu-

mis teisalt süm-

ja

sellest johtuv unistuste purunemialkoholilembus, isiksuse lõhenemi-

ne,

Kimm

Hunter, Irene Mayer-Selz-

Margaret Sullavan,

André Previn, Renée

Vivien

Fleming.

Leigh,

Wikipedia.

A

Streetcar

Broadhurst

Named

Desire.

Broadway,

Theatre, New York, 2012.

mele

on

leitud erinevaid kaudseid

tõlgen-

dusi, sh džungel, metsikus, mis kajastub

https://www.broadway.com/shows/

Blanche’i arvukates armusuhetes või

streetcar-named-desire / buzz

prostitutsioonis. Valge puhas „tugev puit”,

Streetcar

Designing Broadway:
Eugene Lee
mand

interwiew.

2012.

designers

& Edward Pierce, video

on

New

Broadway,

de-

York,

https://www.broadway.com/

mida ta Mitchile serveerib,
Blanche’i

tegeliku hapra

minevikuga.
palju

videos/154100/designing-broadway-street

le

kontekstis laiemat

André Previni ooper „A Streetcar Named

2

and

Opera

Assotiation

WNET, RM Associates ja Deutsche
San Francisco, 1998. Video-

Grammophon,

ja tegelaste

3

Flemingi intervjuu

salvestus

New York, 2013.
4

American

Broadcasting Company (ABC)

haaret.

Tiia Kriisa-

Iha”. Tallinn, 1987.

Renée

CBS Television, New York, 1995. Videosal-

Streetcar Named Desire.

väga
detai-

ga. ETV kultuurisaade „Teatrivara: Tramm

nimega

Glenn Jordan. A Streetcar Named Desire.

A

psühholoogilist

Tuulingu teleintervjuu

niga „A

John Erman.

on

öeldud lauseid, mis omavad

salvestus.

vestus.

ja musta

peidetud tähendusega

car-designers-eugene-lee-pierce / #play
Desire”. San Francisco

vastuolus

iseloomu

Williamsi näidendis

selliseid

Anne

on

isegi

André Previ-

Streetcar Named Desire”. Video-

„Carnegie

Intervjuu

André

Hall Conversations”.

Previniga.

Raadiosaade

„Arts Alive”, Classical KUSC Radio, Los

Angeles, 2014.

Television, New York, 1984. Videosalvestus.

Karin Raidi lavastus „Tramm nimega Iha”.
Pärnu Teater Endla, ETV, 1972. Videosalvestus.

Ooperi- ja

balletiteatrid:

Hamburg Ballett,

The

Stuttgart Ballett,

Norwegian

National

Ballet, Eesti Rahvusballett, Opera Idaho.
internetis.
A

Streetcar

Theatre

Live,

Named

Desire.

National

2014.

London,

http://

ntlive.nationaltheatre.org.uk/ productions
/nlout7-a-streetcar-named-desire
John Neumeier.

A Streetcar Named Desire.

Hamburg Ballett, Hamburg,

2004.

Video-

salvestus.
ETV kultuurisaade „Tähelaev: Tiia Kriisa”.

Tallinn, 2011.

Viited
1

ja

kommentaarid:

Nimi Blanche Dußois

viitab

prantsuse

(Dubois,

du

aristokraatlikule

Bois)
pärit-

olule, kuigi Blanche’il esineb vastuolulisi
omadusi

ja käitumist,

ritoluga.

Pr k

mis ei sobi tema pä-

valget puitu

tähendavale

ni-

teater

muusika kino

tants
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SOUND ART

JA MUUSIKA XXII

MUUSIKA - QUO VADIS? XIV
Elektroakustilisest visuaalsusest III
Ines Reingold-Tali

(Vt ka

TMK 2014,

6,7– B,

TMK 2017,

nr

B–9,

5,

nr

10

ja 12,

6,7– B,

1,3,

TMK 2015,

nr

2,4, 6, 11, TMK 2016,

9, 10, 11, TMK 2018,

nr

1,2,

Visuaalmuusikast abstraktse filmini

Muusikat

defineerivad

Visuaalmuusika traditsiooni ja kont-

did

rütm,

septsiooni
loetakse

väljakujunemise

1920. aastaid,

mil

leidus

lihtsate

esitati

kumist.
teoste

abstraktseid

ku abstraktsust, ent

likuks trendiks ka teostele visuaale kir-

filme, milles

visuaalmuusika

samas

ka reaalse

füüsilise maailma esitamise vältimist.

Tänapäeva

visuaalmuusika

elemen-

Visuaalmuusika

märgata äärmuslik-

on

selle

tempo ja meloodia.

alguseks

graafiliste vormide lii-

Varasemate

puhul

2,4,

tummfil-

mide ja muusikaliste lühifilmide hulgas

nagu

nr

3)

seostub

helimaastike abstraktse representeeri-

misega elektroakustilises kunstis.

Briti

teadlane Emmanouil Kanellos, kes

on

puhul

on

modernist-

jeldavate pealkirjade andmine, näiteks
Oscar Fischingeri „Squares” (1934) ja
„Composition in Blue” (1935), McLareini

„Dots” (1940), „Loops” (1940), „Stars

and

Stripes” (1940), „Lines: Vertical”
(1960) ja „Lines: Horizontal” (1962).
Varased
tehtud
se

visuaalmuusika

teosed

olid

joonistades või kriimustades

filmile. Kunstniku

ot-

eesmärgiks oli imi-

teerida muusika rütmielemente

graafi-

ka muutumise kiirusega, värvide ja val-

uurinud 2016. ja 2017. aasta kollokviu-

guse

mil „Sound

ga. Selliste teoste hulka kuulub ka Vi-

Image”

esitatust viitküm-

mend visuaalmuusika teost, leidis,

et

kunst-kunsti-pärast-filosoofiast kantud
abstraktsus
va

on

iseloomulik ka tänapäe-

visuaalmuusika teostele. Kuna vi-

suaalmuusika traditsioon

on

sündinud

modernismiideoloogia rüpes,
le iseloomulikuks

on

sel-

püüdluseks vältida

liikumise, ilmumise ja hääbumise-

king Eggelingi „Diagonal Symphony”
(1924). Selles
vas

art déco traditsioone

abstraktses, ilma heliribata

animatsioonis

järgi-

tumm-

ilmuvad ja kaovad val-

ged geomeetrilised objektid. Need ajaloolised

visuaalmuusika

teosed

enamasti abstraktse visuaalse

olid

väljendu-

vihjeid olemasolevale füüsilisele reaal-

sega

susele, sarnaselt abstraktse ekspressio-

lus imiteerida kolmandat dimensiooni.

nismiga ja formalismiga maalikunstis.

Ehkki valdav

Muusika

olemuselt autonoom-

test

enamasti narratiivsus

leidus siiski ka kunstnikke, kes ei suut-

ne

ja

on oma

ja tal puudub
otsene

vajadus ilmtingimata midagi

füüsilisest maailmast
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representeerida.

tummfilmid;

oli

osa

kantud

neis

puudus püüd-

visuaalmuusika teos-

abstraktsustaotlusest,

nud vastu panna kiusatusele

kujutada

füüsilist

McLaren

maailma.

Norman

oma lühifilmis „Dots” (1940)1
punasel taustal süttivaid ja kaduvaid

Milliseks

kujutas

täppe. Seda vaatemängu

saatis muusi-

ka. Iga kord, kui täpp ilmus

punasele

on
oma
sajandipikkuse
jooksul kujunenud visuaal-

teekonna

muusika? 21.
vaidlustab

sajandi visuaalmuusika
elektroakustilise

mõneti

taustale, illustreeris seda teatud sound.

kunsti

See

sest. 4 Jack Ox ja Cindy Keefer

kuju ja
sumine

lõi

muutus vastavalt

kõlakujund
suuruse

täpi

muutumisele. Täpi pai-

üha suuremaks ja suuremaks

optilise illusiooni vaataja lähenemiobjektile. Täppide

sest

suurenemine

ja

vähenemine

väljendas tegelikult autori
püüdlust imiteerida reaalse maailma
Ka Oskar Fischingeri lühiOptical Poem” (1938)2 Ferenc

perspektiivi.
film „An

Liszti muusikale kuulub nende

mate, liikuva

varase-

graafikaga filmide hulka,

kreedo

kuuldava

primaarsuon

de-

fineerinud tänapäeva visuaalmuusikat
kui

algoritmiliselt toodetud digitaalvisuaalide ja muusika

sete

sulamit.s

Nende teadlaste arvates

on

visuaalmuusika pigem

heliteos,

on

tänapäeva
mis

visuaalselt esitatavate helikeele ele-

mentidega transleeritud visuaalsesse
vormi. Sellist

metatakse

tüüpi kunstiteoseid

intermeediaks.

suaalmuusika

ni-

Nüüdisvi-

kujutised järgivad

tea-

mis esitavad muusikat visuaalselt. Sel-

tud narratiivset struktuuri, mis sobib

les kahemõõtmelise graafikaga filmis
kujutatakse visuaalobjektide liikumist

riga. Audiovisuaalses kompositsioonis

ruumis

ning muusika tämbri ja

muutustest

muutusi.

ruse

rütmi

ajendatud kujundite
Sarnast

suu-

kontseptsiooni

tunda ka Mary Ellen Bute’i koos-

on

kokku muusikalise

võib esineda heliriba, kuid
see

kolmeminutises lühifilmis „Dada”

(1936)3,

mis esindab hübriidset visuaal-

esteetikat.

Busby Berkeley stiilis

muu-

samas

võib

olla ka abstraktne tummfilm. Ra-

kendatakse visuaalse
leerimist heliliseks ja

tööprojektis Ted Nemethiga abstraktses

materjali struktuu-

reaalajas

trans-

vastupidi.

Muusika visualisatsioonides

„tõlgikompositsioon visuaal-

takse” heliline

matkides

keelde,

sesse

muusikalist

lauseehitust ja struktuuri. Sellise sün-

sika rütmis mustal foonil esitatavaile

teetilise

joontele ja ringidele lisanduvad veidi

malusi helidest meeleliste

suuna

eesmärk

on

leida või-

kogemuste-

aja pärast kolmnurgad; ühtlasi ilmub

ni

ka

Muusika visualisatsioonides

püütakse

luua

erinevate

mustvalgeid

kad

ruute.

Säravalt ilme-

kujundid moodustavad kaleidos-

ja tähendusest helideni jõudmiseks.

arvutitehnoloogia abil,

koopilisi struktuure. Valged kuubikud

mapping-võtetega seoseid muusikaliste

hüplevad jõuliselt mustal taustal. Tai

tämbrite ja struktuuride ning värvide
ja kujundite vahel, struktureerides vi-

chisümbolid

yinja yang keerlevad

finaalis toimuvat

vastandjõudude

luse kulmineerumist

plahvatusse.

Neis

enne

võit-

valgusküllasesse

visuaalides kasuta-

takse reaalse maailma elemente,

val-

gust ja varje, kolmandat dimensiooni
ja tekstuure. Erinevalt Fischingerist
siin

kujutatu komponeeritud nii,

jektid
Bute

ei oleks äratuntavad.

(1906–1983) oli üks

on

et ob-

Mary Ellen

esimesi

ekspe-

rimenteerivaid naisf ilmikunstnikke.

suaalset

materjali sünkroonis muusika

ja tempoga. Visualiseerimisteh-

rütmi

nika varieerub lihtsaist ostsilloskoobi
kuvari
ritud
ni.

simulatsioonidest komplitseekomposiitkujundite ja -efektide-

Kujutisi, mida kasutatakse reaal-

ajalises transleerimises visuaalsest heliliseks ja

vastupidi ja

erinevates
se

sünkroonis

teater

mis võivad olla

formaatides, projitseeritak-

helimaterjaliga. Visuaal-

muusika kino

53

mille

kompositsioon,
kunstniku

teemaks

on

interpretatsioon muusika-

Bruno

Corra, Arnaldo Ginna jt tööd,

samuti

Mary Hallock-Greenewalti eks-

teosest, võib olla ka staatiline, näiteks

perimentaalsed filmid. Olgu mainitud,

maalikunstiteos.

et

Greenwichi

Inglismaal

ülikoo-

Mary Hallock-Greenewalti loomin-

guga filmirulle

on

tänini säilinud Phi-

li juures korraldatud rahvusvahelisel

ladelphia ajalooühingu arhiivis. Eks-

kollokviumil

perimentaalse filmi ajaloos leidub kat-

2016–2017

„Sound

Image”

esitatud

aastail

visuaalmuusika

teoseid uurinud Emmanouil Kanellos
on

et kuuekümne

täheldanud,

di teoste

puhul

võis

protsen-

märgata püüdlust

setusi, kus visuaalseid kujutisi,

joonistatud

te

nud teostes seevastu

mentide

polnud sünkroni-

pööratud. Valdav

osa

teostest

visuaalmuusika abstraktse

ajaloolist traditsiooni,
sikalisele

sed.

väljenduse

vaatamata

muu-

on

vi-

tavaliselt arvuti

genereeritud abstraktsed kujutiRepresenteeritud visuaalid on sa-

geli filmitud

tavatust või ootamatust

suunast, näiteks
seda

nagu

Angel
geli

järgib

materjalile. Kasutatavaks

suaallahenduseks
abil

tähelepanu

oma

on

on

liialdatult

lähedalt,

teinud Claudia Robles-

teoses

„Zhong” (2005).6Sa-

filmitud visuaale hästi

julgelt

töödeldud,

mis muudab need abstrakt-

seks, ehkki

on

säilinud ka representee-

on

heliribale, muundatakse filmi projitseerimise

täpse sünkroniseerimise poole. Ülejääseerimisele eriti või üldse

mis

graveeritud filmilindi

või

käigus ka helideks.

Esimes-

märkimisväärsete

eksperi-

selliste

hulka

kuulub

maalikunstniku Oskar

„Helisevad

filmilooja ja

Fischingeri

ornamendid”

de Ornamente”,

1932), milles

ornamentaalsete

ta uurib

visuaalstruktuuride

ja muusika seoseid. Seda suunda
davad

teos

(„Klingen-

esin-

peale Fischingeri veel mitmed

teisedki

abstraktse

kaamerata

loodud

eksperimentaalse
animatiivse

viljelejad, nende hulgas

Hans

filmi

Richter,

Lye jt. 1920-ndail lõi ka Viking Eggeling omaenda muusikal põhinevaid

Len

filme,

nt

ra” või

„Horisontal-Vertical Orchest-

„Diagonal Symphony”. Wal-

ter Ruttmann

ka ideed

kasutas

optilise

filmiseerias

oma

muusi-

„Opus 1”,

ritud elemente, mis viitavad füüsilise-

„Opus 2” ja „Opus 3”. Tema abstrakt-

le sensoorsele

sed filmid „Lichtspiel: Opus I” (1921) ja
„Lichtspiel: Opus II” (1923) olid uudse

teeritavaid

kogemusele. Represen-

visuaale

kombineeritakse

abstraktsetega.

audiovisuaalse

did

mille mõju võis hoomata ka teiste avan-

sest

on

Ka abstraktsed kujuntihtipeale inspireeritud füüsili-

maailmast. Nüüdisvisuaalmuusi-

väljenduse katsetused,

gardistlike filmitegijate loomingus, kes

ka teoseid iseloomustab püüdlus luua

rikastasid uudsete vormivõtetega filmi

illusioon kolmemõõtmelisest ruumist.

kui meediumi

Jean Piché

teoses

sulanduvad
sed

„Skin Lines” (2016)

kahe- ja kolmemõõtmeli-

kujundid kunstiliseks tervikuks. 7

Visuaalmuusika kullafondis leidub

teoseid,

mis kuuluvad abstraktse filmi

(absolute~ film) kategooriasse. Tähelepanuväärseks osutuvad ilma kaamerata

loodud, käsitsi filmilindile maali-

tud teosed, näiteks
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itaalia futuristide

väljendusvahendeid.

Naiskunstnikest
misväärse

on jätnud märkijälje visuaalmuusika aren-

gusse ameerika

mimaailma

filmikunstnik, üks fil-

esimesi

naissoost

rimenteerijaid Mary Ellen
suunda

esindavate

teoste kohta kasutas Bute

spetsiaalset

loomingu
terminit

seda

ekspe-

Bute. Oma

„seeing

sound

films”.

de filmide hulka kuulusid

Nen-

„Rhythm

„Flow”. Kaader visuaalmuusika
© Ines

in

Reingold-Tali

Light”

(1951),
film
nes

teosest.

(1935), „Color Rhapsodie”

„Abstronic”

„Synchromy
Richard

(Wolframi

(1954)

No. 2”

jt.

Tema

muusikal

ooperist

„Tannhäuser”. „Tarantella” (1940)9 oli
viieminutine

lik

värviline

avangardist-

lühifilm. „Tarantellas”

rikkalikud

vormi muutvaid

kasutatud

punased ja sinised toonid

kujutisi.

Visuaalmuusika kullafondi kuulu-

(1935)8 põhi-

Wagneri „Ehatähe laulu”
aaria)

vaid, dünaamiliselt ajas arenevaid ja

vad ka James Whitney teosed „Yantra”
(1957, värvifilm, heli) ja „Lapis” (1966,

värvifilm, heli). „Lapis”

on

hüpnooti-

line arvutianimatsioon, milles meditatiivse

aegruumi

tunnetus saavutatakse

nii Ravi Shankari loodud kütkestava

loovad kerge meeleolu. Seevastu sünkopeeritud spiraalid, killud ja jooned

raga-muusika ja visuaalide sugestiiv-

tantsivad vallatu

kulaarsete

Gerschefski
rütmis. Bute

keevalisusega Edwin

klaveripartii
on

modernses

iseloomustanud ennast

se

sümbioosi kui ka sümboolsete tsir-

vormide,

struktuuride

ja

metamorfooside

kui kineetiliste abstraktsioonide disai-

mate

nerit, kes loob muusikale rütmilise ka-

hulka kuuluvad

dentsi. Tema teoses „Parabola”

senior’i

(1937)10

esitatakse kolmemõõtmelisena mõju-

sioon

yantra-mandala

spiraalsete
abil.

vormide

Väljapaistva-

ajalooliste arvutianimatsioonide
veel

meditatiivne

John Whitney
arvutianimat-

„Permutations” (1966) ning John

teater

muusika kino
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ja James Whitney ühislooming „Film
Exercise

sika

alal

Oskar

4”

No.

(1944). Visuaalmuu-

märkimisväärse kunstniku

Fischingeri

kullafondi

kuuluvad

teostest

eksperimentaalfilmid „Or-

nament

Sound”

namics”

(1942), „Allegretto” (1943) ja

(1932), „Radio Dy-

„Lumigraph film” (1969).
Niisamuti
mi

on

ku abstraktse

olnud absoluutse fil-

suuna

oma filmide „Rhyth21”11ja „Rhythmus 23”12 näidete

mus

varal. „Film

avangardistli-

esindaja, dadaismi

valguse suhete mäng.

on

Peaeesmärgiks

on

kujutada

daalse taju
mis

aspektist. [---] Kujundid,

tekivad, pole selles kontekstis
ega

tavapärase esteetilise ilu tähenduses.”
Sellistele

(Hans Richter)

„Rhythmus”l3 ja Viking Eggelingi film
„Symphonie diagonale”l4
dasa

1924. aastal valminud seitsme-

minutine abstraktne film

„Symphonie

diagonale” (1921–1923) kujunes üheks
olulisimaks
mi

teeviidaks

Eggelingi abstraktsete animatsioonide
sarja kuulub

esimesse

alates

tema

komposit(1963) kuni hili-

varaseimaist

„Carnival“

sioonist

viisteist teost,

„The Toy Shop” (1998) ja

seimateni

Richteri ja

Eggelingi teoseid ühen-

Abstraktse
dub ka
millel

Eggeling
n-ö

on

erinev.

sümfoonilist lähenemist, Richteri

teosed

põhinevad

rütmi kandval

energial. Mainitagu,
on

on

eelistanud rafineeritumat,

ürg-

et Richteri meelest

heliriba

tulihingeli-

on

selt rõhutanud sünesteesia

printsiipi
elamuse

esteetilist

ehk multimodaalse kunstiloomismeetodit.

Richteri

ja

Eggelingi loomingus esitatakse auditoorset

visuaalsete

väljendusvahendi-

või

lumia-valguskunsti

muusika

on ameerika
eksperimentalist
Brakhage, kelle loomingus preva-

gijaks

leerivad hääletud filmid. Tema kuulfilmide

hulka

kuulub

Quartet” (1987), mille

ni

ti kontekstis

veaks, kuna

osutub heli esteetiliseks
see

varjutab visuaalset ja

vähendab seega visuaalset elamust.
Niisamuti kuuluvad visuaalmuusi-

ka

kategooriasse abstraktsed kunstili-

sed lühifilmid ehk abstract cinema. Ereda näitena tooksin Jaapani omanäolise
meediakunstniku

Takashi

Gestaltung”

Ito

intri-

geerivad teosed „Ghost” (1984, 6 min,
16

mm)ls ja „Devil’s Circuit” (1988)16.

visuaalelamus õudusfilmi

elementaren

„The

tegi fil-

Brakhage on koguintrigeerivalt väitnud, et filmikuns-

kult sellist kunstimeetodit
zur

ta

milindile maalides.

Filmis

Material

sootuks

kompositsioonid.

tega. Richter propageeris entusiastli-

ajakirja „G:

lei-

Selle strateegia märkimisväärseks jär-

film oivaline meedium edastamaks

rütmikunsti. Mõlemad

valdkonnas

puuduvad. Näiteks Thomas Wilfredi

Dante

nende lähenemine teosele

filmi

mitterepresenteerivaid teoseid,

muusikalise

ehkki

pidevas dü-

naamilises arengus ja kasvamises.

saimate

vastu,

loomul-

valgeid kujundeid ja

mis näikse olevat

dab nende sügav huvi auditoorse ja
metafoori

on

visuaalkeel, kus mustal

foonil esitatakse

Stan

„Meadow” (1994).

omane

jooni,

abstraktse fil-

ja eksperimentaalse kino ajaloos.

abstraktse-

tele filmidele nagu Hans Richteri sari

ja filmilooja Viking Eggelingi
Tema

ana-

sümbolid ega käsitatavad

ja konstruktivismi seostega kunstniku
panus.

valguse

olemust ulatuslikumalt ehk multimo-

loogid

ja visuaalmuusika väljakujunemisel

märkimisväärne Rootsi

meetodi olemust

ga,

„Ghost”

tekib

hüpnotiseeriv
strateegia-

time-lapse- ja pika valgustusajaga

(1923–1926) veergudel, mille toimetaja

võtetega luuakse sugestiivseid viiteid

ta oli. Samas

lendavatele
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ajakirjas

on

ta

selgitanud

objektidele. Elektroonili-

„Spiral landscape”.
© Ines

ne

Kaader visuaalmuusika teosest.

Reingold-Tali

ambient areneb peagi

põrgulikuks

rütmiliseks ja multidimensiooniliseks

10-fi-kaoseks.
ka autoriks

sega

Visuaali toetava muusi-

on

Yosuke

Inagaki. Filmis

kujutatu süvaomadustele, sõltu-

mata nende

päritolust ja tähendusest.

Joseph Hyde’i
mission”

(2009)17

teoses
on

„End

Trans-

visuaalsed ja he-

„Devil’s Circuit” (1988) kasutab Takas-

ližestid

hi Ito kombineeritult arvuti genereeri-

nusvõngetest ja kitsa spektriga lihtsa-

skulptureeritud ülitäpselt;

tud animatsiooni ja filmitud kaadrite

test toonidest heliriba ühildub

tervikuks sulatamise meetodit. Autor

kroomse visuaalmaterjaliga.

demoniseerib Jaapani suurlinnade

velõhkujaid ja kummitavalt

gust Fuji mäge, kombineerides
senteeritud

visuaale

Inagaki muusika loob
liku

varjundi, mõjudes

electro
likult

Oscar

pil-

ümmarrepre-

va

Nick

mono-

Cahéni maalidel
põhineFox-Giegi „Traffic Flow II”

(2009)18 audiovisuaalne keel

on

allu-

abstraktsetega.

tatud

synchresis’e paradigmale, kus

siin humorist-

lisaks

kontekstuaalsetele
vihjetele
tugevaid audiovisuaalseid as-

oma

pehmete

loop’idega pisut arvutimänguantud kontekstis oodanuks

luuakse

sotsiatsioone, mis avavad
avaraid süntaktilisi

heliribalt urbanistlikumat müravõtete

banistlike

rakendamist.

voost esile kerkivad

Nüüdisvisuaalmuusika

Joseph Hyde järgib

sii-

oma

esindaja
loomingus

heliloojale

perspektiive.

Ur-

moduleeritud mürakõlade

helivirvendused,

granulaarhoovused ja iselaadsed heliobjektid

on

väljendusrikkalt sünk-

konkreetse muusika traditsioonile ise-

roniseeritud kiirelt arenevate, keerle-

loomulikku

valt kobrutavate värvikate viibete ja

epoché-kogemuse loomist

ka visuaalses

väljenduses, rõhuasetu-

visuaalžestidega. Michel Chion käsit-

teater

muusika kino
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leb

synchresis’t (synchronism+synthesis)

kui audiovisuaalse sekventsi põgusat
momenti,

mil

heli

ja visuaalkujund

kohtuvad ja sünkroniseeruvad.
Briti

kunstnik

ja

ses

oma

teo-

„Patah” (2010)19abstraktse spektrokütkestavasse

morfoloogia

nii visuaalselt kui

maailma

ka kuuldavalt,

in-

tegreerides audio ja video meediumit.
Toomaks mustal taustal esile

genereeritud abstraktset
Sünkreetilise

animatsiooni.

suaalse ühilduvuse

matemaatilise täpsuse raamides. Jaapakawa sulatab

audiovi-

strateegiaid järgi-

salvestatud

hetked

Visuaalmuusikat

ka

suunas.

1970. aastail disainis Bill Sebastian visuaalmuusikat reaalajas mängiva instrumendi Outer

Space Visual Commu(OVC). Viimasel ajal tegeleb ta

selle 3D-versiooni

maailmaga. Samu printsiipe
järgitakse ka visuaalis, kus mobiilikaa-

arendatakse

kolmedimensioonilise esituse

mis vahetevahel muutuvadki eba-

reaalse

väljenduse ja

muusikaliste žestide koosluseks.

Abstraktne helikeel, sosinad, kõnekat-

arusaadavaks, loovad silla

metal-

kantud,

selt ulmeliseks visuaalse

nicator

määrasest

Kuro-

minimalistlikuks,

glitch’i-ideoloogiast

des luuakse siin fantaasiarikas maailm.

ked,

Ryoichi

live-performance’ites22

oma

steriilsed sünteeskõlad ja keskkonnast

objektide

nüansirikkust arendavad visuaalid, kasutab ta arvuti

Visuaalväljenduses püsib Ike-

da minimalistliku monokroomsuse ja
ni audiovisuaalkunstnik

visuaalmuusika

uurija Diego Garro sukeldub

helides.

Tundub,

et

visuaalmuusika
se

kat

olemuse.
enim

on

arendamisega. 23
ajaloo vältel

oma

säilitanud

Nüüdset

on

abstrakt-

visuaalmuusi-

mõjutanud digitaalteh-

meraga filmitud linnavaated kerkivad

noloogia, postdigitalismi esteetika ja

abstraktseist siluettidest

arvutimeedium. Seda iseloomustavad

himulik

justkui uudis-

pilguheit alternatiivsesse pei-

detud reaalsusse.

performatiivsus ehk

suaalmuusika

glitch’i sugemed, data-

visualiseerimine ja mõneti isegi füüsi-

visuaalmuusikat

Tänapäeva
loomustab ka

müraesteetika ja

vi-

lise maailma representeerimine

se-

da eeskätt kolmemõõtmelise esituse ja

kunstniku Ryoji Ikeda kunstiprojektide

äratuntavate reaalmaailma objektide
kujutamise kaudu. Kunstnikke paelub

keskmes

ka

on

live-esitused.

ise-

Jaapani

zen’ilik suhtumine

likkusesse. Ikedat

juhuspaeluvad kübermaa-

ilma futuristlik-visionäärlikud teemad

ja data-maailm.
lub eriline koht

Tema

performatiivsus ja interaktiivsete

võimaluste rakendamine immersiivse
terviku huvides.

loomingus kuu-

psühhofüsioloogilistele

(Järgneb)

trikkidele, inimkuulmise piirimail tajutavatele

ülikõrgetele siinustoonidele ja

mürakõladele. Ikedat kütkestavad di-

Viited:
1

Norman McLaren, 1940. Dots.

https:

gitaalse helisalvestuse protsessis juhtu-

/ / www.youtube.com/watch?v=E3-vsKw

nud vääratused, undamised, taustamü-

QOCg

ra

ja muud eksimused,

tema minimalistlikku
teoses

„LSDS”

percodex”

nagu kuuleme

glitch’i esindavas

(2015) ja albumi „Su-

(2013)20,

21

kristallteravates

rütmistruktuurides, särisevalt
tatud
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moonu-

kõlapildis ja pikantsetes mikro-

2

Oskar

Fischinger.

An

Optical

Poem.

https: //www.youtube.com/watch?v=6Xc
4gOOFFLk
3

Mary

Dada.

Ellen Bute

ja

Ted Nemeth,

1936.

https://www.dailymotion.com/

video/xsßzpn

4

2012.

Diego Garro,

sual

Music:

intersections.
lk 103–113.

From Sonic Art to Vi-

Divergences,

convergences,

Organised Sound,

Visual

Trends

rating

Recent

sic.

http://www.

Abstract Visual Mu-

Digital

centerforvisualmusic.

Body, Space
lk 22–33.—d0i:

&

Technology,

nr

17

Claudia

Robles-Angel,

18 Joseph Hyde, 2009.

End Transmission.

https://vimeo.com/3241660
19

Garro 2010. Patah.

Diego

https://vi-

2005.

Zhong.

20

Ryoji Ikeda,

2015.

Supercodex

live Roo-

https://vimeo.com/111601350

mas.

7

h?v=-TpsqKnPsjAßyoji

Ikeda

21

Superposition.

Jean Piché. Skin Lines.

https://vimeo.

com/156469557
Ellen

Mary

No.

2.

1935.

Bute,

Synchromy

https://www.youtube.com/

watch?v=3kV6MmwOB6A
9

(1),

https://doi.org/10.16995/

meo.com/37722020

org/ Ox_Keefer_VM.htm.

8

in

Visual Music Practice, 2018.

b5t.294

Ox, J. and Keefer, C, 2006–2008. On Cu-

6

Contemporary

17,

nr

doi:10.1017/S13557718120000

27
5

Kanellos, Emmanouil.

Ellen

Mary

Ryoji

Ikeda,

Tarantella.

2013.

https: //www.youtube.com/watch?v=qzv
ZlVou7vk

22 Ryoichi

1940.

Bute,

https://www.youtube.com/watc

réal).

Kurokawa at Mutek 2013

https://www.youtube.com/ watch?v=Rw

?v=x3FV3EoPyRk

OiRIUL2N

23

10

Mary

Ellen Bute,

9

min).

Muusika: Darius

tion du monde.

1937. Parabola

(b&w,

Milhaud. Créa-

(Mont-

https://www.youtube.com/watch

Outer

(OVC).

Space.

Visual

Communicator

https://www.youtube.com/

watch?v=oD2Pjmß72Xo

https://www.youtube.

com/ watch?v=lpWNFHcm4TA
11

Hans Richter.

21.

Rhythmus

https://

www.youtube.com/watch?v=FYPbBulQE
Ns
12

Hans Richter.

Rhythmus

23.

https://

www.youtube.com/watch?v=CMd2J9tei
dY
13

Feruccio Busoni „Toccata”

Richteri

„Rhythmus

21”

(1920) ja Hans

ja „Rhythmus

Filmstudie.OlgaStezhko.

23”.

https://www.

youtube.com/watch?v=nTMFIWIS2AE
14

Viking Eggeling. Symphonie Diagona-

le.

https://www.youtube.com/watch?

v=KpCI67GMe7o
15

Takashi Ito, 1984. Ghost

(6 min,

16

mm).

http://www.ubu.com/film/ito_ghost.
html
16

Takashi

Ito,

1988.

Devil’s

Circuit.

https:// übuvideo.memoryoftheworld.org
/Ito_Takashi_Devils_Circuit_l9BB.mp4
17

Nick

Fox-Gieg,

2009. Traffic Flow 11.

https://www.youtube.com/ watch?v=V7t
svjlfygY
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„VIRMALISTE” MANIFEST
Kristel Pappel

Tosin

päeva

enne

meie

juubelit toimunud

riigi 100

aasta

klaverimuu-

eesti

sika festival oli omamoodi

vastujõud

paljudele

nähtuste-

le,

mis

negatiivsetele

uuristavad Eesti ühiskonda.

Festivalil oli olemas kõik
ühiskond

see,

millest

puudust tunneb: üksmeel,

pingutamine ühise
nimel, veendumus oma tegevu-

missioonitunne,
aate
se

mõttes, väärt idee teostamine

ras-

kuste kiuste. Festival „Virmalised” oli
suunatud laiale

publikule, tegemata
sealjuures mingit hinnaalandust repertuaarivalikus. Need kolm päeva,
ja nende vahel kaks päeva hingetõmbeaega, mõjusid

nagu kindla

rütmiga

tõstes esile

(neo)platonistliku

idee muusika väest

tugevdada riiki ja

rituaal,

inimeste kõlbelisi

terpreetide Liidu

omadusi. Eesti In-

esimene festival sün-

dis tihedas koostöös Eesti

Muusika- ja

selle

kunstilised

Teatriakadeemiaga;

juhid Mihkel Poll (ühtlasi festivali idee
autor) ja Sten

Lassmann

on

akadeemia

noored

doktorikraadiga

Suur

festivalil esinenud pianisti-

dest

osa

õppejõud.

õpetavad akadeemias

või

täien-

davad ennast praegu välismaal, olles
saanud tugeva
Festival

„Virmalised”.

rimuusika

läbi

veebruaril 2018

Eesti

klave16.

ja tekstide kirjutamisel

osalesid aga

EMTA muusikateaduse

üliõpilased ja

14.

ja

Kunstilised

juhid: Mihkel Poll ja

Korraldaja: Eesti Interpree-

tide Liit koos Eesti

Muusika-ja

Sten

Teat-

riakadeemia, Eesti Pianistide Liidu,
Eesti

Teatri- ja Muusikamuuseumi ja
Rahvusringhäälinguga.

loomedoktorandid; mitmed interpreedid tutvustasid esitatavaid teoseid ise.
Niisiis oli oluline ka ürituse hariduslik

aspekt ning akadeemilise tegevuse ja
laiema avalikkuse vaheline kommuni-

katsioon, mille vajalikkusele
sel
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Eesti kooli-

Estonia kontserdisaalis.

sajandi. 12.,

Lassmann.

Eesti

põhja just

des. Festivali kavavihiku koostamisel

on

viima-

ajal palju tähelepanu pööratud.

Mihkel Poll.
Foto:

http://mihkelpoll.com/

Kolmel
teist

päeval

pianisti

viis kuni

esines kokku kuus-

vanuses

kakskümmend

seitsekümmend aastat, esi-

(1928;

Johan Randvere), Tarmo Lepiku „Musica quasi una sonata” (1977;
Peep Lassmann) ja Kuldar Singi Kla-

tades teoseid kahekümne kahelt auto-

verisonaat

rilt. Helitöid oli aga kokku rohkem

Värskelt

kolmkümmend seitse.

Kangro „Klaverisüit”

Festivali kava

nr

1

(1960;

mõjusid

Kristi

Kapten).

taas kuuldud Raimo
op. 1

(1968; Sten

andis ülevaate eesti klaverimuusikast,
alustades

Rudolf

Saarest ja

lõpetades festivali tellitud

kolme

Tobiasest

ja

uudisteosega (autorid Jüri

vere, Tõnis Kaumann

Mart

Sten Lassmann.
Foto:

http://www.muusikaelu.ee/2924/

Rein-

ja Tõnu Kõrvits).

Festivali raamisid Eduard Tubina kaks
võimsat helitööd: Sonaat

lised”

nr

2 „Virma-

(mängis Mihkel Poll) ja „Ballaad

Mart Saare teemale”

mad loodud

(Ivari Ilja), mõlepaguluses vastavalt 1950.

ja 1945. aastal.
Repertuaaris oli üllatusi nii kaugemast kui ka lähemast minevikust.
Näiteks seitsmeteistkümneaastase Lepo

Sumera

ri

„Ostinato-variatsioonid”

õpetaja Heino Elle„Variatsioonid h-moll” (1939; Irina

(Ralf Taal),

tema

Zahharenkova), Eugen Kapi „Tantsud
balletist
seades
ba

„Kalevipoeg”” Anna Klasi
(Sten Lassmann), Artur Lem-

„Fantaasia

eesti

rahvaviisidele”

muusika
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Heinoja), mida mängiti palju kolm-

Peep

kümmend-nelikümmend aastat taga-

vormikaare haaramine, Ivari

kunagi Tšaikovski-

si, ja Jaan Räätsa
konkursiks

loodud „Tokaata”

(1968;

Lassmanni kõlafantaasia

gu kõlaline
gavuse

ja

Ilja

teose
män-

filigraansus üheaegselt

sü-

ja mastaapsusega, Mihkel Polli

Johan Randvere). Kahekümne kolme

tõlgenduse intensiivsus, terviklikkus ja

aastase Arvo Pärdi Sonatiin

haarav kontseptsioon, Sten Lassmanni

ko

1

nr

(Mar-

op. 1 ja Partiita op. 2 (1958;
Zahharenkova) näitasid jälle, kui

Martin)

Irina

teed kulgev oli Pärdi

puändikas ja

oma

muusika ka

enne

tintinnabuli-tehnika

täpsus ja väljendusselgus. Ralf Taal
kütkestab kuulajaid
va

oma avara,

kand-

kõlaga, Sten Heinoja erksa ja karak-

teerse

Mati Mikalai suudab

mänguga.

rakendamist. Rohkem esitamist vää-

pingestada ka pikki muusikalisi

riks Mari Vihmandi

tepause ja anda edasi meditatiivsust,

02”

poeetiline „Eskiis

Johan Randvere mängus

(2002; Age Juurikas).
Kolme

laadne

uudisteost

ühendas

nostalgiline loor

oma-

näis, nagu

oleks klaver äratanud

poeetilisi mäles-

tusi minevikust.

Reinvere

vana

Jüri

intermezzo’t”

nasid esile 20.

„Kolm

(Mati Mikalai)

ma-

sajandi alguse helimaa-

ilma, milles jäid

eriti kõlama

Raveli

muretu virtuoossus laia

vaimukaid

helilooja

sees

detaile

pilguga

(esitusele otsekui
vaadates), Marko

Martini interpreedihoiak on vaatlev ja
helilooja ideesse süüviv. Tanel Joamets

rõhutas Tubina

tähe, valguse poole (tekkis

Skrja-

lisust ja esitas Sumera

Tõnis

Fryderyk!”

bini 4. klaverisonaadi I
Kaumann
I

3.

mängis

„Härmatis”

osas

osaga).

klaverisonaadi

(Johan Randvere)

peaaegu

pala „Pardon,

äärmusliku teat-

raalsusega. Esitajaskonna
Kai

Ratassepp,

Irina

viis daami

Zahharenkova,

Age Juurikas, Kristi Kapten ja

selt

Rokaševitš

ti

vihjetega eneseiroonilimaskidega, kasutades eri-

prelüüdide dramaati-

muusikaliste
nagu

äratuntavalt

Rahmaninovi

maski.

Tõnu Kõrvitsa „to the north…”

(Ivari

tun-

välja kontraste ja

voolav faktuur ja skrjabinlik sööstmine
seos

vaheldub

meloodiajoo-

Štšura toob hästi

nega. Maksim

netatud terviku

mõt-

on

Kristiina

eripalgelised isiksu-

sed, keda iseloomustab

oma

idee järje-

kindel läbiviimine, vormi valitsemine,

Ilja) algab dramaatiliste akordide teki-

ulatuslik kõlaline skaala ja fantaasia-

tatud pingega

rikkus. Sellele lisandub

vältel toimub

peaaegu

kogu pala

sisyphoslik pürgimine

madalast registrist

kõrgusse, valguse

kätte. Akorde laotatakse laiali, akordi-

rajab endale teed meloodia ja

metsast

lõpuks jäävad sillerdama Tubina
maliste

vir-

kujundit meenutavad figurat-

sioonid.

suurejoonelise pil-

nüüdisaegsest klaverimängust

ja interpreetidest. Üldiste
võiks

välja

tehnilise
stiilide
idee ja
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jõulisus, Juurikal eksperimenteerimisjulgus, Kaptenil selgete kontuuridega
karakterid, Rokaševitšil temperament.
Festival „Virmalised” pani kõlama
eesti klaverimuusika
meie

Festival andis ka
di Eesti

tuua

tunnustena

kõrge kõlakultuuri,

meisterlikkuse,

eri

autorite

tajumise, selge tõlgendusliku
väljendustahte. Imetlust äratas

Ratassepal kõ-

la soojus ja lüürilisus, Zahharenkoval

varamu

pianistide kõrges

oluline oli

ja

veenis

tasemes. Sama

interpreetide pühendumus

see liigutas ja köitis
publikut, tekitades kogukonnatunde
oma

missioonile;

esinejate ja kuulajate vahel. Jõudu

in-

terpreetide liidule järgmiste festivalide
korraldamisel!

EEVALT TURGANI LUGU II:
Kallis

sõber…

vana

Kirjad Eduard Tubinale I
(Algus~ TMKs~ 2018,~

Evald

(Eevalt)

1944. aasta

5)

Turgani kirjavahetus

sügisel

nenud Eduard

nr~

Eestist Rootsi

põge-

Tubinaga hõlmab

taid 1957–1961, mil ta raskelt

aas-

haigena

viibis peamiselt Vabariiklikus Tuberkuloositõrje Dispanseris Tallinnas Kivimäel. Eduard Tubina

Turganile

kirjad Eevalt

ilmunud

on

„Eduard Tubin. Kirjad

raamatus

(1929–1961)”

I

(koostanud ja kommenteerinud
do Rumessen.

Tallinn:

line Eduard Tubina

Koolibri, 2006).

Ühing/Kirjastus

Tänan

Niina

veed idee eest avaldada

kirjas

Var-

Rahvusvahe-

see

Teater. Muusika. Kino

Turgani kirjade koopiate

Murd-

lugu ajaja Evald

eest. Samuti

tänan Evald

Turgani tütrepoega, Tartu
praosti Ants Toomingat, kelle lahkel
loal need
Tiina

kirjad ilmuvad.

Õun

29.X 57

Kallis
Viibin

vana

sõber!

juba kolmandat kuud Nõmme-Ki-

vimäe tub.
mis

haiglas1 ja ootan operatsiooni,
peaks toimuma õige pea. Nagu tead,

kannatan

juba maast-madalast

suure

tuua meie maarahva

pilli-

mängu kunstile pisukestki kasu. Viimased
paar

pikemat

otsa

on

kekusa-

aga kasu asemel

naste kahju toonud, olen nähtavasti
gil jahedamas oblastis kergelt külmetanud

ja nüüd

on

lood nii

kaugel,

et

suurem

osa

Turgan

1950. aastate

lõpus

tagasi Eestis, kuid lootusetult

rei-

sijanu all, olen tahtnud näha võõraid maid
ja rahvaid, kuulda nende pillimängu ja
sellega ühtlasi

Evald

Foto ETMMi

südamepoolsest kopsupoolest
all

haige.

kogudest
on

kaverni

kinni.2 Operatsioon tuleb väga tõsine,

kuid vanade
olemas
Pääle

sõprade kirurgide arvates on
väljavaated keskmised või üle selle.

muu

aga tuleb arvestada minu enda

tahtmisega hoida kinni kahekümne küünega

elust, sellest imelisest elemendist

teater

muusika kino
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Eduard Tubin 1960. aastate
Foto:

algul.
https://aviolinslife.org/eduard-tubin/

kas või ainult selle pärast, et jälle

mängida

Sonaati,~„Ballaadi”,~Kontserti,~„Süiti”3jne.

mida väga armastasin (ehkki ei osanud
da~ alati~

mängida~ nii~

nagu~

ja väga, väga tugevalt suruda kätt auto-

rõõmu

ril

hästi, Su perekonnal samuti ja

Viienda

kuulsin

sümfoonia

eest.

Sümfooniat

kahjuks ainult siin, haiglas, läbi

tublid

tundsin selle üle,

et Sul õnnestus

repäraliselt. Andis muidugi tunda Ola-

dega. Mina

vi4 puudumine. Sümfooniat oli kuulanud
lindilt Moskvas sm D. Šos.s ja palunud

mad mind samuti. Nüüd,

endale korrata esimest

tutvumist

„Estonias”

aga, kui

mängiti seda esimest

enne teise osa lõppu kopehmemate närvidega rahvas pisarais

teistaastast

vaheaega

saan

ära ei

tehnikat

klaveritunnis. 6

lõpu järgi pole tahtnud keegi

[on]

ja

tundnud,

käib

ne-

mõne kuist

neid suuri daame

noorem

nen-

pääle nelja-

pääle

ris toredad tüdrukud. Vanem

gu

terve 100

tüdrukuid

kogelemata sinatada ja leian,

ma

[läheb]

et Sul

„üles kasvada” koos

oma

korda, siis oli pääle

ja

et Sul

poisid. Kadestan Sind selle pärast,

kõrvaklappide, kuid ka sellest jätkus suu-

jagu mitu korda ja
polnud mitte kitsi olnud kiitusega. Siin

se-

vaja).~ Siirast~

juba il-

et

on

pä-

õpib ehitus-

prl. Kaudre juures

Armas sõber, väga tahaksin teada,

mi-

kirjutad, mida kirjutanud oled pika va-

saalist lahkuda. Mulle sedamoodi rääkisid

da

pillimehed, ka need, kellel polnud erilist

heaja jooksul. Kui Sul peaks kunagi olema

tahtmist

asjast hästi rääkida.

niisugune

kirja eest, millele kahjuks mõnin-

teha, ole kulla,

Sinu

gate palavikkude

tõttu

vastata, Sulle väga

varem

suur

ei saanud

aitüma.

Meenu-

Pääle
ma

aeg, kus Sul tõesti

neid kuulnud.

tas~ta~jälle~toredaid~aastaid,~koostöö~aastaid~

Kuuendat kuulnud

Sinu

aru
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ja Olaviga ja Sinu tehtud muusikat,

pole paremat

paar rida

paberile.
eelpool nimetatud sümfoonia pole
pane

saanud.

Alumäe7 olevat kunagi

kusagilt, kuid pole tast
Aga üleüldse oleksin rõõmus,

Evald

Turgan
(keskel) sõpradega 1920.aastatel
Tartus Toomemäel. Taga seisab
Herbert Laan.

kui saaksin teada seda ja teist Sinust,

vana

kulla~ sõber~ (muidugi~ mida~ tohib).

kavernotoomia)~~ võttis~ välja~ kaenla~alt~ viis~
ribi

Sulle ja Su abikaasale kõike hääd

soovi-

des,

ja puhastas

siiamaani
avaga

Sinu Turgan.
Aadress: Põllu t.

(g.~ Talin,~

Tallinn,

Nõmme

lõõtsa! Nii ka siis käin

tea

veel, kui kaua lahtise

ja tampoonitatakse iga päev või

päeva tagant ja tohtrid
hul

Nõmme~ SSSR).

mu

külje pääl. Seda puhastatakse, peit-

sitatakse

63–45,

ja ei

on

haaras peaaegu terve ülemise vasaku
Kivimäel 21. II 58

le,

Kallis sõber,

laiune

Ega sandile maksa väga pahanda, kui
närb

on

kirjutama. Seda

aga

jooksul polnudki võimalik teha,
le

see

hulga aja
sest

pää-

operatsiooni põdesin rängalt poolteist

kuud
aeg

kõrge palavikuga ja ega pärastinegi
polnud eriti soodus kirja kirjutami-

seks.
Töö~

Opereeriti mind

1. novembril l.

tegi~ suurepäraselt~ dr.~ Ennulo9 (n.

a.B
n.

on

järgi jäänud kitsas kanal,
ja umbes

10

sm

minu

poo-

mõne

sm

pikkune. Räägivad,

et kiire kokku kasvamine
nu

ra-

üldiselt väga

asja arenemisega. Suurest õõnest, mis

on

tä-

[võimalik]

kopsu elastsusele. Kahjuks

on

aga

bronh veel avatud
Kui Sul

ja sellega on tegemist.
peaks mõni tuttav tohter olema

sääl, väga oleksin palunud küsida, kas sääl

asjad pole juba nii kaugele arenenud,

et

leiduks~ juba~vahend~ (arstim)~ bronhi~ sulgemise kiirendamiseks. See

teater

muusika kino

pahandus esineb
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Pärast kontserti

lõõgastumas.

Vasakul Evald

Turgan

abikaasa

Estriga, paremal

tema

ansamblipartner, pianist Wilhelm Tilting.
Fotod ETMMi

kogust

just peamiselt kavernotoomiaja resektsioo-

lugudest. Ei näita

ni~ (eemaldamise)~

selles küsimuses ainult

Küsid teateid
ta.

juures.
oma

vanade

sõprade koh-

Niipalju, kui kuulnud olen, elavad kõik

nitševo.~ Su~

lugupeetav~ maestrolo töötab~

konservatooriumis, samuti Karl ja Alfred
(viimased~ pärast~ kerget~ vaheaega).~
mas

vist ka Riho. 11 Mart Saar

on

lus, ei tea, mis põhjusel.

sing~ja~ Bleive~j.~

t.~

vad, oled neid
tett asutatud

vast

juures

Rit-

ja mängi-

keelpillide kvar-

jälle vanad tuttavad Karjus,

Laan, Alumäe.l3
Olin väga rõõmus, kui
maladets! Mõned

lugesin loetelu
palju teinud,

arglikud hääled

on

kaudu tahtnud teada saada, kui

ja millised

on

miVä-

ja mängida. Nii et, kui

kunagi jällekirjutad, näed ehk ka selle vaeja teatad mulle. Muidugi ei tarvitse

vist
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kirjutada,

et

abikaasa, keda

tad, loobus minust sel ajal, kui

et olen ise huvitatud

ja

suured neiud ja väga
Kaudre

sümpaatsed, üks õpib
juures klaverit ja teine ehitusteh-

nikumis.

Nendega uuesti tutvumine

aga

kolmeteistmälust kustuta-

läheb kaunis vaevaliselt, sest
aastane

antrakt

on

kõik

nud.l6
Ole nüüd siis nii

hääja ära pahanda, et
kirjutanud. Südamlik tervitus

Su abikaasale

ja poistele ja Sulle endale.

Kõike hääd!
Sinu Eevalt

palju

nendest trükis ilmunud.

ga tahetakse tellida

va

sõnaga sedasi,

nii kaua ei

Sinu~helitöödest.l4Oled väga

mõmäleolin akadee-

Minu~ enda~ autobiograafiast~ oleks~
ne

töötame~ koos~ Magadani~ teatris.~ Tütred~ on~

isegi eetris kuulnud.
on

et ei tea

kämblad käima hakkavad.

vanuse

mehed,

istuvad

agressiivsust

mias.ls Siis abiellusin uuesti sääl maal

on~samuti~ka~ vana~ameti~

pääl.12 Aga pillimehed
Filharmoonia

Tartu

mu

oma

sellepärast,

Säälsa-

ja~haiguse~ tõttu~tööst~ eemal.~ Samuti~ Cyril-

nu

veel, kuidas

ma

ma

viiuli-

Kivimäel,

16. IV 58

Kulla, kallis sõber!
Suur aitüma Sulle pika kirja eest, milles
juttu Su heliloomingu ja selle „kättesaamise” kohta. Ootasin siia enda kongil7sõpru

„Tütred

on

suured neiud

ja väga sümpaatsed, üks õpib Kaudre juures klaverit ja
Nendega uuesti tutvumine aga läheb kaunis vaevaliselt, sest

teine ehitustehnikumis.

kolmeteistaastane antrakt
Foto

on

kõik mälust kustutanud…”

erakogust

külla, keda saaksin informeerida nendest

pea hall nagu hõberebasel. Saadab Sulle

sümpaatsetest uudistest ja sedasi siis jäin

ga südamlikke tervitusi

jällegi

vastusega Sulle hiljaks. Käisid
vahepääl külas niisugused mehed

oma

siis mul

nagu Raimund

Sepp,lßmu

vana

jünger ja

orkestris nüüd altide osakonna kontsertmeister ja muidu nobe pillimees. Nimetatud ormuidu sõber. Tema

kester
oleks~

on

raadiokomitee

on ligi 100 inimest suur (aga Olavil
tegemist~ temaga).~ Kuulata~ on~ Sul~ ju~

päraliselt noortpõlve

Doonau

le. Väga
on

on

midagi kirjutanud (nii

nagu

kammermuusikale.22 Nemad võtaks kohe

küll nüüd ehk
gema~

Mui-

Sinuga kontakti asisuga tahtnud teada

seda lubab, küll nad siis
tuvad. Eriti oli
me

vana

kuidas

suure

tuntud „rõõmus

fagotimängija”,

ligi pääseda Su saksofoniloole.20 Eks

ta siis nüüd tea. Oli lubanud kohe

mängi-

Mis

puutub allakirjutajasse endasse,

pillimees, pole õieti kedagi. Ei tule kõne alla~ mingisugune(gi)~
ta aga

Sinu

Kuidas

ma

aasta

servatooriumi. Siis

teist „peale

vana

vana

sõber

Herbs

sõber Herbs Laan,

on,

n.

n.

mängimine,~ rääkima-

„veidratest” lugudest.

aga suhtun sellesse „veidrasse”

muusikasse

mängib kah raadios ja [on] lõpetamas kon-

Siis

mõnigi Sulle hakkab tüli te-

siis~ võiks~ nii~ öelda,~ et~ see~pole~praegu~ üldse~

gi

servatooriumi.

ja

kirjutab ja

(kel~ tervis~korras).

da.~ Käisid~ minu~ pool~ veel~ Bergman,~ Ülo2l
Laan,

et oled elus

et ta ise Sulle ehk

Arvan,

Sepp~lubas~oma~natšalnikutega~(Prohhorov,~

e.

Hinde-

plaani. Läinud pühapäeval käis Leichter,

Matsovl9)~rääkida~Sinu~partituuridest~ja~oli~
n.

see

mith,must~ mees),~ või~ üldse~ mingisugusele~

terve.

dugi, kui nende tervislik seisukord j.

pilli-

huvitatud, kas Tubin ka aldile

luges Su kirju ja rõõmustas,

sellest mõttest ise väga vaimustuses.

Män-

rõhu seadnud sellele kenale mahedale

näha vahel, kui

käepärast.

ääres.

gib~filharmoonia~ kvartetis~ alti~ ja~ on~ üldse~

võimalik raadios seda meie orkestrit aga ka
Sul televiisor

vä-

ja mäletab suure-

ja kuidas

seda teadsid Sa

ta mulle kondi

jär-

juba üle veerandsaja

tagasi, siis, kui käisin Sinult seda ja

teater

ajamas”.

muusika kino
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se

Sinu igatsust vene klassilise kirjandujärele saaksin rahuldada (väljaspool iga-

sugust~ kliiringut)~ igasugustes~ mõõtudes~

siis kavatsen kohe tagasi sõita,
esialgu. Plaani kindlat ei ole ega

paranen,

vähemalt

sest kõik

teegi,

plaanid ligi 50

Magadanis. Sääl on mul hääd suhted raamatuilmagaja saaksin kohe Su soove täitma ha-

Kreutzwaldi~ leksikoni).

kata. Nüüd aga olen sant

nud

väga lihtsalt, kui oleksin kodus,

ja vigane, haigla

seinte vahel, ega pääse
aga,

et

kusagile. Loodan
eelpool nimetatud sõbrad asja ära

ajavad esialgu. Kui pääsen
ga

koju tagasi, siis

teen

aga terve

kõik,

et Sul

aasta

jooksul

läind mul…! (Tarvitame vahel lauluisa

on

et olen

Kardan,
oma

jällegi Su

ära

tüüda-

järjekordse pläraga ja sellepärast

lõpetaksin. Soovin Sulle, Su perele ja kõikidele semlakkidele

naha-

tervitust!

oleks,

Sinu Eevalt

kõige paremat. Tuhat

mida soovid.
Suur aitüma Sulle abi lubamise eest
meditsiini valdkonnas. Kuid

Sinu

enne

kirja olin just Hilja Rootsile23 saatnud
pikema kirjelduse
ratsioonist.

Kuna

oma

haigusest ja ope-

temal

nende rohtude

ja tohtritega lähemad sidemed, siis
kindlasti lihtsam õiendada selle

on

tal

asjaga, kui

Ikka Kivimäel, 17. V 1958
Kallis

vana

sõber!

Sain Su väga kena
tama, sest karta
se

kirja ja ruttan kohe vaslähemal

on, et

Siis aga ei tule

ma.

ajal midagi välja, kõik

aeg kulub

le

pudelikest Cykloserini, seda kõige kange-

kirjutaksin~ jälle~ tükikese~

nasti

mõrtsukat, mida nüüd

usi-

pruugin. Näis, mis saab?

Sinu

biograafia~ kohta~ oleks~ nii~ palju,~

et~ naine~

oma~

viimase kuu kestel. Hakkasin

mille

on

üks väga

ris

te harrastuste vastu. Mul

on~ ühel~

riiulil~

juba~ 51.~

aastast. Vaatamata võõrale verele

riiul veel kokku
on~

blagopolutšno.~

instituudi

pole

langenud ja näib,
Ise~ olen~

lõpetamist 24

see

et kõik

[olnud] pääle

(1950)~ selle~

(Ma-

gadani~ muz.-dram.)~ teatri~ kontsertmeister.

Siis

vahepääl peadirigent („Silva”,
see

sellist märgata

esialgu midagi
pole; toanaaber räägib, et

jutt olevat mul veel päris arusaadav. Mälu

juures oleks

vahel naise

viga laita,

nagu

unustan

sünnipäeva ja kaardimängu

juures tuleb raskusi
ga. Nii et ka

korrata, mida

omas

13 meeles

pidamise-

kirjas võin mõnda asja
olen

varem

kirjutanud. Kui

klassika~ alal).~ Kui~

nii, siis tead, milles viga. Need nähtused

kuritõbi, samal ajal ka asjaolu,

aga~ pidada~ olema~ kõik~ möödaminevad,~
pääle kuuri lõppu tulevat kõik jälle kenasti

„Kannikese”~ ja~
avastati

Cyc-

kange värk ja

pudelil on ränk hoiatus hullumeellangetõve, krampide ja muude sellis-

suse,

draamanäitlejana, kus minagi. Leivad

biograafiat~
aprilli alul

uut Ameerikamaa ravimit

loserini, mis

(praegust~veel~„noorik”)~töötab~samas~teat(varem~ka~ viinad)~

sonimise-

ja muidu uimasele olemisele. Kõigepäält

pruukima

mõningasele küsimusele minu

lõiku-

kirjutamisest hulgal

Sinul.~ Olavilt~ (õe~ kaudu)~ sain~hiljuti~ kaks~

mat tiisikuse

ajal pannak-

[mind] jällegi lauale ja hakatakse

et olen ümber

muu~

lõikamata, siis telliti kohale

spetsialist, kes ilma nende vigadeta ja mina

tagasi. Selle suhteliselt pisikese paha kõr-

olin kenasti edasi kontsertmeister. Siis tuli

val

pikk puhkus, sanatoorium Krimmis (suu-

mürgi tarvitamisel. Üle kuu

repärane lõunarannik toredamate losside,

tuur

on

aga tohutu hulk häid omadusi selle

normaalne,

vere

sete

on

tempera-

ja muud näidi-

paleede ja villadega, nüüdsete sanatooriu-

sed~on~ hääd,~ kehakaal~ tõuseb,~ köha~ ja~sülje~

midega),~ haiglad~Jaltas~ja~ Kivimäel.~ Nüüd~

(sputum’i)~ hulk~ väheneb~minimaalseni~ ja~

olen kodunt ära juba
teadmata
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on,

aastat ja

mis

kaua veel tuleb olla. Kui aga

pole

ligi poolteist

kõige olulisem
enam

näidanud

juba kaks analüüsi
pisilasi. See aga kõik

„…ja kõige
tähtsam

mängin iga
päev pool ja
vahel

tervegi

tund viiulit,

on

tuju ja tahtmine

jällegi

saada

pillimeheks…”
Foto ETMMi

kogust
mind arvatavasti ei päästa operatsioonist.
Jääkõõs eelmisest operatsioonist on veel
olemas~ (ehkki~ väike)~

ja~ selle~ kinni~ vajuta-

miseks tahetakse veel konte murda selja

ta-

gant~ (n.~ n~ torakoplastika).~ Tunnen~ ent~ aga~
päris tugevana ja loodan, et kõik läheb hästi,

sest

usun

ja loodan! Sine deo nihilis

nagu ütlesid ladinlased.
on
suurepäraline võrrelnelja aastaga. Olen hakanud

Enesetunne

des viimase

palju lugema, televiisoris
se~

ennast

kuulami-

ja~vaatamisega~ rahutuks~ tegema,~ bridži~

mängima (see mäng on jällegi moes, aeg
kordub!)~ ja~kõige~ tähtsam~ —~ mängin~ iga~
päev pool ja vahel tervegi tund viiulit,

on

tuju ja tahtmine jällegi saada pillimeheks.
Seltsimees Alumäe tõi mulle
kontserdi

ja süidi.

Sulle hakata ümber

lugusid”, kuid

teater

Ma

hiljuti

ära Su

isegi plaanitsesin

kirjutama „Sikusarve

täna käis mul külas sõber

muusika kino
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Raimund! Sirvisin

ja pisut mängisin ka
ja leidsin, et liiga vali olid

õpilane väga andekas olema. Nii

Sinu kontserti

ütles

ta vastu. Olid

kirjutanud Raimundile,

abist abi, kui abist

pead seda toredat

laialivalgunuks.

teost

Mäletad valesti, sest kui seal
li

valgus, siis oli

et

midagi laia-

ettekandja Turgani

see

süü.2sAga kui sääl siiski karvakene midagi
sellist oli, siis võrreldes
me

sellega, mida näe-

krugom paljude laureaatide juures,

on

ta~ lausa~Beethoven~ Ritsingu~kõrval.~ Tahan~

kunagi jälle ja tahan teda hulga pare-

teda
mini
on

mängida

n.

o

küpsemalt,

mul küllalt selleks.

Päälegi

aastatel instituudis täitis
hann

Sebastian26 õige

da sõin

ma suures

sest aastaid

rasketel

mu

mu vana

sõber Jo-

tihti leiva aset

ja se-

külluses. Mäletan, ühel

jõululaupäeval~ mängisin~pesuköögis~ (mui-

keegi hiinlane kunagi: „Mis

Tore

selle

n.

on

Su

sest

pole abi!”

jutt lääne muusikast ja

kriisist.

n.

nagu

on

valgusta-

Olen selle

mise eest Sulle väga tänulik. Minu arust

(kui~ mul~ seda~ elementi,~
on

see

peaks~ olema)~
ja selle innus-

aru,~

atonaalne muusika

tatud

harrastajad võrreldavad lõngusliku
snobismiga ja lõngustega (kodanliku aja
vastend~„kraade”~ehk~vene~keeli~„stilaga”).~
Nii nagu

pikk heleroheline kott-pintsak ja

lühikesed, kitsad helekollased püksid ja all-

poole naba ulatuv lips kaovad võrdlemisi
kähku

ja jätavad alles mõõduka kehakatte,

niisamuti

peaks kaduma ka märatsemine
atonaalsusega ja ka märatsejad. Kui aga

dugi~akustika~parast)~kõik~kuus~soolosonaati-partiitat ridapidi Õnnistegija auks ja eks

kellelgi peaks olema midagi ütelda, kellel-

selliste

mise, küpsemise, selginemise järele kenasti

numbritega ju ka pillimees kasva.

Raimund tõi mulle veel Sinu sonaadi
täna, niisama

pääle vaadates paistab ole-

gi neist tormajaist, siis jääb
püsima sellesse ellu. Nii
sed „veidra” muusika

ta teatud

nagu

põle-

omaaeg-

otsijad Stravinski,

väga hää lugu. Püüan teda vahehaaval
mängima hakata. R. ajab pääle, et ma teda

Hindemith

mängiksin esimese mehena siin Maarja-

elu

maal. Ma

seda~kahjuks~ ainult~ kirjanduse~ kaudu)~

vat

muidugi veel midagi kindlat ei

tea otsustada

korras siit

oleneb

ju kõik, millises olu-

majast kunagi lahkun. Võibolla

siis~ leidub~palju~paremaid,~ kes~ selle~ töö~ ära~

jne.

praktiline nägu

ga terve ja sääl

Viiulikontserti
nagu

vormi

mängida, siis mängiksin seda

suur

i

m a

nagu seda alati Sinu

häämeeleg

a,

nii

lugudega tegin. Mui-

dugi kõike seda Sinu nõusolekul. 27
Su Kuuenda

jeldad

oma

kirjas, peaksid meie pillimehed

raadioorkestris hakkama
on

neil

proove

toredad

saama, sest

võimalused

teha.28 Kui kümnest

kümmend

seltskonnas Olavit, siis ei
kümnest

lõpmatult

vähe, siis

jne. Kuid kardan,

nüüd

et kui

kaks-

proovist. Kuid imet võib juhtuda,

Kaasaja muusikaaga

nagu tean

vä-

ja ka sellele aplodeeriti nii
aplodeeritakse tsirkuses palli mängi-

tast näiteks tolku ei saanud oli ainult
mus

naljakas.

Mu suured

hir-

kolleegid, nii na-

mängivad~kõik~ Brahmsi,~

Sibeliust,~ Bartókit,~ Elgarit,~ Lalod~jne,~ jne,~~
need

Heifetzid, Menuhinid, Milsteinid ja

teised.

Õige

harva esinevad mõned imeliku

muusika näited. Sama ka suurte orkestrite,

pianistide, kvartettide kavades.
Nagu isegi kirjutad, pole Sina veel
n.

n.

teisi

„kriisini” jõudnud ja ehk leidub ka
pääle Sinu. Ja too nähe lääne muusi-

ei vastuta! Kardan, et ka Sinu

„kaugõpe-

kas

tus” erilist kasu ei too, sest sel

juhul peab

pema~ teatud~aja~ möödudes.

70

(nii

vatele jõehobustele või akrobaatidele. Mina

pole

jätku ka kolme-

on

palju ei esine veiderdamist

gu~ olen~ lugenud,~

sümfooniaga, mida kir-

jäänud ja kah peaksid

atonaalsusega. Ainult korra kuulsin kusagilt~ Saksamaalt~ raadio~ kaudu~ Schönbergi~

lõikamisi

sonaati

on

klassikuiks.

teevad. Kui aga suudan ennast

vasse

pääle neid
mingisse enam-vähem rahulda-

muutuma

on

tõepoolest käärimine, mis peaks lõp29

Eduard Viiralt

ja Evald Turgan
1930. aastatel
Pariisis.

Sõber Leichter

on

käinud ainult korra

pääle jõule mul külas. Siis oli palju juttu
Sinust,

ta nõudis

paistab,

et tal oli

iseseisva kontserdi mõni päev

saanud minna, auk

plaanis ka Sulle kirjuta-

Varsti

viljaka loomingu üle.

Kui ta

pole kirjutanud veel küll ta ehk teeb
edaspidi. Kui juhtub veel tulema, küll

talle meelde tuletan.

ringreisil

on

on

küljes ei lase kuhugi.

Herberti aldiõhtu Estonias,

hakanud väga kenasti

see

mängima sellel

pillil. Olen teda minu korda raadios kuulanud. Otsib repertuaari. Ütlesin, et mängigu~ Sinu~ „Ballaadi”,~ kui~ mõni~ „griff”~ ei~

Tädipoeg Ernesaks
kooriga

oma

tagasi koos Avessoniga3l. Mina kahjuks ei

lugeda Sinu kirju ja mul

da. Rõõmustas Su

seda

andis

on

praegult

Ukrainas

oma

Krimmis.
30

Koor

laulab kui linnukene. Kavas

paar

Sinu

on

ka

laulu, kiidavad väga. Karjus

tule
se

välja, võib ju Sinu loal

mõne

noodike-

ümber seada. Kreisler kah seadis!
Veel üks kultuurisündmus meie

linnas

see on

teater

pea-

Ed. Wiiralti näitus Kadrioru

muusika kino

71

Kogutud~ on~ kõik~ tema~ tööd,~ mis~
kuidagi saadaval. See kunstnik on vä-

ka näol. Mina

ku nõusolekut andnud, sest loodan ikka veel

ga moodi tõusnud

(vahel

on

mingit~ kasu).~ Külastajaid~

surmast kah

on~

keskmiselt~

üle tuhande päevas, s.t. enneolematu
tus kunstinäitusel.

hansu renaissance, väga

näh-

et olen

Arvan,
olla

saa

Võib-

kirjutada. Aga

viimases akadeemias,

oma

seid ta korraldas

oma

tekandmiseks).32 Oma

da

nad

lugeda, üks leht täna, teine homme.
Soovin Sulle kõike hääd, samuti tänan

ka Sind kõikide hääde soovide eest. Soovin

mu

Kivimäel 16. IX 58
vana

line

Viimase kirja kirjutasid mulle 15. juunil.
Järgmisel päeval murti mul teistkordselt
konte ülevalt vasemalt 6 ribi abaluu alt.

Loodeti,

et selle

kõõs esimesest

tagajärjel langeb kokku jää-

operatsioonist. Ei langenud,

jäi ainult pisut vähemaks. Põdesin jällegi
paar kuud

ja Sinu kirjagi lugesin hulk

aega

hiljem. Siis hakati mind jällegi vähehaaval

verevalamiistutusoperatsiooniks, s. t. võe-

ette

valmistama kolmandaks

seks

n.

n.

takse tükk lihast lahti kusagilt rinna

päält,

juhitakse otsapidi minu haava sisse, kus
siis looduse imeliste

takse ühte nii nagu sääl
auku olnud.

Selle

sulgub ka bronh.

ta

jõudude poolt kasvatasama

poleks eluilmaski
viguri tagajärjel

Kuna mul aga ka

paremal

Tu-

kirjakirjuta-

ja muudel vaimutegevustel.

Cycloserinil

sõber!

tõttu ei allu

paha meeleolu ja sellega kaasas

käivaid nähtusi, nagu laiskus
misel

Kulla-kallis

vanuse

konservatiivsele ravile.

Kuna need kondivõtmised pole kaugeltlustiasjad, siis võid kergesti ette kuju-

tada

Sinu Eevalt

n.

operatsiooniks.
ki

ja Su perele!

enam n.

milliet-

muusikatükkide

leb vist tahes või tahtmata anda nõusolek

palju, palju jõudu nende väikeste nootide
täpikeste tegemisel.

tagajärjed (pisut

erinevas~ Beethoveni~ akadeemiatest,~

ega~Sa~pahanda,~võid~kaks~päeva~järgi~möö-

Tuhat tervitust Sulle

osu-

Kavernid on õige vanad, paksuseinalised ja
pikaajalise saleduskuuri, mida harrastasin

ette ära teha.

tõepoolest niipea ei

de likvideerimiseks võivad omi teeneid

populaarne näi-

juba üleliia pläranud,

pisut

pääle (nagu Cycloserin ja muud

imerohud, mis vähemate kaverni-

mere

tada)~ kuid~ ime~ jääb~ arvatavasti~ tulemata.~

tus Tallinna Kunstihoones.

kuid tahtsin ka

oma

hiljuti Võera-

oli

Ka

mõne ime

üle

pole veel siiani

lõpulik-

lossis.~
aga

on

aga üldiselt

suurepära-

mõju minu kurjale tõvele. Pääle viie-

kuulist tarvitamist

on

kõik

mu

tervisenäi-

tajad (välja arvatud ülalnimetatud puudused),~ peaaegu~ normaalsed.~ Temperatuur~ja~
kehakaal

pidevalt comme il faut, verepilt
isegi~ väga~ hää~ (sete~ 14).~
et olen

Kardan,

liiale läinud

pläraga

iseendast. Aitab ehk sellest hädaldamisest

haiguse ümber. Kahju
tu minust nii pea

kõige selle tõtpillimeest ei saa. 33

on, et

veel

Eriti aga sellepärast, et jääb Sinu sonaat
mängimata minu poolt. Oleks siiski tahtnud aga sine deo nihilis

nagu ütles üks

ladinamaal. Võib olla, et

pisut
hiljem siiski õnnestub. Püüdsin seda lugu
vaga

mees

siin meie asutuse

pianiinol

„lahti mõtestada” (nii

on

mõne

sõrmega

meil moeks nüüd

pool~ on~kavern~ (Saksamaa~ pähkli~ suurune)~

öelda).~ Selle~ põhjal,~ mis~ mul~ korda~ läks,~

ja~ vähehaaval~ annab~ (külvab)~ pisikuid,~ siis~

võiks~ öelda,~ et~ on~ väga~ põnev~ lugu,~ aga~ ka~

tulevat
sest

see

aga

kõigepäält kahjutuks teha,

igasugune istutusoperatsioon tuleb te-

ha

seda,

et

on

märksa teravama või karmima

kõlamisega kui need lood, mis Sul kirjuta-

puhtale, pisikuteta pinnale. Kahjutuks
tegemine sünnib ülemise, parempoolse ta-

tud dans la

gumise viie- või kuueroidelise torakoplasti-

kirjutad~

72

republique des

Suur aitüma
oma~

nos

peres.

kirja eest, kõige eest, mis

tööst~

ja~ tegemistest,~ mida~

Tütardega Kivimäe tuberkuloosihaigla juures
Fotod

kuulnud

ja näinud oled. Annaksin väga
palju, kui isegi jällegi kuuleksin Mengelbergi, Ansermet’d, Kleiberit34jne, ehk omi
suuri kolleege Milsteini, Menuhinit,

fetzit, keda poisikesepõlves
näha. Kuidas

niaga?

Kas

on

õnnestus

lood seitsmenda

Heiära

sümfoo-

juba mängitud ja millise edu-

ga?3s Võib-olla õnnestub ehk minulgi teda
kuulda, ostsin endale siia haiglasse
se

mändide all.

erakogust

pisike-

raadiokarbi, mis väga hästi teie linna 36

kuulata laseb. Millele Sa

jälle kallale asu-

sid, värskena, pääle suvist puhkamist ja
värskete mäestiku

muljetega? Nägin Se-

pa37 käes ühte fotot Sinu
mulle ütles, et Sulle

suvest. Tema ka

vajub üleliia kokku

pu

ega alati ka ei

juhtub,

Krõloviga

on

sedasi,

juhtu. Gogoli ja

et neid sel momendil

polnud, kui naine Magadanis oli. Nüüd
ta

oma

aega

teatri ringreisi

juba lõpetanud ja

on

raamatutega õiendada.

Sepp rääkis veel seda,
sümfoonia
veel

on

on

selle aasta

et

Su Kuues

plaanis, kuid pole

päris kindel, kes teda tegema hakkab,

sest kui

palju häid, siis ei

on

tea

nimaal,

nagu ütles keegi

ju, kes kõi-

meil TaaHamleti-nimeline

ge parem 0n.38 Vot sedamoodi

on

kusagil.
Muide, meie vanadest sõpradest pole
suurt

midagi Sulle kirjutada. Olid kõik su-

vel laiali, kes suvitamas, kes

„Estoniaga”
jne. Oli mõni kord Karl L., minu

Puškineid~ ja~ Lermontove.~ Arvan,~ et~ võik-

Kiievis

sid mulle

kirjutada,

vastu

klassikast veel huvi tunned (nii

tädipoeg, laureaat, kes kiitis Su uut laulu
ja millel oli edu olnud nii lauljate kui ka

vene

milliste

asjameeste

rikas see menüü just pole kui Stendhali
ja Flaubert’i semlakkide oma, kuid mida-

kuulajate juures.39 Koor oli suvisel ringrei-

gi~ vist~ ikka~ leidub).~ Saadaksin~ noorikule~

Tšehhoslovakkiasse~oktoobris.~

edasi

ja

ta siis vaatab

ja saadab, mis näp-

sil Ukrainas

jutas,

et ka

teater

ja Krimmis. Nüüd sõidavad

Seitung~kirmujale välismaale. Kui Sinuni

muusika kino
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jõuavad, kuuled ka endist
rivaali.

hakanud laulma kui
teateid pole,

varem

Tartu meeskoori

et nad

Räägitakse,

pole halvemini

varem.

Olavist nüüd

külastas mind tihti

va-

Roots, kuid nüüd kolisid nad ümber

na

Otepääle. See

vana

sõber mulle alati

luges

enselle muusikat ja muusika te-

kõik uudised pojast, koos meenutasime
dist Tartut,

gijaid. Kõike seda tagasihoidlikku, kasinat,
mis

oma

napi kordaminekuga ja „hiilgu-

sega” kellelgi hinge kinni ei pannud, kuid

peatselt ei tule välja. Nimelt
järgi

1. viiulikontsert Alumäe ettekandes

Väga palun Sind, kallis sõber, ja
et

sa

ei

loo-

pahanda minuga nii hilise vas-

tamise pärast. Mis teha? Sandi asi. Püüan
tulevikus end

parandada. Kirjuta ikka, kui

vahest aega üle
abikaasale

jääb. Tuhat tervitust Su

ja noortele Tubinatele. Sulle ja

Su Muusale

palju jõudu, kõike hääd!

Sinu Eevalt

(palub

autorit~ kuulata,~ kui~ võimalik).~ Teise~ kontserdi ettekanne võiks toimuda kevadel (kui
on~võimalik~
se

sättida),~ kindlasti~

hooaja alul.

Ta arvas, et

järgmi-

aga~

ehk võimalik

on

mängida seda koos Kuuenda sümfooniaga
kevadel; igal juhul lubas teha sellise
neku.4l Minule lubas kah
tuua ootan

mis tuli südamest ja vahel sinna ka läks.

dan,

plaani

on

detsembril ette nähtud Tubina

26.

ettepa-

kunagi vaadata

põnevusega!

suure

Sulle, kulla sõbrakene olen väga tänulik
kaasatundmise eest,

liigutava lohutamise

eest.~ Ka~ mulle~ endale~

ebameeldiv

see

on~ tõtt~

luude-kontide

öelda~kaunis~

lahti ja kokku

seadmine.~ Püüan~ sellest~ ikka~jõudu~mööda~
kõrvale hoida, kuid kui jõuavad mulle
augu
rast

pähe rääkida,

on

et

on

hädavajalik,

jälle

et

pä-

hilja, siis tuleb paratamatult alluda

sellele amokile. Enesetunne

on

suurepära-

line, näitajad kõik rahuldavad ja kui poleks
Kivimäel 22. XSB

neid auke kaverni

Kallis

on

vana

sõber!

Teise viiulisonaadi
ma

asjus helistasin just sa-

seltsimees V. Alumäele. Kuna ise olin

väga kaua eemal siit, siis polnud mul endal

midagi neist asjust teada.
seletas,

et

kõik

jandus kuulus hulk
mi

aega

Konservatooriu-

kogusse ja pidi ilusasti säilinud olema.

Nüüd olevat kõik üle antud
seumile

Muusikamuu-

ja seisab sääl ilusasti, kenasti ja

viimasest koolist.

Septembri lõpul juhtuski selline asi,
et võtsin endale paar nädalat

randamise”

Sonaati olevat seltsimees Alumäe ise kuna-

da

ta siis

ki

kontserte, teatrit,

eest

palus tervitada

mis
ga.

Nimelt

enne

haige isanda külastamiseks. Siia

jõudis

oma vanu

sõpru ja kõike,

ära vaadata selle lühikese

chef d’aeuvr’it, Mozarti „Don
E.

järgi muusika. Mis puutub selle et-

tekandesse, siis ütles

ta

sedasi,

et sooviks

teha seda õige peatselt, kuid plaanid on
filharmoonial~ pisut~ teisiti~ seatud~ ja~ õige~

74

aja-

Nägime „Estonias” kahte ooperikunsti

danud

dame

hookasuta-

lendaski. Näitasin talle Tallinna,

ja~ edasi~ öelda~ suur~ aitüma.~ Oli~ läbi~ vaaja leidnud kontserdi suurepäralise
olevat. Ütles, et temale isiklikult väga sü-

minu

uue

ta otsustas seda aega

gi pääle sõda lehitsenud, kuid tol ajal kõi-

viiulikontsert, mille

olemist.

lõppes suvine ringreis Maga-

dani oblastis kümme päeva

oma

„ tervise pa-

puhkust siit haiglast pääle

13-kuist pidevat
naisekesel

aja algust ja

2.

oma~

(Ega Gorkilgi neid koole

rohkem~polnud~kui~ minul).

kindlasti seltsimees Kõrvitsa4o hoole all.

lugusid ei mängitud, ja ka selle andis ta
tagasi hoiule. Hiljuti jõudis temale pärale

välisil-

maga),~ teeksin~ kohe~ minekut~ sellest~

Tema siis lahkelt

Kultuurkapitali noodias-

ja jääkõõnt (see viimane

kummist toru kaudu ühenduses

Juani” ja
Kapi „Tasuleeke”. Ühel sümfooniakont-

serdil

kohtasin

meie kallist

lugupeetud

maestro Ellerit. Tore kohtumine oli

pääle
pikka pooltteist aastakümmet. Ajahammas
pole säält küll midagi

ära

hammustada

jõudnud, välja näeb meister sama toredana

nagu varemgi. Kaua, kaua oli meil juttu
kõigest olnust ja olevast, Olavist-Eduar-

dist. Tahtis mind väga enda
kuid

kahjuks sai minu

pool näha,

ümber, pidin

aeg

järgmisel päeval siia tagasi tulema.
„Puhkuse” ajal jõudsin
na

ära käia

sale~ kõigest~ südamest~kõike~ hääd,~ edu~ töös~

kantaadiga,~ tšellokontserdiga~ ja~ kõigega,~
mis tulemas.4s
Tuhat tervitust,
Eevalt

Tallin-

raadiomajas, kus lasin sõpradel enesele

(Järgneb)

mängida lindilt Viienda sümfoonia. 42

ette

Kuulsin siis teda väga halvasti läinud aas-

Kirju koos NIINA MURDVEEGA luge-

tal, raadioga polnud kõik korras. Nüüd

nud ja kommenteerinud TIINA ÕUN

aga sain

enam-vähem

vaatamata

müts maha

aitüma! Ootame nüüd

suur

mulje asjast

paljudele puudujääkidele ette-

Ühesõnaga,

kandes.

täieliku

ja

suure

suur,

põne-

Viited
1

ser.

Kuuldavasti hakkab

2

pule jõudma. 43
Ise

pillikest.

Katsun teist

oma

iga päev, vahel vee-

Haigla, Nõukogude

Tuberkuloositõrje Dispanmõistukõnes

Turgan vihjab

asumisele Siberis, mille

ja

mängin õige tagasihoidlikult

Kivimäe

Vabariiklik

ajal

vusega, mis saab Kuuendast

sümfooniast.
ümberkirjutamine lõ-

ja kommentaarid:

Kunagine

vangistusele

tagajärjel

ta hai-

gestus raskelt tuberkuloosi ja hiljem ka suri.
3

Evald

oli olnud

Turgan

enne

Tubina 1944.

rand, vahel pool tundi, nii kaua, kuidas

aastal

kunagi nahk märjaks läheb. Mängin Sinu

viiuliteoste

kontserti, süiti ja seda ning teist muudki

leb siin Viiulisonaadi

näpuotsaga. Sa muidugi poole muusikat
kirjutanud~ sedasorti~ (kategooriat)~ mängu-

siooni

meestele nagu mina momendil olen, kuid

1936 Tartu Ülikooli aulas; Viiulikontserti

ehk leidub siiski mõni lugu, mis võiks
le kondi

järgi olla. Kui

küll saata. Eks

ma

mul-

siis

paluksin

edaspidi, kui

taevataat

on,

mulle~ veel~

elupäevi~ annab,~ pööra~ Su~ poole~

tõsisemate

nõudmistega. Samuti paluksin
kusagil kunagi Su kuns-

Sind teatada, kui

püüakpole midagi tea-

tist~ midagi~ ette~ kantakse~ (raadios)~
sin kuulata. Niimoodi aga

da, kunas, kus ja mida?
Ah jaa! Üleeile vaatasime televiisoris
neiu Elsa Maasiku
tat”

juubeli õhtut. „Travia-

suure joonega auspalju lilli ja tervitustele-

ja pääle selle väga

tamist. 44

Tohutu

gramme.

Ühele viimastest aplodeeriti eriti

kaua,

peaaegu

ebaviisakalt kaua. Voila,

kirmidagi vahele jäi, siis järgmi-

c’est parceque tout. Olen vist kõigist

jutanud, kui
ne

kord. Veniski

lugu näotult pikale.

Niimoodi siis,
nas,

soovin Sulle

venlugupeetavale kaa-

mu vana

ja Su

hää kallis

Rootsi

enamiku

põgenemist

esmaettekandja. Turgan
nr

mõt-

1 esimest redakt-

esiettekanne:

(1934–1936),

tema

Evald

Turgan (viiul) ja Olav Roots (klaver), 20.

nr

1

D-duur, pühendatud Evald Turganile
esiettekanne: Evald

(1942),

Turgan (viiul)

Vanemuise sümfooniaorkester,

ja

XII

dirigent

Eduard Tubin, 3. X 1942 Vanemuise kont-

serdisaalis; „Ballaadi” viiulile ja klaverile
esiettekanne: Evald

(1939),

Leo Tauts

ja
se

(klaver),

Turgan (viiul)

2. XII 1939 Vanemui-

kontserdisaalis; „Süiti eesti tantsuvii-

sidest”

(1.

red

1943),

esiettekanne: Evald

Turgan (viiul) ja Jüri Mandre (klaver),
1943 Vanemuise kontserdisaalis.

2. X

Vt Ees-

ti Muusika Infokeskus. Eduard Tubin.

http: / / www .emic.ee/?sisu=heliloojad&m
id=32&id=99&lang=est&action=view&me
thod=teosed#B2
4

Pianist

ja dirigent

Olav Roots

(1910–1974)

oli mõlema lähedasi sõpru.
5

6

Helilooja
Evald

ming

Dmitri

Turgani

(Turgan;

Šostakovitš (1906–1975).
noorem

tütar Viiu

1941–2014)

oli

Too-

Tallinna

75

Nõmme muusikakooli

klaveriõpetaja.

Va-

linna Riikliku Konservatooriumi

Schmidt

(Turgan; 1939)

kohalt ebaseaduslikult

Irmgard

Kaudre

(1898–

rijuht ja helilooja

1980), pianist ja klaveripedagoog,

aastail

1994)

Marje

tütar

nem

ehitusala.

õppis

1928–1944

Tartu

1944–1968

Tallinna

Kõrgema Muusikakooli,
Muusikakooli

linna Riikliku Konservatooriumi

(1947.
7

Tal-

õppejõud

Vladimir

töötas Tallinna

mis aastail

Alumäe

(1917–1979)

Konservatooriu-

(Riiklikus)

1937–1979, oli korraline õppe-

alates 1940. aastast,

professor

aastast

1945, aastail 1944–1948 TRK direktor,

aas-

aastail 1945–1980.

Bleive

nes

Richard

Ritsing (1903–

oli H. Elleri nim Tartu Muusikakooli

õpetaja

(1909–1991)

tu Muusikakooli
13

dotsent).

a-st

Viiuldaja

jõud

ja

õppejõu

1950. aastal. Koo-

Tšellist

aastail 1940–1985.

õpetaja

meister aastast

tšellorühma kontsert-

1930

aastail

ja

1935–1970

Konservatooriumi

(Riikliku)

(1907–1988) mängis

õp-

Herbert

pejõud. Viiuldaja ja aldimängija
Laan

oli

August Karjus (1906–1970)

Riigi Ringhäälingu
Tallinna

Helilooja Johan-

oli H. Elleri nim Tar-

Estonia

(1927–

tail 1964–1970 rektor.

1942) ja Riigi Ringhäälingu

81.

tail 1942–1944; oli aastail 1935–1988 Tallin-

9

a.

läinud aastal.

Dr med Juhan Ennulo

tud
10

=

tun-

kelle

bin olnud Tartu
Karl Leichter

rindi

Turgan

Kõrgemas

nende

Heino Ellerit

oli Eduard

õpilane

Tu-

Muusikakoolis.

(1902–1987) ja Alfred

(1901–1969). Sulgudes

vihjab

na

Konservatooriumi

professor.

Maestro all mõtleb

(1887–1970),
11

(1898–1982),

kirurg.

olev

Ka-

märkus

Muusika-

represseerimisele.

õppejõud,

1938 Pariisis

Budapestis,

koosseisus

pillikvarteti

Eevalt

Eesti NSV

Filharmoonia

ja A. Karjus.

lihttöölisena, sh teetöölise ja autolukkse-

14

taastati 1956.
ti

Helilooja, koorijuhi, organis-

ja pedagoogi

Alfred Karindi

KGB 1950. aastal süüdistatuna
de-vastases tegevuses.
1954 Mordva ANSVs

laagris, vabanenuna

Ta

arreteeris

Nõukogu-

viibis

elatus

õigused

aastani

Dubrovlagi vangijuhutöödest, oli

klaverihäälestaja ja mängis salaja
orelit. Tema

õigused

kirikus

taastati 1955. aastal.

Eduard

Tubin

olen

helitõus

sonaat viiulile

ja

mõne

Klaverile

palju

on

Eesti

ja

Siberi

aas-

viibis 1955. aastani

vangilaagreis.

Ta rehabilitee-

riti 1968. aastal.
12

Mart Saar

Cyrillus

(1982–1963)

76

aastail

Kreek

ei tea: II kontsert

100 samale

mängitud

siin

on

pilli-

(mida päris

ja seal),

Sonaat

Olav [Roots]

on

jagu saanud),

(vä-

ainu-

Ballaad

teemale, „4 rahvaviisi minu

kodumaalt”; siis

sonaat

altsaksofonile

ja

klaverile, kontsert kontrabassile orkestri-

Riikliku Konservatooriumi

niõppejõuna

pisema

problemaatiline,

Mart Saare

29. X

vahepeal

ja klaverile früügia

üks Concertino

kene, kes sellest

arreteeriti 1950.

kirjale

suuremad tööd, mida seni

kirjutanud ja mida Sa

viiulile,

le.

oma

Riho Päts

ja ta

kirjutanud Turgani-

praegu. Umbkaudu loen

ja millega tegelen
Sulle üles

H. Laan

Lippus,

1957: „Sa küsid, mida olen teinud

ga

(1899–1977)

on

jätkati

keelpillikvartetina

le 17. XI 1957, vastuseks tolle

Helilooja, muusikaajakirjanik ja pedagoog
tal ebaseaduslikult

Turgan,

aastail 1956–1962

Karjus;

koosseisus V. Alumäe, E.

Tema

1944. aastal

ja August

1949. aastal, pärast mida ta teenis elatist

hiljem bibliograafina.

1942 Salzbur-

Vladimir Alumäe, Herbert Laan

Riikliku Konservatooriumi

pana,

1984

a-st

Tallinna Riikliku Konservatooriumi keel-

Riikliku

kohalt

ja

Vladimir Alumäe asutas

gis.

aas-

Täiendas end aastail 1937–1938

teadlane Karl Leichter vallandati Tallinna

õppejõu

orkestris

töötas

1943–1956.

(1889–1962)

Tallinna

kompositsiooHelilooja

vallandati Tal-

ga,
on

2 sümfooniat

pooleli

orkestrile,
tes

(viies ja kuues,

praegu
et

saaks

mängida), ja

seitsmes

tuleb üsna väikesele
väiksemates keskussee

ongi

praegu kõik;

pooleli
le.”

ka kontsert tšellole

on

Eduard Tubin.

Koostanud

I

ja

orkestri-

(1929–1961).

ja kommenteerinud

Vardo Ru-

Tallinn: Rahvusvaheline

messen.

Tubina

Kirjad

Eduard

Ühing / Kirjastus Koolibri, 2006,

lk 345–346.
15

Vihje
Evald

viibimisele

Magadani vangilaagris

reteeriti samuti 1944. aastal

saadeti

ja

ar-

Viiu

1955. aastal
teatri

hea sõbra, Ma-

oma

näitleja

Tamara

Sutškovaga,

vana-

juurde, hiljem lapsendati

erine-

Viiu

peredesse. (Tütar

käsikirjalised

märkmed

ja

Toominga

Niina Murdvee

17

Turgan

18

Raimund

mõtleb siin

aastail 1960–
volinik Ees-

juriidiline

tis.

Sergei

Prohhorov

Roman Matsov

(1917–2001).

dirigendid

Tubina Sonaat altsaksofonile

ja klaverile

Ülo Bergmann (1927–2011), viiuldaja, pe-

dagoog ja dirigent, tegutsenud pedagoogina

Tallinna Lastemuusikakoolis, Tallin-

Muusikakeskkoolis, Tallinna Riiklikus

Konservatooriumis,

gilises

Instituudis

emigratsioonis
Müncheni
ERSOs

Tallinna
alates

ja

mitmel

pool

1974.

aastast

Saksamaal

muusikakoolides);

(1957–1961) ja

Pedagoo(sh

mänginud

ERi estraadiorkestris

(1973–1974).
22

23

24

111972.)

Budapesti

deemias
Pariisis

Ilves

Hilja

1913–

(Roots;

oli elukutselt farmatseut.

Ilmselt

loa saamisele töötamiseks

vihje

teatri orkestris.

vangina Magadani

25Mõtleb„Süiti eesti tantsuviisidest” (1. red
selle viimane

1943);

osa

kannab

pealkirja

„Sikusarve lood”. Vt ka 3. viide.
26

asumisele. Johann

Vihje vangilaagrile ja

lile

ja

ilmselt Tubina Sonaati viiu-

on

klaverile

F. Liszti nim Muusikaaka-

(Ede Zathuretczky klassis),
(George

Salzburgis

Váša

Enescu
Přihoda

klassis) ja
juures.

1938. aastal.

2

„Früügia laadis”,

mis

16.

XII

1959 Eesti

saalis, esitajaiks siiski Vladimir

(viiul) ja Heljo Sepp (klaver).

Energia
Alumäe

Vt Eesti Muu-

sika Infokeskus. Eduard Tubin.
Tubina Kuuenda sümfoonia

Loc cit.

(1954)

esi-

ettekanne Eestis toimus 15. V 1959 Estonia
kontserdisaalis
vi
29

juhatusel.

Eduard

oma

jas
le

ERSOga, Sergei

Prohhoro-

Samas.

Tubin

kirjutab Turganile

Seitsmenda sümfoonia

seoses

loomisega

4. V 1958: „7. sümfoonia hakkab

jõudma.

probleeme

Tuleb

palju lihtsam,
polegi,

peaaegu

finaal läheb 5/4 taktis.

pakub

enam

ehk

mingi

just

rütmilisi

kui vast see, et

Aga

see

pole

täna-

raskus. Teoreetiliselt

finaal

kuna kasutan selles

kir-

lõpu-

n.

kõige
n

rohkem huvi,

kaheteisttooni teh-

1938

nikat, kuid mitte sedamoodi nagu Schön-

1942

berg

Eduard

Tubin käis end täiendamas suvekursustel

Budapestis

nr

valmis 1949. aastal. Sonaadi esiettekanne

päeval

Herbert Laantäiendas end aastail 1937–

1938

Herbert Laan.

viiuliga:

4.

Olav Rootsi õde

1975)

28

(1951).

na

Mehi

Eestis toimus

ERSO

(1909–1985) ja

21

Meie

Herbert

Alumäe,

linn: Eesti Raamat, 1989, lk 133. Vt ka Ines

27 Mõeldud

haiglapalatit.

Sepp (1917–1989),

1982 Eduard Tubina

20

kõlas

Sebastian Bach.

andmed.)

19

esinemine

(Ines Rannap.

Vladfimir

interpreete.

Sirp ja Vasar

ja Marje jäid Eestisse, esialgu

vatesse

teada. Ines

1937. aastale

langes

uue

ta oli tutvunud 1951. aastal. Tütred

vanemate

aldisolistina

Rannap.

abikaasa. Asumisel viibides abiellus Evald

kellega

pole

Rannap kirjutab: „Esmakordne

asu-

misele Vorkutasse, kus ta leidis endale

gadani

1937. aastal avalikul kont-

mänginud

Laan, August Karjus, Evald Turgan. Talesimene abikaasa Ester

Turgani

Turgan

oli

serdil ühte neist, millist,

P. Hindemithi Sonaat.”

ja asumisel.
16

Hindemithi aldisonaatidele. Herbert Laan

Turgan vihjab Paul

või Webern, vaid

väga vabalt ja mitte,

oma

et olla

arvamise

järele

atonaalne,

na-

gu eelnimetatud härrad, vaid et saavutada teatud

teater

kontrapunktilist pinevust

muusika kino

koos

77

Sest minu arvates

jendus!)

atonaalsus

giks seada;

ainult teatud
kasu ega

on

sellest

piirides ja pole

katkulaine

on

eesmär-

juhuslik, sedagi
mingit

väärtusele. Ent

kahju loomingu

mingi

si, eriti

atonaalsus

pole

mida maksab enesele

probleem,

nagu

imelik väl-

tempo-rühiga. (Väga

motoorse

üle käinud root-

noortest muusikutest: kõik tahavad

olla atonaalsed

iga

hinna eest. Samuti

Saksamaa seda

haigust,

põeb

kuna itaallased on,

35

Eduard

les

Gävle

o

38 Vt 28. kommentaar.
39Karl Leichter

Teatri- ja

ärata

mingit

vanglas

nagu

huvi

sakslased ei

rootslased samuti. Mis

sellest kriisist ükskord välja tuleb,

näha, kuid

ette

käärimine

võiks öelda, et

Muidugi
kunagi

noorust

olla erk

ja

ning pole
ma

vananev

mõistnud, kuid

vastuvõtlik

niipalju

seni veel kriisini

seletan

sellega,

Kirjad

I

põlv pole
püüan

kui

jõuan,

jõudnud,

mida

olen maestro Elleri

et

Vardo

Rahvusvaheline

Eduard

Koostanud

(1929–1961).

kommenteerinud
linn:

olevat.

ma

käest saanud nii kõva kooli.”
Tubin.

ainult

paremal juhul

et see

paistab päris selge

on,

raske

on

Rumessen.
Eduard

ja

Tal-

Tubina

Ühing/Kirjastus Koolibri, 2006, lk 363–364.
Heifetz

Jascha

Viiuldajad
Yehudi

Menuhin

Milstein

(1903–1992).

30

(1916–1999)) ja

deemiline
Eevalt
31

Toona

Nathan

Gustav Ernesaks

ENSV

Meeskoor

Riiklik

(RAM).

Aka-

Ernesaks oli

Turgani tädipoeg.

Elsa

Avesson

(1911–1986),

pianist ja

kontsertmeister.
32

Vihje vangilaagrile ja

veni

ajal

asumisele. Beetho-

nimetati akadeemiateks

helilooja-

te avalikke autorikontserte.
33

Turgan

said

mainib

dirigente Joseph

gi (1871–1951);
1969) ja

78

20.

sajandi

Willem

Mengelber-

Ernest Ansermet’d

Carlos Kleiberit

kuul-

(1930–2004).

(1883–

töötas

Harri Kõr-

aastatel 1953–1959

Muusikamuuseumi

direktorina,
osa-

konnaülemana.
41

Eduard

Tubina Viiulikontsert

nr

2 tuli

Eestis esiettekandele 16. märtsil 1972 Estonia kontserdisaalis,
di

esitajad

ja ERSO, dirigent

Lemmo Eren-

Neeme Järvi. Vt Eesti

Muusika Infokeskus. Eduard Tubin.

Loc

cit.
42

Jutt

Tubina

on

Viiendast sümfooniast,

mis tuli Eestis esiettekandele 21. IX

1956

Estonia kontserdisaalis, esitajaks ERSO, di-

rigent Sergei Prohhorov.
43

Nootide

tol
44

paljundamine

ta

Samas.
orkestrile toimus

ajal käsitsi ümberkirjutamise
Mõeldud

on

Estonia

solisti Elsa Maasiku

juubeli pidulikku

teatri

teel.

kauaaegse

(1908–1991)

50.

aas-

tähistamist Estonias

1958. aastal.
on

ti” baritonile,
kestrile

ilmselt

„Õnnistamiskantaa-

lugejale, segakoorile ja

(T. Lyy sõnad; 1958),

kirjutas Jyväskylä Ülikooli

or-

mille Tubin

tellimusel selle

25. aasta

juubeliks. (Vt

ma

Tekst: Vardo Rumessen. Tallinn:

aeg.

Eduard Tubin

ja te-

Eesti

Teari- ja Muusikamuuseum, 2005,

lk 238

ja

Tubin.

on

siin

Ernesaks.

1959–1962 ENSV Riikliku Keskarhiivi

Eesti Muusika Infokeskus. Eduard
Loc cit. Tšellokontsert

lõpetamata,

Vt 27. kommentaar.

34

(1915–2003)

45 Mõeldud

Helilooja ja dirigent

(1908–1993).

(1901–1987),

ja Gustav

40 Helilooja ja muusikategelane

nauditavad

reeglite taga

Loc cit.

37 Raimund Sepp.

radikaalsuses

te

dirigent

Rootsi Raadiot.

vits

ja kuidagi

Sümfooniaorkestriga,

kus. Eduard Tubin.
36 S.

meloodianärvile, oma

ikkagi

Seitsmenda sümfoonia

Gunnar Staern. Vt Eesti Muusika Infokes-

tänu kaasasündinud

rõõmsameelsed. Ent raskelt-tõsised, range-

Tubina

esiettekanne toimus 1. I 1959 Rootsis Gäv-

osa

helisalvestanud Teet Järvi

messen.
na

valmis vaid I

jäi

Tubinal

klaviir, selle

ja

Vardo Ru-

Vt Rahvusvaheline Eduard

Ühing.

Tubi-

https://www.tubinsociety.

com/?p=llB4&lang=et

INMEORIAM
ROMAN TOI
18. VI 1916
Ja siis

see

Suund oli
ku

–

7. V 2018

algas! Seljaga mere poole seisev imposantne laulukaar kattis poole taevast.
õigesti valitud: enamasti merepoolne tuul kannab lauluheli magusamini publi-

poole. Kõlasid korraldused, kuhu peavad seisma sopranid, kuhu aldid, tenorid, bassid,

kokku 20 000

lauljat. Meeskoorid, naiskoorid ja lastekoorid tõid oma

siis, kui algas ühendkooride esinemine.
7000

30 000

10 000 veel juurde
lauljat! See tähendab igasse häälerühma

pluss. Ja kõik nad pidid mahtuma

Mahtusidki. Laulukaar

on

arvestavalt. Tulemuseks
suunduv kõlajõud.

70 meetrit laia ja 43 astet kõrge laulukaare alla.
projekteeritud viiuli kõlakaane ja pasuna kõlalehtri omadusi

on

hea kuuldavus kõikide häälerühmade vahel

ja lauluväljakule

[---]

Laulukaarealune täitus helidega. Alguses tundsid, et oled nagu üksik leht suurel lauluplatsil, kaugelt maalt pealegi, aga kogusid üha julgust selles suures koorilaulu tammepuus. Enesekindlus

Ja varsti lasid
Roman

oma

Toi. Suu

Mälestused.

tõusis, häälepaelad astusid ikka julgemalt õpitud,

südame lahti sinna, kuhu laulu sõnad

Roman
ja südamega.
Toronto —Viljandi, 2007.

tuttavat laulurada.

ja viis selle meelitasid.

Toi. Kaunimad laulud

pühendan sul.

VASTAB LIIVO NIGLAS
II

osa
Vestlus toimus 16.

aprillil 2018.

(Algus~ TMKs~ nr~5,~ 2018)~

Võtan nüüd endale lubamatult

heietamisruumi,

palju

tahaksin lähe-

aga

malt kirjeldada mõnd episoodi sinu
ja Priit Tenderi filmist „Teekond us-

sinuumajani” (2015). Eellugu
et Priit Tender oli

line,

animafilmi

varem

on

„Ussinuumaja” (2012)

manimelise

tšuktši

gi. Teie ühine film
Tender läks

sel-

teinud
sa-

muinasjutu järon

sellest, kuidas

hiljem ussinuumaja 100

jälgi ja sügavamat tähendust otsima,
kaasas

animatsioon, kus visuaa-

oma

lile taustaks loeb

muinasjuttu

ette.

jutustaja hääl ka
Inglismaal

tus Tender ühe ülikooli

koh-

tudengite ja

lapsed nõuavad filmi lõppu õõtsuvaid
viljapõlde ja antikangelase ümbersirkommunistlikuks

gumist

Lihtsalt, siin
šid

on

der

süüdi tšuktši muinasjutu kujutamises või vähemasti selles, et ta
seda

lugu poliitkorrektselt ümber ei

teinud. Ja naise ahistamine oli
mille

vaatajad tuvastasid. (Säh sulle
pärimust ja kunsti, folkloori, maagilist mõtlemist ja kauget kultuuri,
lääne inimese
tiivi
di

vates

räägib.

oma
se.
se

võrku

ja viis

Tundus,

et

ta ühest kohast tei-

see

toiming käis nai-

tahte vastaselt.” Nüüd ärkasid ka

teised

üliõpilased ja tuvastasid koos

mitte ämblik ei vii-

Kas

nud naist ära vastu tolle

tahtmist?)

Noh, kui räägitakse relativismist ja
kui

postmodernismi järgi

on

suurte

narratiivide aeg lootusetult möödas

igaühel
ši

oma

tõde, miks siis

see

ja

tšukt-

muinasjutt jäetakse just relativismi

ja „igaühel
lemise

naisteahistamise

tšuktšidest

kehitab

duse

filmi

narra-

omamoo-

loogikat ja peidetud spirituaalset

ja teraselt Tenderi multifilmis teisigi
jooni. Priit Tender
õlgu: „Noh, ma tegin oma

jaoks üllatavat

ja jahmatavaid seoseid,

maailma…

üks stseen, kus ämblik mässis naise

justkui

ainus, või vähemasti peamine teema,

juhendajaga, näitas neile oma
ja küsis, millest lugu nende artütarlaps: „Seal filmis oli

nooreks.

huumor. Tšukt-

süüdi naiste ahistamises, Ten-

nende

märkis üks

oma

on

filmi

Pärast hetkelist vaikust

on

oma

tõde”-tarkuses vaat-

ja hindamise praktikas ilma…

ja nende kultuurist? Haripuudumist ei saa siin ette heita,

täpselt selle tšuktši muinasjutu
järgi.” Mille peale üliõpilaste juhen-

vastupidi, just ollaksegi vastavalt ha-

daja ütles: „Aga teie valisite loo.” Vana hea Inglismaa, 21. sajand. Ülikool,

ka teha; siin

vaba mõtlemise kants.

teha

Ma

üle,

ei

tahagi väga arutleda selle

et toodud näide

on

nagu mudel-

situatsioon, kus võiks vahetada
lihtsalt paar
museks
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ära

muutujat ja saada tulepioneeride koosoleku, kus

ritud. Ja

ei maksa lastele

samas
on

liiga

ju puhtinimlik aspekt,

st inimene tahab tunnustust, ta tahab

„õigesti”. Ja nõnda võibki „ahis-

tamine”

olla

suhtes kindla

teatud

ootushorisondi

peale minek,

tust toov vastus.

tunnus-

Ja kui sind veel filmi-

takse ja sul on ärevus, et äkki sa ütled
midagi valesti ja paistad rumal…

Aga film jätkus ja ennäe,
kul
se

ränna-

jõuti ka kangitõstjast tšuktši nai-

juurde, kes arutles hoopis nii:

ämblik oli ehk naise mõtete

too

projekt-

sioon

tõttu? Meie

peavoolus

on

üldjoontes

on

omaks võetud hoiak, et

patriarhaalsus

igand ja miski, mis

sest halb

on juba iseene(sest toob naistele kannatu-

ja see stseen (kus inglise tudengid nägid ahistamist) just näitabki,

si). Kui raske ühe või teise põlisrahva

et naine

No eks ta

on

vaba. Ja

hiljem sai

teine tšuktši naine,

kõrilaulja

tähendab,

ka

et ta

on

mis

pärimus-

oma

kultuuris rohkem kodus

sõna

kes de-

—,

perenaise elu

on?

ikka

on

raske, kui mõelda

kas või neenetsi naiste
de

endi

suhtumine

peale,

nen-

aga

teistsugune.

on

Põhjapõdrakasvatajate juures tundras

šifreeris selle stseeni nõnda: ämblik

on

selles

ti; mehed tulevad talle appi alles siis,

muinasjutus vahendab erine-

naine see, kes

paneb püstkoja püs-

vaid tasandeid, tema viib naise ühelt

kui

astmelt teisele, st

sed tüdrukud saadetakse vett tooma

liigutakse

religioosses sfääris,
Ning kas lisada,
le õnnelik

just

vastavas

keskmaa ja…
lõpp oli naise-

on

et 100

tänu tollele

salapära-

sele ämblikule?
Feministlikust diskursusest võib

ei suuda

enam

laiem

on

vahet teha

ja

ka ei huvita meid. Me elame

maailmas, kus võid ka laimata,
asi et t
tatud
sest

u n n e

—ja nõnda

igaühel

olegi

d,

enam

on

et
sa

ju

pea-

õigus-

on

polegi valetanud,

oma

naljakas,

tõde. Ja

see

ei

et kui inimesel

puudub (aina enam)
ka, siis

laim

su

see

prakti-

aususe

ta võib tõsimeeli ka

oma va-

let aususeks nimetada. Ta sisimas ei

teegi
rina

enam

vahet. Ja nõnda

on

virvar-

segamini päris kannatused ja

ar-

väga

on

et

puid… Ja siis sa imesmagab ju samal ajal siin-

mees

samas.

Aga

mees

tuli just vahetusest.

ta oli kakskümmend neli

karjus,

on

tundi järjest väljas vihma ja tuule käes,

magamata. Noh, neil

na,

on

vähemalt sellisel

Sealses kontekstis

selline,

kujul,

sooline tööjaotus

on

väga

keerulistes tingimustes väga intensiivset tööd

hetkel

ja nad võivad siis ka mingil
magada, kui teised rahmelda-

vad. Sellistes ühiskondades, kus väga

palju sõltutakse loodusoludest, kus
palju ohtlikke kriisisituatsioone
leb lumetuisk või sääsed

kasum-

mi-

ei näinud.

et mehed teevad kohati

põdrad laiali

on

need rollid

paigas ja mingit draamat

täiesti

vestus, kuidas kannatust turustada;

muvõitlus, kus süüdistus

raske füü-

naised raiuvad

reaalne ahistamine

ja küüniline või-

tuisk. Väik-

suur

siline töö, kaheksandat kuud rasedad

Ta

pigem

on

ja puid korjama jne. See

tad,

arvata mitmeti, aga küsimus
me

väljas

arutleda,

et

—,

ei ole

on

tu-

ajavad põhja-

väga palju

konsensusele

aega

jõuda, kes

likuks kapitaliks; tegelik rõhumine
ja tähendusi väänav emotsioonidega

mida teeb. Käsuahel

manipuleerimine. Lõikus käib nii glo-

näed, keegi annab käske, keegi täidab

baalsel kui

neid,

perekondlikul tasandil.

Aga pika sissejuhatuse lõpuks siis
ka küsimus naiste
riarhaadi

ja põlisrahva teemal.

olnud mitmete
Oled

sa

surumist

kannatuste, patSa oled

põlisrahvaste juures.

näinud

seal

naiste

maha-

patriarhaalse elukorralduse

peab olema suh-

teliselt paigas. Ja siis võib tunduda, et

meie

aga seda kõike ei

ühiskonda, kus

saa

mees

ja

üle kanda
naine käi-

vad niikuinii ühtmoodi tööl ja kus

gi ebaõiglane, kui
samal

ajal kui

Mina

mees

naine töötab.

vaatan

seda

gi ka mehe pilguga,

teater

on-

vaatab telekat,

kõike muidu-

sest

muusika kino

liigun

mees-
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te maailmas. Ma

et naisena

saan aru,

oleks mul seal meeste maailmast

ju raskem filmi teha. Seevastu
maailma

on

pal-

naiste

jällegi minul mehena

ras-

kem filmida.
Kui

siis,

juurde,

siis

see

maailm võib

paista teistsugune ka seetõttu,

judest asjadest

on

et

pal-

naised kõrvale jäe-

ühiskond,

patriarhaalne

aga väekad naised…
Ma olen

täheldanud,

praktiliselt kõikuigi need või-

et

kides ühiskondades,

vad olla meie mõistes

sattuda nt naisena kas või Ju-

ri Vella

Vaat

on

naistel

ikkagi väga

teks neenetsi naised

patriarhaalsed,
suur

kaal. Näi-

väga sõnakad

on

ja osalevad ka poliitiliste küsimuste
aruteludes, avaldavad

oma

arvamust

tud, näiteks mingitest religioossetest

ja neid kuulatakse.

tegevustest. On kultuurilised

lusega vaadanud, kui julged ja

mad teatud

ja paljud religioossed tabud
naiste

just
ne

arusaa-

religioossest käitumisest
on

seotud

viljakusega. Ja seetõttu, lää-

perspektiivist vaadates, võivad nad

tunduda väga
neenetsi

räiged. Näiteks

naine astuda üle

ei tohi

kajuri kepi

Ma olen alati imet-

osavad nad

on

surumisel

vähemasti

mulje jäänud.

oma

Ma

eraldi uurimust

hinnangut,
set rolli

sõna-

nõudmiste läbion

mul selline

pole teinud mingit

ega

küsinud nende

et kuidas nad

oma

sotsiaal-

tajuvad.

Tõsi on, et maailmas

pole ühiskon-

(mitmemeetrine karjusekepp
Toim),
millega põhjapõtru aetakse, see on aga

di, kus naistel oleks tegelik poliitiline

omakorda seotud

võim. On

oma

sellega,

viljakuse tõttu

nii

võib muutuda ohtlikuks
või

jahiõnnele.

et naistel

suur

vägi,

et

on
see

karja-, kala-

ühiskondi, kus majanduslik

võim, vähemasti pere tasandil,
hati naiste käes

on

ko-

näiteid võime leida

ka siitsamast Eestist ja kas või Vene-

maalt, kus

mees

annab

palgapäeval

„Armastuse
maa” filmimine.
Metsaneenets

Juri Vella ja Liivo

Niglas.
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kogu

teenistuse naise kätte. Ela-

oma

sime Indrek

New Mexico

Pargiga

osa-

zuni indiaanlaste juures. Nemad

riigis

klassikaline näide ühiskonnast, mi-

on

aktsepteeritav ja
kui

ikkagi kindlalt näiteks poisslast

tahad,

siis… No kas või aborti tehakse

selle järgi.

da tavainimene nimetaks matriarhaalseks.

Tegelikult tähendab

da, kus leibkonna
de juures

on

pea

nii, et

on

mees

abiellumist elama naise

see

olukor-

naine. Zuni-

läheb pärast

perekonda ja

seal tal väga suurt autoriteeti ja sõnaei ole. Seal teevad otsuseid nai-

õigust

ja õed.

se ema

Naiste valitsemine väl-

jendub ka selles,
ei

distsiplineeri,

et

ise

mees

armastav isa, kes

lapsi

oma

ei karista. Ta

on

ainult

mängib nendega ja

hellitab neid. Kui

vaja lapsi korra-

siiani võib olla nii, et

sa

Ja

kogu
se

eetiline ja filosoofiline kü-

see on

simus ka

antropoloogile,

asjadesse suhtuda.

võimalus ongi
vest. Kas

või

näide neenetsi

seesama

et kui

religioossetest

viljakas

üle kajuri kepi ja

see

eas

ta-

naine astub

jääb talle kahe jala

siis ta võib saada sõimata, sest

vahele,
see on

Ma arvan, et üks

lähtuda üksikisiku hü-

naistele kehtivatest

budest,

et kuidas siis

tolerantsuse juures sellistes-

oma

neenetsite arvates

selgelt ohtlik,

võib kaasa tuua kannatusi

le kutsuda, tuuakse kohale naise vend,

karjale.
Põhjapõdrad saavad hukka, lähevad

kes

tuisus

on

asjad paika paneb.

elasime

Me

ühes zuni peres kuu aega ja oli näha,
et perre sisse abiellunud

gi

üsna

sõnaõiguseta ja

Sa mainisid

gi, kultuur

mees

oli ikka-

vait.

midagi sellist, mille

järgi kõik käituvad. Kultuur

kaduma, mida iganes. Ja selle

vältimiseks tuleb pärast naise säärast
eksimust korraldada

Tegemist

manipuleerimist. Jälle-

ei ole

see

mingi

on

kogum, mida siis ühisliige vastavalt oma soovidele ja

on

rikkumisega ja
üksikisikule

selle,

et

instrumentide

näiteks,

konna

normiks naise

võimalustele kasutab ja

nipuleerib.

Iseenesest

simused ka

on

ta

ma-

aga eetika kü-

antropoloogile väga oluli-

sed, kuigi antropoloogia
liselt relativistlik teadus
anda

millega

on

põhimõtteme

ei

püüa

hinnanguid mingisuguste ideo-

loogiate

või

tõekspidamiste põhjal.

et

see

sest

see

on

kannatusi, peale
ebamugav. Aga oletame
ühiskond, kus peetakse

peksmist. Siis

toob kaasa otseseid

minu kui
ei

saa

hoiak kaasa ka

hulga küsimusi.

Sest

kui nii, siis mida arvata näiteks inim-

seda,

ja

piir
me

mis meie ühiskonnas

ja hakata neid

norme

või hakata andma

Selles,

suured teened

peale

hinnanguid
et

paljud asjad mõistlikumaks
on

see

antropoloogi jaoks. Aga

võtta

on norm,

nud,

selge,

füüsilisi

vaimseid kannatusi. Siit läheb

suruma

järele mõelda, siis toob selline

on

läheb üksikisiku õiguste vastu,

teisele kultuurile.
Kui

tabu otseselt ei too

kaasa

see on

et

puhastusrituaal.

religioosse käitumisreegli

meil

on

muutu-

naisõiguslaste

liikumisel.

söömisest?

Just nimelt, kuidas suhtuda sellistesse

asjadesse,
le

on

selgelt üksikisiku-

kahjulikud? Inimsöömine, inimoh-

verdus,
le

mis

naiste

ümberlõikamine, mil-

tagajärjel võib tulla veremürgitus,

imikute
et ka

tapmine

see

on

ajaloost

on

teada,

olnud mõnes kultuuris

Põikame korraks ka
laste

tagasi indiaanjuurde. Rääkisime sinu töös

olevast filmist
keskendub

„Keelepäästjad”, mis
Põhja-Dakota reservaadis

elavatele

põlisasukatele. Sa mainisid
eespool ka zunisid New-Mexicos, aga
sa

oled teinud veel ka filmi „Kalarah-

teater

muusika kino
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vas”

(2009) Californias elavatest in-

diaanlastest, kelle elu
Klamathi

(suur

on

koondunud

jõgi Põhja-Califor-

ei usalda

valgeid. Ja valgenahalisel fil-

mitegijal

on

nias
Toim) ja kalastamise ümber.
Põhja-Californias filmisin ma kolme

kas

hõimu. Nad kõik elavad Klamathi jõe

Venemaal.

ääres

ja neil kõigil

on

territoo-

oma

juba iseenesest nõrk posit-

sioon, eriti seal, Californias. Ameerion tõesti palju räigusi tehtud põliselanikega, isegi palju hullemaid kui

Alles

alates

muutunud.

on see

rium. Vaikse ookeani ääres Klamathi

tunnistavad nüüd

suudmes

hut

pad ja

jurokid,

siis tulevad hu-

siis karukid.

Kui

siis

tiivne film

kohapeal fil-

„Kalarahvas” oli kollek-

ja sellisena mulle
tegin seda koos

Ma

omane.

suaalantropoloogi Frode
ameerika

mitte nii
vi-

norra

Storaasi

ja

antropoloogi ja California

sus

on

hõimudest
vaadil

va”

ja nõnda

et

inter-

vjuudekeskne. Minul tekkis tunne,

et

võiks filmima hakata, alles kaks kuud
võtete

algust; alles

ühe karuki hõimu

siis sain

ma

liikmega korralikult

jutule.

Oli küll,

polnud

projekt neile oluline

filmina, vaid seetõttu,
lesid Klamathi
Osa

vastu.

mitte

et nemad võit-

jõele tehtud tammide

meie

filmitud

raha

on

materjalist

ka

on

„Keelepäästjad” teen,

ma
on

ko-

osal

see, et

näiteks

reser-

praegu

naftat ja

Aga „Kalarah-

juurde tagasi tulles tundub mulle,
kuigi nad kõik on seal väga head kõ-

nemehed,
sest

nad kohati ebakindlad,

on

tegelikult

on

traditsioon katkenud

ja nüüd nad taasloovad seda. Näiteks
mõned laulud

nad laulavad indiaa-

keeltes, mida nad tegelikult
on

nu

ei mõis-

mimikri; nad teevad

geid asju järele. Ja

ja mitmel põhjusel. Esiteks

see

tegemist

on

seda nad siis müüvad.

ni

nendega siis raskem suhelda?

et

Põhja-Dakotas, kus

ta. See

Oli

üldse,

loniaalriigiga. Abiks

tema siis enamasti küsitles indiaanlasi

„Kalarahvas” väga

pole juhtunud, Venemaal

ei tunnistata

filmi

pärast

üleko-

oma

poliitiline korrektpoolel. See on asi, mida

nende

Venemaal

teaduskeskuse asepresidendi Diane
Perloviga. Elasime Diane’i suvemajas;

sai

kõik

põliselanike suhtes ja indiaanlasi

aitab nüüd seegi, et

tavaliselt teen

ma

üksi,

mi

on

1970-ndatest

Lääneriigid ja USA

seletus, võib-olla

eksin

ma

min-

nüüd mi-

see on

kuna

nad tunnevad ennast ebakindlalt, siis
kardavad nad veel eriti, et äkki

see

val-

ge siin teeb midagi valesti. Nende eba-

kindlus

väljendub

minu arvates

palju-

läks California teaduskeskusesse püsi-

des keeldudes ja kartustes. Näiteks kui

näitusele, kus räägitakse just Klamathi

nad ütlevad, et isegi kanuud ei või fil-

jõe näitel sellest, mida tammid teevad

mida,

sest

see

loodusliku ökosüsteemiga. Indiaanlas-

mitegijana

on

tele oli tähtis, et nende hääl saaks meie

ki mõtled, et seda inimest või toda eset

filmitud

ehk ei tohi filmida. Kas

materjali abil rohkem kuulda-

on ka elusolend… Ja filväga kehv tunne, kui äk-

vaks. Ja nende võitlus oli ka edukas,

tal kaelas

kohus otsustaski, et

tunnen ennast kohe

nelja hüdroelekt-

rijaama tammid tuleb Klamathilt

ma-

ha võtta.
Ka
se
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mi

poliitiline mõõde tegi suhtlemi-

raskemaks. Kuna indiaanlastele

ajaloos

nii

ütleb,

palju liiga tehtud,

on

siis nad

on,

et ära mind

peale. Sest

ehe,

mis

halvasti, kui keegi

filmi,

siis läheb

ma

ei taha fil-

edaspidi kogu

et pidevalt jälgida, kus
kogemata filmile ei jää…

energia sellele,
ta on, ega ta

see

kas seda võib või ei? Ma

Aga sind võib õnnitleda,

„Kala-

sest

Indiaani teemal

jätkates

sa

märki-

rahvas” aitas Klamathilt mõned tam-

sid,

mid maha võtta.

toonud kaasa ka mimikri. Aga kuidas

No meie filmil oli lihtsalt
te

oma osa

teis-

asjade kõrval. Põhiliselt loevad sel-

listel
see,

puhkudel ikkagi advokaadid ja

kas sul

raha.

on

traditsioonide katkemine

et

on

spirituaalsusega?

on

Ma arvan, et nad siiralt elavad selles.

Kõrvalt vaadates võib
ke

new

age’ilik,

see

paista

ma arvan,

aga

et

natu-

see on

neil tõesti olemas. Ka sõdalase kultus

Aga sellest filmist oli neile indiaan-

on

lastele reaalselt abi.

võinud filmida, aga vaadata võis ja nii

Seda

ikka olnud. Näiteks

on

koolitöö

film,

mene

esi-

mu

Prantsusmaal

endiselt

au

sees.

siis käisin ka

ma

Paljusid rituaale

Põhja-Dakotas päi-

kesetantsu vaatamas. Seal ikka tõesti

pealkirjaga „Aga kitsed” (1998) rääkis

verd

perekonnast, kes pidi otsustama,

va, see on tõesti võimas

da teha

oma

väikese

Étienne

Pereisa

mi-

kitsekasvatusega.

otsustas

hea meel, et ta sai neid

oli tema

see
on

oma

selle üle

võitluses

ja need

ei

ma

pruugi ka

võitlevaid filnii hästi toimi-

nagu inimesed arvavad. Ma ei tee

tüüpilisi inimõigusfilme ja ühtegi
filmi

mi-

pole ka inimõigusfestivalide-

le valitud,

kuigi nad räägivad

konkreetsetest

samuti

probleemidest.

teks Kamtšatka-film „Itelmeeni

Me-

puruks

on

Nahkrihmade
või

külge kinnitatud luupuunõelad pannakse meestel naha

minu

teada üldse

mis itelmeenidest

on.

Näi-

lood”
ainuke

teevad
veel

nendega ringe.

katki ei

itelmeenidest telesaateid,

filme, kus natukenegi ka itelmee-

ni keelt

kõlab, pole. Nüüdseks

keel peaaegu

on

see

välja surnud.

pea-

Kui

siis nahk

lähe, pannakse lapsed

istuma ja kui ka sellest ei
piisa, peavad nad jooksma, kuni nahk

kinnituskohtadest katkeb.

Ja nad käivad ka mägedes nägemuja

nii edasi… Ma arvan, et in-

spirituaalsus

on

täiesti

olemas,

isegi kui skeptilisele lääne inimesele
võib kõlada loosunglikult, kui nad kinet hoiame

nitavad,

maad;

silme ette klišeeliku
kes elab

Keele teema

samamoo-

pealuudele

diaani

on

pealt

luid mööda maad, mitut tükki järjest,

et itelmeenid seal

Võib-olla

keha rasku-

di; nad veavad piisoni ehk pürja

si otsimas

on.

oma

ruks tõmbama. Ja selja

Isegi paljud

kunagi elanud

peavad

sega naha neist kinnituskohtadest pu-

Kamtšatka elanikud, venelased, ei tea,

aga

on

Räägi veidi lähemalt.

alt läbi ja nad

Iseenesest ei tee

(2010)

vaatepilt.

täis, nahk

otsas posti ümber, tantsivad päikese
käes, kolm päeva söömata-joomata.

ära kasutada.

film,

arme

rebitud, nad ripuvad seal nahkrihma

jaoks poliitiline relv ja mul

nu

kõik

Juri Vella, temale olid need fil-

mid kõik väga tähtsad,

da,

on

peab kitsed

alles jätma.

me

hed

pritsib ja nad nälgivad kolm päe-

pärast filmi

valmimist ja vaatamist, et

Või

ei

see

võib tuua

pildi põlisrahvast,

loodusega harmoonias.

kipub tahtmatult ja veel

tagantjärelegi esile.

Nojah,

Liivi keel

on

sõge. Ühelt poolt valgustunud lää-

ne

mõistus, kus igavikulisus

keel…
liselt

ja itelmeeni keel ja mandani

Juba kolm keelt, mis on praktivälja surnud minu filmimise ajal.

nud

aga küsime siis

nii,

et kumb

on jääjustkui lollidele või tagurlastele,

teater

muusika kino
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aga kus

pool

on

eneseimetluse mündi teine
terendav globaalne

line katastroof. Või

on

ökoloogi-

sõgedad need

indiaanlased (sinu filmist „Kalarahvas”), kes räägivad, et kalad tahavad,
et

inimesed neid

püüaksid. Nende
jõe ümber ja nende ellu

elu keerleb
kuulub ka

see, et

nad

parandavad ri-

väga hull. Veel 19. sajandi keskel kullakaevurid tulid ja lihtsalt tulistasid
tantsivaid indiaanlasi. Meil ei lubatud
küll filmida, aga

me

dele kaasa elada

võisime rituaali-

iga päev toimusid

tantsutseremooniad;

tammetõrusupi

peal paastunud mehed tantsisid kümme

päeva järjest.

kaugeltki kõike iseendale ja omaka-

Sa

oled filminud ka šonasid Lõuna-

suks. Ja nad elavad maast madalast

Aafrikas, Mosambiigi ja Zimbabwe

tuaalide abil maailma. St nad ei tee

nii,

et

nende õlul

on

ka

globaalne

vastutus, nad teavad, et kõik
gega

seotud

on

kõi-

ja lokaalsel tasandil

neil eriline side selle

maa

on

või selle

Filmis

piiril.

„Vihma

(2007) jäädvustasid
mistusi

sa

tegemine”

nende etteval-

vihmategemise rituaaliks ja

ka rituaali ennast.

Taustaks veel nii

jõega. Niimoodi elades võivad hõi-

palju,

mud küll

ja

kaks aastat korralikku sadu näinud

laiemat elukeskkonda, maailma,

ja pöördusid viimaks abi saamiseks

ka

julmalt sõdida,

aga

pole neil võimalik hävitada.
ole sellise

oma

See

ei

elu- ja mõtteviisi puhul

üldse võimalik.

oma

si,

et sealsed šonad

esivanemate

et kas sind

Mis mind

üllatas

maailmapilt väga sümpatiseerib. Nad väidavad, et nende

andis ja pani

rituaalid

oli

vajalikud tasakaalu säili-

tamiseks ja taasloomiseks maailmas.

Ja nad ütlevad ka,
teevad iseendale
tavad neil

oma

poole. Küsin niivii-

üllatas,

et

pärast rituaa-

li vihma sadama hakkas?

Mulle selline

on

polnud juba

et

valged inimesed

kurja, kui nad takis-

rituaale läbi viimast.

Kunagi seal Californias oli

asi

ikka

see

ja tohutu elamuse

midagi

sees

värisema,

protsess ise, kui nad palveta-

sid. Nad käisid seal ringi esivanematega seotud

suure kivi ja puu
järjest näha, kuidas

kohtades,

juures… Ja

siis

on

tuul tõuseb, taevas läheb
mases

pilve, ja viikohas, kus rituaali eestvedaja

„Vihma

tegemine”,

2007. Režissöör

Liivo

Niglas.

Kaader filmist
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esivanemaga räägib, vastab see juba
müristamisega. Siis ma tundsin küll

huduur”

seda kollektiivset eufooriat

valmis sul ka film „Tavaline seiklus”

nad olid

muidugi ka kõik juba õllest natukene
švipsis,

aga

see

ga kaasnes, oli vägev. Ja
„See toimib!” Tol hetkel
ise tuli natuke

mis rituaali-

energia,

ma

mõtlesin:

paduvihm

hiljem —tulid pilved ja

kuskil müristas ja

oli

see

dialoog

ša-

maani kui meediumi ja esivanemate
vahel, kelle poole pöörduti.

sitsükleid

(2004). Kui kaugel
riga olete?

Sa

tajusid seda kui dialoogi?

goolia,

nt naiste

mist… Nad said kõik
mina

jooksin seal

ja olin

osa

huilga-

laetud, tantsisid,

kaameraga ringi
energiaahelast. Seal

oma

sellest

Hiina

du

Teheran. Me alustame uut tretti

alati sealt, kus eelmine

lõppes. SõitsiNepaalist Indiasse, sealt BanglaAfganistani ja sealt edasi

siis

Araabia

poolsaarele, edasi tulid AraaÜhendemiraadid, Omaan, Jeemen,

bia

Etioopias.

mere

Djibouti ja lõpetasime

ühe teise mambo ehk

grupi

pealiku alluvatest

Kõik

toredad

kohad

läbi

olen teinud veel ka filmi „Kui vagii-

Iraan, Omaan, Jeemen…

nal oleks hambad”

Jah,

(2007). Ja seal olid

mõistes krehvtised

pealkiri ongi
gemise
ne

laulud, filmi

tsitaat laulust.

tseremoonia

on

Vihma te-

karnevalilaad-

üritus, kus sotsiaalsed rollid

on

pea

me

Araabia
kevade
sed

poolsaarel

isegi

tegemine”,

aga nende usk

nud endiste

on

ka šonad
on

filmis

katoliiklased,

sünkretistlik, lõimu-

uskumustega. „Kui vagii-

nal oleks hambad”

puhtalt rituaali-

ei

puutunud.

olime araabia

demonstratsioonide

surma, aga

nagu

see
me

ajal. Jeemenis mõned

said

meeste kastreerimist.

Nad kõik,

käidud.

jõudsime alati just sinna, kus

möll käis, aga meid

peale pööratud ja naised mängivad

„Vihma

Ad-

dis Ababa. Läbi Iraani, üle Pärsia lahe

üle Punase

meie

Iraani.

2011 oli kolmas sõit, Teheran

oli tulemus, muutus ja rituaali mõju.

Šonadest

ja Tiibeti Nepaali, umbes

neli kuud. 2007 oli teine sõit, Katman-

No mina tundsin seda füüsiliselt.

külade

aastal,

Katmandu. Läbi Mon-

deshi, tagasi Indiasse, edasi Pakistani,

tajusin seda dialoogina. Ja nähes

ja kuuldes ka teisi,

praegu Uhhuduu-

Meie esimene reis toimus 2002.

Ulan Bator

me

Mina

kajastab seriaal „Ehh, uhja reisi esimesest tsüklist

inime-

ajal ka

meie neid meeleavaldusi

Aastal 2014 jätkasiUhhuduuriga läbi Aafrika. Addis

me

ei

näinud.

Ababa

Atlandi ookeani rannik. Sõit-

sime läbi

Etioopia, Keenia, Tansaania,

Sambia,

Botswana

ja Namiibia Atlan-

di ookeanini. Nüüd, sel suvel

film. Ma tegin selle filmi koos norraka-

(2018)
jätkame teisel pool Atlandit, sõidame

te Frode Storaasi

Lõuna-Ameerikas, Uruguaist Peruuni.

on

ja

Tore

Sætersdaliga.

Nad kutsusid meid filmima, et
vustada

vana

jääd-

hääbumisohus rituaal

tulevastele

põlvedele.

Sa oled ka

legendaarse reisiseltskon-

Esimesest Uhhuduuri reisist

kas inimesed

na

Uhhuduur

Teie

liige ja kaameramees.

eesmärgiks

on

on

möö-

das kuusteist aastat. Kuidas tundub,

teha

jalgratas-

tel tiir ümber maailma. Läbitud rei-

nud või

on

aja jooksul muutujäänud samaks?

on

kõik

Uhhuduurlased

on

ikka samasugused.

Põhiline liikuma panev

jõud

on

külm

õlu.

teater

muusika kino
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Mis

on

ka

igati okei. Siin

on

oma ro-

mantika.
mõttes

väga hindan

ma

uhhuduurlikku suhtumist,
ma

alati ei suuda

na.

Ma

mis viib

ei ole seal väärtus

see

omaette, oluline

teatud suhtumi-

on

juhtumistesse ja seiklus-

tesse, kuhu muidu
Näiteks kui mingi

suund

ennast,

krokodillide ja

ning

sassis,

avasta-

kusagilt

jõehobude vahelt…

jõuda kuhugi

siis

joodetakse

täis

siis koos ära eksitakse

takse

see

saare

on

ma-

gada ei saa… Teine päev oleme mingi
miljonäri juures villas või sööme peenes

restoranis õhtust Pakistani

parlamendi liikmetega. Ja
ne

osariigi

samas

selli-

süüdimatu uhhuduurlik suhtumine

säilib. Et

keegi

püüa üldse olla kui-

ei

dagi teistsugune.

ei satuks.

kunagi

paadimees kusagil

jõe deltas

Botswanas

isegi kui

sellega kaasa minjaksa õlut juua. Ja

lihtsalt ei

õlu õlleks, ega

ja

seestpoolt

kohalik öömaja. Möll käib, lärm,

Muidugi. Ses

ne,

käib lukku ainult

Et

peale, kus ko-

Kondid
Seda

peavad vastu?

me

gi eraldi

ka

kunagi

puhas reality check,
kord

veame

ka ikka

ei tea

ja

trenni ka ei tee. See

ega kee-

alati

on

et vaatame, kas

see-

välja. Nüüd tulevad seal

mingid neljatuhandesed pla-

halikus bambusest kõrtsis korraldada

tood ja üle Andide ronimine, võib-olla

tohutu disko…

kümnekraadises külmas

Ses mõttes
Uhhuduur

seis

ja

on

hästi sümpaatne, et

kõike muud kui tavali-

Isegi kui positsioon, rahaline

reis.

ne

on

eeldaksid,

vanus

et

ba natuke vaiksemalt ja

võiks ju-

mugavamalt

Aga me ööbime mingites urgaskaupleme alla. Kui hotelli öömaja

Ma

ise

miski, mida
gem

salt

karm värk.

tunnen, et Uhhuduur ei ole

on see

ma

nagu

tingimata ootan, pi-

loodusjõud,

aeg-ajalt tuleb ja millega

mis lihtma

pean

kaasa minema.

võtta.

tes,

maksab viiskümmend eurosenti, siis
tuleb

Ja

see

kolmekümne viiele kaubelda.

samas

pole mingi probleem maksta

Lõpetuseks ka
ma

paar

küsimust, mida

kõigilt küsin. Milline ilm sulle

meeldib, ja millised maastikud?
Päikesepaiste, kui saad ise varjus olla,

kaksteist dollarit väikese

aga

tud õlle eest

Väga meeldib talv ja käre pakane, noh,

smuugeldakusagil islamiriigis. See

võib olla kohati väsitav, aga

ma

selles ka

tõesti

oma

väärtust.

Ja

me

adun
sa-

siis

niisamuti meeldib sombune

on

taevas

ilm.

selge. Tohutult meeldib

Siberi talv, ikka selline -20 kuni -40,

kujuta ette, mingid tüübid,
jorsid Eestist, ja me istume Pakistani

kui jope hakkab seljas juba ragisema
ja kõvaks muutuma. Maastik. Ava-

opositsiooni juhi, peamise islamipartei

rus.

liidri suveresidentsis, joome teed ja siis

Karula

rahvuspargis künkal ja vaatad

metsa.

Avarus,

tume… No

Hannes

küsib,

de Pakistani

et

„noh,

mis te siis

nen-

aatomipommidega kavat-

sete teha?”. Mina

mõtlen,

et

issand, kes

Avarus võib olla ka siis, kui oled

mets… Mäed… Mäed

tähendavadki avarust, võimalust näha

kuhugi kaugele.

meid üldse vastu võtab, aga mis kõige
imelikum

see

suhtumine läheb pea-

le mitte ainult kohalikele

joodikutele,

Tänan.

Ja head minekut teile uuel

Uhhuduuri tretil.

vaid erinevatest klassidest inimestele.

Ühel hetkel
me
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me

ööbime rentslis, ole-

kusagil lõbumaja tubades, kus uks

Vestelnud Donald Tomberg

IDA-EUROOPA VULKAAN
Silver Vahtre

„Elagu skandaalid ja kollased

san-

daalid”.Režissöör,~operaator~ja~stsenarist:~

Lapiniga, mõningane kokkupuude filmitegemise praktilise poolega ja (eel)-

Manfred Vainokivi. Produtsent: Marju

arvamus,

Lepp. Monteerija: KerstiMiilen. On-line-

nina teise kunstniku

montaaž:~

Tanel

Toomsalu.~

söör:~ Horret Kuus. Teksti

Helirežis-

lugesid Tambet

Tuisk ja Üllar Saaremäe. Dokumentaalfilm,~ video,~ värviline,~ kestus~ 53~ min.~ ©Filmivabrik 2018. Esilinastus 24. IV 2018
nos

ki-

Artis.

Esilinastusele minnes püüdsin sellegi pagasi ukse taha jätta. Sokutasin
ennast

avaldan

uue

filmi kohta

juhul, kui linalugu mulle

arvamust

meeldib.

peategelase kõrvale

istuma

Halvasti

ütlejaid ja näägu-

tavaid

ja

süvenesin ekraanil toimuvasse.

Nägin tuttavaid nägusid ja kohti,
ilustamata kaadreid kunstielust,

et

oma

asjadesse toppi-

ma.

kõige
Lubasin,

et üks kunstnik ei pea

aga

paeluva pildikeelega,

dantkosutavalt

nukrat

lugu

eelsü-

eakast

kunstnikust ja tema kaaslastest. Ajaja eluloolisi viiteid polnud, kuid oli

kõiketeadjaid leidub niigi ja
väljaõppinud filmikriitikud on Eestis

koos teistega naerda, igav ei hakanud,

samuti olemas. Minul oli varuks vaid

võib-olla filmi

pikaaegne
„Elagu

tutvus kunstnik Leonhard

ainest

järelemõtlemiseks. Kõhistasin
pealkiri tundus natuke

liiga müügimehelik.

skandaalid ja kollased sandaalid”, 2018. Režissöör Manfred Vainokivi.

Leonhard

Lapin /

Albert

Trapeež.

Kaader filmist

teater

muusika kino
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Kompositsioon
Filmi

ülesehitus

oli lihtne:

voogudest ilmuv ja
ne

raamistas

neisse

udustest

naasev

monoloogide ja

te-esitluste vaheldumist;

nai-

avamis-

monoloogile

keskosas olev lõik, kus ta galeriist väljudes korraks seisatab, mõjus kui oma-

jutustus. Filmi lõpus tukub Meel

ette

Lapini

kõrval

ja Riho

Sibul

laulab

kustuvast küünlast. Võimas! Manfred

järgnes seltsielu, vestlusele kolleegide-

Vainokivi ei illustreerinud, vaid

ga sõnavõtt kaamera

tas.

ees

ja vastupidi.

Ajaliselt pikemad olid avamised ja eks
see

oli ka loomulik

on

„Film elab pildi,

mitte teksti

ta ise öelnud.

rohkem inimesi

ja rohkem põhjust ringi vaadata. Näh-

Filmi sünniloost

tu-kuuldu oli kaasakiskuv, film tervik-

Kuuldavasti sündis „

lik. Manfred Vainokivil

ja kollased sandaalid”

terav

on

kaadrikompositsioon

tema

kujupeal,”

selge,

on

vaatenurgad leidlikud. See,

et

pilk,

pildili-

Elagu skandaalid

viie aasta

mõneti juhuslitagused kaadrid filmi

alguses ja lõpus

ei olnud üles võetud

kult

selt vaheldusrikas film oli üles võetud

eluloofilmi tarbeks. Eluloofilm ei ol-

vaid ühe

nud sihikul ilmselt ka siis, kui umbes

kaameraga, näitab operaator-

režissööri

professionaalsust. Meeldi-

vaks üllatuseks oli seegi, et teksti oli
nii hästi

kuulda. Polnud vaja kõrvu

kikitada ega naabri käest küsida, mida
nagu eesti filme vaadates para-

öeldi,

ku tihti ette tuleb.

Suure
seast

jäi meelde Raul Meele
skandaalid

Kaader filmist
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need, milles räägiti.

hulga ilmekate portreeplaanide

„Elagu

pinit salvestama juba plaaniga temast
juubeli puhul film kokku panna. Režissöör Manfred Vainokivi

nud,
da

Paljud tekstita kaadrid olid isegi
kõnekamad kui

aasta eest hakkas Filmivabrik Leo La-

oma.

ja kollased

Filmi

et

pigem

sisemine

on

soov

selgita-

kirjelda-

loomingulisuse tekke ja kao igavest

korduvust kui huvi konkreetse elukäigu vastu viis ta

sustamata, kui

lõpuks Lapinini, täppalju olid selle põh-

juseks isiklikud pained

sandaalid”. Raul Meel.

või kui

palju

„Elagu
skandaalid

ja kollased
sandaalid”.

Kaader filmist

motiveeris teda eesmärk

jäädvustada

kaduvaid eluhetki. Niisiis

polnud

gemist kunstniku retrospektiivse

te-

mo-

pin räägib nilbusi

KUMUsse saabunud

kohalikule

bravuuritarile.

naeravad,

kuid

Mõlemad

kommunikatsioon

numendiga ja „teistel dokumentalisti-

puudub, neil pole teineteisele

del

mit.

ruumi

on

teha”,

Lapinist veel

nagu Valner Valme

mõni film

igati õigla-

selt nendib.l

Ühe maski taga

piratsiooni

kujutab

on

Mis

tühjust.

vaimset

on

„Lapini müüt”? Paljud teavad

poeet Lapini alter

ego

olen raske

Toomas Vindi

leppinud”

ja

on

teatraalsuse juures tavaline

oma

lihast ja luust meesterahvas. Tõsi, üle
keskmise sensuaalne ja

sekindel,

piisavalt

et keerutamata

ta maailma

teinekord

ene-

öelda, mida

asjadest arvab.

pealtnägijates

Kas

selline,

kohmetust

tekitav otsekohesus võiks olla

hoopis

peaks eneseiroonilist

poos?

Või

leliste

naudingute ülistust ja bravuu-

ri nii enda

loomeks,

mee-

tugevuste kui ka nõrkuste

tunnistamisel
oma

lugema peeneks müüdikirgliku loomuse

kiks voolimist aga

monoloogi

müstifikatsiooni,

juttude kangelast. Kunstnik Lapin
kogu

Oma rolle

innukalt.

dates Lapini mitmeks tükiks

Albert Trapeeži

mas-

lavaliseks rolliks,

ins-

ammutav vaim, teine mask

etendavad mõlemad
Müüdi murdmine

sõnu-

tühjusest

mis

Vaa-

lõigatud

lõpeb sõnadega „Ma

iseloomuga
nagu

mees

ja sellega

monoetendust,

poleks igale näitlejalegi jõukohane.
„
Elagu skandaalid ja kollased
daalid”

(tsitaat

Trapeežilt)

san-

käivitub

Trapeeži Lundja mana võimsa ettekandega; seejärel näidatakse Lapinit,
aga

alguses, lõpus ja vahepealgi kuu-

leme taustaks

Trapeeži-lugusid.

kumb õieti, Lapin või Trapeež,

peategelane

Nii et

on

filmi

või kelle müüti film lam-

mutab? Tundub siiski, et Vainokivi ei
lammuta ega ka konstrueeri; ta näitab

Lapinit
nurkade

lihtsalt

võimalikult

alt: esinejana,

paljude

mõtisklejana,

et lõbusalt kaasa lüüa maske kandva

elunautijana… ning jätab vaataja

seltskonna avalikel etendustel? Üsna

sustada, milline

filmi

lõpus

on

tu-

leb nentida, et selline lavaline ehedus

neist

on

ot-

„õige”.

lühike stseen, milles La-

teater

muusika kino
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„Elagu skandaalid ja kollased

sandaalid”.

Kaader filmist
Kui

pilt ei meeldi

peaks kaebama, kui selline pilt

ei meel-

Filmi esitlusest oli mõni nädal möö-

di? Kas režissööri

dunud, kui

sellest, mida kaamerasilm fikseeris,

„Lapin

ETV kultuurisaates kõlas:

seal filmis selline

on

joodik, kes kabistab
si

ja võtab

nu

paks

vana

ateljees

oma

nai-

näituse avamisel veini. Mi-

kokkupuuted Lapiniga

olnud

on

hoopis teistsugused.”2Kuulsin midagi
sarnast

juba esilinastusejärgsel koos-

peale, kes tegi filmi

ja seks pärast tööd hoiavad

tervise kor-

ras? Tundub, et Vainokivi ei ole kavatsenudki vaielda erinevate

arusaama-

dega ülevusest ja labasusest. Paraku,
kui labasustest rääkida, siis mulle oli

viibimisel. Mitte küll nii häälekat ega

purjus Lapinist

käskivat, rohkem

vaadata viimast Eurovisiooni…

nagu viisakat kõhk-

lemist: „Võib-olla oleks võinud

isiksust

Ilus

kunstnikku

on

vastuolulist

ja

kahtlemata raske

tunnipikkusesse filmi

ära

olgem õiglased: Lapinit

takse

omas

elemendis

vaevalt

mahutada,

kuid

märksa

piinarikkam

kepi-

juttu vähem olla…”
Suurt

näida-

lõõgastumas

ja inetu

Pärast stalinismi

sel

poolel oli

lõppu, 1950-ndate tei-

Eesti kunstnikel võimalik

pöörduda tagasi maaliliste väärtuste
juurde ja tegelda ideoloogilise võitluse

asemel kunstilise

eneseväljenduse-

ja töötamas, praalimas ja õpetamas,

ga. Leonhard

arutlemas ja hädaldamas. Näeme mi-

da, kes seda teed jätkas. Oli

tut vanameistri

juubeliga seotud

tuse avamist. Näituse avamine

näi-

ongi ju

pigem pidu pärast pingelist loomist,
range

etiketiga esindusüritus. Teosed

räägivad nüüd enda

eest

ja

autor võib

rahulikult nina täis võtta. Kelle
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või

filmitava peale, kes deklareerib, et vein

peale

uuesti side

Lapin kuulub põlvkonaeg leida

kaasaegse kunstiga, (taas)-

avastada abstraktsionism, modernism,
sürrealism.

(nähtamatu)
sid tema ja
kreedoks.

Kultiveeritud

vorm

ruumi haldamine

ja

kujune-

paljude tema kaasaegsete
Kujutamisvahendite valda-

mine,

pidev enesetäiendamine kom-

Kas loodusfilm…

positsiooni, värvus- ja vormiõpetuse

Lõunanaabrite

ning kunstiajaloo alal

(„Kunst”) toimetaja, läti kunstnik Ja-

on

sellele

konnale enesestmõistetav; neile

vaja õpetada,

et inetuse

tundma

peab

ilu

põlvpole

kirjeldamiseks

loomise

saladust.

nis

Borgs

omal

nimetas Leonhard

dati

sed sandaalid”

väljanägemise ja isikupärase

„Elagu skandaalid ja kolla-

Eluloofilm

ju

pole hoopis loodusfilm.
portreefilmiks

mitte,

käitumisega boheemlast. „ Elagu skan-

justkui

daalid ja kollased sandaalid”

liig mitmeplaaniline

vaatajal

Lapinit

le tabava võrdluse meenumine tekitas
mõtte, kas

naalse

„Maksla”

ajal Ida-Euroopa vulkaaniks. Sel-

Vastukaaluks homo soveticus’ele eten-

igapäevaelus vabameelset, origi-

almanahhi

üheplaaniline,

reportaažiks
ikka

pole kee-

pole paha neid pisiasju teada.

gi žanrimääratlusega rahul. Energiat

Leonhard Lapin pole end muide kunagi ehtinud ülearu originaalsete välis-

ja inspiratsiooni purskava kunstniku

atribuutidega. Talle

te

on

piisanud lop-

sakast habemest,

kõrgest vaimsusest
ja postulaadist „Õnneks ei ole Jumal
mind

rikkunud hea väljanägemisega”. Oma mehelikkuse (mis teatavas-

ti ei
on

pruugi olla esteetiline kategooria)

ta aga Albert

võtnud

Trapeeži abiga kokku

sõnadega: „Mida teha, kui

on

keha!” Kui tal ongi omad salasoovid ja
täitumata
ei

unistused,

siis meid ta neisse

pühenda ja Manfred Vainokivi

ei ole

üritanud neid ka üles filmida.

„Elagu skandaalid ja kollased

vaatluse kuulutamine looduse uurimiseks võiks vaidlused

juhul

ei

algaks film

metsa hommikuse

gaks

mere

lõpetada. Sellisel

enam

Margit Kilu-

suplusega. Film al-

kujundiga,

meri tähendaks

armastust, elu taimelava; merest tulev
naine oleks

bol.

viljakuse ja loovuse

Järgneks populatsiooni

süm-

vaatlus

keskendumisega ühe konkreetse
se

isa-

funktsioneerimisele ja sotsiaalsetele

suhetele teiste
Eesti

filmil

isenditega.

kinematograafias

on

loodus-

pikk ja väärikas ajalugu,

seega

sandaalid”.

Kaader filmist

teater

muusika kino
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ei

tohiks selline võimalik vaatenurk

loomine, kunst

on

kultuurset inimest solvata. Kui panna

kunstniku ametit

skandaalide-sandaalide

tada kui ka

kõrvale

näi-

teks krestomaatiline „Tavaline rästik”

(rež

Rein Maran,

1978), märkame kohe

mõlemad filmid

sarnasusi

algavad

šamanistliku joiuga, mõlemas
line paaritumine, mõlemas
uuritavaid

on

olu-

jälgitakse

sümpaatiaga, kuid nende
ei

tegevusse

sekkuta.

Mõlema

filmi

kaadris

(ja kaadriraami taga) kihab elu.
Bioloogilised ja vaimsed müstee-

riumid

selle poolest sarnased, et
lõputult uurida ja mitte ku-

on

neid võib

nagi lõpuni
dates
on

mõista. Loodusfilmi

pole vaja juurelda, kas

vaa-

söömine

väärikas tegevus, kas üle värvli ripvatsa ikka sobib näidata

puvat
kutse

kopulatsioonile

on

ja kas

viisakas või

ebaviisakas suhtlemise vorm. Kunstnikud

pole looduseuurija seisukohalt

ei

inimesele

on

vajalik ja

võimalik nii õpe-

õppida. Lapin kulutab

le teemadele

nei-

hoopis rohkem sõnu, kui

temalt roppusi
kõrv tähele

väikekodanlik

ootav

paneb. Tõsisemad jutud

räägitakse ateljees, kus näeme, kuidas
kunstnik töötab, ja kuuleme, mida ta
tähtsaks

peab. Kaamera jälgib tähelepanelikult ka ümbritsevat keskkonda
ja selles olevaid objekte;
kuidas

märkame,

me

pealtnäha juhuslikud esemed

ja nipsasjad kummalisi kooslusi

moo-

dustavad. Lapin oskab leida tähenduslikke seoseid ja

tuntud nähtus-

ammu

tele uusi funktsioone anda, näha triipkoodis või lõikelehes

graafilisi

võima-

lusi, riiklikes sümbolites erootikat ja
naises masinat.

Igaüks selle peale

le. Lapin tunnistab, et ei tule

gi kergelt, kuldmunad

see

ei tu-

temal-

ei kuku taevast.

ilusad ega inetud; nende igapäevases

Tuleb ohverdada, avastada maailma ja

elutegevuses tuleb kõike

iseennast

ette.

nii

ja

mõndagi kogeda.

Lust-

likult veini rüüpavat ja muheldes luu…või kultuurifilm?
Erinevalt loomadest

letusi
on

inimestel

välja

lugevat Lapinit vaadates näib,

ohverdatud

on

et

rõõmuga.

arenenud keeruline kultuur. Vähemalt
me

ise usume, et meil

Vainokivi
kultuuri

filmi

see on.

Manfred

kangelane muretseb

järjepidevuse (mälu) ja jätka-

(haridus) pärast. Pole vaja lasta

mise

ennast

segada vanainimeselikust

nast

keskpärasuse laiutamise, kuns-

tori-

Ajastu kroonika
Filmis näidatakse

palju kunstnikke ja
kultuuritegelasi. See on väärt materinimesed kaovad,

jal
ei

sekku, kuid

tiõpetuse allakäigu ja kunsti publikust

seina

võõrandumise märkamine

nähtamatuks

privileeg,
guses

sama

vanuses

jaaegu

pole ealine

juttu räägivad igasu-

kultuuriinimesed. Hil-

nimetas üks käremeelne kuns-

titegelane kogu 21. sajandi kunstielu
hüljatute salongiks, kus kunstnikud
oma

hobide kallal nokitsevad. 3 Har-

rastused,

mis huvitavad ainult harras-

tajaid endid,

ei tohiks asendada

tegevust, looming muutuda

põhi-

amatööri

ajaviiteks. Kunstniku põhitööks olgu
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salvestused

säilivad. Manfred Vainokivi vaatleb,
ei tee seda nähtamatu

tagant. Näib,

et ta

on

osanud ise

sest vaadeldavad

jääda,

tunnevad end vabalt, neil
rahirmu ega

pole kaamerambipalavikku. Krambi-

vaba õhkkond teeb filmi
ka

kergeks.

Kas

kergemeelseks?
Kunstnikud

korralikult
üks näitus
kultuur

joovad veini, nad

riides,

heas

järgneb teisele, paistab,

on au sees

et

hoolimata sellest, et

kulka raha ei andnud ja
ki keeras. „Seksi

on

toitumuses;

on

Signe

Kivi käk-

jalaga segada…;

„Elagu skandaalid ja kollased

sandaalid”.

Kaader filmist
tulevad…;

pagulased

mias hävitatakse

kunstiakadee-

isiksusi…; olen

eest-

valikud

jooned, jõudsalt edenevas filo-

soofias levis arvamuste mitmekesisus,

lane ja laulan nagu lind…; arendame

religiooni asendasid müsteeriumid…

eesti keelt

juba

Paraku

võe-

guse saanud

sees…;

ti

munn

ja

nuss

Bologna deklaratsiooniga

eesmärk haridustaset

et kusta üks

olema

on

alandada…;

portree, selleks peab sul

piisavalt pinget

sees…;

nism

on

teada seegi, et Kreekast al-

naabri võimu alla.

kuns-

nii palju vaja…; ta räägib ainult iseendast…; voodis on kõik

Kaduvik

naised

da eluaastani

tiõpilasi pole

ühepikkused…; Sixtuse kabeli

laemaaling

on

homoseksualismi pro-

armastus on tugevam kui
surm…,” kõneleb Lapin. Mida sellest

paganda…;
järeldada?
lik ajastu

Kas

on

ja Indiani levinud helle-

langes lõpuks ühe ettevõtliku

kordumas hellenist-

individualism ja kosmo-

ja igavik

Kui tehakse film

seitsmekümnen-

hiivimaterjale kasutamata,
nikku.

Tema

tõekspidamised võisid

välja kujuneda palju

varem;

kui ta aga

neid nüüd kordab, siis kõlavad need
vanainimese

orientaalse kultuuri segunemine,

näiteks

suust.

avaldas

Albert

kahekümne kuue aastaselt ja

tus, nautlemise ülistamine, seksuaalse-

üldrelatiivsusteooria

te kõrvalekallete soosimine?

seitsme

näiteks

skulptuuri rahastati heldelt.

Samas väidavad

ajaloolased,

toris ei nähtud

enam

maist

lugu,

et

skulp-

muusade eba-

lemmikut, vaid tolmuse põllega

käsitöölist.

Kirjandusest kadusid rah-

Einstein

erirelatiivsusteooria

ruslikkuse asemel õnnelik olemise kul-

Hellenismis peeti kultuurist

ar-

siis näeme

kinolinal seitsmekümneaastast kunst-

politism, ühiskeel ja õhtumaise ning
voo-

oma

jõudnud kunstnikust

lõpetas

kolmekümne

aastaselt, kuid peamiselt

tun-

takse teda keelt näitava sorakil juus-

tega vanamehena. See populaarseks
saanud

foto

on

tehtud alles

seitsmekümne teisel

Alberti

sünnipäeval, mil

geeniuse tähtsamad tööd olid ammugi
ilmunud. Nii et

teater

„Elagu skandaalid ja

muusika kino
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kollased sandaalid”
ettevaatlik

vaatajal tasub olla

mitte kõik ekraanil näi-

P.S.

miks

Küsisin,

datavad Lapini-Trapeeži tembud ei ole

Uno Naissoo

ealiste iseärasuste

Händeli tõsiste

ilmingud; need

või-

vad olla ka tsitaadid varasemast ajast.

Midagi pole teha, suurkujudest

te-

saanud. Kuna tuntuks

on

võtab aastaid, siis

saamine

kaamera käivitamise hetkel
eakad. Selle pärast

on

mida isegi neil

on

on

ei

pahe,

raske vältida.

Manfred Vainokivi

loojast,

üsna

mõtet

geeniuste elu

peagi kerge olema ja vanadus

on

kerged rütmid segamini
meloodiatega. „Keeru-

nagu tunde
No mis

järgi,”

sa

vastas filmi autor.

sellise

mehega teed?

Tu-

leb ta kas omaks võtta või vait olla!

kujud

juba

pole siiski

liigselt kurvastada

„Elagu

line seletada, valisin muusika rohkem

hakse dokumentaalfilme alles siis, kui
nad tuntuks

kõlavad

skandaalides ja kollastes sandaalides”

Viited:
1

2

3

teinud filmi

Valner Valme. Vainokivi lammutab

ni müüti.

Barbi Pilvre.
Siram.

Lapi-

ERR 25. IV 2018.

OP, 16. V 2018.

Hüljatute salongist pikisilmi pär-

leid oodates.

Sirp

17. V 2018.

vananejast. Võib ju tunda

mitte

et üks uhke põlvkond on lõpusirgel, kuid filmist kiirgab usku, et

SILVER VAHTRE (sünd~ 1953)~

lõpetas~

Eesti

disaini

peagi süttivad uued küünlad ja

eriala 1977. aastal. Ta

kahetsust,

kavad

järgmised vulkaanid. „Tundub,

et vanadus

poolt

on

on

selline

paha asi, teiselt

aga täielik

see

vabadus,”

leb Leonhard Lapin. „Tähtis

hing
In

on

üt-

on see,

et

Kunstiinstituudi
on

tegutsenud lin-

nakujundaja,~ graafiku~ ja~plakatistina,~ kujundanud üle saja viiekümne teatrilavastuse.~Mängufilmide~„Karu~süda”~(2ooo)~ja~
„Detsembrikuumus”~ (2008)~ kunstnik.

puhas.”

spe!

Muusad

ja

Leo

Lapini noorsoorahutustele pühendatud maal „Rahva Hääl” (1989).

Kaader Silver Vahtre
Tiit Verniku
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purs-

Riikliku

foto

ateljees

1990. aastal toimunud fotolavastusest.

OTSEÜHENDUSEST VÄGEVATEGA
Kerttu Soans

„Jagatud valgus”. Režissöör~ ja~ operaaKullar

tor:

Norkroos.
ne

Produtsent:

Erik

Monteerijad: Kullar Viim-

ja Erik Norkroos. Toimetaja: Peep

Puks.
sa,

Viimne.

Helioperaatorid:

Antti Mäss,

Jevgeni Berežovski ja

Erik Norkroos.~ Heli~
Paats.~

Mart Kessel-Ot-

järeltöötlus:~ Tanel

Pilditöötleja:~ Lauri Laasik. Graa-

nende vaimul teravneda, füüsisel püsida ja

aina erilisemaks

loomingul

kirkamaks muutuda.

jad viitavad

vaimse

ja

Niisugused loo-

vägevuse reaalsele

olemasolule ja alatisele kättesaadavusele.

Muidugi vaid nendele, kes oska-

vad. Kes oskavad

oma

elu

puhastada

ebaolulisest virvarrist ja keskenduda

filine~ disainer:~ Indrek Köster. Dokumen-

sellele, millele nad keskenduda taha-

taalfilm,~ portreefilm,~ video,~ värviline,~ kes-

vad. Mõlemad naised kinnitavad mi-

tus 59 min. © Rühm Pluss Null.

Esilinas-

tus 16. 111 2018 kinos Artis.

nu

ähmast, kuid kindlat teadmist asja-

de toimimisest: kõik

on

võimalik, tuleb

ainult tahta. Ja mitte ainult tahta, vaid
Alles

oli, kui nägin prantsuse

see

žissööri

re-

õigesti tahta.

Agnès Varda ja üleelusuurus-

te fotode

tegijast tänavakunstniku JRi

filmi „Visages,

Eksimatu. Poeetiline. Ülendav

Villages” (eesti keelde

Kullar Viimne kuulub nende õnnelike

tõlgitult „Palged, paigad”, 2017). Filmi

dokumentalistide hulka, kes oskavad

valmides oli

ise kõike teha.

Agnès Varda 90-aastane.

See üks lummavamaid dokumentaale viimaste aastate saagist
emotsionaalsest

mälust

polnud
veel

nudki, kui linale tuli Kullar
film

„Jagatud valgus”

raažikunstnikust

Viimse

portree

Dolores

mu

kustu-

vit-

Hoffman-

nist, kelle 80 aasta

juubelit filmis
hulgas tähistatakse.

muu

reks elatud elu ja üks katkematu
dumus

päeva,

väljendada
hetkest

ennast

hetke,

olla

elul

parimal võimalikul viisil kaame-

rasse

voolata.

iga hinna

suuveen-

eest

Ei

mingit pressingut,

põnevuse väljapigista-

mist, ootamatult

valguse kätte

monteeritud saladusi. Pigem

oleks siin mingit

vahelesegamist, just-

päevast

kui ei olekski mingit

pidevas

tulemus

on

filmitegemist. Ja

alati teada

eetiliselt ek-

javoolamises. Mõlemad kunstnikud,

märgilt ülendav. Polegi

üks režissöör ja teine

kriteeriumid.

justkui

inspiratsiooniväljaga.
ki,
see

et

Pole

kahtlust-

poeetiline,

ees-

nii tavalised

Ei filmi algus ega lõpp vasta kindla
peale minekule, kus vaatajale juba esi-

kaadritega lasso kaela visatakse,

see

põletavkirglik tegusus,

meste

oma

teemas olemine lasebki

et teda siis läbi filmi vedada

just

24/7

vitraažikunstotseühenduses

tegu

mori ja väheste vahenditega laseb oma
kangelase 10l lahti rulluda, justkui ei

simatu, tunnetuslikult

oleksid

on

vaatlejaga, kes sooja huu-

loomingulises allalaadimises ja väl-

nik,

tõm-

matud ja mitmeti mõistetavalt kokku
delikaatse

Agnès Varda ja Dolores Hoffmann.
Kaks naist. Kaks maailma. Kaks

Jalutab ringi, filmib siitsealt, võlub portreteeritavaid ja laseb

teater

muusika kino

ja lõpus
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üles puua. Pole lassot ja
ega

pole vedamist

poomist. On nõtkel sammul läbi-

tud kunstnikuks olemise tihedad sala-

aiad,

mis lähevad õide

haarama, kaasaelamine loole muutub

sügavamaks, kõik hakkab justkui isiklikult puudutama.

ja hakkavad vil-

„Jagatud valguses”

kui

tal ei tundu kaamerast sooja ega kül-

kõik

lõpuks kohale jõuab.

Kui

kinosaalis tuntud esimeste emotsioo-

ma

nide alt ilmub

ga otse nende

välja

„Jagatud valgus”
si, mis nii rütmis,

režissööri

on

loogika.

film täis taipami-

pildis, helis kui

sõnas

endast vilksamisi teada annavad. Alguses
on

on

palju lõbusat, sest peategelane

humoorikas ja tema pisiasju

arvatud

(kaasa

olevat,

ta

tihti

Dolo-

res

see

Hoffmanni

näeme

ju kandma ehk alles pärast filmi. Siis,

plaanis,

suures

suhtleb

operaatori(te)-

poole pöördudes,

seks

(kuigi operaatorid millegipärast
vasta). Avastad, et naeratus, mis

ei

filmi vaadates hetkekski

kao, äratab südames

näolt ei

ja

et

mitte tunnistav hoiak

ja

algrõõmu, selle pattude vastandi,

stereotüüpe)

on

ootamatu, kohati ku-

raasikaski. Kuulad ja itsitad, oled ehk

isegi üllatunud,

et kõik selle nii vabalt

vastu võtad. Eks
mis lahti ka

õige

pea

hargneb fil-

peategelase hipiminevik ja

hing veel

su

rõõmu selle

ühiskondlikke auastmeid

väljenduslaad

mis

teeb filmi veel eriti mõnusalt kodu-

mu

sees on,

üle,

selle pärisrõõmu,
rõõ-

elamisest enesest. Äkitselt mõistad

ekraanilt üle libisevate inimeste ja ka
iseenda motiive, miks hommikul üles
tõusta.

Taipad,

et

nii tõsine, kui

se

see

kõik

pole üld-

ka otseselt

nalja
„kusagil all” pidevalt
me

kristliku maailmavaate segatus pagan-

ei tee. Filmis

luse ja mille

mingi väike sõbralik vimka võimalus,

kõige

välja inimene

muuga. Sealt koorub

ise. Oma veendumuste ja

valikutega ning

neist

tingitud

rõõmu-

de ja pettumustega. Siin hakkab
saamine

aru-

vaatajat vaikselt oma embusse

„Jagatud valgus”,

ei pööra hetkekski magusaks. Ja
isegi siis, kui puudutatakse valusaid
asi

teemasid
si
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(kunsti kadumise tendent-

tänapäeva ühiskonnas),

2018. Režissöör Kullar Viimne.

Dolores Hoffmann kohtub hommikul võttegrupiga.

Kaader filmist

on

ei

mõju

see

masendavalt. Sest kõik

iga
on

inimese enda valik

kunstnikke,

ju ikkagi
kaua, kui

on

nii

ja

ka kunsti. Kunstnik

on

püsivat pole midagi. Dolorese
mine kunsti

on

et kunstnik

gavale,

armu-

aga immitsenud nii sü-

ja kunst

kokku

on

Dolores Hoffmann leiab alati tööd, ta

sulanud. Võiks öelda, et Doloresest

tahab seda teha, ta oskab seda teha ja

saanud kunsti pruut.

see

õnnestub tal. Milline

jõuline karak-

tahab,

teha tööd,

on

ter meie endi seas, siinsamas Tallinna

ta,

vanalinnas Katariina

eemaldanud kõik

käigus!

Leonardo da Vinci pruut

puhul

Mõne inimese

peab kõik,

tema

Ja kui tegu

tooma.

loetelu päris
Hoffmanni

teisiti, kui

on

nime

välja

ees

kellegagi, kes

elanud kaua ja teinud

on

palju, võib

see

pikaks venida. Dolores

puhul pole mingit tõrget

teda lihtsalt Doloreseks kutsuda. Esiteks

tegu ilusa ja harvaesineva

on

kõlab natuke nagu

mega,

jalamilt, kuid peamine
ne

ise, Dolores ise

omas

ni-

Olümpose
ikka inime-

on

terviklikkuses,

julges lihtsuses.
kunsti

on

millest

alguses,

juba koolitüdrukuna.

et

elust

rahul,

et

kõik

on

Ei

see, mis on

loobutud, kõik

midagi

olnud ja

see on

olnud

vabaduse nimel. Vabaduse nimel teha

segamatult
sedus,

oma

nagu

tööd. „See

sa

ei

saa

on

nagu

pissihäda,” ütleb

kunstiarmastuse kohta,

ta

ra-

oma

„ midagi, mida

kontrollida.”

Kohe filmi alguses küsib Dolores
klaasikaupmehelt, kas tollel tööd ikka
Kui kuuleb vastuseks

on.

hul

siis

on

muu.

muu.

Ometi

Isegi siis, kui

Kõik

jah-i,

on ra-

ju kõik hästi, mida muud

võiks üldse tahta. Töö

Ta

meenutab käike muuseumidesse, ju-

oma

on

õigel ajal lahku läks ja teisedki

traagilist

kõik

Dolores ütleb kohe filmi
armus

Ta

muu,

segavad episoodid lõpetas.

saa

kunagi teinud ja kel-

mis ta

lena töötanud,

ei

ta

joonistada, lõiga-

kopsida, maalida.

mehest

on

Ainus, mida

see muu

on
sa

on

olulisem kui

olemas ka kõik
sellest loobud.

tuleb nähtavale auto-

tustab Ermitaažis veedetud tundidest.

ajal. Auto ongi filmi üks võtteplatse. Seal arutleb Dolores oma muu-

„Ma olin seal üksi,” ütleb ta, „mitte

sikust poja Karl

sõbrannakestega

seid kui ka

Üksi!

või mõne

õpetajaga.

Ma lihtsalt armusin kunsti. Leo-

nardo da Vincisse, saad aru!”

Kuigi armumistel
minna
se

elus

ja
—,

nii

on

on see

olnud ka Dolore-

kunsti armumine

püsima ja ilmselt
tal ühenduses olla

on

just

see

millegagi,

operaatorit
poeg

kombeks üle

on

sõitude

jäänud

aidanud
mis ei la-

ega

intervjueerijat.

Ema

ja

räägivad kahekesi, vahel kostab

tagaistmelt

mõni Karli

kimatu kommentaar.

poja Franzu tõlNeis

vestlustes

kohtub vaataja kirgliku Dolorese rahul-

olematusega. Kunstnik esitab küsimusi
tänapäeva ja kunsti suhte kohta. Auto-

nab tiivad, ei ole vaja süüa, juua ega

ga kaasa rappudes, näuguv kass puuriga süles, lajatab Dolores meie kaasaja

magada. Sa lihtsalt oled

kohta: „Kõik vihkavad kunsti!” Kuigi

se

se

väsida. Teate ju küll, armumine

Nieleriga nii igapäevaigavikulisi asju. Autos pole

alusega kogu

oma

an-

armumi-

aeg ühenduses

ja

teie

see

on

tõsine

vahel toimib ühendatud anumate

sea-

ba

dus.

või-

kõnepruugiga

Eluaegseks armumiseks pole

melised just
ühest ja

objektist

paljud. Hüplik meel väsib

liigub

teise

juurde.

või tundest selle

Kas väsib

vastu, aga

süüdistus,

on

vaataja ju-

peategelase mahlase ja otseütleva
ära

harjunud ja pealegi

saab kriitika kõrval alati ka

nalja.

Vii-

dates otsesõnu ja nimeliselt valdadele

ja kogudustele, kes pole tema tööd

teater

muusika kino

vää-
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riliselt hinnanud,

pole

enam

ütleb Dolores: „Ma

mingi plikuška.

kuu aega kavandit, siis
töö.

Kui

see

teen

ma

on

ometi

Mispärast Arvo Pärdile makstakse

tema töö eest? Ta ei tee

Istub ja kirjutab

oma

ju mitte midagi.

noodid. See

pole

ju mingi töö.” Karl roolis naerab.

Vaa-

tajad saalis naeravad.
väga

nau-

„köögipool”, üleliigse õhu

väljalaskmine.

Ei

jätta ka märki-

saa

mata, et Dolores
simuste

on

justkui vaheajad filmitege-

mises, elu

on

on

paneb elama valgus ja val-

filmis ka

male nähtavast
sest, mis

on

Huvitavad

palju juttu. Nii silvalgusest kui valgu-

vaimupimeduse vastand.

Dolorese jutustused
keskaegsete munkade töökodadest ja
on

lameda klaasi leiutamisest, mis esialgu
tähendas vaid väikesi klaasitükikesi.

Kaameravõtted autos

ditavad,

Vitraaži

gusest

suurepärane kü-

esitaja iseendale.

teemaarendus sellises

Nii

arukas

„pihikaamera”

aknaklaasi leiutamist

Enne

ajal) kasutatigi ainult

maalib meie silme ette

res

aegsest Tallinnast,
mis
ei

on

Euroopast,

Ajal, mil polnud

elektrit, mõjutasid

ega

päikese ja kuu valgus

või küün-

formaadis andis tunnistust filmi tege-

lad. Kui mõelda kirikute suurtele lüht-

misel valitsenud usalduslikkusest

ritele, kuhu mahub sadu ja sadu hubi-

ehk nagu Dolores ühes stseenis ka ot-

sevaid küünlaid ja nende

sesõnu

operaatoritele ütleb: „Te olete

samasugused hullud

nagu mina. Paras

Hüpnotiseeriv valgus ja heli
on

lores Hoffmanni

otsusekindlal sammul mööda vanalin-

selge ja lihtne

ülesehitus. On Dolorese liin ja

on

Do-

vitraažidega kirikute

liin. Teemad liiguvadki nagu tükid vitomaette

tervikus. Jutt ja

küll, aga ikkagi ühes
pilt jooksevad sünk-

roonis; seda, millest
ka näeme ja

räägitakse, seda

vastupidi

varem

või

hiljem tuleb jutuks see, mida vahepeal
Värvi

tuntav seotus
vaevata

oleks

ja

emotsiooni rütm

ja

sisuga muudavad filmi

jälgitavaks.

Portreteeritavgi

justkui kild klaasi, kord üht

teist värvi, kord

siis

tumedam, kord hele-

na

tänavaid Püha Vaimu kiriku

kaenla all

uue

Helid

filmis

geldamine, elu hääled tänavatel,
vaikne

kõkutamine

lõbusama ütlemise

sellele lisanduvad Dolorese poja fagott
ja näpuotsaga helikausside maagiat.

Vongeldes küll
film

siia-sinna,

ikkagi üht kindlat rada

jälgib

Tallinna

Püha Vaimu kirikule tehtava, Martin

kujutava

kuaknasse

Ühel hetkel saab film valmis. Tervik

raaž,

väikestest tükkidest. Nagu elu, kui ta

aastapäevale.
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mõne

valitud

Ka

(Pärt Uusberg, Hang Massive)
paneb emotsionaalselt kümnesse ning

tegema valiku, kunagi ei saa kasutada
kõike. Ühel hetkel saab vitraaž valmis.

elatud.

kunstniku

peale.

muusika

Kolmkümmend

pead

auto-

de tuututamine, vahel ka operaatori

ju ka

alati

hüpnotiseerivad.

on

Dolorese kiiret kõndi saatev õrn hin-

Lutherit

ise vitraaži moodi

poole,

vitraaži kavandid.

dam, aga ikkagi ühest ja samast materjalist. Ja eks film kui kunstiliik ole

on

valgus

on

õhus,” ütleb Dolores.

on ka üks filmi aastaaegadest, puhas ja vaikne. Kunstnik liigub

Kullar Viimse filmil

nägime.

on

Talv ja lumi

kamp.”

raažis

peegeldusi

vitraažidel… „Kõige ilusam
siis, kui lumi

I

pildi kesk-

tervest

täis vitraaže.

gaasilampe

neid

(Peeter

vitraaži. Dolo-

vitraaži

viis

valmimist.

aastat

kestnud

protsess jõuab viimaks lõpule ja kiri-

ne on

paigaldatakse viimane vitpühendatud reformatsiooni 500.
filmi

Vitraaži sisseõnnistami-

kõrghetk.

Koor laulab

ja

Is-

sand on ligi, aga nalja saab siingi, kui
kõige pidulikumal hetkel hakkab Dolorese telefon helisema ja heliseb päris

kaua,

kui tal

enne

kinni õnnestub

see

vajutada. See detail

nii

on

omane

Kul-

meetrit lühemaks

siis paned vanad
tagumiku alla. Ja

telefoniraamatud

haige seljaga teed ka selge kok-

oma

kuleppe,
mõneks

et

pärast kella kolme heidad

ajaks pikali.

lar Viimse huumorile, et tundub, nagu
oleks režissöör ise Dolorese käekotti

Kui aeg kaotab tähenduse

helistanud. Nagu ka kirikuisade jutt

Dolores Hoffmann

ja olek sel pühalikul ettevõtmisel.

kolmekümne

liselt armsad

Tõe-

maiuspalad, tänapäeva

elu suhtes nagu natuke nihkes.

on

loonud vitraaže

kuuele

sakraalhoonele

Eestis, Soomes, Jaapanis ja Venemaal.

Ja need pole

mitte lihtsalt ilusatest vär-

vilistest klaasidest

Kuigi Dolorest võib nimetada kunsti

pruudiks,

sele kunsti
mise

elu

tal lisaks

on

on

pidevale igatsu-

järele ka pidev kunsti loo-

kogemus.

Ta

on

tabanud ära, et

lakkamatu tegutsemine ja kui

pole tegutsemist, pole ka
Oma füüsilisse

ma,

kellel

on

enam

elu.

kehassegi suhtub

nagu vanasse, aga

ta

koduloo-

armsasse

omad

pildid kirikuaken-

del, vaid religioosselt läbitunnetatud

Kokkulepped kehaga

kompositsioonid.

Kas ta

mene? Tundub, et

on,

ühe
et

sest siis

veendunud ka loodusvaimude
et ta mitte ainult ei

vaatle loodust, vaid ka suhtleb loodusega,
on

uskudes,

et kõik taimed

kirikute

Keskaegsete

vitraažide

kohta ütleb kunstnik, et siin tuleb olla

ühtaegu

eakamate

Sama mõtte esitab ta filmi

keha

mõnele

on

justkui „vana koer”, kes kaitseb

nii

keskajas kui tänapäevas.

Püha Vaimu kiriku

ka seltsielu eest, kuhu inimmass loo-

arutavad

jat veel tõmbab, olgu

vitraaži kavandit.

jumusest
sul ikka

siis vanast har-

mälestuste

või

on „vana

kauaks eemale

mõjul.

Kui

koer” kodus, siis

jääda

ei

Ja

saa.

sa

mis nii

viga tööd teha! Oledki vabastatud.

Ka

Dolores ütleb, et kaheksakümnes sün-

nipäev,
le mitte

juubel see ikka on! See pomidagi. Viiskümmend oli see,

mis

ja puud

omaette olendid.

teeb ta hästi kaasa. Mõeldes teistegi

loojate peale

usklik ini-

pühakirja järgi. Dolores tunnistab,

on

olemasolus, öeldes,

vajadused ja veid-

rused, millega tuleb arvestada,

on

kuid mitte ainult

rääkida

filmi

alguses ka
pastorile, kui nad

lõpuks valmis

saava

Tõepoolest, kuidas

tänapäeval neid asju, mida

räägiti kuussada

aastat

tagasi,

nii

et

need inimesi kõnetaksid? Kas tuleks
olla

kaasaegselt keskaegne või keskaegselt kaasaegne? Filmist jääb kõlakohalejõudmiseks tuleks tunda
inimhinge püüdlusi, ajast aega samaks
ma, et

mida tähistada ja mida saigi suurelt

jäänud ideaale. Tuleb tunda värvide ja

tähistatud.

vormide koosmõju

Režissöör

nud

pinnale

Kullar Viimne

on

osa-

tuua eaka kunstniku

Dolores

lap-

Hoffmanni

semeelse vaimustuse vitraažikunstist.

kunstiajalukku

Sellest rääkides nooreneb naine ekraa-

neb

nil nähtavalt, naerdes

me

vahepeal

tõesti

kogu

justkui plikuška! Kõik pisiasjad kaota-

Eesti
ei ole

Mis siis, kui oledki

jäänud

vitraažid.

viis senti-

aeg.

on

„Jagatud valguses”

pühakoda. Kullar
paatoslik

meie

näe-

vitraažidega
Viimse

ega ka mitte

sele korrektsusele

teater

panus

kolossaalne ja täie-

kümmekonda tema

vad tähtsuse, kui kõne all

on

sügavamaid tähen-

dusi. Tuleb osata teha valik.

film

ajalooli-

püüdlev ülevaade

muusika kino
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Dolores Hoffmanni

loomingust, kuid
pole ka ainult film ühest põnevast

see

inimesest, tööle

pühendunud kunstni-

kust. Paralleelselt Dolorese
ka

me

eluga

elu kirikutes. Viimane

kunstniku

vitraažid

elama.

ülekantud tähenduses,

Ja

vaid

näe-

paneb
mitte

päriselt.

bad ära, et kirikutes tehtud kaadrid illustreerivad Dolorese loodud maailma
sellesama kiriku akendel, avaneb filmi

sügavam idee

ilusast värvilisest

klaasist saab ihu ja veri, mis kunagi ei
Need inimesed, kes

sure.

laulavad,

on

räägivad
valgustunud ja nad

Nii, nagu seda saab teha ainult filmis.

tulnud

Me kohtume kirikutes ja palvemajades nendesamade inimestega, keda

dest meie sekka kõnelema. Just

kujutatud piibliainelistel

on

del. Piiblis kirjutatu

on

laskujud vitraažidelt
See

on

vitraaži-

meie seas,

on

tege-

üles tõusnud.

nendestsamadest

õnnestumine.

need

ju mängufilmiga

nen-

des kaotab aeg tähenduse, just nende
kaudu kõneleb film meie kultuurilisest

põlvnemisest ja inimeseks olemise

igavikulisusest.

Tegu pole

on

pärisini-

KERTTU

SOANS (sünd~ 9.~ X~ 1961)~

taalfilmi~

imetavad, laulavad, palvetavad, vahel

korda

ka

sihtkapitali aastapreemia nominendiks.

räägivad. Nemad
ehk

akendel

ise ei tea, või

intuitiivselt,

oma

kujutatud stseenides.

„Jagatud valgus”,
Kaader filmist

kui,

osalusest
Kui

ta-

on~

kirjanik ja maaliõpetaja, kahe dokumen-

mesed, kes seal toimetavad, istuvad,
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on

piiblilugu-

selle filmi harukordne fenomen

ja uskumatu

siis

või

autor.~

Eesti

on~ töötanud~ka~

lehes

Kerttu~

on~

valitud~ kolm~

Kultuurkapitali kirjanduse

ja ajakirjas ning Eesti Raadios.

2018. Režissöör Kullar Viimne.

Ta

ajakirjanikuna~ mitmes~ aja-

DOKUMENTAALSUS…
Sandra Jõgeva

Kirjad vanglast

vangla on äärmiselt piija ahistav koht, kus kinnipeetavate

Usun, et

On möödunud kaks päeva EFTA ga-

rav

last, kus „Armastus…”, mille

režissöör

võimalused maailmas toimuvaga pas-

aasta dokumentaalfilmi

siivseltki kursis olla ja ennast arenda-

ma

olen, pälvis

auhinna. Eile helistas mulle naispeate-

da

gelase lähisugulane, kes

mõistan ka

nii enda kui

oma

soovis

õnne

poolt. Ühtlasi

tütre

on

võib-olla

liigagi piiratud. Samas
ülejäänud ühiskonna ins-

tinktiivset soovi sellest inimeste kihist

edastas ta järgmise väga lihtsa soovi

võimalikult

100 eurot tema

„vanglast vabanemise

avaldatud ka arvamust, et korra vang-

vangla numbrid alga-

ritegevuse

fondi”.

lasse sattunule

Kas teate, et

vad

8-ga ja neile

da? Selliselt

mulle filmi

ma

ei

tagasi helista-

saa

salapäraselt numbrilt,

osutus Tallinna

samuti

mis

vangla omaks, helistas

palve. Nimelt,

välja,

tema tädi.

et

ma

oleksin te-

et selleks võiks olla

Kuulsin,

et eks ta

aga et tädi ei teadnud üle
et ta

õepoeg

hoopis

proovib,

poole aasta,

ei ole mitte Soomes ehitus-

tööl, vaid istub kinni. Dikteerisin

postiaadressi,

tundes

siiski

oma

teatavat

kõhedust. Lohutasin end, et kindlasti
ei

saa

ressi
oma

vanglas öelda juhuslikku aad-

ja

see

korteri omaniku teadmata

elukohaks kuulutada, või

midagi

muud sellist.
Miks

nad

mõlemad

vanglas on?
teineteise

tastikuse ründamise eest.
lubas mulle saata

toimiku. Postiga,
roonilist

Meestegela-

kriminaalasja
vanglas elekt-

oma

sest

kirjavahetust

ei kasutata. Sa-

muti nagu seal ei ole võimalik
arvutist muud kui seadusi

paki

sees

saadetud

konfiskeerida.

vas-

lugeda

ja vanglasse
ajalehed võidakse

Palju

on

omamoodi „ku-

on see

ülikool”, kus

veedetakse

kogenumate kinnipeetavatega ja

täiendatakse end nii seaduste kui kuri-

tegude valdkonnas.
Miks
ma

olen

ma

seda kõike

jätkuvalt

oma

kirjutan?

Kas

filmi peatege-

lastega lähedane ja tahan nende elus
osaleda? Kas

tahan

edaspidigi jälgi-

da seda Tallinna ja Pärnu omamoodi

subkultuuri, mille moodustavad alkohoolikud, liiminuusutajad, endised (ja
ühtlasi tihti ka

tulevased) vangid,

sa-

laviinaurgaste pidajad, poolprofessionaalsed diilerid,

peatuspaika otsivad

kolmveerandkodutud,

suh-

vangide

tes seletamatut tõmmet tundvad

geid,

kogu selle kontingendi lühemaks
pikemaks „residentsiks”

Ülimalt sümmeetriliselt,

ne

aega

meespeategelane, kellel oli

tugiisik. Keeldusin viisakalt ja pak-

kusin

eemale hoida.

saavate

või

joo-

maurgaste pidajad (loe: tavaliste korterite alkohoolikutest

lesse üsnagi

omanikud) ja sellaiapõhjalisse ühiskonna-

kihti hooti sukelduvad

Kas öelda lihtsalt
Vastus
ne

on

tsüklijoodikud?

„ei”?

tegelikult lihtne ja lakoonili-

„ei”, mitmekordne „ei”, kõigile

nei-

le küsimustele: „ei”. Samas näitab eel-

kirjeldatud olukord midagi olemuslik-

teater

muusika kino
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Filmi

„Armastus…”
režissöör
Sandra

Jõgeva ja

portreteeritavad
Veronika

ja Fred.

ku dokumentaalfilmi tegemise kohta.

kontakt. Mis

See side, mis teisi inimesi, eriti sinust

da avamist

drastiliselt erinevatesse ühiskonnakih-

pealiskaudsel tasandil ka filmitegija-

tidesse kuuluvaid lähedalt jälgides te-

kib,

ei ole lihtsate killast. Samuti ei ole

kerge korraga end igasugusest,

eriti

ka iseenda

sees

tekkivast,

jastpoolt manipuleeritud
vastutusest vabastada.
nagu

ja

Ja

mitte

väl-

moraalsest

minna

edasi,

poleks midagi juhtunud. Oluline
puudutav dokumentaalfilm
ikkagi siis, kui tegijad pääse-

inimesi

sünnib
vad

oma

filmi

tegelastele päriselt lähe-

dale, kui tekib sügavamat
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sorti inimlik

paratamatult nõuab

mingil,

telt endilt. Miks

en-

samuti mitte vaid

peaks keegi end

male võõraks ja kaugeks

te-

jäävale isiku-

le kaamera taga tingimusteta avama?
Mis võib olla tema motivatsioon

ja

tagajärjed sellel kõigel on?

doku-

mentaalfilmide
tuma

Kas

mis

tegelased oskavad juh-

hakkavaga arvestada?

Ma olen
nagu lasuks

kaugel sellest,
kogu

et

arvata,

vastutus dokumen-

taalfilmi tegijatel ja et nende filmide
kangelased oleksid pelgalt ärakasuta-

tavad ohvrid. Kuigi
hoiak

fakt,

on

et selline

aeg-ajalt võetakse ja seda just

tegelaste

ma

„Aga

tasustamist:

ole, kes filmis osalejate-

ei

le honorari maksab. Kui mõni tunneb,

kaudsete

et muidu hakkama ei saa, siis maksku.

ning

paljunõudvate,

otseste

või

portreefilmide puhul.
aastal

oma

selline

emotsionaalselt

paljastavamate

2014.

dus

jõudis

Tartu

haldus-

kohtusse Sulev Keeduse dokumentaal-

Mina seda ette ei

kujuta. Mida

mängib ja mis seal

siis

ma aru

ta siis

päris on? Sellest

ei saa.”l

filmi „Varesesaare venelased” Narva
narkomaanist

bus,

tegelase Maksimi kae-

et temast filmitud

kasutatud
alandatud

materjali olevat

ilma tema nõusolekuta ja

sellega

Halduskohus

põhjendusega,

tema inimväärikust.

lükkas kaebuse tagasi
selle

et

ei ole halduskohtu

lahendamine

pädevuses.

Režis-

Keedus kommenteeris juhtumit
ajalehele Põhjarannik: „Võisin lubada

söör

Maxile,
ne,

et ei näita kaadreid temast

kui film

süüdistada,
et

on

valmis,

aga mind ei

et olen amatöör, kes

filmib endale,

aga

päris filmi.” Lisaks
nina

avaldusse

rasema

Keedus,

et

ongi iseenesest juba leping. Oma
intervjuus Madis Jürgenile eitab Kee-

va-

filmi „Joonatan Austraaliast”

puhul süüdistati teda alkoholiseerumises. Mitte sellepärast, et ma pole
hetkegi kahelnud, et ta on „Varesesaa-

venelastele”, töötutele heroiinisõlt-

lastele,

ütleb,

mitte vaid

skepsisega, ja

et tema kümme aastat

nud Saaremaa külameestele viina ost-

re

alla; enda filmida lask-

mine

se

sellepärast,

en-

dokumentalistikas ei lükata inimestele

lepingut

Ma pean tunnistama, et suhtun Keedu-

saa

tegelikult teeb

mainis

Maja, heroiini- ja viinaraha

kindlasti

Mitte ka

kuulnud Eesti
mas, et

on

et olen isiklikult

filmitegijaid

oma

dokumentalistist, kes
lastele,

vaeses

terve

tunnista-

tegelastele maksnud,

samuti nagu olen kuulnud

konnale,

maksnud.

midagi

sellepärast,

ostis

lugu
oma

piirkonnas elavale

Eesti

tegepere-

maja.

„Armastus…”.

Kaader filmist

teater

muusika kino
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Mis

puudutab võimaliku sõltuvuse

rahastamist ja selle võimalikku ebaee-

tilisust,

siis tsiteeriksin siin iseenda in-

eelpõrgusse. Loomulikult

mõttes

nad

mures, mis

mulje

neist filmis

mida ja mis

järjekorras näidatakse ja
publik ja kriitika nähtu lõpuks

tervjuud Kadri Karrole: „Jah, nad pres-

kuidas

sisid seda minult korduvalt

vastu võtavad. Milline

tegelikult
tööd

kujuta

ei

ette

välja.

Ma

mingit koos-

sõltlasega, kes niimoodi

käi-

ei

tuks. Nii et selle koostöö hulka kahjuks

paratamatult kuulub ka sõltuvuse
hastamine.

[---] Aga

me

ra-

maksime Vero-

on

jääb,

mitte ainult filmile

se

hinnang antak-

ja selle tegijatele,

vaid ka nende, selle

tegelaste kõige sügavamale isiksusele, mis filmis on kas

võimendatult näha või millest vähemalt

jäetakse selline mulje. Võimalik,

nikal kinni ka Wismarit. Ja mitte ainult

et nende kõige suurematest valudest

meie, vaid ka tema lähedased,

isiklikumatest probleemidest saab kor-

kond, sõbrad, korduvalt.

juuksepikendused, kui

Ta sai

pere-

isegi

ta tahtis. Ferti-

raga üldrahvalik omand. Usun, et
on

väga

koorem kanda, ja

suur

ja

see

samu-

litases käimise maksime kinni, sest ta

ti

oli rasedana tsüklis ning ta ei olnud ise

koorma osalisegi korvamise võimalus-

võimeline

se

tavapärastele

oma

ämma-

usun

just selle, filmi tegelasele jääva

raha või

millegi

samaväärse abil.

emanda visiitidele minema, aga tal oli

vaja kohtus tõestada,
Ma

ei

et ta on rase.” 2
tegelaste materiaalses

näe

motiveerimises iseenesest

ba. Minu

midagi hal-

hinnangul on tegemist millegi

rohkemaga kui tasuga kulunud aja
eest

minu

oma

ideaalis

dokumentalist

lavasta, vaid dokumenteerib

mitte ei

eesmärgiga esitada

aega

elu kontsentraat; seega

ne

lisakulu

gemist

tegelastele

on,

ga. Usun

nimelt,

hul kui tegu
klassiku

muu

et

pole

erilist aja

ei tohiks olla. Te-

vähemalt

hoopis millegi

autent-

mingil määral,

kompenseerimise-

Kui

võtted

di-

Eelkõige närvipinge näol,
valmimist
on

dokumentaalfilme, tundub,

Eesti rahvas

armastab

oma

joodi-

kuid. Andres Maimiku ja Kaidi Kaasiku „Kuku.

Mina

jään ellu” tuntud

näitlejast Arvo Kukumäest;
äsjased filmid

Taavi Aru-

kohalikke

punklegende dokumenteeriv „Pets ja Berse

liin” ning „Enam kui elu” Psühhoterrori

lauljast Freddy Grenzmannist

lisaks ManfredVainokivi

—,

„ Elagu skan-

daalid ja kollased sandaalid” kunsti-

mis neid vältimatult tabab

filmi

et

klassik Leonhard Lapinist. Võimalik,

paratamatult päris palju vaimseid

enne

äratanud

joodikuid
tähelepanu

portreefilmiga, ju-

monumendi raiumisega

kannatusi.

oma

Vaadates viimastel aastatel

mõne tunnustatud

gifailidesse, valmistatakse peategelastele

Eesti rahvas armastab

perioodil

ja linastumist.

lõppenud ja tegijaid

et

joodikust loojaisiksuses nähakse

vaba

hinge, kes ei ole, erinevalt tavapopulatsioonist, seotud perekondlike
kohustuste,

pangalaenu

ja

naalmaksete

külge, vaid

on

ellujäämiseks

kommu-

alternatiivsed

giad. Tihti peavad

leidnud
stratee-

nii ühiskond tervi-

ootab

pikk ja pingeline töö montaaheli, värvikorrektsiooni, subtiitri-

kuna kui kaaskodanikud neid otseselt

ži,

ülal, olgu

te,

graafilise disaini, filmi promomise

perekonna

ja mille iganes
mi

peategelased, kui nad

määral sidusad
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muuga,

satuvad filon

mingilgi

ühiskonnaga,

mõnes

siis hooliva
või

võimetustoetuste näol.

mastuse…”

vangidena

kaks

Eesti

elukaaslase ja

sotsiaalsüsteemi

töö-

Ja eks lähe „ Ar-

peategelast

praegu

Vabariigile päris pal-

„Armastus…”.

Kaader filmist
ju maksma. Üsnagi

Eestis, kus

vaeses

enamusel inimestest

on

liiga madalalt

hägusad. Näiteid
siin üles

on liiga palju, et neid
lugema hakata, aga usun, et

tasustatud töö ja järjest suuremad iga-

sellise lähenemise üks

päevakulud, võib

esindajaid

see

tunduda

oma-

Eestis

moodi romantiline. Või käsitletav isegi

kivi

kui tahte triumf

„stiilipuhas”

näide

muidugi kui vangla

kui sõna

„Riigivargad” (2014)

siin üldse kasutada

sest ambivalentsus

välja jätta…

stiilipuhtamaid

Manfred Vaino-

on

on

antud

saab,

juhul ül-

disemas mõttes filmi võtmesõna. „See

„Säästunäitlejad”?
Mis aga

puudutab

on

nii Sulev Keeduse

paljude teiste avaldatud kahtlust,
juhul, kui dokumentaalfilmi kange-

žanriülene film,

kui

teeris

et

nii

lane saab
gu

oma

panuse eest

raha,

on

te-

millegi olemuselt hämara ja doku-

mentaalsuse ning näitlemise piirimaile

jäävaga,

siis siin vaidleksin vastu. Ma

ei usu, et tavaliselt

tel

aga vähes-

olematu,

juhtudel siiski makstav

dokfilmis

tasu teeb

osalejatest automaatselt ma-

dalapalgalised „säästunäitlejad”. Seda
hoolimata faktist, et
me, mis on

on

olemas palju fil-

formaalselt dokumentaal-

filmid, kuid kus osalevad amatöör- või

pärisnäitlejad ja kus
on

suur

osa

varjamatult lavastatud ning

filmist
tõe

ja

väljamõeldise piirid kontseptuaalselt

pole

see

ei

mängu-

film ega dokumentalistika,” kommenrežissöör

ise. 3 Filmis

esinevad

professionaalsed näitlejad (Tambet

Tuisk, Arvo Kukumägi jt) kui asjaar-

mastajad (ärimees ja saatejuht Marek
Reinaas,

ja

Eesti

Kristina

Filmiinstituudi

Märtin

tööta-

jt), kes osalevad

nii lavastatud stseenides kui ka neis,

kus

nende

tegelased „meenutavad”

autentseid, rahva hulgast korjatud lu-

gusid nõukogude ajast.
Dokumentaalfilmi

puhul,

mis

ei

deklareeri žanrite segamist, ei tundu
lavastamine ja filmi tegelaste surumine
näitlejate rolli kuigi mõttekas. Usun, et
seda tehakse üliharva, kui üldse. Samuti ei leia ma, et

teater

jälgiva dokumen-

muusika kino
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taalfilmi

peategelastele makstud komselles

pensatsioon
muudaks.
neile

neile

moraalset,

see

tähenda,

ei

eluaegset

et režissöör

kaamera

järjepidevalt

käsklusi

midagi

Kompenseeritakse ju siiski

langevat

koormat;

aspektis

jagaks. (Olen

tagant

muuseas

läbi

elanud olukorra, kus režissöör, kes
muidu teinud
minust

mängufilme, tahab teha

dokumentaali, kuid näeb seda

protsessi kui midagi,
se

on

tatakse, kui palju peetakse kinni päriselus toimuvast

Ja

hus kontrollida, kuidas
kult

mind tahetakse panna fiktiivse

et

tege-

on.

Pole ka

moraalireegleid

võidukäiku ja

põgeneda,

veel teiseks

ma
sen
ma

võttepäevaks. Kahet-

siiani sedagi seotust projektiga. Ja
räägin kahest sisuliselt lavastatud

jälgiva dokumentaalfilmi
puhul, ideaaliks elu kontsentraadi esi-

enda kurssi viimisse

situatsioonide
nagu

Igor

vajalikkusse

isegi Robert J. Flaherty 1922.

momente
aasta fil-

süvenemis-

tu.

Isegi

mu

taasprovotseerimisse,

Ruus seda tabavalt nimetas.

Usun ka

„päris” reaalsusest irduvaid

tegelaste elu ja

nende maailma ja kohati mingite

se

pikkuse dokumentatsiooni esitamisest
pähe!) Samas esineb lavastuslikke,

filmitegijate meelevaldkellegi elu ainetel. Usun

keskkonnaga, pikemasse

võttepäevast, mitte kuude- või aastatetõe

mocumentary’te

hägustuvaid žanripiire.

Nagu juba mainisin, pean isiklikult,

tamist, mitte

esimesi võtteid

ja ühtlasi tarbe-

vähemalt

set lavastust

pärast

ma-

mingeid üldkehtivaid

mine tundub võimatu

lase rolli, mis baseerub lõdvalt minu

soovi

täies

sellega tegeli-

või erialast eetikakoo-

tu, eriti kui arvestada

elul. Hoolimata päevatasust tundsin
kuid lasin režissööril veenda end jää-

tegijatele.

deksit, millest lähtuda. Selle kehtesta-

mis sobiks väike-

eelarvega mängufilmile. Tundsin,

siiski filmi

väljaspool olijad saagi

ega

filmitegijate sügavate
filmi

oma

armastuse

isa kord

ütles,

põhjus kellegi

tunnete

tegelaste

vas-

vajalikkusse. Nagu
on

vastu

armastus ainus

sügavamat huvi

mis

tunda ja tema inimlikku olemusse süü-

da

vida. Muidu

„Nanook põhjast”, linateoses, mipeetakse maailma esimeseks täispi-

kaks dokumentaalfilmiks ja mis päri-

P.S.

sa

lihtsalt ei

Kümmekond

vaevu…

hiljem
postkastist ka reaalse kirja
päeva

neb ajastust, kus filmidel ei olnud veel

avastasin

heli. Nimelt

on hiljem välja tulnud, et
peategelasest eskimo pärisnimi oli liiga

vanglast, saatjaks üks „Armastuse…”

pikk ja hääldamatu

te

ja filmis
likult

Allakariallak

tema naisena esinenu oli

hoopis

kandsid eskimod tol
ke riideid. Tõsi

ajal juba läänelik-

polnud isegi filmi lõpu-

tiitrites mainitud
paar aastat

tege-

režissööri elukaaslane. Ka

see

tol hetkel maailma

kõige kuulsam eskimo hoopis tuberkuloosi.

Eetikakoodeks?

Seega jääb lõpliku
õigus
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Kiri oli

kirjavigadega,

aga

pikk, mõningaliigutav. Paberil

ja käsitsi kirjutatud. Selle lõpulause oli
järgmine: „Vangla müürid

otsuse

tegemise

mis filmi jääb, kuidas seda esi-

on

kõigile

avatud”, millele järgnes käsitsi joonistatud

smiley.

„Nanooki” näljasurm

pärast võtteid jääpangal

arvatavasti suri

peategelastest.

Viited:
1

Eesti

Ekspress,

25. X 2017.

2

Eesti

Ekspress,

25. I 2017.

3

Ringvaade (saade),

8. I 2014.

VÕIMALIKKUSEST

ANIMAFILMIDE

(MAJANDUS)KOSMOSES
Vestlusring
Möödunud~ aasta~ detsembris~

kogunesid~

TMK~palvel~ lõppevat~filmiaastat~
se

vaagivas-

vestlusringi Mari Laaniste, Karlo Funk,

Kaarel Kuurmaa

ja Vallo Toomla. Jutuks

võeti ka meie animavaldkonna

ees

seisvad

küsimused.

semaid

tootjaid

soovijaid

või toota

on

veel terve trobikond.
Vallo Toomla

saada,

ei

siis

on

jäämisküsimusega?
tust

Kas

(V. T.):

Joonisfilmi puhul

Kui

Nuku- ja

tegu ka elluenam

rahas-

peab ju võimalusi

siis

kokku tõmbama ja mõlemad stuudiod
Karlo Funk

(K. F.):

si 2017. aasta eesti

Kui vaadata

taga-

animafilmidele,

tuleb vist tõdeda, et

siis

pilgule avaneb

kristalliseerumine ja kahanev universum?

data nii ja

(M. L.):Sellele saab vaa-

naa.

Põhjus, miks 2017.

aas-

tal uusi animafilme vähe oli, oli pretsedenditu olukord, et
töös

neljas stuudios
täispikad filmid: Nukufilmis

„Morten lollide

laeval”, Joonisfilmis

„Lotte”, A-film

uus

sai sel

sügisel

ra-

hastuse

„Sipsiku” tootmiseks ja BOP
täispika „Vanamehe” tootmiseks. Viiviimistluses ehk linastumiseel-

mases
ses

järgus

kaks

on

aastalõpu seisuga veel

lühifilmi: „Pööriöö”

(rež Mikk

Mägi) ja „Maasikaõgijad” (rež
Mälk).

Nii et

isegi kui 2017.

tistika tundub napp,
seerumisest

on

aasta sta-

on

on

praegu

kaks

juh-

institutsiooni-animastuudiot

Joonisfilm ja Nukufilm
stuudiod nende
ma.

Mattias

asjad kristalli-

kaugel, pigem

tormiline aeg. Pilt, et meil
tivat

põhisele majandamisele. Ja
dab,

et

kuine

töötajatel kaob

Nimetatud

ja

siis muud

järel, hakkab laguneteenelised

stuudiod

peavad juba kõvasti võitlema,
kurentsis

oma

et kon-

projektidele rahastust

tähen-

iga-

on

tõsine

probleem.

Kui näi-

teks animaatoril ei ole parasjagu Nukufilmis

projekti,

siis

kuhugi mujale

tal ju väga minna ei ole. Eks Nukufilmis

on

tama

nüüd hakatud seda ka teadvus-

ja

siit aimub ka

suuremad

tootjad

põhjus, miks kõik

on

võtnud

suuna

täispikkadele filmidele. On käibetõde,
et

lühianimatsiooni

Seda

on

tore teha

seväljenduseks
formaat,
kui

on

et

tagasi teeniks,
mistoetustest
K. F.:

on

aga kui

vaja,

on

raske

müüa.

ja kunstiliseks

ene-

suurepärane

see

peab seda turustama,

see

midagi ka reaalselt

sest ei

elada,

saa

ju ainult

Ja kuidas ühtlustada neid

kuised töötsükleid

toot-

siis…
viie-

aastaringi nii,

et

inimesed kogu aeg tööl oleksid…

Jah, just. Kui režissööril mingis rahataotlusvoorus ei näkanud, siis
M. L.:

ülejäänud stuudioseltskond

ei

saa

ju

sellepärast lihtsalt passima jääda. Kuigi suuremalt

ette võttes võib

siinsetel,

siiski üsna väikestel stuudiotel kerges-

saada. Mainisin praegu

ti tekkida teine mure, et

aga valdkond ei

tootmine sisustabki

nelja stuudiot,
piirdu nendega, väik-

see

ära stabiilne

palk.

M. L.: See

Mari Laaniste

on

peavad üle minema valdavalt projekti-

teater

täispika filmi

oskustööjõul ajuti-

muusika kino

109

selt kogu aja ära ja selle kõrvalt lisaks
midagi muud arendada või järgmist

projekti

ette valmistada

V. T.: Kas Eesti riik

on

keeruline.

peaks Joonis-

ei

just

asjad

M. L.:

ajalugu ja pagasit tahetakse hoida.

M. L.:

Minul ei ole sellele head vastust.

Õigluse printsiibist

et meil

sellel,

mõtet

ma

lehma”, keda
sest neil

on

aga uued

lähtudes

me

on

ei

kaks

näe

„püha

igavesti alal hoiame,

spetsiifiline tootmisbaas,

tegijad, kes

end üles ehi-

on

tanud, vaadaku ikka ise, kuidas
vad. Samas mulle
kui

Nuku- ja

säiliks

saa-

muidugi meeldiks,

Joonisfilmi

tootmine

et oleks võtta oskusteave

inimesed, kellel

ja erialane võimekus. Mängufilmis
võetud

suund

käib, säilib

raha

elada. Animatsioonis
et tehtaks

on

tööjõu

pro-

ka millestki

samuti tun-

on

koostööprojekte

ja otsitaks välisrahastust,

püüdluste

juurde: kui

siinse

fessionaalne tase ja neil

tav surve,

on

koostööprojektidele,

sest nii tuleb välist
tootmine

ja

kogemustepagas

on

selliste

aga

tundub kodu-

teostamine

asjaajamisest jupp maad kee-

maisest

ei lähe siis

Noh,

on

sioon, et

me

koolitame

pidevalt

tegijaid juurde. Ja,

kui valmiv toode

me,

ti

pärast,

see

mitte

animafilmi-

uusi

nagu

Käärid

on

üheaegselt kehtivate eesmärki-

arvetasakaalu vahel,

puuduta ainult
V.

T.: Seda

me

ma

peangi silmas,

rahaprobleem sellest

V.

T.:

Kas

nikool,

teinud olukorra keerulise-

on

maks. See tähendab, et meil läheb uute
talentide tulemise mõttes hästi, aga sel-

lega läheb konkurents aina suuremaks.
V. T.: Sama

on

meil ju ka

„Isand” (2015)
M.

L.:

Ma

ei

kui Riho Undi film

ei ole

tulus, tähendab…

ole numbreid näinud.

„Isand” käis ikkagi paljudel festivalidel,

aga kui

dud

on,

palju ja kuhu seda

pole mul aimugi.

V. T.: Kui

me

K.

Mängufilmis

F.:

ja produtsendi
re

suunas

iga

on

unistus

režissööri

muidugi

eelarvega ajalooline eepika.

küljest

on

meie uued

eelise. Samamoodi
tuua

tegijad leidnud

väljendusvahendite

teinud piirangutest

on

on

oma

meil ju näiteks

animaatorid Kristjan

kõrval

suu-

Teisest

Holm

ja

Lundgren (C. Lundgreni „Maon

nimekate nominatsioonide

pälvinud ka parima animafilmi

auhinna EFTAde
on

matsiooniga
sünnib

jagamisel 2018.
oma

ühemehe-anisee

nagu

Euroopas

suutnud astuda

kusagile
mujale, teisendada esteetikat. Ja see on
ainult tervitatav.
M. L.:

Ma mõtlesin ka

just Chintise

filmide kui hoomatavas mastaabis ja

ka animatsiooni vallas

ainult tootlikkuse
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müü-

mängufilmi-

ga.

Toim). Nemad

see,

on en-

nast kenasti sisse töötanud animatsioo-

nivald”

ainult süveneb.

ei

et praegu

et meil

Jah. Ning asjaolu,

M. L.:

kunst kunson

muidugi

mis

animatsiooni.

oleme animatsioonis teelahkmel.

Chintis

siis

raatsime

me

hinges püsiksite.

de, rahvuskultuuri alalhoidmise ja eel-

mainisi-

juba

müügiartikkel,

küll õilis, aga

et

et kas

teile ka maksta, et te

vahel ja

ikka-

sellega,

kokku.

ka küsimus, kust

oleme teie üle uhked, ja

Exceli-positsioon,

sel aastal natukene tõusis,

on see

ja ka
…need

—,

alates lähevad lahku retooriline posit-

tasakaalu sisu ja

või

huvitavat

enam

see

rulisem. Kuigi siseriiklik EFI rahastus

gi väike, arvestades kas

tulnud tugeva

on

teednäitavat animatsiooni

suurel määral riigi otsustada, kas
de

oleme olnud nii

me

et Eestist

autoripositsiooniga,

filmi ja Nukufilmi eest seisma? On ju
nen-

mille üle

see,

uhked

liigume,

siis

eduka rahvusvahelise
näite

peale.

koostööprojekti

Tema filmidel

on

väljund:

„Maasikaõgijad”,

2018. Režissöör Mattias Mälk.

Kaader filmist
see

just selline materjal,

on

näinud,

kipub

aga küsimus

on

et

on

selles,

seda

et netis

animatsioon levima tasuta.

legi maksame peale sellele,
tagasi

mis levib

ja inimesed

netis iseenesest

ei teeni,

ja

Jäl-

mis ennast

nii hakkab

tunduma,

kogu sfäär nihkub majanduslikust

põhjendatusest järjest kaugemale. On
hea,

muidugi

kui

rahvuskultuurina

spetsiifilisele valdpeale maksta ja seda toetada,

K. F.: Chintis

on

ka

praegusel hetkel

kusagil sealkandis.
M. L.:
see,

aga

vad

Nojah,

enamuses

autori puhul on
välja käis, strateegia,

mõne

mille Karlo

on

arendada

ju autorid, kes püüa-

väljendusvahen-

oma

deid ja kasutada uusi tehnikaid. Kõigi

puhul

ei ole selline

leiame võimaluse

jem kõigis

konnale

lihtsalt reaalne. Pikemas

aga teine häda

on

selles,

et siinne

pub-

lik tulemusi, st filme, eriti ei näe.
K. F.: Meie
on

see,

et

sa

arendad netis

välja

oma

filmides müüa saaks,

perspektiivis

võiks aga öelda, et animamaailm subkultuuristub. Kui tahta ja

kaasaegse meedia loogika
oma

IP, intellectual property, lased selle

va-

tegelaskuju

oma

väljatöötamine, mida siis hil-

või teema

kapseldumist hajutada,

püüda seda

siis

peaks küll

institutsioonide panus animafilmidele

väljundi pakkumisse

suurem

olema.

balt liikvele ja siis, näiteks viie aasta

Alates tõesti kas või sellest, et ETV2s

pärast teed selle rahaks, tehes mingi

näidataks

seriaali.

K. K.:

sel,

See

toimib

et sinu loodud

muidugi eeldu-

tegelane

on

selleks

ajaks piisavalt tuntud.
Kaarel Kuurmaa

(K. K.):

meil ei tee niiviisi praegu

„Vanamehe” ja BOPi.

valdkonda võiks võrrelda
te

Ma arvan, et

keegi peale

sagedamini lühianimat.
Jah, praegust kunstilise anima

linnriikide

keskaegse-

toimimisega

suletud ja suheldakse

teiste

ollakse
omasu-

gustega, oma liidu riikidega üle maa.
Ja vaieldamatult on anima elitaarne

teater

muusika kino
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kunstiala, mille juurde kuulub ka

tea-

omane

tud

see,

rahvusvahelises

klaaspärlimängulik element,

asja mõistavad ja kiidavad eelkõige

et

teised

Eesti

ja

on

kultuuriruumi
lemise
see,

ja üleüldse

probleem

suunda

kustmaalt

loogika, ja
ei

et

tugev animamaa. Aga jällegi

filmikunsti

pa

iga kinofänn teab,

—,

lähevad

on

oluline

lahku:

siin

majanduslik

huvitagi majandus, meid huvitab

kunstiline
ris

väärtus.

Euroopa kultuu-

tavaks toetada kultuuri riikli-

on

kult. Toetatakse sümfooniaorkestreid,

ooperimaju, filmikunsti jne.

Kui

lest mõnele ameerika sõbrale

küsib,

siis ta

sa

sel-

räägid,

et oota, mis mõttes riik

annab teile raha?! Samamoodi oleks
selline asi arusaamatu Aasias.
Nii et siin

on

ja

see

vastata.

animatsioon

võttes

Ja

tea-

siin teiste

da

kuidagi

ära

—ta peab lihtpõhjendama, miks te-

vaja rohkem toetada. Selge

on

et laiema

siooniga

see,

publiku suhe kunstanimat-

on

ikkagi väga, väga hõre.

Donald Tomberg

(D. T.): On ilmne,

mat

aeg

edasi, seda rohkem. Eks ka
ja selle loogika areneb.

majandusmured korraks kõrvale
na, siis
ne

milline

on

turu

Kui aga
pan-

Eesti anima praegu-

sisu?

M.

L.:

käib

autoritraditsioonis,

meil

ikka

eeskätt

nooremad

vad üsna samasugust rida

kulgepidi filmist

filmini kui klassikud. Valdav tendents
on

endiselt sürreaalne taust, mille juu-

red
on
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on

juba seitsmekümnendates. See

Eesti

animatsioonile koolkonnana

meil

aeglaselt: sel aastal oli

see

aga

välja. Meil

on

ki-

suunda,

ei

joonistu ühe

on

ka lüürilise-

nagu näiteks Anu-Laura

kes tulevad EKA animatsiooni erialalt,

pole seal kaugeltki kõiki koolitatud

siis

eesti võtmes rämedat musta huumorit
Kui tõsta eraldi esile A-Filmi
siis nemad

stuudiot,

huumori
on

tundu

ei

mus-

konteksti üldse sobivat,

hoopis helgem ja nostalgilisem

vaade.

Üldistades võiks öelda,

küljest

on

tervistav, et meil

kibe konkurents, teisest
kadesta

ma

ühest

et
on

animas

küljest

aga ei

neid andekaid noori ini-

peavad sellises konkurentsis

rahastuse eest võitlema.
animamaailmas

Ka

vusvahelistumine

süveneb rah-

ja võib-olla hajub

ka Eesti koolkond laiemasse autorianimatsiooni

üks näide

pilti

tis, aga „Amalimbo”
Pablo

Libossart) oli

(2016,

ne

on

rež

Chin-

Juan

samuti koostöö-

projekt, kus peatootja oli
Töö

on

valdkond

Tuttelbergi filmid, ja kui vaadata neid,

majanduslik külg dikteerib ka kultuurisfääris asjaajamist ja mõtteviisi, mida

võim

rikkam,

mesi, kes
et

suundi

tegelikult rohkem ja pilt kokku-

aasta lõikes

kunstidega ühel joonel
salt

muutub

histusi

neil

tegelikult raske

et anima

meestekeskne

üsna

tegema.

üks laiem filosoofiline

„Pööriöö” ja „Maasika-

ja Chintis Lundgren. Muidugi

des”

on

et ka

teema:

ainus filmi valmis saanud naislavasta-

ta

on

igikestev

mis arendavad neid

Märgiks sedagi,
olnud

küsimus, millele Eestil Euroopas „ujutud mõttes

meil

omal moel edasi.

Euroopa
kaks mõt-

kus öeldakse, et meid

see,

on

tuurist rääkiv

õgijad”,

ei ole ainult anima, vaid Euroo-

see

must huumor

ehk eristume ka

me

pildis. Ja paistab,

peagi linastuvad uued filmid, ossikul-

„õpetlased”.

Ma arvan, et

ja sellega

Rootsi. Siin-

rahastusmudel soosib segunemist

ja hajumist: kui
hastus,

on

vähegi mingi lisara-

pluss ja suurendab
projekt ka Eesti poolt rahas-

on see suur

šansse, et
tuse saab.

ÜLO PIKKOV JA
ANIMATSIOONIMÄLU
Ulla Kattai

Ööde

Pimedate

pole

enam

duv

filmifestivali

iseennast

ja

publik

metatermineid

ammu

filmielamuskunin-

animatsioonivalda

lissügiseti võib jääda mulje,
lastest ongi

Ülejäänud
teine

Hi-

et festival

eesmärgi saavutanud ja

oma

eest-

saanud väärtfilmirahvas.
vältel

aasta

pilt

on

ometi

ja näiteks Sõpruse kinos lainetab

enamasti

tühjade toolide

meri. Nii

on

ka Pimedate Ööde filmifestivalil vähem

populaarseid alaprogramme,

hirmutavad aremaid ja mille
hulk

on

hoogu

nen-

meie

väikekinodele?

Dreams”,

mis

on

on

„Ani-

(hoolimata

edusammudest)

suurtest

hoiatus

for dummies,

tatud žanrisse.

Meenutagem kas

killumängu“ (1985,

jää-

on

või

rež Kalju

raskem

„Klaasi-

Kivi). Kui

klassikaliste USA kassahittide vaatasuhteliselt lihtne astuda

samm

maailma kino

poole,

Euroopa ja

muu

animatsiooni

ümbritseb endiselt

suletud ja hirmutav

dogmaväli. Arse-

nal animakunsti hoomamiseks tundub
olevat

palju komplekssem. Aga ainult

tegu ühe Eesti mitmekülgseima
animaatoriga, kelle portfoolio on hämmastavalt mitmekesine.

Ülo Pikkoviga tutvumiseks ja

tema

mõistmiseks tasub haarata tema loo-

mingut tervikuna
mivabalt.

aga täiesti süstee-

Klassikaline,

ajaperioodide

teemadeks liigitamine ja nende arengu
jälgimine pole Pikkovi puhul oluline.
tema

Iga

animatsiooni

iseseisvalt,

on

kunstiteosena.

tist, kes lihtsalt ongi
Mitte ebainimliku

rase

võimaluse

hoopis
ei

legooriaga alla
setunnet.

läheneda

on

animat-

ega

Temas

see

on

vaatajaid liigse al-

on

jäta

neisse

ühtaegu

naalsust kui elemente,

esialgsest hir-

temast

suurepä-

teise nurga alt:

suru

ainult üks ja null. Ainult Priit Pärn ja

oma

tutvujatele

õppematerjali. Pikkovi looming

annab

Shrek. Heal

on

igal alal andekas.

pingutuse toel, vaid

ja mitmekülgsus teevadki

animatsiooniga

hoomatav,

printsess Mononoke.

Pikkov

loomevõimekusest. Just ühtlane tugevus

lase arvamusest, ei ole animatsioonis

viis

täiesti

Sealjuures

hea näide haruldasest kuldmedalis-

sioonile

juhul ka null koma

saab edukalt

ajastust

pole tegu mingi tuulelipuga

tundub. Sest hoolimata keskmise eest-

Neile, kes

samuti ei kuulu

Penguini sarja lihtsusKüll aga on Ülo Pikko-

vi näol

sõltumatu

siis

ole-

tema autorikeel

maaks. Sest animatsiooni

on

on

Pikkov ei ole kohe kindlasti

animation

vaadelda

jal

siseneda,

lahendus: Ülo Pikkov. Kuid siin

nud pigem kitsama seltskonna pärus-

mõista.

suure
hüppega
kogu maailma

järgi ja stilistiliselt selgelt seotud ala-

Üks selline alaprogramm

oma

mas

mis

publiku

kesisem. Ehk saaks just

dele keskendudes anda

mated

ühe

mitte

ambitsioonikalt ka

gaks kuulutanud salapärane eliit.
on

miks

või

pil-

nii

tühjuorigi-

millega vaatajal

lihtne suhestuda.

must hoolimata võtnud nõuks Eesti

teater

muusika kino
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„Ada

+

Otto”,

2013. Režissöör

Ülo Pikkov.

Kaader filmist

ja värvid

Huumor

Esmamulje
vi

pettumust: Pikko-

loomingu teeb põnevaks

värvikeel,

nagu

ootamatu

lõpmatu küps päeva-

lillepõld augustikuises Ungaris.
vastupidiselt
kiiskavale
teostes

uue

aasta

Ent

kalendripildil

klantspõllule

on

Pikkovi

gesti seeditav

värvidemängu. Isegi

mur-

ajal ker-

kui seda endale luba-

da. Just Pikkovile iseloomulik huumor
eristab seda Pärna
ma

ei

kunagist õpilast

juhendajast. Pikkovi
ole rõhuv,

te-

must huumor

eneseiroonia

ei

muutu

enesehaletsuseks.

sooja ja elavat, aastaaegadega

muutuvat

ent samal

allegooriatest tiine,

ei tekita

Hoopis

huumoripris-

teistsugust

mat ilmutab

„Ada

+

Otto”

mis

on

näivad värsked. Miski ei rõhu,

suunatud animatsioon. Mis aga ei tä-

hoopis

vist ainus Pikkovi

(2013),

tud toonid ei ole kurvameelsed, vaid

kannab. Seda isegi tonaalsuste vahe-

henda,

tudes või

tõttu vähem nauditav.

juhul, kui

teemast lähtuvalt

domineerib tume ja hämar. Sealjuures
pole oluline, millise tehnikaga animatsioon

on

vivalik
tele

loodud. Läbivalt kandev vär-

on omane

kõigile Pikkovi

mõjutegurit

filmis kui

on

teos-

näha nii joonis-

(küll eelkõige varasemat) loomin-

gut tihedal tähendusväljal laiutav
he huumor. 2006. aasta

ma-

priitpärnaliku

joonisfilmi „Elu maitse” peaosas tegutsev

higiste kaenlaalustega kannibal-

massöör toob
versiooni

vaatajani psühhedeelse
armastuse- ja toiduahelast.

Pildikeel laseb vaataja vabaks. See
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oleks täiskasvanutele

see

on

see-

Sooje detailinal-

ju sisaldavad kaadrid jutustavad 100
kiriku kõrval elavast varesest, kelle südamesoov
se

on

astuda abiellu. Astumi-

asemel sobib

Vaiko

mõistagi ka lennata.

Epliku muusika taustal

tav lind saab

eksperimentaalteostes.

Lisaks värvidele iseloomustab Pikkovi

et

otseselt lastele

teada,

toime-

et armastuse leid-

miseks ei ole mõtet end võõraste sul-

gedega ehtida. Ada värvikas karakter
armastusväärne ja originaalne
tegelaskuju seiklusi ja frantsiisi edasi
on

arendades ei

jääks Adamaa populaar-

suselt tõenäoliselt Lottemaale alla.
Ka

Ülo

le igas töös

Pikkovi

naljakäekiri

ühesugune

huumorižanrites

po-

erinevates

orienteeruv

vaata-

ja võiks

end

kõigeks

ette valmistada.

Näiteks saab animatsiooninoviits, kes

sügavamale, kui vaatab
soomlaste

ära

(või üle)

sketšisarja „Vintiöt”

„Eesti Aerobic”. Sest

see,

lõigu

kes näeb elu

võimalusterohke vimkadejadana, teab,
et

tegelikult oleme kõik ühed korrali-

kud

spordikärbsed vabaõhupeldikus.

ringiks, kuhu

ootame

Klassikalisele, aja möödumisest tin-

gitud muutumisele keskendub
viidud”

„Tuulest

stoppkaader
line leht,

on

isetekkeline

kompositsioon

jada annab edasi ühte

pide-

stseeni

valt muutuvast Tallinna linnast:
uus

ajahetk,

uus

jäävad

kaadrid. Iseasi, kas need
ka

meenutama

sama

ehitis. Eelnevat

Aeg ja selle vormid

on

iga

justkui valmis graafi-

Kui Pikkovi

vad huumor ja värvid, siis sisuliselt

enim

mille

(2009),

mingist kindlast ajahetkest. Lehtede

koht,
tööde stiili iseloomusta-

vaatajatena

peatset lisa.

tunneb
ga

hingelähedust Pikkovi filmi„Dialogos” (2008), astuda sammu

tud

ainult ülesvõetud
talletunud

on

kellegi mällu. Üsna samamoodi

kandvaks teemaks aeg, selle erinevad

vaatleb Eesti

vormid ja avaldumisviisid. Ka siin po-

mist kapitalistlikuks

le oluline, millisesse animažanrisse töö

kaameraga üles võetud eksperimen-

kuulub

taalfilm

ajaelemente leiab kõikjalt.

Arvestades nende rohkust,
lasti

pole kind-

tegu kokkusattumusega.

vused

on

lihtsalt

Erine-

ajakäsituse valikutes,

või

postsotsialistlikust

„Blow”

ruu-

kujunemist 8-mm
Mäletamist,

(2008).

õigemini selle võimatust on ka

pool mainitud „Dialogoses”
võimatus

on

ja

eessee

pärast filmi valmimist

mööduvuse ja

mäluga seotud aspekti-

ühiskonnas

des. Hästi

märgata ka elementide

gooria kiireks mõistmiseks tuleb anda

on

geograafilist

Pikkov jutus-

seotust

tänasele Eesti

tab pealtnäha erinevates vormides, ent

ti

siiski äratuntavalt just

ku Netflixi

lugu. Kuigi iga film
seovad

ruum

on

eestimaalaste
iseseisev teos,

ja mäletamise

teema need üheks

tervikuks

ajaline
ava-

ainult

süvenenud.

Alle-

lapsele kätte tahvelarvu-

videoedastuskanaliga

või

pista pih-

pult.

Sümbioos metafüüsilise aja ja mälu teemadest luuakse nukufilmis „Tik
Tak”

(2015), kus

aeg

ja elu

on

pidevas

„Keha mälu”,
2011. Režissöör

Ülo Pikkov.

Kaader filmist

teater

muusika kino
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taasloomises ja -tootmises. Lisaks
nab „Tik Tak” eesti

mäletamisdimensiooni

äratundmis-

Ilmselt leiab iga vaataja,

rõõmu.

an-

vaatajale veel ühe
ani-

Pikkov

seotud

tega. Ehk tuleb sellest ka
sioonide

lilt üles mõne

nad

meenutava

ajanäitaja. Ja seda ilma igavõi valusa

piinliku

suguse

kaks

Ka
semat

vanavanematekodu

teost

kõige

nostalgiata.

tähelepanuväär-

Ülo Pikkovi

keskenduvad

ajale.

loomingus
kahest,

Varasem

et talle

meeldib, kui

tema animat-

jätavad ohtralt

tõlgendamisva-

badust ja -võimalusi ega

suru

peale. Kuigi „Tühi ruum”
konkreetse

algust

ja

sisu lihtsuselt

animatsioonis

ses

seosed
me
se

käekirjas. Võrdlemi-

tema

Teise

tajutavad selged

on

maailmasõjaga.

näeme filmi konteksti

oma

kesksena, leiavad kindlasti

paljude
dused

teiste riikide

tõlgendaja

nii kaasahaarav
vanuses

tegu

on

sama

ka

poliitilises

taustast. Film

ja tundlik,

vaatajal

on

on

et mis tahes

lihtne unustada, et

Pikkovi

võime

erinevaid

nii

üldise laia

lisaks ani-

ampluaaga

matsioonide loomisele Eesti

oli ta ka Kunstiakadeemia animatsiooniosakonna asutaja ning

gutseb

õppejõud,

2010 ilmus temalt raamat „Animasoofia: teoreetilisi
mis

on

kirjutisi animafilmist”,
tõlgitud ka inglise keelde. Ol-

les tegev nii

paljudel rinnetel, tegi Ülo

tuurilevi uudne mudel, kus kunstiteo-

varjas end vangista-

sed

on

väärikalt esindatud koos

tütrele nukumööbli
oma

mi-

endisest kodust.

Film esitab 100, mida end varjav isa nä-

gi

oma

unistustes, taustal 1950-ndate

Eesti ühiskondlik
sutati

jõuab

äng. Filmimisel ka-

originaalmööblit. Loodetavasti
see

animatsioon

kunagi lisama-

terjalina ka koolide ajalootundidesse.
Dokumentaalne (anima)reaalsus

eelpool nimetatud

iseloomustab lisaks

animatsiooni

ajateemale ka do-

kumentalistika elementide olemasolu.
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e-platvormil

risoomne niidis-

tik, mida igaüks saab jagada ja
dada. Pikkov

pakkus välja

kenduse loomise Eesti

täien-

vastava

ra-

Vabariigi sajan-

daks
seni

aastapäevaks. Kuigi ideest pole
praktilisel tasandil kinni hakatud,

juhtub

see

tulevikus

ga siiski. Võib

suure

juhtuda,

riigi 150. aastapäeval
Pikkovit

Mitut

oma

taustainfoga ja seotud ühismeediaga.
põhinev ühendatud

koopia

ettepaneku

tõesti sündinud

See võiks olla kultuuri

oma

te-

produtsendina ja aastal

praegu

laega kartulikeldris ja valmistas igatsusest

Joonisfil-

ja Nukufilmi stuudios Tallinnas

mis

miskartuses pea kümme aastat vahe-

niatuurse

ani-

luua e-riigi eduloost kantud Eesti kul-

Vabariigi endine ohvitser

Leonhard Lina

Pikkovi

matsioone teha tundub haakuvat tema

„Tühi

tippteos

(2016) põhineb

lool: Eesti

animatsioo-

vaatajale lähemale pugeda.

Pikkov 2015. aastal veel ka

animatsiooniga.

Teine

ruum”

rahvu-

ja väga paljudel tasanditel

äärmuses

sõltuvalt

Kuigi

vaatajad. Tõlgen-

võimalikud igas

on

geniaal-

seotud

abstraktsem, tajub vaataja
tugevaid dokumentalistika

nil

si lühikeses

midagi

mõnevõrra

mõlemas

jooni. Võib-olla aitab seegi

uue

on

looga, „Kehamälu” jällegi

hamälu”

täiesti

kõik

mõju vaatajatele

suur

mitmeid tehnikaid kokku segav „Ke-

(2011) märgib millegi

on

tegeliku elu ja ajaloosündmus-

matsiooninoviits või „vana kala” riiuoma

öelnud,

on

looming pole pelk muinasjutt, vaid

enam

tõenäosuse-

et Eesti Vaba-

ei mäletata

mitte kui

Ülo

mitmekülgset

animaatorit, kes tegeles palju aja- ja
mäluteemadega, vaid hoopis kui eesti
kultuurimälu

platvormi

isa.

MÄNGIMATA MÄNGIDES
Ülo Pikkovi filmist „Tühi ruum”
Agne Nelk

„Tühi ruum”.~Režissöör~ja~stsenarist:~ Ülo
Pikkov.

Operaator: Raivo Möllits. Pro-

dutsendid: Andrus Raudsalu

ja

Kers-

ti Oengo. Kunstnikud: Ülo Pikkov
Anu-Laura

Tuttelberg. Helilooja:

ja

Pärt

Ühesõnaga, kõik,

seal ei oleks olnud.
mida üks unistuste

mängumaailm pä-

rismaailma imiteerimiseks
seal olemas. Ainult siis, kui

vajab, oli
see

tüdruk

ahjusuu lahti tegi ja sealsest tühjusest

Uusberg. Animaator: Marili Sokk. Mon-

rongi häält kostma hakkas,

teerijad: Ülo Pikkov ja Raivo Möllits.

et oli siiski

sai selgeks,
midagi, mida selles mängu-

Animafilm,~ nukufilm,~ värviline,~ kestus~

maailmas

polnud. Oli

10~

min~lß~sek.~©Nukufilm.~Esilinastus~2l.~Vl~
2016 Suurbritannias

Edinburghi rahvus-

vahelisel~ filmifestivalil.~ Esilinastus~ Eestis~
16.

XI 2016

festivalil PÖFF: Animated

või oli

puudus,
da

Või kas

polnud?

üldse

oligi päris

miski,

see

mis

hoopis keegi, ke-

see

see

mängumaailm

või ainult

mängult, ja
päriselt seda kõike polnudki?

Dreams.

Tühi
Tao

Oi

tühi; kasutad teda

on

täis ei

peegel

Tühjusega

saa.

sügavust! Otsekui tuhandete algisa.

animafilmi

on

tegijad

sest nende maailmad

peal,

sina

algavadki

Nüritab, mis terav,

tühjast ruumist, millesse alles haka-

harutab lahti,

takse

mis sassis,

na-Kreeka filosoofide

mahendab, mis kirgas,

Demokritose kevov: see-mis-on

liidab kokku, mis põrm.

teerib

Oi

nad mõlemad on asjade tekke algpõhjused, ning see-mida-pole eksisteerib

sügavikku! Otsekui oleks olemas.

Laozi

„Daodejing”. (Tlk Jaan Kaplins-

ki, Tallinn: Vagabund 2001, lk 11.)
Oli

see

1950.

nüüd või ei olnud,

aasta

varahommiku

aga

ühe

ees-

ti peres üks imearmas väike tüdruk

hakkas

oma

ja

täiuslikus nukutoas ko-

du mängima. Tal oli seal kõik olemas:

pesuehtsate

nõudega

kaetud

söögi-

laud, köök kappide ja toidunõudega,

kui

see-mis-on.

„Atomis-

potentsiaalselt olla

võiva

se

kaudu määratletav. Ta

kuid
mis

paradoksaalselt
Ta

on.

on

või

puudumion

olemas,

ta ei ole

miski,

oleva liikumise eeldus

ja võimalus.”l Animafilmi loomisega

lugu. Seal võib mitte millestki
midagi ja millestki saada mitte

on sama

saada

midagi

sama

lihtsalt nagu mustkuns-

ja voodiga, lapsevanker ning isegi

lõuendilt nagu

midagi, mida

eksis-

millegi oleva

tis. Animafilmi loomine

lefon ja raadio. Polnud

nagu Va-

tide kevov ei ole aga

kirjutuslaud, magamistuba riidekapi
te-

on

Leukippose ja

palju kui see-mida-pole;

sama

samavõrd

esimestes

päikesekiirtes ärkas ühes tavalises

midagi looma. See

ainut selle

teater

algab tühjalt
John Locke’i tabula rasa,

vahega,

et

kõik,

muusika kino

mis

puhtale
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lehele

kirjutatakse,

on

stsenaristil

ja/

li

esialgne funktsioon oli lihtsalt tühja

või režissööril hoolikalt läbi mõeldud.

koha täitmine puutöömeistri elus. „Tü-

Ülo Pikkov kirjutab „Animasoofias”,

hi

et „nii nähtava kui ka kuuldava ruumi

olla või

loomist alustab

selle

animafilmi

töörühm

n-ö nullist. Klassikalise animafilmi pu-

hul

on

juhuslikkus ekraanil nähtava-

kuuldava suhtes viidud peaaegu miinimumini

ja kõik,

ja kuuleme,

edastamiseks

nu

lihtsalt selle

puudumine, mis võis
pidi olema. Oleva olematus

puudumise vormis,” kirjutab TõViik.3Tühjus filmis „Tühi ruum” on

tinglik, märkides tühjust tüdruku elus,
kes oli kümme aastat elanud ilma isa-

seal näeme

ta, teadmata, et too üldse veel elus

tegijatel vaatajale

Kuid nii isa kui tema valmistatud

mis

filmi

on

on

me

teadlikult ja

tahtlikult

kumööbel tulid seda

tühjust

täitma

loodud.” 2 Filmi esilinastusel Sõpruse
kinos ütles Ülo, et mõni lugu saadab

see, mis seni

teda seni, kuni ei

„Miski pole reaalsem kui eimiski,”

tuleb

see

saa enam

teisiti, kui

nähtavaks teha. Eeltoodud

lugu olevat just üks sellistest ja

see

sai

ka filmi loomise tõukeks.

„Tühi ruum” algas

niisiis meister-

Ülo vaatevälja. Täiusliku nukumööb„Tühi ruum”,
Kaader filmist
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2016. Režissöör

Ülo Pikkov.

ja

oli tundunud olevat puu-

du või olemata, osutus olemasolevaks.
on

öelnud Samuel Beckett. Elada ilma isata, teadmata, et ta elus
sama, mis

likult tehtud nukumööblist, mis sattus

on.
nu-

vaadata

on, on peaaegu

peeglisse ja mõelda,

et see, kes vastu
ne.

et

Või vaadata

vaatab, on keegi teitühja peeglisse, teades,

midagi peaks seal siiski olema,

aga

ei ole.

Merike, kellele film

datud,

on

öelnud,

tühi ka sõnade

poolest,

sest

on

kogu lugu

edastatud ilma sõnadeta, keele-eelruumis. Seal kõlas ainult üks sõna

ses

ja ilmselgelt
duoleva
kult

on see

võtmesõnaks puu-

juurde, mida vaataja vaistli-

tajuda võib. „See üks

oli minu
sõna oli

sõna filmis

jaoks väga, väga valus. See

„isa”,” ütles Merike.sSee

sõna

teeb ka vaikuse väga tähendusrikkaks,
sest

„alles siis, kui

öelda,

et

enne

ja just selles
Tõeline
keele

lausutud, saab

lausumist oli vaikus

mõttes

vaikus

enese

on

sees.

See

on

keele-eelseks
veel kõike

või-

maldav vaikus, kuid sõna, lausumine
selle

eeltingimus,” kirjeldavad

on

Tom-

berg ja Lipping mõtestatud vaikust. 6

tatakse tavaliselt

tühjalt lehelt (tühjalt

koordinaatteljestikult),
dada,

siis

võib

eel-

et animafilmi ruumi elemendid

loodud teadlikult mingi kindla in-

on

formatsiooni edastamise
Mida aga

justkui
Ta

on

pia,

on

tegeliku
ometi

mängimiseks,
gi mängitud.

mis

olemas ja ei ole ka?
miniatuurne koo-

toa

mitte

aga

see

tuba. Ta

on

temaga pole kuna-

aga

Terve

dokumentaal,
on

eesmärgil.” 7

edastab nukumööbel,

nagu

aga

Nagu

„alguses oli sõna”.

sünnib

„Et animafilmi ruumi loomist alus-

pühen-

jaoks ongi

film mälestusmärk isale. 4 Film

see

on

on

et tema

see

lugu

päris

nukufilm,

aga

justkui
pole ka.

on

nagu

pole ka.

Ta

on

olemas ainult seetõttu, et ta ei saanud
olemata olla.
on

Joseph Cambpelli sõnul

„kõik ülimuslik olemise ja mitteole-

mise
ta või

väljaspool. On
pole teda mitte? Nagu Buddha

kategooriatest

olevat öelnud: ta

ühtaegu

on

ja

ei

ole;

„Tühi ruum”.
Kaader filmist

teater

muusika kino
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teda

pool

ta.

pole, aga samas ta pole ka olemaJumal kui ülim müsteerium asub

seda

mõtlemisest

väljaspool.”BSeesugusest

budistlikust olematusest ongi
ruumi”

tühjus,

„Tühja

mis otsekui oleks ole-

ole ka.

mas, aga samas ei

oma

ruumiga, kord tõmmates
endasse, kord paisates sellesse

asuva

juba kasutatud ning semiootilise

aktiivsuse kaotanud elemente.”loKõik
elav

toimib

kommunikatsiooniprot-

sessis, mis toimub isegi siis, kui saatja

ja vastuvõtja teineteisega kokku
Olematu

Animafilmi
olemas ja

justkui oleks

samuti

ruum

ka mitte. Kui nuku-

samas

filmis veel saab asju

käega katsuda,

siis CGI

lugu

tusetu.

kätte ei

tehnikaga

Võta
saa.

on

täitsa loo-

või näpust, aga midagi
„Hingestatud animafilmi

tegelased kuuluvad animafilmi
mi

ning animafilmi

mis annab filmile

ruse,

ruu-

moodustab

ruum

nende maailma. Animafilmi
see,

ruum

kauguse ja läheduse,
animafilmi

Igaühe maailm
seda ette

animafilmi
te

on

kujutab.

avaruse

tegelased? (---)

just selline,

nagu ta

oma

maailma et-

aga meil ei ole ka

mingit

teist alternatiivi kui filmi üldine

ilm. Animafilmi

maa-

tegelased kujutavad

maailma just sellisena, nagu
meeskonna loodud filmi
ga

ja

oma

Me ei tea, millisena

tegelased

kujutavad,

on

aegluse ja kii-

ahistuse. Kuid millisena näevad
maailma

Vabariigi

Eesti

ruum

kujutab animafilmi

on

filmi
See-

ruum.

ruum

nii filmi

Leonhard

endine

vangistamiskartuses

ennast 1944.

tal

peidukohaks

varjama.

Tema

vahelaega kartulikelder, kus
koduigatsuse
datud

saa.

hakkas

(1914–1994)

Lina

ei

ohvitser

ta

aas-

sai

suure

tõttu meisterdas vähen-

koopia

oma

endisest

kodust.

Kokku valmistas Leonhard Lina kakssada seitseteist miniatuurset mööbli-

ja tarbeasja. Meisterdatud „nuku-

eset

mööbel” oli mõeldud kingituseks tütar

Merikesele, kelle juurest ta lahkus vaid
mõni kuu
ta

pärast lapse sündi.

täiusliku

Nii

tegi

materjalidest tütrele

käepärastest

koopia nende kunagisest ko-

dust.11 Ühtepidi

on see

film monument

Leonhard Linale, kelle elu kümme aastat

on

sellesse mööblisse

vormitud,

teistpidi aga Merikesele, kes oli kolmekuune, kui
ne,

isa

lahkus, ja kümneaasta-

kui ta naasis.

„Tõlgitava ja tõlkima-

tu vastastikused suhted

keerukad,

et

on

sedavõrd

loovad võimaluse läbi-

maailma kui ka filmi

tegelaste kujut-

murdeks piiritagusesse ruumi.

lust maailmast, milles

peegeldub tege-

funktsiooni täidavad ka

Seda

plahvatushet-

laste kollektiivne teadvus.”9Ruum tä-

ked,

histab animafilmis nii seda, mis on, kui

semiootilisse kihti,” arutleb Lotman.l2

ka seda, mida

Ka film

on

mis on,

ja selle vahel,

mafilmi

ruum

pole. Ehk teisisõnu,
(reaalne

tegelikult ainus,

on

sest seal toimub
Koostöös

gi

või

mis

ani-

virtuaalne)

ajaga muidugi. See

on

mida-

sarnast erinevatest kihtidest koosne-

va

semiootilise ruumiga, millest

tas

Juri

Lotman:

„Seega pole

kirju-

semioo-

ne

me

ütleme,

tühi, pea
teame,
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„mängib” endast väljas-

Tühjus

ruum.

kohtades

aeg

on

mõnes

on

ühtaegu

nii füü-

siline kui ka metafoorne. „Mõnikord

sisemaailm fataalselt endasse suletud,

kogu

mis võinuks olla.

mõttes nähtavaks tehtud metafüüsili-

vaid ta moodustab keeruka struktuuri,
mis

omamoodi aken selle vahel,

Leonhardi nukumööbel

midagi loeb,

tegevus ja liikumine.

mis võivad luua otsekui aknaid

et

on

et

pudel

on

tühi, kruus

tühi või et väli

on

teaduslikult rääkides

tegelikult tühjust

Tühjas pudelis,

nagu

me

on

tühi. Me

ei ole.

neis

(---)

samuti tea-

me, on

ikkagi õhk, kuigi võib-olla hõ-

rendatud. Tühi väli
viitab

metafoor,

on

mis

lagedusele, millegi puudumisele

ja eksistentsiaalsele tühjusele.”l3 Selle
eksistentsiaalse

on

aga

Nukk
neaastast

ruum.

Kõige põnevam

seal mängutoas asetsev

peegel,
peegelpilti, kord aga

mis kujutise

Samuel

muutumisest

Vabariigi

Eesti

taga päriselt

Clarke’i

kirjades

liikumatuks

öel-

et mõelda ei tule mitte topoloogiliselt, vaid metafüüsiliselt. „Ruum ei

kujuks

on

kujutab filmis väikest, kümtüdrukut

kelle foto järgi ta

kogude

on

Merike,

nimega

valmistatud. Nõu-

terrori eest end

meisterdas

miniatuurse

endisest kodust,

on.
on

sur-

universaalsed.”l6

täitis tema enda

kust kord näeb

seda,

Mütoloogilised kujutelmad

sees

tühjuse

endise ohvitseri

kätega loodud

sele.

nud olendi elustamisest ja elava olendi

varjanud
koopia

lootes selle

isa

oma

kunagi

tütrele kinkida. „Teadsin vaid, et

oma

surnud. Ja siis äkki selline ülla-

dud,

isa

ole olev, ka mitte igavesti ja

välja ilmunud isa ja
kingituseks veel nukumööbel! Samas

olev, vaid omadus
vese
on

või

olendi olemise

lõputu ja iga-

tagajärg.” Tühjus

(üüratu suurus), „mis

üüratus

hestub meie

mamoodi,

lõputult

poolt tajutud ruumiga
igavik suhestub

nagu

susa-

meie

on

Ootamatult

tus.

olin ka veidi

pettunud, nukumööbel

oli küll ilus, kuid olin
ruk ja

nukkudega

enam

kommenteeris Merike

juba
ei

suur

tüd-

mänginud,”
saates.l7

ERRi

Kirjeldatud olukord Merikese elus

on

poolt tajutud ajavahemikega.”l4 Olles

nagu

mis ühendab

vas-

ühtaegu olematus ja olevik

tandlikke mõisteid: tunnete näiv

vas-

nukutuba,

gustatud,

mis

on

et sinna

nagu

prožektoritega val-

pandud nukk nuku-

oksüümoron,

turääkivus,

mis

on

võimatu, aga

ometi võimalik. Sarnast tunnet edastab

meistri käe all elama hakkaks. Või te-

ka film, kus

gelikult, kus kapist välja tulnud nukk

juures midagi

ise ellu ärkab.

See tunne kestab kuni filmi

nukk

on

Ülo Pikkov
valmistatud

Tuttelbergi

tehtud silikoonist, mis

tema sõnul ehtsa naha

eesmärk

polnud

mitte

jätab
mulje. „Minu

päris realistlik-

ku nukku valmistada, sest

see

jääb nu-

kufilmis alati natuke õõvastav. Ta
natuke nukulik,
ta

see

on

oli ka eesmärk, et

sobiks nukumööbli vahele,” ütles

Anu-Laura intervjuus ERRile.ls
kumatu nukk ei hämmasta meid
näoilme

kogu detailse täiuslikkuse

jäikusega,

ent

„Liioma

tarvitseb vaid

„animafilmi
tavaliselt

dub. Võimalus kõrvutada nukku ela-

olendiga suurendab nuku elutust,

edastamise

saigi film
mise

eeldada,
on

et

loo-

tiks

teooriast

eesmärgil.”lß
praktikasse

Nii

mine-

teeks, tühja

ruumi sisuga täitjaks,
ja fantaasia ristumispunk-

reaalsuse

ajateljel, tegelikkuse luhtumusli-

ku loomu

lunastajaks igaviku kõikide
ees.

Olgugi

et

ju ka tegelikkust

igavik

ennast

ja

vastupidi. Joseph Campbelli sõnul

ei

ole

„igavik mingi hilisem

ei ole

muistsele elava ja

ole ajaga

vastandami-

siis võib

dud teadlikult mingi kindla informatsiooni

surnutaolisust. See viib ühtlasi mõtte
surnu

et kuna

animafilmi ruumi elemendid

ise sisaldab

tar-

kirjutanud,

tühjalt lehelt (tühjalt koordi-

kuma, kui

nukunägu otsekui

on

naatteljestikult),

võimalikkuste

va

justkui puuduks.

ruumi loomist alustatakse

panna ta sisemise mehhanismi abil liitema

aina

lõpuni, mil
vaatajale viimaks 100 võti antakse.

Elav nukk
Anu-Laura

samas

isegi väga pikk

teater

aeg.

aeg.

Igavik

Igavikul

midagi pistmist. Igavik

muusika kino

ei
on
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see dimensioon siin ja praegu, mille
igasugune mõtlemine ajalises kategoo-

rias läbi lõikab”.l9Nii sai nukust

saa-

dik ajas, kes võimaldab maha mängida
mis võinuksid

stsenaariumid,
kuid ei

sid,

juhtunud.

aga lihtsalt

Või siis

asjaolust,

ikkagi juhtu-

hiljem, teisel kujul.

„Nuku mänguline
tub

juhtuda,

ilma siirdudes võtab ta

maa-

endaga kaasa

mälestusi laste, folkloorsest, mütoloo-

gilisest ja mängulisest maailmast.”2o
Müütiline aegruum
ei pea

asjad

on

toimuma

dokumentaali

ja

animatsiooni tunnu-

opikkov-filmist-tuhi-ruum-see-segab-doku
mentaali-ja-animatsiooni-tunnuseid
5

Samas.

6

Jaak Tomberg, Jüri Lipping 2006. Teispool

punast ja sinist tabletti: virtuaalsus tege-

joh-

iseärasus

täiskasvanute

et

gab
seid.

spiraalne, seal

kronoloogilises

likkuse substantsina.

uurimusi,
7

Kunstiteaduslikke

4.

nr

Ülo Pikkov 2010. Op cit, lk 127.

8

Joseph Campbell

Myth

with

Bill

1991.

Moyers.

A Division of Random

The

Power

Anchor

House

of

Books,

Inc, New

York, lk 76.

järjestuses. Nukk sisenebki lapse (või

9

nukumeistri/näitleja/režissööri) käes

10Juri Lotman 2001. Kultuur ja plahvatus”.

müütide maailma. „Film

Varrak.

maluse

annab või-

mängida lapsele, kes seda ku-

nagi teha

ei

saanud,” ütles Pikkov, kui

küsisin, mida

ta

peab selle filmi

hul oluliseks. Tegu

on

pu-

teatud mõttes

Ülo Pikkov 2010. Op cit, lk 132.

Esilinastub Ülo Pikkovi nukufilm „Tü-

11

hi

ruum”

https://kultuur.postimees.

ee /3911307/ esilinastub-ulo-pikkovi-nuku
film-tuhi-ruum

topeltreaalsusega, mida animeeritud

12Juri Lotman 2001. Op cit.

dokfilmid

13

Tõnu Viik 2016.

14

S. Clarke, G. W. Leibniz 1956. The Leib-

või

sioonid endas
on

dokumentaalanimat-

peidavad. Sarnane suhe

Lotmani sõnul nuku

hel: „Kui elav

siis nukk laval

muutub

ja

inimese

va-

näitleja mängib inimest,
mängib näitlejat. Nukk

kujutise kujutiseks.”2l „Tühi

ruum“ võimaldab läbi
detailselt

mängida ühe

loodud mängu, mida seni

pole veel mänginud
Mängutuba

mitte ükski

ise aga leidis koha

laps.

ekspo-

niz-Clarke

Op cit,

lk 110.

Correspondence: Together

Extracts from Newton’s

Principia

and

15Ülo Pikkov filmist „Tühi ruum”. Loc cit.
16

Juri Lotman

tekst

1991. Kultuurisemiootika:

kirjandus

kultuur. Olion, lk 389.

17Ülo Pikkov filmist „Tühi ruum”. Loc cit.
18Ülo Pikkov 2010. Op cit, lk 127.

19Joseph Campbell

kui täiuslikkuseni viimistletud nuku-

20Juri Lotman 1991. Op cit, lk 388-391.

mööbel, mida oleks patt lihtsalt
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visata või

ÜLO PIKKOVI
18.

lk 84.

mias,~

1

matsioon,~

Tõnu Viik 2016. Filosoofiline tühi. Viker-

kaar I–2, lk 110–112.

Ülo Pikkov

2010.

Animasoofia.

Eesti

oponent~ prof~ Robert~ Sova).~ Tegemist~
esimese

3Tõnu Viik 2016.

tööga~ Eestis.~

lk 111.

Ülo Pikkov filmist „Tühi ruum”:

see se-

Kunstiakadee„Anti-ani-

Ida-Euroopa~ animatsioonifilmi~
eripära” (juhendaja prof Raivo Kelomees,

Kunstiakadeemia, lk 126.

Op cit,

doktorikraadi kaitsmine

VI 2018 Eesti

tema~ doktoritöö~ teema~ on~

Viited:
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Op cit,

Samas.

toimub

4

1991.

pööningule tolmu koguma

jätta.

2

Op-

ticks. Manchester, New York, lk 31.

naadina Tartu mänguasjamuuseumis

ära

with

animatsioonivaldkonna

on~

doktori-

PERSONA GRATA
HELEN REKKOR

said selle aasta

Sa

Lauteri

teatripäeval

nimelise

Ants

lavastajapreemia

Iha”. Kust tuli mõte esimese
kohe selline

asjana

julge valik teha?

laureaadiks. Mis tunne sind valdas,

Kalju

kui teada said, et kuulud nüüdsest

ülesande lavastada üks stseen maail-

sa-

Komissarov

muti sellisesse väärikasse

ma

See oli tohutu

lavastajaid

nes

panteoni?
jahmatus, millele järg-

šokinutt.

dramaturgiast.

tistele

andis meile

Et selekteerida uusi

või siis anda

näitlejahaka-

tervikutunnetus

mingisugune

ja taju selle kohta, kuidas
Sest…?

Sest

ta

see

on

nii

tunnustus.

suur

Kui

mõelda neile, kes selles nimestikus
mind

ne

en-

on

hes valisin

kooli

sinu Tartu

Polygoni teatri-

lavastatud „Hall

raames

ala”

poole,

da? Palun. Hakkame proove

teatrifestivalil

ja

oma

kursuse

noorte

oma

auhindu

Kuidas sulle nii

näitlejatega töötamine tundus?
olnud

on

see

õpetamise

algas ilmselt veidikene ebakind-

lalt,

sest

ma

ei ole

varem

läbi terve

kooliõpilasi juhendanud.

data neil meeles

pidada, mis ühes
(lavalises) olukorras tähtis

teises

Need

aas-

Püüan ai-

lapsed

sid” ja

on

on

on.

väga „teravad pliiat-

valmis vastu võtma igasu-

gust informatsiooni,
Nii et selle

või

mis neid huvitab.

grupi puhul tundub õigus-

see

suur

noorem.

da

oma

kursuse

oma

ma

Viljandi kultuuriakadeemias

teatriklassika tähtteose nagu TenWilliamsi

„Tramm

ma

ei valinud seda

seda veel kuskil

gitakse,

ent kui

käinud,

teadmisega, et
väljaspool kooli män-

Kalju oli peaproovides

otsustas

meie V lennu üks

ta, et sellest saabki

diplomitöödest.

Reet

vaatamist nime-

pärast

kõige tugevamaks debüü-

ta näinud

on.

Ei tea.

vali-

debüütlavastuseks sellise maail-

nessee

se-

debüütlavastuseks

diks, mida

oma

vaata-

lugu ja

näitlejatega teha tuleb

kõigile kasuks. Ja

tanud seda

sid TÜ

see

need karakterid ja mulle tundus, et

telt lastelt.

sa

tegema.”

tunnustus

mõelnud, kuidas

Ma ei

jat, mulle lihtsalt meeldis

Neimar olevat

algusajast rääkida, siis

julgustus ja

materjal kõnetab tänapäeva

tatud nõuda neilt rohkem kui tavalis-

Kui

minu

poolt, arvestades seda, et
näitlejaõpingute ajal olin kursusel

kõige
aasta.

See

ta

ja...

õppe-

Helen, tahtsid lavasta-

et „Näe,

oli

Imeline

stseeni
meie

haigutas mitmekui-

tunniplaanis

See

arvukalt

hiljem, kui

auk, pöördusid kõigi silmad

ne

pälvis ju vabariiklikul põhikoolide
tunnustust.

„Ihast” ühe

ma

Poolteist aastat

kava kohustuslikud ained olid läbitud

figureerivad...

sel aastal üldse väga hästi läi-

nud. Ka

vaada-

on

asju lavastaja perspektiivist. Igata-

ja
Sul

kord

nimega

et julgest ettevõtmisest ei
puudust tulnud. Eelmisel su-

Tundub,
ole sul

vel tõid Võrumaal looduskaunis Villike teatritalus

teater

välja lavastuse „Õhtu

muusika kino
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Helen Rekkor mais 2018.

salameri.

on

Edgar Valteri rahutu

juba 2010. aastal lodi Jõmmu „kõhus”,

rahu”, mis näitab meile armastatud

kus

kunstniku

ri

seni

täiesti

jäänud tahke. Kuidas
tele teha lavastus

tundmatuks
tulid mõt-

sa

Edgar Valterist ja

eksperimenteerisime ka varjuteat-

vahenditega.

et

ma.

kule?

jooneliselt, ning
maaliraa-

sama

aastat

trupiga,

peaks seda materjali edasi arenda-

keskenduda talle kui maalikunstni-

Leidsin sõbra juurest ühe

Pärast mõnda

Austraalias mõtlesime

Ja kui juba katsetada,
nii

siis

suure-

viia

otsustasingi

kogu

lavastuse

ja avastasin üllatusega, et see on
ju Edgar Valteri kätetöö, keda teadsin

kasse.

Valgusallikatena kasutatavad

illustraatori, karikaturisti ja lastekirja-

mängida natuke ka filmikunsti

nikuna. Maale sirvides ilmnes, et need

testiku

matu

kuidagi puudutasid mind. Ja mind valdas tunne, et tahaksin seda teiste ini-

mestega jagada.

Ent kuis tõlkida maali

lavakeelde? See tundus täiesti võimatu

ja

mõttetu ülesanne

neks

ja

nii

see

jäigi

ajaks ideede maailma ringlema

ja jõudu koguma, kuni kolleeg
mulle mõned fotod ühest

paigast. Villike teatritalu
tis

mõ-

saatis

maagilisest

Urvastes

juba ainuüksi fotodelt mulje,

jät-

et kui

plaanidega.

te

kõnele,

Helger
meie

desse,
see

Kavant

koondas ka

oma

jõud

teatriühenduse Misanzen vägenii

et

ühendatud

nõuab selles

suurlavastus teoks sai. Olen

hiljem

on

üld-

võimalik teha nii

mastaapseid asju
jõududega. Suur töö kõigi

nii väikeste

võtsuur-

varjud

ei

eelsalvesta-

näitlejad said kes-

varjutööle, mis
spetsiifikas tohutut täpoma

puudub võimalus silmadega

sust

edasi anda ja

emotsiooni

saks

näitleja

väljendusvahendiks ongi

aintema

kontuur. Ja kuna
saab iga

siis

oma

pilt on hästi puhas,
liigutus tähenduslikuks,

keha tuleb väga teadlikult

Järgmised tööd läksid juba õige
loomulikult

rada

sama

leida viise, kuidas

lugu

pidi; püüdsin
või allteksti vi-

suaali kaudu edastada.

jõududega

mõelnud ja imestanud, kuidas
se

oma

peremees

kõlasid

tud tekstid, nii et
kenduda ainult

nii et

ja

võimaluse

Teatavasti

mistõttu

kasutada.

keskkonnaga

esteeti-

piirimail, üld-, kesk- ja

just seal.
Villike teatritalu toetas meid

andsid

grafoprojektorid

kuskil üldse teha sellist lavastust, siis

maalilise

varjuteatri

Sinu lavastused

on

tihti üsna filmili-

kud. „Mister Greeni” esimesi minuteid

on

ühes arvustuses

datud kui

isegi kirjelkõige lähemat kogemust

filmi sisse minekule, mida teatris ko-

poolt.

geda võib. Filmilikkust leiab ka sinu
Eelmisel aastal tuli sul

välja lausa

ne-

ja just viimastel aastatel
järjest selgemalt võimalik tähel-

mitmest teisest lavastusest, sh „#kao-

li lavastust

tamindära”,

on

„Süüria rahvalood” ja ka „Õhtu

dada,

et

lavastustel

su

on

väga isiku-

„See

pärane käekiri, mida naljalt kellegi

le ka mõelnud või

hus,

on

sellest teekonnast, mis sinu visuaal-

filmikeelega flirdivad?
(Naer.)

kujundanud.

Kes

Algimpulss oli ilmselt lavastus „Üle

mõtleks?

vee”, mille

anna.

esimene versioon etendus

see

et sinu lavastused

set stiili

on

on

salameri”. Kas oled filmide

teise omaga

segi ei aja. Räägi natuke

kõik

teater

siis filmide

on

tegemisepigem ju-

järjepidevalt
tegemisest

Mingeid veksleid

muusika kino

tema”,

praegu

ei
ei
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Millised filmid sulle endale meeldi-

võivad need

vad?

sad ja

Kuigi olen pigem helgemapoolse

leseisundiga inimene, kes

ei

mee-

lange kui-

otsingud olla väga võimloominguliste plahvatuste roh-

ked. See

on

alati saad

hästi interaktiivne töö

juurde kirjutada, kärpida,

gi lihtsalt melanhooliasse, meeldivad

ümber struktureerida.

mulle

teema-

vaist

aastast

tika. Ja loobumise oskus. Et ei armuks

millegipärast süngema
filmid,

käsitlusega

eelmisest

näiteks „Raw” ja „Brimstone”, seriaalidest „Westworld”.

ära igasse pakkumisse, vaid teeksid ikkagi selle „kill your darlings”-tiiru ära.
Ma

Nüüdisajal tundub väga moodne teha

Dramaturgiline
peab muidugi olema, ja enesekrii-

väga usaldan neid näitlejaid, kelle-

ga olen sellist tööd teinud.

teatrit nii, et lavastust vaadates
et baastekst

mulje,

jääb
pigem soovi-

on

tuslik või üldse olematu. Kuidas
suhtud

sa

postdramaatilisse teatrisse ja

kui oluline

on

sulle tugeva baasteksti

olemasolu?

ole; ehk sellepärast,

ma

pole olnud

et

õnne näha selle
ratiivi

parimaid näiteid. Narpuudumisel saab vaataja mui-

dugi ise lüngad täita,

aga

maitse

see on

lavastajad hoiavad näitlejaid
vaat et

on

viimasegi liigutuse juba nende
ära

iga
eest

planeerinud.

Mul

Postdramaturgiliste nähtuste fänn
ei

Mõned

väga tugevalt ohjes ja

on

näitlejana

must, kus

paar

sellist

koge-

lavastaja praktiliselt

proovis ütles,

et tuled nüüd

teises

vasakult,

seisad siin, võtad taskurätiku ja nutad.
Ma lasen

mised,

näitlejatel teha

sest mis mõnu

loometööst,

küsimus, kas sulle meeldib seda teha

kui

või mitte. Mina tahan

Selleks ju kogunetaksegi proovi, et mi-

da kunstnik

öelda,

sest

koorub,

on

soovinud

seda, kuidas

võin

ma

sinna tähendusi

ka

saada,

aru

oma

mi-

teosega

värv seinalt

mujal vaadata ja

juurde mõelda.

komponeerida. Ning

nii

on

võima-

postdrama-

turgia kui ka koosloomemeetodi puhul
on

Aga esietenduse nädalatel

vältimatu tugev enesekriitika.

juhtuda,

rin pause

ja

et

ma

tuli, siis
oma
oma

sa

täpsusega.

„Mister Greenis” mängib
bianen

Rauno Kai-

muusikaga kokku

nagu hästi

seadistatud kellavärk. Mitmes teiseski sinu lavastuses tundub, nagu oleks

jutuks

kirjutasid ju sel teemal ka

Muusika

on

tegelane.

mulle väga oluline

väljen-

dusvahend. Olen valmis loobuma pi-

lavastajaõppe lõputöö. Kirjelda

gem

valgusest ja kogu visuaalsest poo-

koosloovat töömeetodit.

lest,

aga muusikast mitte

Lähen mingi

baasideega

või

me

Mis sind ühe või teise

improviseerime üheskoos stseenidele

tõmbab?

n-ö liha luudele. Kui

See, kui tunnen,

stseen

on

mingil juhul.

drama-

turgilise selgrooga trupi juurde ja
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loo-

ikkagi orkestree-

rütme. Piinliku

muusika veel üks omaette
Kui koosloomemeetod nüüd

on

ma

mulikult tuunin ja lihvin ja võib küll

tähtis, aga valmis baasteksti olemas-

olu ei ole nii tähtis, sest seda
lik

kirjutatakse.

dagi koos luua.

vahel

Mulle meeldib tugev lugu. Hea idee
on

sulle iga otsus ette

pakku-

oma

on

teada, kuhu

peab välja jõudma ja millised

tegelaste omavahelised suhted,

siis

et

vitab mind. Ja kui
ilmselt ei

saa ma

materjali poole

see puudutab ja hupuudutab mind, siis

olla ainus.

„Mina tahan

aru

saada, mida kunstnik

kuidas värv seinalt koorub, võin

ma

on

ka

soovinud

mujal

oma

teosega öelda,

sest

vaadata ja sinna tähendusi

seda,

juurde

mõelda.”
Harri

Rospu fotod

Oma lavastustele tagasi vaadates
näen, et

lood.

naiste

neid

olnud üks läbiv teema

on

„Iha”, „Theised”,

„Lai-

lausudes”, „Öökuninganna”

tegemist
Kes

ja

et

esietendub talvel

drug’idest,

mis

lugu date

rape

peaks puudutama iga

see

on

nagu

mingi epideemiaga.

need inimesed, kes

on

okei? Mis

arvavad,

nendega juhtunud

on? Selle 100

kirjutab Mihkel Seeder.
Järgmisel suvel etendub lavastus,

ka kaks tulevast lavastust. VAT Teatris

on

mis teeb kummarduse Eesti üksikema-

le. Selle üheks

algimpulsiks oli eelmi-

inimest, nii meessoost kui naissoost,

sel aastal aasta

kes

tanud skandaal. Siiri Oviiri sõnavõtt

väljas käib. On selgunud selline

kohutav ja

jahmatav fakt,

räägin

oma

ideest selline lavastus te-

ha,

väga paljud naised teavad neid

siis

et kui

ma

näitas,

et

21.

millegipärast
väga haiget,

hikonnas. Ja

da

viib mind mõttele, et

valimisel lahva-

sajandil valitseb meil

arusaam, et

ole täisväärtuslik

lugusid, mõned ka isikliku kogemuse
pinnalt, need on juhtunud nende läsee

ema

ema.

üksikema ei

See teeb mulle

sest ka minu

ema

oli ük-

sikema ja mulle tundub, et täitsa tore-

lapse kasvatas üles. Ja

teater

muusika kino

see on

seda
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veidram selles

valguses,

eesti rahvast

osa

sest meil

üksikemad,
hutud

on

et suuremat

kasvatanud just
on

väga palju lõ-

gitusi väärtustada. Aga
kama saanud.
alati

puudu,

me

oleme hak-

Õige napilt küll;

raha

on

mitte üle.

perekondi.
läbiv

Minu

teema

on

olnud

ka

müüdid ja folkloor. Lavastuses „Laineid lausudes” kasutasin skandinaavia müüti

lood”

selkie’dest, „Süüria rahva-

olidki

otseselt

lood ja müütiliste

rahva-

süüria

Igaühe teekond

loomulikult ko-

on

lugematutest, üksteisega seotud

gum

seikadest,
küsida,

ei

seega

aga

saa

ikkagi

Komissarovilt

oma

nii ehk

mida

sa

isegi

Kalju

teatriloome tee-

lugude baasil tuleb

konnale kaasa said, arvestades seda,

ka sel talvel Nukuteatris esietenduv

et oled kõigepealt näitlejana ja siis lavastajana kokku kaheksa aastat tema

uusdramaturgia, mille aitab lahti kirjutada
gude

lepärast,
di

Jaaks. Müüdi ja rahvalu-

Piret

teema
et

mind kõnetanud sel-

on

see

on

elamisõpetus

ikkagi mingit

või

moo-

filosoofia, mille

õpilane olnud?
Lühidalt öeldes, oskuse igas olukorras
ellu

kaudu ühenduda eelmiste

ka.

dade

tiivsete

põlvkonmaailmavaatega ja iseenda peal

kontrollida, kas

pädeb.

21.

see

need

Kas

sajandil veel

väärtushinnangud

veel kehtivad, kas

maailmakord

see

kehtib.

hulgas on veel üks „sünlaps”, mille laiem set-up on ul-

suurepärased

ja mõtlemismetoodi-

Ja niihästi positiivsete kui

näidetega

tema

nega-

enda isikust

ja töömeetoditest ka võimaluse valida, kuidas

mina tahan teiste inimes-

tega tööd teha ja kuidas
ei

Teemade
dimata

Koma andis

jääda.

käsitööoskused

olla

saa

oma

ja need, kes

ei taha. Alati

õpetajaga ühel meelel

Koma

tundsid, teavad,

tal oli tohutult tugev

et

energeetiline väli,

mevaldkond ja

düstoopiad ja millest
väga tahaksin rääkida (naer), aga

mis võis

ma

ilma et ta oleks öelnud ainsatki sõna, ja

ma

praegu veel ei

kui

saa.

Ehk siis mind

huvitavad valutavad teemad
hakkab lahti rulluma
kuue

supi

on:

kolme-nelja-viie-

põlvkonna pärast ja kes selle
ära

sööb, mille

meie oleme kok-

ku keeranud, ja kas seda suppi
üldse

Sa

enam

on

siis

võimalik süüa.

trupi

on

sel-

pisikese trupi juhtimine olnud

justkui noateral kõndimine?
Väikese

teatriühenduse

vastutusrikas,

sest

te kiuste tahad

juht olla on
piiratud vahendi-

pakkuda

oma

trupile

turvalist keskkonda, milles luua, ja ka

vaatajale suurepärast elamust. Mulle
on

väga tähtis,

et meid

leiaksid üles

õiged inimesed, kes oskavad neid kin-
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sa

purustada ja

oled sellest

ära

lõhkuda,

eluga välja tulnud,

siis tuled kõigest muust ka. Kool
ma

ja

Ko-

andsid kaasa nõudliku suhtumise

töösse

ja iseendasse. Ning põhiküsi-

muse

nii elus kui

ei

mitte vaiki olla

saa

loomingus

miks

ja mida mul selle

kõigega öelda on?

ise oled sellise mikroteatri

juht nagu Misanzen. Kui palju
lise

mis

su
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