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Juba teist
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Teater. Muusika. Kino teatriankeedi küsimused esitatud

on

vastustest ei moodustu üheselt mõõdetavat

pingerida. Kuigi sport

põnev lugeda, ei aita need kuigi hästi kunsti hinnata.
riline nähtus

Teater

ja sõltub selle keskkonna tingimustest, kus

Teatris astub

esineja lavale kellegi jaoks. Ja selleks,

on

võluv

nõnda,

et

ja pingeridu

on

inimeste loodud kultuu-

on

loodud.

teos

et tekiks

„tõeline” reaalsus, peab
vaataja esitusse uskuma. Kui valitakse valed vahendid, satub vaataja segadusse. Võrrel-

eneseesitlusega toob~ Erving~ Goffman~ välja~ kultuurikoopeavad olema sobivad ja sidusad, hästi artikuleeritud ja lõpuks ka vaataja

des teatrit inimeste tavapärase
dide rolli, mis

poolt~ tajutud~ (Goffman~ 1959:~ 25).~ Teatrikriitik~ei~ erine~mis tahes teisest teatrivaatajast.
Ta elab sotsiaalses keskkonnas

mis

on

ja ka

tema otsused tulenevad tema isiklikest

eelistustest,

omakorda moodustunud keskkonna kultuurikoodide arvestamisest. See

teadvustamata teadlikkus. G. Clotaire
simus selles, kuidas

me

tahame,

Rapaille võtab selle kokku sõnadega: „Alati

et maailm meid

tajuks.” (Rapaille

vastastikune, vaataja peegeldab iseennast läbi teatrisündmuse ja

2007:

teater

on
on

n-ö
kü-

12) See taju

on

peegeldab tajujat.

Seega pole millegi esile toomise puhul tegemist mitte ratsionaalse, matemaatilise, vaid
sotsiaalse otsusega.
Teatriankeedi vastused
Mõni
ne

peegeldavad nii Eesti teatri kui ka kriitikute mitmekesisust.
arvustaja peab „Workshopi” õnnestumist ennekõike dramaturgia teeneks, tei-

väärtustab

etendajate lavalist kohalolu, kolmas toob

„Workshopi” dramaturgia
kui

on

aga

esile lavastusterviku. Kas

tugevam kui kohalolu, kui seda mainitakse rohkem? Või

„Workshopi” tuuakse dramaturgia kategoorias esile vähem kui näiteks Siret Camp-

belli „Beatrice’i”, kas

see

siis asetab need kaks omavahelisse

pingeritta? Kui seitseteist

kriitikut~ tõstab~ esile~ Uku~ Uusbergi~ lavastust~ „Põhjas”~ja~ üksteist~ Elmo~ Nüganeni~ „Kir-

siaeda”,~ kas~
on~ parem~

Tšehhovi

see~ tähendab,~ et~ „Põhjas”~ on~parem~lavastus~kui~ „Kirsiaed”~ või~ et~ Uusberg~
lavastaja~ kui~ Nüganen? Või et Gorki näidend on paremini õnnestunud kui

oma

või

hoopis

et ühel õhtul lihtsalt kõik

klappis, ilm oli ilus ja kriitiku ootused

täitusid?~Nendele~küsimustele~pole~ võimalik~vastata.

Vastupidiselt tänapäeval kinnistunud statistikausule on mulle tähtis ja põnev jälgida
suhet

vaataja ja teatri vahel. Otsida tendentse ja mõista maailma selle kaudu, mida keegi
peab oluliseks sellest välja tuua. Ja seejärel küsida: miks? Ankeedi vastused ei kirjelda
mitte üksnes teatrit ennast, vaid ka
tahaks elada. Kui otsida
loomulikult oleks

see

iga kriitiku soove ja lootusi, seda, millises maailmas ta
kõige paremat näitekirjanikku, poleks ehk vaja pikalt arutledagi,

Tšehhov. Kuid

seegi poleks mitte ratsionaalne, vaid sotsiaalne otsus.

Madis Kolk

Viited:

Goffman,~ Erving~ 1959.~ The~Presentation~ of~Self~ in~Everyday~Life.~
Rapaille,~
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New~York:~ The~ Overlook~ Press.
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They~ Do.~ New~York:~ Broadway~ Books.

Why~ People~
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Lavastuskunstnik Iir
Tartu

Hermeliiniga kohtume juba hiliseks kiskuval oktoobriõhtul ühes
Aparaaditehase söögikohas. Iirel on parajasti käsil töö Vanemuises, tohutu tööma-

huga muusikal „Kaunitar ja koletis”.
Vaevalt jõuame aga hämarapoolsesse seinaäärsesse lauda istuda, kui impulsiivne Iir
kargab püsti ja lohistab ruumi teisest otsast lähemale massiivse põrandalambi. Kuid see

valgustil puudub pirn! Iir on uuesti jalul, kruvib kärmelt teisest lambist pirvälja, keerab selle paika ja hetk hiljem valgustab meie vestluspaika sumedalt kollakas

ei sütti, sest
ni

valgussõõr.
Mul

tegelikult oligi kavas küsida, kas teatrikunstniku elukutsega kaasneb ka
avalikku ruumi ümber korraldada. Või ka vähem avalikke ruume, näiteks

soov

sõprade kortereid.

oma

Noh,

nagu

naalne,

just nägid, mind

sa

otse öeldes kole

ruum.

ledust esteetika liuguril. Olen
lülitada. No

sa

siin hästi. Kui

seda. Jah,

tõesti

väga häirib juhm, meeleoluta, ebafunktsio-

Sealjuures

vaata ise sedasama ruumi:
on

see on

ei tähenda koledus

ruumi- ja atmosfäärisõltlane,

võimalik lihtsate

erialane kretinism,

pime, kõle, ebahubane,

et olin

vanaema

kolmene, kui

me

me

ma

taju välja

ei tunne end

vahenditega atmosfääri parandada,

siis teen

tean.

Me viibime praegu sinu sünnilinnas. Kui kaua

Pakun,

tingimata ilu või ko-

ei oska seda

su

Tartu-lapsepõlv kestis?

isa-emaga Tallinna kolisime. Ent

elasid siin veel päris kaua;

ma

võisin olla seitsme või

mu vanaisa ja
kaheksane, kui

nad Hiiumaale tagasi kolisid. Tartust mäletan Vanemuise nõlvadel ja Toomemäel

kelgutamist koos vanaisaga ja seda, kuidas ma kollektsioneerisin kelgumäelt kokku

korjatud Salvo kelgu tükke. Mul endal oli ilmselt raudkelk. Vanavanemad

elasid tollasel
keset elutuba
seda

ma

Nõukogude tänaval, ühes vanas majas kaubamaja taga ja seal oli
purskkaev! Päriselt ja kivist! Ta oli küll kuiv, aga kust ta sinna sai,

tollal küsida ei osanud ja nüüd

mälestus. Väga

selgelt mäletan veel

kõige ägedamad vaateaknad üleüldse!
vähemalt praegu tundub, et

Esimene kool, mida

su

CV

see

pole

Tartu

enam

kelleltki küsida. Sürreaalne

kaubamaja vaateaknaid. Need olid

Võisin seista seal tunde

ja neid vaadata,

vältas tunde.

mainib,

on

Kopli kunstikeskkool. Jääb mulje,

et

see

kunstivärk oli sul üsna varakult plaani võetud.
Ma olen olnud

oma

raudteel. Vanemad
mis

valikutes

—

võib-olla tahtmatult

panid mind esimesse klassi

—

Nõmme

sama

järjekindel kui

rong

kooli, seal oli kunstiklass,

tegelikult oli pigem lihtsalt kunstiring. Kunstiklassi õpetaja ütles kohe algu-

ses, et
sesse

pärast

meie kooli lähete te loomulikult edasi

Kopli kunstikeskkooli,

Tallinna kunstigümnaasiumi, ja pärast seda ERKIsse. Ja kolme

teater muusika kino

täna-

sõbrannaga
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täpselt
gu

nii

sirgjooneliselt ka tegime, ilma mingi kahtluseta.

teadliku elu olnud kunstiga

oma

Teatrikunstniku elukutse vist ei
ei

teagi,

See

saa

et selline elukutse olemas

juhtus

lahtiste uste

ERKI

käinud ja teadsin, et

on

olla

on.

kellegi lapsepõlveunistus,

Kuidas sina selle erialani

päevadel. Olin lapsepõlvest

klassi, kus mulle tuli

värviplekilisekitliga Jule
naised nagu

sest

vastu

Käen

Signe Lomp,

Liina

Juhuslikult

laps ju

jõudsid?

saati üsna

palju

olemas teatrikunstnikud, aga tol hetkel mõtlesin

ERKIsse sisearhitektuuri või klaasikunsti.
siooni

jabur! Olen ko-

Täiesti

sabapidi seotud.

teatris

proovida

astusin sisse teatridekorat-

tulipunaste juuste ning tärpentiinilõhnalise ja

ja oma makettide kallal nokitsesid sellised ägedad
Keevallik, Ene-Liis Semper. Õhkkond oli toulou-

se-lautrecilikult maagiline ja

Mäletan,

et

salapärane, armusin sellesse esimesest silmapilgust.
kateedrijuhataja Aime Unt ütles meile tookord, et see on eriala, mis

koondab endas kõiki teisi

—

kui te tahate olla arhitektid, siis siin saate teha pa-

pist maju; kui teid huvitab moekunst, siis teatris
kostüüme; kui

te tahate

jaoks. Mul polnud

proovida iga päev

enam

Endalegi üllatuseks

mingit kahtlust, mida

laspilet oli mul taskus
algtõdesid,

nitaarinstituudis
mist

ma

luua,

siis

lõputult hulle

see on

koht teie

õppida tahan.

Aga ega mu huvi muud
kuhugi kadunud, olin alles kaheksateist. ERKI üliõpi-

vist pea kümme aastat. Kaks aastat

siis aasta moekateedris

õppisin

meie kateedris

rõivatehnoloogiat, seejärel

Eesti Huma-

kultuurilugu, vahepeal käisin veel disainerite juures joonesta-

uurimas. Ahmisin endasse kirglikult kõike, mis oli uus.
liiga lineaarne või kitsas liikuda kooliskeemi mööda valitud kateed-

ja ruumikujundust

Mulle tundus
ris

võimalus teha

võeti mind esimese korraga vastu.

maailma avastada siis ka

teatri

on

uut maailma

diplomini: esimesel kursusel

lavastused, ja

nii

eesti

klassika, teisel draama, kolmandal muusika-

edasi. Praegu tundub

igati okei lahendus. Kõik

nii õppida täiesti jabur,
aga tol ajal oli see
tegid nii, üheksakümnendad… Parem ära küsi, kuidas

need
sus,

ainepunktid kogunesid. Kursus, kellega koos ma alustasin, ei olnud see kurkellega lõpetasin. Samuti muutus kool ise. Astusin ERKIsse, õppisin Kunsti-

ülikoolis ja

lõpetasin Kunstiakadeemia.

lõpetamist läksin end täiendama

Pärast

magistrantuuri Praha Näitekunsti Akadeemiasse, sest olin

kirglikult armunud

Josef Svoboda visuaalsesse teatrikeelde ja üldse Kesk-Euroopa kujunditeatrisse.
See oli silmi ja

maailmapilti

üle ilma. Praha kooli

avav

aasta, mis andis mulle erilised

lõpetamisega lõppes ka

minu

sõbrad-kolleegid
üliõpilaselu. Peakski uuesti

kooli õppima minema.
Ma raban sind nüüd ühe

aastal „Põud

ja

numbriga. Sinu esimene avalik

töö teatris oli 1993.

vihm Põlva kihelkonnan nelätõistkümmendämä aasta suvõl”

(koos kursusekaaslaste
XVI lennu

rand

Ivar Reimanni ja Karmo Mendega), lavakunstikooli
diplomilavastus. Mis tähendab, et sel aastal saab sul täis juba vee-

sajandit Eesti teatripõllul toimetamist.

Ja ikka

on enne

iga

uut tööd tunne, nagu teeks

ei ole aastanumbreid

lugenud,

olen elus teinud. Mul ei ole olnud vajadust

tada, iseendale ammugi

oma

esimest lavastust. Ma tõesti

nagu ei ole mul ka vähimatki aimu, mitu lavastust

mitte. CVd

oma

muidugi

tööde terviknimekirja kuhugi esi-

on

tulnud uuendada, aga siis olen

nimekirjast ka midagi maha võtnud. Selge
gulisel alal tegutsenud,

siis

paned kõik

asjas kahtlema ja tõmbad

nes

aastat üldse

välja.

see, et

oma

kui

tööd

sa

midagi maha; kui kümme,

Nii võin ka mina

öelda,

oled kaks aastat loomin-

kirja; kui neli,

et praegu

siis hakkad mõ-

siis viskad esimesed viis

jätaksin välja kõik

ma

enne

aastat 2000 tehtud tööd.
Mu töö ei

lõpe esietendusega. Kuigi

publikuna edasi,

ei oska täpselt öelda, mida ma pärast
lavastusega seotud, ja mõtlen vaadates

ma

seda õieti teen. Lihtsalt tunnen, et olen

mis oleks võinud olla teisiti. Mulle meeldib Linnateatri tava kor-

raldada lavastustele pärast viimast etendust matus

maha,

kui tükk läheb repertuaarist

—

siis ta läheb ka sinu seest maha.

Kuule, räägime selle nimeasja ka selgeks. Minu teada oled
teatriinimene, kes teeb
nemad
Sest

oma

tööd

panid sulle ilusa eesti nime Hille, miks

ma

see

portsionaalselt pikk ja

nimi. Iir sai

alguse hüüdnimest

terav nina, hakati mind

—

see

on

on? Va-

ettepanek olla

aga siiski

ilus,

kuna mul

ERKI-aegsete sõprade

hiireks või hiiruskiks. Kui Draamateatrist tehti

ma

Eestis ainuke

sulle ei kõlba?

lihtsalt ei tunne ennast Hillena. Ma olen nõus, et

liiga pikk ja romantiline

sa

pseudonüümi all. Miks sul seda vaja

on

ebapro-

seas

kutsu-

esimest korda

iseseisvalt kunstnik ühele lavastusele, õppisin veel koolis. Otsest keeldu küll ei

olnud,

aga teatris tööle hakkamist koolis eriti ei

iseloomuga,
olin

juba

et kui sinna sisse

aru

samas

leiutasingi

siis

soositud,

sest teater

peale,

tahtsin,

et nüüd

neelava

on kehva kujundusega kõik ära rikkuda, ja mul
rikungi kohe kõik ära. Tahtsin väga seda tööd teha,

et avalikkuse silmis ei teeks seda mina, vaid

nime Iir Hermeliin. Panin kokku kaks närilist

paneksid plakatile ja kavalehele
Mõni aeg

on nii

jääb õppimine tagaplaanile. Selleks ajaks

saanud, kui kerge

tuli kole hirm
aga

lähed,

Iir

ma

ma

et nad

Hermeliin,

aga

päriselus olin endiselt Hille.

tunnen ennast Iirena. Nüüd olen Hille Ermel

ainult dokumentidel, pangas, hambaarsti juures ja loomulikult

Hiljuti käisin postkontoris pakil järel, ütlesin, et mu
läks laia naeru täis: „Ei-ei, teie olete ju

lennujaamas pileteid vahetama,

teine. Siis

minu asemel sellise isiku.

tegingi lavastusi kui

Mida aeg edasi, seda rohkem

keegi

ja palusin teatris,

Iir

Hermeliin!”

sest keegi teine

le pealegi tulnud, et dokustaatides

on

nimi on

on

oma

vanematele.

Hille Ermel; tädi nägu

Aga muidugi olen pidanud

mulle

pileti ostnud

mul teine nimi. Linnateatri

ega ole sel-

peakunstnikuna

töötades olid mul esimesest päevast

lepinguidki sõlmib

Iir

peale uksesilt ja nimekaardid Iire nimega ja
juba kauem kui viisteist aastat. Igal juhul võtsin ma selle

nime suurest hirmust ja soovist ennast nähtamatuks

teha,

mitte

selleks,

et

kuidagi

eriline paista.
Oled

sa

nüüdseks vähemalt osast neist hirmudest vabaks saanud? Mis

teatrikunstniku hirmud? Milles

möödapanek
lik kui

Aga

väljendub

on

üldse

tema ebaõnnestumine? Kunstniku

mõne läbimõtlemata detaili või vale

värvitooniga ei ole ju nii ava-

näitleja läbikukkumine…

minu enda

jaoks

on

see

täpselt

sama

avalik. Kunstniku töö

on

ebaõnnes-

tunud, kui vaataja hakkab ühtse terviku asemel märkama kujundust-kostüüme
lavastusest eraldi. Kui ta

tajub seal mingit vahemaad,

siis

on

teater muusika kino

midagi halvasti.

7

Hirmud? Ma tunnen alati ohtu luua

liiga lämmatav ja intensiivne lavaruum või
liiga „jutustav” ja tegelast lihtsustav kostüüm. Inimesena on vist kõige suurem

hirm olla

pealiskaudne. Kunstniku töö hõlmab juba üheainsa lavastuse raames
paljusid valdkondi, et kõiges ei suuda olla võrdselt pädev. Ma ei salli pealis-

nii

kaudsust, elus püüan vältida pealiskaudseid inimesi, kuigi kardan väga,
ka ise

pidevalt pealiskaudne. See

mesest ideest

hirm

et olen

piitsutab mind töölaua taha ja sunnib

kaugemale liikuma. Ühesõnaga, pealiskaudsusega

on

esi-

mul natuke

keeruline suhe.

Ideaalne

teatrikujundus

da eraldi märkama,

on

tava, et eriti efektsete
eraldi

on

siis nagu ideaalne filmimuusika

pahasti?

Sa ei ihka ilmselt

kui hakkad

—

se-

tagasi seda vanade aegade

lavapiltide puhul kõlas eesriide avanedes kunstnikule

aplaus?
sa pead märkama, mis maailmas lavategevus toimub. Aga lavastus terpeaks olema nii lummav, et vaatajal ei tekiks selle kohta eraldi küsimusi.

Muidugi
vikuna

Niipea kui hakkad küsima, miks need kuldsed seinad, miks
lilla diivan keset ruumi, miks

see

švammist võdisev

pliit,

on

see hiiglaslik tumemidagi halvasti. La-

val ei pruugi üldse

midagi erilist olla, veenev lavaline omailm võib olla ka ainult
sõnadega üles ehitatud. Aga jah, kõige hirmsam küsimus, mida kujunduse kohta
saab pärast etendust küsida,

on

miks ja milleks.

Kujundus kuulub lavastusega sümbiootiliselt kokku; kunstnikul
ruline üksinda ebaõnnestuda. Kui lavastus
meelest

su

lest valmis hea

laiali,

nas

õnnestunud, pole

töö ei

siis

kujundus,

aga

sa

nii

näed

on

Kui

väga keeenda

metsik katastroof. Kuid kui sul enda

peaproovides,

et lavastus

vist

vajub igas

meesuu-

et teater selle tüki varsti

väga hulle kogemusi välja tuua pole,

või

väljakuulutatud esietendust ja valmis kujundus kanti maha. Neil hetkil

peab julgema teha rasket
mine

on

see, et sinu

mälu need kustutanud. Tõsi küll, üks lavastus lihtsalt vaikselt hääbus kuu

enne

aega

hea ja kannab, siis

polegi midagi teha ja jääb üle ainult loota,

repertuaarist maha võtab. Mul endal
siis

on

õpetab rohkem kui

palju

on

otsust

ja

võtta vastutus ebaõnnestunud töö eest. Kukku-

õnnestumine.

teatrikunstniku sisuline töö

ja metoodika muutunud eelmise,

st

digieelse ajastuga võrreldes?
Arvutil-hiirel ja

tukummiga ei
arv

paberil-pliiatsil pole

saa

variatsioone

mitte

mingisugust vahet peale selle,

paberit lõputult nühkida, aga

ja neid üle salvestada.

vust, mõtled ju ikka sina.

Ei

arvutis

on

võimalik teha

Nii et töömeetodis ei näe

ole olulist vahet, kas

ma

et kus-

lõpmatu

mingit

joonistad idee paberile

erine-

või otse

ekraanile. Tõesti, arvutiga saad
vorme, mida enne

lõputult katsetada igasuguseid proportsioone ja
iialgi ei oleks jõudnud. 3D mudelit on määratult kergem muuta

kui papist maketti ja arvutis saavutad kiiremini selle tulemuse, mis

su

nägemu-

sega ühtib.
Minu

töö

on

luua etteantud

materjalile võimalikult täpne maailm, milles

seljas kannavad. Et oma kujundusideid
lavastajale ja teatrile arusaadavaks teha, teen üldjuhul maketi, see on kõige

tegelased toimetavad, ja

see,

mida nad

lihtsam ja üheselt mõistetavam viis
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oma

ruumilist nägemust

selgitada. Mõtlen ja

töötan maketis. Pean küll

et vähesed Eesti

ütlema,

lavastajad oskavad maketiga

tööd teha, selles sündivat lavastust näha. Nii mõnigi kord

on

antud

mu

maketile

hinnang pigem kui nukumajale: „Oo kui ilus, mulle meeldib!” Elmo Nüganen
on

üks

lavastaja, kes oskab näha maketis lava. Georg Malvius

maketis lavastust looma. Ta võtab alati mitu kuud
maketi enda kätte, et selles mõelda. Minu

jad palju just maketis,

samas

on

nagu ta ette

esimest korda laval

püsti, saab

kogemust kui ka treenitud silma. See

ehitamegi makette. Maketis

me

prooviperioodi ajal.
oskab ta lavaruumi

Internetiajastul

Kui

sest

see

kõik ei ole nii,
ette

ei ole ka mulle lihtne

kujuja just

kogu info üks ühele olemas juba

lavastaja oskab vähegi maketti süveneda, seda vaadata,

palju ägedamalt

oma

töös ära kasutada.

muidugi väga lihtne guugeldada sobiv pilt, joonistada

on

veidi üle ja öelda, et

on

et kui

kergesti juhtuda,

lavastaja šoki,

kujutas. Eskiisilt nähtud ruumilise kujunduse õigesti laval

tamine nõuab nii

sellepärast

lavastajatele tuleb vahel õpetada

silmade kõrgusele, et näha lava tulevase

oma

mitte nagu lind taevast. Muidu võib

vaataja positsioonilt,

kujundus

on aga harjunud
proovisaalis alustamist

kogemuse põhjal töötavad välislavasta-

kui meie noortele

kas või seda, et makett tuleb tõsta

enne

palun väga, see siin ongi

lühike ja õhuke tee, sest

kõige tähtsam

on

minu

kujundus.

Minu arvates

see

on see

luua lavastusele kordumatu, vaid sel-

lele loole sobiv esteetiline keel. Rõhutaksin siin sõna

ülejoonistatud pildi võid
ise. Ma ei

kujuta ette,

et lõikaksin

kostüümikavandina. Ka
vms on

„looming”. Guugeldatud ja
inspiratsiooniallikaks, aga looma pead ikkagi

võtta küll

poleks

moeajakirjast välja foto ja esitaksin selle

see

teise

looja suhtes

aus

iga kostüüm,

—

oma

ruum

kellegi looming. See oleks vist sama, kui lähed restorani tuntud koka juur-

de sööma, aga lauale tuuakse Rimist

hangitud kalapulgad.

Teatrisse

tullakse,

et

näha originaalloomingut.

Aga küsimuse juurde tagasi tulles
taga,

minu töö

algab

—

alga paberi või arvutiekraani
lavastajaga ja jätkub veel tükk aega

minu töö ei

esimesest telefonikõnest

lugedes, näitusesaalides ja tänavatel hulkudes, kodus raamatuid sirvides. Siis
räägime lavastajaga veel ja veel ja veel ja alles seejärel haaran

jah, sisuline

töö ei ole

Et võtad

on

pliiatsi.

praegu võimalus

enam

me

Nii et

muutunud, uued töövahendid aitavad lihtsalt kiiremini

lemuseni jõuda. Õnneks ka 3D printer ei ole
Kui tihti sul

ma

tu-

tulevik, vaid olevik.

ja vajadus olla kunstnik

vanaaegses mõttes?

välja paberi ja pintslid ja maalid mingi pildi?

Kohutavalt kaua ei ole

enam

oma

õlivärvikarpi avanud, kui jätta välja maketi

detailide värvimine. Lihtsalt ei ole tundnud tugevat tõmmet, ju siis mitte ka vajadust maalimise

järele. Küll

valge kadedusega,

sest neil

oma sõpradest maalikunstnikke teinekord
privileeg töötada ihuüksinda ja oma töö eest täieli-

aga vaatan
on

kult vastutada. Teatris töötades
minu

nägemusest

ei

on

kunstnik siiski meeskonna

jõua kunagi lavale. Igatsen seda

aeg-ajalt näitustel ruumiliste installatsioonidega, kuigi
ma

tellimuseta

Minu meelest

on

liige, sada protsenti

iseseisvust ja seetõttu esinen
mitte

maalidega.

Luua il-

vahelduseks vabastav.

hõljub teatrikunstniku

nõudmiste nimekiri

on

lõputu:

ta

amet inimvõimete piiril, sest esitatud
peaks olema kompetentne arhitektuuris, kos-

teater muusika kino
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tüümiajaloos ja rõivaste tehnoloogias, graafilises disainis; tal peab olema
aga ka

senerimõtlemist,
annet teatri

sed

masinavärgis ellu jääda. Mis

just sellepärast

aastat…

seda

õppisingi

ma

Spontaanselt

et minu

arvan,

loomupärast joonistamisannet. Soovin,

ise arvad, millised

graafilist joont.

lest

on

Rosita üks

Rosita Raud näiteks

väheseid, kes

instinktiivne, loomulikult

mõtleb alati lookeskselt, loo

ditega,

on

elukutset, ja

sinu nõrku-

on

et mul ei läheks nii

on

peale.

neli,

mitte

kõige nõrgem külg

ja kostüümikavandite tehnilise teostamise

on

sa

ja tugevused?

No

sat

in-

kujunditaju, visuaalse mõtlemise oskust ja ka lihtsalt

on see,

palju

Ma naudin

aega

väga

vaid

sada

et mul ei ole

lavapiltide

vana

kooli ilu-

imeline karakterijoonistaja. Minu

mee-

justkui sündinud lavastuskunstnikuks. Tal

toimiv dramaturgiline mõtlemine. Pean silmas, et ta
vajadustest lähtuvalt, räägib lugu ruumiliste vahen-

ei takerdu ebaolulisse.

Dramaturgiline ja ruumiline mõtlemine

on see,

mis

eristab teatrikunstnikke näiteks maalikunstnikest või installatsioonikunstnikest.

Sellepärast me
Maailm

enamasti ei

maaligi.

praegu niivõrd kitsenenud, kõik

on

menteerumine teeb mulle tõesti muret. Proovi
või tavalist

šampooni! See

ei ole

võimalik,

osta

pead läbima tohutu valikute

enne

spektri. Iga eriala esindaja tunneb väga hästi ainult
kas või arstide peale. Ent lavastused

on

gerondid, kes peavad teadma kõike.

mides, filmis ja teles,

metsas

oma

kitsast valdkonda. Mõtle

läinud järjest suuremaks, keerulisemaks ja

tehniliselt nõudlikumaks. Lavastuskunstnikud
likud

spetsiifiline. Hüperfragtänapäeval tavalist piima

on nii

sa

on

vist need viimased

ja teatris, grimmis ja metallitöökojas,

ka turunduskoosolekutel, et töötada

aga

ei

ole; ideaaljuhul võiks

võtab, olla autorilooming.
tulemus kergesti

Pean

Kui

maagiline maailm,
see

mis

su

on

aga

mõistlik

paraku

istume

on

et

päris õige

eesriide avanedes vastu

moodustub kolme inimese

piseneda. Ideaaljuhul kujundaksin ka

tüümid, video ja valguse,
millest üheksa

see

me

välja lavastuse plakati idee. Soomes näiteks

õpetatakse lava- ja kostüümikunstnikke eraldi kateedrites. Arvan,
see

renessans-

Me töötame eri žanrites, eri meediu-

loomingust, võib

mina ise nii lava kui kos-

ööpäevas vaid kakskümmend neli tundi,

magada.

et kogu see inspiratsiooni osa ja ideede käivitamine on mulpuhul tundunud ikka paras Voodoo. Mul on selline kujutlus, et

tunnistama,

le sinu ameti

teatrikunstnik saab

lavastajalt juhistena mingeid aforistlikke lausejuppe ja sirgeldab siis ehk midagi paberile, kuni ühel ööl kargab une pealt istukile ja tea-

tab

pidulikult: taha kolm viltust kreemikasvalget seina ja kangelanna viimane

kleit
No

on

see

olnud.
mus

roheline samet!

nüüd küll üsna kirjanduslik lähenemine, minul midagi sellist ei ole
Julgeksin seda protsessi kirjeldada ehk teatava destilleerumisena
nägeon

—

hakkab udust või hämarusest

kaevad. Väga
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piisavalt sügavale

esimest

seega mitte dramaturgiast,
materjalist. „Sweeney Toddi” puhul näiteks lõi mulle

lugemist silme

ette

krigisev

roostes metall

millele hakkasin otsima vormi. Kui sul pärast esimest

teki,

ennast

sageli algab nägemus peale materjalist,

vaid just nimelt füüsilisest

pärast libreto

välja joonistuma, kui

siis ehk ei

peakski seda tööd

ette võtma.

ja kajakate kisa,

lugemist mingit

tunnet ei

ju kaua

Ma

ei osanud

aega

näitemänge lugeda, takerdusin olustikulistesse

detailidesse. Meisterlik šoti lavastuskunstnik Ellen Cairns, kes

on

teinud Eestis

Georg Malviuse lavastustele võimsaid kujundusi, andis nõu: „Kui loed näitemängu, siis kõik

remargid ruumide ja tegelaste kohta jäta vahele, loe ainult dialoo-

gi osa.” Ellen

on

mind ikka ja

mõtlemisega inspireerinud.

jälle

oma

läbimõeldud ja

1980-ndate keskpaigas Vadim Fomitševi „Norman
laval oli

nii

kujundirikka kunstilise

Ent minu esimene teadlik visuaalne teatrielamus oli

Vallutaja”

—

see

maailm seal

maagiline.

Meie töö puhul ei saa ka kuidagi mööda sellest, et ees on väga kindel tähtaeg
lõpmatult
ja
päästvat inspiratsiooni oodata ei saa. Oma algusaastatel ma muidugi

kõndisin ringi, muudkui otsisin ja ootasin. Nüüd
esile manada.

Igal töötaval kunstnikul

on sama

juba tean, kuidas inspiratsiooni
salavalem, milleks on enamasti

„hakka peale, lihtsalt alusta kusagilt”. Inspiratsioonihetk
kui suudad tõlkida

oma

nägemused

või tunde

on

siis ehk

kujundikeelde, hetk,

see

moment,

mil näed sel-

lest udust paistmas ka mingit selget vormi või värvi. Siis korraga hakkab mõte
jooksma nagu kett. Nüüd tuleb teha kiire telefonikõne lavastajale ja näidata talle
oma

esimesi visioone. Kui mõtted

laua taha ja kõik

Aga

on

haakuvad,

ülejäänu on juba puhas

sul vahel olnud ka

siis edasi

on

kõik lihtne, istu ainult

rõõm.

terviknägemus lavakeskkonnast ilma konkreetse

lavastuseta? Nii et ükskord uut tööd alustades

et siin saab selle

taipad,

ammuse

nägemuse teoks teha?
Ei, sellist asja mul
kindlad

pole olnud… mulle meeldib töötada

piirid. Kooliajal

ei olnud

ja

muna…

Mind tõesti

sa

sai

oludes, kus

on

võisid lavale

paigutada kümnemeetrise läbimõõduga hõljuva klaasinspireerivad konkreetsed, reaalsed olud. Mida keerulisemad

olud, mida võimatum teha, seda
ruum,

ette antud

muidugi katsetatud mõttemänge, mingeid piiranguid

seda põnevam

on

ootamatum

ja põnevam

sageli tulemus. Näiteks võiksin

on

töö. Mida keerulisem

tuua koos Ain

Mäeotsaga

tehtud suvelavastused „Peko” ja „Taarka”, või ka „Huck” ja „Auto”. Teine kitsendus

on

muidugi raha,

see

seda lihtsalt ei ole, siit ei
alati

välja,

mis

on

tähendab lavastuse eelarve. Kui teatril raha ei ole, siis

olegi

mõtet edasi

pressida. Tark kunstnik muidugi uurib

lavastuse eelarve, et mitte ummikusse joosta. Mulle meeldib

Aare Toikka suhtumine, kes ütles kunagi umbes nõnda, et iga ideed
lahendada kümnel viisil; ei ole nii, et idee
Noortele
gu

on

väljendamiseks

on

on

võimalik

ainult üks võimalus.

lavastajatele-kunstnikele peaks mõnikord seda meelde tuletama. Iga lu-

võimalik rääkida vähemalt

sajal moel.

Kui eelarvet ei

lihtsate või eriti lihtsate vahenditega. Omaenda

ole, tuleb lavastus teha

praktikast võin tuua sellise

„Ekke Moor”, lopsakas lugu paljude tegelastega, lavakate tükk
VATis. Eelarve ei olnud küll päris olematu, aga

näite

paar aastat

—

tagasi

materjali arvestades siiski suhteli-

selt napp ja nii me leppisime Aare Toikkaga sissejuhatuseks kokku, et teemegi selle
nappide vahenditega. Kokku aga tuli täpne, ilus ja lummav tervik. Ma ei usu, et

publikul tekkis tarvidus hakata juurdlema, kui palju
Oled
Mulle

sa

mõelnud,

on

sinna raha sisse oli

et võiksid ka ise noori teatrikunstnikke

kunagi ettepanek tehtud,

aga siis olin

ma

pandud.

õpetama hakata?

ilmselgelt

teater muusika kino

inimesena

liiga
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Iir Hermeliin

Andres

Dvinjaninovi
lavastuse „Risk”

(Nukuteatris
2001.

aastal)

maketiga.
Iir Hermeliini

erakogu foto
toores ega olnud ka valmis
praegu võtaksin selle

teatrimängu arvelt

väljakutse

kogemust destilleerida, analüüsida ja lahustada
arusaadavaks teadmiseks. Kui
ette ei võeta.

tõigast,

et

Õpetamine

uus ERKI

on

maja

vajadust pole,

on nii

äge,

Aplaus

Millist

sa

oma

töös

siis

nii

Arvan,

paelub võimalus kogutud

siis

ju

see

et

töö-

kontsentraat ka teistele

mõtete sõnastamist nii lihtsalt

ka südametunnistuse teema. Ja

selle majaga seotud olla.

etappi

aega ohverdama.

oma

vastu. Sest mind

muidugi ei

saa

mööda

kuratlikult inspireeriv, et tahaksin lihtsalt

KUU arhitektidele!

kõige rohkem naudid?

Oleks vist patt öelda, et naudin vaid mõnda kindlat hetke.

Loominguline elu ongi
nauding ja privileeg, sukelduda ikka ja jälle uude lavastusprotsessi. Vabakutselisena olen
erutavam
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sageli päris

on

see

uutes

kooslustes, kus tekib

pingpongihetk lavastajaga, kui

ennustamatu

sa

sünergia. Kõige
pärast rääkimisi näitad talle

esimesi mõtteid

oma

Sellest

ja kui ta peegeldab neid sulle tagasi ja sina omakorda talle.
loomingulisest palangust võib kerkida uusi ja uusi korruseid, mis mõni-

kord võivad kasvada
et minu

pilvelõhkujaks… Aga samas on see ka kõige raskem hetk,
kõige hapramad, kõige tooremad ideed, mida lavastajale näi-

sest

tajun,

tan,

peaksid olema

likunstnik näitaks
on

mõelnud

tornist alla
na

nii, et

hoopis
on

esimest visandit? Ja kui siis

oma

ma

lavastaja jääb

et

maa-

lavastaja

ennast nii mõnusalt sisse olin seadnud. Vahel võib min-

nägemusele kindlaks, ja ehkki ma

oma

lahenduse,

viin

ise oleksin valinud

kodurahu huvides selle protsessi

meeskonnamäng ja kui oled juba sõitvas paadis,

vastu selle

selgub,

hoopis midagi muud, võib mul olla päris raske sealt elevandiluust

tulla, kus

teise

jaoks juba midagi erilist ja enneolematut. Milline

tema

kellelegi

põhja taguma. Aga

see

jääb

on

meie viimaseks

lõpuni,

sest teater

hukutav hakata

koostööks,

kannaga

sest tahan teha

iga lavastust avatud dialoogi vormis ja usaldades partnerit.
Üks delikaatne

teema selles ametis

tamine, mis eeldab kunstnikult

leegidest
Kui

ma

See

on

on

on

teatavat

näitleja ja

tema kostüümi kokkusobi-

psühholoogilist takti. Keegi sinu kol-

kasutanud väljendit, et kostüüm tuleb

loon laval näha oleva maailma, siis
üks tervik, kus

näitlejale „selga rääkida”.

nii päikese kui kuu.
liiguvad ringi elanikud, kes näevad välja nii, nagu selle
ma

loon sinna

maailma reeglid ette näevad. Sisu minu antud vormile, see, kuidas need inimesed
räägivad, mõtlevad või kõnnivad, loob näitleja. Peame üksteist usaldama. Minu
ülesanne

on

aidata lavastuse sünnile kaasa omaenda

olukordi, kus näitlejaga läheb päris keeruliseks,
Esimeses

proovis

näitan alati

tööriistadega. Teravaid

mul olnud suhteliselt harva.

trupile kujundust-kostüüme, räägime lavastajaga

lavastuse kontseptsioonist. Kui trupp

hiljem tavaliselt detailidega probleemi.
talt inimlike

on

on

näinud suuremat

Või kui on, siis

teemadega. Mõistagi tunneb näitleja

oma

on

pilti,

ei ole

enamasti

keha ise

näitlejatel

tegemist puh-

kõige paremini ja

kui küsimus

on näiteks seeliku pikkuses, siis loomulikult ma kuulan teda. Näitleja
peab end laval hästi tundma, ka see on üks lavastuskunstniku ülesandeid.

Sinu looming jaotub valdavalt kahte suuremasse gruppi: värvilised ja vaatemängulised suurprojektid paljude lavapiltide ja hunniku kostüümidega või
siis väikeste saalide kammerlikud lood. Selliseid „normaalmõõtmetes” nimetusi

on

Tõsi.

suhteliselt vähe.

Samas, naudin teravaid kontraste näiteks ka toidus

Linnateatrist ära

holoogilisi lugusid,
vahet minu töös

nautisin vahelduseks

muidugi

ei

ole,

ju

see,

kuidas lavastus

on

mastaapseid muusikalavastusi. Sisulist

nagu ka mitte žanrites. Ma siiralt ei mõista, miks

näiteks muusikali või komöödiat
on

või elus üldiselt. Pärast

tulekut, kus olin teinud kaua järjest väikeste saalide peenpsüh-

peetakse kuidagi madalamaks žanriks. Tähtis

tehtud. Kas haarab ja kuivõrd ta suudab vaatajat

emotsionaalselt raputada.

(Järgneb)
Vestelnud Sven Karja

teater muusika kino

13

TEATRIANKEET HOOAJAST

2017/18

1. Säravaimad hetked

mitte säravamaid hetki

suundumused

Tšehhovi

ja põnevaimad
hooajal 2017/18 lavas-

tatud

dramaturgias. (Silmas võib pi-

dada

nii

turgiat,
teksti,

eesti kui välismaist

sõnalist kui

nii

nii

drama-

koreograafilist

ühe autori kui

lavastusgrupi

2. Parim, olulisim või

põnevaim lavas-

hooajal 2017/18. (Selle

mes

vastuse

raa-

võib lisaks režiile tõsta esile ka tei-

uusdramaturgiast: Siret Camp-

belli „Beatrice”,
nakivi

Andus Kivirähi

Urmas~Lennuki~„Puudutades~kuud”,~Priit~
Karl

„Ilmavõõras”,

Koffi,~

Toomas~

Vahtriku

Tähe,~

Eva~ Kolditsa~ ja~ Liina~

„Stiiliharjutused”.

kalad~

Välisdramaturgiast: Jens Raschke „Kas
magavad?”~ ja~

reograafia, valgus, video jne

„Kaks

vaest rumeenlast”.

—

tihtipeale

on

—,

neid raske tervikust lahus

hinnata või otsustada, millele

võlgneb lavastus
3.

oma

täpselt

õnnestumise.)

Mõjusaim lavaline kohalolu või

soo-

hooajal 2017/18. (Näitlejad, tantsijad, esinejad, etendajad, artistid jne,

ritus

nii

üksiksooritustes kui ansamblimän-

Laumetsa

„Kalevipoja” töötlus, Jan Kausi, Indrek

si lavastustervikukomponente
stsenograafia, muusikaline kujundus, ko-

kuna

„Kaar-

perenaine” ja „Isamaa pääsukesed”,

Põldma

loomingut jne.)
tus

Eesti

Shakespeare’i või

loomingus. Seega:

Dorota~ Masłowska~

2. Elmo~ Nüganeni~ „Kirsiaed”,~
Kertu~
Moppeli~ „Väikekodanlased”,~ Uku~ Uusber-

gi „Ivanov”,

Ivar Põllu

„BB ilmub öösel”

ja Mart Kolditsa
ja Ringo Ramuli „Ilma-

võõras”.
3. Ma ei

tea, mis

on

lavaline kohalolu.

Hämmastavaimaks oli kindlasti Eero

Ep-

gus.)

neri,~ Juhan~ Ulfsaki~ ja~ Mart~ Kango~ kohal-

4. Eredaim

olu

teatritegu hooajal 2017/18.
(Siin võib arvestada ka lavaväliseid
sündmusi,

tervikuna
tuua

välja

mest seal olid

puudutavaid

juurde kutsuti, röövides nii kaks tundi mi-

mõni

üritus,

tegu,

ettevõtmisi,

mis

on

koolidega seotud

ministratiivne

tegevus.)

5. Mida andis

(võttis)

teatriilmale tänavu

petanud
6.

Mida

mõjutavõi ad-

nu

oma

õpetas

meie

tegevuse lõ-

sooviksite

tused, vihastamised,

vihjed

teatri tuleviku

JAAK

ALLIK:

1. Minu vastus

Seetõttu vastan, loetledes

ees

rõõmud,

ülla-

tähelepanekud,
kohta.)

peab silmas sel hooajal es-

makordselt Eesti lavadele

jõudnud tekste,

näitlejatöid,
aastapäevad hiljem ikka veel sil-

on:

Kersti Kreismann

—

„Sarah

Bernhardt’i viimane suvi”; Külliki
re

—

kalad~

kommenteerida?

mured,

ja mille edastamiseks mind

ainulisest elust.

mis mul
me

või

teater NO99?

(Probleemid,
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ini-

teatripoliitilisi ja teatrielu

nud teatrielu, mõni sõnavõtt, akt, otsus,

„Workshopis”, kuigi mulle jäi arusaa-

matuks, miks need kolm ürgandekat

„Medeia”; Liisa Saaremäel

—

Sald„Kui

magavad”;~ Ursula~ Raudsepp~ —~

—~
—~„Mil-

„Toomas~ Nipernaadi”;~ Indrek~Sammul~

„Väikekodanlased”;~ Egon~ Nuter~

—~ „Hamlet”;~
— „Pardijaht”; Allan~Noormets~—~„Põhjas”;~Jan~Uuspõld~—~
„Muna”, ühegi sõnata roll!; Peeter Tammearu — „Kostja ja hiiglane”; Aleksander
Eelmaa — „Ilmavõõras”.
joni~ vaade”;~

Nero~ Urke~

Aleksander Ivaškevitš

Lisaksin

väga mõjuvad

sed: „Isamaa

trupisooritu-

pääsukesed” (lavastaja Priit

perenaine” ja „Isamaa pääsukesed”; Karl

—

Koppelmaa

„Morten Mortensoni aed”

Pedajas),~ „Noad~ kanade~ sees”~ (lavastaja~

ning~ kaks~ dramatiseeringut/mugandust:~

Johan Elm), „Tsaar Saltaan” (lavastaja

Karl Laumets

Kaili Viidas), „Hüsteeria”

(lavastaja Ene-

Semper), „Pikse pill” (lavastaja Da-

Liis
mir

—

vet

— „Kalevipoeg” ja

Tee-

Jan

„Richard³”. Dramatiseeringutest

rääkides ei

saa

üle ega ümber ka Ott

Kilus-

kist~ („Toomas~ Nipernaadi”~ja~ „Tsaar~Sal-

Salimsjanov).

Ar-

Tahaksin ära märkida ka Svetlana

taan”). Tooksin veel esile Diana Leesalu

(ja kohati ka koomiliselt) läbi luu-

hipova kujunduse lavastusele „ Üks täiesti

tabavalt

õnnelik küla”.

letuste~ dialoogi~ pandud~ Koidula~ ja~ Underi~

lateatoope-

4. Tartu~ Uue~ Teatri~ Narva~ hõlvamine~

vastusega „Kremli ööbikud”, Estonia
ri

Eesti

lähiajaloo taaselustamine
vahenditega „Pilvede värvides”

rikunsti

(helilooja

Baskin, libretist
ri

lavastaja

Rasmus Puur,
Laur

Lomper),

Roman

Vene

teat-

vaatajate esmakordne edukas suvel

vene

öösel metsa meelitamine

lavastusega „Kuu

MariLiis Lille, Paavo Piigi ja näitlejate ekspeditsioon Siberi eesti küladesse ja selle põh-

aega~ maal”~ (lavastaja~ Filipp~ Loss).~

„Kui ühest rinnast kaks

zianovi „Pikse

5. Ma~arvan,~ et~ NO99~ teema~ ei~~

lesse ankeeti,
erinumbri
6. On

puutu~ sel-

TMK võiks parem

vastava

välja anda.

kahju,

kardinaalselt

komöödia

aastakümneid töötanud

ankeediformaati,~ mis~ lisaks~ muule~
oma

on~

just~

järjepidevuses olnud ka tuleviku jaoks

oluline

mõjuvast

ja tragöödia kokkusegamisest.

Muidugi ka klassikud. Möödunud hooajal
eriti venelased: Tšehhovi „Ivanov”, Gorki

„Põhjas”, Turgenevi „Kuu
Muidugi ka
„Richard

hea

vana

III” sai

Tendentse

aega

maal”.

Shakespeare, kelle

koguni kaks tõlgendust.

kui

selliseid,

peale

EV

seonduva, ei märganud. Kui, siis

auteur’ide kadumist.

Juba mainituile li-

saks tõstaks neist esile

Kaija

M Kalveti

„Prohvetit”~ja~Urmas~Vadi~„Emmanuelle’i~

et TMK uuendas sel aastal
oma

pill”. Lauris Gundarsi „Ca-

baret Siberia” oli ideaalne näide

100-ga

Lamp).

nutsime”.

mängulisemaid

Kreutzwaldist~ inspireeritud~Damir~Salim-

jal loodud lavastus „Jaanipäev” (lavastaja
Tõnn

me

Välismaistest oli üks

jälgedes”.
2.

Jõudsin näha sada kahtekümmend ka-

heksat

hooaja jooksul esietendunud uus-

lavastust. Kümme

parimat tervikelamust

Draama-

(tähestikulises järjekorras): Eesti

ajalooallikas.

teatri „Ivanov”,

Vanemuise „Beatrice”,

DANZUMEES:

„Hüljatud” ja „Kalevipoeg” (eelkõige

1. Kodumaise

vaatus), Piip ja

dramaturgia hulgas oli üks

tõesti säravam kui teised

—

Siret

belli~ „Beatrice”.~ Uskumatu,~ et~

Camp-

tegemist~ on~

debüütnäidendiga! Kõik oli paigas — lugu,

karakterid, seosed, üllatused ja väga

korralik~

lõpplahendus.~ Nii~ hästi~ teatrila-

vale sobivat eesti

komplitseeritud

näitekirjaniku kirjutatud
science

fiction’it

polegi

ria”,~

Tuut Teatri „Cabaret

Tartu~ Uue~ Teatri~ „Kremli~

R.A.A.A.Mi „Pikse
teatri

2.

Sibe-

ööbikud”,~

pill”, Tallinna Linna-

„Põhjas”, ERMi teatri „Seitse ven-

da~ ehk~ Uurali~

kajakas”,~ Temufi~ „Toomas~

Nipernaadi”.
Parimad

lavastajatööd

tulid

seekord

Uku~Uusbergilt~—~nii~ „Ivanov” kui „Põh-

mul õnnestunud oma neljakümne aasta
pikkuse teatriskäimise ajaloo jooksul näha.
Lisaks:~ Urmas~ Lennuk~ —~ „Ükssarvikute~

jas”.~ Usun,~

farm”;~ Andrus~ Kivirähk~ —~ „Kaarnakivi~

sioone olen näinud juba mitmeid, kuid

nagu

et~ sellise~ tasemega~ lavastusi~
„Ivanov” tuleb välja vaid üks üle

mitme aasta. Gorki

„Põhjas” lavastusver-

teater muusika kino

esi-
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mest korda meeldis

nis tõesti ühe aasta

„Kalevipoeg”

100-ga,
tunud

aga

on

see

lugu selles versiootipuna! Karl Laumetsa
see

väga sobiv
on

just

ka muidu

seoses

EV

igati õnnes-

rahvuseepose toomine teatrilavale.

Justkui võimatu missioon oleks teoks saanud. Ain Mäeots

on

Oliver

Kulpsoo, Petri Tuhkanen, Sander

Põllu, Anton Andrejuk, Arne Maasi,
gus

ka viis naissoost

valguskunstnikku: Karo-

lin Tamm, Karmen Tellisaar,
Triin Suvi ja

lavastuse „Beatrice”

Merily Loss,

Mari-Riin Paavo.

Draamalavastuste~

koreograafina~ koh-

keerulise „tulevikuloo” tehniliselt põnevalt

tab õnnestunud seadete

lavale toonud.

Privise nime (näiteks „Richard III”,

Samuel

Vana hea

„Hüljatud” sai

Harjanne nägemusega rikastatud.

Katrin Pärn

ja Janek Savolainen

on

„Seit-

se~ venda~ ehk~ Uurali~

kajaka”~ vahvalt~ ERMi~

näituse sisse suutnud lavastada. Taavi
nissoni „Gulliveri reisid”
mõttes~ täielik~ ime!~ Nii~

ke!~

—

Tõ-

lavastuslikus

palju~ tehnilisi~ trik-

Sergei~ Potapovi~ stiilne~ režii~ „Richard

III-le”.~

Kaili~ Viidase~ fantaasiarikas~ „Tsaar

Saltaan”.

Kunstnikutöödest:~Lilja~Blumenfeldt~—~
Karmo Mende — „Hüljatud”;
Marion~ Undusk~ (ja~ Allan~Räime~ „hiiglane”) — „Gulliveri reisid”; Kristjan Suits —
„Metsa~ Forte”~

Jänes

—

ja~ „Kalevipoeg”.

kostüümid

Eugen

„Medeias”,

Pille

„Faust”~ ja~ Martin~ Mikson~

—~

Sepa live-muusikaline kujundus

„Seitsmele vennale”, samuti Ele Sonni
„Tsaar Saltaani”

muusikaga,

töö

unustamata

Kaljustet ja Kõrvitsaid „Metsa~forte”~muusika seadmisel. Samuti

kogu „Stiiliharju-

tuste”~ trupp!~ Uuest~ heliloomingust~ rääkides: Siim Aimla
Havanski

liveri reisid”). Kuid sellel

„Gul-

hooajal sai üle

pika aja näha ka väga õnnestunud draa-

ma- ja

tantsuteatri sümbioosi,

koreograa-

fideks~ Renee~ Nõmmik~ja~ Tiina~ Ollesk.~ Veel~
tahaks kiita Ingmar

Jõela „Kratti”, Marge

Janek Sa„Sweeney~ Toddi”,~ samuti~Marie~

Ehrenbuschi „Cabaret Siberiat”,
volaineni

muusikali teat„Sofia”~eest.~Tema~osalusel~tehtud~lavastuste komponendina on olulised ka Jaani-

Loviise Mändi Eesti noorte

ka Tammaru liikumisseaded. Ja
Emer

lõpetuseks
Värgi võluritöö „Beatrice’is” ja kõik

„Sweeney~ Toddi”~kunstilised~küljed.
3. Mõjuvaimad ja meeldejäävaimad rollid.
Meespeaosad: Indrek Sammul — „Iva-

nov”;

Pääru

Oja — „Toomas~ Nipernaa-

di”; Jaak Prints

„Põhjas”.
Silver

loojana enim Olga

ri

„Ivanov”;

Tambergi

Mar-

Vaigur. Mehisest tipust leiab hooajal

—

— „Cabaret Siberia”; Kirill

„Richard³”; Kaarel Orumäe

Haasma

kud”;

ja

—

„Richard III”; Juss

Märt Avandi

Toomas Tross

—

— „ Kremli ööbi-

„Cabaret Siberia”;

— „Draamakuninganna”.
Joosep~ Uus~ —~„Richard³”~ ja~ Karmo~ Nigula~~
—~ „Morten

Andres Tabun

Noortest~ lisaksin~ veel:~

Mortensoni aed”.

Naispeaosad:~ Anu~ Lamp~ —~ „Kalevipoeg”; Silja Miks — „Ükssarvikute~farm”~ja~

„Hullemast hullem”; Ksenia Agarkova —
„Kuu aega maal”; Haide Männamäe —
Kallas — „Blow~ up”;~ Robert~ Jürjendal~ —~
„Cabaret Siberia”; „Tsaar Saltaani” trio —
Marika Barabanštšikova, Karin Tammaru
„Kalevipoeg”;~ Aleksandr~ Žedeljov/Modulshtein — „Tuleb/Ei~tule”~ning~loomulikult~
ja Terje Pennie; Maria Klenskaja — „IsaRasmus Puur — „Pilvede värvid”.
maa~pääsukesed”.~Noortest~Ester~Kuntu~—~
Suurimad valguskunstnikud tundu„Kui ühest rinnast kaks me nutsime” ja
vad olevat lavastusest lavastusse samad,
„Kriidiaed” ning Lauli Otsar — „Kaarna-

ja Kärt Antoni laulud muusikalile „Sofia”;~
Valter Soosalu

—

„Kratt”; Kristjan

sellepärast ei hakka nende töid välja tooma,
mainin vaid nimed: Priidu Adlas,

Rene

Liivamägi, Karl Marken, Kristjan Suits,
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kivi

perenaine”.

Meeskõrvalosad: Guido Kangur, Mait
Malmsten

ja Aivar Tommingas — „Iva-

— „Hüljatud”; Ind-

nov”; Kaarel Targo

—

rek Sammul

„Väikekodanlased”; Lauri

Saatpalu — „Sweeney~Todd”;~Alo~Kõrve~ja~

—~ „Põhjas”;

Teplenkov — „Põhjas”; Andres Roosileht —
„Gulliveri reisid”; Ott Raidmets — „Pikse
pill”.~ Noortest~ veel~ Ursel~ Tilk~ —~ „12 vihast” ja Kristjan Lüüs — „Mowgli”.~
Allan~ Noormets~

Taavi

Naiskõrvalosad:~ Maria~ Peterson,~ Ülle~

Kaljuste,
miste

—

—

Ita Ever

Pal-

„Ivanov”; Merle

„Krdi loll lind”; Piret Laurimaa,

—
Anneli
Rahkema
—
„Kalevipoeg”;
„Puudutada kuud”; Katrin Pärn ja Maria Annus — „Kremli~ ööbikud”;~ Natalja~
Dõmtšenko — „Richard III”; Kaie Mihkelson — „Väikekodanlased” ja kõik Toomas

novembri

ningane
diste

Noortest~ tahaks~

Jekaterina Burdjuginat —

esile tõsta ka

„Kuu aega maal”

ja Ilo-Ann Saarepera —

„12 vihast”.

Viljandi lavakooli keva-

Usun,~ et~ tulevikus~
teatrite

uute teatrite

Impeeriumi „Rõud tripi”,

Vene

„Seitsmagistran-

teatri „Richard III”, ERMi teatri
me

venna”, EMTA lavakooli

tide „Väikese

jumalanna” ja

Musta Kasti

kem teatrit nii

pakkujatele kui tarbijatele.

Isiklikult soovin tänada kõiki teatreid,
kes

hooaja jooksul kutseid saatsid, ilma

nendeta ei oleks mul nii laialdast pilti.

EESTI TEATRI AGENTUUR

Läheneva~ 25.~ aasta~
Eesti

Teatri

6. Suveteatri
nu

2018.

elujõulisus ja kõrge

aasta

(miteat-

tase

kümnest suurimast

rielamusest kuus

on

pärit suveteatrist).

on ka seda, et kui keegi
on heas
loomingulises vormis, siis õnnestuvad tal

Märgata

mitmed tööd ühe

hooaja jooksul. Tundub,

et teatrite tase üldisemas

plaanis

on

muun-ö

tunud võrdsemaks. Kui vanasti olid

märgata

on

teemadena aina rohkem

vad~ fantaasia~ja~ ajalooga~ („Enne~ meid~ oli~
vee

uputus”, autorid Kiur Aarma ja Jaak

Ivar

Põllu; „Pilvede värvid”,

ning

Must Kast.

— Piip ja

Tuut

Kui aastal 2017

oli „Ivanov”, siis sellist taset veel tänavuse

ja Paa-

Lill

Unt~

Laur

ja~

Lom-

peri libreto, dramaturgid Kristiina Jalasto
ja~Mehis~ Pihla;~ „Seitse~ venda~ ehk~ Uurali~
Pärn

ja Ja-

Siberia”,

Lau-

kajakas”, Aleksis Kivi, Katrin
nek Savolainen; „Cabaret

jt), erioskusi ja vormimänge

(„Stiiliharjutused”,~ Jan~Kaus,~ Indrek~Koff,~
Koldits,

Eva

Toomas Täht

ja Liina Vaht-

rik) ja koomika~sisseimbumist~ („Metsa~forte”

ja „Ületoodetud teater”, Mehis Pihla;

„Workshop”,

Eero

Epner,

Mart

Kangro,

Juhan~ Ulfsak;~ „Eesti~ ajalugu.~ Ehmatusest~
sündinud~rahvas”,~

Manfred~ MIM~jt).
Algupärandite sügava sisemise muhe-

mat~ värvi~

Teater

Mari-Liis

Piik;~ „BB~ ilmub~ öösel”,~ Mati~

duse

kehva elamust pole saanud

segune-

isiklikke mälestusi, mis

lemmikteatrid, siis nüüd tuleb head ja halba
kaks teatrit, kellelt veel

otsustas~

teatrian-

vastata

keedile kollektiivselt. (Heidi Aadma, Liisi

kõikidelt. Siiski

on

juubeli~ eel~

Agentuur

Aibel, Kirsten Simmo, Tiia Sippol)

ris Gundars

„Prohveti” truppidelt.

tühja

Kuna nii teatritegijaid kui ka publikut on
palju ja näib, et üha rohkem, on vaja roh-

vo~

roteater

projekti-

teket. Loodus ei salli

ja”, Tallinna Linnateatri „Põhjas”, Eesti
pääsukeste”, Imp-

loota~

loodetavasti ka

kohta~ ja~ka~ NO99~asemele~ vajame~ ju~ uut.~

Kilmi; „Jaanipäev”,

Draamateatri „Isamaa

on~

jätkuvat kasvu,

kokkumängumaagiat sai näha veel Rakvere teatri „Hullemast hullema”, Vanemuise „Kalevipoteatri „Ivanovis”, aga head

teatri-

et nad meie

ära mahuksid.

1. Lavastustes

Vingeim ansambel oli Eesti Draama-

on

lõpetajate pärast,

pilti

Marika Barabanštšikovaja Piret Krumm

Nipernaadi~ „tüdrukud”.~

keskpaigaks näinud ei ole. Mõ-

mure

ja eneseiroonia

segusse tõi

tumeda-

tõlkekirjandus~ („NO32~ Heasoo-

vijad”, Jonathan Littell; „Kaks
meenlast”,~

vaest

ru-

Dorota~ Masłowska;~ „Kas~ kalad~

magavad?”, Jens Rasche).

teater muusika kino
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Eraldi

tõstaks

„Beatrice”

kirjanduse

tulevikuutoopia
Campbell) ja kohaliku

tüvitekstiga

Paunveres”

mavera

„Pri-

mängiva

Saša

(Oskar Luts,

ju ainest vaatajate käitumismustrite analüüsimiseks. Publik ei olnud
nõus teatri

pakutavat

enam

kahjuks

vastu võtma, tuues

põhjuseks eetilise kriisi või teatritegijate

Pepeljajev).
2. „BB ilmub

öösel”, lavastajad

ja~ Mart~ Koldits,~
Krahli teater.
Mart~ Kangro,~

teeria”,~

Teatri viimased aastad andsid väga pal-

esile

(Siret

Ivar Põllu

Tartu~ Uus~ Teater~ ja~ Von~

„Workshop”,

Eero

Epner,

Juhan~Ulfsak.~ „NO33~ Hüs-

Ene-Liis~ Semper,~

teater~ NO99.~

„Siis kui väikesed lapsed kõik magavad

juba…”, idee,

teostus

ja esitus EMTA la-

enesekesksuse

ja ülbuse vms. See kinnitab
vaatajate väga isiklikku suhet teatriga ja
näitab,~

et~ NO99~ tegevus~ läks~ olemuslikult~

mõjutab vaatajate käitupäriselus ja provotseerib neid seisu-

korda. Kui teater
mist

kohta võtma, siis
NO99~

on

väga elav

see

teater.

lõpetamine~ oli~ samuti~ puudutavalt~

vakooli~füüsilise~ teatri~ magistrandid~ Kers-

elus, kunstiliselt teadlik ja sel hetkel

ti Heinloo,

õige teatritegu.

Jaanika Tammaru, Tanel Saar,

Raho Aadla, Martin Mill, Mait

Agur Seim.

Kursuse

Joorits ja

juhendaja

Nael.~ „Olmeulmad~ 2”,~ autorid,~

on

Jüri

lavasta-

jad, esitajad Raho Aadla, Age Linkmann,
Arolin Raudva,

Maarja Tõnisson. „Iva-

nov”,~ Uku~ Uusberg,~ Eesti~

Draamateater.~~

„Dreamworks”,~ Ingomar~ Vihmar,~ Endla.
3.

Ruslan~

Stepanov~ —~ „Nevesomost”;

Maria Metsalu

—

„Mademoiselle X”; Gert

6. Teatri edukuvand toodab

pidevalt tuleb pakkuda

ainu-

kujutelma,

et

— põhimõte

uut

„mida rohkem, seda uhkem” võib peatselt
hakata sööma sisu, takistama setitamist

ja
paljud lavas-

kontsentreeritust. Ja teiseks,
tused

panevad endale ise jala taha — väi-

keste

argidetailide jada matab suurema
plaani (kahjuks mitte kunagi suurt videopilti lavastuse lõpus).

Raudsep~ —~ „NO32~ Heasoovijad”; Haide
Männamäe

ja

Toomas

Tross

Siberia”; Kaspar Velberg
Reimo

—

„Cabaret

„Kirsiaed”;

Sagor — „AK-47”.

4. Lavastuse

ja~

—

uue~

KANN:

Nagu~ ilmselt~ enamik~ siinkirjutajaid,~ pean~

maja~kampaania~

„Sajandi loo” läbiviija selle eripalgelised õnnestunud väl-

aru

palju teatrit vaadanud,

alla

saja etenduse. See

tervikuna. EV 100

minu

mine

juhuslikud.

jendused, näiteks „BB ilmub öösel”, „Eesti
ajalugu.

Ehmatusest

sündinud rahvas”,

„Rännakud. Tõotatud maa”. Õpetlik
lik

riskiprojekt, mis

osutus

riik-

katsumuseks,

spordiks ja andis ühtlasi võimaluse sünteesis sündinud lavastustele.
5.

kaasaegse etenduskunsti laiema publiku
taas

kultuuri

Ja mis seal salata, agentuur

äärealadele.

jäi ilma vä-

1. Täiesti kindlalt tulevad esile kaks

ti Gildi SAALi
Ruslan~

Kanu-

produtseeritud lavastust:

Stepanovi~ „Nevesomost”~ ja~ Mart~

Kangro,~ Juhan~ Ulfsaki~ ja~

Eero~

Epneri~

„Workshop”.
tegeleb kehakeelega, süntaksi-

ga, kus sõnadeks
surve,

komadeks

jäsemed ja sidesõnadeks
katkestused,

punktiks

paus. Tohutult keeruline struktuur,

täies-

ti arusaamatu narratiiv. Kui väide, et meie

ga~ väärtuslikust~ koostööpartnerist.~ NO99~
kinnipanek tuletas meelde teatri ajalisust

pidevalt lugu,

ja teadvustas rõõmu, mida nende lavastusi

gu totaalse erandi või

vaadates oleme tundnud.

midagi täiesti
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aastas veidi

aga ei tähenda, et

pakutud nimed ja nimetused oleksid

Ruslan

Teatri NO99~ kadumine~ lükkab~ meie~

jaoks paraku

pole just üle-

ka mina kohe vabandama, et

„Kremli ööbikud” turundus

Tartu~ Uue~ Teatri~

KAJA

mõtlemine iseenesest otsib
on

ja moodustab

tõsi, siis seekord oli

te-

anomaaliaga. Ilmnes

ootamatut.

Selleks,

et kõiki

Stepanovi välja pakutud lünki täita, oli aju
pingutusest, tähendus-

vaimsest

suurest

te, osutuste ja viidete otsimisest lõhkemas.
Ajas edasi ja tagasi tormamisest. Ei saa

öelda,

Stepanovi lavastus oleks meeldi-

et

nud,

aga

tegemist oli tantsulavastusega,

vaataja koormas end vaimse gümnas-

kus

tikaga, ja

see

tunne

Eesti teatris

on

haru-

kordne~ fenomen.

aga kõik

humoorikas

oli

see

on

kerge, lendlev,

ja üllatav. Kokku moodustus

meistriteos, kahekümne
mida
oma

„Workshop”,

tegeles sõnade kaudu seletamise ja õpe-

tamisega,

haarab kaasaja

see

aasta töö

teinud Mart, Eero

tulemus,

ja Juhan igaüks

eten-

isiklikus töös ja ka koos kaasaegse

duskunstiga tegelevate institutsioonidega,
nagu Kanuti Gildi

SAAL,

Von Krahli

tea-

seejärel

sisse, või tõukab välja.
Ja pöördudes tagasi „Medeia” juurde,
peab esile tõstma ka näitlejate sooritust.
Kui tavaliselt
vastusest

võimalus tuua ühest

on

ked, siis „Medeiast” saab esile
ühe

vea,

nimelt selle

tuua vaid

rippuva instrumendi
on

tervik; lisaks

vastajale tõestasid ka kõik näitlejad,
mida nad laval

see,

levad,
selt

on

la-

välja mõned suurepärased het-

keset lava. „Medeia”

Teine täiuslik lavastus oli
mis

kedagi külmaks,

et

la-

just

parajasti teevad või üt-

ka nende isikliku

arvamuse

koha-

kõige vajalikum asi, mida maailmale

anda.
4. Kui
tumatu

olin eelmisel aastal
Tantsu

segaduses Sõl-

„imelikest

Lava

üritus-

test”, mida ei ole võimalik hinnata, kuna

tegemist pole valmis teostega, siis nüüd

ter,~ NO99,~ Ansambel~ U:,~ „Baltoscandal”~

mõistan~ nende~ olulisust.~

jne.~ See~ on~perfektne~ kokkuvõte~praegusest

STLi

teatrikunstist.~

residendid Jürgen Rooste ja Sveta Grigorjeva. Eesmärgiks oli luua platvorm noorte

tekst

Peenelt~ koreografeeritud~
ja misanstseenid, viidetest ja osutus-

test

tiined, kuid puudus raskus,

matus

otsusta-

„Greenfield”~ on~
projekt, mille algatasid maja eelmised

ideedele, ükskõik kas nad kirjutavad,

2. Taas pean alustama „Workshopist”, sest

veel sel aastal alustatud

lisaks

ei pane rõhku

dramaturgiale

olid

määravaks ka esitus ja kogu

õnnestumisel

kontseptsioon.

Tohutu kindlakäelisus tekstis, selle
ses,

esitu-

lavakujunduses ja publiku kaasamises

tekitas lootusetuse tunde: kas tõesti
valmis

laula-

vad, joonistavad või löövad trummi. Lisaks

ja paine.

on

kõik

ja selge? Lugesin seda kui enese-

vestlusringid. STL
suurepärastele lavastustele,

vaid tantsuelu arendamisele
tähtis asi, mis tavaliselt

ja see on üks
välja ei paista. Vil-

ju lõikavad hiljem teised lavad.
5.

NO99 enda tekitatud tohutu avaliku

tähelepanu

nõue kehtestus.

Publik, ka

väl-

irooniat ja kriitikat teatrikunsti enda pihta.

jaspool teatrimaja ja konkreetset etendust,

Ehk

kaasati. Üldsus sai

kõige

suurema

üllatusena toon

Vanemuises etendunud Tiit Palu
deia”.

Täpselt nii

kaks eelmainitut

nagu

võlus ka „Medeia”

oma

välja

„Me-

puhtuse, täpsuse,

justkui teada, mis

nüüdisteater, kuidas seda tehakse ja
ga~ süüakse.~ Avalikkus~ sai~
on

teada,~

on

mille-

et~ NO99

kõige rahvusvahelisem, kõige kaasaeg-

süvenemise,~ kokkuvõtvalt~ täieliku~ profes-

sem

sionaalsusega, kust ei puudunud uudsus

Ülivõrdel „kõige”

ning lavastaja ja näitlejate täielik

„liiga”. Dramaturgide ja teiste kaasatud

laval

väljapakutava

3. Maria Metsalu

ta teadlikult

on

võimsa

ja omatahtsi

Tema kehaline

Aga ju siis sai kõike liiga palju.
on

alati konnotatsioon

mõtlejate abil püüti teatrit ülendada. Se-

eest.

„Mademoiselle X”. Ehk

jäi kontseptsioon veidi kõhnaks,
ria kui artist

vastutus

teater.

aga

Ma-

energiaga, mida
suunata oskab.

ja vaimne kohalolu ei jäta

da~ tööd~ tehti~ enneolematult~hästi.~ Nad~olid~
eesti rahva omad.
ka kukkumine

Aga just sellepärast oli
kõrge. Esindusnägudeks ik-

kunstnikupaar Tiit Ojasoo ja Ene-Liis
Semper.~Nemad~võtsid~kogu~au~ja~tagantjäka

teater muusika kino
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rele saab öelda, et ainult nemad ka

rimendiga selgus,

NO99

tervik.~ Seal~

te

põrusid.
tegi kogu räpase turundustöö teis-

tänapäeva etenduskunstnike eest ära,

teised saaksid samal

ajal ilma

suurema

et

kä-

Seega~ tahan~ välja~ tuua~ NO99 kui aastatepikkuse turundusteo. Saatuslikuks sai
neile

just

Selleks,

enese

olulisem, loodi

vastanava-

ja meedia poolt. Tohutu kriitiline

meel ühiskonna ja maailma suhtes hakkas
varjutama kriitilist meelt iseenda suhtes.
Kas

see

Tähtis

kõik oli hea või halb,
on

see,

pole oluline.

vegeteerimise ja muga-

et

vustsoonis vedelemise asemel

päriselt tahab ja teeb,
et meie

vaatajatena

et

keegi midagi

midagi juhtub ja

saame

maailma kohta

midagi teada.

draama…), kuid need ei ole kvaliteedi

on

läinud taas

ja sisulisemaks. Vaikselt

ETERI KEKELIDZE:

1. EV 100 teatrisari „Sajandi lugu” ergutas~nii~dramaturgide~kui~ka~teatrite~fantaa-

siat, pakkudes väga huvitavaid lavastusi.
Vene teatri~„Tuleb/Ei~tule” (lavastaja Artjom Garejev) oli sarja väärikas lõpp-punkt

tõeliselt

oma

kus

kulgu

põhak-

ja oma kindlat
müügitekstid, seletavad

analüüsi-

ja kriitika. Välja tahaksin
toimetatava

tuua

Vikerraadio

sineti-

„Teatrivaht”, mis ei pelga pikki

sukaid

monolooge. Kui keegi oleks

klikiajastul tutvustanud plaani,
kuuekümne minuti

et tahame

jooksul lasta eetrisse

kolm

kõrgetasemelist ja süvitsi minevat
teatriuurija monoloogi, oleks taolisele ette-

panekule eeldatavalt

ust näidatud. Kui nii

publiku teenindamist kiiresti ja meelalahutuslikult, siis see saade tõestab, et see on eelteatrilt kui ka kriitikutelt nõutakse

arvamus.

Tegijad ei alahinda kuulajaid ja

ja pikad veidrad monoloogid on siiski veel võimalikud.

rahulik mõtlemine

Samuti Kinoteatri
dis restardi võimaluse

eksperiment, mis anja lasi vaadata Eesti

lahendusega,
valikutega etenduse

Uusbergi~ lavastused~ Draamateatja Linnateatris („Põhjas”),

jr „Kaks vaest rumeenlast”~ja~Elmo~Nüganeni~„Kirsiaed”~Linna-

Hendrik Toompere

Vene teatris.

tekstid, propageerivad tekstid,

oma

muuta.

2. Uku~

teatris

Meelis Oidsalu

innovaatilise

publik sai

kohta omandama

saate

näi-

on vastasmõju ja suhe autori, teksti, esituse
ja vaataja vahel just praegusel hetkel.

kavad üksteisest eralduma

vad tekstid

üks

et pean seda ütlema. Oluline

ris („Ivanov”)

6. Teatriretsensioonid

nevamaks

on

alajaotused~ja~ žanrid~

kehtestamine absoluudina.

et olla veel

dusi mitte ainult teatri enda, vaid ka
likkuse

teatrikunst

et

küll~

(tants, etenduskunst, performance, jant,

tajad. Imelik,

puhta kunstiga tegelda.

rata

on~

ning Sergei Potapovi „Richard

III”

3. Peaosad

—

tin Pätsina

(„Kostja ja hiiglane”) ja Sand-

ra~

Konstan-

Peeter Tammearu

Uusberg~ Ranevskajana~ („Kirsiaed”).

Kõrvalosad

—

Guido

Kanguri Lebed ja

Mait Malmsteni Borkin („Ivanov”).
5. Kui~ uskuda~ NO99~ kollektiivset~

siis

teatri

on

kirja,~
sulgemine puhtale kunstile

pühendumise akt (kadusid ideaalid, kaob
ka teater). Kui aga uskuda
on

toimiva meeskonna

—

oma

kes

nud tunnustuse töö eest uute
kus

on

eredad

silmi, siis

on

saavuta-

vormidega ja

näitlejaisiksused, kes tunne-

vad huvi ühiskonna vastu

—

vabatahtlik

laialiminek lihtsalt halb unenägu. Teekond
99. lavastuseni ei ole veel läbi...

PIRET KRUUSPERE:

dramaturgias torkab silma erineaeguja põlvkondi esindavate autorite

1. Eesti

teatripilti uuesti tühjalt lehelt (kuigi Alis-

vaid

sija-Elisabet Jevtukova silmadega). Eeldu-

mitmekesisus.~ Alates~ Kreutzwaldi~

sed, varasemad teadmised ja traditsioonid

levipojast” ja kirjandusklassikast (Raud-

on
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visad ümber

kujunema, kuid ekspe-

sepp,

„Ka-

Gailit), nüüdseks samuti juba klassi-

kustaatusesse tõusnud

kirjanikest (Kross,

dumine selle

repertuaari poole.

Põnev

Unt,~Vahing)~ja~meie~kaasaegsest~meistrite~

taaskohtumine

liigast (Kall, Kivirähk, Kivastik, Lennuk,
Algus, Vadi, Põllu jt) kuni noorema põlv-

„Sarah Bernhardt’i viimane suvi”

konnani, kelle taustaks nii lavakunstikool

tav~ Jan~ Kausi,~ Eva~

(Diana
vo

Leesalu,

Jalasto, Paa-

Kristiina

Piik) kui ka Drakadeemia (Piret Jaaks,
Seeder, Siret Campbell). Vaatavajadusele leida lahendus mitmete-

Toomas

Kolditsa,~ Indrek~Koffi,~

Tähe, Liina Vahtriku

„Stiilihar-

jutused”, mis tõukus Raymond Queneau’
raamatust.

mata

2.

põhimõttelistele küsimustele lavakooli

(lavas-

taja~ Vilja~ Nyholm-Palm)~ ja~ vaimu~ ergas-

Mihkel

le

oli

John Murrelli näidendiga

Juba mainituist: „BB ilmub öösel”, „Ka-

levipoeg”,

„Ilmavõõras”.

Lisaks

David

dramaturgiõppes, võib ometi tunda rõõ-

Harroweri~ „Noad~ kanade~ sees”~ (lavastaja~

et ka selle eriala paari viimase lennu
lõpetanud (Andra Teede, Laura Kalle, Karl

Johan Elm). Ja kõigi nende puhul vääribki

mu,

Koppelmaa, Mehis Pihla)

on

end

teatri-

pildis juba veenvalt näidanud — mitmel
juhul~ ka~ lavastaja~ ja/või~ näitlejana.~ Noorematest

tulijatest hoian pöialt Priit Põld-

male, kes

oma

seni avalikkuse

ettejõudnud

tekstides („Kratt” kahasse Ingmar

„Ilmavõõras”)
valt tundlikku
netust.

Jõelaga,

hämmastateatri- ja kultuuriloo tun-

on

ilmutanud

Hooaja algupärase dramaturgia

lavastustest

puudutasid mind näiteks nii

Vahingu „Mees, kes ei mahu kivi-

Vaino

le”~ taastõlgendus~ Ingo~ Normetilt~Kristjan~
Sarve~ esituses,~ Ivar~ Põllu~

Undi-töötlus~

tunnustust~ just~ lavastustervik~(režii,~

stse-

nograafia,~ muusikaline~ kujundus,~ näitlejaansambel).
3. Maria Annus

„Medeia” nimiosalisena.

Kersti Kreismann

nimiosalisena „Sarah

Bernhardt’i viimases suves”. Aleksander

„Põhjas” ja „IlVelbergi rollid „Kir-

Eelmaa rollid lavastustes
mavõõras”. Kaspar
siaias”~

ja~ „Preili~ Julies”.~ Kogu~ „Noad~

kanade sees” trupp

(Ilo-Ann Saarepera,
kusjuu-

Andres Mähar, Andrus Vaarik),
res

eriti tõstaksin esile Andrus Vaarikut,

kes ilmutas selles lavastuses minu meelest
täiesti uutmoodi vaoshoitud mängulaadi.

„BB ilmub öösel” (lavastus kahasse Mart

5. Ma ei vasta esitatud küsimusele ilmselt

Kolditsaga) kui ka Karl

päris

ja

veenev

Laumetsa vapper

rindapistmine rahvuseeposega

(dramatiseering, lavastus ja nimiosa täitmine!) ning Priit Põldma „Ilmavõõra”
vastus

la-

Ringo Ramulilt. Mulle imponeeris

ka Paavo

Piigi „Miljoni vaade”, mida

ma

ei taandaks

otse. Jagaksin siinkohal pigem üht
pähe~ tükkinud~ teatriloolist~ paralleeli.~ Nii~

Kalju Komissarov kui ka Tiit Ojasoo olid
eri

aegadel teatrite

etteotsa saades vanuselt

veel alla kolmekümnesed. Komissarovi

pelgalt olmekomöödiaks; Elmo
Nüganeni~ lavastuses~ oli~ omakorda~ hinna-

mõlemad otsekui „raudnaelad

tav Tallinna Linnateatri

ihus” ja

teatri

ja

Vana Baskini

näitlejate sulandumine ühtseks an-

sambliks.

klassika

uustõlgenduste populaarsus

(Tšehhovi „Ivanov” ja „Kirsiaed”,
ki „Väikekodanlased”
on

vade~ NO99~ võiksid~

samas

on

nud kindlasti ka

tagasivaates~ mõjuda~

mõlema

avaram

(keisri)riigi
puhul avaldu-

kunstiline mõõde

kui üheselt poliitiline teater.

Välisdramaturgia puhul torkab silma
vene

ju-

hitud~ toonane~ Noorsooteater~ ja~ meie~ päe-

Gor-

ja „Põhjas”; lisaks

mängukavas ka Tolstoi ja Turgenev),

kusjuures kõnekas

on

olnud

just

noorema

režii~ (Uku~ Uusberg,~ Kertu~ Moppel)~

pöör-

6.

Sümpaatse nähtusena

nii~ mõnedki~ eesti~

on

silma hakanud

ja~ vene/venekeelse~ kul-

tuuriruumi kontaktid. Toogem näiteks kas
või eesti

näitlejad

— Jaak
Sergei Potapovi „Ri-

Vene teatri laval

Prints nimiosalisena

chard III” lavastuses, mispuhul valikus peegeldus ka lavastaja kontseptsioon. Samas

teater muusika kino
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olen tundnud rõõmsat üllatust eestlastest

vaatajate rohkuse üle

Vene

teatri

suvela-

mel võinuks ehk rohkem

pingutada). Eri-

neval moel väga huvitavad lavastused olid

„Primave-

vastuse~ „Kuu~aega~ maal”~ (lavastaja~Filipp~

ka „Krdi loll lind”, „Beatrice”,

Loss) publiku hulgas või ka silmates koos

ra~

õpetajaga teatrisse tulnud eesti kooliõpilas-

„Vedelvorst”, lavakooli „Siis kui väikesed

te seltskonda

„Richard

III” etendusel.

Paunveres”,~ Vihmari~ „Dreamworks”~ja~

lapsed kõik magavad juba”,

Musta Kasti

„Prohvet”, Rakvere~ teatri~ ja~ Fine5~ koosVALLE-STEN
1.

MAISTE:

töö

Dramaturgia iseenesest ei erenda

sära

ja

ettevõetu

hane sisu
siin

ja

põnevuse tagavad

ega

ajako-

ja kõnekus — tegijail peab olema
midagi öelda. Postdramaa-

praegu

tiline lähenemine võimaldab ehk

paremini

ümbritsevaga vahetult suhestuda, ehkki
klassikagi toel püüeldakse ikka ja jälle aktuaalsust.~ Elmo~ Nüganeni~ „Kirsiaed”~
paeluv ja pingestatud lavastus, milles
arvukalt

suure

sisemise

on~
on

põlemisega män-

gitud groteskseid osatäitmisi. Ometi ei
tundunud
sõidavad

—

üle

—

lavastuse sõnum

noored

labaselt vanadest (väärtustest)

üleliia kõnekas ega

põhjendatud.

„Pargi-

„Puudutada kuud”, Saaremäe

vaht”, Jaaksi ja Rekkori „Öökuninganna”.
Meeldis „Big Data” visuaal.

„Heasoovijates”, ko-

3.

Tiina

gu

„Ivanovi” trupp,

Tauraite

lõviosa „Kirsiaia”

trupist Anu Lambiga
teeria”
ses

trupp,

eesotsas,

Triinu Meriste

„Hüslavastu-

„Orpheus allilmas”, Ülle Kaljuste ja

Maria
veer

Klenskaja ning Christopher Raja-

„Isamaa

pääsukestes”, Lauri Kink ja

Avandi

„Kaarnakivi perenaises”,
Ago Anderson „Kaarnakivi perenaises” ja
Märt

„Dreamworksis”,~ Eduard~ Salmistu~ lavastuses

hold

„Lendas üle käopesa”, Elina Reinja Meelis Põdersoo „Sirgu Eestis”.

Jaaksi, Tõniste ja Toompere „Plaan T”,

Martin Mill lavastustes „Krdi loll lind”

mille esituse

ja „Siis kui väikesed lapsed kõik magavad

pretensioonitus ja lihtsus oli

justkui pöördvõrdeline „Kirsiaia” rollide
meisterlikkusega, oli ometi mõtlemapanevam

ja mõjusam. Kõnealuses plaanis

ületamatu~ NO99,~ kelle~

on

puhul~ performa-

juba”,~ Ülle~ Lichtfeldt~ „Pargivahis”~ja~ lavastuses

„Lendas üle käopesa”, Anneli

Rahkema lavastuses „Puudutada kuud”,
Ivo~ Uukivi~

„(Teisitimõtlejas)”,~ Liisa~ Saa-

tiivne~kõrgpilotaaž~ja~ võimsad~näitlejatööd~

remäel „Siuru õhtus”.

käivad käsikäes sügava ja läbitunnetatud
kontseptuaalsusega.~ NO99~ „Hüsteeria”,~

misviisi

5. NO99~muutis~ postdramaatilise~

eesti teatris

„Heasoovijad” ja „Revolutsioon” olid dra-

lavskilikkuse kõrval teiseks

maturgia poolest läinud hooaja kõige hu-

davaks suunaks. Põhuteatri

vitavamad tööd. Lisaks tooksin

vuse~ kaudu~ arendas~

välja

Ivan

lähene-

peavooluks, stanisjõuliselt viljelja

oma

tege-

ja~näitlikustas~ NO99~

Võrõpajevi~ „Dreamworksi”~ja~Musta~Kas-

postdramaatilise lähenemisviisi võimalusi

ti „Prohveti”

kõikvõimalikes suundades, tehes seda

Teatri

ning

EV 100

„Sirgu Eesti”. Sümpaatne ja aja-

kohane oli „Lendas üle
Eili~ Neuhausilt. Väga
on

sarjast VAT

käopesa” lavastus

kahju,

et

nägemata

„Workshop” ja „Tahe”.

„Hüsteeria”,~ Uku~ Uusbergi~ „Ivanov”~ ja~Kolditsa–Põllu „BB ilmub öösel” (mis dramaturgiliselt oli küll liiga turva-avangardistlik;
sõnumi kõnekuse, sügavuse ja selguse ni2. Parimad~ lavastused~ olid~ NO99~
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kordselt

Postdramaatilisele
NO99~

vad,

era-

kõrgel, maailmamõõtu tasemel.
teatrile

kohaselt

olid

trupi~ kõik~ harud~ erakordselt~ tuge-

näitlejatele-lavastajatele looEne-Liis Semperi sõnulkirjelda-

lisaks

mulikult

matult võimas visuaal,

heliloojad Kaljujärv,

uut nii tugevat kooslust üleÕnnetud ja inetud vahejuhtumid

Kahtlen, kas
öö tekib.

superdramaturgid,

Juhkam, Eplik jne.

said teatrile saatuslikuks, 104 kirjale allakirjutanud ja nende toetajad olid ju selle
teatri

publik. Niisuguse mõttelaadiga ini-

meste

ees

ras

pidanuks vabandama nii,

kahetsus tunda olnuks, aga seda

et

sii-

100

paraadlavastuse mõnele vähem

jõuab kokku
hulga segadust. Aga tulemus

see-eest~ väga~ äge.~

on~

Nad~ muudavad~ teat-

rit.”

Olgu meeldetuletuseks öeldud,

Ojasoo

ei tahtnud või ei osanud. Samuti võinuks
EV

direktorid kardavad, sest ta
keeta tohutu

aastal~ esietendus~ teatris~ NO99~

et 2009.

Uusbergi~

„Pea~ vahetus”~ja~ 2010.~ aastal~ Tartu~ Uues~

vastuolulisele, õukonnalavastaja kalduvus-

Teatris~ Põllu~ „Ird,~ K.”.~ Nad~ kumbki~

tega oportunistile jätta. Kriitika tegi vii-

teinud~ ühtegi~ lavastust~ niisama.~ Neid~ ja~

masel aastal teatrile siiski kõvasti

liiga —

pole~

otsin-

nende tööd iseloomustab maitsekus,

NO99~ viimased~ tööd~ olid~ küsimusteta~ üle~

gulisus, nad käivad meistriks saamise ra-

prahi lavastused, mis sest,

du. Otsivad kultuuri endas

et nad teatri

hiilgelavastuste lõpmatus ahelas päris tipei küündinud („Hüsteeria”

pu

ja

ennast

Uku~

paigutaks

Uusbergil~ jäi~ hooaega 2017/2018

ka~ sinna).~ On~ tohutult~ kahju,~ et~ NO99~ ei~

kaks

teinud sadat lavastust, nagu oli

„Ivanov” Draamateatris ja Gorki

põhjust

vii-

loota. Iga tööd tehti selles teatris kui

ja põleti väga ereda leegiga. Vaevalt,
midagi võrreldavat niipea sünnib.

kul-

tuuris.

Eesti teatri

tipplavastust: Tšehhovi

„Põh-

jas”~ Linnateatris.~ Uusbergi~ lavastajakäe-

mast

kirja iseloomustab

et

näitlejatega.

praegu

ehk enim töö

Ta lavastustes ei ole kõrvalosi

ja seal kaasa tegevad näitlejad avanevad
MARGUS

MIKOMÄGI:

uuesti või uuest

Uussiirusest~ tõejärgsusesse

lejaid ja võtab

Lavastaja~ Uku~ Uusberg~
tal:

„Lavastajana olen

aus

olemisse, mis tähendab

ma

2008.~

aas-

ikka uskunud
aus

ma

esmastesse küsimustesse rääkimata.
Ivar Põllu

jõudis kümne aastaga lavasajalugu”, mis esihooajal. Vaimukas vaade

tuseni „Praktilise Eesti

Lavastaja
muse

aega

näit-

nendega tegelemiseks.

Näidendi~lugemise~oskusest~ja~süüvimisest~

olemist ka

elus.”

Ta usaldab

küljest.

Ivar Põllu 2010. aastal

peale, mis

on

teaks, siis oleks

küsi-

tema ideaalteater: „Kui
see

juba valmis.”

meile. Võimsad lavalised

tagasi suurelt Eesti kultuu-

inimesed, eestlased ei ole lollid. Kõnealuse

hooaja hiigelsuur ettevõtmine

ripilti astusid, räägiti kõva häälega uussii-

ööbikud”. Põllu

rusest.~ Nende~

loomingu~ kontekstis~ eriti.~

vaid autoriks.

Praegust~

defineeritakse~ tõejärgseks.~

dis

aega~

ja muusikalised
jah, ajalugu toimub ja

seaded. Maailm,

Siis,~ kui~ Uku~ Uusberg~ ja~ Ivar~ Põllu~
kümme aastat

etendus eelmisel

Aga

välja öelda,

on

„Kremli

jääb siin tagasihoidlikult
ta

et kui

julgeb
me

oma

rahvana

näidenjäämegi

2008.~aastal~lõpetas~Uku~Uusberg~lavakoo-

vaid telesaate „Su nägu kõlab tuttavalt”

li~ ja~Ivar~Põllu~ asutas~ Tartu~ Uue~ Teatri.

vaimustunud klientideks,

2012.

aastal ütles teatraal

ja tollane

kultuuriminister Rein Lang: „Ivar Põllu

ja~ Uku~ Uusberg.~ Nad~ teevad~ oma~ käekirjaga asju, tulevad ühel ajal ja
väga erinevad. Põllu
kõva

tegija,

suur

institutsioonide~
on

on

samas

on

igal juhul väga

boheemlane

sealjuures ja

vihkaja.~ Ja~ Uusberg~ jälle~

täiesti kontrollimatu kunstnik, temale

meeldib institutsioonis töötada. Teda kõik

muutub

ilm.~ Nende~ meeste~ olemasolu~
et Eestis

on oma

maa-

tagab~ selle,~

teatrikultuur.

Mälukandjad
Siia

juurde veel kolm lavastust, mida

omamoodi ootasin

ja mis olid ootamatud.

„NO30,5~ Käbikojas”.~ Naised~ tantsisid~

hantidega.

Eva

Koldits, Marika Vaarik ja

Anne Türnpu. Olen

kirjutanud: „Põlised,
igavesed väärtused ärkavad ellu ja puu-

teater muusika kino
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dutavad. Just

nateatri „Kirsiaed”,

olemust

näitlejad teevad vana asja
tajudes ja seda edasi andes samas

„Ilmavõõras”. Huvitav hooaeg oli.

kaasaegseks teatriks.” Pre-

laulukava väga

meeri neid naisi milliste

preemiatega ta-

hes, ikka jääb sellest väheks.
Urmas~

kui
ga

Lennuk,~ nii~ näidendikirjutaja~

tavalt. On omamoodi Jaan Kruusvall
ti Toris Pärnu

jõe kaldal, põrgu üle jõe.

Kaaslavastajaks

Tagamets ja meie

Tarmo

isetegevuslaste vägi. Ja
õigem ikka öelda,
mist.

me

mängi-

„Mälutempel”

Lavastust

see

vägi kandis —

et kannab

—

kest-

meie

Kirjutasin: „Lavastus ühendas

me

märgid: laulukoorid, puhkpilli- ja
rahvapilliorkestrid, rahvatantsurühmad ja

suured

kirjanduskangelased, kes samuti
muutlikus,

me

järjekorras.~ Ugala~ „Hipi-

de revolutsiooni”

II

vaatuse

kapistseen.

— nagu
cristianoronaldo-

NO99~ „Hüsteeria” esimene tund

lavastajana. Ta kirjutab mälutemplihingestatud eestlastest. Alati puudu-

ajas.

Suvalises~

3.

Saueaugu teatritalu

on

olnud

et mitte öelda kaduvas

ol-

oleks vaadanud ainult
dest koosnevat

jalgpallikoondist esinemas

(ilkumata, mõtlen seda komplimendina);

Ene-Liis Semperi

lavastused on olnud

lasel kõrgtasemel

ja väga loodan,

üht-

et näeme

teda teatris veel ja veel. Henrik Kalmeti
mõjusalt kurvad Hitler, Päts ja Panso lavastuses „BB ilmub

öösel”; Kalmeti rollid

andsid lavastusele olulise lisamõõtme

-väärtuse,

kurvalt inimlikku
se

ja

sügavlavastu-

olid ootamatud väravad

registrisse kesk

üldist ohtlikult kabareelikku vaibi. Seda,

kuis üks

näitleja võib lavastuse tähendus-

horisonte nihutada, demonstreeris ka

jaak

daalne~ juhtum”.~ Peaosades~ Nero~ Urke~ ja~

teatris. II vaatuse avastseen Saueaugu teatritalu „Ilmavõõras”: kahe intellektuaali —
noore Kaplinski (Elar Vahter) ja vana Masingu (Aleksander Eelmaa) — nauditavalt

Kristo

primaadilik~ konflikt~ köögilaua~ taga;~ Priit~

märgilised

nus

väärtuste

Jaan Tooming
Lendteatri

va

„Hamlet” ja

on

tagasi. Lavastab El-

suureks.

uue

Printsi

kandjad.”
Kaks

lavastust,

hooaja alguses ka „Skan-

Viiding, teistes osades harrastajad.

Tulemuseks elus teater, mis köidab ja
dutab. Olen

kirjutanud: „ Lavastaja jaan

Tooming seekord meelega ei
ta

näiarmas-

näe või ei

väljapääsu. Ei päästa maailma

tus, ei

puu-

palved.” Ja teisal: „Jaan Tooming

näitab meile hirmuäratavat normaalsust.”
oma nägu huviga otsija loovad teatrid. Minu jaoks praegu

Sünnivad uued
vad

märgatavad

Must Kast

Tartus

ja Paide

teater Paides.

putinoidlik Richard

Põldmalt

suurepärane

dramatiseering.

Peeter Tammearu relvitustavalt

lik

Päts

suurmees

—

Nüganeni~ kuldaväärt~

minu arvates

Petersoni lavastuse „Neli~ monoloogi~ Püha~
Jüri asjus” elutark suvalisus-kohmetus.
Kertu~

see

peaksin ühe lavastuse hooajast enda-

ga üksikule saarele kaasa võtma, siis oleks
see

Kanuti Gildi SAALi

up. Väärib eraldi

„Workshop”, big
pikemat käsitlust. Väga

tänulik olen ka nende lavastuste eest:

„Ol-

pole lavastus

seni väärilist retseptsiooni leidnud. Lembit

Moppeli/Gorki~ „Väikekodanlased”~

lavastus, mille mõningane suvalisus

mõjus alguses puudusena,
2. Kui

talupoeg-

„Kostjas ja hiiglases”.

Kümmekond~ hetke~

„Kirsiaiast”

on

MEELIS OIDSALU:

III Vene

aga

hiljem

on

lavastus mind korduvalt kummitama

tulnud,

eriti

just Hendrik Toompere jr

kommunistliku~ töö~kangelase~ Nili~ ja~Lauri~

Kaldoja nihilistliku joodiku Teterevi rollide tõttu.

Kahju

on,

et

pole jõudnud vaa-

data Vihmari „Vedelvorsti” Endlas,

usal-

meulmad 2”, Vanemuise „Medeia”, Tartu

dusväärsed allikad ütlevad, et tuleb minna.

Uue~ Teatri~ „BB

4.

Krahli
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ilmub öösel” (koos Von

teatriga) ja „Tahe”, Tallinna Lin-

Kinoteatri

eksperiment

sõbra~ Alissijaga;~ ootan~

noore

teatri-

dokumentaalfilmi~

Valle-Sten

linastumist.

suvekunstiliik:

„Värske

(Sirp

21. IX

—

2018)

ka huvitavalt. Madis

Maiste

artikkel

bisarne

teater”

halvasti saab öelda

Kolgi artikli „Kingi-

tud hobuse suuvooder” (Postimees 1. VIII

—
ret-

le X”. Elurõõmsa, kuid vormilt
Von

Krahli stiilis

ka

lõpetavate tudengite mängu,

Taavi Eelmaa

seda

Kolk toob

kohalolekuid oli ka

et lavastuse

septsiooni vägivaldne kujundamine ei tule
teosele kasuks,

ja meenutab ühtlasi,

tiku liistud ulatuvad saalist

et

krii-

kaugele välja.

Ragnar~ Uustali~ aktsioon~ teatri~ NO99~

pupeol, õigemini

tema

lõ-

juhitud ekskursioon

teatri ruumides, mille

mõjusamat rolli. Huvitavaid lavalisi
lõpetajate lavastuses

„12 vihast”.
4.

Hooaeg möödus suuresti „Sajandi loo”

tähe all.

Projekt näitas päris selgelt nii
tugevusi kui ka nõrkusi —ka

Eesti teatri

neid, mida teati ennegi.

käigus Ragnar de-

välja kriisi või ületoot-

Teiseks tooksin

aktiivteatritoodan-

monstreeris üsna ootamatuid paiku, kus ta

mise teadvustamise või vähemasti

ürituste

sema

käigus uinunud

saali konkurentsitult

uue

on…

Theatrumi

parimad istmed

toonäru-

aga

pooleldi nähtamatut ja

2018) võitlev ja vastutustundlik hoiak

õiglaselt välja,

hea

Jalaka lavastust „Tönk” ja la-

esile Peeter
vakooli

vana

lavastusena tõstaksin

küsimuste

esitamise

gu mõttekuse kohta.

Sellega tegelesid nii
„Ületoodetud teater”

Eestis ja miks mitte ka Euroopas (need

ühekordne aktsioon

di Prantsusmaalt). Teatrid, ärge

festivalil~ „Draama” kui ka Postimehes il-

tage toolidega! Istumine tapab niigi.

munud selleteemalised kriitilised artiklid,

(NO99~ saali~ Hiinast~ tellitud~ madalad~too-

aga probleemist annavad märku ka kohati
pooltühjad saalid. Päris kriisiga ehk tegu ei

lid tuleks hiinlastele

tagastada.)

ole, kuid

teatav nõutus valdab teatris üsna

RIINA ORUAAS:

sageli. Ometi loodi veel üks teater, Paide

1. Suundumusi

teater, mis

on

mas

on raske välja tuua, selleks
teatripilt liiga killustunud. Silma hak-

palju väikelavastusi, mille dramatur-

kab

giline materjal võib olla väga huvitav, kuid
teostuse tase

näiteks

on

sageli kõikuv, mis avaldub

poolikutes ideedes või segasevõitu

struktuuris.
näidetena

tooksin

esile

Kangro,~ Ulfsaki~ ja~ Epneri~ „Workshopi”,
MIM

Projecti ja Rahvusooper Estonia la-

vastuse

„Eesti ajalugu. Ehmatusest sündi-

nud rahvas”.
na

Originaalse klassikatöötluse-

Tiit Palu „Medeia”.

2. Kaks

meulmad 2”
Kannikese

tõusvat lavastust:

helikujundus

Helena

muusikast lavastusele „Mees, kes
ussisõnu”

teatritesuurtest

kõigepealt väiksemates
seejärel pealinna

tagasi) liikuda.

Kõige rohkem

kahju suurepärases

on

vaimses~ ja~füüsilises~ vormis~
misest (mis ilmselt oli

päris kaua

on

neerimisega

trupi~ lagune-

paratamatu). Juba

projektipõhise teatri domi-

seoses

räägitud

koos-

uute

luste võlust, kuid väga harva näeme ühe

truppi. Trupp

hakanud tähistama lihtsalt teatris

on

palgal

olevaid inimesi. Selle

mõtestamisega, mida

teater andnud on,

tegeldakse veel kaua.

see

teadis

Lühidalt öeldes

ja lavastaja Saša Pepeljajevi la-

„Olmeulmad

mad

edasi (või

Tulve

on

teatri panus olnud

mär-

kimisväärne nii esteetilisel kui sotsiaalsel
tasandil. Sündis hulk lavastusi,

vakujundus.
3.

lavadest eemale, et

oludes kanda kinnitada ja

meeskonnana toimivat

„Olja „Workshop”. Kenn-Eerik

selgelt esile

märgib mujal maail-

gijad liiguvad suurlinnadest ja

5.

Positiivsete

ühtlasi

tuntud tendentsi, et noored

2”

ja „Workshop”, mõle-

tugevad indiviididest koosnevate an-

samblitena. Maria Metsalu

olnud huvitav vaielda

millega on
ja seda mitte pelgalt

teostuse, vaid ka sügavama sisu tasandil.

„Mademoisel-

teater muusika kino
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kalad

ANNEMARI PARMAKSON:
1.

Nagu~ ootustega~ ikka~kipub~ minema,~ ei~

osutunudki lavastused,
lise

mis

dramaturgi-

materjali poolest eelnevalt

elevust tekitasid,

suuremat

lõpuks ühel või teisel

kujutab

see

Ann~

sees”, samuti

ri

suu-

lugusid või materjale, üldse laia haarde

või

projekte. Õnnestunuim
lavatõlgendus oli siiski „Kale-

mastaabiga

tüviteksti

vipoeg”, mille lähtematerjal
aukartust äratavam, aga

ehk

on

mille

oli hämmastavalt ballastivaba,

kõige

lavastus

terviklik,

on

tahaksin tunnustada ka

nat~monolavastuses~„Nastja,~Nastja,~Nastvaatamata esitata-

ja”, kellele elasin kaasa
va~ teksti~

minimaalsele~mõistmisele.~ (Nüüd~

paistab sellele olevat lisatud ka sünkroontõlke võimalus. Tore! See lavastus väärib

viku

dramaturgilise lähenemise poolest

esile~ tuua~ Kadri~

maa”, mis sai
meti huvitava

Noormetsa~

„Tõotatud~

sügisel ka mitjärje „Maandatud tõotus”.

2018. aasta

Hämmastavalt

vingelt toimis laval teksti-

võlus „Ilmavõõras”. Meelt hoidis erksana
Helena~ Kesoneni~

mad kammerlikuma
Veel

jääb

Emajõe Suveteatri „Tsaar Sal-

maratonilt”

jäi meelde pealkirja „Oppor-

tunities not used” kandnud etteaste

ri-Liis

(Ma-

Eskusson, Arolin Raudva, Katrin

Kreutzberg, Alise Bokaldere koostöös Maike

ja Iggy Lond Malmborgiga), kus iseene-

sest lihtsa võtte ehk situatsiooni

ja ruumis

mõõtmega vormid.)

suvest meelde

„Olmeulmad 2”,

hingelise~ suve~ manifestatsioon,~ mahlane~ ja~
likku kooskõla

taan”. Väikevormidest: „Made in Estonia

(Jällegi pean
hooajal olid mulle olulise-

et sel

tõdema,

värske.

kalt ümber

fantaasiarikkalt~ ja~ täp-

selt lavastatud „Vanahunt”.

pulsile ei jäänud alla, vaid mängis selle
ja motiive leidlikult ja humoori-

atmosfääriter-

ja tabavate hetkedega näitlejamängus

popurrii „Stiiliharjutused”. Oma algimteemasid

Jätkuvalt demonstreerivad meisterpublikuga

Toomas

mõjusid TÜVKA
mavera

Beli
Tore

XII

Paunveres”

lend lavastuses

lavastuses „Gala” „Baltoscandalil”.
üllatus oli

Kuressaare

Linnateatri

„Persona”, Itaalia külalislavastaja

mitama

maturgia poolest, nii

Keerdi eelmiste

siin mõnevõrra
2.

li,

on

nii

on

„Workshop”. Selles

palju dialoogi potentsiaa-

teagi, kas me teatripublikuna jõuakõigest kinni hakata. Kõigis aspektides

et ei

me

tugev tervik
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juhuslik.

Hooaja täismäng

lavastuses

on

on

VAT Teatri lavastus „Kas

Matteo

Spiazzi juhtimisel sündinud maskiteatrilaainult) noortele. Mälukihtidesse

jaotumine

„Pri-

ja rakverelased Jérôme

vastus, tõesti põnev

see

ja

hoo-

aja lavastuses „Piip ja Tuut on Lõvi Lõrr
ja Jänes Jass”. Oma kollektiivse energiaga

enese- ja ühiskonnaanalüüsi
ning -irooniat. Mitmeid järgnevas punktis
toodud lavastusi võiks esile tõsta ka draet

Tross

Haide Männamäe, seda ka kõnealuse

viibijate kohta esitatud väidete abil teostati
kollektiivset

eest

Tatjana Kosmõni-

seda.)~ Teema,~ kohavaimu,~

tuva

isiIlo-

partnerid Andrus Vaa-

tema

rikja Andres Mähar. Lavalise kohalolu

kangelastegu lavastajalt, dramatiseeringu
ja peaosatäitjalt Karl Laumetsalt.
„Sajandi loo” projektist võib teistest eris-

meeles

Saarepera~ lavastuses~ „Noad~ kanade~

parajalt poeetiline, inimlähedane. Kolmikautorilt

vajalikku

Karakteri olemuse

kupärase tabamise poolest

dramaturgilised juhtumid olid need, mida
oodata ei osanud. Lavastati mitmeid

mõjusat rolli; ühtlasi

endast surmateema

püstitust-käsitlust.

põhjusel nii tugevaks ning huvitavamad

tõs-

aga eriti tahan esile

magavad?”,

ta Liisa Saaremäeli

ja paeluv

teater

(mitte

on

kum-

jäänud Maria Metsalu „Made-

moiselle X” kui totaalne

oma

kogemus. Renate
lavastustega võrreldes jäi

ootamatult melanhoolse

tundetooniga

minu sisemusse surisema lavastuse
he” kulminatsioon

„Ta-

polaarrebase, igatseva

ja eikellelegi pöörlevate ventilaatoritega. Silma on jäänud Kristjan Suitsu

muusika

lummavad tööd kunstniku

ja valguskujun-

dajana lavastustes „Öö lõpp”, „Väike ju-

teatrifestival~ „Naks”~ (endine~ „Teater~ noo-

malanna”,~ „Metsa~forte”~ ja~ „Kalevipoeg”~

rele

(samuti~ installatsioon~„Waiting~for~ the~fu-

teatrit Eestisse ka muude institutsioonide

ture”~„NU~Performance~Festivalil”,~2018).~

ja koostööde kaudu (nt Vaba Lava, Vaba

Ka

on

rõõm olnud

kogeda Argo Valsi heli-

loomingut teatri kontekstis, lavastuses “Sisesosinad”

välisest,

ja hilisemast ajast (selle ankeedi

aga mida ei

saa

siiski mainimata

vaatajale”) jt), lisaks jõuab välismaist

Vorm). Võib öelda, et palju on toimunud
ja toimub ka edaspidi. Eks näis, kuhu see
kõik

välja viib. Mind näiteks huvitab, kas

Alissija-Elisabet Jevtjukova

tahab veel

pä-

jätta)~ lavastustes~ „Oomen”~ ja~ „Naine~

rast seda aastat kunagi teatrisse minna või

merelt”.

mitte.

4. Minu
aeg

teks

hinnangul polnud kõnealune hoo-

ülearu rikas kunstilisteks

sündmus-

kujunenud lavastuste poolest, meedia-

MADLI PESTI:
1.

Nõustun~

kultuurkapitali~ kirjandus-

ja laiemat teatrimaastikku puudutavaid

preemiate~ žüriiga,~

sündmusi aga oli

büütnäidend „Beatrice”

küllaga.

Lavastuste

seas

ööbisuvela-

et~ Siret~

aasta

oli kuum teema kahtlemata „Kremli

näidend:

kud”, meenub ka „Eesti Päevalehe

olulisel teemal (teadvuse säilimise

vastus”

(nagu seda mitmel pool kõnekalt

nimetati) „Kostja ja hiiglane”. Hooaja tähelepanuväärseks osaks oli kahtlemata hii-

gelkoostööprojekt „Sajandi lugu” ja käiku

ebatavalisel

Campbelli~ de-

on

lemaatika) inimlikult mõistetav ja
haarav

lugu. Temaatiliselt

on

erakordne

Mari-Liis Lille ja Paavo Piigi „Jaanipäev” — tõsta esile meie ühiskonnas marginaalne

teater,~ Narvas~ Vaba~ Lava~ keskus.~ Tartu~

hendeid kasutades. Ühiskondlikku

on~

teinud~ väga~ tulemuslikku~

kampaaniat — nad

on

oma

hoone

väljamui-

probkaasa-

ka

läks Kinoteatri palgatud teatrivaataja ekstreemeksperiment. Paides on sündimas uus

Uus~ Teater~

parim

ühiskondlikult

ja

luua

grupp, eestlased Venemaal, ja
dramaturgia dokumentaalteatri va-

pessa viskas vaimukat

„Metsa~forte”~

—

sipelga-

hapet Mehis Pihla

metsade säilimise teema

näidenilmkõige viljakamat näitekirjanikku-dra-

ostmisest vaid koerasaba kaugusel. Ja

oli vaid üks tasand mitmekihilises

dugi~ NO99.~ Võimalik,~

dis. Lisaks tahaksin esile tõsta meie

Igatahes~

et~

midagi~

pildil~ ja~prestiižne.~ Doja ühiskondlikult teravalt

on~ teater~

kumentaalseid

kõnelevaid~ lavastusi~ oli~ sel~

hooajal/aastal~

vähem kui eelmisel, aga pärast
buumi

on

laste- ja

ununes.~

see

ootuspärane.

vahepealset

Tore

on see,

noortenäidendivõistluse ja

et

kuul-

selt

maturgi Piret Jaaksi, kellel oli sel hooajal
(vähemalt) seitse esietendust. Millal veel
on

üks

uus

eesti näidend saanud

korraga

kaks lavastust: „Öökuninganna” tuli

välja

nii Karlova teatris kui Vana Baskini

teat-

demänguvõistluse tulemusena on jõudnud

ris, lisaks näidendid „100 Valget Daami”,

sahtlist~välja~hulk~uusi~teatritekste.~NUKU~

„Kõik normaalsed inimesed” (koos

teatris

on

kokku saanud ärksameeleline

loo-

minguline juhtiv tuumik, nende tegemisi
tasub

jälgida.

Üldisemalt

selle üle, et Eestis

on

rõõmustan

ka

nii mitmeid erineva

Tohvri

Tamur

ja Aidi Vallikuga), „Enne meid oli

veeuputus”~ (koos~ Andris~ Feldmanise,~ Jaak~
Kilmi

ja Kiur Aarmaga), dokumentaalsel

ainesel

põhinev „Plaan

T”

ja raadioteatris

suunitlusega~ teatri-~ ja~ etenduskunstifesti-

esietendunud „Aasta

vale, mis ka välismaalt vaatamisväärsusi

2.

kätte toovad (mh „Baltoscandal”, „Kuldne

vad~ Tartu~ Uue~ Teatri~ ja~ Von~ Krahli~ teatri

Hooaja parima lavastuse tiitlile võistle-

Mask”,~„Talveöö~unenägu”,~„NuQ~Treff”,~

„BB ilmub öösel”

„SAAL Biennaal”, nüüd ka

Mart

noore

vaataja

pärast”.

(lavastajad

Ivar Põllu

ja

Koldits) ning Kanuti Gildi SAALi

teater muusika kino
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„Workshop”~ (Juhan~ Ulfsak,~

Eero~

Epner,~

Kangro). Esimene oli pigem võimas

Mart

totaalse teatri elamus, teine peen
teatri vahendite

nüüdis-

just suurt lava võimsalt ja mit-

mekülgselt: Siret Campbelli „Beatrice”,
lavastaja Ain
MIM

Mäeots

(Vanemuine) ning

Projecti ja Estonia teatri koostööla„Eesti ajalugu. Ehmatusest

vastus

sündi-

nud rahvas”.

kiiksuga, mõjusid veel kaks heal

mel

ägetase-

lavastajatööd: Hendrik Toompere jr

Tallinna Linnateatris tehtud

poola

noore

autori Dorota Masłowska näidend „Kaks
vaest rumeenlast”

ja

Kertu

Moppeli Ees-

Gorki-lavastus „Väikeko-

ti Draamateatri
danlased”.
Aasta

administratiivne sündmus: võimas,

parima komöödia tiitli saab mivormimäng „ Stiiliharjutu-

sed”~ (Jan~Kaus,~ Indrek~Koff,~ Toomas~ Täht,~

Koldits). Erakordse elamuse seninäge-

matust kujundusest sain

keskme (ehk Eesti) teadvusse. Igas
tes äärmiselt

5.

kontekstis~ suurendas~ NO99~ teatri~
kondlikku
lehtede

tagumistelt külgedelt esikülgedele.

Samuti~ laiendas~ NO99~ Eesti~ kontekstis~
teatrikunsti

hiaastatel

uurimismaterjalist puudust ei

tas~ NO99~meid~ meie~

varem

— ma
Vaa-

Andrus

pääsukeste” trupp

(Andrus Kivirähi näidend, Priit Pedajase

—

hämmastav,

truppi poleks
nud!

ma

nagu

et peaaegu tervet

kunagi

varem

näi-

Olgu eraldi nimetatud Viire Valdma,

Maria

Klenskaja ja Christopher Rajaveer.

Samuti

polnud

ma

varem

näinud sellist

Maria Petersoni nagu Rainer Sarneti
vastuses

„Öö lõpp”. Iseendana oli

ga~ veenev,~

väga~ kohal~ Ivo~ Uukkivi~ Andri~

Luubi lavastuses
Laval.

aga

lavä-

„(Teisitimõtleja)” Vabal

Etendajatest-tantsijatest

tan särava kohalolu

ja~
ning lätlasi Hermanise pä-

NO99-st~ sai~

tuntud nimi

Age Linkmann.

6.

Euroopa~ mastaabis~

ja nad tõstsid Eesti kul-

eurooplaste kaardile. Seda ei

Vihjet teatri tuleviku kohta nägin

2017.

aasta~ „Draama”~festivalil~ Tartus,~ kui~

bakutselised

va-

näitlejad lõid Mehis Pihla

juhtimisel ühekordse aktsiooni „Ületoodetud teater”. Vaimukal
sil näidati, kuidas
enam

„see,

ja satiirilisel viimis tõi meid siia,

edasi ei vii”. 2018. aasta

sügisel üt-

les ka Eesti esiteatristatistik Tiia

„lagi

on

aastas

käes”. Üle

on

Sippol, et
kahesaja uuslavastuse

liiga palju. Eelkõige teatrikunsti

kvaliteedile. Ja vaatajatele. Palun, mõtleme

välja, mida saaks ette võtta,
nii

et teatrit enam

palju ei tehtaks.

tunnus-

poolest „Olmeulmad

truppi: Raho Aadla, Maarja Tõnisson,

Arolin Raudva,

võrdsus-

lõunanaabritega:~ kui~

varem~kadestasime~ leedulasi~Nekrošiuse~

Koršunovase

olegi nii vähe!

kunagi

väljendusvahen-

tule. Rahvusvahelises kontekstis

tuurihuviliste

rikut näinud! „Isamaa
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esteetilisi

Teatriuurijatel ja sotsioloogidel lä-

Johan El-

mi~ lavastuses~ „Noad~ kanade~ sees”~

ühis-

kandepinda: kultuur jõudis aja-

Näitlejatöödest~ nimetan~ mõnd,~ mis~ ül-

latas. Andrus Vaarik möldrina

lavastus)

mõt-

välja mängitud

mõju~ kaardistades~ eristaksin~
ja rahvusvahelist konteksti. Eesti

sama

2”

oskuslikult

NO99~

Eesti

rast,~ siis~

nagu

kui-

22 000

nii suur külastajate hulk aitab ehk sellel
põneval~ perifeerial~ (ehk~ Narval)~ tõusta~ ka~

ba Lava).

poleks

pealtnäha hopsti

inimest kultuurilises mõttes totaalsesse pe-

Kristjan Suitsult
Rainer Sarneti lavastuses „Öö lõpp” (Va3.

Tar-

rifeeriasse.~ Ühiskonnapoliitiline~ sündmus:~

deid.

nult vaimukas

Eva

tõstan esile

„Kremli~ ööbikuid”.~ Teatri~

sündmus.

Meeldivate üllatustena, mõlemad
da

Ühe ereda sündmusena

tu~ Uue~ Teatri~

das väike teater sai

entsüklopeedia.

Lisaks olid säravad kaks lavastust, mis
kasutasid

4.

LAURA POROVART:
1. Hämmastab eeskätt

personaalsus,

püüe

teatritegijate ülim
jõuda mitmekesise

repertuaari ja tekstivalikute kaudu, küll

n-ö „iga

elutuppa”.~ Teisalt~ võlub~ jätkuv~ žanripiiride~ hägustamine; põneva ja loodetavasti kasvava nähtusena tasuks ehk välja tuua kontveidi utreerides,

sertlavastused,

eestlase

nagu näiteks Silver

Sepa

„Auto(ri)lavastus”.

— Raho Aadla, Maarja TõnisAge Linkmann ja Arolin Raudva, kel-

kollektiivi
son,

le

on siinsel tantsuväljal
kohaspetsiifilise~ ruumitundlikkuse,~

grupilavastused

oma~

koreograafia~ efektse~ skulpturaalsuse,~ leidlikkuse, mängulisuse ja üksteise suhtes tähelepaneliku liikumiskeelega saanud alati

2. Püüda ju võib, aga EV 100 teatrisarjast
„Sajandi lugu” mööda vaadata on üsna

oodatud teatrisündmusteks. Loodame,

keeruline, nii positiivse kui negatiivse külje pealt. Üheks õnnestunumaks pean Tartu

helepanuväärset keha- ja liikumispõhist

Uue~Teatri~ja~Von~Krahli~lavastust~„BB~ilmub öösel”. See on näide, kuidas mastaap-

Mart Kangro, Eero Epneri ja Juhan
Ulfsaki~ „Workshop”~ võttis~ aga~ tabavalt~

set tervikut

on

võimalik edukalt teostada,

tegemata hinnaalandusi kunsti arvelt.
3.

ühtne

—

Keerdi „Tahe”

Renate

ja terviklik kohalolu. Keerdi teosed

et

edaspidi veel tä-

ühisloomingut.

ühendava kruvina

(just nimelt kruvina)

kokku nüüdisteatri üldised

trupi

terve

sellest kooslusest sünnib

nismid

ja seda

toimemehha-

isiklikult ka

hooaja
pean
põnevaimaks ja isegi olulisimaks lavastuma

seks.~

Neljas~ sein~ lammutatakse~ varjama-

defineerinud~ kohalolu~ ühte~ võimalikku~ la-

tult,

lava mõiste saab suhteliseks,

hendust.

lik

on

juba läbi mitme hooaja kehastanud ja

4. Rõõmustada tuleks vabariikliku

teatri-

võrgu tihenemise üle: Paide muusika- ja

lavastuse

on

ja lavaruumi

osa,

pub-

argine

muutub poeetilisega põimudes poeesiaks.
Juba kollektiivi liikmete erinev taust süm-

teatrimajja loodud Paide teater kaardistab
ja katab tuleviku tarbeks olulise tühimiku,

boliseerib omamoodi tänase teatri vormide,

seda~ nii~

seadis

geograafilises~ kui~ ka~ kunstilises~

žanrite~ ja~ vahendite~sulamit.~

„Workshop”~
varjamatult küsimuse alla igasugu-

teadmise

ja autoriteedi positsiooni ning

plaanis.

se

5. Maitsekust.

kasutas häbenematult kõiki

6. Ehkki teater

püüab jõuda,

nagu

öeldud,

publiku tähelepanu köitmise, koondamise ja raputami-

iga eestlase elutuppa, saavad endiselt pro-

se

portsionaalselt vähe

nähtud etendusel oli

sotsiaalsed

naistega seotud

probleemid või siis kaldutakse

sellesisulistele
ma

sõna

lavastustele

külge pooki-

projektipõhisust ja kampaanialikkust.
ergutada dokumentaallaloojaid märkama ja analüüsima,

Siinkohal tahaks
vastuste

kasutades selleks

julget ja otsekohest teat-

võtteid,

ent valdavalt

just teksti. Igal
imekspandav tasakaal

pinevuse ja hingamisruumi vahel, kusjuures

need võisid etenduseti teineteisest

vä-

ga erineda. Peene panuse andis ka Oliver

Kulpsoo valguskujundus, mis oli dramaturgia loomise lahutamatu komponent ja
lõi lakoonilisele lavaruumile eri mõõtmeid

ja sügavusi, kord suurendades luubina de-

rikeelt.

taile, kord seades tähelepanu valgusvihku
laiema terviku. Kollektiivselt loodud tekst

MARIE PULLERITS:
1.–2.

Viimast

sid minu

teatrihooaega iseloomusta-

jaoks laiematest suundumustest

rohkem mõned eraldiseisvana esile tõusvad
lavastused

ja kollektiivid.

malt seotud

Kuna olen

lähe-

tantsuteatriga, tahaksin esile

tõsta ka tantsulavastuse

„Olmeulmad

2”

hargnes peenelt absurdimaigulistest argiteemadest
otseste

ja lugudest märkamatult ning

didaktiliste osutusteta

inimeseks

olemise tuumani, lüües valusalt kaduviku

tajumise naelapea pihta, kuid jätmata ometi

publikule maassetambituse

teater muusika kino

tunnet.

Eks-
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januneb orientiiride ja juhisjärele, kuid „Workshop” tõi taas esile elu

lev ühiskond

metes~

te

Von Krahli ühislavastus „BB ilmub öösel”

ja~ formaadis.~

Tartu~ Uue~ Teatri~

katse-eksituse meetodi paratamatu toimimise — see oli otseselt hetkereaalsuse poo-

kinnitas

le~ pöörduv~ lavastus.~ Kui~ teatri~funktsioon~

dida

võiks olla aidata ühiskonnal ka sotsiaalses

5.

Tundub,

ta

kaheti: mida õpetas

plaanis paremini

toimida

või

inimestel

igal juhul,

et ka osaliselt ette

ja~

an-

projektikooslustest võib sün-

tud teemaga

vägevaid tervikuid.
et seda küsimust saab

või

mõis-

andis teater

ümbritsevat sügavamalt mõista, siis on
„Workshop” musternäide tähenduslikkust

NO99~ eesti teatriilmale tänavu või mida

loovast teatrist.

mis

3. Taas pean esile tooma lavastuse

„Work-

shop”, nii ansamblimängu poolest kui ka
Juhan~ Ulfsaki~ eraldi

vääri-

tunnustust

õpetas~ või~ andis~ meie~ teatriilmale~ NO99,~
tänavu

tegevuse lõpetas. Kui

tada viimasest

ei ole kahtlustki,
Eesti teatrit

alus-

küsimusepüstitusest, siis
et NO99~

on

olnud üks

ja ühiskonda enim mõjuta-

va~ esituse~

tõttu.~ Ulfsaki~ karisma~ suudaks~
kogu etendust ka siis, kui ta oleks

nud kollektiive

kanda

ka

ainus

esitaja — iseäranis tasub

tunnustuse~ saavutanud~ teater.~ NO99~

kida

tema

võimet

mär-

ära

reageerida tundlikult

ning oma tegutsemisajal
väljaspool Eestit suurima tuntuse ja

vastuste

mõju

on

la-

ulatunud teatrisaalist ka

publikule, hoida tasakaalu pinge viimasel

sotsiaalsesse~ ning~poliitilisse~ sfääri~ ja~ teki-

piiril hoidmise ja selle piiri ületamise va-

tanud ühiskonnas segadust, kahtlusi, pahakspanu, lootust, nördimust, aga eelkõige

hel, mõjumata
seesama

samas

stseen võib

agressiivselt. Üks ja
tema esituses

mõjuda

kord koomiliselt, kord

hoopis rinnus krii-

pivana ja pisaraid silmi toovalt. (Siinkirjutaja puhul avaldusid selles spektris vist
on etendaja, kes suumõjuda maskitult, vallates samas oma

küsimusi, julgustades publikut
lema

ning

enese

piirid ulatusid teatrisaalist ja -ma-

mille

jast kaugemale,

4. Kui kasutada

simat”, ei

saa

„eredaima”

tes kõrvale EV 100

liku

vastena

„erili-

hooajast rääkida, jät-

sellest

„Sajandi loo” erand-

ja mastaapse tandemlavastuste sarja.

Vaatamata

lavastusterviku

saavutamise

ebaühtlusele, võiks ühislavastusi pidada
Eesti teatri õnnestunud sümboolseks

gituseks vabariigile

tema

Võib väita, et teatrit ei

sunniviiprojektiga vaba-

saa

silise koostöö alusel, ent

kin-

juubeli puhul.

tahtlikult ühinenud teatrid

teha

ja trupid said

igal~ juhul~ võimaluse~ proovida~ uusi~ formaate

ja väljuda enda mugavus tsoonist.

Kuna ettevõtmine oli

kõigile kollektiivide-

le esmakordne, võiks

projektist sündinud

lavastuste kritiseerijatele meelde tuletada,
et

ühegi loometöö alustamine ei garanteeri

õnnestumist, eriti veel
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töö sellistes

mõõt-

pimesi kaasa juu-

beldama või vastu võitlema. See oli teater,

dab

eesmärgistatult.

kaht-

ümbritseva kohta

oma

küsimusi esitama, mitte

kõik variandid.) Ta

töövahendeid teadlikult ja

ja

olgugi

vastuoluliselt.

et

Ilma temata võib praegust eesti teatrit küll
ette

kujutada,

ent selle

kujunemislugu ja

hetkeilme oleksid siis sootuks

julgen arvata,
kitsam

—

teistsugused.

et eesti teatri vaateväli oleks

NO99~ võimaldas~ eesti~ teatril~

tunda end maailmateatri

osana.

Mida õpetas või andis eesti teatriilmale

NO99~tänavu~oma~tegevust~lõpetades?~Tahaksin vastuolulistele, kõmulistele

ja isegi
mürgistele debattidele ning mõtteavaldustele vastukaaluks loota,

et

see

sündmus

süvendas ka tõdemust, et absoluutselt
kui tahes

avara

iga,
tegutsemisvälja ja mõju-

jõuga institutsiooni taga
puks ikkagi inimesed.
PILLE-RIIN
1. Köitev

autori

ja

on

oma

on

lõppude lõ-

PURJE:

jälgida Tiit Palu teekonda
tekstide

lavastajana. Siit su-

geneb isikupärane kujundisüsteem: „Me-

Gundarsi „Cabaret Siberia” Haide

deia”,~ „Inriid~ ja~

namäeja

„Meretagune

Toomas~

paradiis”,

nüüd raadioteatrisse

Nipernaadi”,~

varasemast

ka

Toomas Trossi

milises duetis

Piip ja Tuut Teatris.
Järjepidevuse hoidmise tähise ja aega-

jõudnud „Klarissa

kirjad”. Vaimukas-valusa nägemuse Eesti

de

ajaloost ja eestlase olemusest loovad And-

Kruusvallist

Kivirähi „Kaarnakivi

rus

„Isamaa

perenaine” ja
pääsukesed”, mõlemad vahvas la-

vastuses, vastavalt Peeter Tammearult
Priit

ja

Pedajaselt. Välisdramaturgiast rõõ-

dialoogina

kõige südamlikum

on

inspireeritud

Lomperi libreto,

Roman

eluvaprus äramineku eel.

Toikka lavastuses VAT Teatris, Martina

5.

Aeg annab sellele

Roman

Baski-

energia, väärikus ja

vastuse.

„Üksi ja Esmeralda” Maria

Petersoni lavastuses Theatrumis.

HEILI SIBRITS:

Draalavastaja~ Uku~ Uusberg,~ kunst-

2. Anton Tšehhovi

„Ivanov” Eesti

Lilja~ Blumenfeld.~ „BB~ ilmub~ öösel”~

(Tartu~

Baskini lavastus,

kõige eredam (teatri)tegu —

Jens Raschke „Kas kalad magavad?” Aare

nik~

Jaan

Puu-

Ita Everi Vanaema roll. Siit edasi mõeldes:

ni väsimatus, loovus,

mateatris:~

Rasmus

ri ooper „Pilvede värvid” Estonias, Laur

mustavad kaks tundlikku noortenäidendit:

Monteliuse

Män-

mõjuvas tragikoo-

Uus~ Teater~

ja~

Von~ Krahli~ teater

Tapa raudteejaamas): lavastaja

Ivar

Põl-

Eesti teatris

on olnud mõningane seisak ja
üleminekuaeg, tunda annab kunstilis(t)e

Poskohe-kohe~ lõppev~ ehk~ 2017/18~
teatrihooaeg on olnud tasapaks. Rahul-

liidri(te) puudumine. Mais kirjutasin
timehes,~

et~

lu, kunstnik Kristiina Põllu, kõik osalejad,

dav. „Eesti

kaasa arvatud publik.

et ülekülluse

3. Elamuslik kohalolek sünnib

igal „Ivano-

teatrirohkuse, ütleksin isegi,

juures leiab alati tugevaid

lavastusi, võrratuid rolle,

vi” etendusel nimiosalise Indrek Sammuli,

meeldejäävaid
lugusid, põnevaid esitusi. [---] Kahjuks

kogu näitetrupi ja publiku intensiivses, ül-

pean ka ise

tunnistama,

et Eesti teatrites

viimasel

kahel-kolmel

aastal väga vähe

latavate

variatsioonidega sisulises dialoo-

muusikuosakaal ja harvanähtavalt-kuuldavalt lätunnetatud muusika ning draamanäit-

gis. Õhustiku loomisel
te

bi

on

tähtis

on

värskeid ideid,

suure

ravaid lavastusi, millele ei pea

seid

žestides.~Hinge~puudutas~Tšehhovi~„Kirsi-

kadumas. Viimased

Esna

mõisas:

Theatrum

teatrikool, lavastaja Maria
muslikuna
rastset

ja

VHK

Peterson.

Ela-

jäävad meelde kaks nii kont-

lavastust

nagu

„Ilmavõõras”

autor Priit

Põldma, lavastaja
Ringo Ramul, kõik osalejad; ja „Kremli

Saueaugul:

ööbikud”~ Narva~ Kreenholmis:~ autor~ Ivar~

Põllu, lavastaja Robert Annus,

ja

Märt

peaosatäit-

Avandi, kõik osalejad.

4. Ilmselt

aga mitte ainult

sarja raamides sündinud,

vaid ka teised Eesti 100.

sünnipäevale pü-

hendatud lavastused. Üks neist

puudusi. Siiski julgen väita,

teater

on

on

Lauris

vaata-

et Eesti

uinunud, dialoog publikuga

on

kümme-kakskümmend
aastat Eesti teatripilti mõjutanud lavastajad ning teatriidee kandjad on loomin-

gulises madalseisus, uutel tegijatel jääb
puudu jõust ja ühendavatest ideedest (ja
ka~

rahast).”~ (https://kultuur.postimees.

ee/4491328/heili-sibrits-kas-eesti-teateron-kriisis)
Jään ka nüüd, novembris, oma kevadiste sõnade

ikkagi teatrisari „Sajandi lugu”,

ma

jana ja kriitikuna andestama mitmesugu-

lejate musikaalsus, seda nii pillimängus
ja tekstiandmises kui liikumisjoonises ja
aed”

kirega tehtud ja haa-

juurde. Eestis

kuid selles

paljususes

on

on

teatrit

palju,

minul isiklikult

aina keerulisem leida mind kõnetavat
vastust;
sellest

võib-olla

on

la-

küsimus minu töös ja

tingitud küllastuses. Kuid ma ei ar-

teater muusika kino
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va, et

põhjus

teatrites

on

ainult minus, vaid et Eesti

toimumas pööre, oleme

on

lävel, lihtsalt

uue

täna

peale

panna.

keeruline seda

on

uut veel ära nimetada

ning sellele näppu
Jalakas Posti-

nagu Peeter

Ja

millegi

mehele~ antud~ intervjuus~

(https://kultuur.

le ainult Krahli õitsengus või minus kui
näitlejas. Peab lihtsalt ise tahtma. Või et

peab

kokku seltskond, kes tahab teha

saama

koos. Teadmine võimalikkusest
tunne~ ja~ annab~rahu.~

lesin, annab

see

Nagu~

on

ma~

väga hea

alguses~ üt-

mulle identiteedi, võin ka

postimees.ee/4492909/jalakas-teatrisusteem- peab-muutuma-kuna-uhiskond-pole-enam-sama) ütles: kuna ühiskond on

(https://kultuur.postimees.ee/6441735/

muutunud, peab ka

von-krahli-teater-on-onnelikus-udus)

vaatan

de

teater muutuma. Ma

põnevusega

suure

praegu

sest neis

teatrimajade poole,

kõiki-

kõigis

toimumas suuremad või väiksemad
ked (kunstiliste

nih-

juhtide muutumine, uued

saalid, teistsuguse mõtlemisega
sandumine jms)
hakkavad

on

ning teadmata

teatripilti

noorte
on,

mõjutama

li-

kuidas

teatriga

seitsmekümneselt endale öelda, et kui
oli võimalik, siis

NO99,~
muti
tuse

see on

poole,

on

oma

andnud meile

Kindlasti~ oli~ 2017/18~ aasta hooaeg
„Sajandi loo” aasta, mida väga rabedale al-

gusele

vaatamata saab

pidada õnnestunud

Aga olukorra, et Eestis on teatritegijaid palju, raha vähe ja kõik tahavad riigilt

ka Kinoteatri üliinimlik

Draama

ühe-

„Ületoodetud teater” Me-

his Pihlalt.

pitseri~ NO99~ ja~ sesügisesse jäänud ot-

2018.~ aastale~ pani~
oma

lõpetada tegevus, vaid juba nende
aastapäevakontserdi tormi-

24.

veebruari

lise

hukkamõistuga üldsuse poolt. Küsida

teatrisündNO99~pakkus~ lavastuse~ ase-

võib,~ kas~ „NO31~ Teekond”~oli~
mus,

eriti kui

mel videosalvestust, kuid olen veendunud,
et

Ene-Liis Semperi ja

line avaldus
kui

me

Ojasoo kunsti-

Tiit

mõjutas Eesti teatrit rohkem,

arvata oskame. Seega said
teatritegudega (just nimelt mit-

praegu

eredamate

muses)~ hakkama~

taas~ NO99~ kunstilised~

juhid ja näitlejad. Mida andis või võttis
NO99~

oma~

musele
vastata,

on

tegevusaastatega,~ sellele~ küsi-

praegusel hetkel

eriti siinsel

laenan Von Krahli

vara

napil pinnal,
„Jah,

on

teada saanud, et muutmine
see

oli võimalik siis,

tulevikus.~ Nii~
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on~

sisuliselt
seega

sünnipäevaintervjuust

Tiina Tauraite sõnad

Kui

Erilisena

jääb lõppevasse

senise olematu

aastasse veel

eksperiment, kus

teatrikogemusega Alissija

vaatas ära kõik selle aastanumbri

sees

esi-

etendunud lavastused. Esile tahaksin tõsta

da mitte ainult
susega

viimase

malikkusest. Tuleb lihtsalt tahta.

eksperimendiks.

raha, võttis vaimukalt kokku

salavasteadmise või-

nagu~ ka~ Von~ Krahli~ teater, mis

ju liigub kindlalt

NO99~seotud~loojate~ uued~valikud.

kordne lavastus

see

endiselt võimalik.”

tehtud. Olen
on

on see

võimalik.

võimalik ka

iga~ asjaga,~ küsimus~ po-

ka~ Tartu~ Uue~ Teatri~ Narva~vallutamist

„Kremli

—

ööbikud” oli kahtlemata 2018.

aasta üks

tipphetki,

aga mitte kunstilise

õnnestumise~ pärast,~ vaid~ Narva~~ toomise~

pärast eestlaste teadvusse.
Suurim

kunstiline

üllataja, seda nii

teksti, lavastuse kui ka näitlejatööde ehk
lihtsamalt öeldes

kogu terviku õnnestu-

mise tõttu, oli Vanemuise „Beatrice”

(la-

vastaja Ain Mäeots, tekst Siret Campbell).
Vanemuises oli

teisigi õnnestumisi, näi-

teks Karl Laumetsa

„Kalevipoeg” (siin ka

võrratu kunstnikutöö

Kristjan Suitsult).

Väga~ tugev~oli~ ka~ Uku~ Uusbergi~„Ivanov”~
Eesti Draamateatris, kus

suur

osa

truppi

näitas end väga tugevast küljest (esile
tan Indrek

tõs-

Sammulitja Mait Malmstenit).

Tähelepanuväärne energiapomm oli kirjanike

„Stiiliharjutused” (lavastaja

Eva

Kol-

di ts).
Minu silmis
valusaima rolli

oma karjääri võimsaima ja
tegi Tiina Tauraite — aasta

tasa-

naisrolli~ NO99~„Heasoovijates”~(lavastaja~

ka kunst tervikuna)

Tiit

Ojasoo). Oma publikut arvestavad ja

pisi marginaliseerumas. Seda kiirendavad

hea

tekstiga tugevad lavastused olid End-

igasugu skandaalikesed, mida radikaalsed

la teatri „Kaarnakivi

perenaine” (lavastaja

Tammearu) ja Eesti Draamateatri

Peeter

„Isamaa

pääsukesed” (lavastaja Priit Pe-

dajas); tähelepanuväärsetest rollidest tõstaksin esile esimeses Ago Andersoni
ses

Maria

Klenskajat. Aga

ja tei-

taas tuleb

nen-

de mõlema

puhul tunnustada kogu truppi.
juba näitlejate kiitmiseks läks, siis

Ja kui

tuleb nimetada ka

Jaak Printsi

lavastuses „Richard III”

Vene teatri

(lavastaja Sergei

Kuna ametlikult jääb kõnealusesse
aega ka „BB

hoo-

ilmub öösel”, siis tuleb teise

vääriliseks

lavastuseks

kuulutada

(terviku jakõigi osalejate panuse eest)

Tar-

tu~ Uue~ Teatri~ ja~ Von~ Krahli~ teatri ühistöö

(lavastajad

Mart Koldits

Kuid seda kohta
muise

ja Ivar Põllu).
peavad nad jagama Vane-

„Beatricega”. Esikohale

Kanuti

Gildi SAALi

Mart~ Kangro,~

panen

aga

„Workshopi”, kus

Juhan~Ulfsak~ja~ Eero~ Epner~

loovad~ lummava~
tõsistel

ühiskonnas

inimgrupid oma populaarsuse tõstmise nimel

igati võimendada püüavad. Rahaliste

vahendite

piiratuse olukorras kipub meie

väikeses ühiskonnas

järjest rohkem levima

eralda-

tendents kuulutada, et kultuurile
tavad vahendid

on

ebamõistlikult suured.

See sunnib taas meelde tuletama teatri (ja
kogu kunsti) väga olulist ühiskondlikku

funktsiooni,~ millest~ mööda~ vaatamine~võib~
tulevikus

kurjasti kätte tasuda. Siinkohal

tuletab end ise meelde jaan

Potapov).

koha

on

atmosfääri,~ rääkimaks~

ja olulistel teemadel ühtaegu argi-

Kaplinski pool
sajandit tagasi välja öeldud tõdemus, et
kunsti kutsumuseks ühiskonnas

olla

on

hoiatab ohtliku gaasilekke eest enne, kui inimene on suuteline seda~ tajuma.~ Seda~funkt-

„kanaarilinnuks kaevanduses”, kes

siooni

on

teater ka täitnud.

Vägagi autoriteetsetelt inimestelt (ka

kultuuri-~ ja~kunstisfääris)~

on~ olnud~

kuul-

peab kõiki meie kutse-

da kahtlust, kas ikka

lisi teatreid nii palju toetama, kas ei peaks
repertuaariteatrid väljaspool keskust (st

selt~ ja~pidulikult.~ Nad~ avardasid~ taas~ Ees-

olema kohalike kogukondade
ülalpidamisel jne. Meie riigi väiksuse juu-

ti teatri

res

piire. Kui seda nimekirja vaadata,

siis võib (hoolimata sellest, et ennist kriisi

kuulutasin) nentida,

et teatrist leiab

tähe-

lepanuväärseid töid ja tegijaid. Nii~et~mina
ootan uut

hooaega

suure

Tallinna)

pole meil ju kohalikke kutselisi teatreid,

teatriorganism
toimub

väikesed
dale

põnevusega.

Olen näinud

riteatrid seda

te

liiga väikest

koguarvust

osa

uuslavastus-

ega söanda seetõttu hakata

nimetama üksikuid lavastusi, näitlejatöid
jne — komistaksin kohe asjaolule, et üks
või teine oluline asi
nimetan vaid

on

nägemata. Seega

mõningaid probleeme.

Ühiskonnas on just viimaste aastate
jooksul pidevalt tugevnenud tendentsid,
mis

panevad teatri eksistentsi ja selle riik-

tervik

ja jagunemine

vastutuse astme

lubada lavastusi,

ühiskondlikku
ENN SIIMER:

on

järgi. Kui
trupid ja erateatrid saavad en-

pigem

millel

kõlapinda,

siis

saa.

ja

väilavas-

Mis ei tähenda, et

kestes teatrites ei sünniks kaalukaid
tusi

suurt

repertuaa-

hooaja tervikpildis reeglina

endale lubada ei

et nendest ei võiks tulevikus

välja

areneda kandvad teatrid. Siit ka mõte, et
NO99 tõus ja langus on õpetlik teistelegi
repertuaariteatritele — kunstis tuleb vältida olukordi, kus
või

mingi kunstiline vorm
organisatsiooniline struktuur muutub

jäigastunuksja rutiinseks. Just selles, uusi
provotseerivas kon-

liku toetamise loomulikkuse kahtluse alla.

vaatenurki esitavas,

Ohtu võib märgata selles, et teater

tekstis tahaksin tunnustada

(aga

pole

teater muusika kino

teatriprojekti
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„Sajandi lugu”, mis võib-olla küll saja-

se uue

protsendiliselt ei õnnestunud, kuid tervi-

seisneb~ selles,~ et~ NO99~ suutis~

kuna tõi värskust ja uusi tuuli meie

suhte-

liselt traditsioonilisse teatriilma.

üldises~

teatrisümfoonias~ leidub~ tõepoolest~

—

kauneid

ja nauditavaid lõike, eru-

juhuslikke dissoja üksikuid valenoote. Minu jaoks

viisi teatrit teha. Tuum

uue

hetkedel tabada

iseomast,

Kui seda nii nimetada võib, siis selles

kõike

keele,

muuta nähtavaks

seda, mis

suutis

aeg-ajalt

suurem

kui

see,

luua tunde, et teater
mis

le. Et maailm

maailm. Mõtlen murega, kas

lõigud

on

seotud

klassikala-

lavastajalt ühelt

ongi

konnal saab olema
teed näidata, uusi

teater.

oma

dub enesestmõistetav, ei

selliseid

lavastajaid

Me

mistõttu

on

on,

kuigi üksikuid,

väga tervitatav

tajate kasutamine, millega

külalislavas-

on

enim silma

ongi

Et teater

põlv-

uuel

teater, kes oskab

kogemushorisonte avas-

tundlikku tänapäevanärvi, teiselt
poolt jõulist lavastajakätt. Õnneks meil

poolt

tun-

tada, uusi mõtteid mõelda. See, mis
elame

on

jääb teatrist väljapoo-

nantse

vastustega, mis nõuavad

enne

varjul~ või~ peidus~ —~ näidata~ teed.~ NO99~

tavaid kooskõlasid, aga ka

nauditavad

parimatel~

midagi ajastule sügavalt

pruugi seda olla.

hapras maailmas. (Postimees

31.~ X~2018)~ Autorilt~ luba~küsimata~

kirju-

tan alla.

paistnud R.A.A.A.M, Theatrum ja ka tänaseks~ lõpetanud~ NO99.~

KATARINA TOMPS:

Nähtud~ lavastustest~ ei~
metamata

jätta neid, mis

saa~

on

nitõepoo-

siiski~

mind

lest vaimustanud, olid nad siis sündinud
suurtes või väikestes teatrites:

„Primavera

Paunveres“~ (Ugala,~ lavastaja~ Saša~ Pepeljajev);~ „Hamlet”~ (Nero~ Urke,~ Elva~ Lendteater,

lavastaja Jaan Tooming); „Ivanov”

1. Mulle

tundub,

et nii kodumaine

sitlused

tegelevad üha rohkem inimese ja
ühiskonnaga, tendentsidega, mida me ise
loome
Siret

ja lammutame. Särav kodumaine:

Campbelli kirjutatud ja Ain

lavastatud „Beatrice”,

(Draamateater,~ lavastaja~ Uku~ Uusberg);~

mese

„BB~ ilmub~ öösel”~ (Tartu~ Uus~ Teater/

maine: Rainer Sarneti

Krahl, lavastajad

Ivar Põllu

ja

Mart

Koldits); „Cabaret Siberia” (Piip ja

Tuut

Von

Teater,
mas~

lavastaja Lauris Gundars); „Too-

Nipernaadi”~ (MTÜ~Temufi,~ lavastaja~

Mäeotsa

tehnoloogia ja ini-

hirmuäratav sümbioos. Põnev

välis-

„Öö lõpp“. Võluv

näide sellest, kuidas luua ruumi ilma

gakatsutavate

käe-

esemeteta.

2. Tartu~ Uue~ Teatri~
EV

100

ja~ Von~ Krahli~ teatri
sarja „Sajandi lugu” koostööla-

vastus „BB ilmub öösel”

Peep Maasik).

drama-

turgia kui ka välismaise dramaturgia kä-

(Ivar Põllu,

Koldits). Haruldane teatrikogemus

Mart

— var-

IVIKA SILLAR:

baid külmutav,

1. Tšehhov.

Tapa raudteejaama ruumide nutika kasu-

2.

Draamateatri

„Ivanov”,

Linnateatri

kõhtu toitev. Kiitus

tamise eest lavastuse huvides

— pidevad

stsenograafilised~ muutused~hoidsid~ vaata-

„Kirsiaed”.
3.

aga

— kogu

„Ivanov”

trupp,

19

näitlejat;

—

ja~ meeled~erksana.~ Tugeva~ atmosfääritun-

Kaspar Velberg; „Põhjas”
— Kristjan Üksküla; „Väikekodanlased”

netusega lavastus, nauditav kunstniku ja

—
—

välja „Sajandi loo” koostööla—~ Tantsuteatri~ Fine5~ ja~ Rakvere~
teatri „Puudutada kuud” (Peeter Raudsepp). Sajaprotsendiline rollisobivus Anneli Rahkema puhul kultuurimaja juhata-

„Kirsiaed”

Hendrik Toompere

jr; „Miljoni vaade”

„Anne Paluver, Rain Simmul.

4. „Metsa~forte”~

—~Mehis~ Pihla~ lendorava~
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„NO99~ tõi~ eesti~

3. Taas toon
vastuse~

roll.
5. Marek~ Tamm:~

videokunstniku töö.

teatris-

ja rollis. Jaune Kimmeli ja Madis
hingestatud kohalolu

lavastuse

Mäeoru

tantsu-

stseenides.

(Robert Annus).

„Kremli~ Ööbikud”~

Hea näide

teatri

mõju-

jõust — ilma ööbikuteta ei oleks nii

suur

hulk~ eestlasi~ suvel~ Narva~ sõitnud~ ja~ seal~

meeldejääva päeva veetnud. (Usun,
etendus

ei

on~

siis tegi seda
vaja~ välist~ ajendit,~ mis~

inimeste~silmi~ avaks,~

ja~ Tartu~ Uus~
tegi seda suurepäraselt.
NO99~

oma

Teater~

kirjutas~ (eesti)~ teatriajalukku~

et head asjad
igavesti. Kõik, kes sellest peatükist

on omal moel kaasautorid ja kanendaga tükikest teatriajalugu. See

said,

navad

ajalugu

on

suurejooneline, emotsionaalne,

võitlushimuline

ja geniaalne. Loodan, et
publik,~ kes~ aastaid~ NO99~ külgkorvis~ sõitis, leiab meie mitmekülgselt
kult endale

uue

teatrimaasti-

juhi. Olgu tänatud

teater

NO99.
6.

Rohkem

tatud naised”

osalt

on

juba eelmisest
hooaja üks kõne-

„Õpe-

(lavastaja Lembit Peterson)

Draamateatris.

Mitme

dud) koostöökombinatsioone!

see

koos-

kogu rühma

mitmekülgset näitlejavõimekust ka värssrepertuaaris.~ Jüri~ Naela~ juhendatud~füüsilise teatri

magistrantuuri

hizava

raames

loodud

meeldejäävaim Izumi As-

lavastustest oli

jaapani teatritraditsiooni vaimus
jumalanna” —

ka- ja teatrimagistrantide
Heinloo

muusi-

ühistöö Kersti

ja Tanel Saarega juhtrollides. Tu-

levikku vaatav suundumus võikski olla eri

põlvkondade ja koolide koostöö.
Hooaja rõõmustavamaid elamusi oli
Saueaugu teatritalus etendatud lavakooli

diplomandi Priit Põldma näidend „Il-

mavõõras”.~ Noored~ tegijad~ olid~ TÜVKA~

— lavastaja Ringo Ramul, noorpeaosades Elar Vahterja Grete Jürgen-

taustaga
tes

son.

põnevaid (vabatahtlikult loo-

vahelduva

seisuga mängides näitas

lavastus „Väike

peatüki ja kinnitas tõde,

ei kesta
osa

et kui

vaimustanud,

Narva.)~ Vahel~

5.

lavastajatega,

aastast teada. Lisandus

kamaid klassikalavastusi, Molière’i

Tartu~ Uue~ Teatri~

4.

nud

Kuigi kõik veel alustajaseisuses, moo-

dustasid nad meistrite Garmen Tabori
Aleksander

ja
Eelmaaga endastmõistetavalt
Sellega liitus orgaanija muusika- ning valgus-

loomuliku koosluse.
liselt kunstniku

LEA TORMIS:

1.

Vabavormilisem

vastamisvõimalusi.
et lavastusi

suurendab

ja osatäitmisi, kus leian esile-

tõstmisväärset,

on

liiga palju. Mis
nimetamisi

küsitlus

Aga hätta jäin sellega,
ikkagi ankeediloeteluks

on

positiivne,

piirama!

aga sunnib

Küsitud

mad”, „eredaimad” jne…

ma

„säravaisuon

oluli-

teater edasi kestab.

Seega~ alustan~ noortest/noorimatest.~ AnTürnpu ja

selt.

algupärandeid~ loetledes:~ „Ilma-

Uusi~
võõras” ei

Subjektiivselt: minuvanusele

ne

Margus Kasterpalu loodud Saueaugu
atmosfääri~ eheduses~ kõlas~ nii~ loomupärane

ei oska

perlatiive tarvitada.
sim, kas ja kuidas meie

kujundaja~töö~(Marion~Undusk,~Jakob~Juhkam, Priidu Adlas). Kultuurilooliselt märgiliste isiksuste ja teemade (taas)elustami-

Mart Kolditsa

juhendatud

EMTA lavakooli XXVIII lend näitas lavastaja- ja dramaturgipotentsiaali (Ingmar
Jõela ja Priit Põldma — „Kratt”;
Johan Elm — „Noad~ kanade~ sees”;~ Jan~
Teevet
— „Richard3” (ja järgnev Paide
teater). Kogu trupi tööd, mis tehtud koge-

jää maha tuntud autorite uudis-

teostest. Andrus Kivirähi

renaine”

„Kaarnakivi

pe-

ja „Isamaa pääsukesed” annavad

taas lavasõbralikke ja mitmekihilisi

dusvõimalusi. Tiit

vihmapiiska”,

tõlgen-

Aleksejevi „Pelgan iga

Paavo

Piigi „Miljoni vaa-

de”~ja~Mehis~ Pihla~ „Metsa~forte”~ suunduvad

tänapäevaprobleemide peegeldamisele.

Suundumuste

poolest

on

mulle

lähedased veel mõned vähem
leidnud eesti kultuuriloo

teater muusika kino

südame-

tähelepanu

ja pärimusteatri
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õhtu” Riina Roose eestvedamisel; võimsa

Nagu~ öeldud,~ ei~ mahu~siin~kõigist~ kõnelema, kes seda väärt oleksid. Võtan näide-

kiirgusega naiste — Anne Türnpu, Mari-

teks vaid mõned paremad võrdsete hulgast.

lavastused (lavakooli XXVII lennu „Siuru

ka Vaariku, Eva Kolditsa
hõimulaulude

„Tahe”~

vahendatud

—~žanrit~määratleda~ei~ oska~ —~
mõjuvamaid lavastusi ka

koreograafilise~„teksti”~ kujundlikkuselt.
Muusikateatri

algupärandite

(eriti

„Eesti ajalugu. Ehmatusest sündinud
vas”)~ žanrit~
mitte,

on~

vaidlustatud.~

aga Rasmus Puuri

(Laur Lomperi

libreto

„Pilvede värvid”
Jaan Kruusvalli

ajalootaustaga. Eriti

Baskini

man

Tema

rah-

Ooper~ või~

näidendi alusel) seob veenvalt Eesti

päeva meie

tänaRo-

tänu

peenetundelisele lavastusele.

lahkumine oli

suur

kaotus ka Eesti

Terviklikumad, kõigis komponentides

tugevad~ lavastused~ olid~ Uku~ Uusbergi~
Tšehhovi „Ivanov” Draamateatris ja
ki

Gor-

„Põhjas” Linnateatris. Ankeedivastaja
osatäitjad ning la-

tuntud kimbatus: kõik

va-, valgus-ja muusikakujundajad väärik-

—

Ootama-

Ivanov.

ja äraigatsev, just sellisena

veenev.~

Uskumatu,~

terjalist

on

laste” (Kertu

näitlejama„Väikekodan-

et~ samast~

tehtud ka Gorki

Moppeli teravalt kaasaegne

tõlgendus) Bessemjonov.

—~Avdotja~ Nazarovna~ „Ivakaraktereid võimendav väikeroll, mille teeb märgiliseks näitlejanna eelnevate Tšehhovi-rolliIta~ Ever~

novis”. Lavastuse teisi värvikaid

de slepp samal laval. Ema ajastuid siduv
kuju Estonia ooperis „Pilvede värvid”.

— Kostõljov Gorki näi„Põhjas”. Väliselt kaasajastamata,

Rain Simmul
dendis

aga olemuselt nii

ooperiteatrile.
2.

Indrek Sammul
tult taanduv

lugu „Käbikoda”.

Renate Keerdi

on

—

3.

Kogu

pääsukestes” —
nende

tänapäevane lahendus.

näitering

Virmaline

nii veenvalt

justkui tavaliste,

„Isamaa
ühtne

on

aga ometi tavatult

isikupäraste naiste missioon.
Kristjan Sarv — Jaan Oks (Vaino Vahingu „Mees, kes ei mahu kivile”; Ingo

sid nimetamist, aga kavalehte siin ümber

Normeti~ lavastus~ Tallinna~ Kammerteat-

kirjutada ka ei saa!

ris). Kultuurilugu, mis sobinuks ka

Vene draamaklassika osakaal oli üldse

ootamatult~

suur.~

Elmo~

Nüganeni~ „Kir-

siaeda” olen seni näinud vaid

läbimängul

100

Nero~ Urke~

—~Hamlet~ (Jaan~ Toominga~

isiklik/isikupärane~ lavastus~ Lendteatris.

(mea culpa!). Tõlgenduse olemuslik, vä-

5. NO99~ andis~

liste

omanäoliste

vihjeteta kaasaegsus intrigeeris kohe.

Terviklahenduse

sügavamaks muutumine,

teadmise,~

et~ ansamblitöö~

loomeisiksuste vahel

te ideaalide nimel

on

võimalik

mõne osalahenduse

Kompromissitus

retsensioonide

oluliste küsimuste tõstatamisel

mu

täpsustumine olevat,
järgi, nüüdseks käes. Olgu

vaatajajõudlus küll viletsaks jäänud,

aga uuel

hooajal kavatsen selles veenduda.

EV 100 lavastusi

küllap~

Von~ Krahli~

on

ja~

palju arvustatud,

Tartu~ Uue~ Teatri~

„BB ilmub öösel” (Mart Koldits, Ivar

Põl-

endale

duste otsimisel võib olla

ja

NO99-t~

on

ühis-

ja toimib.

ühiskonnale

ja lahenidealistlik-uto-

pistlik, kuid seda vajatakse ja sel

on

mõtet.

peetud peamiselt vahetult sek-

kuvaks poliitiliseks teatriks — mis andiski
kõige võimsamad ja mõjuvamad lavastu-

lu) ongi üks terviklikumaid. Omas laadis

sed. Kuid

oli

teater

mõjuv tervik Priit Pedajase lavastatud

EV

raamesse.

see

oma

oli ühtlasi väga

esteetikalt

mitmekülgne
ja valikutelt. Rüh-

antiikkirjandustekstideni,
dramaturgiast ja psühholoogilisest teatrist

„Isamaa pääsukesed”. Tänase tegelikkuse
ja meie ajaloo taust ning sisim valepaato-

maloomest

seta isamaalisus ei lähe lõbusalt vaimuka

pärimusteatrini. Mis ei välista ühiskond-

lavaelu tõttu kaduma.

lik-poliitilist
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Pigem võimendub.

tähendust

avaramas

mõttes.

teat-

NO99~meenutab~nüüd~ meile~ ka~ vana~

ritõde,

ideaalseimgi loomekooslus ei

et

püsida lõpmatult. „Põhjuseks polnud

saa

ideede või teha tahtmise

jaolu,~

et~

puudus, vaid as-

tegijate~fookused~hakkasid~ jooks-

eri suundades.” (Marika Vaarik)

ma

selt otsustatud

Ühi-

lõpetus oli kompromissitu

jov, Sergei Potapov ja

Kamran

unenäod”) ja Martin Mikson („Põhjas”).
5. NO99~ juhtum~on~ väga~ raske~ kaotus~

Eesti~ visiitkaardiks~ rahvusvahelistel~ festi-

validel, lõpetas

oma

Ta oli

tegevuse.

energia ja loov võimekus ei lähe ju kaotsi,

liku hoiaku kui ka teatrikeele

digi. Oodakem ära, kus, millistes kooslustes

ja vormides.

oma

Von Krahl

siiski

terava

ainu-

ja mõjuva ühiskond-

laadne nii

igiuuenevat lavakunsti edaspi-

ko-

gu Eesti lavakunstile. Teater, mis oli kaua

ja~ mõistetav.~ NO99~ genereeritud~ vaimne~
vaid toidab

Shahmar-

dan. Kunstnikud: Vladimir Anšon („Vene

poolest (ka
avangardistlik teater, kuid

on

hoopis teistsugune). Ilmselge,

teatril võib tekkida
mõtlen „Kihnu

et igal
loominguline kriis (ma

Jõnni”, mis oli küll eba-

BORIS TUCH:

õnnestunud, kuid mis siis), kuid ju siis ei

1. Kõige põnevam suundumus oli ikka
„Sajandi lugu”. Ausalt öelda mõjus see

ja õigust ja sellepärast lõpetas

idee natuke kummaliselt:
olid

kõik

nõukogude ajal

teatrid kohustatud

lavastama

ideoloogiliselt mõjuvaid lavastusi Oktoob-

leidnud~NO99~ praeguses ühiskonnas tõde

se.

Kurb

oma

tegevu-

ja hirmus enesetapp!

6. Siin on võimalik rääkida palju, kuid
piirdun~ vaid~ ühe~ tähelepanekuga.~ Filipp~

rirevolutsiooni aastapäevaks, Lenini jt
sünniaastapäevadeks. Kuid üritus tuli väl-

Lossi esimene aasta Vene teatris andis

ja hiilgavalt, eriti~ NO99~ „Revolutsioon”,~

tähtis omadus

Von~ Krahli~

ilutoopia/anti-

Uue~ Teatri~ „BB~

ja~ Tartu~

mub öösel”

ja Vene teatri~
utoopia~ „Tuleb/Ei~ tule”.~ Märkimisväärne~
on

ka

see, et

pärast väga pikka pausi

sid Eesti teatrid

pööra-

tähelepanu Maksim Gorki

teostele.
2.

„Põhjas”,

Draamateatri

NO99~ „Heasoovijad”,~ Vaba~
„Öö lõpp”, Vanemuise „Mees, kes

„Ivanov”,~

teadis ussisõnu”, R.A.A.A.Mi

„Kostja ja

Tammearu

—

Konstantin Päts;

— Ivanov ja Bessemenov;
Jaak Prints — Richard III; Marius Peter-

Indrek Sammul

son~ lavastuses~

ri

Martin~Mill~

—

„Neli~ monoloogi~ Püha~ Jü-

asjus“; Aleksandr Ivaškevitš — Zilov;

Üksküla
Ivo

loo-

kunstilise

juhi jaoks väga

—ta

aru,

saab

et ka

teis-

lavastajate õnnestunud teosed tulevad

teatrile kasuks.

DEIVITUPPITS:
1. Sel

hooajal jäi silma justkui mingi kum-

sika

rööpkulgemine — ühelt poolt klasja tüvi tekstide ajakohastamine, teisalt

täiesti kaasaegne dramaturgia, mis otsib
mängulisust, tõelisuse ja näilisuse, isikliku

ja avaliku ühtimisalasid. Viimase heaks

näiteks

hiiglane”.
3. Peeter

te

on

maline

Linnateatri

Lava

tust. Lossil

—

—~Fedja~ Protassov; Kristjan
Vaska

Pepel; Kaspar Velberg

Schenkenberg; Maria

—

Sarra; Külli

Teetamm

le~ Lichtfeldt~

—~ õde~ Ratched.~

Peterson

Vassilissa;

—
Ül-

Kui~ rääkida~

on

Kanuti Gildi SAALi

„Work-

shop”.
2.

Paraku

nuväärset

jäi nägemata mitu tähelepavõi

tagantjärele väärtuslikuks

muutunud lavastust, kuid kahel korral
ni teater mind meeldivalt üllatuma
selikult vaimustuma
re~

SAALi (MIM
na

—

lavastatud~„Faust”~

Hendrik

pa-

ja lap-

Toompe-

ning~ Kanuti~ Gildi~

Projecti) ja Estonia ühistöö-

valminud „Eesti

ajalugu. Ehmatusest

Võib-olla oli asi ootaselline ohoo-efekt~ tuli just

sündinud rahvas”.

—

lavastajatest,~ siis~ Uku~ Uusberg~ja~ Kristo~

matuses

Viiding ning külalistest Aleksandr Ogar-

sealt, kust

et
ta

tuli. Esimese

teater muusika kino

puhul rabas
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ja teksti valamine täiesning sealjuures meeldivalt

mind temaatika

tas.

ti pöörasesse

ilusad ideaalid, eriti

(enese)iroonilisse postmodernistlikku

vor-

Andmine, kinkimine ja pakkumine

kuid vahel tuleb

hoopis rohkem arvestada,
ja kuulata. Ma lähemalt ei täpsus-

mi, teise puhul hakkas silma leidlik, kuid

mõista

suurejoonelisena mõjuv lavakujundus ja

takski. Oli tegus teatriaasta!

kõrva vaimukas

ja muljetavaldavalt inter-

distsiplinaarne tekst. See kõik mõjus üht-

VALNER VALME:

aegu nii

5. Andis mõtteid

3.

õpetlikult kui ka poeetiliselt.

Ütlen

Reimo

täie

au

ja

erapooletusega ja siiralt:

Sagor vägagi isiklikus lavastuses

„AK-47”,

mille arengut

rõõm kõrvalt näha

ja kulgu mul oli
ja millele kaasa

elada, ja ka „Fausti”~ Mefisto~ rollis.~ Kui
mõni roll sobib

näitlejale just

vala-

nagu

tult, siis vaieldamatult see.
4.

Möödapääsmatu

da EV 100

on

sünnipäevade puhul,

ja tundeid. Pakkus äraja -kurbust. Ka naljakat

kurbust, läbinägelikku tülgastust ja
di korrastatust
hiaks.

absur-

ning korra muutmist stii-

Sealjuures pani vihastama, valmis-

tas ka mõne

pettumuse. Lõppkokkuvõttes

võis tõdeda, et latt oli tõesti

juba nii kõrgel,

et~ ka~ NO99~kõige~ viletsam~lavastus~ oli~

siinkohal

on

tundmisrõõmu

rääki-

teatriprojektist, mis tõi välja

hetkist. Ka

oma

lõpetamisest suudeti teha

mitmed, igale teatrile eriomased põhimõt-

etendus, olgu siis lavastamata

telised

sioon või

probleemid ning eripärad,

aga ka

kunstilised suunad

sä-

paljude muude Eesti teatrite tipp-

ravam

improvisat-

pigem siiski läbimõeldud lavas-

ja võimekus võrdlevas
perspektiivis. Olen kindel, et see oli ühtae-

tus, mis anti lihtsalt käiku, ehk

endalegi

üllatavalt, hetk

tähtaega

gu nii oluline väljakutse kui ka

(„Raske

5. Sellest

on

ühe või teise mätta otsast juba

palju räägitud, enamasti

subjektiivveel ühe ar-

üsna

setel kaalutlustel. Lisan siis
vamuse:~

õppetund.

minu~ arvates~ andis~ NO99~ siiski~

—

rohkem kui võttis

neist lavastustest jäi

olla

on

enne

esietenduse

jumal” jäeti sinnapaika).

See toimus ootamatult valel

gantjäreletarkusena),
lipäeval, ja

samas

täiesti

see

publiku suhtes

mingi vahe ja vahetu kogemus, tead-

ka kaval.

mine,

et sellist teatrit saab ka

vaikselt edasi tiksudes

kusagil usub teatri
vasse

jõudu,

ja selgita-

et teater ei ole lihtsalt kunst

kunsti pärast
töötasu

muutvasse

et keegi

pärast.

ja

et seda ei

Et

on

tehta üksnes

midagi veel, selline

ühiskondlik~fileerimisnuga~

—~ terav,~

leiab~

juube-

õigel ajal — kui

ise tunti, et senisel tasemel ei suudeta

kata, oli

meile

teha,

ajal (ehkki taKrahli

Von

varsti

aus

jät-

ja teisalt

Tipus lõpetades jäädi legendiks,

enam

poleks keegi neid

esile toonud. See oli üks aasta

aktsioone, mis lõi rusikaga näkku kujundi
„teater

on

kaduv kunst”. Inimesed

hakka-

vad alles nüüd kahetsema, et nägemata

„GEP” või „Savisaar”. Ehkki mingit

kasutust vaid kindlas praktikas ega pruugi
kõigile~ käepärane~ olla.~ Nüri~ ja~paksu~köö-

malust neid näha

ginoaga harjunud võivad sellega sõrme lõi-

les ka tema lavastused. Kadunud teater

gata ja siis

ühest küljest eriti kaduv kunst, teisest

nuga süüdistada.

Mingi sellise

vahendi~ andis~ meile~NO99.
6.

ja õpetliku

„Sajandi loo” teatriprojek-

ti, seda küll tagantjärele. Ja
ti teater võiks nüüd,

enam
on

niikuinii,

alles,

on

alon

kül-

jest parim mälestuse säilitaja.

Veel kord leian tänuväärse

olevat EV 100

polnud

tundus siiski, et kui teater

jäi

või-

arvan, et

Ees-

juubeliaasta järgsel

See võttis ära kindluse, et kuskil
linna kesklinnas
tunnetavad seda

on

kaks

Tal-

seltskonda, kes

eluasja samamoodi kui

näiteks mina või mõni teine tüüp, kes end

ajal möödunud hooajale kriitiliselt

otsa

tundlikuks ja haavatavaks ja küüniliseks ja

vaadata

õpe-

ehedaks peab. Üks neist oli Von Krahl
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ja küsida, mida

see

kõik meile

oma

püsitrupi
ne~

aegu

ja ka pisut pärast seda, tei-

NO99.~ Kes,~ kurat,~ täidab~ lüngad?~ Kus~

ma~

„Unislähe liiga kaugele mi-

näen~ uut~ „Budapesti”~ või~ uusi~

tajaid” — kui just ei

täiesti eriilmelised lavastused: „BB ilmub

öösel”,~ „Workshop”,~ „Ivanov”,~

„Neveso-

most”.

ajal siiamaani. Ikka leitakse midagi, mis

—~füüsilise~ teatri~ terav~ näi— noorte näitlejate energia;
„Tahe” — Renate Keerdi trupp teeb imesid; „Mälutempel” — hea näide, kuidas
saab teha suurepärast tööd harrastusnäitlejate, -muusikute ja -lauljatega; „Prohvet” — ahvid, kes ei kuule, ei näe, ei rää-

tänapäeval ka tõesti puudutab.

gi halba. Osatäitmistest Liisa Saaremäel

nevikku.

ja

Draamateater

end

on

professionaalse ja~ kohati~ isegi~ fantastilise~ lavaletoomisega — nii oma ajaloos kui igal hoo-

korduvalt~ tõestanud~ vene~ klassika~

vaatajat

Tartu~ Uues~

Teatris,~ Kanuti~ Gildi~ SAALis~

jm mängitakse teatriga: näidates,
hea teater

kogu

ainult hubane

oma

hiilguses ei

et

vana

pea olema

läbiproovitud töötegemine.

lavastusi, kus on küll aimata üüratut töömahtu, aga mulje jääb, justkui oleks muuEriti tahaks esile tuua Renate Keerdi

seas tabatud elu essentsi, puudutades seda
elegantse laksuga tagumikule (minemata

Ikkagi tahaks ka sellist rokkivat, reivivat hullust nagu

Von Krahli

või~ NO99~ „Kadunud~ sõbra~
meenutada

(„Kas kalad magavad?”), Merle Palmiste

neid

tud teatreilt, mida

„The End”

juhtum”~ —~

lavastusi

iga päev ei

Kuuldavasti loob Von Krahl

nimeta-

meenutata.

uue

püsitru-

pi. Ootan sellelt hulle trippe.

(„Hea-

(„Krdi loll lind”), Gert Raudsep

soovijad”),~ Sandra~ Uusberg~ („Kirsiaed”),~

Ilo-Ann~ Saarepera~ („Noad~kanade~ sees”).
4. „Sajandi loo” sarjaga seonduvat oli huvitav jälgida. Sealt võib välja tuua ka ühe
hooaja tipu ehk „BB ilmub öösel”, ent selle

sarja puhul

on

iga lavastuse eraldi vaat-

lemisest~ huvitavam~ näha,~ kuidas~ hakkas/
ei

seejuures ropuks).

kui

„Persona”~

de; „Kratt”

Linnateater

6.

3.

hakanud

tööle

teatrite

omavaheline

koostöö, kuidas~ osati/ei~ osatud~ ära~
tada teineteise

eri kümnenditest valiti
täiesti

ja millised teemad

juba kinnisajaloonarratiivist ja klassikalistest

välja jäeti.

tunud

kasu-

tugevusi, milliseid aspekte
Kas lähtuti

tuumikteemadest või valiti hoopis esmapilgul kõrvalisi liine (näiteks „Hipide re-

hipidest, „Enne meid oli veeuputus” Õismäe korterelamu lastest). Sari
volutsioon”

KEIU VIRRO:
1.

„Stiiliharjutuste” mängulust sõna edasi-

andmises.~ „NO32~ Heasoovijad”,~
Littelli

Jonathan~

samanimelise romaani katkendite

moodustas huvitava dokumendi

ajastust
(ja selle käsitlemisest) ning teatrite olukorrast, millest

põhjal valminud dramaturgia, huvitavalt

vasti

konfliktne~ tekst~ inimloomuse~ süngeima-

5.

test tahkudest. „La h us” kui

näidend, mis

temaatika.~„Emmanuelle’i~jälgedes”,~kus~Ur-

võttis ette vähekäsitletud väliseestlaste

mas

Vadi näitas ahistamistemaatika kaudu

järjekordselt,

et ta

on

ilmselt üks väheseid

inimesi Eestis, kes võib võtta ükskõik kui
tuleohtliku teema
ma

ja ikkagi esitada seda il-

moraliseerimata, näpuga näitamata või
Minul

kuuluvad

osalenud teatritel

eeldata-

Väga raske

või

on mingisugust objektiivset
objektiivsena näivat (seda ei tahaks-

ki)~ seisukohta~ võtta.~ NO99~ ei~ ole/ei~ olnud~
(raske veel minevikuvormis rääkida) teater,
mille lavastusi olnuks võimalik vastu
ta

võt-

asjana iseeneses, lahus eelmistest lavas-

teatripoolsetest väljaütlemistest ja
tegudest. Mulle jäi~ mõnes~ mõttes~ referentsipunktiks „Ühtne Eesti”, mida pean Eesti
tustest,

mõjusaimaks teatriprojektiks läbi aegade.

kellelegi liiga tegemata.
2.

on

mõndagi õppida.

sellesse

nimekirja

Ma~ ei~ mõtle~ öeldu~all~ mitte~ NO99~

teater muusika kino

liigita-
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mist~poliitiliseks/ühiskondlikuks~teatriks~ja~
sellega seotud ootusi — nad on ka ise korduvalt toonitanud, et sellesse nišši

—,

ei olnud nende eesmärk

„Ühtne Eesti”
nii hästi, et

segas reaalsust

pani

samas

teatraalsega

võtmes

teatriga edaspidi toimuvat.

jäämine

vaid seda, et

jälgima ka

Toona

teatri meeskond läbi, analüüsis

töötas

ja süntee-

materjali, mis käsitles manipuleerimise mehhanisme. Kultuur jõudis
sis meeletult

meediaväljaannete

esikaantele,

puhul tekkis ootus,

et

muuta.

Seega

võtmes, kuidas teater ise

samas

dele.” Latt, mida ületada,
niivõrd

polnud seatud
väljastpoolt, kuivõrd tulenes teat-

rist~ enesest.~ NO99~ panus~ oli~ tohutu;
tusväärne

on

lõpuni välja,

aus-

kompromissitus, mis kestis

aga

ajad olid juba muutunud.

Omamoodi~naljakas~on~küll~seegi,~et~NO99~
sulgemine oli lavastus, mis sai üle pika aja
taas pea üksmeelselt

positiivse

vastuvõtu

osaliseks.

võiks inimeste

see

(valimis)käitumist reaalselt

jälgisin

projekti

lektiivset kunsti teha, sest teravik kaob ära

ning sunnib osalisi minema kompromissi-

EIKE

1.

VÄRK:

Paljuski määrasid teatripildi teatrisarja

rutamine. Ma ei pea silmas aega, kui nad

kolmlavastust.~ Neist~ algupäranditest~ olid~ meeldejäävad Andrus Kivirähi tekstil põhinevad vaimukas, mõnusa humoorika vim-

mängisid poliitikuid, vaid seda, kui „ Üht-

kaga „Kaarnakivi perenaine”

järgis keerulistesse olukordadesse sattudes

„Sajandi lugu“

käitumismustreid, mille vastu, vähemasti

teist minevikku

minu meelest,
küsimuste

ne

„ Ühtne Eesti”

Eesti” oli

sõna võttis:

demagoogiline kee-

eiramine,

Tekkis paralleel

poliitikuga, kellest teategi. Kui keegi

sündinud

mõtestavat

(lavastaja

Peeter Tammearu, Kuressaare Linnateatri

juba seljataha jäänud.

ter kunagi lavastuse

raames

ja olevikku

on

ühel

ja Endla teatri koostöö) ning lustlik, mänguline, kuid traagilise alatooniga „Isamaa

ajastul (näiteks taasiseseisvunud Eesti al-

pääsukesed” (lavastaja Priit Pedajas, Eesti

gusaegadel) teinud poliitikas suuri tegu-

Draamateater~koostöös~Nargenfestivaliga).~

sid,

ent

hiljem pole suutnud mõttevärskust

omaaegtegude tähtsust.~ Need~omakorda~ei~ an-

ja ideaale säilitada, ei tühista
sete
na

see

lõputut krediiti edaspidistele tegudele.

Jah, väga lai üldistus,
all mõtlen,
teatritelt ei

on see,

et

aga mida

poliitikutelt

peaks eeldama

ajas ega nende parimatesse
teis kinni

2. Uku~ Uusbergi~ „Ivanov”~ Eesti~

nestki

mõt-

suur

auk,

jääb~

jäi neist

nagu nii

mõ-

„järelehüüdest” läbi käis? Ajad

muutuvad

teatris.
tuse

Tähelepanuväärne

ja olid juba muutunud. Pos-

on

avar,~

mastaapne~

stsenograa-

fia,~ kogu~ näitetrupi~ intensiivne~ lavaline~
kohalolu, koosmängu harmoonia ja
mängu

intiimne siirus,

lihtsus, kontakt

publikuga, vastukaaluks teatraalsele, groiga näitlepärl katkematus kees), kuhu

Loogile antud intervjuus

tesksele ümbrusele (kus peaaegu

ütles

Vaarik

jatöö

sulgemise kohta:

loome-

nauding. Võlub Indrek Sammuli Ivanovi

timehes Alvar
Marika

Draamalavas-

selle

kõigi komponentide kooskõla, Lilja

Blumenfeldi~

NO99~ koht~ Eesti~ teatrimaastikul~

ja

oma groteskses
peegeldav „Kaks vaest ru-

meenlast” Tallinna Linnateatris.

aastatesse

kirjanike

tekstirohke, elu pahupoolt
halastamatuses

nagu ka

muutumatust

äärmiselt oluliseks, ent kas tõesti

nooremasse

selle

ma

jääma.

maha ootamatu

Põnev valik oli Poola

põlvkonda~kuuluva~ Dorota~ Masłowska~all-

on

särav

„Põhjuseks polnud ideede või tehatahtmise

nimitegelane ei sobituja mis avab Ivanovi

puudus,~ vaid~ asjaolu,~

traagika aluspõhja.~ Taas~ tuleb~ kiita~ Uusbergi peent näitejuhitaju, oskust avada

hakkasid
ma~
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et~

tegijate~fookused~

jooksma eri suundades. Kuid il-

selge~ ning~ ühise~ fookuseta~ ei~

saa~

kol-

näitlejaid

uue,

üllatusliku nurga alt. Sama

kehtib~ ka~

Uusbergi~ poeetilise,~ kõrgtasemel~
näitlejatöödega lavastuse „Põhjas” kohta,

mis

oma

emotsionaalses teatrikeeles

väär-

tustab inimeseks olemist.

se

siiralt kiindunud

teatrielamused~ olid~ Elmo~

ja põnevad

Nüganeni~ fan-

taasiaküllane, vaimukas, emotsionaalne ja

kunstnipaeluva stsenograa-

oma tütretütresmajaproua St. Maug-

ham, Ülle Kaljuste saladuslik, vaoshoitud,
rohkem

haaravad

Meeldejäävad,

gantneja elavaloomuline,

sissepoole elav preili Madrigal,

Mait Malmsteni

ühtaegu veider, tundlik,
elegantne ja pühendunud kammerteener

Maitland („Kriidiaed” Eesti

Draamateat-

nüansirikas „Kirsiaed” koos Läti

ris), Andrus Vaariku elutark, saladuslik,

ku Reinis Suhanovsi

muheda

riukaliku

silmavaatega Mölder

fiaga, keerulisi emotsionaalseid seisundeid

(„Noad~ kanade~ sees”,~ EMTA~ lavakunsti-

ning suhteid tantsukeeli, värvi- ja tunde-

kool

küllaselt~

Nancy~ Meckleri~ „Tramm~

avav~

nimega Iha” (Annabelle Lopez Ochoa koreograafia),
kandev

Roman

Baskini

aegade sidet

ooperilavastus „Pilvede

Rahvusooper Estonias,
Kolditsa leidlik,

Krahli teatri

ja tulesüütajad” Vanemuises),

Pääru Oja
nimitegelane MTÜ Te-

kelmikas

ja

mufi~ suvelavastuses~ „Toomas~ Nipernaa-

Mart

teatkuuldemängu, osalus-,

meelteteatrit ühendav „BB

ilmub~ öösel”~ Tartu~ Uue~ Teatri~

geusklik Biedermann („Härra Biedermann

värvid”

üllatuslik, vaatajat

rimängu haarav,

keskkonna- ja

Ivar Põllu

ja Tallinna Linnateater), Aivar Tommingase nüansirikas, neurootiline ja ker-

ja~

Von~

ühisloomingus, Ingomar Vih-

ja pingeline „Orpheus allilmas”~Ugalas ja Lembit Petersoni tundlik ja
mari haarav

di”.

ja

särav

McMurphy

remäele

osa

le~ Noorsooteatri~ 1985.~ aasta~ lavastuses).~

kiiksudeja traagikaga on
meeldejäävad ka Eduard Salmistu, Märten
Matsu jt loodud tegelaskujud „Lendas üle
käopesa” lavastuses Rakvere teatris.

hingestatud~„Neli~ monoloogi~ Püha~ Jüri~ as-

4. Eesti

hendatud teatrisari

3. Osatäitmistest

5. NO99~ andis~ võimaluse~

kohati

ja

on

jäädvustunud mällu

Tõnu

ekspressiivne,

Oja pingestatud,

samas

hin-

tundlik,

gesügavusse piiluv koosmäng („Teineteiseta” Vanemuises), Hele Kõrve

ja Argo

Aadli intensiivne lavaline kohalolu („Kaks
vaest

rumeenlast”), Haide
Trossi

Toomas

miline

kabareeartistide

Siberia”
riste

Männamäe ja
chaplinlikult nukkerkoo-

Piip ja

duett

(„Cabaret

Teatris), Triinu

Tuut

erinevaid emotsioone kandev

(„Orpheus

allilmas”),

Kaspar

Me-

Lady

Velber-

Vabariigi

mis
aga

oli

arusaamatuses õlgu kehitama,
midagi põnevat ja mõtteid äratavat

ka

vähem korda

Lemmikutena

vahetus”,
Rosetta.

„Iphigeneia Aulises”, „Ilona.

Sue”, „El Dorado: klounide

unustada meie

(„Kirsiaed”), Maria

ja kütkestav Thérèse

Desqueyroux („Öö lõpp” Vaba

raatoriprogrammis),

Ita

Everi

kuekstrava-

Lava

läinud lavastustes.

jäävad mällu „GEP”, „Pea

Kloun

Simeonov-Pištšik

saada~ ühe~

panid

Uusbergi~ habras~ ja~ tundeline~Ranevskaja,~

Petersoni saladuslik

osa~

netasid, üllatasid, muutsid midagi minus
ja minu maailmanägemises, ning ka neid,

Külli Teetamme intensiivne

Varja,~ Allan~ Noormetsa~ vaoshoitud~ja~ tõ-

aastapäevale pü-

muutustest-arengutest ja
kahjuks ka hääbumisest. See oli põnev teekond. Oli lavastusi, mis puudutasid, kõ-

vitusretk”

sine

100.

„Sajandi lugu”.

teatri sünnist,

gi sisemiselt väärikas Lopahhin, Sandra
ja nüansirikas

Tõnu

Oma kummaliste

jus”~ Theatrumi~ esituses~ Niguliste~ kirikus.
Maria Annuse

SaaKargi-

oleks nagu Üllar

kirjutatud (nagu ka

ja Marika

Vaariku

hä-

võrratu

ning „Pööriöö uni”. Muidugi ei

saa

teatripildis enneolematut
ja võimast „Ühtse Eesti suurkogu“ ja väga
väärtuslikku Põhuteatrit Skoone bastionil,
mille kaudu sai Eesti

ne

osa eriilmeNO99-le~ oli~ oma-

vaataja

lisest~ (maailma)teatrist.~

julgus mõelda ja teha suurelt, riskida,

teater muusika kino
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seada

kõrgeid eesmärke ja nende poole
püüelda.~ NO99~ ei~ pakkunud~ oma~ publi-

siivsusega ja paratamatult väsisid. Ilmselt

kule~

tuli üks loomeetapp lõpetada, et koguda
jõudu uuteks loomingulisteks eesmärki-

mõttetühje~ visuaalseid~ efekte~ efektide~

eneste

pärast. Oluline oli lähtuda mõttest,

kindlast sõnumist
likuni

ning leida selle pub-

viimiseks, võimendamiseks sobiv

teatrikeel.~ NO99~ õpetas~ meie~ teatriilmale,~
et loometöös edu saavutamisel

on

oluline

deks.~ NO99~rikastas~ meie~ teatrimaastikku~

avangardse, otsingulise, jõulise visiooni ja
nägemusega, ühiskonnas toimuvale
6.

Kahjuks puudutavad kahjurõõm, ärapa-

mõtteühtsus, ideed, pühendumus. Loojad

nemine

NO99-s~ töötasid~erakordse,~ vaimse~ ja~füüsilise vastupidavuse piire kompava inten-

teatriilma, varjutades

Madli Pesti:

teemal

(teadvuse

Karoliina Kase

ja kunstivälised taustamängud ka

säilimise

on

aasta

sellest

osa-

et Siret

Campbelli

parim näidend: ebatavalisel ja ühiskondlikult olulisel

problemaatika),

inimlikult mõistetav ja kaasahaarav

lugu.”

foto

Marie Pullerits:

„„Workshop”

autoriteedi positsiooni

ning

seadis

varjamatult küsimuse alla igasuguse teadmise ja
publiku tähelepanu köitmise,

kasutas häbenematult kõiki

koondamise ja raputamise võtteid, ent valdavalt just teksti.”
Veiko Tubina foto
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loome-ja

saamise rõõmu.

„Nõustun kultuurkapitali kirjanduspreemiate žüriiga,

debüütnäidend „Beatrice”

rea-

geeriva eriilmelise ansambliteatriga.

XI RAHVUSVAHELINE FESTIVAL

„KLAVER”
Tallinnas 5.–12. oktoobrini 2018
Ene

Metsjärv

JA Marju Riisikamp

Iga~kahe~aasta~tagant~toimuv~festival~„Klaver” sai

alguse juba kakskümmend

tagasi.~ Niisiis~
se

on~ see~

aastat

juba~ üsna~ pikaajali-

traditsiooniga sündmus Eesti muusika-

elus.~ Tänavuse~festivali~ kunstiliseks~ juhiks~
oli esmakordselt Sten Lassmann

ja pro-

dutsendiks

Neeme

suurte

kogemustega

tema assistendiks Kaire Siimer.

Punder,

Ühtekokku~ toimus~ festivalil~ kolmteist~
kontserti,
Tartus

neist

üksteist

üks

Tallinnas,

ja üks Pärnus; Estonia kontserdi-

saali~ fuajees~ võis~ tutvuda~ ka~

Virge Joa-

metsa koostatud näitusega „Klaveri

Üritusele laiema tähelepanu tõmbamiseks

ise-

toimusid Solarise keskuse allkorrusel

mängivat klaverit tutvustavad lasteüritused. Ettevõtmine teostus koostöös Estonia

klaverivabrikuga.
Festivali

avakontsert

oktoobril.

5.

dirigent Olari Elts ning kla-

ERSO,

veriduo Katia

ja Marielle Labèque

(Prantsusmaa)
oli sündmuse suurejoonelimõjuvaks alguseks. Sisuliselt

Kontsert

seks ja

lo”.~Näitus~hõlmas~olulisi~tähiseid~klaveriõhtute traditsiooni väljakujunemisel. Pianistist helilooja n-ö autori(soolo)kontser-

hatuseks kõlas

osaks. SissejuDebussy „Prélude

Fanfare”.

lühike,

tide kõrval hakati

orkestrisüidist „Püha Sebastiani kan-

teiste

tasapisi kavva

soo-

võtma ka

heliloojate teoseid ja veelgi hiljem —

koos ühe

helilooja loomingule pühendumi-

sega kavas sai

alguse ka peast mängu tra-

ditsioon.~ Näitusel~ osutatakse~ ka~

kontser-

dipaikade muutumisele aegade jooksul ja
humoorikatele seikadele

publikuga suhtle-

misel.~ Näitus~ oli~ koostatud~ professionaalselt

ja asjakohaselt lakooniliselt, mis või-

maldas

kontserdikülastajatel keskenduda

kuulamisele. Konkursi

puhul ilmusid ka

trükised — reklaamvoldik ja kavaraamat,
koostajad Heili Vaus-Tammja Evelin Kõrvits. Kavade koostamine
va

on

enamasti

kõ-

pähkel. Ikka jäävad mõned ebatäpsused,

nn~

näpuvead.~ Seekordse~festivali~ kavaraa-

jagunes

soolol baseeruv

natused”

tien”),

pala

kahel

on

osa

brassi-

Debussy

(„Le martyre de Saint Sébas-

mis

on

variant tema 1911.

aas-

tal loodud viieosalisest müsteeriumist

sopranile, kahele aldile, koorile ja sümfooniaorkestrile Gabriele D’Annunzio
tekstile. Kontserdi esimese
kaim teos oli Kanada

osa

kaalu-

helilooja Claude

Vivier’ monumentaalne modernistlik
eepos

„Siddhartha”.

Teos

on

inspi-

reeritud Hermann Hesse 1922. aastal
valminud
mis
mise

samanimelisest romaanist,

käsitleb

nimitegelase eneseleidspirituaalseid rännakuid. See on

dramaatiline,

concerto

grosso

ülesehitusega teos, kus

paljuski hämmingut —

ligruppide

selles~

palju~faktivigu,~ küsita-

orkestri

on~ häirivalt~

—

See

matu tekst tekitas

vusi, segadust ja süsteemitust.

kolmeks

see

laadse

erinevate

pil-

soololõigud

vahelduvad

tutti-lõikudega.

Soolopillide

erakordne

ümber asetus

teater muusika kino

orkestris

ja
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nende erilised kõlavärvid vaheldusid

osana.

väga dramaatilise

kus ja ekstaatilisus ning tema orkest-

arendusega orkest-

Skrjabini loojanatuuri kirglik-

rilõikudega, millest dirigent Olari Elts

riteos tekitavad soovi kuulata ka tema

mõjuva terviku kujundas. 1976. aastal

väga rikkalikku klaveriloomingut,

loodud teose uudsus ja kõlapildi värs-

da sellel festivalil ei kõlanud. „Ekstaa-

kus

sipoeemi” kirjutas Skrjabin

nüüdses

kontserdikavas

vad tunnistust sellest, kuivõrd
omast

ajast

oli

osa

algas,

nagu esi-

sissejuhatava lühipalaga

Poulenci „Fanfaarid”

—

(1929). Poulenci

loomeperioodi otsingute ajast
pärit lühike, puu- ja vaskpillide hoogvarase

sa

liikumisega

orkestripala

kuulaja meeleolukalt helilooja
ma

oma

inten-

siivsel teosoofiasse süüvimise perioodil 1907. aastal. Teose

ees.

Kontserdi teine

menegi,

annasee

mi-

ka tema enda

Helilooja

on

juurde kuulub

kirjutatud värsspoeem.

kirjutanud,

et teos

on

te-

autoportree, individuaalse ekstaasi

ma

transformeerumine kollektiivseks ekstaasiks. ERSO ja Eltsi haaraval

dirigee-

juhatas

rimisel sai ekstaasi osaliseks ka eesti

varase-

publik.

loominguperioodi ühe tippteose,

Kontserdi kahele klaverile

Rudolf Buchbinderi

rile d-moll

ja orkest(FP 61; 1932) kuulamisele,

riõhtu 6. oktoobril, kavas Bach, Beet-

solistideks Katia ja Marielle
Laialdaselt tuntud ja
dit

Labèque.

juba pool sajan-

tegutsenud klassikalise klaveriduo

ettekanne oli särav ja meisterlik. Duo

kujundas nauditavaks tervikuks

teo-

põimuvad džässi, prantsuse

šan-

ses

sooni

ning Raveli ja W.

A. Mozarti

(Austria) klave-

hoven, Schubert
Austerlane

Rudolf

vaieldamatult
ka

on

juht

oma

Sealsamas

maailma

on

orkestrifestivali

Grafeneggi

kunstiline
rias.

Buchbinder

kõrgklassi pianist, kes

on

kodumaal Austüles

ta

kuulsaimate

astunud

orkestritega,

klaverikontsertide intonatsioonid ja ka

nagu Bostoni

pikemad lõigud.

teineteist

ni

liikumise

mooniaorkester jne. Kriitik Felix Mla-

täiendav

Partnerite

sulandumine

nakatav energia köitsid

ja

juba algusest

peale. Nende kõlanüansside valdamine

oli suurepärane, seda

suses

nii

virtuoos-

kui kantileenis, ning äärmiselt

diferentseeritud
gas faktuuri

pedaliseerimine

ta-

selguse ja läbipaistvuse.

sümfooniaorkester,

Taa-

Rahvusorkester, Kuninglik Filhar-

denov

on

Buchbinderi mängu tabavalt

iseloomustanud nõnda: „Iga ainumas
heli tema sõrmede all

on nii

te

on

mängitud üli-

teadlikkuse ja virtuoossusega; siin

ma

palju huumorit ja rõõmu;

kuulates tekkis mul

soov

sonaa-

laskuda

Solistide kavatsusi toetas ja täiendas

põlvili.» Eespool

orkester Olari Eltsi

igaüks veenduda Buchbinderi klave-

ettekande
Ka

juhatusel,

omanäoliseks

muutes

elamuseks.

lisapalaks mängitud Philip Glassi

riõhtul Estonia kontserdisaalis. Mitte
vähem oluline pole ka

„Palas” nautisid mängijad (koos pub-

lavale astunud

likuga) kõlakujunduse rohkeid läbi-

derist

paistvaid

tamatut

nüansse.

Kontserdi viimase teose,

„Ekstaasipoeemi”

Skrjabini

op. 54 muusika

on

niivõrd erinev eelmiste teoste omast,
et
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see

mõjus

lausa kontserdi

eraldi

mainitus võis ilmselt

ees

see, mis kiirgub
interpreedist. Buchbin-

kiirgus sangviinilist rahu, selekergust ja huumorit. Publiku

seisis vaieldamatult

õhkus

ja pole ka ime,
oma

isiksus, kellest

lavakogemust ja meisterlikkust,

sest hiljuti tähistas
pianistikarjääri 60. aastapäeva.

ta

Buchbinderi suurepärane Bachi esitus

kinnitas,

et ta

on

oma

ajastu laps.

nr
3 (BWV 808) tõlgenduse põhimõtteks oli pigem imp-

Buchbinderi

kavasse

Beethoveni Sonaat

nr

kuulus

ka

23 f-moll, op. 57

„Inglise süidi”

„Appassionata”, loodud aastail 1804–

ressionistlik

„Eroica”. Need teosed tähistasid pöör-

lähenemine, selgelt väl-

1805, samal perioodil kui 3. sümfoonia

ja joonistatud artikulatsiooni asemel

depunkti Beethoveni loomingus,

eelistati

seisnes mõneti klassikaliste

selgelt kõlamassiivide vahelsagedasi diminuendo’sid alt

dumist,

üles käikudes, mis barokis eeldavad
enamasti

crescendo’t; baroki trillerite

tõlgendus oli

ebajärjekindel.

mõneti

Tunnistan, et ehk segas

mu

kuulamist

liigne paralleelide tõmbamine
teose

klavessiinil

dega, ja
sai siiski

usun,

et

sama

esitatud versioonienamus

publikust

positiivse elamuse.

Aeglase

liikumisega „Sarabande” oli kõlaliselt
nauditavaim,
keskses

sest

osas avanes

malus kasutada
likku

siinses

meloodia-

Buchbinderil või-

oma

kaunist pianist-

Rudolf Buchbinder

hülgamises. Kuulsa sonaadi interpretatsioon Buchbinderilt oli
see

kammerlik;

oli siinmail üpris tavatu lähenemi-

ne, mitte nii

metsik,

nagu oleme

nud kuulma. Samas, f-moll

on

harju-

traagili-

se alatooniga helistik, mistõttu jäi kuulajal ehk esituses puudu heitlikkusest,

deemonlikkusest, plahvatuslikkusest.
Järsemat dünaamikat kuulis sonaadi

lõpu eel,

seoses

viimase

tempomuutu-

sega. Ning õhku jäigi meistrit tunnustav

tõdemus,

et ka nii

on

võimalik seda

paljumängitud ja -kuuldud klaveriliteratuuri tähtteost

legatotehnikat.

mis

eeskujude

tõlgendada.

(Austria).

teater muusika kino
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Kontserdi teises pooles kõlas Schuberti Sonaat B-duur
til

(D 960). Schuber-

deskaalas esineb

kokku kümme sonaati, millest

on

vaid kolm ilmusid trükis tema

eluajal.

(D 960) valmis 1828.
septembris, kaks kuud enne he-

Buchbinderi

matest

aasta

seni kuulnud

surma.

vinud
ti

autor

pühendada need kolm

hiljem trükis ilmusid,

tiitellehel aga

soo-

sonaa-

Johann Nepomuk Hummelile.

need aasta

ni

Algselt olevat

Kui

seisis

nimetatud

tipuks.

helilooja sonaadiloomingu

Nii tehniliselt kui ka sisuliselt

nõudlik teos
tatiivne,

on

oma

alatoonilt medivaid

sissevaatav,

üksikute

traagiliste motiividega. Sonaat
vil

on

erakordset laulvust,

on

tul-

valitseb

siin

Schuberti-esitustest, mida olen

(kahjuks

ma

Buchbinderi

mis oli

ditehnikas,
mise

peenelt diferentseeritud dü-

naamikat,
vaiksed

hõrgud olid sonaadi

eriti

kohad.

Schubertilik lüürika

nisti

terviklik kõla

jastuses ilmavalgust näinud sonaadile

terviklik,

karakteriga
ne

sammuv

alguse

eepilise põhi-

peateema. Vaik-

ja monotoonne, pisut ärevaks tegev

kaheksandikliikumine

bassis

oleks

nagu vari, mis avab hetkeks vaate sü-

mitte

joonis oli jumalik. Buchbinder

kasutas

keeruline teostada. Sellele Diabelli kir-

vorm,

täiskõlaline,

lipa-lapa logisev, ning ka bassi liiku-

ilus.

iseloomulik ulatuslik

iseloomustas

esitust

kõla imepärane diferentseeritus akor-

täies

on

sa-

muljetavaldav).

ja

Molto moderato osas kõlab

ma

sonaadi tõlgendus ka tema esituses

line kõlailu, mida

mängutehniliselt

ei saanud

renkova kontserti; kuuldavasti oli

Schuberti klaveriteostele igiomane erion

Schuberti

külastada samal festivalil Irina Zahha-

hoopis Robert Schuman-

nimi. Schuberti Sonaati B-duur

seekordset

tõlgendust julgen pidada üheks pari-

Sonaat B-duur

lilooja

ülimat õrnust kui

nii

energilist hoogu.

õrnus

avanes

tema sõrmede all

oma

Meeldejäävaimaks oli piaakordides

—

nii

et ei saanudki aru, mitmest

helist akord koosneb. Buchbinderi

terpretatsioon

vahendas

Mozarti

in-

ja

Haydni teed jätkavat Schubertit, stiililt
intiimset

lihtsa

ja vaoshoitut,

lakooniliselt

hingestatusega.

Kontserdi

nõudis

lõpul

publik

gavikku, pimedusse. Tekivad erilised

meistrilt veel ja veel

harmoonilised avarused, kõrvalteema

kõlaski kolm

kõlab

ni sonaadist
op. 31 (täiuslik kõlapärl!),
seejärel popurrii Johann Straussi vals-

fis-mollis ja lõputeema, sõbralik
F-duuris. Sonaadi I osa
optimistlik,
ja
on

liikumiselt otsekui

oma

lõputu

tee-

kond, kõlamaastiku taustal ühtlaselt

nr

Nii

lisalugu: finaal Beethove-

sidest ja viimaks
Partiitast

lisalugusid.

1

„Gigue” J.

B-duur

S. Bachi

(BWV 825).

kulgev sammude jada. Korduvad noodid töötluses sümboliseerivad saatuse
vääramatuse

traagikat.

II osa

sostenuto kannab kurbuse
teema

on

Scherzo
lab

pitserit, selle

üks kauneimaid meloodiaid

Schuberti

vormiga

Andante

loomingus. Sarnaselt laulu-

on see

on

ehituselt kolmeosaline.

tulvil värelevat kergust, kõ-

Pjotr Tšaikovski „Aastaajad”
7. oktoobril kell 12.00.

linna

op. 37b

Esinejad: Tal-

muusikakeskkooli,

G.

Otsa

nimelise Tallinna Muusikakooli

ja

H. Elleri nimelise Tartu Muusikakooli noored

pianistid Margit Salumets,

Eva Lotta

Lepp,

Hans Matthias

Kari,

elujaatav dialoog tiiskandi ja bassi

Liisa Maria Marrandi, Tähe-Lee Liiv,

vahel. Finaal on värske ja humoorikas,
rondovormis; selle vahekupleede tun-

Grete Eliise Kask, Brigitta Petropavlova, Argo Jentson, Karl Johan Nutt,
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Theodor Teppo, Arina Makarenko

ja

tähelepanu harmoonia

suuremat

mit-

Sofia Khvichia

mekesisuse hoolikamale

tsükli
„Aastaajad”
(õigemini „Aasta kuud”) tellis Tšai-

le, seda eeskätt modulatsioonides.

kovskilt 1875. aastal Peterburi

te tunnustamise

Klaveripalade

ajakirja

Nouvelist toimetaja Nikolai Bernard.

Iga kalendrikuu

jaoks olid välja

tud

epigraafid kuulsatelt

delt

(vaid jaanuari ja

neb Tšaikovskilt
selleks

poeeti-

vene

märtsi tekst

päri-

endalt). Helilooja oli

ajaks juba loonud kolm

fooniat, „Sümfoonilised

perioodil, kui

süm-

jutustused”,

ühe klaverikontserdi ja neli
Samal

otsi-

ooperit.

ta neid intiimseid

palakesi komponeeris, olid tal käsil
ballett „Luikede

gatsioon
Lembit

eesotsas EMTA

Orgse ja

üle autasud.
lova

lise preemia ja
dium läks

Raidega andis

Martti

Gontša-

Bruno Luki nime-

noore

õpetaja stipen-

Ales ja Voronjukile (Hiiu-

Viimane

väljendas

suurt

tänu

õpetajatele Lembit

kunagistele

oma

dele-

professorite

Õpetaja Tatjana

(Narva) pälvis

maa).

tseremoonia.

Ühingu

Klaveriõpetajate

Eesti

Orgsele ja Ene Metsjärvele.
Leif Ove Andsnesi

Selle kauni klaveritsükli keskmes
looduskeskkond kõrvuti inimliku

psühhega. Rahvastseenid

on

ühendus-

lüliks inimese sise- ja välisilma vahel.
Aastaring looduses ja inimeste tegemistes,

klaveriõpetaja-

pidulik

järv” ja sümfooniline

jutustus „Francesca da Rimini”.

on

Kontserdile eelnes

väljatoomise-

looduse tärkamine ja kuhtu-

(Norra) klaveriõh-

tu 7. oktoobril

Õhtu

Beethoveni

algas

op. 31

nr

d-moll

2

hoveni „heroilise

Sonaadiga
(1802). See Beet-

loomeperioodi” al-

gust tähistav teos kuulub tema
esitatud

sonaatide hulka.

sageli

Põhjuseks

mine on leidnud hingestatud helilise
väljenduse. Esimesed kaks osa, „Ka-

võib

pidada

sisu,

heliloojale iseloomulikke

mina ääres”

vide põrkumisi, dramaatilist arendust,

ja „Vastlad” olevat valmi-

nud 1875. aasta detsembris.

Järgmised

kolm 1876. aasta veebruaris-märtsis ja
seitse maikuus.

ülejäänud

looja eluajal
kel

suure

saavutas

see

Juba heli-

klaveritsük-

populaarsuse. See sügavuse-

vastandamist
Andsnesi
I

osa

tud

tempo ja haaravate kõlakontrastidega.
tõusis esile

pianistide puhul

rõõmus-

le valitsemisele

pole romantiline

lelaad ja tunded neil veel

mee-

kuhugi ka-

dunud. Köitis noorte pianistide kaunis
meloodiakujundus, siin-seal toodi esile ka laulvaid vahehääli. Tehniliselt
need

palad väga

ga, mistõttu ei tahaks

mängijate

eriti võrrelda. Meelde

luke” ja

on

erineva raskusastmeesitusi

jäid „Lumikel-

„Sügislaul”. Üldist tendentsi

märgates võiks kutsuda üles pöörama

tunneta-

traagika mõjule just vaoshoitud

hingelähedane Sergei Rahmaninovile.
et vaatamata interneti vääramatu-

sonaadi

pääses

Largo–Allegro sügavalt

Mitmekesiste

Noorte

motii-

transformeerumist.

ja

esituses

ga täidetud muusika oli näiteks väga

tab,

väga dramaatilist

teose

ne

ff,

piano-nüansside

kõrval

väga jõuline ja sugestiiv-

mis hoolimata erakordsest kõla-

jõust ei kaotanud

oma

kandvust.

II osa

Adagio alguse tempo kasvab välja I

osa

akordilisest motiivist, seostudes seega

orgaaniliselt

I

osaga.

Andsnesi ette-

kandes kõlas tihedalt mõtestatud ter-

vik, põhiliikumise
nud ta

ranguses

ei kaota-

sealjuures fraasikujunduse loo-

mulikku nõtkust. Esitus võlus kaunite

kõlavärvidega ja kuigi tundus,
on

juba öeldud, üllatas

ta

et kõik

lõpupartiis

erilise mõjusa pianoga, mis andis sisu-

teater muusika kino
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Leif Ove Andsnes

(Norra).

kogu osale. III osa Allegkuulajat sugestiivse kõla ja

lise aktsendi
retto haaras

Janáčeki klaveripalade tsük-

kel „Rohtunud

rajal”

I

ja

II

tegelasi, portreid: Clara,
Chopin ja Paganini ning helilooja enda

kaksikportreed sümboliseerivad tege-

pingestatud ülesehitusega.
Léoš

media dell’arte

vihik koos-

lased Eusebius ja Florestan. Kõigis
des

neb viieteistkümnest palast. Kontserdil

gramm

esitatud tsükli

Schumanni sõnul

mikuks

on

I

vihiku

esialgseks

olnud kuus

tuu-

pala harmoo-

A-Es-C-H, As-C-H, Es-C-H-A.

se

ümber klaverile ja lisas neile neli

noodigrupid.

Sellisel

kujul ilmusid need 1911.

tal. Need kümme

aas-

poeetilist pilti avasid

kõlapaleti rikkuse
kuulajat erilise soojuse ja

on

tema maskiballi

dešifreerimine tõeline mäng. Igas teo-

niumile, mille helilooja kirjutas hiljem

pala.

osa-

peale sissejuhatuse esineb krüpto-

osas

ilmuvad kas üks või mõlemad

esituses avaldus

„Karnevali”
nisti

interpretatsiooni

pia-

suursugusus,

Andsnesi lüürika ja

fantaasiarikkus, vahenditus ja lihtsus

ning köitsid

kõige mitmekülgsemalt.
haaravalt

lihtsusega.
Kontserdi teises

osas

Schumanni „Karneval”

kõlas Robert
op.

koosneb kahekümne ühest

kujutatakse
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9.

Teos

palast, kus

karnevalimaskides

com-

sele eredad
varem

ke ja

pole

samas

Ta

mängis

nii

põnevalt järgnesid ükstei-

—

tegelaskujud
see

—,

et

kunagi

teos tundunud nii lühi-

jätnud nii palju meenutada.

Andsnes

on

pianist, kelle mängus

on

rikkalikku

süvenemist

fantaasiat, põhjalikku

ning

austust

helilooja ja

erinevatest

väga

heliteose vastu. Tema tehniline meis-

gu humoorikas

terlikkus ei

klassikalisele

väljendusele mingeid

sea

piire. Kunstniku mängus köitis eriline
ja fokuseeritus. Lisapalamängitud Sibeliuse „Romanss”

karakterpaladest.

„Doctor Gradus ad Parnassum”

on na-

vihje õpilase mängitud
sõrmetehnika

etüüdi-

le. Zahharenkova käte alt kõlasid lä-

intensiivsus

bipaistvad passaažid ja harmooniate

deks

värvivaheldus

ja Chopini suurejooneline „Polonees”
op.

53

ning

Griegi „Norra talupoja

marss” andsid
gu

on

veelgi kinnitust,

et te-

pianistiga, kes mängib kuulaja

südamesse

nii

tuttavad kui ka vähem

tuntud teosed.

see oli teose hoogne
algus. Suure soojuse ja mitmesuguste
—

pianonüanssidega
di hällilaulu”;

„Lumetantsus”
liikumise

esitas

ta

„Elevan-

„Nuku serenaadis” ja
sai

kuulaja

nautida

detailselt

ilmes-

tatud faktuuri ja väga hõrku

pedali-

seerimist.

nõtkust,

„Väikese karjuse”

lamburi

Irina Zahharenkova klaveriõhtu 8. ok-

flöödisoolod liitusid pianistil ilmekaks

toobril

tervikuks.

Pianist

alustas

kontserti

Debussy

tsükliga „Lastenurk”. Tervikuna

esitati

Tsükli särtsakaks lõpuks
„Golliwogg’s Cakewalk”, mil-

esi-

le nakatav tantsurütm ja meloodilised

tatakse seda teost traditsioonilistel kla-

kontrastid olid eelnenule õnnestunud

veriõhtutel harva. „Lastenurk” valmis

vastukaaluks. „Lastenurka”

1908. aastal ja

noored

on

pühendatud Debus-

sy tütrele tema kolmandaks

vaks.

Kuueosaline

Irina Zahharenkova

tsükkel

sünnipäekoosneb

Irina

mängivad
pianistid sageli osade kaupa.

andis teosele täiesti teistsuguse

näo, mängis ta uueks.

(Eesti/Soome).

teater muusika kino
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„Öine Gaspard”

Raveli

on

repertuaaris pianistilt lausa

klaveri-

transtsen-

sellest tsükli võluva omanäolise
II

se.

dentset virtuoossust nõudev teos, ins-

sus

pireeritud Aloysius Bertrand’i

ga

proosa-

poeemidest. Helilooja valis välja

neist

kolm: „Undiin”, „Võllas” ja „Scarbo”.
Poeemid kuuluvad

juurde ja

on

orgaaniliselt

teose

avaldatud ka tsükli

noo-

„Öise Gaspard’i”
veelgi nõudlikumaks kui

algu-

Andante sostenuto kontrast-

osa

pääses mõjule rütmilise

ranguse-

ja kaunite meloodiate karaktereid

vastandades.
vivace
osa

III

Scherzo.

osa

delicatezza

con

Allegro

Trio tantsulise

—

energia vallapääsemine ja

suure

järsud registrimuutused inspireerisid

dis. Ravel kavandas

pianistile põnevaid kõlavärve.

tehniliselt

Allegro,

ma

troppo

non

IV

osa

Presto teema-

—

Mili Balakirevi „Islamei” ja Liszti „Me-

de põimumine ja hästi ette valmista-

phisto valsid”. Zahharenkova üleolek

tud kulminatsioonid

teose tehnilisest keerukusest võimal-

se

das tal keskenduda muusikalise kül-

musliku finaali

je erinevatele tahkudele. Esimene osa
„Undiin” haaras väga rikkaliku kõla-

„Sarabande’i” B-duur ja W. A.

värvide

„Fantaasia” d-moll.

paletiga ja sugestiivse kulmi-

mitmekihilisuse,
värvide ja

lõpul. „Võllas”

teose

natsiooniga

liinide

eri

oma

kõledate

pingsalt järgitud „kõlkumi-

jõudsid pingelis-

Presto’sse, millest

palaks

ta kujundas elakogu sonaadile. Lisa-

esitas Zahharenkova J. S. Bachi

Teame

kovat kui barokki ja klassikute ajastusse süvenenud

ning

eri

ajastust inspireeritud

da. Tsükli viimase

tundlik klaveripuudutus,

tas

osa

„Scarbo”

esi-

pianist erilise tumeda koloriidiga,

paindliku dünaamikaga ja suurepäraste

kulminatsioonidega ning kujundas

sellest

kogu tsükli tipu.

Kontserdi teises
kandele

Schuberti

mängu.

Sonaat

Ta

on

tema

puhul mulje,
uuesti. Ta

B-duur

„Tähistaeva

Kontsert

(klaver) ja Jüri

septembris, vaid kaks kuud

visuaal: kosmose

surma.

gu

paljude

pianistide

Schuberti rohke
on

tema

on see

prae-

repertuaaris.

laululoomingu mõju

paljudes sonaatides ja ka sel-

les sonaadis
verifaktuur
kuid sisu

selgelt
on

tuntav. Tema kla-

valdavalt klassikaline,

juba romantiline.

Sonaadi
tekandes

I

osa

agoogilise

Zahharenkova

liigendatuse välja-

toomisele. Rütmilise

on

mängi kuna-

see on

põnev.

paindlikkuse ja

vabadusega kujundas

Kavas

Esinejad:

ok-

9.

Väinmaa

(vahetekstid);
objektid kinolinal.

Aarma

Sisaski

Urmas

tsükkel”, IV

õhtu”

Lauri

osa

„Tähistaeva

„Põhjapolaartaevas”

(esiettekanne)
Helilooja ja tähetark Urmas Sisask
võrrelnud

17

aasta

on

vanust

hiiglasliku oreliga,

universumit

le viledeks

miljardi

mil-

galaktikad, tähed, pla-

on

needid, komeedid ning teised kosmi-

Molto moderato et-

keskendus

kantileense teema

50

heli-

tema sonaate kaua

Kuigi

et ta ei

julgeb ja

tatud sonaat. Teos valmis 1828. aasta

aega avalikult ei esitatud,

väga

ette-

toobril.

looja

on

fantaasia

ere

gi ühtemoodi, vaid loob igal kontserdil

(D 960). See on Schuberti viimane lõpeenne

fantaasiarikast

pianist, kellel

ja tugev kujundustahe. Kuid eriline

pala

pooles tuli

ajastute stiili

valdavat interpreeti ja nautisime tema

motiiviga” si-bemollil haaras kuulajäägitult
ja
süngete toonide meelevalse

Mozarti

Zahharen-

ta

lised kehad ja süsteemid. Tema sõnul
universum
ega

laulab,

mitte

ei

huilga… Aastakümneid

pühendunud

universumi kui

kainstrumendi

kooskõla

möirga

on

Sisask

muusi-

tundmaõp-

pimisele.

Ta

avastanud

on

et kõik kosmilised

aastal,

lisevad kindlas

helikõrguses ning

inspireerinud teda

on

oma

kujundama. Küsimusele,
vastab

on,

Loojat.

Linnutee

—

helikeelt

mis usku ta

Minu kirik

loodus ja minu altariks
Sisask

see

helilooja: „Ma kummardan

Universumi

kuju

juba 1987.
objektid he-

on

on

elus

on

Luige täht-

galaktika värav.”

on

harmooniliselt

võnkuma.

helisid,

tavit

allpool

sest

ok-

kuulmisläve. Jäne-

meie

da muusikatähetorni ühel seinal laiub
viie meetri ulatuses Sisaski koostatud

klaveriklahvistiku skeem
mi

universu-

—

klaviatuur koos taevakehade tiirle-

mis- ja pöörlemisperioodidega.

kirjutatud hilistel öötundidel

Jäneda lossi
klaveri

osad

need kumisevad mitukümmend

loonud ühtekokku sada

kakskümmend seitse oopust. Lõviosa
neist

selle

Inimese kõrv ei kuule neid

tornis tähti vaadeldes

ja

taga muusikat üles tähenda-

Vastvalminud IV tsükli,
laartaeva” esimene

„Ballaad”

osa

„Voolamine”

–

„Põhjapo-

„Kassiopeia”

–

oli eriline,

sest oleme

harjunud klaverimuusikas

voolamist

kuueteistkümnendiknooti-

des. Jäneda muusikatähetorn valmis

des

1994.

pigem staatika, hoopis teistlaadi struk-

aastal,

avati seal ka

1996. aasta

septembris

planetaarium.

Need

on

liikumisega tähistama. Siin valitses

tuuriloogika, midagi kauget ja hooma-

tähelepanu äratanud kogu maailmas.

matut.

Tähemuusika, nimelt plaan rühmitada

nevalt Neitsi

nelja

kõik Linnutee vaadeldavad

ossa

kaheksakümmend kaheksa
üks Urmase

on

tähtkuju,

eluplaanidest.

Gigantsed akordid mõjusid põtähtkuju iseloomustavas

meenutades

prantslase
klaveripalade helikeelt.
osas,

1980.

„Polaartaeva” tsüklil

on

Eric Satie

kaalukad

aastal võttis ta käsile „Tähistaeva” ka-

alapealkirjad,

hekümne kahe

ja”, „Leidja”, „Olematus”, „Teekond

palaga

I

osa

„Põhjataevas”. Järgmise

ga

siirdus

helilooja

neid

osa

jaoks

Austraaliasse

vaatlema, kuna

nataevast

pealkirja-

Eestis

lõu-

pole

tähtkujusid näha. Sündmusko-

haks olid

sealsed

planetaariumid ja

nagu

taevasse”, „Tühjus” ja „Täius”. Üksikute osade lõikes toimus

esituses huvitav

tsükkel „Lõunataevas”.

tsükli esimese

Aafrikasse

kahtekümmend kahte
ma.

Ideaalsetes

Järgnevalt
tähtkuju

uuri-

vaatlustingimustes

nestus tal näha Linnutee tuuma

sealseid

sõi-

ekvatoriaalala

õn-

ning

Skorpioni ja Amburi tähtkuju.

on

teinud

jälgida. Sisask ja Väinviljakat koostööd juba

osa

valmimisest

peale ja

seda haruldast sidet oli meeldiv hoomata. Jüri Aarma eri maade folkloorist

nopitud vahetekstid (teemaks päike,
kuu ja
Maa

tähed) tõid kuulaja aeg-ajalt

peale tagasi.

Autor ise võrdleb
Oskar Lutsu

oma tsükli nelja osa
tsükliga „Kevad”, „Su-

mida

oli pianist Lauri Väinmaa süvenenud

maa

Sisask

sagedasi fak-

muutumisi-muundumisi,

tuuri

Canberra observatoorium, tulemuseks

tis

„Olemine”, „Otsi-

vi”, „Sügis”, „Talv”.
Sisask ei lähtu
luues
likust

enese

oma

avarused

on

isik-

kosmose-

täis muusikat. Nimelt

on

korrapärane kärjekujuli-

ehitus ja gravitatsioon

Kontsert „Läänemere kõlad

läti, leedu,

tähemuusikat

sõnul mitte ainult

emotsioonist, sest

universumil
ne

Tore võrdlus.

paneb kõik

soome

—

eesti,

ja rootsi klaveri-

muusika” 10. oktoobril kell 16.00. Esi-

tajad:

EMTA

üliõpilased Karolina Žu-

kova, Piret Mikalai, Sven-Sander Šestakov, Maria Magdik ja Arko Narits
Kontsert oli
ti

pühendatud Eesti ja Lävabariigi 100. aastapäevale. Kõlas

teater muusika kino
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kirev valik Läänemeremaade eri ajastute

heliloomingust:

muusi-

soome

kast Sibeliuse „Kuusk” op. 75

(1914) ja
Englundi „Introduktsioon ja tokaata”
(1956),

rootsi muusikast Stenhammari

„Fantaasia” h-moll

11/1 (1895) ja

op.

oli osaliselt tegu improvisatsiooniga.
Klaverit kasutati mitmel tuntud moel

poogendatud klaverina (kasutanailonkeelt), simblina, prepareeritud

—nn

ti

klaverina; mänguvahenditena kasutakitarri, mediaatorit, kummi, metalli,

ti

taani

muusikast Nielseni „5 klaveri-

puitu ja

pala”

op. 3

(1890). Lõunanaabritelt kõ-

tagasihoidlik, pigem

helilooja Vītolsi tsüklist „10

Videolõigud klaveri

lasid läti

läti rahvaviisi” op. 29
7

palad

1, 3, 4,

nr

ja 9 (1900) ning leedulase Čiurlioni-

se „Nokturn fis-moll” (VL 178; 1900) ja
poola helilooja Paderewski „Legend”
nr

ti

1 As-duur
op. 16/1 (1886–1888). Eesheliloomingust kuulsime erinevate

aegade teoseid: Elleri „Meditatsiooni”

(1936), Sumera pala „Pardon, Fryderyk” (1981) ja Ülo Kriguli uudisteost
olid

interpreedid

ülesandesse suhtunud täie

ja kõik andsid

oma

oma

tõsidusega

panuse kontserdi

õnnestumisse. Kuulates sellisel suurel

hulgal läbisegi

eri maade autorite

ajastute väikevormide esitusi,

pilt Läänemeremaade
„lapitekist”.

ja

eri

kujunes

kontserdisaalis
innustav

mängijatest

oli

esinemi-

noortele

pianistidele

eredavärvilised
moorikas
in

the

videolõigud

sky with diamonds”.

terve hulk eri žanreis

(Brasiilia)

on

kavast.

järsult muust
Sümpaatne oli ansambli liikme

sõnavõtt

„ Meile
na

ja tänusõnad kontserdi lõpul:
väga

on

suur au

ne

enne

siis lisaks

millises

videoid.

kontsert

saa-

mängule la-

ning taustale

Kava

muutmi-

kontserti tegi raskeks
seoses

mainitud

jälgida,

komponen-

did
tel

omavahel olid. Klaverimängija(kord kahel, kord kolmel või neljal

käel) oli nakatavalt erk rütmitaju ja väga hea ansamblitunnetus

52

see

au

suur…

Daniel

Lebhardti

ning ilmselt

(Ungari) klaveri-

õhtu 11. oktoobril kell 16.00. Kavas
Schubert

ja Rahmaninov
on

oma

2014–2015

artisti

põlvkonna lootustkes võitis aastatel

Yorgis ja Londonis

New

tervikutaju ja

projitseeriti

esineda Tallin-

klaverifestivalil…”. Ehk oli

pisut liiga

ansambel andis

tantsiti

teo-

Debussy „Kuuvalgus”,

ga oli kontsert kohale meelitanud

liigeldi ja

ajastute

mille sooloesitus eristus

tugevaimateks

val ka

Kavas oli

teinud ansambli liikmed ise. Sea-

Oma koosseisu ja nimetuse tavatuse-

show-etenduse,

ja

eri

detest olid äratuntavad Brahmsi „In-

noore

Kuna

hu-

ja

seid ning mainitud oli, et kõik seaded

10. oktoobril kell 19.00

publikut.

mängu-

Lennoni-McCartney „Lucy

andvaim pianist,

litäie

toimetava-

sees

ei lisanud aga

midagi olulist juurde. Toredad olid

Lebhardt

kogemus.

PianOrquestra

tausta loomiseks.

muusikalisest

Kindlasti

sellisel mainekal festivalil Estonia

ne

le

termezzo” ja

„Sample library” (2018).
Noored

test

riiet. Tantsu roll etenduses oli

valikmängimised.
külgedeks

Tema

peetakse

süvenemisvõimet.

Schuberti Sonaadis G-duur op. 78

(D 894) annab põhiliselt
ka.

Haslingeri 1827.

kandis

see

Andante,
mene
e

sonaat

tooni

aasta

pealkirja „Fantasie,

Menuetto und

osa

Allegro”. Esitähistusega Molto moderato

cantabile

gase

on õrn ja poeetiline,
elavnemisega töötluses.

tevahel

lüüri-

väljaandes

on

mõnin-

Vahe-

Sonaadis G-duur tähelda-

tud Beethoveni stiili mõjutusi

—

ise-

loomulikud

on

modulatsioonid,

kõlaefektid,

järsud

liigendatus.

vormi

väikekodanlikud
niatuurid.

salongilikud
lõi

Noorena

mi-

Rahmaninov

Ometi valitseb siin taas üdini schuber-

lüürilis-eleegilisi teoseid, hiljem tuleb

tilik kõlafenomen, õrn

nende asemele otsustavus, enesetões-

filigraan, mida

on võimatu kellegi teisega segi ajada.
Siin-seal, ka lõpuosa rondos, ilmuvad

tus, võitluslikkus. Tema kahte klaverisonaati

on

teenimatult vähe

mängitud.

lendleri stilisatsioon, rahvatantsu intonatsioonid. Sonaadist õhkub seletamatut

nostalgiat, summutatud igatsust.

Lebhardt oskas seda kõike
duses

oma

tõlgen-

tamatu hoo

36

nr

2

efektselt, taltsu-

ja loomulikkusega. Võlus

oskus

pianisti

esitati

Denki

muusikalist

materjali

(USA)

klaveriõhtu

11. oktoobril kell 19.00. Kavas

Beet-

hoven, Brahms, Adams, Schumann
Sama kava

väljendada.

Rahmaninovi Klaverisonaat
b-moll op.

Jeremy

kõlanud
maailma

on

Denki esituses

Carnegie

Hallis

tippsaalides.

ülesehituse printsiip

ja

Kava

varem

teistes

valiku ja

põhines

variat-

sioonivormil. Avalooks oli Beethoveni

tervikuks sulatada, tema üleolek kee-

1803. aastal loodud „Viis variatsioo-

rukast

ni

faktuurist ja

rastide

pöördub

võimsate

Rahmaninov

kujundamine.
oma

loometee

rohkem suurvormide

kont-

lõpuosas üha

poole, hüljates

laulu „Rule,

D-duur

(WoO

Britannia!” teemal”

79),

seejärel kõlasid

Brahmsi „Variatsioonid

Schumanni

teemale” op. 9 ning kontserdi esimese

Jeremy Denk (USA).

teater muusika kino
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poole lõpetasid Beethoveni „Variat-

veel”) pianist Denki

sioonid

kontserdisaalis oli ühtlasi esiettekanne

ja fuuga” Es-duur

(„Eroica-variatsioonid”,
serdi teises

35

op.

1802).

Kont-

pooles kõlasid Adamsi „I

Play” (2017) ja Robert Schuman„Fantaasia” C-duur op. 17 (1836).

Euroopas.

esituses Estonia

Kavas tervikuna

pala helge puhkepausina

mõjus

see

lõpu-

enne

Still

loo mäslevaid tundeid.

Algselt pianis-

ni

ti kavas olnud Adamsi

„ Pocket

Denk

pianist, kes

andnud

on

1200

se „u.

äärmiselt laia

on

–

ampluaaga

välja salvestu-

2000”, kus

u.

kõrvuti

on

tions”

paraku

esitusi kuulates ei ole
re,

olgu

milline

see

Tema erinevaid

mu

siis Bach või

imetlusel pii-

Prokofjev

mängulisus, filigraansus,

damlikkus! See viimane

ja mõjuv

on

—

sü-

ületamatu

siiras lihtsuses eeskätt

oma

Schumanni teostes.

Denk

aktiiv-

on

blogija ja vastukaaluks nii mõnestaarikultusele ja geeniukuulaja
gi

ne

se

müstifitseerimise

avaldanud

vajadusele
näiteks

memuaare

on

ta

oma ar-

tema

järgmist

turneed

Eesti

ootama.

Machaut, Binchois, Gesualdo, Stockhausen, Ligeti ja Glass.

varia-

(„Taskuvariatsioonid”) jäävad

Schumanni
op.

lilooja kohtus
ra

C-duur

„Fantaasia”

17 loomisaastaks

1836,

on

mil he-

tulevase naise Cla-

oma

Wieckiga. Teadaolevalt oli Clara

noorte liidu vastu

ja sellest

johtuv

isa
va-

luline igatsus olevatki sünnitanud selle romantismiajastu
ise

tanud

kirglikemaks

on

tähtteose.

selle esimest

mann

oma

Usun, et selle teose

osa

Schunime-

loomingus.

ajastutruuks

esi-

tuseks oleks raske leida paremat inter-

preeti, kui seda oli Jeremy Denk.

vukatest reisidest, toonitades, et kont-

sertpianisti

näiliselt

glamuurse

sisse mahub ka triviaalsemat
nagu
ma

lõputuna

näiv

elu

olemist,

ooteaeg lennujaa-

terminalides. Või siis

kirjutab

ta

Festivali

lõppkontsert 12. oktoobril.
Esinejad: ERSO, dirigent Vello Pähn,
solist Sten Lassmann

plaadistamise protsessist, iseloomus-

Kontserdi esimene

tades seda

tud orkestriteostele.

sõnadega pleasures, miseries,

Oma

neuroses.

avatud

olekuga

Denk tõeline artist, otsekui loodud

on

tema kohta

mist: „Mr Denk

on

mängiks ja

sioonis

nii

nokturni”:

kirjutanud järg-

ilmselgelt pianist,

—

seda

mis tahes kombinat-

nii

oma

lektuaalse süvenemise

sügava intel-

poolest

kasse kui suurepärase mängu

Kõlasid Debus-

sy 1899. aastal loodud tsükkel „Kolm

kes väärib kuulamist, mida iganes ta
ka ei

pool oli pühenda-

on

suurele kui väikesele lavale. New York
Times

ja Rahvusooper

Estonia naiskoor

muusi-

poolest.”

tes”

„Nuages” („Pilved”), „Fê(„Pidustused”) ja „Sirènes” („Si-

reenid”) ning Stravinski „Süit balletist
„Tulilind”” (1919).

Debussy „Fauni pärastlõuna”
edu

ajendas teda looma

nistlikus

stiilis.

samas

suur

moder-

Sümfooniaorkestrile

loodud „Kolm nokturni” olid heliloo-

jale tähenduslikud,

seetõttu

töötas ta

1947. aastal sündinud John Adamsit

neid ümber, alustades

peetakse tänapäeva üheks tuntumaks

tades alles 1930. aastal. Sümfoonilise

Ameerika
teos

on

võitnud

heliloojaks, kelle kuulsaim

tema

Viiulikontsert,

Gravemeyeri auhinna.

loonud ka

postmodernistlikke

reid. Tema „I Still

54

mis
Ta

triptühhoni idee

sai

1897. ja

lõpe-

helilooja Amee-

on

rikas sündinud šoti-iiri

on

likunstnikult James McNeill Whistle-

oope-

Play”( „Mängin ikka

päritolu

maa-

rilt. Viimane lahkus kodumaalt 1855.
aastal

ja siirdus

Pariisi.

Euroopasse

ta

jäigi, elades

nis.

nii Pariisis

kui Londo-

Stravinski

Whistler esindab l’art pour l’art’i

ideed,

n-ö

puhast kunsti,

mis

on

vaba

enneolematu

riisis

igasugustest poliitilistest ja didaktilis-

aasta suvel. See

tel loodud ballett

impressio-

Thamesi

jõele, pälvis lisaks paljudele

teistele ka

les Baudelaire’i tunnustuse.

mene

erilised

osa

loob

ses

Esi-

nokturnis heliseb

liikumisest,

pulseeriv

ilmnevad

poneeris Stravinski kontsertettekannete

jaoks kolm orkestrisüidi versiooni,

aastal loodu.

tei-

Õhtu

atmo-

teise

sfäär, „Sireenides” kangastub merepilt

Sten

kuuvalguses. Kõik

kontserdiga

see on

Stravinski õpetaja

nii

millest Tallinna kontserdil kõlas 1919.

kujutluspildi pilvede

aeglaselt pidulikust

aine-

samuti äärmiselt

Debussy mõjutused. Balleti muusika põhjal kom-

Heliloo-

valgusefektid.

on

Rimski-Korsakovi kui ka

ja kandis helidesse impressionistlike
maalide

muinasjutu

vene

visuaalne, värviderohke, impulsiivne.
Siin

luuletajast kriitiku Char-

mõistagi üli-

osa

nr

sisustasid ERSO ja

Prokofjevi

Lassmann
2

g-moll

op.

Klaveri16. Pro-

malt visuaalne muusika, eriti neile, kes

kofjev

Whistleri ületamatult kauneid taieseid

positsioonisüsteemi

näinud.

tegid Schönberg (dodekafoonia)

Festivali

lõppkontsert:

Sten Lassmann,

Pa-

Sergei Djagilevi tellimusel 1910.

test eesmärkidest. Whistleri

nistlik maalisari, mis sisaldab vaateid

kuulsuse

pälvinud ballett „Tulilind” valmis

dirigent

ei loonud endale kindlat kom-

Vello

Pähnja

nii,

nagu

seda
või

ERSO.

Peeter

Langovitsi fotod

teater muusika kino

55

ti kromaatika abil saavutada avarda-

serdi kõige lühem osa. Lassmann kujundas selle osa muusikalise materjali

tud

teravad harmooniakäänud

Skrjabin (värvimuusika),

suutes

ome-

helistikega ootamatuid kõlaefekte.
Kuulaja eristab selgelt ratsionaalsete
domineerimist

komponentide

tema

loomingus.

pingeliselt
sulatades
kõik
laetult,
energeetiliselt
ja
kokku efektse
ti toetas

Prokofjevi 2. klaverikontserdi algse

lõpuga tervikuks. Solis-

ja täiendas ERSO

dirigent

ees

Vello Pähn.

noodimaterjali kohta ei saa me kunagi
midagi teada, sest 1912.–1913. aasta-

kontserdi mastaapse esituse väga

te versioon hävis

jalt

kaoses

revolutsioonijärgses

tulekahjus. Helilooja väitel

kaks versiooni väga
versiooni

erinevad.

on

Teise

kirjutas helilooja 1923. aastal

ja seda võiks nimetada ka Neljandaks
klaverikontserdiks, kuna 1921. aastal
valmis tal Kolmas klaverikontsert.
2.

klaverikontserdi

toimus Peterburi

Kontserdis
lane

sarnase
mene

lähedal Pavlovskis.

ja kõik osad

osa

Andantino.

aeg-

suhteliselt

Kontserdi

liikumisega.

osa

on

ni

esi-

Allegretto algab

vastu

kaks

lisapala. See oli väärikas kul-

rahvusvahelise

niste. Selle kõrval
tesse

Scherzo. Vivace klaveri

anna

vähimatki

uni-

hinge-

tõmbevõimalust. Pianist valdas
sikalist

muu-

materjali kindlakäeliselt, ehk-

igaüks

li

huviga

Kasutatud

andnud

suurem

kontrastide esiletoomine dünaamikas.

Allegro mo-

derato otsekui protsessioonis liikumine
olukas kulminatsioonis,

sisse meele-

solisti

ja

or-

kestri koostöö tulemusena. Menomosso

lõigus oodanuks rohkem piano-nüansse

põneva harmoonia esiletoomiseks

osa

lõpus

osa

Finale~
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enne

so-

ilmselt oli.

järgmist festiva-

diminuendo’t.

Allegro~ tempestoso

on

Neljas
kont-

Klaviermusik

Christof

Deutscher

muusikat.

ja sardoonilisus said hoo

ootama

see

jõudu

kirjandus:

Konzertbuch.

ja karakterile tulnuks kasuks
Intermezzo.

midagi endale

ja inspiratsiooni.

Rein

osa

tõesti

arvan, et nii

ja soovin korraldajatele selleks

ki harmoonia teravusele, aktsentidele

Kolmanda

teis-

nišši-

soolopartii

liigub mõlemas käes katkematus
soonis, mis ei

paotati uksi ka

avamiselt: „Usun, et sellelt ürituselt

Jääme

osa

mitmeid

desse. Tsiteerin Sten Lassmanni näitu-

jõuline kadents kujutab endast kogu
Teise

kuulata

klaveriga seonduvatesse

bivat...” ja

jõuliselt.

„ Klaver

praeguseid maailmatasemel tipp-pia-

lossaalsete mõõtmetega kadentsi. See

das selle veendunult ja

festivali

võimaluse

väärse

leiab

kujun-

kogu

nii

2018” kontserdid andsid meile tänu-

se

kulminatsiooni. Lassmann

ja tänuavaldus

juhile Sten Lassmannile.

des

osa

soo-

välja kogu-

klaverifestivalile kui selle kunstilisele

lüürilise teemaga, mis järjest kasva-

jõuab välja ulatuslikku, lausa ko-

Prokofjevi 2. klaveri-

ja nõudis solistilt

minatsioon

XI

esiettekanne

puudub karakteerne

Publik võttis

Verlag

Veskimäe
—

Rüger.

A-Z,

välja

Leipzig:

VEB

für Musik, 1982.

1998. Universum

Horisont

nr

2.

on

täis

KAKS
Igor

ÕHTUT PÄRDI PÄEVADEL

Garšnek

Nargenfestivali Pärdi päevad 2.–11.
2018. Kontsert

IX

„L’Abbé Agathon” (Vox

le

pühendatud Pärdi pidunädalatest,

mis alates 2011. aastast kannab nime-

Clamantis, Estonian Cello Ensemble,

tust Pärdi

Ene Salumäe

kunstilise

ve

ja solistid Jaan-Eik Tul-

dirigeerimisel)

10.

septembril Tallinna

Jaani kirikus. Sünnipäevakontsert „Pal-

helinaga
Nagu ka

ja

Tallinna

Tallinna

Kammerorkester

dirigeerimisel)

11.

Tõnu

septembril

Jaani kirikus.

on

Tõnu

Esmakordselt 2010.
Arvo

Pärdi

millele Pärdi

päevad on lõppakordiks.
Veelgi väärtustab Pärdi päevi asjaolu,
et

aastal toimunud,
75.

sünnipäeva-

Sünnipäevakontsert „Palve”
Kaljuste,

11.

septembril

initsiatii-

juba kuldaväärt

traditsioon.
(tintinnabuli!)
Nargenfestivalist tervikuna,

see

ja

on arenev

muutuv festival

seda mitte ainult tänu

toona

Nargenfestivali

Kaljuste

vil nüüdseks saanud

ve” (Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Kaljuste

päevad,
juhi

oma

ja

avardunud

geograafilisele mõõtkavale (kontserdid
toimusid tänavu

2018 Tallinna

peale Tallinna ka

Jaani kirikus:

Tar-

Tõnu

Arvo Pärt, Tallinna Kammerorkester ja Eesti Filharmoonia Kammerkoor.

muusika
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tus, Viljandis, Paides, Rakveres ja Hiiumaal) ja kontseptuaalsele laienemisele

5.

septembril).

vaid

(noorte heliloojate kaasamine),
ka Arvo Pärdi

juste dirigeerimisel Pühalepa kirikus

loomingu enda üha jät-

kuvale uuenemisele. Kuuluvad ju ette
kantud

aastakümnetetaguse

klassika

(„Tabula rasa” 1977, „Peegel

Kontserdid

peeglis” 1978 jt) kõrval sellised, nüüd

mis

de

„Virgencita” (2012)

ja
nagu
„Kleine Litanei” (2015) ikkagi helilooja

viimaste aastate
Mis

puutub

noorte

mõlemad

kõlasid

Pärdi

päeva-

lõpus Tallinna Jaani kirikus.

esimese, kontserdi „L’Abbé
kava oli koostatud Pärdi

Neist

Agathon”
lühematest

helitöödest, sealhulgas ka eraldi

loomingusse.
heliloojate kaa-

eelmisel aastal kirjutas
päevadeks uudisteose Pärt Uus-

ja

nüüd detailsema pilgu
paljudest kontsertidest kahele,

neist

Pärdi

riteosed

Agathon”

Heidame

vanema

päevadel esitusele tulnud koo-

„L’Abbé

„Palve”

saosadest. Teine, Arvo Pärdi

mis-

sünni-

tõi Tõnu Kal-

samisse, siis

päevakontsert „Palve”

Pärdi

juste dirigeerimisel publiku

ette

aga

berg („Armastuse ülemlaul”).

Tänavu

kaks mastaapset suurvormi

kontrabassimängija

Mingo

Rajandi

Sebastian Bachi kantaadi „Brich dem

koos

sõpradega (Paul

oma iiri

Curley

eesti

ja
vokaal, Seán

—

Mac Erlaine

—

klarnet ja elektroonika ning Ahto Abner

—

löökpillid). Mingo Rajandi

rivärske teos

ve-

„Creating Gods” lähtub

portugali luuletaja ja mõtleja

Fernan-

—

Hungrigen dein Brot” („Murra
leiba

di „Berliner Messe”. Lisaks veel Pärdi lühemad
memoriam”
non

oopused „Für
ja „Palve”

Lennart in

teosest

missa kõrvuti… Kui mõelda
tu

niimoodi: „Neis tekstides

malaga

sügavalt,

midagi

uut

et

on

sealt

ja üllatuslikku avastada.”

edasi: „Teosega

kutsume

iga kord

„Creating Gods”

kuulaja-vaataja kaasa

ränna-

kule läbi ühe mehe unenäo. Ja vahel

unenägu selgem kui ükski

mõni

on

reaalsus.”
Kuid

terviku

juurde, toogem ka

statistikat.

päevadel

toimus

Tänavustel Pärdi

seitsme

eri

kavaga

ühtekokku kaksteist kontserti.
neli

olid

Rajandi

performance’id.

ajas-

Agathon” asJaan-Eik Tulve dirigeerimisel

tusid

rohkearvulise

mantis,

publiku

Estonian

ette Vox

Cello

Cla-

Ensemble,

vokaalsolistid Liisi Promet
Mikk Dede
salu

ning

(sopran),
(kontratenor), Valter Soo-

(tenor) ja Taniel Kirikal (bariton)
Ene

siinkohal,

Salumäe orelil.

(Märkigem

et Estonian Cello Ensemble

„Creating

Ning

esimest

Neist

konna

noorema põlvtipptšellisti initsiatiivil, kuid on

juba üles astunud mitmetel mainekatel
festivalidel,

nagu „Ritmo Delle Città”

ja „Ambra Jazz” Itaalias,

Turun

mu-

siikkijuhlat Soomes, Leigo Järvemuusi-

Gods”

ka

korda

kokku

jmt.) Nagu ennist mainitud, oli kava
pandud Pärdi lühematest

jõudsid Pärdi päevad ka Hiiumaale

test

(Tallinna Kammerorkestri ja solisti-

kontserti

de kontsert „Tabula rasa” Tõnu Kal-

oli missa struktuur.
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oma

siis kes veel?

loodi 2014. aastal kuue

pöördudes tagasi Pärdi päe-

vade kui
natuke

suurimatele,

Kontserdil „L’Abbé

Pes-

lõputult lihtsalt ja siiralt,

nii

samas nii

Ja

räägib

maailmast ja inimese suhetest Ju-

soa

„Ka-

pokajanen”. Bachi kantaat ja Pärdi

sellest

Rajandi kirjutab
päevade kavaraamatus

oma

näljastele”) BWV 39 ja Arvo Pär-

do Pessoa tekstidest.
Pärdi

Johann

ja/või

teoste

teos-

osadest. Kusjuures

läbivaks

konstruktsiooniks

Sealjuures, kui

esi-

Brich dem Hungrigen dein Brot…
Kristel

Üksvärava fotod

tusele tulnud
visest”

Kyrie pärines „Missa bre-

(2009/2010),

syllabicast”

siis Gloria „Missa

(1977/1996).

Ja

niimoo-

kontekstis. Näiteks sellist lihtsat,
dikordustel

siipi

noo-

põhinevat ostinato-print-

nagu kõnealuses

oopuses

Pärdi

di sai vaheldumisi kummastki Pärdi

ülejäänud loomingus just ülearu tihti

missast kuulda missa ordinarium’i

ei kohta. Kuulama

jestuses kõiki muusikalise
kuni

jär-

liturgia

osi

lõpetava Ite, missa est’ini välja.

tintinnabul’i-stiilis

des

Helilooja

gasi vaadata,

sellist

siis

missaosad võeti

praktikat,

et

jumalateenistuse käi-

gus ettekandeks eri autorite

missadest,

selline

stiilikomponenti-

de või „moodulite”

mõttele,

järjestamine

et ülesehituselt

omalaadse

Lisaks kaasahaaravalt
tiliselt

pole

mi-

dagi uut siin ilmas.
Pärdi

teose

Agathon”

ja kaheksale tšellole esitust kuulates
tõdeda,

siiski veel
senise

et

on.

midagi

uut siin ilmas

Vähemalt Arvo Pärdi

ja hästi tuntud tintinnabul’i-stiili

ni”

viis

tegemist

põnevad, müsmõjuvad sonoristlikud värvid

tšellode ansamblilt „L’Abbé

„L’Abbé

(2004) tenorile, baritonile, meekoorile
võis

on

moodulkompositsiooniga.

muusikalises

Nii et

into-

häältejuhtimisega.

kasutati mõnikord ka renessansiajastu

liturgias.

teritama

natsioonid vaheldumisi kolmkõlalise

Kui nüüd

mõningaid paralleele otsimuusikaajaloo hämarustesse ta-

ja kõrvu

panid ka muusika dramaatilised

Agatho-

lõpuosas…
Vokaalselt

kirkalt

ja kirgastavalt

mõjus sel kontserdil ka „Kleine Litanei”

(2015) segakoorile

kanne. Teos

on

a

cappella

ette-

valminud Wien Mu-

seumi tellimusel Viini Püha

teater muusika kino

Virgiliuse
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kabeli taasavamise
lius oli 8.

puhul (püha Virgi-

sajandi teoloog ja Salzburgi

piiskop). Kindlasti tuleb esile

tõsta ka

„Da pacem Domine” ja „My Heart’s
the

Highlandsi”

kõnekate

süvitsi minevat,

in

n-ö

pauside dramaturgiat süga-

valt tunnetavat esitust.
Pärdi

Kammer-

koori ja Tallinna Kammerorkestrit diTõnu

Kaljuste, oli nii muusika

sisuliste kui ettekandeliste kvaliteetide
täiesti maailmatasemel.

osas

Pärt

Bach ja

kuidas teisiti saakski! Kontser-

—

pillidel kõlab bassiregistris aeglane,
sammumotiiv, mis

nn

sistentsi

Bachigi

mes

teoses. Kui

Gloria’s rõhutas Tõnu

energiat ja tõi kooriga veenvälja Pärdi kooritekstuuri kogu

valt

kõlalise

Ja Credo’st

avaruse.

tult värskelt ja
žoorne

positiivselt mõjuv

ja kummaliselt kaasahaaravas pü-

Kahtlemata

terviklikuks,

ma-

pööre, seda kõike elavas tem-

pos

tes.

kujunes

eelnenud minoorsuse taustal ootama-

situs taktimõõdus.

seda eelkõige
partiide sidususe mõt-

siis

Kaljuste selle osa

sisemist

dem Hungrigen dein Brot” ettekanne
koori ja solisti

Pärdi „Berli-

Messe” suurepärasest esituslikust

ner

di avateose, J. S. Bachi kantaadi „Brich

kujunes

mõjub inimek-

ajatu üldistusena. Nagu mit-

tervikpildist detailsemalt rääkida,

päevade lõppkontsert „Pal-

ve”, kus Eesti Filharmoonia

rigeeris

algust, kus orkestri madalatel keel-

Messe”

vajab Pärdi „Berliner

ettekanne

Peab märkima, et koorisolistidel

dirigendipoolset
muusikalis-dramaturgilist lavastamist

selles

ning

kui kooril endal. Siinkohal tuleb eral-

Tõnu Kaljuste meisterlikku lavastajakätt oli tunda igas kõlanud taktis.

di

on

välja

was

kantaadis

tuua

kandvamgi roll
aaria

„Höchster,

Öeldu kehtib ka kontserdi lõpus kõla-

(V osa), kus

sai kuulda

nud „Palve”

soprani

ich habe”

(2018,

solisti ja flöödi nauditavat ansambli-

esiettekanne)

partnerlust ja muusikalist dialoogival-

pokajanen”.

midust.

siin

Sujuvalt voolujoonelise kan-

tileeniga kõlas ka aldi

aaria

„Seinem

Schöpfer noch auf Erden” (III osa),
mas

sa-

kui bassi aarias „Wohlzutun und

mitzuteilen…”

(IV osa) ilmnes

mõnin-

—

see

näib

se

tilk meepotis.
Eesti

küllap

to tõi lausa

avaosas,

kus

koori-fuga-

mängleva kergusega välja

kogu Bachi häältejuhtimise keerulise
polüfoonia ja selge kontrapunktilise
reljeefi. Artikulatsiooni mõttes väga
täpselt ja seda

üsna kiires

Arvo Pärdi

tempos!

järgnenud suurteosel

„Berliner Messe”

on

mõtteline, kohati

üsnagi tajutav side Bachi vaimumaailmaga
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—

vene

õigeusu liturgi—

olevat tähtis

väljatoomine. Kuigi
esmapilgul ehk mingi tehniliseal tegelikult peimuusika
liturgilise
õigeusu

parameetrina,
vene

on

harmoonia. Ja seda mitte muusikakoo-

Filharmoonia Kammerkoori

kõrghetk selles Bachi kantaadi ettekandes oli

tundub

lähtuvalt

tasakaalustatud

dus

päris vale-noodi-

„Kanon

vertikaali ehk homofoonilise kooskõla

gaid intonatsioonilisi probleeme. Kuid
see

teosest

Kooritekstuuris

lise muusika eripärast

õnneks

polnud

versiooni maailma-

kohta

tasub vaid kuulata Sanctus’e

li

harmooniaõpetuse mõttes, vaid selle

sõna vaimsemas tähenduses.

JUMALATE

ÜLEVAATAMISE

AEGU

Mingo Rajandi „Creating Gods”
Pärdi

päevadel

2018

Saale Kareda

Muusikaline

Gods”,
6.~

„Creating

Pärdi

päevadel

sep~tembril~ Niguliste~ kirikus.~ Idee~ ja~

muusika
tid

lavateos

esiettekanne

autor

Alberto

kunstnik
sana

Mingo Rajandi,

teks-

Caeiro/Fernando Pessoa,

Laval Paul

maa),

Curley (näitleja, vokaal; Iiri-

Seán Mac Erlaine

(klarnet,

elekt-

roonika, vokaal; Iirimaa), Mingo Rajandi
(kontrabass, elektroonika, kannel), Ahto
Abner

(vibrafon,~ löökpillid,~ elektroonika).

Kristjan Suits,~ koreograaf~ Ok-

Tralla,~ helirežii~

„Creating

Gods”

Mingo Rajandi ja

Haar

Niguliste

Tammik.

kirikus. Pärdi

päevad,

2018.

Ahto Abner.

teater muusika kino
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Mingo Rajandi muusikalist lavateost

ka

„Creating Gods”

selikule

di

päevade

esitati tänavuste Pär-

Niguliste kirikus

raames

siinne refleksioon põhineb
septembril nähtud etendustel.

helgusele, teksti häbenematult lap-

kule

jumalavallatusele ja oskusli-

valguskujundusele kergemaks ja

neljal õhtul,

õhulisemaks, raske ajaloolis-religioos-

8. ja 9.

ne

taak

Et lavateosest kirjutama hakata oli või-

malik alles kuu aega

ei ole siin-

hiljem,

pudenes ja

murenes.

Põhiroll oli kanda sõnal
sed

tekstid,

mis

kohal fookuses mitte niivõrd lavastus

Pessoal,

ent mida oli

detailses

millele

sekundeeris

tunud
ses

plaanis kuivõrd mällu salves-

kogumõju ja tähendus

praegu-

ühiskonnas.

modifitseeritud),
Mingo

lihtne ja kaunis muusika
sitseerimine

(ingliskeel-

põhinesid Caeirol/
Rajandi

(vahetu

mu-

pluss eelsalvestatud

ma-

terjal). Selgituseks: portugali luuletaHelilooja ja kontrabassimängija Mingo
Rajandi autoripositsioon

lavateose

on

„Creating Gods” kandetala.

putult heatahtlikult, siiralt ja
tiliselt

maailma tunnetav

suhtuv

loojanatuur

on

Ahto Abneri, Paul

empaa-

ja sellesse

lavaloo

sündis

taja. Kontseptsioon

lõ-

Tema

hinges-

koostöös

Curley ja Seán

Mac

mide,
nime

oma

poolest,
loomingut heteronüü-

st erinevate fiktiivsete isiksuste

all, kel igaühel

oma

personaalne

„elulugu”. Alberto Caeiro

on

üks tema

tugevaid heteronüüme, kelle

esimesi

atmosfääri loomisel mängisid valguskujundus ja kunstnikutöö (kostüümid,

selgelt tunda,

on

et

ja Paul Curley kanda, hoiab lavastuse

telge

esimesest viimase hetkeni

Rajandi, kes

on

kõige

nähtamatud kiired

Mingo

toimuva süda

suundades

kõigis

temast

loovad

—

lähtuvad
lavakom-

positsiooni terviku ja annavad toimuvale tähenduse. Rajandi

on nii

ta

on

ühtaegu

Lavateoses

maskid),

ruumi looja ja hoidja.
„Creating Gods” loo-

kuulajaile-vaatajaile üks omalaadmuinasjuturuum, kus viibides oli

võimalik kas suhestuda või mitte

su-

hestuda

aga ka kaks

põnevat ja üht-

lasi meditatiivset koreograafilis-panto-

improstseeni (tänu millele liigendus lavastustervik kolmeks osaks),
miimset

mis lisasid toimuvale uusi

impulsse ja

varjundeid.

keskme

hoidja kui ka keskmest väljapoole jaga-

ne

müstifikatsioonide

avaldades

ühendusega. Ehkki dramaturgiplaanis oleks tähtsaim roll näitle-

tegemist

di

duslike

peateoseks on luuletsükkel „Karjade
kaitsja”. Väga olulist osa sugestiivse

on

nilise

ja;

(1888–1935) oli tuntud kirjan-

Pessoa

mõttekaaslaste harmoo-

Erlaine’iga ning

lises

ja, kirjanik, kriitik ja filosoof Fernando

Lavateoses

eristada kolme

„Creating Gods”

võis

paralleelselt kulgevat

kihistust. Esiteks Caeiro tsüklist „ Kar-

jadekaitsja”
jul,

mis

VIII

varem

osa

tekst originaalku-

eesti keeles

aga mille eestikeelse

ilmumata,

tõlkega

võis tut-

vuda kavavihiku vahendusel. See ku-

väljapakutud impulsside ja
teemadega ning kogeda, mida need

jutab endast mittekanoonilist ekspres-

impulsid vastuvõtjas tekitavad. Nigu-

läbi kui igavesest loovast

liste kirik

on

oma

topelttähendusega

ajaloolise kiriku- ja

praeguse kontser-

disaalikeskkonnana

targalt

ära kasutatud

Ajalooline kuliss
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—

—

oli

ja tööle

siivset lugu

taevast

kõik

nii

Jeesuslapsest Caeiro pilgu

lapsest, kes
jalga lasknud, kuna seal on

võlts ja vale. Caeiro tekst si-

ruumina

saldab rohket vaimukat

pandud.

ralismini

muutus tänu muusi-

(kohati natuulatuvat) sarkasmi dogmaa-

tilise ristiusu aadressil. Teine tasand

„Creating Gods” loodi kuulajaile-vaatajaile üks omalaadne
muinasjuturuum, kus viibides oli võimalik kas suhestuda või mitte suhestuda
Lavateoses

väljapakutud impulsside ja teemadega…
Siim Vahuri fotod
on lugu, mida jutustab meile Mingo
Rajandi koos oma mõttekaaslastega, ja
see

on

oma

lugu mehest, kes

väikese

tütre

ning,

lapsevanematele sageli
jumalikustanud.

on

kaotanud

Lavateose

see

nagu

omane,

on

alguses

mub tütar mehele unenäos; tal

on

„Karjade kaitsja”
hele

on

ja toodud

teisi Pessoa

ja

tugevaid kujundeid,

nagu

kuteemade

kontrapunktina, maskide

efektne ilmumine à la Deus

jm. (Spontaanse, ehkki

ex

mitte

machina

planeeri-

lugu,

mis kasutab

tud,

Caeiro markantset teksti

ingliskeelses

dusena lisandus ühel etendusel

tõlkes,

ent kus

Jeesuslapse asemel öel-

dakse alati „she”.
se

Suure sisseelami-

ja empaatiaga jutustatakse meile

lugu mehest, kellelt

on

võetud

Kolmas

on

tema

abstraktne

inimkonna

laps.

ebaõiglaselt
tasand

ja mittelineaarne

—

„lugu”, kes loob juma-

laid välises maailmas,

taipamata,

et

va-

tekste

ahelad, külm krell valgus kiri-

il-

üht-

sisse

seest.

VIII teksti ette

põimitud

ta

lasi kõik Jeesuse atribuudid ning lahti hakkab rulluma

jumalat saab leida ainult enda

aga konteksti hästi sobiva täien-

üht ristiusukriitilist lõiku ka
alarm kui

wake-up~call.)

aga siiski mitte

enne

tuletõrje-

Tegemist

ei ole

sõttaminekuga juma-

la kui Looja vastu, vaid lihtsalt teatud
oluliste küsimuste püstitamisega. Või
nagu

Mingo Rajandi ühes intervjuus

ütles: „Miks

me arvame,

et

jumalal

po-

le huumorisoont?”

teater muusika kino
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Rajandi näib jagavat
teistlikku

ronüümi kaudu

on

Pessoa

muudetud võima-

likult lihtsaks ja vabastatud

üleliigsest

metafüüsikast. Muusikas avaldub

see

religioosse ja spirituaalse „tähen-

ma

dustiinuse” kontekstis oli Mingo Ra-

jandi

lavakompositsiooni

Gods” riivatu,

ülimalt heakõlalise, džässilike impro-

malavallatus”

visatsiooniliste

da

sa

arendustega ning liht-

meeldejääva meloodika ja rütmika-

ga

mis ülistab

helikeelena,

puhtust,
kõrvu

siirust

ja

looming:

Jüri Reinvere

varase

Rajandi muusikas

muusika

ning

ja

lapselikult

„Creating
süütu

väga värskendav.

„juMi-

lavastus aga kokkuvõttes meile

see

öelda võis tahta?
Eks nii, nagu ilu

lapselikku

süütust. Kohati tuli

muusikamaail-

eesti

Tänapäeva

pan-

mis Caeiro hete-

ontoloogiat,

des,

on

on

ka tähendus

vaataja silma-

kogeja

tunnetu-

Järgnevalt üks paljudest

ses.

likest.

Oleme

veetnud

võima-

inimkonnana

teksti ühenduses võib ajuti tabada min-

sajandeid (kui

git samalaadset häbenematut vahetust.

teatud infantiilses staadiumis, kus ole-

Oma

lättest

loomingulisest

Rajandi paari

aasta

julged unustada

maailmas, ja sõdinud selle nimel, kelle

juhtub…”1Lavateose

„Creating Gods” muusikalise koe kõige

meeldejäävam

meloodiad,

mis

osa

on

on oma

hingestatud

lihtsuses kau-

nid nagu lumehelbed.
tundus

Lavastusse

loonud endale kõikvõimalikke ju-

me

malaid

keegi olemise ja liht-

salt vaatad, mis

jumal

väljaspool ennast,

on

juba kümme

jäetud

aastat

usul

sellesse), teaduspõhise meditsiiajal lisandunud „püha”

majanduskasvuni

tembri etendusel varieerus

puudub üldse,

mõn-

dagi eelmise õhtuga võrreldes ja
etendus

mõjus

Rajandi

eeltsiteeritud

ge

ka

kompaktsemalt.
loomingupõ-

ülimalt sümpaatne ja

on

(kaugeltki

oma

üles ehitatud ja lihvitud alter
lavalise

võivad

jul-

mitte kõik muusikud ei

julge ju loobuda iseendast,
ent

see

hästi

ego’st!),

kompositsiooni loomisel

sedalaadi

spontaansuse

ra-

kendamisel ilmneda ka omad kitsas-

kohad,

mis

„Creating Godsi” puhul

väljendusid mõningate alaosade
mises.

Näitleja Paul Curley rõhutatult

teatraalne

esitusstiil

teemakäsitlusega,
teksti

osakaal

ent

tulnuksid

sobis

deklameeritud

pikk (võib-olla

üldmõjule kasuks

gad kupüürid?).

omaenese

jne.

tuumaga
siis

Kui

inimese

on

nõrk või

jääbki üle toetuda

vaid välise maailma autoriteetidele ja

jumalustele. Aga kas

me

tõesti peame

jäämagi sellisesse abitusse müttama,
ajast
rites?

põlvkonnast põlvkonda,
pidevalt neissamades ämb-

aega,

kolistama

Mingo Rajandi kaastundest ja
tulvil muinasjutuli„Creating Gods” kujutas

inimarmastusest
ne

teekond

endast ühte võimalikku lähenemist, et
panna

meid üle vaatama noid juma-

laid välises maailmas, kelle
varasemate

me (koos
põlvedega) oleme endale

ise loonud.

valitud

tervikkompositsioonis

tundus siiski ülemäära
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veni-

koo-

siiani veel üksnes inimeste

püsib

side

nii

(mis, olles

kunstlikus

mas,

nini, viimasel
olevat

n-ö välises

õigem. Alustades religiooni-

dest kuni rahasüsteemini

improviseerimise ruumi, sest 9. sep-

himõte

aastatuhandeid)

taguses „Avaru-

se” videos nii: „Kas
iseenda ja selle

kõneleb

mitte

mõnin-

Viide:
Tammo Sumera video „AVARUS esitleb:

Mingo Rajandi portree”, avaldatud
2014.

—

12. mail

https://www.youtube.com/

watch?v=JF879gJcBkI

PATRIARH

PÄRDI PÜHAMU

Karin Paulus

Arvo Pärdi keskuse avamist Laulas-

kohalike

maal võib

vaat et

pidada selle

aasta arhitek-

tuurielu suursündmuseks. Tänavu
valminud veel mõned tähtsad

on

majad

tuletõrjedepoo ja palverännumaja
(mõlemad kurioossel kombel Vastse—

liinas) ning
nas,
oma

uus

kohtuhoone Tallin-

kuid rahvusvahelist furoori on

nii

gastroll-staararhitektide kui ka

kultushelilooja
ge esimene.

tõttu tekitanud eelkõi-

Objektiivselt

võttes

pole

loome

sugugi

vastupidigi,

kahvatum,

ent suurmeistrite

puudutus mõjub erutavamalt.

Mui-

dugi lähevad ausal ajakirjandusel ka
arhitektuuri

(nagu

paljude

teistegi

valdkondade) kajastamisel sageli
suturundusega suusad risti,
võimalik

müügitöö

aru

saada, kas tegu

on

si-

pole
tubli

või sõltumatu käsitlusega.

Hoone, mis
kui ka

nii et

on nii

külastuskeskus

töökeskkond, pole tüpoloogi-

Arvo Pärdi keskus Laulasmaal. Arhitektid Fuensanta Nieto

ja Enrique Sobejano.

teater muusika kino
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liselt küll

midagi keerukat,

kultuuripildis

ent

meie

kaheldama-

tegu

on

tult kõneka ja harukordse

objektiga.

Võrreldava

kinkinud

teona

riik

on

maja olümpiavõitjale Erika Salumäele. Arvo Pärt

on

saanud endale
mi

sarnast.

oma

aga

elusügisel

midagi majamuuseukontseptsioon ja

Hoone

missitu

ja

traditsioonidega

mauri

seid loov Córdoba

seo-

kaasaegse kunsti

keskus

(2013) ja Marokos Marrakechis
kaasaegse aafrika kunsti muu-

asuv

MACAAL

seum

(2014).

Nii

on

päris

et Pärdi konkursi näol oli His-

selge,

paania tipploojate jaoks tegu piisavalt

kõrgelennulise ja inspireeriva

võima-

ka esteetika seostuvad väga tugevasti

lusega. Nagu ka

Arvo Pärdi isiksuse ja tema

ja välismaise autorkonnaga projektide

eripäraga. Tõik,

loomingu
kõvaspoolt
riigi

et

ti rahastatud keskuse arendamisse

on

suurel määral sekkunud-kaasatud ka
Pärdi

perekond,

oluline. Nõnda
suurem,
samas

aga

minu silmis vastu-

on
on

maestro

kunstiline

puudutus

suveräänsus

väiksem.

Kuigi hoones

on

viisakas saal, he-

lilooja arhiiv ja raamatukogu ning
tegelda saab ka teadustööga,
eelkõige

guru

verännakule” läinu saab
kohaloleku
ka

on

pühamu, kuhu
kogeda

valgust ja pileti

see

„pal-

indulgentsi moodi patulunastust.

Võib oletada, et
köitev ka

on

meeli-

paljudele välismaistele

dismuusika
Hoone

kompleks

nüü-

projekteeriti

2014. aastal Nieto
tectosi büroo töö.
santa

Nieto ja

kaheetapili-

aastate

kontor
on

gu

Sobejano ArquiAbielupaari

Fuen-

Enrique Sobejano

hitektuurifirma

ar-

tegutseb alates 1980.

keskpaigast. Praegu on neil
peale Madridi ka Berliinis. Te-

tõeliselt vägeva

le võtmetegija

ti Rahva

Muuseum), aitasid hispaan-

lastel meie oludes paremini hakkama
saada ja nende

tegemistel silma peal

hoida kohalikud arhitektid. Nendeks
olid tunnustatud

tegijad

Tanel Tuhal

bürooga. Kuigi nad

on

oma

Ra Luhse

ja

teinud

nende

arvukalt kortermaju,
on
portfoolios ka Jõhvi kontserdi-

maja ja ülimalt õnnestunud Birgitta
klooster.

Laulasmaal, rahvajuttude kohaselt
laulvate liivade järgi nime saanud külas

paikneva keskuse asukoht

on

likult täiesti ratsionaalne. Seal
taid olnud

tege-

on aas-

helilooja üks kodudest

—

lisaks Pärdi sünnilinnale Paidele, kus

sõpradele.

konkursi tulemusena, mille võitis

se

puhul (esimesena meenub näiteks Ees-

guru

ostes ehk

teiste sellise kaliibriga

tandemiga,

Sobejano

on

lisaks

mil-

prak-

talle

on

meline

pühendatud Muusikaaia
kohmakate

ni-

skulptuuridega

haljak, ja lapsepõlvekodule Rakveres
(mille keskväljakul asub rattaga poisike)

—,

nii

et

pole mingi

imeasi näha

klassikut rannal patseerimas või ka
oma

keskusesse sisse

asutakse päris metsa

piilumas. Kuigi
sees,

on

pealinn

kontsertide ja vastuvõttude korraldamiseks

ja välismaalaste

võõrustami-

tikutööle ka Berliini Kunstide Ülikoo-

seks siiski lähedal. Koht sisendab, eri-

li

nevalt

disaini aluste

õppetooli professor,

Nieto aga Madridi

Euroopa Ülikooli

professor.

nad saanud mit-

meid

Koos

preemiaid,

on

nagu

Euroopa

aasta

muuseumi auhind aastal 2012 Madinat

al-Zahra muuseumi

loomingu võimsad näited
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väikelinnadest,

globaalses perspektiiviski
vat eksklusiivust

arvestata-

ja teatud annust

mantikat. Parklast viib keskuse

ro-

juurde

Nende

valgustatud metsatee,

mis aitab suge-

kompro-

reerida elamuslikkust:

tajuda tuulepu-

eest.
on

halearmsatest

Pärdi muusikale omast suursugusust,

hanguid, niiskust ja sügisest lõhnapa-

tuuri

letti, kuulda lindude häälitsusi, näha

et

pruune ja rohelisi värve, märgata

punkt. Majal

ni

ja männiokkaid.

het, kas tegu
—

on

Ei

see-

ole ju erilist

va-

Pärdi-või Lottemaaga

teemapargilik meeleolu loomine

elutähtis mõlemal

Ühekorruselist
vad

on

puhul.
hoonet

ei

ümbritse-

geomeetriast saab projekti

algust

ega

saa

iseloomustas arhitekt Enrique
oma

Kui

esialgne

konkursitöö

siseõuekestest

oma

välja

seenekübarat meenutav mikroterrass,

mändide ja tundliku

maastikku,

üm-

kub

hul ja

väes kasutatavat

siiski ei

paku. Aknad ulatuvad valda-

võlus

turritavate

sulandumisega

siis praegune lahendus pa-

ber maja ukerdada, kuid mis saju pu-

kogukamale figuurile peavarju

Sobeja-

meeskonna lähenemist.

millel saab

tasakaaluharjutusena

lähte-

olla nurki, sel

pole
lõppu, sellest saab voolav
ei

hoone kesk ümbritsevat maastikku,”

no

puutüvesid meenutavad postid ja

ja maastikuga. „Nii otsustasime,

väljast küll kamuflaažiefekti (sõja-

kuid

on

kaitsemaskeeringut),

siiski võrdlemisi tuim. Seda

valt maast laeni ja sealt avanevad väl-

muljet võimendavad alusmetsa kait-

jast uudistajale rahumeelsed puidu-

seks hoonet piirama sätitud

sed

vasti

interjöörid ja

seest

loodusvaade. Autorid

hingekosutav
jõudsid sellise

lahenduseni, arvestades ühtaegu kolme

valdkonnaga
Kabeli kõrval

Vaade

—

on

muusika, arhitek-

ajutised) köied,

mis

(loodeta-

ei kutsu

su-

gugi ümber maja uitama ega soosi si-

se- ja välisruumi ühekssaamist. Ehitamise lihtsustamiseks ei säästetud

niigi

suurimaks ehituskunstiliseks õnnestumiseks sisearhitektuur.

raamatukogule.
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Saja neljakümne kohalise saali puhul on rõhutud eelkõige kuulamisaistingule.
põhilised ehted on laest parvena alla rippuvad akustilised elemendid

Kammersaali

ja toolide
hoone

eri värvi katted. Fotol ansambel Vox Clamantis

Harri Rospu

fotod

männikus olemise tõttu ka suuri

Õnneks

on

puid.

siiski alles tillukesed sise-

millinagu omalaadsed oaasid,

õued,

dirigent Jaan-Eik Tulvega

pidulikul avamispidustustel.

seid näeme viimasel
ilmas üsna

ajal kõikjal

maa-

palju (meil näiteks Sõmeru

keskuses). Need toimivad õhuauku-

kalduvus

himustada

senitabamatut

ja kättesaamatut ning

soov

vaatenurgad ja

tüübid. Ilmselt

on

üsna

õige,

kogemuseks peetakse

Petrarcat ahhe-

tama

emotsionaalsemaks.

Nii saab ka Pärdi keskuse

mi

ja

luksuslahendusena

hoonet lausa

vigurvortäiendab

liftiga varustatud

torn, mis meenutab

vaate-

pannud vaadet Ventoux’ mäel.

külastaja kogeda mõtteliselt koos heliloojaga avaramat

maailma, raputada end vabaks

maistest kütketest.

Ühele mustika- või pigem

selgelt Itaalia kiri-

kute eraldiseisvaid kellatorne ja futu-

sikavälule

ristide loomet. Kuigi meri

See

ja ilus
tesse
ses
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on

ka metsa all,

pole kaugel

paistab kõrgus-

pürgimises ja sealt alla kiikami-

olevat

midagi inimesele eriomast,

stereo-

et üheks

märgilisemaks keskkonnaesteetiliseks

dena ja muudavad siseruumi oluliselt
Meie oludes ebatavalise

raputada

maha tuttavad

vorm

on

tehtud

betoonist
meenutab

minimalistlik
oma

muu-

õigeusu kabel.
väike-

pingestatuses ja

ka absurdsuses veidi maalikunstniku

Giorgio de Chirico metafüüsilist lähe-

nemist

ilmast
mi.

ühel hetkel satud tavamaa-

—

täiesti

teistsugusesse

esiti veel mitte

See,

maalingutega hoone
Athose
ti

aegruu-

toolitüüp

Forum

pühendatud

dugi

on

Pär-

on

tekstidega inspireerinud,

ja
Ristija Johannese kloostri

Essexi Püha

Saali

päris valmis

pühale Siluanile, kes

oma

elemendid ja toolide eri värvi katted.

Hispaania firmalt

on

Norá, mille

seos

puhul tekib muihelilooja abikaasa nimega.

Ajatust ja kvaliteeti taotlev,

aga siiski

väga moodne lähenemine ei
ka

puudu
mujalt. Läbivalt kasutatakse väga-

asutajale, arhimandriit Sofronile, kes

gi soliidse katteriidega mööblit,

oli Pärtide isiklik tuttav.

elavdab

gana

Naljaka

tõi-

mõjub isadepäeval justkui reliik-

viana selle seina ääres silt

„Arvo

Pär-

oma

beeži puitu. Hoone ruumilise
se

mis

värvitäppidega ruumide

ja praktilisuse tagab

Nieto

puhtuSobeja-

di redel”, mille maestro laenas Nikita

no

Andrejevile maalimiseks. Andrejevil

sisseehitatud mööbel, samuti maitse-

polnud

see

esimene

ikoonimaalidele
2008–2009

suur

võimsad

töö

—

lisaks

kunstiliseks

on

kuulamiseks ja niisama mõnulemiseks
on

suurimaks ehitus-

tektuur. Ka siin domineerisid

Puidune,

hispaan-

Sobejano Arquitectosest.

ga, kehaliselt

täpselt paraja kõrgusemugavalt hõlmatav in-

tiimne

kodustab

soe,

ruum

mapilk.

Tänu

tamine

ja võib

haruldase

gedes

tegelda tänapäeval

keskendumisega

—

sisse minnes. Peale

väärtuseks

ja

siin kiirus-

lõpeb

või muusikat kuulates

loomingu
on

külastaja sil-

plaanilahendusele

mahedale olustikule

vas-

seinamaalingud

õnnestumiseks sisearhi-

lased Nieto

kad erilahendused, nagu näiteks

tuvõtu- ja raamatukogulaud. Muusika

Maardu Peaingel Miikaeli kirikule.
Kabeli kõrval

Eestis Retlaris tehtud

teinud aastail

ta

on

jooniste järgi

kujunduse

nii

kas lu-

ja Pärdi

looklevates koridorides pesa

nutavad kõrge

mee-

seljatoega tugitoolid.

puudu ka lasteala,

Ei

mis seostub nii loo-

duse kui ka Pärdi muusikaga. „Käin
juba lasteaias,” laulab mudilane ja ema
on

veidi häbelik.
Pärdi

loomingu kummastav eksis-

tentsiaalsete küsimuste esitamise viis,
milles

põimuvad religioossus ja abst-

raktsus, otsingulisus ja laenulisus,

on

leidnud Laulasmaal endale sobiva pal-

vela, kus saab käia heliloojaga
seses

mõttes

samu

sõna ot-

radu.

aegluse

pealetük-

kimatus, mida tänapäeval just ülearu
tihti ei kohta. Isegi saja
halise saali
ge

puhul

on

neljakümne ko-

rõhutud eelkõi-

kuulamisaistingule.

maja üld-

Kui

akustika lahendas meie üks tuntumaid

professionaale Linda
saali akustika töötas

tica, põhjuseks

Madalik,

välja

mitte siinsete

listide kehvad oskused, vaid
et

konkursi võitnud Nieto

oli selle

spetsia-

asjaolu,

Sobejano

firmaga varemgi koostööd

nud. Kvaliteeti rõhutava
kammersaali
parvena

siis

Arau Acus-

põhilised ehted

alla

rippuvad

tei-

puitkattega
on

laest

akustilised

teater muusika kino
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KORDUSTE TABAV MUSTER
Mõtteid Marianne Kõrveri
laulud.

portreedokumentaalist „Lageda
Tõnu Kõrvits”
Õun

Silver

Dokumentaalfilm „Tõnu Kõrvits.

La-

geda laulud” (Klaasmeri,~ Eesti~ 2018,~

Kõrvitsa helimaailmas

58~

teistele

min).~ Režissöör,~ stsenarist~ ja~ produtsent:~

Kõrver

Marianne Kõrver.
Sikk

Operaatorid: Margus

ja Marianne Kõrver.~ Helirežissöör:~

Lauri-Dag Tüür.~ Film~on~valminud~Eesti~
Rahvusringhäälingu korraldatud portreefilmide~konkursi~ raames.

se

olla kunagi küsinud
fotograafilt, kes iseäranis

muusikuid
kuidas

armastab,

pildistada

et

„kas tegelikult tahaksid ik-

on,

linal toimuvale

ümbritsevad,

luks Marianne Kõrveri
ette. Marianne aga

hab

panen

naljavi-

sama

ütleb,

küsimuse

et ei, tema ta-

ikkagi ennekõike filme teha.
dokumentaalfilm

Kõrveri

mõtestab

Kõrvitsast

peegeldades

ma,

inimeste kaudu.

maailmas
Tal

„Lageda

on

on oma

aega

oma

tes oleme
summa.

ka

Tõnu

helilooja siseil-

teda

ümbritsevate

Nagu iga ilus

asi siin

helilooja ajalik nähtus.

algus ja lõpp.

Ta

jagab seda

kaasaegsetega. Mingis
me

mõt-

kõik üksteise korrutiste

Elades siin ilmas ja

jagades

teo-

Teosest saab

raam.

Tõnust

ja eel-

pajatavad teda

enamuses

lihtsad

ini-

mesed, kellel pole muusikaharidust.
Teiste

seas

julaid ja

võtavad sõna Kersti Kal-

Doris Kareva. Lausa

nimme

hoidutud küsitlemast muusika alal

töötavaid

Pärast

Kõrvitsa

kaudses kui ka sõ-

tema muusikast

vastus kõlas

jaatavalt.

nii

otseses mõttes

on

esilinastust

võtnud

maailma, milles elatakse.

kagi muusikaga tegelda?”. Naljatlev
laulude”

portreedokis.

viimases
on

„Lageda laulud” ja loonud sellest

na

tuttav

mu

ühelt Eesti

oma

Kõrver

kõige
Üks

ning mida see
tähendab, uuribki Marianne

professionaale ja see avab
heliloojat linal ehk veidi tavatust vaatenurgast. On ju muusikadokkide

pu-

hul

eri-

(ja õigupoolest ükskõik

mis

ala inimest

kajastavate filmide puhul)

tavaks,

portreteeritavast räägivad

et

kolleegid

tema

või

sionaalid. Kõrver

sama

on

ala

profes-

aga teadlikult ot-

sustanud minna teist teed. Ehk
selle taga
on

peitub
vajadus mõtestada, milline

üldse klassikalise muusika funkt-

sioon

tänapäeval? Kultuurikogemuse

mitmekesistumisel

on

süvamuusikale

jäänud külge märk kui millestki

sü-

seda aega teistega, mõjutame parata-

gav-keerulisest, mille juurde tavakuu-

matult üksteist,

lajal asja pole. Kuigi

lahutamatus
tud

ümbritsevaga

nagu oleme

ka meid ümbritseva

Kuidas
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oleme

seoses,

seo-

loodusega.

peegeldub elu ja loodus

Tõnu

oma

Tõnu muusikal

helgekõlalisuses pole seda

minu arvates olnud. Tõnu

selt üks neist

on

muret

ka ilm-

loojaist, kes peab vajali-

Maailmas täis üksikuid inimesi

on

muusika,

see

ühendab neid…

Kaader filmist
kuks kontakti laiema
ei

puudu

tema

muusikaga, ja nii
loomingust ka vaikselt

svingiv bluus. Üks
muusikast
must
na

on

meie

ja

suur osa

eesti süva-

ja loonud

sin-

paigutada
on

oma

Tõnu

võtnud

väikeses

filmis sellest maailma, milles kõik pa-

jatajad asuvad. Mingis

mõttes

väljen-

ekraniseeringu visuaalis.

Intervjueeritavaid filmides
alati suurte

esindab kahtlemata

helilooja naabri-

paraadportreega. Selles seisneb ka

Tõnu muusika

ka

plaanide kõrval

on

jäetud

ruumi ka

mi

pole tegemist piduliku

üks tugevusi ja nagu hea

püüab ka
tema

vastu Tõnu

soe

Linalt

keste kahtluste ja väikese ontlikkusega. Vaikselt tilkuvatest mõtetest,

da

Brontë kõlav

luule, moodustub kaar,

mis filmi kulgedes tasa ots

otsaga kok-

meenutab Tõnu, kuidas ta

muusika,

see

täis üksikuid inimesi

ühendab neid.

Mittemuusikute

mõtetes

avaneb

mi-

„Lageda lauludes” saadab Emily

ku inimese suhe teda ümbritseva

miga. Maailmas

kumab

ja muhe olek koos väi-

ku seotakse. Filmi esimeste

ruu-

fil-

maalgi,

asine dokumentaal kinni elu

mitmekesisuses.

üldplaanidele, milles võimendub üksi-

on

koomilis-

põhjamaist natuuri;

Uusbergi ja loomulikult

see

ka

tädi. Kindlasti

Kõrvitsa. Marianne Kõrver

dub

aga

ränkadele kahtlustele, millest viimast

hoidnud üleval ka päri-

alla võiks pärast Tormist

ka Pärt

kaasamõtlemisele,

lausetega
kunagi las-

temuusikakoolis laulis:

„Igaühel oma
pill, sellel mängib tirilill”, ja kuigi ta
avab filmis

oma

kahtlusi, kas elu jook-

ka väga ootamatuid ja värvikaid tähe-

sul

lepanekuid.

ja erksat meelt, näitab Kõrver meile

Ruumi

on

jäetud soojale

on

võimalik säilitada

teater muusika kino

loomejõudu
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temas endiselt

kirikus

peituvat poisikest, kes
ettekandel

teose

oma

jalgu

sulanud. Üldjuhul ei tundu heliloojatel
filmides

vabadust olevat, mis

nii suurt

on

ka paratamatu ja õige, sest režissöö-

Huvitav on, et helilooja enda kompositsiooniline mõtlemine avaneb ek-

ril

on

raanil kõige paremini just üliõpilastele

Kõrver

kõlgutab.

tunde andes.

Näpunäited õpilastele,

mil moel mõnda meloodiakäiku üht-

teistpidi pöörata, heidavad vähe-

või

malt põgusagi
on

pilgu maailma, kuhu

muidu paras katsumus sisse saada,

asjast

vaid

on

on

nägemus ja muusika

oma

selle

teenistuses.

oma

looduskujundid kas
käikudest või

Tõnu enda mõtte-

Emily

Brontë tekstidest

ja seadnud nendest mõjussümmeetrilised kaadrid. Korduvatest droonivõtete abil loodud

kujunditest moodus-

kui just helilooja mõtteid ei loe või veel

tub elu refrään ja filmi

parem kuule. Tundide

des

muhedat

nalja,

raames

saab ka

eriti kui ühe noormehe

teost arvutist Sibeliuse
ette

programmist

noodikirjutusmängitakse. Ilmselt

teavad kõik, kes kunagi selle program-

miga kokku

puutunud,

on

muusikaline

on

isegi hea

materjal kõlab sealt kuu-

latuna nagu vihma kätte
vorst. See

et

jäetud keedu-

selline huumor, mis töö-

tab ainult kinoekraanil, ja

see

on

jälle

Marianne

filmis võtnud mõned

pingsalt jälgiet Tõnu alati

jõuab järsku kohale,

tunglev impressionistlik helikeel langeb kokku
siva

tema hetkiti kahtleva

ja

ot-

loomusega.

Nagu ma juba korduvalt olen maininud, tuleb Marianne Kõrveri tervikutunnetus filmile väga kasuks. Dokumentaali rakurss
valik

on

intervjueerida

mittemuusikuid

väga selge ja

peaaegu

teeb teose

ainult

omanäo-

üks ilus näide dokumentalisti

liseks, pakkudes tavalisest erinevaid

mis oskab näha

vaatenurki. Kohati tundub aga, et teo-

pilgust,
naljakat seal, kus seda

justkui polekski.
Filmis

on

se

kasutatud ka

palju loo-

selge

vorm

kipub

duskaadreid võimendamaks seoseid

mööda režissööri

elu ja muusika vahel. Tõnu muusika

ent ehk

on

olnud visuaali ja

filmidega tugevalt

heliloojat muusikaakadeepeal kohata, on tal enamasti kõik

filmi veidi ahel-

dama. Tean, et vististiräägin siinkohal

selgest nägemusest,

pakkunuks ka

mõne muusika-

valdkonna inimese või Tõnu lähedase

seotud. Kui

kolleegi intervjueeritute sekka

mia

mine dünaamilisemat

viimase

aja paremad kinolevi filmid

juba nähtud.

Tema

lavateostest

nub ooper „Liblikas”

mee-

(2013), filmidega

les,

et kohati

kipuvad

pilti. Asi

arvaon

sel-

inimeste mõtted

korduma, ja mõne tegevmuusiku

mõt-

ted lisanuks teosele vürtsi. Või oleks

seotud töödest muusika Carl Theodor

ehk olnud abi

Dreyeri tummfilmile

val ka mõne teise helitöö kaasamisest?

kannatused”

d’Arc”, 1928),

(„La

„Jeanne

Passion

de Jeanne

mis Tallinna Kammer-

orkestri elusas esituses koos
ette kanti.

d’Arci

filmiga

Laushiljuti nähtutest kind-

lasti muusika Moonika Siimetsa män-

gufilmile „Seltsimees laps” (2018),
le

puhul olin väga heas

nud, kui tugevalt
filmis
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on

Tõnu

säilinud ja

mil-

mõttes üllatu-

enda helikeel

linateosega ühte

Need

on

japoole

„Lageda laulude” kõr-

mõtted,

mis

filmi enda

jäävad juba väl-

kontseptsiooni,

tunnen, et võib-olla oleks
damine andnud loole

juurde. Näiteks

piiride

ent

avar-

veidi nõtkust

Kõrveri teise heliloo-

japortree, „Erkki-Sven

Tüür: 7 etüüdi

piltides” (2010) tugevus ongi kerges
hektilisuses.

Lühikesteks

etüüdideks

jaotatud täispikk dokumentaal pakub

Kui

mingi jama,

on

siis

mõtlen

ma

mingisugusele jõele,

oma

lemmikjõele…

Kaader filmist

vaatajale kogu
hoides tema
Need

aeg uut

informatsiooni,

tähelepanu alati fookuses.

minu väikesed

on

mõtted,

Jääb vaid lisada,
püsitu kulg”1.

heliloojat „ Lageda lau-

et

Viide:
1

Lao-Zi.

ludes” vägagi omanäolisest rakursist

Mäll.

ja toob meid

nr

oma

on

aga

siiski võib nentida, et Kõrveri terviklik

nägemus avab

inimese olemust.

„kulgetav kulg

vaiksel kordaval vii-

—

„Daodejing”,

tõlkinud

Linnart

Loomingu Raamatukogu

1979,

27.

sil Tõnule ja tema muusikale lähemale.
„Kui

on

mingi jama,

mingisugusele jõele,

siis

oma

mõtlen et isegi praegu, kui

jama,

siis

see

jõgi voolab ja

jõudu,” puistab
lest vormitud

ma

mõtlen

lemmikjõele,
on see suur
sa

saad sealt

Tõnu mõttetera, mil-

looduskujund esineb ka

filmis korduvalt. Vahetevahel ütlevad
inimesed või panevad oma loomingus
kirja midagi sellist, mis alateadlikult
tabab otse
et voolav
natuuri

naelapea pihta. Jäi tunne,

jõgi peegeldab

Tõnu otsivat

ja muusikat niisama hästi,

gu üksik

na-

pildikaader võib tabada kogu

teater muusika kino
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TORMILINE TEEKOND NOORE
PEADIRIGENDIGA II
ERSO

ja Peeter Lilje

1980–1990

Tiina Mattisen

(Algus

Peeter

saada
Kui

TMKs 2018,

Lilje: „Minu

Neeme Järvi

oligi

teisi

Lilje

võimas

ja

eas

dirigendile

on

nr

10)

oma

orkester

määratu õnn…”

peadirigendimantlil

pärijaid,

siis ilmselt veenis

tegutsemine otsustajaid

ta kinnitati 1.

augustist 1980 ERSO

peadirigendi ametikohale. Suurt
tust

see

ei

muu-

toonud, üks täiskoormusega

hooaeg oli ju seljataga, üksnes

ta

palk

tõusis viiekümne rubla võrra.
toona

Kuigi

valitses

ja kvadrofooniliste katsesaadete
Kui möödunud

et

Mozart, siis nüüd tuli kavadesse Schu-

helilooja uudisteos. Avaliku kontserditegevuse kõrval tegeldi järjekindlalt
lindistamisega: „Kui mitte fondivõtte,
esialgse töölindi

tegelane, oli

ri. Valmis

Neeme Järvi saanud 1963.

kui ERSO

peadirigen-

teeme

autori uudisteosest. Sel
vis

nii Estonia

neis

Haydn ja

bert. Igas saates oli kavas ka üks eesti

juhtivale positsioonile sobib teenekas
aastal

hooaegadel olid

saadetes läbivalt esindatud

siis

arusaam,

sar-

jas jätkusid „ERSO stuudiotunnid”.

lõpule

missa” ja

igast

hooajal

viia orkestri enda
on

meie

on

tar-

plaadisa-

helilint Mozarti „Credo

Tambergi

esimese sümfoo-

diks kahekümne kuue aastaselt. Kaks

niaga, salvestada tuleb veel Sibeliuse

erandit järjest võis tunduda ehk liiast,

teine

kuid

lõpuks jäi

noor

dirigent siiski

peale. Lilje ekspressiivne dirigendistiil
pani end maksma. Mark Rais sedastab:
praegu võib öelda, et tema diri-

„Juba

sümfoonia. Plaadistada tahame

teisigi klassika-ja nüüdisteoseid,” jätkab

Lilje.3

Orkestri üks tõsisemaid

probleeme
pillide hankimine.
Ühendriikide, Inglismaa,

oli uute korralike

genditegevus mõjub soodsalt publiku

Ameerika

muusikalise maitse

Prantsusmaa

Lilje jääb

oma

arengule.”1

esimeses

intervjuus

peadirigendina asjalikuks: „Et
ERSO

peadirigendi kohale

asusin

ja Saksa

madest telliti tervete
gu uusi

FV

tuntud fir-

pillirühmade ja-

pille.4

õieti alles

hooaja alguses, tuleb mul teoks teha

Hooaeg 1980/81

programm, milles ise olen vähe kaasa

Hooajal 1980/81 lugesin ERSO kont-

rääkinud.”2 Jätkati

serte kokku 49. Pisemat

nud
ma

kus

abonemendisarjaga
muusikaliteratuuri
olid

tooniandvaks

foonilised
ment,

nr

suurvormid;

nr

1

saa-

„Maail-

šedöövreid”,
vokaalsümuus

abone-

2, „ Instrumentaalkontsertide

kullafondist”
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populaarseks

sisaldas kuut kontserti

numbrites võib olla

—

gitud, kes oli dirigent,
mõnel

segadust

vahel

pole

või

neis
mär-

oli neid

pidulikul kontserdil mitu;

mõ-

nikord oldi laval vaid ühel kontser-

dipoolel —, kuid suurusjärk on õige.
Lilje juhatas 30 kontserti ja 1944. aas-

Peeter

Lilje ja

Kalle Randalu

publiku

ovatsioone vastu võtmas.

Kalju Suurefoto

tast

ERSO

Roman

dirigendina

Matsov viis

ametis

olnud

kontserti; külalis-

sel õhtul Tartus, kus uus peadirigent
juhatas Tšaikovski avamängu „Romeo

dirigentidele jäi 14, enamasti ikka ühekaupa. Kaks korda käisid tol hooajal

ja Julia”, Elleri Viiulikontserti (solistiks

Tallinnas Odüssei Dimitriadi ja Vah-

viiuldajaid Viktor Pikaizen) ja Sibe-

tang Žordania, kahte kontserti juhatas

liuse 1. sümfooniat. Viimasest sai hoo-

ka Paul

leks,

Mägi ning kolme

Eri Klas. Sel-

et tehtu mahust aimu

meeles

saada, tuleb

Lilje
aja enim mängitud sümfoonia
juhatas seda koguni kuuel kontserdil.
—

mend protsenti nende töökoormusest

Nädalapäevad hiljem tähistati sümfooniakontserdiga ETV 25. aastapäeva,

moodustasid

kavas Berliozi „Ungari marss” „Faus-

pidada Lilje väidet,

ülejäänu

avalikud

et viisküm-

Oistrahhi koolkonna üks säravamaid

kontserdid,

aga salvestused.5

Hooaega

alustati

viimseni

ti

välja

ees 19. septembril Jõhseptembril Tallinnas ja järgmi-

needmisest”,

G-duur

Mozarti Viiulikontsert

(KV 216) Jaak Sepaga, Beetho-

müüdud saali

veni Klaverikontsert

vis, 21.

le

nr

5 B-duur Kal-

Randaluga ning Artur Kapi kantaat

teater muusika kino
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Hendrik

„Päikesele”
ETV

Krummi

ning

ja ERi segakooriga. Muusikapäe-

puhul esitati Tormise Avamäng nr 2,
Mussorgski poeem „Öö lagedal mäel”,
va

„Credo missa” (solistid

Mozarti

Ma-

muusikat.”8Nii läkski, kui
detsembris

Handžjan

Armeenia Riikliku

fooniaorkestriga

Süm-

külastas,

Eestit

ar-

meenia muusikast kavas Avet Terter-

jani 4. sümfoonia ja Tigran Mansurja-

kaastegev RAMi poiste-

„Öömuusika». Jerevanis oli ERSO
publiku hulgas ka Terterjan, kel jagus

koor) ja Francki sümfoonia. Alo Põld-

kuuldule vaid kiidusõnu: „Tean neid

mäe leiab arvustuses, et kontserdi teise

suurepäraseid muusikuid veel sellest

re

Urve Tauts, Ants Kollo

Jõgeva,

Taisto Noor,

ja

poole täitnud Francki sümfoonia puhul

ni

mil Tallinnas

ajast,

minu kol-

mängiti

dirigent „teose mastaapsust

mandat

ja sellega kaasnevat venimisohtu”, ja

mustab,

et leidsin orkestri olevat heas

vormis.

[---] Erilist heameelt valmistas

tunnetas

kiidab

gust

Lilje „suurt edasiminekut ja jul-

tuua

publiku

huvitavaid,

ette

tei-

sümfooniat.

kohtumine

[---] Mind

orkestri

dirigendi

noore

nekord raskesti kätte tulevaid teoseid”.

Peeter

Siiski hindab Põldmäe kuuldut „heaks

tus. Leian, et sellise muusiku ilmumi-

reakontserdiks”, millele andis pidulik-

ne on

kust Tormise

sikaüldsusele.”9

Avamäng: „Helitöö kõlas

värskelt, väga tänapäevaselt, haarates

Liljega.

Ta

hoides teda napi temaatilise

dovi „Poeem

Nende
se
va.

sis-

ka

Lilje esimese kontserdireisi kaNeljaks kontserdiks, mis toimusid

2.–8. oktoobrini Armeenias, võeti

juhatusel, kavas SviriSergei Jessenini mälestu-

(sol Ivo Kuusk ning ETV ja ERi
segakoor), Brahmsi Viiulikontsert (sol

Sepp eespool

so-

mai-

Jean Ter-Mergerjan) ja Richard Straus„Salome tants”. Ines Rannap märgib:
„…dirigent läks iga karakteri avamisel
si

lõpuni ja orkester oli

väga sihi-

tänu

—

nitud Mozarti viiulikontserdi ja Kalle

pärastele proovidele

Randalu Beethoveni 5. klaverikontser-

tuma kõikidele nõudmistele.”10

diga,

samuti Tormise

Avamäng ja Si-

beliuse 1. sümfoonia, RAMi
noortekoor

nuki,

oma

Mozarti

eelmise

„Credo

meenia muusikast

lik

avamäng” ja

poiste- ja

hooaja

missaga”,

mear-

Arutjunjani „Pidu-

eesti

heliloomingust

Päev

enne

hooaja

raina

Bujanovski ja

heal tasemel ja huvitava

Eri-

kavaga.

Schuberti 5.

gi

maa

Lilje

oma

on

orkestreid, mõnda ka

tanud. ERSO positsioon nende

mil lavale ilmus

küllalt

tao-

list meil ei ole.

[---] Peeter Liljed (…)
(…) andekaks, perspektiiviga

muusikuks.”7Veel toonitas

Handžjan,

et „teie esindate eesti, meie armeenia
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kõrge.

orkestri suurt

ning
usut-

orkestri kas-

„ERSOga

list vaimustust äratas teine kontsert,

poistekoor, kelle

Vassili

sümfoonia) ilmunud

tore töötada. Olen kuulnud

meie

„ERSO

(kavas Uk-

autori soleerimisel

luses täheldas

(…)

esimest

helilooja Anatoli Zatini kolmik-

vavat stabiilsust:

oodatud külalisi: „Kontserdid olid

valmis kuule-

kontsert Timofei Dokšitseri,

rigent David

Handžjan kiitis huviga

—

stuudiotundi” 15. novembril

Elleri „Koit”. Võõrustava orkestri di-

hindan

muu-

seks”

lõpuni.”6

kontsertidega mängiti

listidena kaasa Jaak

avas-

16. oktoobril mängis ERSO Tallinnas
Vassili Sinaiski

ga kütkes teose

suur

õnn nii orkestrile kui Eesti

kuulajat vägeva rütmienergiaga ning
materjali-

on

mulle

rõõ-

muidu-

paljusid
ise juhaseas

on

Noorte rohkus kinnitab

tulevikupotentsiaali.”11

Lehesabast ja arvustustest info nop-

pimine kinnitab teadmist,
meie

kontserdielust jäi

et

mõndagi

peegeldama-

ta. Näiteks oli 25. oktoobril ERSO töö-

ja Tubina festivalil juunis. Aasta lõpul

plaanis vabariiklik pianistide ja 4. det-

tippesitusi

sembril

maagi leidis,

üleliiduline

puhkpillimängi-

jate konkurss. Mõlemat isegi

kajastati,

ent vähemalt kultuurileht orkestri ega

dirigendi
dania
ti

jäid

esimesel

—

rolli ei

—

Lilje, teisel Žor-

märganud.

arvustuseta kaks

„kindlasti peaks püsi-

viimase kontserdi
5.

Lilje ja ERSO
nael, Eduard Tubi-

Peeter

repertuaari jääma

na

klassika

kava, 2. novembril Vallo Järvi Glinka
ja Borodini ning 7. detsembril

et

sümfoonia, mida

muusikutepõlvkond

Niisamu-

vene

ära märkinud Merike Vait-

Kirill

[---]

Mis

puutub

gusesse, siis

—

ei

tunne.

teose vaimu

Tubin

noor

praegune

enam

ja

hin-

samuti Pee-

on

Raudsepp Mussorgski ja Rimski-Kor-

ter Lilje „oma” autor; viis aastat tagasi
juhatatud 9. sümfoonia seda veel nii

sakovi hittidega, milleks „Valss-fantaa-

kindlalt väita ei lubanud.”14 Lähenev

siat”, „Polovetside tantse”, „Pilte

aastalõpp ajendas Vaitmaad eespool

tuselt” ja „Hispaania

näi-

capricciot” võib

seniajani tituleerida. Sama saatus tabas
abonemendi

nr

27. novembril,
Matsov

serdi
25.

1

järgmisi kontserte:

dirigendipuldis Roman

ja Rahmaninovi 4. klaverikont-

solistiks

Nikolai

detsembril,

kus

Petrov,

Klas

ja

c-moll

(KV 491) solistiks Jevgeni

Mozarti

Eri

Klaverikontserdis
Mo-

gilevski, kavas ka Brahmsi kantaat

tähelepanuga.

suurema

Tubina 5.
on

Peeter

Lilje)

muusikaelamuse Eduard
sümfoonia näol.

See

teos

abonemendi seisukohast oli kava peanr

e-moll, mida Moskva Filharmoonia
list Rudolf Kehrer esitas
mantilise

teatris

võiks täita

haardega”13, oli

ka mõttes olulisem

loominguga.

Oma

„hoogsa

1

ringhäälingu kaudu,
lehekülge. Ajalooli-

mitu
on

küllaltki tavaline

see

interpreedirepertuaar:

Viini klassikast

sajandi neoklassikani, veidi ka

barokkmuusikat ja eesti uudisloomin-

Liljel „omaks” teha

mis
nii

on

eri-

nevad autorid kui delikaatne Mozart

sega

Tšaikovski, efektselt

virtuoosne

Berlioz ja

dramatismipingul Verdi. Ka
Sibeliuse, Stravinski, Šostakovitši ja
on

helilooja teoseid kuulates

olnud tunne, et just parajasti män-

gitav autor ongi selle dirigendi „kõige
õigem”. [---] Praegune ERSO on tund-

so-

lik ja kiirelt reageeriv instrument, mil-

lega saab teha väga head kunsti, kui

töö Tubina

lühikese

aga harva

paindlikkust,

ro-

eesti muusi-

jätkuv

on

kuulajaile kontserdisaa-

või

selt ulatuselt

veel mitme

lin.”12 Kuigi instrumentaalkontsertide

Chopini Klaverikontsert

aas-

ja lahtise, plahvatava emotsionaalsu-

tõi ühe

täiuslik, ajasügavikuga kohtuv he-

teoseks

vahendanud

lubanud

Nii tun-

novembri sümfoonia-

(dirigent

mõjuvama

esimest

põhjalikumalt vaagima:

ette seda sisemist

Pilliroog Lilje taasjõudmist

Tubinani: „20.
kontsert

ees

gut. Interpretatsioonis tuleb

Peadirigendi tegemisi jälgis kriinustas Ene

kirjutises Lilje

„ Loetelu teostest, mida Peeter Lilje

meie

„Rinaldo”.
tika

tat ERSO

lis,

ning

dirigendiks

viidatud

karjääri

aga

dirigendist mängija teab, mida ja

kuidas

sellelt

instrumendilt

Aga mida nõuda

—

selle taga

nõuda.
on

teo-

jooksul juhatas Lilje seda ligi poolsada

se

tundmine ja mõistmine,

korda, näiteks

di

muusikupagas ja -professionaalsus,

tal

5. sümfooniat 1990.

koguni kolmel korral:

aas-

Eesti Vaba-

isiksus,

terve

ta elu.

[---]

on

Ei

dirigensaa

riigi aastapäeval veebruaris, helilooja

mööda minna sellest, kui väga

85. sünniaastapäeva tähistamisel mais

juba muutunud ja küpsenud.

teater muusika kino

aga

on

ta

Nii kiiret

77

ja märgatavat arengut poleks saanud

sõbra Lembit Ulfsaki sõnul oli

olla, puudunuks dirigendil vahendid

legi kahepalgeline: „Nad püüdsid teda

kõlaideede sisendamiseks män-

oma

tema tehniline

gijaile. Ja

niisama tuntav:

on

edasiminek

žestide „sõnava-

ra” muutub üha rikkamaks ja ilmeka-

maks,

eriti

paistab silma, kuivõrd väl-

jendusrikkamalt oskavad
„laulda”.”15 Detsembris

käed

tema

kulus

Lilje

põhienergia Weberi „Nõidküti”

väl-

jatoomisele Estonias, kuid 1980.

aasta

viimasel

valt: „Lõppev aasta oli minu

pöördeline.

meti

vaid

Kui seni

pidasin end

ooperidirigendiks ning sümfoo-

nilist muusikat

juhatasin haruharva,

augustikuust alates

sai

jaoks mit-

Riikliku

minust

Sümfooniaorkestri

Eesti

peadiri-

kuigi tulemusteta. See

ära osta,

NÜ kirjandus-

pea-

ELK-

ja kunstipreemiagi

anti

talle osaliselt selle pärast. Ma kartsin
et tast tehakse

hirmsasti,

kommunist
oli ju tol

—

ajal

kestri

tavatu, et alles kolme-

nii

meie esindusor-

Aga õnneks oli Peetril dis-

ees.

tantsitunnet

ja irooniat.”17

Ka Peeter Vähi

mäletab,

rile tehti mitmeid kordi
tuda

mingi tasku-

isegi jälitati. See

Peetrit

kümnene, parteitu ja

ta kokkuvõt-

päeval tunnistas

see

et „Peet-

ettepanek

as-

kommunistliku partei liikmeks,

mis teinuks ta ehk

Nõukogude riigiveelgi edukamaks ja rohkem

korra all

esile tõstetuks, aga Peeter oli ka selles
ega lasknud

printsipiaalne

mõttes

en-

gent.” Loetlenud pika ja tiheda hooaja

nast ära osta. Kui seda rääkida tänas-

tähtsamaid hetki, tõi ta rõõmustavana

tele noortele, siis ei saada sellest

esile

publiku huvi kasvu sümfoonia-

kontsertide vastu: „Kui veel neli-viis
aastat
remat
on

võis

tagasi

märgata rahva

Estonia

suu-

siis nüüd

poolehoidu teatrile,

maja mõlemad saalid kuu-

lajaist tulvil.”16Tolsamal õhtul juhatas
Lilje vana-aastaõhtu kontserdil Haydni

„Theresa missat” (sol

Urve

Rostislav

Tauts,

Maiste ja RAMi

Kaal,

Gurjev,

poistekoor),

Klaverikontserti d-moll
tri

Anu

Teo

Mozarti

(KV 466)

Dmi-

Baškiroviga ning Haydni „Lahku-

missümfooniat”.
Esimest

märkima ka
ni

peadirigendi

aastat

jäi

komsomoliorganisatsioo-

kontserttegevuse alal, mille Lilje

pälvis „viimaste
Estonias

aastate töö eest RAT

ja ENSV Riiklikus

Sümfoo-

niaorkestris”. Uus aasta tõi esiletõstmistele lisa: 23.

jastati seadlus
kohta”.

Liljele

Tunnustus

ki ühiskorterist
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komparteisse

päevakorral.

tal 1987

see

tema ausust hinna-

Nii

astumine

pü-

kirjutati veel

aas-

Liljed ENSV rahvakunstniku

aunimetusele esitanud iseloomustus-

„parteikomitee poolt on
Liljele 1985. ja 1986. aastal tehtud

soovituses, et
P.

ettepanek astuda
daadiks, kuid
otsust

NLKP liikmekandi-

senini lõplikku
langetanud”.19 Olgugi sisuliselt
ta

pole

eksitav, komisjoni
et

Lilje

nenud,

sest

oma
on

see

nagu

küps

Seda,

ei

kinnitanud ka Maia

mõned,

või nii

soovi teha

ilmselt

tuli.

tõekspidamistest

„ Peeter oli otsekohene,
nii

väide

aunimetus

—

ei keerutanud

et ei ole

tema

taga-

Lilje:

partei jaoks

deklareeris,

et ei

karjääri parteipileti najal,

teeb seda vaid

oma

ta

tööga.”20

jaanuaril 1981 allkir-

„sm P.

Eesti NSV

teenelise kunstniku aunimetuse andmise

ta.”18 Ent
sis

aru-

põlvkond teab, mida

tähendas, ja oskab

rahuldas,

(ELKNÜ) kirjandus- ja kunstipree-

mia

gi,

aga meie

välja

seegi,

ehk-

ei aidanud. Hea

Uut, 1981. aastat alustas ERSO külalis-

dirigentidega: 15. jaanuaril juhatas

Eri

Klas, kavas Beethoveni avamäng „Leonore

nr

3”, Rahmaninovi „Rapsoodia

Paganini teemal” (sol Viktor Jeresko)

suudab

ja veel kord Brahmsi avamäng „Rinal-

teose

do”, ning 22. jaanuaril dirigeeris Odüs-

ne

sei Dimitriadi

vormitunnetus.”22Läbi kõhkluste

heliloojate Glazu-

vene

novi, Tanejevi ja Tšaikovski teoseid.
Ines

Rannap „ei tajunud kummalgi õh-

ega
li

elektriseerivust,

on

Teise kontserdi

kontsertidega.

peateosest, Tšaikovs-

(A. Tamm,

H.

puhkpillide soolod

Altrov,

Distantsitunnet

I.

siv Orffi

ja

järgmiselgi kont-

„Carmina burana”, tookord

26. veebruaril oli ERSO
Matsov,
1.

mida

eespool toonitas, läks Liljel tarlavalgi, näiteks siis, kui ERSO pidi

ees

Roman

temalgi oli kavas Brahms

sümfoonia

—,

Klaverikontsert

Aasmets).”21
irooniat,

nüüd Brahmsi

serdil 12. märtsil, kus Brahmsi 2. süm-

koostöös Kaunase Riikliku Kooriga.

jäid meelde mõned
lõigud, kõik sugestiivsed

kulminatsioonid,

oma

lemmikheliloojani jõudnud Lilje juha-

ki 5. sümfooniast
õnnestunud

Hea oli

foonia kõrval oli kavas menukina pü-

mis ometi nii sage-

kaasnenud ERSO

tänu millele veel viima-

ja forte~ kõlasid uudselt.

tõus

tas

tul ei erilist elevust, loomevaimustust

dirigent säilitada kõlavarusid

lõpuni,

samuti

Rein

Anti Marguste „Runo

Rannapiga
nr

—

Schumanni

ja

1”. Marguste

Ulfsak

kõneles

vis

kohta ütlevad kõik, et ta oli

dirigendist soojalt: „Matsovi
mees,

kes

osalema nomenklatuursetel üritustel.

eesti muusikat

Üks selliseid oli 28. jaanuaril

Ja hämmastav, et täiesti uued lood,

Linna-

väga südamega

hallis, kus tuli kirju kavaga

Rossinist

millest võis arvata, et need

Podelskini tähistada

kongres-

väärtuslikud

si.

12. veebruari

EKP

18.

kontserdiga märgiti

ENSV Riikliku Filharmoonia 40. tege-

Prokofjevi Viiulikontsert

viis»,

Irina

nr

pole

täis-

kuidas ta aitas neid

—

ette valmistada. Need korduvad tema

kodus käimised, arutlused, nõuanded,

vusaastat, kõlamas Elleri „Kodumaine

võttis.

pliiatsi ja kummi kurnamised… Oli
1

Botškovaga, Eugen Kapi kan-

lihtsalt fantastiline, vastutulelik

kogu

kongressile pühendatud muusikafesti-

siis võis ka

valil „Nõukogude rahvaste vennalikus

„temaatiliste” kontsertide

Põldmäe

on

leidnud,

viisi” ettekande

et

Mare

„ Kodumaise

„liiga aeglane tempo

veebruaril

kõlasid

mees

hiljem,

taat „Rahva võim” (ETV ja ERi segakooriga) ja Brahmsi 4. sümfoonia. Nii-

tuumikuks olla väärtmuusika.

27.

eesti muusikas.”23 Päev
NLKP

XXVI

peres”

uuesti selle kontserdi klassika-

teosed,

aga

Marguste helitööd asendas

Šostakovitši „Pidulik avamäng”.

vähendas teose emotsionaalset mõju,
ehkki

keelpillirühm

näitas head kõla-

kultuuri”. Viiulikontserdi

puhul

aga

täheldab: „Solisti ja orkestri hea koos-

tööga

suudeti

muusikalise

materjali

kaleidoskoopilisest kirevusest ilus
vik luua. Nauditav oli
rühma

nüansirikas

ter-

puupuhkpilli-

sekundeerimine

sooloviiulile, keelpillid üllatasid imevaikse piano’ga.” Õhtu naelaks tõstab
ta

Brahmsi

tõlgenduses
va

sümfoonia:

„Peeter

saavutas sümfoonia

Lilje
tuge-

dramaatilise värvingu. Väga hästi

Suurest

töökoormusest

hoolimata

jõudsid orkestrandid end loominguliselt realiseerida ka kammeransamblites. Nii astus ERSO

koosseisus

keelpillikvartett

Moissei

Alperten,

Traksmann, Paul Purga ja

Mart

Toomas

Tummeleht üles 21. veebruaril Kadrioru

lossis,

likvartett

kavas

„Eesti

Tubina

pillilood”,

Flöödikvartett D-duur

KeelpilMozarti

(KV 285) Jaan

Õunaga ja Šostakovitši Keelpillikvartett

nr

2.

teater muusika kino
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Järgmise vokaalsümfoonilise
vormina tõi

Dvořáki Reekviemi

lajateni

suur-

Lilje juba 26. märtsil kuu-

veig Raja, Leili Tammel,

(sol Sol-

Ivo Kuusk

ja Sergei Leif erkus, orelil Aime
pere,

kaastegev

Kaja

Irjast

ETV

köitsid

ERi

ja

Tam-

segakoor).

arvustajana „just

nekad külalised

Juri

lakontserdis

Bartóki

Nikolai

Jürisalu 2. sümfoonia.

Heino

Mare Põldmäe

tõstab Klasi kavast esile nauditavalt
kõlanud Jürisalu 2. sümfooniat. Suu-

oli tunda tõelist

remaks õnnestumiseks

pinget, dramatismi.

(…)

Bartóki esitust „tänu

Liljel

Vioo-

Mjaskovski

ja
Tšellokontserdis, kavas oli ka

need numbrid, kus

Peeter

ja Fjodor

Bašmet

vastavalt

Luzanov,

pidanud

ta

on

eelkõige

suure-

õnnestub paremini just muusika, mil-

pärasele solistile Juri Bašmetile, kes

les

hiilgab

sügavaid tundeid, filosoofilisi

mõt-

pillikäsitsusega, hea
maitsega”
ja
ja Bartóki muusika
virtuoosse

teid.” Dvořáki Reekviem kõlas Eestis

tooni

esmakordselt. „Võõra muusika

lähedusele

ei taba

kuulaja valesid

puhul

sisseastumisi

ja

Eri

Klasi natuuriga:

muid pisivigu alati ära. Üksikud tehni-

hel.” Kokkuvõttes: „Klas

lised

kontserdiga

jms

apsud, intonatsioonivääratused

ei suuda tavaliselt

kuda. Kui neid aga

üldmuljet rik-

palju koguneb…”,

„…ta

lõi hea ansambli orkestri ja solisti
taas üles

va-

näitas selle

head nüü-

oma

dismuusika närvi, XX

sajandi muusika

stiilide tunnetamist.

ERSO

end selle

vihjab Irjas puudustele.24

kontserdiga paindliku orkestrina, kel-

Seegi kevad tõi Tallinna külalisdirigente, ka neil oli üsna tihti noodi-

lele XX

puldil

eesti helitöö. Nii oli

16.

on

aprillil

Vladimir Verbitski kavas Jaan Koha

da

sajandi muusika mängimine

igati jõukohane.”26

Liljega soleerisid seekord ERSO enmängijad: Jaan Reinaste Boccherini

„7 laulu” (sol Ljudmilla Belobragi-

Sonaadis tšellole ja kammerorkestrile,

na) ja nädal hiljem Emin Hatšaturjanil

Rein Sildna Hummeli

Tambergi „Tokaata”. Verbitski kava

serdis, Mati Kärmas,

keskendus Bartóki

ru,

sert

loomingule (Kont-

kahele klaverile,

orkestrile

süit

ning

löökpillidele ja
balletist

mandariin”) ja Hatšaturjan
sikale

—

„Võlu-

vene muu-

Tšaikovski „Variatsioonid

ro-

kokoo teemal” Mihhail

Trompetikont-

Peeter

Paemur-

Heldur Värv ja Andres Lepnurm

Haydni Kontserdis viiulile,
oboele ja

tšellole,

fagotile ning Samuel Saulus

ja Zvenika Sillamaa

Mozarti Kontser-

dis flöödile ja harfile. Kuuldu pani Ines

Homitseriga
Šostakovitši
6.
sümfoonia.
Bartóki
ja

Rannapi arutlema sedalaadi kontserti-

kontserdi esituse

kem

Rannap,

puhul märgib

et tähtelamus

kuid tunnustab

Ines

jäi sündimata,

kasuteguri üle: „Mis võiks veel roh-

ka

aktiveerida

võimekamaid

tagasihoidlikumaid!)

(aga

orkestrante

ettekannet: „Verbitski temperamentne

proovima jõudu soolo- või ansamblimängus? ERSO ridadesse kuulub ke-

ja oskuslik dirigenditöö sulatas pilli-

nake hulk meie

rühmad kirkasse

soliste

rütmipinge

samas

helipilti, kruvis

viimse

maturgiliselt

—

teose

piirini ja jõudis dra-

veenva

Mais olid ERSO

gendid

balletimuusika

de

lahenduseni.”25

ees

taas eesti diri-

14. mail Klas ja 21. mail Lil-

—

M. Kärmas,

Solistikohta
des

on

vabariigi tunnustatud
Õun, H. Altrov,

S. Saulus, J.

see

J. Reinaste, J.

Sepp jne.

mittevõimaldavates olu-

paratamatu

ja muidugi

soodustab orkestrandiamet

pedagoo-

je. Esimesega soleerisid sarjas „Instru-

gitööga

mentaalkontsertide kullafondist” mai-

püsimist, võimaldab sidet elava
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võrreldes suuremat

vormis
muu-

sikaga. Kuid kahtlemata

ei tohiks need

tavad ilmekalt, mis kõik kuulus esin-

solistide kontserdid kujuneda

tippude

dusorkestri ülesannete hulka:

iga-aastasteks paraadideks.

Kui

eelnimetatud oluliste esinemiste vahel

listide

kontserdile

mõelda täie

so-

tõsi-

dusega juba hooaja algul, kui valida

7.

juunil anda kontsert Põdrangu

valmistuda hoolikalt ja

aega, võiks uusi nimesid

mitmeks

aastaks.”27

pikemat

jaguda veel
viiuldajast

Ent

kriitiku meelest kroonis õhtut
Mozarti sümfoonia KV

„võivad

Peeter

täit uhkust.

ikkagi

319, mille üle

Lilje ja orkester tunda
äratas eesku-

Tähelepanu

julikult puhas mäng. Oli nüüd tegu
seaduspärase õnnestumisega (valmistuti

ju Leningradi-gastrolliks)

lektiivse

või kol-

loomingusädeme plahvatuse-

ga? Kummatigi

anti sellele tükati

dunud kontserdile särav
Akadeemilise

äpar-

lõpetus.”28

hooaja lõpule järg-

sov-

hoosis…

Ülesastumist OIRTi külalistele käis

jõukohased ja huvitavad ülesanded,
kui

tuli

nii

11.

juunil kuulamas

mustades,

pidamise
dile

raames

saadi sel

nautida

Ines

Rannap,

rõõ-

et tänu rahvusvahelise nõu-

toimunud kontser-

hooajal juba

teist korda

Mihhail Homitseri interpre-

„Šostakovitši

teerimiskunsti:

lokontserdist saigi

õhtu

2.

tšel-

tippelamus.

(…) Kõik need solisti ebatavaliselt põnevad

duetid

rühma,
teiste

tšellode-kontrabasside
trummi, tamburiini ja

suure

pillidega õnnestuvad vaid ko-

gu kollektiivi erksa musitseerimistahte

najal.

Lilje oli kontserdi

Peeter

esi-

tuseks teinud märkimisväärse eeltöö,

nes

töine jaanikuu. Kolm kontserti Leningradis (31. mail ning 2. ja 3. juunil)

orkestrantide valmisolekule ja aktiiv-

tähendasid ka kolme suurt ja erinevat

kiitust väärib

löökpillimängijate

kava. Neist kaks koosnesid

terlikkus

reageerimistäpsus.

peamiselt

susele

polnud midagi
ja

ette

heita, erilist
meis-

[---]

klassikast ja olid klassikalised ka üles-

Teist kontserdipoolt täitnud Beethove-

ehituselt

ni seitsmes

kontsert
kõlas

avamäng, instrumentaal-

—

ja

sümfoonia.

Nende vahel

puhas Šostakovitši kava, pühen-

datud

helilooja 75. sünniaastapäevale:

Tšellokontsert

2 Mihhail Homitse-

sümfoonia

te üksmeelse

pälvis kuulaja-

ja küllaltki

ovatsiooni. Siin

põhjendatud

ilmnesid

aastasse avarduv

Lilje

aastast

tunnetusskaala, üha

riga ja 11. sümfoonia, alapealkirjaga

kasvav sisendusjõud ja -oskus, mille
kajastusena kiirgas orkestrist üksteise-

„1905. aasta”. Seegi kord

mõistmise rõõmu.”29

jooksul

sisse

nr

esitati hooaja
mängitud teoseid, nagu

äsja jutuks olnud
KV

319 või siis

Mozarti sümfoonia

Haydni

missa

vana-

aastakontserdi kavast. Ent täheldame
ka vastassuunalist liikumist: nädala-

Hooajale pani punkti festival „Pärnu-81”,

mille

kaheksast

kolmel oli tegev ERSO

kontserdist

Lilje, Matsovi

ja Dimitriadi juhatusel. Avakontserdiga

peadirigendi käe all tähistati Artur

päevad hiljem kõlasid Schuberti avamäng ja Šostakovitši tšellokontsert

Uritamme 80.

Tallinnaski Rahvusvahelise Raadio ja

tekandega, kavas veel Bartóki Viiuli-

Televisiooni

kontsert Igor

Organisatsiooni (OIRT)

muusikaekspertide nõupidamise

pu-

sünnipäeva

meistri fantaasia

Pärnu heli-

„Noorusmaalt”

esiet-

Oistrahhiga ja hooaega

raamiv Sibeliuse 1. sümfoonia. „Meie

hul antud kontserdil, kavas veel Beet-

orkestrilt loodan, et nad ei väsi ära

hoveni 7. sümfoonia.

ne

Selle

juunikuu alguspäevad

näi-

festivali

Pärnu

en-

lõppu (sest väga raske oli

kontserdi

mulje põhjal

teater muusika kino

Lenin-

81

gradi tuttavatele selgeks teha,
sama

niat

et seda-

Beethoveni seitsmendat sümfoo-

mängis

nädalad

orkester mõned

seesama

varem

briljantselt!),” lõpetas

hooaja meediapeeglis

Virve

Normeti

kriitikanool.30

15 Sealsamas.

16 Marika Oja
puldis.
17

Peeter

19

üheksa ehk

lk 22.

rid) rohkem kui pooltsadat teost,

enim

õhtulgi dirigendi-

nr

1994. …ad astra.

Vähi.

Vestlusest

Peeter

Vähiga

Peeter

20 Ivalo

Lilje

ERRi

arhiivi toimik

Randalu 2001. Peeter

nr

2696,

Liljest ja Edu-

(viis) Mozartilt, sealhulgas Viiulikont-

ard Tubinast. —

TMK, nr 6.

serti G-duur

21

1981. Kontserdisaalis.

ja Sümfooniat
kolmel

nr

korral.

võimalikuks

Missat C-duur

(KV 216),

33, B-duur (KV 319)

Kordusesitused

gastrollidel

—

nii

said
män-

giti temaga hooajal 1980/81 Sibeliuse
1. sümfooniat kuuel ja
sa

missat”

Haydni „There-

neljal kontserdil.

—

1.

20. III 2017.

nud kolmekümne ühe

helilooja (neist
ligi kolmandik eesti auto-

1980. Täna

Kodumaa 31. XII.

Maarja-Liis Arujärv

Favoriit,
18

Lilje oli hooaja kontsertidel juhata-

—

Ines

Rannap

—

Sirp ja Vasar, 20. II.
22

Mare Põldmäe

1981. Kontserdisaalis.

—

Sirp ja Vasar, 6. III.
23

Ivalo Randalu 2003. Vastab Anti

te.

—

TMK,

24 Kaja Irjas

nr

Margus-

3.

1981. Kontserdisaalis.

—

Sirp ja

Vasar, 17. IV.

(Järgneb)

25

Ines

Rannap

1981.

Kontserdisaalis.

—

Sirp ja Vasar, 15. V.
Viited
1

ja

kommentaarid:

Mark Rais

1980.

26 Mare Põldmäe

Hinnaalanduseta.

—

27

Noorte Hääl, 24. VIII.
2

Peeter

gas”.

Lilje

1980.

Intervjuus „Hooaeg

Sirp ja Vasar,

—

al-

26. IX.

1981. Kontserdisaalis.

Ines

Rannap

1981. Kontserdisaalis.

28 Sealsamas.
29

4 Sealsamas.

Sirp ja Vasar, 3. VII.

Virve Normet

ERSOst.
6

—

7

Argipäevamõtteid

Sirp ja Vasar, 14. VIII.

Alo Põldmäe

päevast.

1981.

ERSO Armeenias.

—

X.

Sirp ja Vasar,

24. X

1980.
8 Sealsamas.
9

Sealsamas.

10

Ines

Rannap

1980.

Kontserdisaalis.

—

Sirp ja Vasar, 7. XI.
11

Madis Kolk 1980. Proovi

hepeal.
12

Ene

—

ja

etenduse

va-

Sirp ja Vasar, 14. XI.

Pilliroog

1980. Kontserdisaalist.

—

Sirp ja Vasar, 19. XII.
13

Sealsamas.

14

Merike Vaitmaa 1980. Anne

kus.

82

—

Noorte Hääl, 3. XII.

ja

Ines

30 Virve

Rannap

ametios-

1981. Kontserdisaalis.

Normet 1981. Suviti Pärnus

laõit otsimas.

1980. Mõttekilde muusika-

Sirp ja Vasar, 24.

—

—

Sirp ja Vasar, 5. VI.

3 Sealsamas.

5

—

Sirp ja Vasar, 29. V.

—

Sirp ja Vasar,

—

sõnaja-

31. VII.

HINGEMAASTIKUD
Edina

Csüllög

Soome-ugri filmifond~ SUFF~ on~ viis~ aastat korraldanud Lõuna-Eestis soome-ugri

kõigega, mida maapinnast välja

filmifestivali,~ mis~ annab~ hõimurahvaste~

tada annab. Sõitsime siia maailma ot-

oma~ filme~ näija~ kokku~ saada.~ Lisaks~ festivalidele~

filmitegijatele~ võimaluse~
data~

soome-ugri

on~ SUFF~aastaid~ korraldanud~

filmilaagreid ja töötube nii Eestis kui välismaal.~ Tänavu~ septembris~jõudis~ SUFFi~
meeskond~ Edina~

Csüllögi~ ja~ Anti~ Naulai-

neni eestvedamisel

oma

veavad mootorite

sa

mitu

unnates koormaid
uuris-

päeva. Nagu tavaliselt, tulime

ilma eelarvamusteta, ilma et oleksime

väga palju

ette

kujutanud

või planeerivooluga kaasa ja

nud. Püüame minna

vaadata, kuhu

see

meid kannab ja mil-

liseid inimesi meie teele toob.

rännakutel Handi-

Reisi esimene

üheksapäevane~filmilaager,~mille~tulemusel~val-

Olime kaks nädalat

misid~handikeelsed~lühifilmid.

loomingulised.

filmilaagris.

kulges edukalt.

osa

maale, kus korraldati handi noortele

handi noortega

Noored

olid

Olime

üllatavalt

inspireeritud

nende teotahtest, loovusest ja vabadu-

Aeg-ajalt tõuseb tähelepanu alla küsimaavälisest elust. Kas

mus

universumis veel

on

gil kaugel

keegi?

veel mõni

peale

meie

Kas kusamil-

Sellest, kuidas nad mängleva ker-

gusega

ülesannetele lähenesid,

oma

filmiideid leidsid ja teemasid käsitlesid. Kuidas kadusid

mõistuslik elu? Minu meelest

piirid õpetajate ja
õpilaste vahel, jättes õhku küsimuse,

on

palju olulisem küsimus, milline elu

kes selle tulemusel rohkem õppis, kas

on

võimalik Maal. Millist elukvalitee-

meie või nemad.

lel

ti

on

on

on

planeet,

sest.

võimalik saavutada meie kodu-

planeedil?

Kas handi noored

saavad

elada sellist elu, nagu nende vanaisad

ja vanaemad neile määrasid?
on

Kas neil

võimalik uhkust tunda selle üle, et

hantide

Enne

juurde

sõitu andsid

mitmed tuttavad, kes olid
di noortega kokku

guni mõned handid
mõista,

et

ise ettevaatlikult

need noored ei ole nagu

kuuluvad väikese rahva hulka, mille

eurooplased. Nad

keelt

toimelised, neile peab kõike

räägib ainult kakskümmend

viis

tuhat inimest? Rahva hulka, mille tra-

da

ditsioonilist kultuuri hoiavad ja mil-

siis

les

ha võtta.

igapäevaselt elavad väga vähesed.

Kas

me usume,

et ka üks väike kultuur

kannab endas maailma

jaoks midagi

olulist, mille kadumisega jääb
kond

inim-

palju vaesemaks?

on

aeglased ja pika-

põhjalikult seletama ja

kusagil

tsoonis.

ringi koogutavad
mis

oma

katkematus rüt-

naftapumbad. Võimsad kallurid

ega nad ka

Tegelikkus

osutus

vastupidi-

seks. Noored haarasid kõike lennult ja

pikka juttu kuulata

ei mallanud. Anna

kaamera kätte ja hakkame
siin ikka

Kõikjal ümber-

mitu kor-

päris hästi seda kõike omaks ei ta-

pihta,

mis

jutustada.

Kuigi neil puudus
Istume

han-

varem

puutunud, ja ko-

tegemise kogemus,

on

varasem

filmi-

nad näitlemise

ja esinemisega harjunud. Karupeiede
traditsioon elab edasi ja vanamehed

teater muusika kino

83

Igaõhtune

filmiarutelu ja filmivaatamine.

õpetavad noortele pikki,
nutit kestvaid laule

de. Need lood

on

viisteist mi-

ja koomilisi etüü-

mängulised ja fan-

taasiarikkad. Nii pole

kujundlike

Kuigi

noorte tehtud filmid olid

üsnagi tinglikud,

ei tekkinud

probleemi usutavusega.
vaja tegelasena oravat,

ja

nii

vaatajad näevad, saavad

usuvad,

et

see

ongi

Handi noored
sul nelikümmend
handikeelsed

leb ekraanil esile ning et

pois-

emakeelt ei oska, teeb filmi
les.

Igal juhul

on

tegemise himu

sellest
kes

vene

aru
oma

kee-

handi noortel filmi-

suur

ja tegevus jätkub.

tegid nädala jookfilmi

—

esimesed

lühimängufilmid.

Kui

et oleme

jõudnud, millestki rohkem

kusagiaru

saa-

nud, sügavuti ühe probleemi olemussukeldunud. Pärast

nestumisi tekivad uued

selliseid

õn-

ideed, kuidas

Aga nüüd oleme jõudnud kohaliku
põdrakasvataja
väga kaugele
tapumpi
ees

suvelaagrisse.

Kui

vaata, siis võib naf-

märgata. Vaatan jalge
pohli ja mustikaid ning

meid

tervitama tulnud põhjapõtru.
Põhjapõdrad nuusivad usaldavalt ja

vaatavad suurte uudishimulike silma-

dega,

teisiti teha. Kuidas üldse saab

kab. Pööran

õpetada

ei

mitte

kasvavaid

edasi liikuda ja mida järgmine kord

84

see, mis esi-

le tuleb, ongi just ja ainult sellele kul-

ongi.
ja

et

ühe kultuuri sõnastamatu olemus tu-

me

aru

uni-

on

aitab meil neid

noor,

orav.

jääda. Tekkis tunne,

se

see

saame? Eriti kui handi

on

armastada numbreid, siis võib rahule

le

siis

tuurile omane? Kuidas

siis üks

test lihtsalt kehastab oravat

Kõik

kordagi

Kui filmis

versaalne, kas

paremini mõista? Millal tekib tunne,

maa-

ilmade loomine handi noortele sugugi
võõras.

filmitegemist põlisrahvale? Metsarahvale? Kui eeldada, et filmikeel

nagu

küsides,

pilgu

ära.

mis

saama

hak-

Jälgime, kuidas handi naised rahu-

läbi kõhunaha. Ring tõmbub koomale

likult igapäevatoimetusi teevad ja kü-

ja

lalistele õhtusööki valmistavad.

vaiksel ööl õue astuda, kostub

karonid

Ma-

põhjapõdralihaga. Mustikad

kalarasvaga.

Must tee. Seeni handid ei

söö, sest need meenutavad mehe riista.
Seda

enam

maiustavad seentega

toitu

on

järjest vähem. Ja kui tuule-

kaugunaftapumpade katkematu lõgin.

sest

Nagu kontrolli alt pääsenud golem,
kes

mis ta teele satub.

õgib kõike,

põh-

japõdrad. Algus läheb muretult, koht

Looduses

meenutab

saab kultuur säilida ja kasvada. See

Inimeste elu kul-

paradiisi.

geb kooskõlas looduse rütmide ja
vanematelt

Majas

on

Meestel

päritud traditsioonidega.

meeste

on

pool ja

sest kui meeste

ei tohi
naiste

ja
lähevad, tekib kaos.

generaator

ei õnnestu. Lääne

oma

omas

rütmis

harjumus-

siin ei tööta.

õhus mingi

mis

on

ongi selle koha

see

kolde ümber laulda ja

tada,

vatud maal. Oleme

aga

sa-

äng.

Al-

jõuab kohale,

hing. Oleme haapetuskeemi

osalised ülemaailmse

et
on

lugusid jutushinge hoida. Albert Eins-

oma

öelnud,

et kui mesilased väl-

tolmeldavad taimi,
toidu lauale. Kui

sees,

konspiratsiooni

saavad inimesed

pole mesilasi, pole

tolmeldamist, pole saaki ja
pärast pole

mis rikastavad kul-

elujõulised ideed,
tuuri. Kui kaob

Aga

loodus,

siis kaovad tra-

juured.

linn tõmbab. Linnas

Elekter tuleb lülitist,

sam.

vors-

välja,

mis õues

kas

—

toimub,

teises seinas

aken maailma. Linnas

Kadumine

kuks siis, kui

sa

paista,

ker. See ilus järv kohe

sauna

nuk-

kõrval

on

reostatud. Kui joosta saunalavalt järve
äärde ja
nahk

hüpata kargesse vette, läheb

korpa ja sügeleb

lu selles järves
aasta

sikud

on

enam

mitu

ei ela.

päeva. KaÜle mitme

välja ilmunud esimesed ük-

vesi to-

tiga. Ja ketšupiga. Vaatad aknast

esivanemaid.

üsna

liht-

on

soe

rust, süüa saab poest. Makarone

ära kaduda.

on

ar-

ka kultuur. Loodusest tulevad uued ja

loodud maatriksis. See, mis esimesel
ei

aja

vata, et kui sureb loodus, sureb varsti

vaatel

välja

mõne

ka inimest. Võib

enam

ditsioonid ja

aimatav

les mitme päeva pärast
et

ühelt

oma.

vaevu

jääda. Kuidas kasvatada

ja saada sooja. Kuidas lõkke või

toitu

paradiislikule lihtsusele

Vaatamata
on

Aeg

ja iga asja jaoks on

poolt väga arhailine ja kauge,
kodune ja

kõige keerulisemates tingi-

mustes ellu

neli aastat. Tänu sellele, et mesilased

õige hetk ja koht. Samal ajal püüa-

mas nii

kuidas ka

Ar-

õpetada.

jäädvustada seda elu,

on

ja surevad, jääb inimestel elada vaid

ei taha elektrit

inimese

siin

meie han-

programmide installeerimine

pärased lahendused

me

sassi

juured ja

koht, kus noored õpivad vanematelt,

tein

di sõbrale monteerimist

kulgeb

pool.

segi ajada,

pooled

tekib, kui proovime

vuti ei tööta,

anda ja

naiste

omad tööd ja naistel omad

tegemised. Ja neid

Kaos

esi-

kultuuri

on

enam

oma

saab

lõpuks ka

siis

saa,

su

täieli-

ise ennast

endaga
pole võimalik leida
sa enam

õiget teed ja olla vaba.

hingemaastikule,

jõuame
ringi vaadata?
oma

tele-

kerge

ei tea sind ega

üles ei leia. Kui

kokku ei
ka

Keegi

on

on

Kas

me

et seal

julged kajakad, kes söandavad

järvepinnale

laskuda.

Kui

kõndida

mööda metsarada majast pisut

kauge-

male, näeb põtru, kelle ribid pressivad

Lõppude lõpuks

on

kogu

see

jutt ikka-

gi vabadusest. Minu silmis otsib
kond vabanemist. See

teater muusika kino

on

inim-

seotud elu-
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Handi neiu filmivõtetelt tulles.
Laura Kõivu

fotod

keskkonnaga. Seotud rituaalide, kul-

Õhtul, kui päike loojub, heidame

tuuri, keele ja harjutamisega. Inimkond

gama.

otsib

samades riietes,

vabanemist prügist, reostusest.

Handid

ma-

vaheta riideid

ei

millega päeval

—

toime-

Ma tahan hingata. Maa tahab hingata.
Põdrakasvatajad teavad, kuidas maa

tati, heidetakse ka voodisse. Sest nad

saab

ühekorraga

hingata ning kuidas

inimene saab

hingata ja olla endaga harmoonias.
Vaba olemine
mida

me

ongi

see

ja neid

oma

keeles

välja

öelda. Liikuda vabalt ringi. Olla
maa

peremees

da maad,
ba

veel

kvaliteet,

elus otsime. Vabadus mõelda

omi mõtteid

oma

ja hoida ning kaitsta

millega

sa

oled üks. Olla

seva-

depressioonist, ängist ja haigustest.

See

on

võimalik ainult siis, kui oleme

leidnud iseenda
me

hingemaastiku ja

seal kõndida. Me

balt minna,

saame

täpselt siis, kui

Saame sinna kutsuda

sinna

selleks

on

leks

vaja olla loov.

on

vaja leida

oma

aega.

saava-

soovime.

neile neid maastikke näidata.

ei vastanda välist

avatud,
ti

Kõigeks sel-

ja

väljas. Meil

saame

on
see

vahetame riided

me

hingemaastik

on

sel hetkel

siseneda. Kõnnin öösi-

haigel maal ja kastan närtsinud lilli,

dega ja

vaatan ülevalt alla tsooni. Naf-

tapumbad seisavad

nagu

väljasurnud

loomade skeletid. Teen silmad lahti.
Mu handi

perenaine astub

mu

peale. Prillid lähevad katki ja
saa

näha, isegi kui tahaks. On

data

Päev

on

täis imestamist

Kuidas saab elada
me

prillide
enam

aeg

ei

vaa-

sissepoole.
ja imetlust.

kogu elu ainult kol-

lusikaga? Ja nelja plastmasstaldri-

kuga,

mis

on

iga päev taaskasutuses?

Jõuan otsusele, et
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kui

kasvatan väikseid põtru, lendan luike-

sõpru ja

Kõigeks

ei ole

nii

ära. Nende

sisemist. Kõik

ja

nii sees

ma

ei osta

enam

üh-

uut

tegi

Minus tekib trots

asja.

otsin süüdlast. Keda süüdistada
et

maa

ja rahvad

seisu. Kuidas

le,

et

me

on

me

jabur

nii

on

kauge-

meie

olla

jõukas, õnnelik ja ilus? Kogu

Kas

me

ei näe, mis hinda

maksame? Kas

me

oma

soov

aeg.

selle eest

tõesti oleme nii ker-

me

gesti mõjutatavad? Saan aru,
süüdi. Peaks

ma

jõudnud sellisesse

jõudsime

ei näe, kui

ja

selles,

et olen ise

„pead parandama”.

valiku teinud? Iga väikese rahva esin-

daja kannab seda koormat. Ja tal
võimalus hoida ja kasvatada
suurt. Suure rahva

malust ei ole. Ega

on

midagi

esindajal sellist võitegelikult pole vali-

kuvõimalust ka väikese rahva esinda-

jal. Kui

ta

arvab,

vastutusest

et on, siis

on

ta sellest

juba loobunud. Ja sulan-

dunud suurde rahvasse.
Asume

teele, karuküünised kait-

seks kaasas. Saab näha, kas need hoia-

Järgmisel päeval oleme
Külas
kes

sõpradel.

kirjutab valusaid

linnas.

suures

Naine

on

värsse

luuletaja,
oma

väi-

vad meid sel teel, kus

saame

le üllatuda ja katsetada,
tes kahelda

ikka ja

jäl-

tegemisja küsimusi esitada.
oma

kese rahva tumedast tulevikust. Mees

projekteerib naftapumpasid. Jah, neidTa

samu.

et

tema

on

tubli ja

aus

mees.

Tahab,

projekteeritud pumbad loo-

dust ei reostaks. Ta teeb kõvasti tööd

ja pingutab,

et

peret ülal pidada.

oma

Ostis naisele sooblinahast kasuka. Tä-

on juba aastaid Setoungarlane, kes on võtnud süda-

EDINA CSÜLLÖG
maal elav

measjaks~hõimurahvaste~omakeelse~filmitegemise.~Edina~on~õppinud~BFMis~režissööriks ja töötanud~režissööri~ ja~ produtsendina~ mitmete~

filmide~juures.

nuks selle eest, et naine sünnitas talle

poja ja

ANTI NAULAINEN

tütre.

Köögis mängib telekas. Pilt
ti

on

häs-

monteeritud, kõik toimib. Oskus

suaalselt

lugu jutustada

väga oluline. Kõik

on

dav. Telekas annab

on

vi-

tänapäeval

selge ja

arusaa-

on

koos

Edinaga

MTÜ~SUFF~liige.~ Anti~ on~ õppinud~ BFMi~

magistrantuuris stsenaristikat ja aidanud
kaasstsenaristina arendada mitmeid

lühi-,

dok-~ ja~mängufilme.

kõigile küsimus-

tele vastused. Kodust lahkumata. Pole

vaja

metsa minna. Pole

vaja leida

oma

teed ega uidata hingemaastikel.
Kas oli

õige

mõte siia tulla? Kas oli

hea mõte handi noortele

filmitegemist

õpetada?
Filmitegemine
visuaalsemaks
sesse

da

maailma ja

oma

vana.

noortele uks üha

on

muutuvasse
samas

traditsioonilist kultuuri

Filmidest leiab

mõjutusi,

aga

mingit

kõik lood ikka

ela-

youtube´is nähtu

otsa

pidi jõuavad

lõpuks handi legendide

ja traditsioonide juurde.
red mõistavad
on

globaal-

võimalus hoi-

oma

Kas need

noo-

vastutust? Et nad

juba sündides välja valitud

või siis

handina sündida otsustades ise selle

teater muusika kino
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VAIKNE

SÕNUM

Eva Koff

Guy”. Režissöör,~ stsenarist~ ja~ ope-

„Isa

Andri Luup.

raator:

Talvistu.

Produtsent: Eero

Helilooja:

Runno

Tamra.

Monteerijad: Andri Luup ja Lauri
sik.~

ses

neiks viiekümneks minutiks maad

võtta,

on

Guy” üks ütlemata rikas

„Isa

film.

Laa-

Dokumentaalfilm,~ portreefilm,~ värvi-

line,~ kestus~ 51~ min.~ ©Kinoport~ Film.~

Esi-

linastus~ 26~IX~2018 Theatrumis.

Autor

Dokumentaalfilmi

puhul, mis justkui
jutustaks „elust enesest” (pane aga
kaamera nurka surisema, filmi mõned

Kuidas

haarata

inimest

kogu

tema

päevad

või nädalad

elu kulgu, kleelõigatud tükkidest kok-

mitmetahulisuses ja vastuokslikkuses?

bi

Kuidas

ku efektne tervik ja ongi film

pildistada teda nii,

ei saaks

et

pildist
tema

portreteeritavat piirav,

sobivaks

mängivad

valmis),

nägemus ja kavatsus

autori

lihtsustav ja moonutav visand, vaid inspireeriv kunstiteos, mil-

filmi

sõnumi

sama

suurt rolli

lele vaataja

hul. Teine inimene kui füüsiline, hin-

olemust

jääb mõtlema veel pikaks

ajaks? Selleks tuleb mõelda. Miks
filmi

teen

ma

geline ja

just sellest inimesest? Mis

niikuinii

tema mõttemaailmas või

on

sellist,
võrd,

mis
et

on

ma

mind

tahan seda

ma

nii-

jagada nende-

ga, kes teda ei tunne? Mis

olulisem, millest

elukäigus

puudutanud
on see

temaga

kõige

seoses

tustada soovin? Kui dokumentalist
vaadanud

oma

südame

sündida
filmi

päriselt halba filmi, olgu

kui

tegelikult

mängufilmi

pu-

vaimne tervik

jääb ligimesele
lõpuni mõistetamatuks, olgu

tema

empaatiaaste kui tahes kõrge ja

seega

jutustab dokumentaalfilmgi

pa-

ratamatult portreteeritavast loo, mille
on

valinud ja kujundanud filmi autor.

Guy” esilinastus 2018. aasta sügipaneb seda paratamatult võrdlema

ju-

„Isa

on

sel

põhja ja neile

küsimustele vastused leidnud, ei

edastamisel

kahe teise samal

perioodil esilinastudokumentaaliga, Jaan Tootseni

saa

nud

siis

„Vello Salo. Igapäevaelu müstikaga”

stiil, atmosfäär ja eelarve millised

tahes.

ja Kaupo Kruusiaugu „Viimase

vürs-

tiga”, ning võrdluses ilmneb, kuivõrd

Andri Luubi „Isa

Guy”

enda sõnul klassikaline

on

„vaene

autori

erineb Andri Luubi

film”,

kahe mainitud režissööri omast. Ma-

autoripositsioon

filmitud vaikselt, kiirustamata ja ku-

dis Kolk

ni filmi

toober 2018) nimetanud Jaan Tootsenit

ni

valmimise viimaste

peaaegu

etappide-

null-eelarvega ning jäetud

on oma

arvustuses

ja Vello Salot „kaheks mänguriks, kes

siis aastateks riiulile avalikkuse ette il-

loovad koos filmi”, ja

mumise hetke ootama.

seni hoiak

Aga „Isa Guy”

ei ole

kui

otse vastupidi
vaene sisult,
kiirrongilt maha hüpata ja lasta

sisemisel vaikusel ja
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—

tähelepanul

ene-

(TMK, ok-

nes

on

stseenis

tõepoolest,

Toot-

sekkuv ja kujundav, mõ-

isegi provotseeriv. Kaupo

Kruusiauku aga nimetab Kolk vaatle-

jaks, kes alles

montaažitoas elu sisse

saab ja kolme aasta jooksul filmitud
materjali aktiivselt kujundama hak-

rüüd

kab. Ka selle

vad

hinnanguga võib

nõustu-

da, Kruusiauk justkui

ei

kirevast

paljudest tege-

vustest

maid

isiksusest ja
enese

kui autori

julgeks Volgi
jaoks olulisi-

välja valida ja neile keskenduda.

selga panev vana mees, tugevate,
jämedate puude taustal tuules kiikuon

haprad rohukõrred). Mida vähem

filmis trilli-tralli ja mida rohkem

vaikust, seda paremini jäävad kõlama
seal
on

välja öeldud mõtted

Andri Luup ei ole autorina ei üks ega

Nagu kirjutas

teine: ühelt

tasa

na

poolt ei ole

ta filmis autori-

kordagi kaadris, samuti

ei kuule

tema esitatud küsimusi ega

taju

me

tema

minuga,

gem.
on

Räägi

Betti

siis

tasa

mu

Aeg ja aja lõppemine
„Isa

et autoril

on

loo

raskuspunktid

ja olulisemad teemad peas
nud

juba

enne

filmimise

Andri Luup

on

selged ol-

algust.

tegevusvaese, vaikse,

peaaegu

staati-

lise filmi, milles vaataja märkab seda
enam

pisikesi liikumisi ja tajub

valt nende tähendust

„Isa

Guy”,

tera-

(valget preestri-

on er-

tasa taibata

Guy” on alguse ja lõpuga kronoloogiline film, milles kulgeb paralleelselt mitu omavahel
liini: missa
sema

teadlikult valinud

Alvergi: „Räägi
kuulmine

minuga,

kida ja millest vaikida, teiselt poolt vii-

sellele,

vaatajale

kergem.”

aktiivset sekkumist. Ta justkui jätaks
peategelasele vabad käed, millest rää-

tab jutustuse lihtne ja kindel struktuur

—

antud võimalus neile keskenduda.

põimitud tegevuspühitsemise etapid Koda-

katoliku keskuse väikeses kabe-

lis, aastaaegade vaheldumine päevinäinud hoone ümber, igapäevase elu
hetked Kodasema

köögis ning

jutustus möödunust,

isa Guy
eelkõige koon-

duslaagris veedetud ajast ja sealt pää-

2018. Režissöör Andri Luup. Isa

Guy.

teater muusika kino
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semisest, kusjuures olulisimana ei ker-

kummutil seisavad kõrvuti

ki vaataja

Neitsi Maarja kuju,

mitte niivõrd

jaoks pinnale

palvetava
patareipakid, kõik-

läbielatud hirmsate sündmuste ahel

võimalikud tööriistad, kruvid-mutrid-

kui mõtted ja elutõed, mis sellise

naelad, kell ja liimipurk, seinal naelte

muspagasiga mehes

on

koge-

settinud ja

mi-

da ta heal meelel kaamera taga seisjaga
maine aeg saab kord

jagab. Aga igaühe
otsa

ja seda tuletatakse meile meelde

kohe filmi

alguses, pärast sissejuha-

tust, kui värviliste
vad vahelduma

jutavad
on

isa

mustvalged,

Guyd siis, kui

temale mõeldes

mis ku-

tema

jaoks

aga tema ümber

lõppenud,

aeg

kaadritega hakka-

ja

tegutsetakse veel eda-

si: me näeme isa Guy matusetalitust
Helsingi Püha Hendriku katedraalis

ja

muldasängitamist

tema

aias. Kuna filmis

kui aja

on

Turu

tähtis roll

surnu-

ajal

nii

lõppemisel, ajatusel, tajume

me

otsas

kümneid võtmeid,

on

kaetud

on

Nagu

isa

nõude

Guy isegi ütleb: „Mul

kõiksugu asju,
vis tihti

sest siin

maise

elu sümbol,

ki,

neid tarvis

on

di nagu

on

laagris ja

ime

isa

samamoo-

Guy ellujäämine

tervenemine sealt vabanedes

parandada, täpselt

võtab ummikusse

jooksnud inimestelt

tarvis

hingi. Mida

vastu telefonikõnesid

näha ka Kodasema tasapisi

samuti

käest kinni hoidev

natajate

aitamine mitmel

mas.

Teiselt

poolt

hetk, mil inimene võtab
tuse

pool maail-

on surm

ime,

see on

Guy elukäikki, panevad ka filmis

gelase ümber:

ta

ruume

peate-

juhib vaataja tähele-

Guyd ümbritsevate ruumide

erinevusele ja nende erinevuste tähendusele. Kodasema majas näeme

valget kabelit,

kõigest ülearusest,

mis
on

on

vaid

ned toolid;

see

on

valged

ilma ja

teispoolsuse, elu ja

surma seos-

tele.

Guy magamistuba

on

listi

jääb Andri Luubi filmist kõ-

on

vana

tema vaim

näeme

tugev ja

mõte

on

tub-

samal

ajal

selge.

les kõlab igavesti elav Sõna,

Me
mil-

viibigu

siis kabelis kas või üksainus inimene,

preester

vastupi-

nooruses,

tasapisi lagunevat maja,

nad

lugematute esemetega:

meest, kelle keha

hapram kui

sei-

Maja köök ja
aga

näeme

mõ-

vaimne ruum, kus

ei ole peaaegu tarvis.

di üle kuhjatud

väi-

puhastatud

nad, valge riidega kaetud altar ja
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ruu-

lama tugevuse ja nõrkuse teema. Me

Huvitavalt vaatleb autor

isa

tähendusega

mid mõtlema maise ja taevase, siinse

Olulisena

asju

Guy kirs-

Tugevus ja nõrkus

Ruum

kest

isa

poetab. Nagu

vastu tundma-

ja vabaneb ajast.

panu isa

laps

tule kolm peotäit mulda
isa

ja aastakümneid kestnud kan-

ruumi

matusekaadrite

ja suvist surnuaeda, kus oksad tuules sahisevad ja ema

nähtud vastandliku

saamine

oma

lagunevat

maja ja looduslikku, puutumata

ja põdes tuberkuloosi),

preestriks

ja loeb neile

palved. Vastandlike ruumidena võib

(mees kaalus laagrist lahkudes 42 kilo
tema

on

elu

parandada inimesGuy ka teeb, kui ta

te

on

vaikset katedraali

ime,

tar-

isa

nii, nagu

teravamalt:

on

siin

paratamatus,
ja kuna need kuluvad ja lähevad kat-

maja ümber,

igakevadine lumeminek ja

majas

on
on

midagi parandada.” Asjad

neid seostades mõlema imelisust seda

kevade saabumine

köögilaud

ja söögikraamiga.

ise.

Maja ümber kasvavad

va-

tugevad puud, puude all kõigu-

vad tuules

haprad rohukõrred

nagu

inimesed, keda

saatus siia-sinna

tab. Isa

Saksamaal vastupanu-

Guy

on

pillu-

liikumises osalenuna viibinud mitmes

koonduslaagris ja pääsenud enda
nul sest

vaid tänu lootuse ja
oma

läinud

ei ole isa

Guy

kergema vastupanu teed.
kogudusepreestri

ta eelistanud olla

on

palve väele. Kogu

edaspidiseski elus

huliku

sõ-

maapealsest põrgust elusana

raskem: ta

on

seal, kus

töötanud

Ra-

asemel

töö

on

kõige

töölispreestri-

Lyoni tehastes, olnud Soomes hea-

na

Emmaus juht,
tegelnud Soome kristlikes keskustes

tegevusorganisatsiooni

korda tema elu
on

justkui

päästnud venelastest

austuse

märgiks

vene

kee-

les; koonduslaagri õudustest räägib

peamiselt
mas

soome

keeles, poetades

jutu sisse venekeelse

(„liha”)… Stseenis, kus

„mjaso”
Guy hätta-

sõna

isa

sattunu aitamiseks telefoni ladinakeelset kirikupalvet

dalise

loeb, kõlab taustal, hä-

poolt telefonist tuleva reaktsioo-

nina üks kummastav artikuleerimata

(mitte)keel, mille päritolu jääb tund-

aastakümneid immigrantide ja alkohoolikutega, tegutsenud eksortsistina.

matuks ja tähendus arusaamatuks

Kõigeks selleks

hüpanud ja püüab meid

on

gev, ka kehaliselt.
aga tuletavad
vate füüsiline

tarvis olnud olla tu-

Mustvalged kaadrid

meelde,

et ka

otsa, aga selleks hetkeks

on

nud ja elule aidanud väga

on

nad pääst-

paljusid

ini-

see

vanatühi ise, kes

on

—

heliribale

oma naeruse-

guste häälitsustega hirmutada?
Keelte

väga tuge-

jõud saab ühel päeval

ta

sa-

mi

paljusus

huvitav valik fil-

on

autorilt, kes oleks

nud

sama

hästi või-

peategelasel paluda kõnelda ühes

keeles või siis

film kokku vaid

lõigata

mesi.

ühekeelsetest stseenidest. Kuigi filmis

Keeled

maailma keeled,

toob mitmekeelsus

esile mõtte, et isa

Guy sõnum

ei

Guy, kes

Isa
ti ei

oma

sõnul võõrkeeli häs-

räägi, kõneleb filmis kuues keeles:

eesti,

vene, soome,

inglise, prantsuse ja

ladina keeles, ja ütleb, et

on

gi

Olgupoetab vahel soomekeelsesse

lausesse eesti või venekeelsesse
me

ri,

soo-

sõna, loovad filmis kõlavad keeled

avatuse

natud

paratamatult kõlada kõik
on suu-

sõltumata

inimestele,

kõigile

nende päritolust või elukohast.

õppinud

ka kreeka, itaalia ja saksa keelt.
et ta

saanud

ja ülemaailmsuse atmosfää-

justkui oleks peategelasel võimalik

suhelda ja suhestuda

Kolm toitu
Millest koosneb toit, mille varal
elame? „Isa
se

ja pakub välja ka

ainult

me

Guy” esitab selle küsimuvastuse: toit ei ole

valgud ja süsivesikud,

te ka ainuüksi

aga mit-

pühakiri ja palvesõnad,

kogu maailma
elanikega. Keeled näivad lahti tegevat

jendavad filmis paralleelselt kulgema

kõik teed, et isa

pandud

Guy sõnum jõuaks

ini-

mesteni. Nii mitme keele omandamine
on

märk

peategelase äärmiselt

paindlikkusest ja tahtejõust,
lemad

on

Huvitav

tugeva

on

inimese tunnuseks.

jälgida, millist keelt

Guy filmis ühel

alguses kuuleme

inglise keelt, edaspidi
keel;

kõlavad

peamised

soome

isa

või teisel teemal rää-

kides kasutab: missa

eesti

suurest

mis mõ-

on

missa keel

elutõdemused

keeles; jutustus kaks

tarvis

on

mõlemat.

Seda

mõtet

väl-

missa aeg, toiduvalmistamise

aeg ja mälestuste vestmise aeg. Kõik

need liinid seostuvad
laual saadakse

osa

toiduga:

Kristuse

armu-

ihust ja

selle kaudu Sõnast, vaimutoidust; Kodasema

köögis keedab

isa

Guy riisi ja

valmistab sellest lõunasööki,

see on me

hädavajalik igapäevane leib; koonduslaagri mälestusteski kordub söömise ja
söögipuuduse

teema

olek, nälg, mida

—

see on

inimene

teater muusika kino

on

toiduta

võimeline
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„Isa

Guy”,

2018.

taluma vaid

piiratud aja jooksul. Kui
palju ja millist toitu vajame me täis-

asjade pärast,
Filmi

väärtuslikuks eluks? On hea, kui nähtud dokumentaalfilm

paneb meid

nii

mis

lõppevad, vaid

de pärast, millel ei ole
de

lõpp

on

nen-

lõppu.”

helge: läbi puulatva-

paistab päike ja

isa

Guy saadetakse

olulisele küsimusele mõtlema.

sinna, kus „teda hellalt hoietakse, pan-

Kokkuvõtteks

jumaie”.

nakse

Andri Luubi vaikne portree

aeg-ajalt

Eestis elanud

prantsuse preestrist

Guyst peatab

meie sisemise

me

jääme

gi vait,

ja mõneks

seisma

isa

kiirrongi;
ajaks

ise-

sest oleme filmist kaasa saanud

mitu ilusat mõtet

ja olulist küsimust.

padjule

ja üheks

on

ilma

lubanud,

lõpuni.

Ei

et ta

kannataks, ilma
koos
leem
ha

temaga.”
on

oma

hullem
mene

meiega

maa-

et Kristus kannataks

Või: „Meie

kõigi prob-

selles, kuidas lasta Jumalal

te-

tööd meie kaudu.” Ja: „Kõige
on

kõrkus. See tähendab, et

tahab end näidata

ta ei ole”
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on

ole ühtki inimest, kes

ja

„me

ei

ini-

kellenagi, kes

peaks

muretsema

ja koristab
preestrirüü

on read pühakirkõige süngemaks ja lootuse-

tumaks tekstiks
„Kas

peetud 88. psalmist:
jutustatakse hauas sinu heldu-

tuntakse

tus

ta

filmi moto, milleks

sest,

sõnadega: „Kris-

hõbesängi hõl-

missa

seljast ja riputab puule. Ja siis meenub

Maisest põrgust läbi tulnud isa

malasse. Tema enda

magama,

lõpetab

kabeli, vaikuses võtab

nul ei ole ta

Guy sõkunagi kaotanud usku Ju-

Ta

kadupaigas

sinu ustavusest? Kas

pimeduses sinu imetöid ja

õiglust unustustemaal?” Miski
mas

ei ole

kindel, miski niisama,

luseta käes; inimese tee
ti mööda

preestrigi

võit-

kulgeb koha-

põhjatu kuristiku
surm

su

siin il-

serva

ja

pole muud kui hüpe

tundmatusse, mille

ees

saab leevendada vaid
meeleheitlik nagu 88.

tuntavat hirmu

palve, olgu

psalmis.

või

ISA GUYD MEENUTADES

Intervjuu Andri Luubiga

Lepime Andri Luubiga kokku,

et vestleme

Väga täpselt ma ju

A. L.:

TMK~jaoks~tema~filmist~„Isa~Guy”.~Kohtume 11. novembril, mis on juhtumisi isade-

siis seda abiks võttes

päev, ja vestluse alguses meenutab Andri,

tumisi meenutades

et isa

Guy oli ju ka isa — vaimne isa väga

paljudele. Jah,

see on

tema kohta

na

asju välja

ilus kokkusattumus.

Isa

on

ei tea, aga ku-

ka veidi

kirjutatud,

ja ka temaga koh-

püüan mõningaid

tuua.

Guy Barbier de Courteix sündis

1921. aastal Prantsusmaal Chabanais’s.
Donald

Tomberg (D. T.): Alustuseks

Noorukina õppis ta maristide

vennas-

tahaks meenutada isa Guy elukäiku.

konna internaatkoolis, mis

Sinu filmis tuleb sellest ka

sünnikodust umbes viiesaja kilomeetri

üksnes
des

ja

juttu,

aga

laiematest teemadest lähtuka

seetõttu

fragmentaarselt.

kaugusel. Sõja puhkedes, kui sakslased 1940. aastal Prantsusmaa

Prooviks vestluses läheneda veidi de-

risid, saadeti

tailsemalt. Millest siis alustada? Äkki

Halle

sellest,

et ta oli aadlik?

Andri Luup

ma

ei tahtnud

oma

esile tuua.

Aga

olen

aru

päritolu
see

sõjatehasesse, kus

ta oli aadli-

saanud,
mitte

et ta

kuidagi

väljendus ikkagi,

ta

kohapeal pommid õhkida

lasta õhku rong,
dib

—

et

rindele ei

Ja

kuigi

ta võis

vajadu-

sel olla ka väga karm, oli ta hästi
tohutult hea

soe,

huumorimeelega ja hästi

lihtne. Nagu vesi, H2O

—

mida saab

sealt ära võtta või
lihtsus oli
ei

juurde panna?
isegi kuidagi kodune,

mis neid

või siis

transpor-

igatahes, hoolitseda selle eest,

des, olekus…
samas,

tööks

tema

vastupanuliikumisega; neil oli plaan
kas

käitus nagu aadlik, seda oli tema žesti-

D. T.:

okupee-

ta töölisena Saksamaale

oli pomme kokku panna. Seal liitus ta

(A. L.): Jah,

soost, aga

tema

asus

pommid, mida nad valmistasid,
jõuaks. Aga gestaapo

võttis

nad vahele. Ühel ülekuulamisel küsis

gestaapo ohvitser temalt seletusi

van-

gistatud sõbra kohta, mille peale
vastas, et

küsige neid asju selle

ta

inime-

See

se

enda käest, te ju kuulasite

ma

ra

just üle ja teate niigi, mida ta ütles.

oskagi paremini öelda. Ja mingid

Selle

peale läks gestaapomees

mu

sõb-

raevu

ja

tühjad jauramised, poosid ja mängu-

lõi ta ühest kõrvast kurdiks. Ta viibis

kesed olid temaga täiesti välistatud,

viies

sest ta elu

sh Buchenwaldis

lele, mis
A. L.:

ja olek olid suunatud sel-

on

tõeline.

Mina olin isa

gu rinne

Guyga tuttavaks

saades tohutu Robert de Niro fänn, ja
siis

millegipärast

vanglas ja neljas koonduslaagris,

seostus ta mulle ko-

gu aeg Robert de Niro

tegelastega,

sa-

liikus,

ja Dachaus — nii

nii

na-

saadeti ka neid aina

edasi. Laagris hoiti juute teistest eral-

di, välismaalased, sh ka süüdi

mõis-

tetud sakslased olid koos omavahel.
Kui ta Dachausse

jõudis, oli seal

van-

mamoodi rahulik ja stiilne.

gide hulgas ligikaudu

D. T.: No nii.

mulikku, sh ka mitmeid piiskoppe. Ja

Aga jätkame elukäiguga.

teater muusika kino

viis tuhat vai-
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kuigi kontroll vangide elu ja laagrisse

alates 1996. aastast kirikukohtu audii-

toodavate esemete üle oli karm ja eri-

tor. Viimastel eluaastatel töötas ta ka

lise

hoolega jälgiti,

vangid

et

ei saaks

armulauda, olid piiskoppidel seal
gi mitrad ja salaja

ise-

toimus ka mitmeid

pr eestrikspühitsemisi.
Venelased

ga

laagris

ta elu kaks kor-

päästsid

enam

jaksa-

liikuda ja oleks

see-

kusagil rongi kõrval maha lastud,

aga üks venelane tassis ta

endaga kaa-

Teine kord siis, kui venelased

sa.

võitsid ja ta

sõja

koonduslaagrist vabasta-

sid. Tema enda sõnul

lõppes sõda

hetult

ta oleks nõrku-

sesse

seda, kui

enne

surnud.

ter.

va-

Koonduslaagrist vaba-

nedes oli ta selline inimvare, et

algul

nii

Soomes kui ka Eestis.

Lyonis oli isa Guy töölisprees-

Mida Emmause
tema

mes

da. Esimene kord siis, kui ta ei
nud

eksortsistina
D. T.:

juhtimine Sooigapäevaelus kaasa tõi?

A. L.: Ta teenis Soomes mitmetes kiri-

kutes ja

kogudustes ja

tukümmend aastat ka

töötas seal mi-

immigrantide ja

nagu ta oli üks neist

joodikutega. Nii,

töölispreestritest, kes läksid ka
hasesse ja töötasid

töölistega, nii töötas ta samasuguse
suhtumisega hiljem ka Soomes hädalisi aitades. Meil
ka

on

siin Tallinnas

öömajad, kuhu hädas

saab

Emmause

—

öömajad

on

sugused ja eks seal

lootusetu

hulgaliselt ka joodikuid. Ja

muidugi

aga

gest

tööle

pühitseti

preestriks õp-

ta ametisse

ja
Lyoni piiskopkonnas ko-

gudusepreestrina.

Temast

sai

preestrite vennaskonna liige ja
seotud

ta

töölispreestrite

Prado
ta oli

liikumisega.

ga

vanu

telekaid ja… Siit

tema elu

põhimõte

jajate sekka.
mis

on

selle

tuma sohva

peal.
Nojah, siis ei ole ju imestada,

hädalised tulid

see

ka üks

rast

põhjus, miks

ta otsustas

Lyonis veedetud aega

Venemaal
Rooma

giat.

ülikooli,

peamiselt bütsantsi teoloolõpetamist suunati

ta aastal 1964 Soome

dule

Nii läks ta

Russicumi

Pärast ülikooli

ei lastud

pä-

pühenduda

misjoneerimisele.

Collegium

kus õppis

päästnud ja

—

ja Soome oli

Venemaale ju

Nõukogude Lii-

kõige lähemal. 1966–1986 oli

ta
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aitapidamata tema uksele
ja ei olnud harjunud iseendale armu
—

andma, ei öelnud,
tõmban korraks

katoliku kiriku

et

stopp, oota,

ma

hinge, muidu kukun

pikali. Meenub selline väike seik:
keegi tuli tema juurest, mina sama
hooga läksin. Isa Guy istub, näost
valge, vaevahigi voolab… ja ootab
rahulikult, millal järgmine abivajaja
nõudlikult paugutama hakkab. Siis

tegin ettepaneku,

et

joome korraks

esmakordselt

rõõmsaks. Ja alles siis läksime edasi.

ta silmanähtavalt
ta

1990. aastal. Aastatel 1992–1996 oli ta
Eesti

vahet

teed, ja selle väikese pausi jooksul

juht Soomes.
külastas

et

ja kolkisid järjest ja

Emmaus

heategevusorganisatsiooni
Eestit

paistab hästi

minna alati abiva-

dab Jumalat. Ja ta leidis, et ta ei pea is-

Lyoni tehastes.
väga tänulik. Kindlasti oli

seas

Guy

Ta sai väga täpselt aru,
(preestri) roll, kes vahen-

D. T.:

Venelased olid ta elu

isa

majas koos nendega,
joodikuid, parandas koos nende-

Aastatel 1954–1959 töötas ta preestrina

ta oli neile

sama-

abivajajate

elas Emmause
aitas

sõda läks ta

pima, 1951
asus

sai tema tervis sellest kõi-

hoobi.

suure

Pärast

ta paranes,

on

ju

inimene tulla

ei olnud ükski arst nõus teda ravima,

juhtum. Ometi

ise te-

külg külje kõrval

generaalvikaar,

Nii ta

toibus, läks lausa

tegi päevast päeva

—

ise üheksa-

kümnele lähenedes, kehva

tervisega,

Isa

Guy.

kui võimalik, siis

iga nädal

Eesti vahet sõites. Ja seal

he, kas

on

Soome

ja

on suur va-

big boatvõi small boat, sest

isa Guy 80+ aastat vanad

jalad liiku-

sid vaevaliselt, ta astus umbes kümsentimeetrit korraga

me

ja big boat’i

line

ega

da

ne, et

justkui tavali-

kui küsisid temalt „how

legs”, siis
a

See oli ka

are

the

ta muheldes vastas, et „as

wood”. On

igasugused Ironmani ja

Ultramani võistlused, aga isa

Guyd

vaadates tundus, et need kõik

on

kõrval

ma

te-

A. L.: Tavaliselt ta tõusis kell

viis

ja

läks magama õhtul kell üksteist. Elas
tõelist askeedi elu ja tõesti,

gist, keda tean,
mal. Ja mida
all

—

tema

seda,

jaoks

mingeid

on

ta kõi-

pühadusele kõige lähe-

ma

mõtlen

püha

inimese

et tema sõnal oli kaal. Kui

luges kellegi

eest

just

ma

palve,

siis selles

praegu

mis

pühaks.

Ta

ütles,

rääkisin,

mis

on see,

tegi

te

kedagi aidata, hakkab

väljendit „tõmbab
tal

nagu

pidi olema kogu

laga.

Et kui

piisavalt

stepslis

eestpalvel oli sel-

stepsli välja”,

aeg kontakt Jumaei

palveta,

siis ei

ega suuda aidata, kuna

tema enda võimetest
ise ei suuda ta

jääb väheks. Sest
midagi teha. Ta vahen-

dab.
D. T.: Siin tuleb seletuseks

isa Guy
te elu.

on

Ja

samas

mitte tema, vaid
seesama,

lisada,

et

päästnud paljude inimes-

mis

sa

Ta näitas

rõhutas ta ise alati, et

Jumal päästab.
tõid

A. L.: Tema oli

See

on

välja tolle stepsli

looga.

vabanes… Tema

ennast kor-

dama ja väsib. Ta kasutas selle kohta

kult võimalik. Näitas

ses,

ei usu, aga

tema minu sil-

ööpäevas peab ta palve-

et

inimene kas muutis

elu või pää-

ja

mi-

tama viis tundi, muidu ei suuda ta mit-

inimeses toimus muutus, sündis ime,
oma

ju seda,

Enamus inimesi

see

ole n-ö

poisikesed.

pause ei teinud. Minu

peagi.

ära seletada

mõistusega

saa

jah,

peale minemine ja sealt tulemine oli
päris raske.

jõud. Kummaline ja imekspandav;

seda ei

meile, mis
oma

on

selline, kes oli

teater muusika kino

tegeli-

eluga.
isa või
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preestri ideaalile lähedal, selline,
me

oleks.
aga

Paljud ju tahaksid ja püüavad,

on

ideaalist

kaugemal. Ja

oli tema märksõna, teadlik
ta

nagu

tahaksime, et üks preester tegelikult

et tal ei ole

teadis,

vara.

vaesus

vaesus

—

vaja seda maist

line lähenemine toimis. Loomulikult
ei saanud
ootasin

A. L.:

Algne

oli ju

nii

—

mõte

kuidas siis?
et kuna isa

oli,

elukogenud ja

lähedalt ka
siis äkki

surma

ma

saan

näinud

samas

erinevaid

Guy

palgeid,

teda küsitledes te-

Aga

see,

kuidas ta oli, ennast

kis, oli

filmi

kui just
rast.

see

Nii

selleks,

et

et

lestus ja

teadmatus,

hirmus

nii

mis tuleb

ühtpidi tegin seda

jätta meile

pärand,

pä-

filmi

Guyst

isa

mä-

küljest

aga teisest

te-

ma

muidu olen ju irooniline, pean tegema

haavatavaks, ka peategelase

iseennast

haavatavaks,

et inimesed

filmile

tahavad,

Guy

isa

na

keel, mida

lused,

A. L.:

Täpselt.

Et mine tea,

tõenäosus, et kui

aidanud,

nii

ta

ju

suur

paljusid

on

siis äkki aitab mind ka.

D. T.: Mis
A. L.: Mis

on
on

ju hea

dest,

mõte iseenesest.

hästi hea mõte.

tekkisid,

elu ja ka surmaga mingi suhte,
ideaali taju… Aitas
Ja kuna isa

ta

muu

Ma

su-

tahtsin,

et

räägib, oleks kohmakam

hulgas ka

vaesus,

malistlikkus
tulema

kas selline

see,

lakoonilisus ja

mini-

hakkasid

välja kannab,

hiljem. Mõtlesin, kas peaks äk-

ma

sain

ma

sain

aga

lik,

seda tegema ei hakanud. Ja

et

ma

filmil

Guy oli elus valinud

ju ka

oma

tehnilised

mis

di

puudutab

montaaži

see,

ja produtsen-

Et film lõpetada, oli siiski vaja
mingeid finantse, ja siis, olgugi et

poolt.

film oli

juba struktuurilt olemas,

otsi-

ma

lisaks inimesi, kes aitaksid töö

selle filmi üsna vaeselt teha, et olen ise

lõpuni

viia. Neid kõiki tahan veel kord

ka

tänada: Eero Talvistu aitas

vaesuse,

siis

mõtlesin,

et

prooviks ka

on

aspektid: värvid, heli, valgus, kõik

ka

igatpidi.

mingeid
tagantjärele olen õnne-

kontraste,

ikkagi,

Aitas küll. Ma sain üle hirmumis filmi tehes

keele, ku-

ei tundnud end selles

ki minema ja filmima kõrvale

D. T.: Aitas siis?
A. L.:

soome

et-

valisin

räägib ta mitmes keeles.
asjad, sellised valikud. Kaht-

tegemise

on

ma

et selles filmis

ka

küsimustele vastuseid saada.

Sellepärast

kui tema emakeel. Ja hiljem kujunes nii,

Sellised

oma

saaksid, kui

kõikvõimalikke

gugi kõige mugavamalt.

gin seda ka enda pärast, sest tahtsin
D. T.: Et äkki aitab sind ka?

et

pean

vestluseks ka näiteks

toime

teemaga

selleks,

et

usuks,

tegema haavatava filmi. Mina, kes

aitaks inimesi

olegi

vai-

ma

teheiteid teha.

surma

väljendas ja

mõtlesin,

keegi seda

ha hästi lihtsa ja lakoonilise filmi, mis
tulla. Surm ise ehk ei

ära

kuidas ta rääkis,

minu meelest võimas.

Endamisi
üldse

D. T.: Niimoodi

põhjapanevaid ja kõike

seletavaid.

Ja seetõttu sai ka film niimoodi

tehtud.

selliseid vastuseid, nagu

ma

—

heli- ja kaameramees ja eks siis pä-

sin

produtsee-

rast näe, mis sellest tuli… Ja ma tahtsin

rida ja korraldada rahalist

teha seda filmi just nimme nii, nagu ei

saime

peeta õigeks, sellise, kus

ku ja Runno Tamra. Lauri monteeris ja

on

niinime-

juurde kutsuda ka

tatud rääkiv pea ja tegevust peaaegu

tegi värvikorrektuuri,

polegi. Sest mind huvitas eelkõige

see,

korda.

mida isa

just

D.

Guy ütleb; mulle näis,

tema sõnades

on

et

mingi jõud. Ja kui

ma

teda intervjueerisin, siis tundus, et sel-
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T.:

Kui

A. L.: Ma

poolt,

nii

et

Lauri Laasi-

Runno

tegi heli

pikk oli võtteperiood?

pakun,

et alustasin 2007 või

2008. Lõpetasin 2011.

Põhjusi, miks

see

film varem

Ja tal oli mingi

Filmimise

aeg-ajalt katki läks, ja

da filmi
surma

välja ei tulnud, on mitmeid.
ajal ütles isa Guy, et ärge senäidake kui pärast minu

enne

ta ei tahtnud avalikku tähe-

—

film oli

lepanu. Ja aastaid hiljem, kuigi
valmis,

peaaegu

võttis aega finantside-

ga seotu.
D. T.: Filmi tehes käsid

Kodasemal külas.

isa

sa

Guyl

Räägi paari sõnaga

ka sellest.
esimese Eesti Vabarii-

Kunagi,

gi ajal

ostis katoliku kirik ühe maatü-

ki Kesk-Eestis Kodasema külas
seal

on

lähedal) plaaniga teha

sinna katoliku

keskus, kuhu üle

oleks inimestel hea tulla.
sõda

peale ja nõukaajal
endale. Kui

maa

Eesti

siis tuli

Aga

võttis riik selle

Nõukogude

ku varises, hakkas isa

Liit kok-

Guy seda asja

ajama koos ühe Kesk-Eestist pärit

taas

noormehega, kellest hiljem
ja kes elab nüüd
ras

(Esna

juba kaua

sai munk
aega Nor-

ühes askeetlikus kloostris. Temaga

koos

seal veel üks eesti vend ja isa

on

Robert, kes

isa

on

ja kellega

noorem

Guyst mõned aastad
isa

Guy

on

ka koh-

tunud.

Ühesõnaga, pärast Eesti
oma

isa

ta

kirikul

maja tagasi saada ja

on

aga

ka

imepisike kabelike,

väga

võimsa

atmosfääriga. Seal
missat.

Vahel oli paar külaelanikku ka,
kui neid ei tulnud, siis ta ikka

Ühesõnaga,
—

see

olust, vaid

ta

et

nagu tu-

aga

pidas.

tegi nii, nagu missa ju

ei olene inimeste kohal-

on

niikuinii. Ja kuna Koda-

kogu aeg vaja tööd teha,
pidevalt ehitas seal ja remontis.

male sõitsime,

usku, teine,

on

seal

tööriistad ja et

köögis seisab isegi minmasin, mille isa Guy
pelletikütte
gi
sinna

organiseeris.

Roosipärga, ja
selleks,

et oleks

lootust, ja kolmas,

et oleks armastust.
on

sel

sügisel näida-

tud mõned korrad Theatrumi

saalis, üks

seanss

kinos

ja

seanss

Tartus.

detsembril

13.

uues

olnud Sõpruse

on

Aga sul

on

on

tulemas

seatud sisse

omamoodi süsteem, mille abil filmi
saab ka tellida.
A. L.: Süsteem

on

selline,

et filmi saab

tellida kodulehelt, aga eeldatud

on, et

seda vaadatakse koos ja suuremalt ek-

raanilt, kui
on

arvuti või telekas. Selle

on

jah selline omamoodi lugu,

peaks

koos, seda pole

vaatama

ja arvutist,

millega

käivad ju kaasas ka teatud vaatamis-

harjumused
si või

—

tagasi,

kerida

panna

dates

minna

Aga koos

vaa-

juhtub sellega hästi imelikke

imelisi asju. Ta hakkab

ja

vajadusel eda-

pausile ja

vorstileiba tegema jne.

ma

ei

teagi,

või

kuidagi tööle…

mis ta siis teeb. Ta ühte-

pidi liidab inimesi, mingil kummalisel
kombel. On

juhtunud ka,

kes

elus

asi

näha, kuidas tal

autoga Kodase-

ta

osa

et oleks

D. T.: Sinu filmi

ja

kusagilt Soomest

luges

ikka nii, et esimene

semal oli ka

on

osa-

ratta ära.

A. L.: Kui vahel minu

siis ta

Filmistki

ei

ja vahetab paljakäsi kusagil lu-

mõtet vaadata üksi

pidas mõnikord ka üksinda

ongi

läheb

et seda

koht oli

ma

lakse talvel autoga, külm on hirmus
kõva, rehv läheb katki ja siis isa Guy

taasiseseis-

see

aga

mis

et mina

Jah, ma olen ka kuulnud mingeid lugusid, kuidas Kodasemalt tul-

Kodasemal

Guyle väga kallis. Filmis näeme,

seal

ba,

õnnestus

parandada,

lootis,

D. T.:

filmiga

vumist

ta

nud…

mehanges

A. L.:

mõis

oskan seda

Toyota buss,

vana

on oma

nagu

teavad

et

inimesed,

palju filme vaadanud
juba ette, „kuidas

käib”, vaatasid seda algul üksi

vutist

ja tagasiside oli

viisakas,

et

siis

see
ar-

selline, noh,

„jah, tore”… Aga hiljem

needsamad inimesed,
filmi kinos koos

vaadates

seda

teistega, avastasid ta
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justkui uuesti, üllatudes, et see töötab
hoopis teistmoodi ja võimsamalt. See
on

kummaline,

ma

ise ka ei osanud

se-

eksortsistina töötaks,

tuligi Soomest.
et inimesed

Eksortsismiga on ju nii,
et reaalselt

vavad,

da oodata, sain sellest teadlikuks alles

et selleks

pole ka vajadust,

ajal. Ja sellest avastusest

vat häda

ja kannatust

testvaatamiste

ar-

pole seda olemas ja
sest vasta-

tegelikult pole,

tuligi idee luua koduleht, millel saab

aga isa

teha avalduse, et kui soovid seda filmi

vabastamine, kes kannatasid kurjade

kellegagi koos vaadata ja sul

vaimude tõttu. Ja tema abil

jektor ja veidi

suurem

selle endale alla laadida

mõttes

ses

—

pro-

peale, pead lihtsalt kirjutama,

aususe

kus

on

siis saad

ekraan,

Guy tööks oli aastaid ka nende

teavad väga hästi, mis
Ma

suhtun ju

ise

iroonia

samuti

ja huumoriga ja

pääsenud

tegelikkus.

on

saan

asjadesse
suurepä-

tahad seda näidata ja vaadata.

raselt aru, et räägin praegu juttu, mida

D. T.:

Ja kirjutada tuleks aadressil…

keegi niikuinii

A. L.:

http://isaguyfilm.ee.teeise.vee-

sa

bimajutus.ee
se

järgmise küsimu-

veidi kentsakalt.

tegi.

ta

Ta

Hästi,

teame

me

tegi konkreetseid

asju, palvetas, päästis inimeste elusid, oli preester… Aga mida

gi,

et

see

kõik

on

ta siis te-

ja oli „just nii”?

ei usu, aga otsustasin,

räägingi.
küll, ütleme,

D. T.: Hea

D. T.: Ma sõnastan

ju, mida

et…

kes

et

on enamus,

peab eksortsismi jamaks ja hoo-

pis iseennast neis küsimustes spetsialistiks ja kes kinnitab, et teaduse
järgi sellist asja ei saa olla. Ja siis on

need, kes
hädas

selle teemaga päriselt
on
ja neil käib heitlus elu ja surma

A. L.: Ma arvan, et see, mis tema elust

peale. Selle erinevuse peale võiks ju

kokkuvõtvalt

et

ka korraks mõelda. Aga filmis

et

ka

ta

tegelikult

välja tuleb,

on

teenis teisi. Ja

Noh, kui
Ta

samas

tegi.

kõige
hädasolijate juurde. See on

seesama,

mida tegi ju ka Kristus. Pä-

rast sõda läks ta

kes olid
koos

ta

tegi

ja elas koos

nendega,

kõige hullemini hädas,
aitas neid. Ja elu

nendega,

mini

sedasama, ainult

töötas

lõpul

et veel hulle-

hädas olevate inimestega, töötas

eksortsistina. Ja kui
siis ta läks

ma

ta siis

läks inimesi teenima, läks

suuremate

nis

—

ka alateadlikult.

mõtled, mida

sa

sellega,
Jumalat

ta teenis inimesi, teenis ta

teadlikult ja

see,

sa

järele mõtled,

ju järjest sügavamale. Ja tee-

seeläbi,

ta lihtsalt teenis. Seetõttu

tegin selle

ülesehitusega,

filmi ka

justkui

et inimese elu

missa

ongi

na-

on ju
episood, kus isa Guy eksortsistina

üht hädalist aitab.
A. L.:

Jah,

see

lõik jäi

Kodasemal,

siis

panin

le seina

poole, mõtlesin,

nagu mina tean,

Eesti

Soome ainuke eksortsist.

A. L.:
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ja

Jah,

ma

arvan, et

palve,

et ta ka

et ei sobi sel

hetkel filmida inimest, kes aitab
suuremas

hädas

kõige
olijat. Aga rinnamik-

ker jäi isa

Guyle külge,

lefoni teel

abivajajaga rääkis,

nii et

kui ta tesiis makk

seda ka lindistas,

käis,

vaatas

kilindile ka

kuigi kaamera,
mujale. Ja nõnda jäi

see,

mis
ma-

kuidas kuri vaim isa

Guy palve mõjul teisel pool häälitseb.
Eks

Guy oli,

Mi-

siis kaamera ära, keerasin sel-

D. T: Eksortsisti tööd

Isa

Guyga

hädasolija kõne, ilmselt Soomest.
na

pea-

olime

tuli talle telefonile

D. T.: Nüüd

juurde.

me

mina filmisin isa

intervjuud ja

gu teenimine, või teenistus.

jõudsime ka eksortsismi

kogemata

le. Selle stseeniga oli nii, et

see

ole üsna kõhedust tekitav.

tegi ta ju aastaid?

A. L.: Filmis ütleb ta, et viimased kuus
aastat. Ja eks selle
et

ma

tahtsin seda

filmiga oligi ju nii,
vahepeal ka pooleli

Pärast seda

jätta.

episoodi, millest just
kogemata lindile jäi,

rääkisime ja mis

läks asi ka mulle endale õudseks;
tus

mis mind

asju,

Rääkisin siis ka isa

jätkata, ja

enam

väga hirmutasid.

Guyle,

ütles,

ta

juh-

just

tu-

lebki edasi teha, sest seda kuri tahabki,
et

sa

lühisesse läheksid, ja et selline hir-

mutamine

tüüpiline. Inimesed

on

kergesti manipuleeritavad,

on

meel-

see

dib tontidele ja nad tahavad meie üle

irvitada,

aga

tegelikult

on see

kaotanu

käitumine. Kuri teab, et Kristuse tõttu

ta

on

juba kaotanud. Ja niimoodi

rahustas

maha ja pärast seda

mu

suutnud mind

ka hoida,

nii

suutsin selle filmi

oled olukorras, kus

sa

tekib mõttes

nii

on

et

sa

sa

ma

kergesti. Ja

ju ei tea… Siis

hakkad otsima mär-

aga kui
on

see

liste

me

Guy, kes sel-

manipuleerimiskatsete üle ka

ris, andis
elu

seda endale teadvustame,

meile abiks. Ja isa

samas

rajada

katsuge

nõu, et

mitme samba

peale.

sa

Hästi tore oli see, kui

käies

palus,

et ka

palvetataks. See
Et seal

paavstirüüs

ja

et ka

D.

T.:

õed seda võtavad, et nad

on

ja õed? Vahel tundub,

liiga palju

ennast

Aga kui

just ei

sa

A. L.: Ta

Nii et

tuses. Et

mesi,

siis

et ta ei olnud nõus

„sina aitad”,

Jumal aitab.”

vahendas, jah. Aga
aru,

et

on

Jumalat teenida,

ta teenis

sinu teenisteenis ta ini-

kõige suuremaid hädasolijaid. Ja

ja

ta ka

see

tuleks tal

välja,

tuli tal tõesti väga võimsalt

välja.

palus,

Sealjuures oli

et

see

ta ka

igas

vaevata.

mõtled kristlaste pea-

le, mõtle niimoodi,

et ega kristlased ei

ole ju head inimesed. Sest muidu nad
võib-olla ei olekski kristlased. Kirikus
ei käida

hea,

ju sellepärast,

pigem sellepärast,

saada

et ollakse nii
et

tahetakse

paremaks. Ja läheb ka

kes

see,

tunneb ennast sandisti ja otsib abi.
D. T.:

Jah,

see on

ka

õige. Nüüd

on

aga

aeg meie vestluse otsad kokku

paraku

Lõpetuseks veel midagi?
Guys oli mingi suur rahu. Te-

tõmmata.
A. L.: Isa

mõne

jaoks täielik irreaalsus, sisalda-

muu

hulgas näiteks mingite
Aga

ta ise oli

mõttes stiilne

tonsee-

juures alati täiesti rahulik, ta oli nagu
keskus,

tsenter.

D. T.: See

on

hea

tähelepanek.

hutas ka seda, et tähtis
la

(to be), mitte ei

pea

on

Ta rõ-

eelkõige ol-

kogu

liselt midagi tegema, aina

selle oli ta võtnud endale nõuks. Kül-

lap

vennad

da väline üldse ei huvitanud, huvitas

Ja siin võib uuesti meenutada,

sind. Tema sai

et

ainult reaalsus, aga tema reaalsus oli

pidi päevas vähemalt viis tundi
et

keegi.

ka teine inimene

nae-

töö või kutsumus.

sellega, kui talle öeldi,

on

preester võib vajada toetust.
Nojah, kui tõsiselt vennad ja

tide kõrvaldamist.

vaid ütles: „Ei,

siin

paavst

oma

jäävad alla. On nendeks

palvetama. Ning

on.

selline asi, mille

on

malt kaks

et ta

elu

ei tuleks muidu ehk mitte

peale

des

D. T.:

su

tema, paavsti eest

kui üks kark alt ära lüüakse, siis vähe-

sõbrad, perekond,

ka nii, et mida

on

oled, seda raskem

selline rets asi.

on

A. L.:

Nii et ühelt poolt on meid inijustkui lihtne manipuleerida,

iganes…

See

sellega

ke. Võid muutuda esoteeriliseks, mida

mestena

püham

ta

kergesti miraaže, korru-

seid, labürinte,

pühadusega

ta

ikkagi lõpuni teha.

hirm võib tekkida

Aga jah,

Ilmselt

julge

et ei

et siis

vaimukas, teravmeelne, tark.

inimene:

aeg

paani-

tegutsemist

otsides sahmima. Tuleb ka meelde,

ja seda
„Meri

ta ütles vist Ene

on

Mellovile,

et

pinnal tormine, vahutab ja

laine loobib. Aga mis te seal
teete?

Tulge

parem

pinnal
sügavale, siin on

kõik rahulik.”

Vestelnud Donald Tomberg
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TEEMANDI LIHVIMINE LENINGRADI

MOODI
Lauri Sommer

„Leto”/„Suvi”. Režissöör:~ Kirill Sereb-

intellektuaalide meka, olid nende hu-

rennikov.

videks siis ida keeled,

Stsenaristid: Mihhail Idov,

Lili

Idova,

Kirill

Ivan

Kapitonov. Operaator: Vladislav

hipindus, kunst,

teatriasjad

või LPde

Piiteril

on

meiega

Opeljants. Produtsendid: Ilja Stewart,

kergem

mõista ka sealse rockiseltskon-

Carole

na

ja Murad

Baraton

Heliloojad:

Serebrennikov

Roma Zver

ja

ja

Osmann.

German Os-

jahtimine.

sarnane

Kuna

kliima,

on

aastaaegadest rääkivaid laule. Filmi

teemalugu

on

Mike Naumenko

hyvalt

sipov. Kunstnikud: Andrei Ponkratov

kerglane ja

ja Tatjana Dolmatovskaja. Muusika-

rukutega esitatud „Suvi (laul Tsoile)”.

rannas

toimetaja: Ilja Demutski. Helindanud:

Tsoi

ansambel Zveri

saks ka „Kevade”

jt. Animatsioon: Dimitri

Bulgakov. Osades
Roman

Teo Yoo

(Viktor Tsoi),

Bilõk (Mike~ Naumenko),~ Irina

Staršenbaum

(Natalja~ Naumenko),~ Filip

on

teinud

kaasakiljuvate tyd-

ja

oma

lugude

varaste

hulgas ka „Sygise”, mille
nud

li-

nimega pala,

sama

on

pyhenda-

teisele mentorile Boriss Gre-

bentšikovile.
Film

Avdejev(Leonid/Rõba),~ Nikita Jefremov

on

täis noortekultuuri arhe-

(kontserdid, katustel

(BG), Julia Aug (rockiklubi juhatajanna),

tyypseid

taustu

Aleksander Gortšilin (Punk), Aleksan-

käimine,

siseringi killud ja sõbralik

der Kuznetsov

aasimine,

peod, konfliktid ja

stseenid),

mis korduvad

(Skeptik)~ jt.~ Mängufilm,~

mustvalge,~ kestus~

esili(parima heli-

126~ min.~ Maailma~

nastus 9. V 2018 Cannes´is

riba auhind), Eesti kinodes

augustis

2018.

ysna väikeste
te elu

de,

Venemaa 2018.

on

Puhkusteaegne kino mõjub pisut
tele sisenditele.
bale huvile ja
oli
see

see

nostalgiale,

suvi, kui... Või

on

mida

rõhus,

ole peaaegu

just

praegu

markeerida

veel ei

yhte nende päevadega,

need

mis tollal

kompleksi,

sa

ei

yldse tunda. Proovitakse

repressiivseid detaile, aga
jäävad jõuetult rippu. Saalis kaa-

elavaid

kus leitsak ja unuvad õhtud võlusid

sorgid

välja erilise meeleolu. Oli lahe,

naine

män-

Seda,

nähtuste

hipid ja mitteformaalid kutsusid

kunagi

me

Noor-

pika vaheajatun-

„sovok” (umbes: „nõukogude jura”),

sest

suvi, kuna…, aga seda

tea. Film sulas

teis-

Logelusele, pingeva-

variatsioonidega.

antud läbi

täiesti äraolevana.

inimesi

armastus-

põlvest põlve

tytarlapsi manitsevad komtarifitseerimiskomisjoni

esi-

ning isegi rongis mölisevad

ve-

või

guline, humoorikas ja vaba. Ja vinjet-

teranid ja rahvamalevlased

likul ööpoolel viirastusid totalitarism,
yksindus, eelaimused, hirmud, solvu-

osaliste moodi, kes ei suuda end ise ka

mised, ametnikud, sygis ja allakäik...
Tegevus toimub 1980-ndate

Leningradis,
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mis oli tollal ka

alguse

yks

eesti

on

stiilipeo

päris tõsiselt võtta. Nende tinglik tegevus

pikselleerub hõlpsalt

Tsoi

kunsti,

vildikaga koloreeritud joonistuste

sar-

nasteks videoteks. Parima nõuka-rolli

teeb

keegi kuivatatud

olekuga

räime

ametnik, kes noogutab rockiklubi
naise sosina

ristlik

peale „See

ansambel”

esi-

humo-

on uus

kudenud

võimsa

prototyyp Viktor Tsoi

1990) oli kinogeenne isik.
filmides nagu „Yah-ha”

Ta

(1962–

mängis

(1986), Solov-

jovi „Assa” (1987) ja eelkõige Nugmanovi

„Nõel” (1988), mille

eest

ajakiri

Sovetski Ekran valis ta 1989. aasta parimaks

näitlejaks NSV Liidus

millesse Tsoi ise suhtus
ga. Tinglikult

on

suure

—

tiitel,

iroonia-

teda kasutatud ka sel-

le filmi läbikukkunud järjes
no

muusikast

on

Zaitsevi

„Bezdelniki”

on

(2011)

suurepärase Anton Šaginiga
Tsoi varased laulud

Andrei

peaosas

—

seal

on

yhe noortekamba

loomuliku elu ja armastuse taustaks.

byrokraadi näoga.
Filmi

maapealsem ja loomulikum

olemas

(2010). Kilyhifilm „Va-

Teda

on

kyberruumis väga palju ning

ammuseid

kaadreid

fännivideote

jaoks vaba käega ymber.

Tema

loomingust on tehtud tuhandeid

kavereid ja töötlusi. Uue
mixmaster Enjoikin
ga

monteeritakse

vene

on oma

kultuuri

„Täht

päikse” remiksis asendanud

suure

musta isakassi omaga

ja

nimeta pea
muut-

nud vokaali elektrooniliseks näugumiseks. Netis levib

pilt sellest, milline

olnuks 50-aastasena. Tsoi

ta

meem muu-

heaja lõpp” (1986); leidub veel Joanna

tub omapäi edasi. Kultus

Stingray jäädvustatud kaadreid,

ääremärkusteni. Ka selles filmis män-

siivseid

kontsertvideoid,

mälestusdokke ja

mas-

hulgaliselt

spekuleerivaid

saa-

teid. „Leto” meeleolule lähedane, aga

on

jõudnud

givad koos meelelahutusliku plaaniga
kaasa ysna obskuursed aktsendid ja
tahud. Kumiiri noorusega

seoses mee-

„Suvi”, 2018. Režissöör Kirill Serebrennikov. Leonid/Rõba (Filip Avdejev), Viktor
Tsoi

(Teo Yoo) ja

Mike Naumenko

(Roman Bilõk).

teater muusika kino
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nutab film
rokkarite

kogu tollast

Piiteri noorte

„tussovkat” ja yht kahek-

le armukadedalt”. Filmis

sakymnendate kangelast Mihhail (Mike) Naumenkot (1955–1991), tema ly-

torit, öeldes, et

hikest elu, „Magusat N.-i”,

havad inimesest

anglofiiliat

julgustab

ta

kehva saundi pärast muretsevat Vikilusad

olgu õnnelik,

probleemid

ja

on

et tal nii

et laulud ta-

välja pääseda. Pidev

ja bändi Zoopark. Mike’i korter Volokamskojes oli koht, kuhu kuiva veini

Mike’i

pudelitega inimesed kogunesid Bola-

probleeme

nit, Jaggerit, Bowiet ja Lou Reedi kuu-

vaikib neid maha, kuid elab kõike siis-

lama ja kus

ki läbi seal

vinyylplaadi voodi

vahetamine oli normaalne
Laiemas

vastu

plaanis teiseneb Mike’i roll

noore Tsoi legendi
raamiks. Mike oli
sympaatseks
väga

neist

kaasaegseist, kes teda edasi

aitas, muusikalise

silmaringi avarda-

ja ja abivalmis inimene. Ta

julgustab

suletusega,

lausetega

või

(korealane

sisse

Teo

kirjutatud

Yoo)

Skeptik

(Aleksander Kuznetsov) muidugi: „Pole sarnane”, kuid yksyhene sarnasus
polegi põhiline. Geeniuse geneesi ja
ilmutushetke ei

saa

taasluua. Pole või-

malik näidata seda, mis temas toimus,

noort Viktorit

ja annab

tema

lugude-

kui

le

too

õpib

tema

lugusid

ju kannab

tagasisidet;

justkui pareerib

rockstaariprillide taga.

filmi

ytleb

ta

vaimukate

Tsoi ilmumisel

biit-tehing.

teemandilihvijaks,

yks

peegelprillide kandmine kõlab kokku

syndisid ta parimad lood. Kuid kusymboolselt. Rollis leidub

mängima ja hiljem annavad nad koos

tsoilikku essentsi, kuid kutsekooli tyy-

korterikontserte. Uue muusika

näljas
piinles tollal enamik nõukogude noo-

bi lihtsameelsust ja komplekse

ri, erinesid

kus ja

eelkõige valikud.

Ka

de kahe mehe valikud lahknesid

punktis. Mike
nemiselt

on

muusikaliselt lähe-

tyypilisem rokkar. Rytmima-

sina kasutamine käib talle
se.

nen-

yhes

yle

mõistu-

Toimub koolkondade vahetus. Kui

Viktor laulab loos „Sa

olid

ykskord

biitnik” pärast Naumenko kidrasoolot:

„Rock’n’rolli
nud”,

siis

aeg

on

kostab

pääsmatult kadu-

sellest

kummalist

endelisust. Tsoi fraas „tulevik
laine

päralt” läheb täide.

on uue

Ta vallutab

ei leia.

Aga

see

asiaadi

salapärasus,

mis omal

ajal

lus,
na

Tsoi

on siingi olemas. Filmi primadonNatalja Naumenko (Irina Staršen-

baum)

on

mälestustes

oma

(ilmunud
forever”) öel-

Zitinski raamatus „Tsoi

nud,
sin

et selles

ma

keseks

napis armuloos „muutu-

kaitsjast-soosijast
tydrukuks”.

ligi, vaid mõjub
hoolivuse,

vaata et väi-

Tsoi ei

oma

flirdi,

terava mõistuse

staadionid ja sureb seniidis, Naumen-

kašš kui Mike’i

poeg. Ta

kui

on

pisike

aja

ja laulude-

ko aga

Natalja

ei

sõbraliku oleku,

nii

ta-

siit

venelannast Ema ta korealasest Isas võ-

ga. Teda armastavad

joob end muutunud oludes

me

tagasihoidlik-

yhisköögi alvastab,

mehe käest tema suud-

sapisi põhja ja lahkub nadiiri lähedal.

lemiseks luba kysinud ja selle saanud.

Kuid

tipphetkede

Suudlus,

see

romantilise filmi kulmi-

väärib mälestamist.

natsioon,

on

vaid kohmetu sõbramusi.

sära.
Ta

see

Temagi

on

ehk

ei vähenda tema
anne

antud tundliku, viisaka, aruka ja

liigagi

isetu

tegelasena, kes

ei väl-

jenda tasapisi tekkiva rivaliteedi

tun-

Mike annab noortele võimaluse, kuid
romanss

ei

arene.

Filmi minu

ge õrnem stseen toimub

jaoks kõihoopis täiskii-

net ei muusikas ega armastuses, kui-

lutud trollis, mille rahvasummas hoia-

gi Pavel Kursanov

vad armastajate käed Mike’ile ostetud

on

meenutanud,

yksvahe Mike siiski „sisises
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et

Tsoi pea-

tassi kuuma kohviga. Tsoi ei

rivaalitse,

„Suvi”,

2018.

Kitarridega Leonid/Rõba ja Viktor Tsoi.

vaid teeb mõlemale puust nikerdatud

siht oli

kingituse. Ainus tylihetk oleks

ja sealt edasi minek. Armastus

loominguline erimeelsus,

nagu

aga selle ta-

ga, nagu ka Mike’i
ga

symboolse jutu tavajadus valida. Natalja on kõige

on

Ta oleks nagu

salapärasem tegelane.
abikaasa rollist

yle ulatuv sõltumatu

vaatleja, kes jälgib
des

justkui kahel toolil.

meest
on

reaktsioo-

meeste

ja suhtub mõlemasse hästi,

ne

istu-

plaanigi

Ta ei

hyljata, vaid ytleb talle,

et neil

Tsoiga pisike „kooliromaan, kus

hoitakse käest kinni”

—

umbes nagu

loominguline kontakt Mike’iga

oludes

ilmnenud

oma õpinguid näiteks BG juu(muusika edasijõudnutele), Rašid

res

(kinomaailm)

Nugmanovi

viimase naise

oma
va

et

„Viktorile

mu

suga

yle uh-

kust”. Elus olla Mike vastanud: „Kas

arvad,

et

petmine

Mu meelest

on

on

ainult

sa

fyysiline?

selline käest kinni käi-

on

meeldisid

õpetaja-õpilase tyypi reglementeeritud
suhted”.

Aga

ärme

lähme

kaugele. See

psyhholoogiaga

film

siiski muusikal, mis

sina tunned

ja

Razlogo-

karateõpetaja Sergei Putškov

meenutanud,

yhisköögis esitab ja kus „mul
ja

juures

Natasha

(yldine kultuurisemiootika) juures.

Tema

liialt

mõnus olla

neis
Tsoi

jätkas

palas „Vosmiklassnitsa”, mida Viktor
on

on

kõrvalnähe.

on

põhikohaga

jaguneb autorilau-

lu ja rocki vahel. Oli repertuaarikomisjonide, tarifitseerimiste ja kvartirnikute aeg ja elektrilistest kontsertidest
võis

noor

alternatiivmuusik

esialgu

mine veel hullem.” Mõlemad käituvad

ainult unistada. Muusikalise

delikaatsete inimeste ja romantikutena

vastutab ansambel Zveri ja teeb seda

ning pinge laheneb peagi.
mub

täiskohaga pruut

dakse viisakaks ja
tunnete
na

puhul alati

Tsoi ellu il-

Marianna.

Jää-

pooldavaks, mida
ei

juhtu. (Marian-

pärast tuli Tsoil elus

sõbraga kakelda.) Aga

oma

punkarist

tema

põhiline

väga sympaatselt. Siin
tuste

on

osa

eest

välilindis-

spontaanset, hõikeid, udust ki-

tarri, pudelikilinat ja kaasalaulmist täis

saundi,
rivat

on

Tropillo stuudio reverbee-

kaevupõhjakõla

Kino esikalbumi

„45” (1982) salvestamiselt ja rytmima-

teater muusika kino

103

sinaga akustikat kontserdilt.
vähem tuntud

Nende

liteediga kontsertlindistus). On Mike’i

(peale „Bezdelniku” ja

ja Zooparki kontsertnumbreid. Pala

valik

„Vosmiklassnitsa”) palade
õnnestunud.
filmi finaalis

oli

Rõõmustav

yhte

oma

kuulda

lemmikut, yksi

lauldud alasti „Derevot”, mille
Tsoi

ja Mike’i

nende nukralt

kaalpartiisid

on

jooksul

kujude juurde ilmusid
napid eludaatumid. Vo-

esitav

Pjotr Pogodajev

on

popgrungena,

dus

nõukogude noortele oli erakordkõike uut lindistati

ne,

kamad ostsid

torile väga lähedal ja laulab mõne

me

puhtamaltki välja, kui originaalis
Mike’i

on.

põlve rokkar

ma
on

mängib ja helindab

seegi

ja kyllap

Roma Zver

asi hästi tabatud. Ainsaks või-

malikuks

puudujäägiks võib lugeda

osatäitja Mike’i omast
mat nina

noore-

tugevalt lyhe-

ja seeläbi nasaalse tämbri

vä-

jubeda

päris

aga kuna kaamera võ-

See oli aeg, mil lääne muusika tähen-

mäelt”

di

kyll

tab rohkem saali, siis kannatame ära.

tämbrilt ja fraseerimiselt noorele Viknoo-

kõlab

„Drjanj”

ymber ja rik-

Leningradi

nn

„plaadi-

(Toltšok) originaal-LPsid.

vaid väga

häguselt

ette

kuidas selles linnas ja seltskonnas kuulati esmakordselt selliseid bände nagu
Sex Pistols,

Human

se

on filmi pandud
utoopilisse valgusse tõstetud

edasiarendusena

mõned
lääne

1970-ndate

iidollugude kave-

rid. Mott The

lääne helikeele

„All the

young dudes”

muu

on

vägagi ilmekalt tehtud.

teks

anarhiline

oludesse

tõlkija ja

muhedate tekstide autor, siis Tsoi
delaad oli pisut teiste

an-

allikatega. Aja-

The

või

League

Smiths. Võib-olla just selle vaimustu-

hemust vokaalis. Kui Mike oli pigem
vene

Või-

kujutada,

Hoople’i/David

Bowie

jääb irdu,

rongikaos

aga
Näi-

(Talking

tundlikum, yldistavam ja kompromis-

Headsi

situm. Ta alles otsis

pordi rõõmudest pajatav Iggy Popi
„Passenger”, mida alustab pensionee-

di,

oma

saundi ja bän-

mis koosneks tõelistest mõttekaas-

lastest. Ilmekas

„Psycho Killer”)

või

yhistrans-

„Garin

runud Tiit Kusnetsi näoga kodanik ja

ja Hyperboloidid” proovis, kus pala

jätkavad meeldivalt viisipidamatud ja

„Mojo
da

nastrojenie”

akustpungi

noorse

peab

on

stseen trio

yritatakse

või sentimentaalse mi-

ballaadina ja Viktor

tema

lugusid kogu

kysib, miks

aeg töötlema

selle asemel, et neid lihtsalt
Kino

teine

(Rõba)

—

mängida.

asutajaliige Aleksei Rõbin
kes ei

lubanud

oma

filmis kasutada ja sai seega
Leonid

nime

nimeks

(Filipp Avdejev) ja kes mõjub

natuke totuna

—

ei

saa aru

ning ytleb

stsenaristi muigega kirjutatud
siis

esita-

lause,

et

pole nad ju „ni rõba

liha ega

ni mjaso” („ei
kala”). Tsoid tabab yks neist

vaiksetest

vihahoogudest, mida filmis

on paar tykki; ta suleb ukse ja lahkub.
Hiljem toimub siiski ka tolle varase

pala kongeniaalne rockikuube
mine
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riieta-

(varem oli sellest vaid halva kva-

ebalauljaliku tämbriga passažiirid. See
kõik
mas

on vene

uuema

muusikali pari-

vaimus, Valeri Todorovski filmi

„Stiljagi” (2008) jälgedes. (Muide, sealgi sisaldus

Tsoi

„Vosmiklassnitsa”

esi-

tus, ainult tekst oli teine ja seda lauldi

duetina.)

Tõe

ja võimalikkuse,

kali ja eluloofilmi

piiril

on

muusi-

sel linateo-

sel päris ilus mängumaa, kus temporaalsed möödalasud

pööratakse plus-

sideks ja naiivsust rakendatakse jõuna.

Või

nagu

seda

väljendas Meelika

Hainsoo Facebookis:
on

siiani sõõrmeis.”

„Bellamori lõhn

PARAADPOOL JA

TÖÖ

Intervjuu Olev Remsuga

TÕNU

VIRVE:

2016.

aastal

ilmus

Tartu

Ülikooli kirjastuse väljaandes

Olev

Remsu

mammutteos

draamatehnika”.

teaduslikku,

nii

Nii

„Filmi-

mahukat,

nii

publitsistlikku filmi-

raamatut eesti keeles teist ei

olegi. Ja

ega

naabritelgi mitte, kui venelased

välja

arvata. Miks

sa

meeletu töö, kuidas

võtsid ette selle

sa

selle ära

OLEV REMSU: Ausalt öelda

on

tegid?
endal-

gi tagantjärele raske leida põhimotiivi.
Olin

pidanud paarkümmend

teater muusika kino

aastat fil-
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midramaturgia loenguid, alustasin
pedast, edasi

muutus

see

nn

Tallinna Üli-

kooliks ja Balti Filmikooliks. Pidasin

loenguid

ka Eesti Kunstiakadeemias

ja Viljandi Kultuuriakadeemias.
töö oli rohkem seminari
sime

koos, mida asjast

tekstis

on

tudengitegi mõtteid.

Mul oli

materjali,

Nõnda

sest

igaks loenguks olin

ikka valmistunud.

ma

taha siin hakata

Ei

et keelab

sinu raamatu

oma tudengitel
lugemise, kuna see on

kaootiline!
Kui meie rahvusloom määrab sirt-

sutamisega

territooriumi, hakkab

oma

ta kohe urisema, kui mõni teine isend

siseneb. Sihandsel moel käitub

sinna

arvutimälus tohutu hulk

Samas ütleb meedia-

juhendit?

õppejõud,

Mu

moodi, arutle-

arvame.

mise

ka

rahvusintellektuaal.

meie

peab

isiklikuks

oma

Aristotelest, Goethet ja Hegelit ning

endale õlale patsutama, aga otsustasin

nagu

tõesti eesti filmimõtte teaduslikumale

tab,

poolele sellesama sõrmedest puutu-

maturgia süvakäsitlus

mata õla alla panna. Selleks

kolmeta

salt korrastama
rastamise

käigus

võtsin

got Visnapi soovitusel
ja

pidin liht-

kogu kupatuse.
toimetaja

KorMar-

(tänu talle!) väl-

eesti filmide draamaanalüüsi. Ehkki

nii Luis

Buñuel kui

Kaljo Kiisk

on mi-

lemmikrežissöörid, tuleb neid

nu

ki lahus hoida. Pole välistatud, et
ti

filmide

teine neil teemadel sõna võ-

keegi

nii on

tal tarvis uriseda.

võimatu.)

Ta

on
on

sul

välja noppinud ja
set näitab

aina

lajatab.

et tegelase karakter (tragöödias) peab olema muutumatu. Esiteks,

arvanud,

Aristotelese teose „Luulekunstist”

nakreeka keelest tõlkinud ja kommen-

dramaturgiakäsitlus ilmub

teerinud Jaan

julgelt

tagasisidet, kui paljud meie

vastukäivad. Priimägi

filmitegijad sinu „entsüklo-

les,

tele,

oma

stsenaristikatudengi-

Tiit Tuumalu

tegi intervjuu

Pos-

timehele ja Kaspar Erik Lind usutles

pikas teleintervjuus.
olnud,

siis tunneksin

leid heitnud

Kui neid

poleks

et olen

küll,

pär-

teadagi kuhu.

ise

arvab,

on

ga.

viiekümneaastase

loometöö

sünnitamist kaose tekitamise-

Looming ongi kaosest korra loo-

mise protsess. Kuidas
nar

Priimäe

sa

suhtud Lin-

kirjutisse Sirbis

2018, kus ta tunnistab

oma

analüüsida sinu mahukat
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on-

risti

(Mephistophe-

oma

11. mail

ta

Saatanat) peab

interpreteeringut. See

kitsarinnaline positsioon. Teiseks,

Aristoteles eristab

oma

karakterikäsit-

luses veel mõisteid „ethos” ja

„pathos”,

ja need tähendavad oletatavasti seda,
mille

puhul

meie

rakteri arengust

jooksul olen alati alustanud kunstiteose

sageli

valinud endale lisani-

et sädelevat

õigeks vaid

ter).
Oma

on

seda

—

on

meks, tähendab õelat sortsi, kuigi

Simm küsitles mind raamatu

esinema

nagu ta

(va-

Unt) teksti annab lahti

mõtestada kaunis

esitlusel kinoliidus, Jaak Lõhmus kutsus

Tema ta-

nagu oleks Aristoteles

väide,

ees-

peediat” kasutavad?
Peeter

isikunimede

indeksi järgi need nimed minu tekstist

gi tehtud ja arvamused
On

(Aga dra-

ilma nende

siis-

eraldi raamatuna.

noored

Tema

territooriumiks

Nii

räägime tegelase ka-

(development~ of~ charac-

ongi mul kirjas,

lahmiv retsensent

ent paistab, et
pole viitsinud luge-

misega nende ridadeni jõuda. Ja
peamine

Aristotelese

—

puhul

mis

ei ole

kunagi mingit kindlust ja ühemõttelisust, kõik

on

lahtine, vabalt tõlgitse-

tav. Ja kaootilisus? Kui

võimetust

tatud

filmitege-

pealkirja all

teos

loengute põhjal (nagu
on

on

kirju-

raamatu

ka žanrimääratlusena

siis tähendaks

öeldud),

ja ülesehitus ju lausa

loenguid pidasin

Ja

preisilik kord

silmakirjatsemist!
ma

mitte

peast,

ri, lavastaja ja filmikooli õppejõu Jüri
Sillarti 75.

vas”

paberilt-arvutiekraanilt.

sünniaastapäeva. Kümme
tagasi salvestatud „Tähelae-

aastat

esitas
mis

muse,

Insener

Emile

Reynaud demonstree-

ris 1892. aastal Pariisis
teatrit”
guse

„optilist

oma

kino. Kui teatrikunst sai al-

—

kirikust, siis

enne

kunstiks ise-

sulle

muse

Ma ei

Sillart

on

mis

—

et

usu,

puhul näeme
lugu lavastatuna ekraanil ja ehkki

praktiliselt filminäitlejad puuduvad.

vasti

muutunud,

ikka

sama.

näitlejad.
filmide

Kas

või

voorus

Niisugust
olnud

see on

nn

sinu arvates eesti

eelkinematograafiat

kaunis

kaunikesti.

Émile Reynaud

võime

filmide leiutajaks, mina

on

Charles-

pidada

anima-

paneksin män-

me
see

aja jooksul tehniliselt väge-

on

on

Lugu

selle süvaolemus

ise oleme neelanud

kivitahvlitelt,

savi- ja
käsitsi

puudus?

küsi-

sama

film?

oleks eriline pea-

siin

ekraan

„optilises teatris” mängivad teatri-

on

murdmiskoht. Filmi

seisvumist hoidis kino teatri ligi. Meil

Ka

saatejuhile küsi-

film. Esitan

kirjutatud

papüüruselt,

ja Gutenbergi

matuist; praegu kolib

raa-

lugu internetti,

mobiiltelefonidesse ja teistesse tehnikaimedesse.
tunud.

Midagi pole

Oleme

suurt

muu-

lugu etendanud lõk-

gufilmide alguse (1897) siiski Georges

keplatsidel,

Mélièsi ettevõtmistesse. Järelikult saab

lauldes, hiljem amfiteatrites. Kõik

on

sealt

põhimõtteliselt

erinevused

on

gune

alguse ka näitlemiskunsti
haru, mida

näitlemiseks.

me

Teater

niisu-

väikesed, võrreldes sellega,

ja filmikunst

kokku liidab.

tist, kus kõik suured žanrid

on

koreo-

—

graafia, muusika, kujutav kunst (täto-

siin

kui

—

toimisid veel ilusasti koos. Muuseas,
audiovisuaalne

tagasi. Nõnda

sinna

on

lii-

kunst

ürgloomu-

et pole erilist mõtet lüüa kahte lehteatri- ja filminäitlejaid; seda ei tehta

on
on

—

paik ja lõpp

või

(Hegeli järgi) tegevus

ja situatsioon, siis
ole,
kui

poole pealt ja kõik

ju hakata

eristama

näitlejaid. Tühi
Voorus

või

töö

tele-, seriaalide jne
ja

ei võta

Venemaa

puudus?

Ma

ise

ei tunne

elan

sees

võrrelda. Välismaad

välja jätta)

film, kui neid

me

võime

deo, kui meile
ähmaseks

jääb,

asja hakata
on

selge,

aga sel
siis

on

vaatama
siis

on

vi-

puhul midagi

film.

ma

ja

kõrgharidusega

teadlane

Rekkor

Enn

vusliku stsenaristika

sel-

nud Moskvas VGIKi,

hinnangu-

liselt kõrvutada. On, nagu

on.

See

paratamatus. Kuidagi teisiti, kui

Eesti esimene

(kui

lisel määral, et seda Eestiga

on

on, ei

saakski olla.

professionaalina

filmi-

meie rah-

rajaja. Lõpetaasus

ta

juhtima

seiskunud stuudio
vuslikku suunda,

on

noore

vaimselt

Tallinnfilm rah-

pühendudes Eesti

lähiajaloo ausale kajastamisele meie
filmikunstis. Kui oluline

ETV tähistas

ei
—

vaimunärimine!

Eesti sees, ka eesti filminduse
ma

võiks

on

siis video. Lihtsustatult öeldes

lik,

Siis

asja

vahetegemine kaunis lihtne
(Aristotelese järgi) algus, kesk-

te

suuremateski kultuurides.

mis

Ma arvan, et mängufilmi võiks segi
ajada ehk ainult video(klipi)ga. Ent ka

veeringud ja maskid), kirjandus jne

gub

sama,

nimetame filmi-

mõlemad pärit sünkretistlikust kuns-

tänapäeva

koopasuus tantsides ja

teemaõhtuga operaato-

osa

Eesti

on

Rekkori

filmiajaloos?

teater muusika kino
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Kahtlemata oli Rekkor

ja

professionaal
koguni mitmel suunal, mil-

seda

lel seisab püsti filmikunst
režiis kui ka

maturgias,

dra-

nii

—

majanduses.

õppejõude Moskvas. Nõnda rää-

minu

kisimegi

me

palju Tarkovskist. Lisaks

filmindusele ja üldse kultuurile tõmbas meid 20.

sajandi poliitika ja ajalu-

Andis ju GosKino Moskvas iga filmi

gu. Vestlesime n-ö dissidentlikel tee-

tootmiseks teatud

madel

180 000 rubla

harilikult

summa,

täispikaks filmiks, ja oli

—

Stalin ja teised bolševikud,

Zedong, Ida-Euroopa diktaatorid

Mao

kallimaidki filme. Selle raha eest tuli

jne. Mäletan,

et vahel läks

film ära

tasakaalukas

mees

teha,

ent sellest finantseeriti

lausa

see

muidu

põlema,

nii

ka umbes seitsmesaja töötajaga stuu-

haaratud oli ta

dio

rohkem tervist antud, oleks ta iseseis-

ülalpidamist. Täpsema

rehkenduse tegi

rahalise

muidugi Tallinnfilmi

ent toimetuski ei tohtinud

direktsioon,

vunud Eestis kindlasti Toompea künkal tähtsat rolli

tööks.

Töö

juures

läbi

netti

Rekkoriga

Töötasime

aastat kõrvuti

pidi

tema

mänginud.

Ikka ja jälle kirus Rekkor filmikriiti-

hõljuda pilvedes.
neli-viis

poliitikast. Oleks talle

tubades, kus-

minema

kabi-

oma

toimetuseruumi.

hea

Kui

kuid
teha

—

neil ei ole tolku peas, vihuvad

oma

intervjuusid näitlejatega ja

reportaaže võtteplatsilt ja arvavad,

et

ongi filmikriitika.

see

seltskond seal koos oli! Millised kõvad

tegijad olid tollal
Arvo Vallikivi

dam,

Lauri

—

Toomas Rau-

Kärk, Aigar Vahemetsa ja

teised. Meilt käis läbi
eliit

Lokk,

ametis! Tiina

(Valton),

Leida Laius,

kogu Eesti filmiKaljo Kiisk, Gri-

Kriitikud

on

raisakotkad
Kui režissöör

kunsti sanitarid, nagu
looduse

on

luuletajat ja veltveeblit, siis kriitikus
peab julmusega piirnev otsekohesus

gori Kromanov, Priit Pärn, Rein Raa-

ühinema viisaka

mat, Elbert Tuganov, Jüri Müür, Olav

vaimukus sisu

Neuland, Arvo Kruusement, Valentin

ne

Kuik,

Peeter

Urbla,

Simm, Arvo Iho,

Helle Karis,

sega.

Raul

kast?

Sinu

Tammet, Mikk Mikiver, Jaan Tooming,

Jah, paljud

Veljo Käsper, Jaan Kolberg, Avo

sed

tik,

Heino Pars

Pais-

jt. Ikka ja jälle puhkesid

vaidlused. Kõik ei tule

meeldegi. Eks

sinagi liikusid seal, seal

me

mest korda

sinuga

esi-

kohtusimegi. Näha oli ka

taktitundega,

on

arvamus

vale, kuna nad pole olnud veltveeblid,
üle
on
na

laipade minejad. Veltveeblid
saanud ikka ja

nad

on osavad ettetrügijad. Muide,
pole vahet nõukogude režiimil ja

Merit, Andres Sööti, Mark Soosaart,

praegusel riigikorral.

Nemad tulid

aga

jälle filme teha, ku-

siin

Speeki.

meie filmikriiti-

režii peale andekad inimejäänud filmide tegemisest kõr-

dokumentaliste Rein Maranit, Lennart

Heli

särav

tabamisega, asjakoha-

eruditsioon selle sobiva rakendu-

Peeter

Jüri Sillart,

sanitarid.

peab ühendama endas

on jäänud meie filkõige nõrgemaks kohaks. Artik-

Vastukajamine

niisama

juttu ajama, stuudio jagunes raudselt

mielu

kaheks

leid, mida võiks pidada filmikriitikaks,

pooleks

—

dokumentalistika

ning mängu- ja animafilmid.
Meie

Rekkoriga olime hommiku-

inimesed,
na.

me

tulime kohale esimese-

Rekkori koolivennaks VGIKis oli

olnud Andrei Tarkovski, kes oli ka üks
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ilmub kaunis kasinalt,
on

paremal juhul
halvemal
lihtmuljetamisega,
tegu

salt tutvustamisega.

eesmärgiks

filmi

dus. Ausõna, kui

Kummaski

analüüs, vaid
ma

pole

turun-

kuulen sõnapaari

„armastatud näitleja”, liigub
kabuuri
on

käsi

mu

leierdatud

väljend. Loomulikult määrab

see

näitlejate mäng
väga

Niivõrd

poole…

suure

osa

režissööri

juhtimisel

konkreetse filmi kuns-

tilisest tasemest, ent meie filmivastu-

kajades

näitlejad tõstetud

on

välja ja jutt käib nendest kui

teosest
inimes-

test, olles tihti ka veel üpris kollase kal-

lakuga

nende abielud ja armusuh-

—

ted. Kurb, kui lastakse turundusel

en-

nast ekspluateerida. Näitlejakultus on
Hollywoodi leiutatud ärinipp kahjude

vältimiseks. Film võib ju ebaõnnestu-

näitlejast,

tema sissetulekutest

ja eraelust annab

lõputult jahuda ning

da,

ent

mingi

filmiavalikkusest

osa

on

selle

õnge läinud.
Tavaks

on

kaabakad”,

Kadri Kõusaare „Ema”, Pärnade tehtu
animaklassis jt. Ja realismi

poolelt

tõs-

taksin esile koostööfilme, Klaus Häro

„Vehklejat” ja
dariine”,
Keräse

Urušadze „Man-

Zaza

aga ka

Margus Paju/Mika
„Supilinna salaseltsi” ja Moo-

nika Siimetsa „Seltsimees last”.

ju, kui
ütlen

poliitika matab kunsti

ma

Kahseda

—

Elmo Nüganeni filmi „1944”

ja Ain Prosa „Tuulepealse maa” kohta.
Näete, elus
se

püsib isegi

meie filmindu-

sovetlik haru!

Kui tihti oled osalenud
Instituudi kutsutud

Eesti Filmi

eksperdina

män-

gufilmide stsenaariumide, arendus-

on

isegi saanud loobuda tefilmi kirjelda-

gelasnimedest ja rääkida
des

Inglile” ja „Mehetapja”, Heleri Saariku „Kõik muusikud

näitlejatest. Mäletan, kuidas „Ti-

ja

tootmisprojektide

analüüsimise

dramaturgia

protsessides?

Null.

tanicust” räägiti kui armastusfilmist,
kus teineteisesse kiinduvad Leonardo

DiCaprio ja

Kate Winslet. Absoluutne

kirjaoskamatus!

Ei

osatud määrata fil-

2016. aasta Cannes’i filmifestivalil oli

kohal ka toonane
Sven Sester

rahandusminister

müügimehena, esitledes

seal uut Film Estonia riiklikku

mi žanre (katastroofifilm
ja melodraama), kuid teati üksikasjalikult, kuidas

makseprogrammi.

DiCaprio oleks Taimaal

legatsiooni kultuuriminister Indrek

ära

peaaegu

uppunud. Muidugi oleks hea, kui
pidurdaks pisutki sellist

raamat

mu

vai-

muhämarat tendentsi.

Saar.

Eesti

Tänavu

Vabariigi saja

tagasijuhtis de-

aasta

kõrgetasemeline õhtusöök, kus
les sada Eesti filmivaldkonna

Milline

on

sinu kui filmiteadlase

dramaturgiaspetsi nägemus Eesti

ja

fil-

on

saanud tiivad,”

ministeeriumi kodulehel.

Saar

Mida sellest arvata?

Tarvis on, et areneksid

Igal asjal

mõlemad harud,

kui realism, siis
öeldakse
maha

—

on

kummagi kunsavangardism

nii

asi

—

nagu nüüd

kestlik. Esimene

ei

tohi

ma

film

kirjutab minister

mi- ja audiovisuaalvaldkonnast?

oma

osa-

jaoks

kõige olulisemat isikut. „Eesti

Ausalt öelda läheb eesti filmil hästi.

ti

juu-

beli tähistamiseks toimus Cannes’is

on

eraldi

ei tea suurt

nuppude, ja

paraadpool, millest

midagi peale ajalehe-

asi ise. Ma

püüan

viima-

sega kursis olla.

jääda, muidu läheb lonkami-

seks. Ma

pole küll kõike näinud, kuid

avangardismipoolelt

on

Vestelnud Tõnu Virve

mulle meel-

dinud Rainer Sarneti „Idioot” (Dostojevski järgi), Sulev Keeduse „Kirjad

teater muusika kino
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ÜLE

LENDAS

MILOŠ

DRAMATURGIA.

FORMAN

AJASTU

—

GEENIUS
Olev Remsu

1.

Sõja ajal kolis enam-vähem kogu

Hit-

„Filmidraamatehnikas”

peategelaste

leri-Saksamaa filmitööstus vallutatud

nimedeks ekslikult Pierre ja Jean. Va-

Prahasse

bandust!) Katsuge ujedust ekraanile

ki,

(nagu

suur

sest seda linna

hoslovakkia
lased ei

osa

sõjatööstust-

kokkuleppel Tšeh-

Londoni-valitsusega liit-

pommitanud) ja nõnda jäi pä-

rast 1945. aasta maid sakslastest

ma-

ha tohutu filmitaristu. Seda kasutati

panna! See

—

daks ja

propagandaks,

propagan-

propagandaks ning veidike ka

meelelahutuseks.
Esimese

nn

keeruline ülesanne.

Aga
ujedust ja neid veel

omavahel vastandada

turgiat)

(et oleks dramasellega tuleb toime vaid (tu-

—

levane) geenius.

samal otstarbel, nagu olid kasutanud
natsid

on

luua kahte liiki

tsenseeritud filmides pais-

Võimu

tiski Forman silma kui režissöör, kes
viimistles

oma

tegelastele ülipeened,

lausa tšehhovlikud karakterid. Taht-

sotsialismileeri kuulu-

talle vähimatki varju heita, tu-

mata

nud Tšehhoslovakkia filmi, milles ei

leb tõdeda,

ole

tendents iseloomulik

eeskujulikku kangelast

ega

paha

antikangelast, tegi hiljuti 86-aastasena

realismi

igavikuriiki siirdunud Miloš

dati

alles 1964. aastal, selle
„Must Peeter”

Forman

pealkirjaks oli
(mille taga

tegelikult sügav traagika) oli

on

oli

isik

okupatsiooni ajal kannatanud

—

tema

juudist ja professorist

isa

hukkus Buchenwaldis ja

protestandist
(erand katoliiklikul maal!) ja hotellipidajast

ema

Auschwitzis.

„Must Peeter”

on

karakterkomöö-

(Ladislav Jakim) kui ka

Jan

(Jan Vostrcil)

dad,
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nii

tema isa

läbi ja lõhki uje-

inimpelglikud ja suhtlemishäi-

rega tüübid.
filmi

on

ja

(Varem olin näinud selle

prantsuse varianti, nõnda

on

mu

—

vorm aren-

kaugelt

tõsteti

sõnumist. Ja seda
—

muusikas,

saavutusi

märga-

ti. Ja seda nii Pariisis kui Los

Noore

Angele-

ses.

Formani

„Must Peeter”

Euroopa

toonase

teenis

ära

isegi

filmipaavsti Jean-Luc

Godard´i kiidusõnad. Godard oli para-

jasti poolel teel

oma ideoloogilisel lenparempoolsest anarhistist maois-

nul

dia, mille mõlemad peategelased,
Petr

sisust

selline

sotsialistliku

maalikunstis, filmis ja mujalgi.

For-

manile natuke rohkem lubatud, kuna
ta

nn

paremale osale

virtuoossuseni,

kõrgemaks

oli

iseenesest

kõikides suurtes žanrites

(„Cerný Petr”).

Tolle ajastu veidrusena

et

tiks. Talle meeldis sel hetkel realism ja
ta

paigutas

uue

laine

Talle,

läbinisti satiirikule,

selle mõnus
Siit sai
manile

filmi ühte ritta

prantsuse

(Nouvelle Vague) teostega.
istus

isegi

igapäevaelu huumor.

alguse tendents,

iseloomulik

mis oli For-

kogu Tšehhoslo-

vakkias elatud aja

ta oli välismaal

—

teetide

seas

eriti

kõrgelt hinnatud

fil-

kuulsam kui kodus. 1968. aasta augus-

mitoimetajate auhind. Ja loendamatu

tis, mil

hulk esiletõstmisi festivalidel. Teos li-

Nõukogude tankid Praha ke-

vade Siberi
Forman

vadele

pakaseks pöörasid, viibis

tänu

—

just sellele samale ke-

Pariisis, ent kodumaine fil-

—

mistuudio vallandas ta ja tal ei

jäänud

sati riiklikku filminimistusse

tuuriliselt, ajalooliselt ja esteetiliselt
suurepärased filmid”.

muud üle, kui USAsse siirduda. Juba
tema
filmi

esimest

Ameerikamaal tehtud

„Tuult tiibadesse” („Taking Off”,

aasta

pai-

ku sellise loo. Ken Kesey romaani ilmumise järel ostis selle ekraniseerimise
õigused produtsent X, kellele oli jala-

Grand Prix.

maid selge, et maailmas

saatis

Cannes´i

Moskva-koolis rääkis õppe-

Meie

jõud Nikita Mihhalkov 1980.

festivalilt tuli tähtsuselt teine auhind,

1971)

pöörane edu

(National
Registry), kuhu kantakse „kul-

Film

—

Tuul oli tiibades ka autoril. Veel
paar

filmi

ja

siis tuli elutöö.

ja

see

pesale”

Ken

1962. aastal

Kesey

„Lendas

maani

Flew

tõlge

over

üle

ilmunud

ro-

käopesa” („One

the Cuckoo’s Nest”; etem

eesti keelde oleks

„Kukkus hul-

vaid üks

re-

ga

el

pärijatelt näitleja

ostis

(järelikult

ainult

produtsent lahõigused „…käo-

Forman. Too

on

kus siit ilmast, tema
2.

on

žissöör, kes alustekstist õige filmi teeb,

suuresti ka

tausta-

kunsti-,

mitte

rahainimene) produtsent Micha-

Douglas, kes

ei teadnud

kunu täpsematest

midagi lah-

plaanidest.

Ka tema

lukasse/hullarisse”) valis ajakiri

Time

oli absoluutselt veendunud, et tööga

2005. aastal saja parima alates

1923.

tuleb toime vaid Forman. Ent Formanit

aastast
teose

järgi

trükitud

ingliskeelse

hulka; BBC 2003.

proosa-

aasta küsitluse

tunnistatud üheks kahesa-

on see

enim armastatud romaanist. Dale

jast

Wassermani samanimeline,

romaani

ei lastud

esialgu välja

järelikult pidi

—

ootama, sest ta oli asendamatu.
Ma pole sellele Mihhalkovi mõttekäigule kuskilt mujalt kinnitust leid-

nud

(võib-olla seda polegi?),

ent

legen-

põhjal kirjutatud näidend triumfeeris

did ja müüdid iseloomustavad suhtu-

Yorgi Cort Theatres 1963. aastal
hiljem
kõikjal maailmas.
ja

mist

ja olukordi teinekord tõepärase-

malt

(kuigi

New

1975. aastal valminud film
viis Oscarit
mates
rim

ja seda just kõige tähtsa-

kategooriates

parim film,

—

(autorid

Lawrence Hauben

Goldman), parim näitleja

(patsient McMurphy

—

son), parim näitlejanna
dajaõde Ratched

—

ja

peaosas

Jack Nichol-

peaosas

Louise

(hool-

Fletcher),

toetav (ja mitte kõrval-!) osa
(eriti kiusatud patsient Billy Bibbit

parim

—

Brad

Dourif), parim kaameratöö (ope-

raatorid Haskell Wexler ja Bill
Lisaks veel

Kuldgloobus,

Butler).

BAFTA

ja

es-

tõesemalt!) kui faktid
julgesin siin selle jumeka

mitte

ja nõnda siis
jutu esitada.

jagunes Moskva filmiselts-

Toona

pa-

režissöör, parim kohandatud stse-

naarium
Bo

pälvis

kond kaheks,

ühed

oli

„…käopesa”

näinud ja teised mitte; teiste

seas

lei-

dus hea jagu neidki, kes luiskasid, et

näinud, kuna

on

prestiiži.

Meie

see

tõstis

aga olime

inimese

veelgi roh-

kem vaimustunud Mihhalkovist, kuna
tema

oli seda filmi näinud ning vähe

sellest
ma.

—

Raske

kohe hakkas
on

meilegi

mõista, miks

see

näita-

karmilt

Ameerika ühiskonda kritiseeriv teos
N.

Liidus

keelatud

teater muusika kino

oli. Nii

romaan
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kui film. Selle oleks ju võinud kuulu-

teost,

tada

elu ja saatust ning esitas

lääne

progressiivseks kunstiks

ning tõlkida ja näidata.

Aga ei, seda

tehtud. Ehk kardeti, et

keegi lugejaist-

ei

kõik,

jälgis kaheksa tuhande tegelase
mis

postulaadi,

nendega juhtub,

on

paiguta-

tav kokkuvõttes kolmekümne kuude

vaatajaist hakkab võrdlema sealseid ja

dramaturgilisse situatsiooni. Selle

kodumaiseid närvikliinikuid?

nevõrra küsitava

saabub
2. A
eriti suurfilmi võib vaadelda läbi

prisma. Kõigest rääkimine

mitme

õige

viiks ilmselt

pealiskaudsuseni, nõnda

valisingi välja ainult kaks aspekti

—

dramaturgia ja tegelaste karakterid.
tragikomöödiaks

psühholoogiliseks draamaks;
üles ehitatud

tamisviisile,

see

ja
on

romaanipärasele jutus-

on

kompaktne, eriliste

vi-

gurdamisteta, korraliku alguse, keskpaiga ja lõpuga lugu, milles

süžee

ja

situatsiooni

pääseb

välja, arvab peategelane. Süžee

arengu

jas

ja

—

juhtub nüüd ja mis juhtub
suureks teemaks
„…käopesa”
pärast.
mis

peateemaks valiksin

õiglusjanu,

mina

vabaduse

sooritab hull roima”.

igatsuse

ja

arsti

ja patsiendi suhted, simuleerimi-

ja vaimuhaigused.

se

Filmi

tunnus-

kuhu ta ise

kippus, ja seda teevad ravijad, kes peaksid teda ravima. Vaat

ta simuleerib

hy ise;

talle eluloo

ühes

eesriide taha või

se

mängitakse saali

laetuledega. „…käopesas”

on

siirded

ekspositsiooni, sõlmituse,
dispositsiooni, kulminatsiooni, peri-

proloogi,

andmisega. See

verbaalselt

lihtsalt,

vastu.

on

filmis

lahendatud

ekspositsiooniepisoodis

musi,

peidetak-

et vahetada

Tegelase karakteriseerimine algab

hierarhia!”. Teatris

üksuste vahel vaheajad, lava

hullu,

vangimaja psühhiaatriakliiniku

binetti,

kompositsiooni-

on pea peale pööramise kõrge
„…käopesa” tegevustiku käivi-

tab avantüristist protagonist McMurp-

lause McMurphylt oleks „Vabadus ja
sõprus!”, õde Ratchedilt „Distsipliin ja
on

Mc-

Kusjuures

Murphy tehakse hulluks hullumajas,

võitluse

ahistava süsteemi vastu, alateemadeks

draamasituatsiooni-

„ Kangelane, kes võitleb üle-

jõu vastu” ja „Afektiseisundis

tamatu

selline

enne,

aga, et ta satub uutesse

hullematesse

desse

kunst!

juhtunud

Hulluma-

„Pääsemine”.

olukord vabam ja varsti

on

teki kordagi kahtlust, mis

on

pärast tuuakse

ohvriks kõik” enda meelest draama-

faabula enam-vähem kattuvad. Meil ei

on

peategelane McMurphy draa-

käigus selgub

„…käopesa” võib žanreerida draamakomöödiaks,

mõ-

spekulatsiooni järgi

masituatsioonist „Kire

Filmi,

et

—

läheb

McMurphy peaarsti doktor Spivey katoo avab toimiku

ja esitab küsi-

McMurphy vastab ja

nii

saame

temast üht-teist teada. Loomulikult januneme

rohkema info

leme McMurphy
et ta

on

järele, kui kuuvanglaelust ja sellest,

vägistanud alaealise. Iga

vas-

tusebitt tekitab meis soovi aina roh-

peetia, konklusiooni ja epiloogi vahel

kem teada ja nõnda meid

McMurphyt

märgistatud grammof oniplaadilt kuul-

jälgima peibutataksegi.

Antagonisti,

duva

meditsiiniõde

leitmotiiviga.

märgistaja
kult

ti

on

Paneme

tähele

—

audiovisuaalne, järeli-

kinematograafiline.

Prantsuse teatrikriitik Georges Pol(1867–1946) luges läbi tuhat kakssa-

da
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kõigi aegade ja rahvaste draama-

Ratchedi

elulugu jääb

meile üsna tumedaks ja seetõttu ei

saa

meil tema vastu tekkida mingit sümTa peab jääma meile kaugeks,
Tekib ju võõristus? Nõnda
jääbki.
ja

paatiat.

—

ka

vaikimisega võib karakteriseerida.

Niisugune, sõnaline lahendus

Kolmandagi peategelase, indiaanipealik Bromdeni

(Will Sampson) CV

takse meile teada, Ratchedi
mitte

Ratched nagu

see

maldab

aga

Murphy tagapõhi tuleks välja tegevu-

ning vaataja lihtsalt tajub kuida-

gi umbmääraselt,
eest.

oma

et

midagi

on

puudu,

varjaks midagi

tema

Ning nõnda muutub „Ameerika

õelaim õde” tasapisi
da autoreil

mi-

oligi vaja saavutada.

Kummatigi

ei ole otsesõnu teabe

ja-

meelde

ümmarguselt

jätta

kakskümmend viis protsenti kuuldud

tekstist,

ent

umbkaudu

üheksaküm-

mend protsenti sellest, mida ta näeb.
Kui
me

püüaks õige meenutada, kui palju
McMurphy jutust doktor Spiveyle

mäletame. Ehk ainult

ja vanglas olekut,

lapsevägistamist

muu on

ilmselt

unu-

nenud.
üle

käopesa”,

käigus (nagu näevad

ette

kirjutamata reeglid),

siis läheks sü-

žee faabulast

Mõned

(Danny DeVito), Billy

Scanlon

(Delos

V. Smith

Bibbit

kõrgkuns-

välja, veniks asjatult, vaja

läheks kõrvalepõikeid ja

asjad

on nii

tagasivaateid.
lihtsad,

peitub dramaturgia eelkõige
dumises,

ent

et tei-

märkagi. Loomulikult

mis teeb

vastan-

vastandumise

võimalikuks?
sed

(Pea)tegelaste kohtumimuidugi. Tempokates, ekstensiiv-

se tegevustikuga teostes on kohtumisi
lugematu hulk, enne kui jõutakse loo

pea

peale pööramiseni ja põhikonflik-

tini

(vaadakem Chaplinit!),

intensiivse

tegevustikuga filmides kaunis kasinalt
(vaadakem Bergmanit!). Kuhu paigu„…

käopesa”?

1975. Režissöör Miloš Forman. Fredrickson

Martini

Mc-

se

tub

„Lendas

tempot.

Kui

ti

nekord neid ei

etem lahendus. Inimene

gamine kõige
suudab

antipaatseks,

arendada

või-

an-

(Brad Dourif),

R. P.

(Vincent Schiavelli),

McMurphy (Jack Nicholson),

jr), Taber (Christopher Lloyd), Hap

Arlich

(Ted Markland).
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Hakkame siis loetlema McMurphy,
naispeategelase Ratchedi ja indiaani-

ratud Bromden teeskleb

pealik Bromdeni kohtumisi.

tumma

tud

pilgukohtumised

Kindlasti,

sest film

on

Kas sõna-

võtame arvesse?

eelkõige tegevus,

mitte rääkimine. Mida vähem sõnu,

da parem! Kui

ja konvoeeritakse, toimuks
esimene kohtumine

Hitler

se-

McMurphy hullumajnagu tema

meditsiiniõe,

Ratchediga (see

on

nais-

lubadus,

et

areneb), ent Ratched tunhoopis dokumentide, mitte

introvert

ja flegmaatik, sissepoole pöö-

ronkarakter

—

ta

edasi

kurt-

on

antud oksüümo-

on

kõikekuulev mit-

(temalegi

tekuulja). Kuid järgmistel kohtumistel
võtavad ekstravert (kontaktide otsija)
McMurphy suhtluspüüded üha enam
vedu. Süžee areneb.
Ambivertse (introvert ja ekstravert
ühekorraga) Ratchedi ja McMurphy

nende suhe

teine kohtumine toimub siis, kui õde

neb huvi

Ratched

inimese vastu
sisse

taja

rakterisse

(see tegevus juhatab

vaa-

halastajaõe oksüümoronka—

ta

on

halba tegev

heategi-

juhatab virgutusvõimlemist,

ja kestab edasi ravikoosolekul. Meile
saab aina

selgemaks,

et täiesti empaa-

tiavõimetu Ratched

pigem piinab haitähenärijaliku kalkusega kui

ja, meedik, kes külvab surma). Ratched

geid

sukeldub paberitesse ja McMurphy
pöördub Bromdeni poole. Pidi toimu-

arstib neid. Ta näeb ravialuseid, kuid

ma

Ratchedi ja

McMurphy kohtumine,

kuid kokku said

hoopiski McMurphy

ja Bromden. Loomulikult
duslik, tegemist
nõnda

on uue

kehtestub

vastutegevuse

on see

tähen-

lubadusega

vahel.

Tegevuseks

kohtumisest kohtumisse

arenev

McMurphy ja Bromdeni vahel,
silmapilgust,

on

sõprus

vastute-

gevuseks McMurphy ja Ratchedi
esimesest

—

pinge tegevuse- ja

vaen

mis samuti

are-

neb ühest kohtumisest teise.
Bromden

on

üks teosest teosesse korduv

igitegela-

midagi jumalasarnast, kes

ne,

ei tule selle

otsus-

se

võitluse eetilisuse

õilis
ne

on

temas

ja/või tulemuse.

klišeelikkust,

indiaanipealik,

seega

stamptegelane, kuid

matu. Kunst

ta

on

stereotüüp-

see

on

parata-

peab olema alati nõrgema

patsientides eelkõige inivastankellega saab suhelda
—

damine

on

paigas ja selle kaudu

vad karakterid üha

nagu
on

Indiaanipealik Bromden oleks
päriselt kurttumm, õde Ratched

kurttumm emotsionaalselt.

McMurphy reageerib vahetult nähtule ja kuuldule, ehk küll pisut tor-

makalt, kuid

õigustab ehk

Mees

on

kus ta

sisetakseerija

meie

Murphyt. Hiljem

saame

koguni lisa

—

hullumajas,

ju

Mc-

sellele õigus-

McMurphy pole

on hullumajas,
peab teesklema hullu, järelikult

on
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mis sellest.

hullumajas ja seal võib närveldada,

põhjendatud.

—

saa-

selgemaks. Meedik

hukutaja, patsient tahab olla kõigi

sõber.

selt keretäie teenimist.

McMurphy ja Bromdeni esimesel

teiste

aga märkab

mesi,

nistuse vastu minemist kui ka üldsu-

kohtumisel ei ole mingit tulemust

psühhiaat-

poolt
kurjategijaks tembeldatud McMurphy

lihtsalt

enda südametun-

samuti

tajaõde Ratched ehitab enda ja

tusele

nii

on

vahele müüri. Uustulnuk, kohtu

teri loomisel talle

tähendaks küllap

USA riikliku

tussõnumit

poolt ning pookida indiaanlase karakkülge mingeid vigu

et need

kujutab endast hoia-

riasüsteemi vastu. Riiki esindav halas-

tab protagonisti ja antagonisti vaheliVeidi

pealegi,

inimesed. Tema

on

selles filmis kohtunik,

oma

tema

ta

ülereageerimine

iseäranis

Niiviisi hakkab McMur-

phy karakter klaaruma, tegevuse kaudu realiseerub

see,

millest

me

kuulsi-

peaarsti doktor Spivey ja McMurphy tutvumisvestluses. Teise kohtume

mise

lõpus mõõdavad õde Ratched ja

McMurphy
kuid

pika ristpilguga,

teineteist

pole ikka veel vahetanud

arhetüüpne baaskolmik

(Kangelane,
kokku
ehkki
viidud,
Ohver)
ja

Kuri

õde Ratched ja

sõna-

Kes

on

Ohver? No

kus

ched),

aga

arenema

paigas ja selge,

et siit

peab

võimas konflikt.

Igatahes on
lõpuks tekkinud Mc-

teise kohtumise

olgu,

Kuri

ja kes

ilmne

(Ratjaotuvad teised ar-

Kuri

ent kuidas

oma-

repliiki.

Kangelane, kes

kestki. Karakterite totaalne vastandlikon

McMurphy pole

vahel vahetanud ainsatki

on

rollid? Millised peaksid
McMurphy ja Ratchedi esime-

hetüüpsed
olema

Murphys huvi sellise kummalise tüübi

sed omavahel vahetatud sõnad, et ka-

vastu nagu õde

rakteriloogika

vastu ei eristu

Ratched,

jaoks

õe

see-

McMurphy veel mille-

gagi ülejäänud ravialustest.
Ratched

on

karakteri

aga suhtlemisaldis

mo-

McMurphy

depressiivne kolee-

rik, kes vajab imetlejaid. Järk-järgult
avanevad ka vastanduvad motiivid

McMurphy ihkab iga hinna
dust, Ratched

võimu

Brom-

McMur-

phy pealikku korvpalli mängima.
Murphy lähtub inimesest
pealik

on

—

on

asi

peaks

karakteri

asjad, nende väl-

ei tohi stsenarist eksida.

jakirjutamisel

Just karakteri täpsus ja usutavus

vee-

nab vaatajat loo tõepärasuses.
Süžee

kulgebki usutavalt, karakte-

ri- ja paigaloogika kohaselt

—

McMur-

phy rikub pisut haigla kepirežiimi,

McMurphy ja indiaanipealik
õpetab

loomisel otsustavad

—

eest vaba-

ja korda.

deni teisel kohtumisel

pärsitud ja

rääkima esimesena? Need

poolest

ja melanhoolik,

nomaan

ei oleks

areneks konflikti suunas? Kumb

Mc-

Ratched kutsub teda korrale. Iga asi si-

saldagu korraga ei-d ja jaa-d,
on

indiaani-

ju pikk kui taevatala, korv-

vaat

see

dramaturgia.
mängib muusika liivaljult, McMurphy läheb õdede

Puhkeruumis
ga

pall peaks talle sobima. McMurphy

ruumi

räägib (tema jaoks seni veel) kurttum-

ehmatab seal kaameks tõmmu halas-

indiaanipealikuga pikad jutud

ma

ha

(depressiivne

inimene

on

ma-

alati suht-

lemisnäljas) ja saavutabki Bromdeniga
esimese kontakti

tab

indiaanipealik tõspalliga käed üles. Ometi on nende

suhe

misjärel toimubki vanemõde

Ratchedi ja

McMurphy neljas, seekord

juba dialoogiga kohtumine.

—

esialgu loid.

Kuidas

tajaõe,

raadiot vaiksemaks keerama,

RATCHED:

Patsientidel ei ole lubatud

õdede ruumi tulla.

arendada

tegevust? VasSelleks, et
elavdamisega.
tutegevuse

MCMURPHY:~ Ma~ tahtsin~ainult...

lähendada

tada!

McMurphyt ja Bromdenit,

tuleb edendada

McMurphy ja Ratche-

RATCHED:

Minge välja, siis võime aru-

McMurphy allub, väljub õdede ametiruu-

lahu-

di läbikäimist. Õde Ratched tunnistab

mist

kahe ravialuse teineteisele lähenemist

tava siseakna.

korvpalliplatsil eemalt aknast pika,

MCMURPHY:~

peremeheliku ja

malik muusikat tasasemaks keerata, et poi-

mur on

tauniva

pilguga.

Või-

alati armukade, ta ei salli suh-

teid, mida

on

raske kontrollida. See

ja lausub

oma

sid saaksid juttu

soovi läbi

Vabandage,~ kas~ oleks~ võiajada?

on

McMurphy ja Ratchedi kolmas, ikka

McMurphy apelleerib

veel sõnatu kohtumine.

mis

Sellega

on

ruume

ka

on

ühishuvidele,

depressiivsele tüübile iseloo-
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mulik.

„Poisid”

märgib

poolehoidu

saatusekaaslaste vastu. Kuidas
vastama Ratched?

Õigem

oleks küsi-

da, kuidas töötab filmikunst. Ja
teada

on

tehakse, seda
Ent

vastus

muidugi tuleb konflikti

—

ette valmistada

tiga.

peaks

ja mida

enam on

pikemalt seda

tegu kõrgkuns-

ettevalmistus ettevalmistu-

rohkem üllatusi, seda rohkem vaataja
keskendub.

Ja kohe

lamist

—

tunnustust

tidele, kuidas

kaaspatsien-

ta rohu suust

McMurphy

ka inimesi, teab mis sorti

linnuga

lemisi kiirelt ja otse, olenevalt žanrist

omakorda haistab

kas kähku või veel väledamalt.

kes võib tema positsiooni

Pealegi
üldjuhul lihtne ja ühemõõt-

meline. Nõnda ei tohi ka sõnutsi
nitada

selge.

sellega,

mis

ve-

pilkude keeles juba

Kui Ratched nõustuks muusikat

vaiksemaks keerama, oleks ta karakter

välja lomp-

sab. Kriminaalina tunneb

Ratchedi

Kuri

et

vajava depressii-

vikuna demonstreerib ta

seks, filmikunst töötagu siiski võrd-

on

teada,

saame

McMurphy vaid teeskles pilli allanee-

puhul

hakata. Siin

on

on

Ratched

tegemist.

McMurphys liidrit,

kõigutama
selge lubadus, et konf-

likt tuleb, ja koguni väga võimas konflikt, kuna mõlemad tegelased on suisa
monumentaalsed.
Ratched ei tea

midagi

autori-

oma

keerulisem ja mitmetahulisem ja konf-

teedi üle irvitamisest ravimikuulikese

likt tema ja

väljasülitamise näol

McMurphy vahel puhkeks

aeglasemalt.
nii

ongi,

aga

Romaanis
filmi

ja näidendis

omapära (mõnetine

dramaturgiline sirgjoonelisus)
seda endale lubada. Erinevalt
nist

sed

on

seansi

ei

saa

romaa-

pikkusele seatud raud-

piirid. Ratched apelleerib veel

suu-

ees,

tema naudib

ched kui
ennast

võitu. Nii Rat-

McMurphy on rahul,

et

panid

on

õigus

ja jaa korraga,

nagu

maksma, ainult

ja teisel

patsientide

teiste

oma

ei ole. Ei

nõuavad

et ühel

dramaturgiareeglid.

Ravimi

manustamata

jätmine

remale ühishuvile ja keeldub.

asi, mida vaataja teab, ent üks

RATCHED: Muusika

adressaatide vahel. Adressaate

test ei tea. Informatsioon
on

mõeldud kõigile.

on

on

tegelas-

lahutatud
on

igal

infoannusel filmis vähemalt kaks, üks
Paarilauseline

dialoog lõpeb Ratche-

di

et

märkusega,

McMurphy

rinud ära akna, ja veidi

on

mää-

hiljem lausub

neist

on

tegelane
juhul

alati vaataja, teine või teised

teame meie,

Ratched ähvardavalt, et kui ta ei taha

phy

rohtu võtta

ched ei tea.

suu

kaudu,

siis leitakse sel-

leks mõni muu võimalus. McMurphy
paistab kuuletuvat, neelab justkui alla hobuseannuse

pille, saab Ratchedi

käest veel kiita! Kuid Ratchedi valvsus,

ettevaatlikkus ja

distsipliinikultus

haistavad temas
Kas
mine

korrarikkujat.
McMurphy täielik kuuletu-

oleks

karakteripärane? Praegu

siin

tegelased. Sel konkreetsel

või

terminit

või

iroonia”, ja kahtlemata
see

mesele, kellel

on

matic

korda

irony”,

lugema

lahti ja

ja

punktuaalne,

ei tunneks end
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et vaata-

petetuna. Aga mida

sellel sügav

Kes

aga

mõistet

ei mõtesta seda

komöödiafilmiga.

nagu

on

ini-

eelteadmised drama-

dides, kuid,

siin olema eriti

niisiis

„dramaatiline

avab nähtuse ainult

turgia terminoloogias.
esimest

aga Rat-

„dramatic irony”,

„draamairoonia”
mõte, kuid

et McMur-

alla,

Inglise keeles kasutatakse

oleme veel karakteri avamise episoo-

öeldud, peab just

vaatajad,

ei neelanud rohtu

satub

„dra-

kuidagi

peab ehk seda seotuks üksnes
Mina

julgeksin pak-

kuda „draamairoonia” asemele „infosituatsiooni”.

„Lendas üle käopesa”,

Christopher
mairooniat

oma

raks peetavas

1975. R. P.

McMurphy (Jack Nicholson).

selgitab draa-

Keane

ja ülejäänud tegelased avastavad sel-

stsenaristide raudva-

õpikus „How

to Write

a

Selling Screenplay. A Step-by-Step to
Developing Your Story and Writing
Your

Screenplay by One of Today’s
Successful

Most

Teachers”

Screenwriters

Books,

(Broadway

and
New

le järk-järgult. Infosituatsioon nr 1 on
kõige levinum, selle puhul teavad vaa-

taja ja tegelased võrdselt. Infosituatsioon

nr

3

ja vaataja

on

ei

siis, kui

tegelased teavad
tea.) Huvitav, kas keegi

vaatajaist tahaks minna Ratchedile
kaebama, rääkima seda, mida tema

York, 1998) järgnevalt: „Kui palju kor-

teab ja Ratched ei tea

di olete te tahtnud

tõmbas teda haneks ega neelanud roh-

„Ära

hüüda:

„Ära
tab

armu

su

mine

sinna

temasse, tal

maha!”?

sin seda

tegelasele ekraanil

(lk 70)

sisse!” või
teine! Ta

jä-

Mina nimetak-

oma

McMurphy

Järelikult

on

vaataja

sümpaatia-antipaatia valiku lan-

getanud ning peaks olema vigurdajast
kriminaali

McMurphy poolt ja (näiliselt) korraliku (näilise) heategija Rat-

korraks, kus vaataja teab, kuid konk-

chedi vastu.

Keane´i

tegelane

markeeritut)

tu alla? Vist mitte.

et

teepisoodi infosituatsiooniks nr 2, olureetne

(ja

on

—

mitte. Meie

näi-

lahatavas

Neljandal kohtumisel algab sõnali-

filmis siis meie teame, Ratched mitte.

ne

(Infosituatsioon 0 oleks siis, kui tead-

vahel.

Nende

ainult teatud

tunud

pikemaks, sisukamaks, võiks

pani. Vaataja

öelda,

mine, nt mingist teost,

tegelasel, kes selle

on

toime

dialoog protagonisti ja antagonisti

et

kohtumised

koguni

on

muu-

mitmeetapiliseks.
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neljandaks kohtumiseks

Ja

selge,

meil

on

McMurphy põlgab

et

igasugust korda ja Ratched kõiki korrarik-

kujaid.

Siin

(miin),

mis

lise keeli

peab

tuleneb

täielikust

järelikult

ko-

karakteritest,

vastandumisest

—

meil tegu karakterteose-

on

ga, nagu Formanile omane,

ning

juba kõrge kunsti

iseenesest

on

ing-

pea

(edasi lükatud) tagajärg.

miin

Niisiis,

pomm

plahvatama,

dangling~ effect~ ehk

hal rippuv
nende

viitsütikuga

on

see

tunnu-

hul

oma

kahtlase

võiduga, ent tema ettevaatus
subjekti suhtes püsib.

Bromdeni
kohtumine

üürike

siin annab

numi, et

McMurphy edasi tähtsa sõpeab vähemalt üritama, peab

midagi tegema vabaduse nimel. Ülitähtis repliik

ja jäetakse

poetatakse nagu

vastuseta. Just nii

muuseas

on

mõjus.

Mida vaiksemalt ja lihtsamalt antakse
edasi teose peasõnum, seda rohkem
kunsti. See

puhul.

mis

kohtumiseks

McMurphy kolmas

(vaid möödaminek), kuid äärmiselt oluline, kuna just

seks, vähemalt realistliku lähenemise
Viiendaks

ja

on

on

taas lubadus

vaatajale,

tuleb täita. Bromden astub

oma

südames tüki maad

McMurphyle lä-

ravikoosolek.

hemale,

loidab üks

aktiivsem

sümpaatne (tahaksin öelda,

McMurphy on nüüd
pool, Ratched tõrjuja, Mc-

Murphy teeb ettepaneku
la

taas

on

päevakava,

haig-

muuta

et ta saaks vaadata pe-

sapalli maailmameistrivõistlusi.

Ta

on

sest

temas

laslik, kuid tean,
ole kindlat
rus

et ühelgi rahvusel ei
loomust) hoiak, nimelt sõp-

ja seltsimehelikkus. Nad mõlemad

samasugune egomaan nagu Ratched.

on

Loomulikult

tumma, teine hullu. Bromdeni

apelleerib

ta

jälle

enamu-

sele ja Ratched teeb sedasama

Mc-

—

Murphy kaotab hääletusel. See hääletuskomejant

on

mõlema

jaoks

tõsine

ettevõtmine, autorihääl ehk autoritõde

ju simulandid

vaataja

ei tea,

üks teeskleb kurt-

—

aimab. Bromden aga

teab,

et ta teeskleb

ise

loomulikult

(infosituatsioon 0),
ta arvab Mc-

seetõttu (paistab, et)
Murphyski simulandi

esiteks

Ratched ei tule ilmaski selle

ja

ära

tundvat.

le ja teiseks ühiskonnale üldiselt, kus

peale, et
keegi võiks valetada nõnda kavalalt,

ausalt

et tema valvsa silma ära

oma

rolli täita saab ainult Ku-

ri. Autorihääl

maailma

psühhiaatriahaigla-

puhul

McMurphy puhul juba

(point~ of~view) annab sellega hinnangu
riiklikule

väga

et indiaan-

pilkab niisugust lääne-

pühadust

mokraatia

—

nagu

kaalutakse ju

valimisdenn

hullude

seisukohti, kellel pesapalli ja televaasidet ei ole. See

tamisega mingit
õige riskantne

samm, sest

on

ameerikla-

enesehinnang

ma

on

nang

on

normaalne ja sümpaatne.

Bromdeni näotegemise
ressiiviku

aastal,
teda

aga

sai USA ko-

sellegipoolest

ei

peetud

ameeriklaseks.) McMurphy

kasvab,

ta üritab kütta üles

trots

juba ehtsat

maatik Bromden laseb
kult

kulgeda, temal pole kiiret kuhugi.

tub kordamise ja
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lepi.

on

ra-

ni-

flegasjadel rahuli-

Kuues kohtumine. Ratched

keevaline loomus

nii või teisiti ei

(seda

vajadus elamuslikult suhel-

Murphy

kättemaksu; Ratched

läbi

arenguks), dep-

da teeb ta kärsituks. Introvert ja

mässu range korra vastu, millega tema

Ta haub

Ini-

mesetundja McMurphy näeb ajapikku

neid kritiseerib.

hiljem, 1977.

nagu ka

konfliktile); ainult Bromdeni enesehin-

metatakse karakteri

(Forman

Te-

McMurphyl (mis annab hoogu juurde

sed tavaliselt ei taha, et välismaalane

dakondsuse paar aastat

petaks.

kõrge

toimub

on

taas ravikoosolekul
uue

ja

Mc-

(käivi-

dialektika), jälle

hääletamine küsimuses,

kas

tohiks televiisorist

McMurphy saab

pesapalli vaadata.

mel üheksa häält ja
elektoraadist.

nn

autorihääl

ka

ase-

täpselt pool

see on

Sedapuhku muigab

valimispropaganda ja

valijate-hääletajate
rääkimata

kolme

varasema

üle,

mõjutamise

protseduurist kui sellisest.

Aruta inimesed otsustavad tulemuse!
Kas

pole sedaviisi ka suurtel valimis-

tel, näiteks presidenti, kongressi ja
natit valides? Ratchedi

kuuenda kohtumise

se-

ja McMurphy
toimub ka

sees

McMurphy neljas kohtuMcMurphy jõuab lihtsalt hääli

hüpata. Flegmaatikust

traataia

deni

kasvab ühtlaselt ja
kust

McMurphy kiindumus Bromde-

selt

hüplevalt. „…käopesa” kogu tegevustik toimub hullumajas (näeme

vaieldavalt

Bromdeni ja
tumise

did alul

McMurphy

võitnud 10:8! Niisiis,
esimene kord kaotas

relt,

kord

teine

hääletamise

gradatsioon
McMurphy

et viimane hääl tuli

kui koosolek oli
miini

lõppenud.

Taas tähel-

taas

tajume,

lükatakse edasi, taas

tagajärge

ütleb,

McMurphyle siis,

seadmist,

takse meile, et

—

suu-

napilt, kolmas kord

võitis. Ent õde Ratched

justkui

dame

on

et

luba-

kunagi plahvatab

miin

pigem

mis

pisut

bussiga ja seejärel kaatriga lapüüdma.

silmas

rääkides

ekraanil

peame

loodud kineruumi,

mingit tuba või muud asukoh-

ta, kus toimub tegevus.
ei loo ruumi niivõrd

kuivõrd

traatpiirdega

„…käopesas”

hullumaja

oma

kinnipidamis-

koha vastandamine vabadusele. Filmi

tegevustik toimub mittevabaduses ja
McMurphy viib oma inimesed vabadusse. See kõrvalepõige

(digression) on
vabadusjanu ja kollekti-

(aftermath~beat).

vajalik

Seitsmenda kohtumise ajal, kui McMurphy televiisorist pesapalli vaatab

vistliku meelelaadi toonitamiseks.

ja

kaasaelamisega teisedki pat-

oma

siendid sütitab, haistab Ratched temas
tõelist rivaali,

kes

kahandada.

mu

võib ta

Ta

kaebab

mõjuvõiMcMur-

tema

et kala pildi näitamine
Spivey ja McMurphy esimesel

Täheldame,
doktor

kohtumisel ei olnud

(pette)vihje (false~
telegraphing), vaid lubadus (promise).

Erinevus

on

phy peale peaarstile doktor Spiveyle.

ei

Ratched kui teenistusametnik käitub

lubadus aga

ent

õigesti,

seadus(t)e
mis

on

üks

kultuuri

episood avab moraali ja
(haiglareeglite) vastuolu,
sügavaid teemasid loome-

ajaloos üldiselt. Seadus peaks

justkui sündima kõlblusest,
seadus

võõrandunud;

ometi

seaduse

on

katte

peituda kurjus, moraali taha
Paragrahvi annab väänata, sü-

lubadust
tuseks

McMurphyl üle kõrge okas-

on

peab

täituma.

Väga ilmset

nimetatud ka ettekuulu-

(advertising), kuid

minu meelest

Kaatriga lahel kihutamine
lik ka

Selles

Bromden

vihje (reference)~

jõudnud

ei ole. Või oleme?

biti

Nende viienda kohtumise ajal aitab

—

süžee arengus selleni veel

me

ei eales.

iialgi.

raudne

pruugi täituda, vaid õrritab niisama,

taha võib

dametunnistust ei

just

McMurphy viib patsien-

—

matograafilis-psühholoogilist
mitte

ent

McMurphy viienda koh-

Kohaühtsusest

tõs-

omistatud

kohaühtsust),

järel esineb episood,

seda rikub

hele kala

tabki käe.

Aristotelesele

klassitsistlikku

Bromdeni ja

ja indiaanipealik

vastu

pidevalt, koleeri-

nisse avaldub tema karakterile koha-

mine.

värvates temani

Brom-

sõprustunne McMurphy

on

vaja-

Candy (Mews Small) ja Billy Bib-

kõrvaltegevusliini käivitamiseks.

sioon

liinis

ühendatakse

ja süütus, seks ja

vastandlikumaid asju

prostitut-

surm.

Ega

vist

maailmas ole-

gi? Lahke anniga naisterahvas Candy

teater muusika kino
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täidab

koguni kahe igitegelase funkt-

siooni.

Ta

Billy) ja ka
kõik

femme~ fatale (hukutab

on

(kes tuleb ja keerab

võõras

pahupidi, seda episoodis, kus

Mc-

Murphy organiseerib

ta hullumajja).
ajendab kutsuma kokku

Meresõit

meedikute konsiiliumi, mis tahab
ta

saa-

McMurphy tagasi vanglasse, kuna

arvatakse,

et ta

õde Ratched

simulant. Ainult

mast ametiseisundist saavutab ta

oma

tahtmise ja

McMurphy jääb edasi hullumajja. McMurphy soovib ka ise hullumajja edasi jääda, kuna peab seda
asutust

etemaks.

türmist

ja protagonist

Antagonist

ühel meelel!

on

oleksid arstid

Tun-

dub,

nagu

vastu

ja õde Ratched kaitseks teda, eks

ole? Siin

McMurphy

peab midagi peidus olema…

Konsiiliumi otsus

on

ettevalmistus pea

peale pööramisele (reversal),

mis

on

igitegelasega, klassika-

miseni.

tanahalisele!

teada,

antud

mus-

Mängib Nathan George)

et kui ta oleks

jäänud, oleks
se

nimi on

ta

vanglasse edasi
pääsenud vabadus-

kuuekümne kaheksa päeva pärast.

Aga hullumajas vangla tähtajad

ei

loe,

siin võidakse inimest hoida kaua ta-

hes,

väljasaamise otsustavad arstid.

Mis ilmneb? Need

McMurphy
tahtsid talle
aga

halba, täpselt

pea

tagasi

saata,

justkui head. Õde Ratched

ise endale. See
ne

arstid, kes tahtsid

vanglasse

on

nagu

McMurphy ka

lausa krestomaatili-

peale pööramine, kuid karakte-

Mcigati põhjendatud
Murphy ongi enesehävitaja, Ratched
rite mõttes

—

patsientide hävitaja. Ratched klaarib
riikliku
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psühhiaatriasüsteemi kaudu

sõnum

on

ka

tagasiteed” (point

Tegevusliini kuuendal kohtumisel
indiaanipealik Bromden korvpallimängu selgeks saanud. Ta viskab
on

enamuse

söötudest.

punkte ja just McMurphy
Kaks meest

on

oma

seltsi-

mehelikkuses ja sõpruses tihedalt

seo-

tud.

oma

McMurphygi taipab,

simuleerimise ja

et

on

hullumajja tulekuga

teinud saatusliku valearvestuse ja

vas-

tutegevusliini seitsmendal kohtumisel
ta

protesteerib. Ratched naudib

oma

saatanlikku võitu. Tema karakteri tõeline rüvedus lööb esmalt

patsientidega

välja suhetes

on sigaretid
korjanud ja laseb neil tunda suitsu-

nälga.
Washingtoniga (vaat,

ei ole

of~ no~ return).~

Basseiniepisoodis saab McMurphy
sanitar

(herald), kes toob
peategelase hukku-

Washingtoni

„kohaks, kust

ära

dialoogis

on

lise sõnumitoojaga
sõnumi, mis viib

tuslik. Pole pea

kui tähendusrikas

kõigutamise

meil tegu taas

teiste

dramaturgiat!

autoriteedi

Washingtoni puhul

dramaturgias sada protsenti kohuspeale pööramist, pole

probleemi, ihub kalki kätte-

oma

pärast. Sanitar

sellise otsuse vastu. Ta

on

võimas, et hoolimata madala-

nii

on

on

isiklikku
maksu

(Järgneb)

—

ta

2018. AASTA SISUKORD
AVAVEERG

Kolk,

M. Kuidas lavastada laastatud metsa? 6

Kolk,

M.

Kolk,

M. Kultuurivanameeste kultusest. 10

Kolk,

M.

Kolk,

M. Sotsiaalsed otsused matemaatilises edetabelis. 12

Vigade parandus. 9
Kvantiteedimõõdikuga tulevikukupli all.

Kruuspere,

P. Lavakooli teatriloo tund. 7–8

Luure, A. Kaitse esiti teist…
Sommer, L. Cassandra

Toikka,

A. Draama

Tooming, J.
Valtna,

11

.

4

Palutaja, kes

sa

läksid esimesse klassi…

.3

ja elu. 1

Eesti sõnateater. 5

K. Tantsuteater

ja füüsiline

teater. 2

KULTUURISÜNDMUSED
Eesti teatri aastaauhinnad 2017. 4

PERSONA GRATA

Karja, S.
Kolk,

Laura Kalle. 3

M. Eva Kalbus. 11

Mändla,

M. Maria Kõrvits. 2

Tomberg,

D. Lauri

Tomberg,

D. Rea Lest. 1

Lagle. 7–8

Fischer, S. Meelis Orgse.

5

Kann, K. Helen Reitsnik. 10

Kohv,

M.-T. Helen Rekkor. 6

Karja, S.

Kristjan Suits. 9

Lindepuu,

H.

Jaanus Tepomees.

4

VASTAB

Kolle,

L. Ain

Anger. 3

Kuurmaa, K. Ivo Felt. 11

Karja, S.
Kubu,

Iir Hermeliin. 12

E. Māra

Ķimele. 6

Tüür, E.-S. Madis Kolk. 10
Kann, K. Valle-Sten Maiste. 1

Tomberg,

D. Liivo

Niglas. 5, 6

Kann, K.; Kolk, M. Rain Simmul. 4

Järg, T.; Õun,

T. Hirvo Surva.

7–8, 9

teater muusika kino tants

121

Teinemaa, T. Deborah Kara Unger. 2
Kann, K.; Kolk, M. Rain Simmul. 4
Kann, K.; Kolk, M.

Juhan Ulfsak. 9

TEATER

Allik, J. Nüganen

oma

kirsiaeda kaitsmas.

Elmo~Nüganeni~„Kirsiaed”~Tallinna~Lin-

nateatris 5

Issak,

O. Uudsus teatris. Kuidas luua ja ära tunda uut

Jõgeva,

S. Point~

avangardi 9
of~ NO~return.~ „NO33~ Hüsteeria”,~ Sandra~ Z~ „Split”~ ja~ „NO31~ Tee-

kond” 4
Kann, K. Miks

peegel kella

ei näita? Festival~ draamamaa.weekend~ (2.~

–~ 4.~

XI~ 2017~

2

Tallinnas)

Kann, K.; Parmakson, A. Kaks vaadet töötuppa. Eero

Epneri,

Mart

Kangro ja Juhan

Ulfsaki~ „Workshop”~ Kanuti~ Gildi~ SAALis 6
Kann, K. Kas parim kriitik

on

vaikiv kriitik? Parima kriitiku

otsinguil 9

Kann, K. Residentuuride ajutine aeg. Eesti kunstiresidentuurid 10

Kolk, M. Väikekodanlastena põhjas. Uku~ Uusbergi~ „Põhjas”~ Tallinna~Linnateatris~
ja Kertu Moppeli „Väikekodanlased” Eesti Draamateatris 5
Loonurm, E.; Avestik, R. Katsed
on

kunstiga ja näited elust.

Kui vaba

ja millest vaba

Vaba Lava 10
R. Kratt kui

Muuluka,

psühholoogiline printsiip. Ingmar Jõela ja Priit Põldma

„Kratt” Tallinna Linnateatris 7-8
Nurk, K.

Kas

’põlenud raamat’

on sama

mis ’põlenud

mägi’?

Raamatu semiootiline

ja~performatiivne~ aspekt~ lavastuses~„Põlenud~ mägi” 2
S.

Nüganen,

Kirjavahetus

Ruut

Tarmoga. 7-8

Oidsalu,

M. Kes kardab Renate Keerdi? Renate Keerdi lavakeel 2

Oidsalu,

M. Tuleme kokku ja kuseme

peale. Tiit~Ojasoo~„Kihnu~Jõnn”~teatris~NO99

10

Pabarčius,

D. Kõnelus

Parmakson,

Juhan Viidinguga. 7-8

A. Meelteteater kui vastus teravdunud

vajadusele vahetuse järele.

rahvusvaheline~ etenduskunstide~festival~„Baltoscandal”~ 4.–7. VII 2018 Rakveres 9
XV~

Pesti,

Purje,

M. Kolmteist Eestit. Teatrisari

„Sajandi lugu”.

P.-R. Kaheksateist õhtut Nikolai

11

Aleksejevitš

Ivanovi

hingeruumis. Uku~

Uusbergi~„Ivanov”~ Eesti~ Draamateatris 5
Purje,

P.-R. Sikkel-sakkel sikusarv… Eili~ Neuhausi~ „Lendas~ üle~ käopesa”~ Rakvere~

Teatris 6

Põldma,

P. Silmast silma

Hugo Lauriga. 7-8

Pärn, T. Lõimumine Ly Lasneriga. 7-8

Rajaveer,

C. Theodor Altermannist. 7-8

Remsu, O.
Sauter, P.

Tinglikkuse tinglikkus. „NO31~ Teekond” 4
Originaalivaimus kriminullšeikspiir. Jaan Toominga „Hamlet” Elva

LendTeatris 2
Sauter, P. Tuul tiibades. TÜVKA

Sillar,

122

I.

XI

teatrilend 3

Maarjamaa mured. „NO31~ Teekond” 4

Sirel,

K. Keha

Tomberg,

poliitiline potentsiaal. Tantsukunsti poliitilisusest 3

D. Rännak.

„NO31~ Teekond” 4

H. M. Teatrikunstnike

Treier,

treeninguprogramm. Näitus~ „Võõrad”~ Niguliste~

muuseumis 10

Psühholoogilise teatri klišeedest ja vajalikkusest. Madis Kalmeti „Jäneseurg” ja „Pärast proovi”, Peeter Raudsepa „Saraband” ja Andri Luubi „Talveval-

Truuvert, T.

gus” 5
Tuppits,

D. Kui

laev

su

teele läinud, oled

on

sa

juba kohal. Rainer Sarneti „ Öö

lõpp” Vabal Laval 10
Haridusest ja kasvatusest TÜ

Viljandi kultuuriakadeemia etenduskunstide

konnas. Taavet~ Jansen,~ Eve~ Komissarov,~

ja Kaja

Kann

osa-

Jaanika~ Juhanson,~ Kai~ Valtna,~ Katariina~ Unt~

TÜVKA suundumustest 3

Kosmiline ja maine
lennu vilistlased

teatripedagoogika. Vestlusringis EMTA lavakunstikooli XXVIII
Johan Elm, Ingmar Jõela, Ingrid Margus, Teele Pärn ja Jan Teevet 7-8

hooajast 2016/17. Heidi Aadma, Liisi Aibel, Jaak Allik, Danzumees, MaJohannes, Põim Kama, Kaja Kann, Piret Karro, Eteri Kekelidze, Alvar Loog, Erle Loo-

Teatriankeet
ris

nurm, Valle-Sten Maiste, Meelis Oidsalu, Riina Oruaas, Madli Pesti, Marie Pullerits,
Pille-Riin Purje, Lea Tormis, Ivika Sillar, Lea Tormis, Boris Tuch, Deivi Tuppita, Valner

1

Valme, Iiris Viirpalu, Keiu Virro, Eike Värk

hooajast 2017/18. Jaak Allik, Danzumees, Eesti Teatri Agentuur (Hei-

Teatriankeet

di Aadma, Liisi Aibel, Kirsten Simmo,

Valle-Sten

Kruuspere,

Tiia

Sippol), Kaja Kann, Eteri Kekelidze, Piret

AnPille-Riin Purje, Heili
Boris Tuch, Deivi Tuppi-

Maiste, Margus Mikomägi, Meelis Oidsalu, Riina Oruaas,

nemari Parmakson, Madli Pesti, Laura Porovart, Marie Pullerits,

Sibrits,

Enn

Siimer, Ivika Sillar, Katarina Tomps,

Lea

Tormis,

ta, Valner Valme, Keiu Virro, Eike Värk 12

TANTS

Allik, J.

Draama Suure Teatri balletilaval

Einasto,

H.

ja selle ümber.

Ilja~Demutski~ballett~„Nu-

11

rejev” Moskva Suures Teatris

Aeg tulla, olla ja

balleti klubi”, „Libahunt” ja

minna. Mõtisklusi Rahvusballeti lavastustest „Jazz-

„Aeg”. 10

A. Haavatud hinge teekond allakäigutrepist üles. Ballett
nimega Iha” Rahvusooper Estonias 1

Lagle, E.; Ruusmaa,
„Tramm

Lagle, E.; Einasto,
kud” EV 100

H.

Maarjamaa teatrirännakutest. Vanemuise ja STLi

„Ränna-

teatrisarjas „Sajandi lugu 3

Lagle, E.; Ruusmaa,

A. Piiritute valikute hoovuses

hulpimise vaev.

Teet Kase

bal-

lett „Anna Karenina” 7-8

Maripuu,

A.-L. „Minu element

Sonnenberg,

on

erootika”. Elmerice Parts

M. Tennessee Williamsi „Tramm

—

140 11

nimega Iha” teatris, muusikas,

kinos ja kujutavas kunstis. 6

Tormis,
suteatri

L. Tantsu

rajaja”

Viirpalu,
rowaves~

lugu

on

aja lugu. Heili Einasto

raamat

„Rahel Olbrei. Eesti

tant-

5

I. Nüüdistantsust festivali

Spring~Forward”~(23.–25.~

„Spring Forward” valguses. Festival~ „Ae-

III~ 2018~

Sofias) 6

teater muusika kino tants

123

Kõigepealt olid tunded. Tiina Viru vestlus

Tauno

Aintsiga balletist „Katariina

„Tramm nimega Iha”, lavastuse sisse vaadates. Liina Viru

reograafi,~ helilooja~ja~osatäitjatega

I” 4

intervjuud lavastaja, ko-

1

MUUSIKA

E. Uitmõtteid Pille Lille Muusikute Fondist

Aavik,
va

ja selle tegevuse XV aastapäe-

kontsertidest. 4

Garšnek,

I. Kaks õhtut Pärdi

kontsert „L’Abbé

Kareda,

(Püha)

S.

päevadel. Pärdi päevad

Agathon” ja sünnipäevakontsert „Palve”

2018

Tallinna

Jaani kirikus:

12

teispool head ja kurja. Eesti muusika päevad 12.–19.

ruum

IV

2018 7-8

Kareda,
vadel

S.

Jumalate ülevaatamise

2.–11. IX

Kindel,
sai taas

Mingo Rajandi „Creating Gods” Pärdi päe-

aegu.

2018 12

M. „Eesti

segateater.

ajalugu. Ehmatusest sündinud rahvas” ehk kuidas

Estoniast

teatrisarjast „Sajandi lugu” 3

Lavastus EV 100

Muljeid Ungari Riigiooperist ühes väikese sissevaatega hõimurahva
ooperikultuuri. 9

Kolle,

L.

M. Sotsialistlik realism

Kostakeva,

Õun, T.)

—

kas

ideoloogiline konstruktsioon? (Tõlk

2

Kosunen, I. Sümbiootiline
Kotta, K. Draama, mille

helilooming. (Tõlk Reingold-Tali, I)

lõppu

me

veel ei tea.

Erkki-Sven

4

Tüüri orkestriteos „Külva

tuult” 1
Kotta, K. Väike muusikafilosoofia ja Tüüri viimastest teostest selle

valgel. „Külva

tuult…”,~ „Solastalgia”~ja~ Üheksas~ sümfoonia~„Mythos” 4
Kotta, K. Saamise ja andmise dialektika.

Erkki-Sven

Tüüri Viiulikontsert

nr 2

„Ingli

osa” 7-8

Lauk,

T.

Muljeid „Jazzkaarelt” 2018. Festival~ „Jazzkaar”~20.–29.~

Lauk,

T.

„Augustibluus 2018”. Festival~ „Augustibluus”~Haapsalus~ 2.–5.~

Levald,

T. Mida teevad aeg

ja selle värvid erinevate

Puuri ooper „Pilvede värvid” ja Carl Zelleri operett
T. Hästi terava pliiatsiga loodud lugu.
muugelpunktkomm” Vanemuises 3

Levald,
Levald,

T. Kohtumised

IV~2018 7-8
VIII~2018 11

põlvkondadega.

„Linnukaupleja” Estonias
Tauno Aintsi

Rasmus
1

lasteooper „Guugel-

lätlastega väljaspool viinarallit. Läti Rahvusooperi külalis-

etendustest Rahvusooper Estonias 2018 4
T. Kirevaid muljeid neljast õhtust. Alain Boublili ja Claude-Michel Schönbergi muusikal „Hüljatud” ning Victor Léoni ja Leo Steini operett Johann Straussi muu-

Levald,

sikale~ „Viini~ veri”~ Vanemuises~ ning~ Tallinna~Kammerorkestri~ 25.~ aastapäeva~kontsert 5

Levald,

ooperilavastusi. 11
Haapsalu vanamuusikafestival,

T. Suviseid

Lipponen,

T.

sikafestival~ 4.–7.
Mattisen,

quo vadis? XXV

Haapsalu vanamuu-

VII 2018 9

T. Tormiline teekond noore

peadirigendiga

I. ERSO

ja Peeter Lilje 1980–

1990 10

Murdvee,

N. Eevalt

salvestust. 5
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Turgani lugu

I.

Viiuldaja, kelle mängust ei ole Eestis ainsatki

Neuman, L. Tööliste laul. 2

Värvistereotüüpidest

Nurms, M. Toon toonis.

19.

sajandi ooperite tänapäevastes la-

vastustes I. 10

Oras, J. Pärimusmuusika hetkeseis ja tulevik. Konverentsimõtteid (12.

XII 2017

Vil-

2

jandis)

Pappel,

K.

„Virmaliste” manifest. Festival~ „Virmalised”~

(12.–16.~

II~ 2018~

Estonia~

kontserdisaalis) 6
Paulus,

K. Patriarh Pärdi

Pärn, M.; Velt, L.;

Õun,

Pärnu~ Muusikafestival~

uuest hoonest 12

pühamu. Arvo Pärdi keskuse
T. Pärnu

5.–11.~

Kontserdimajast Londoni Royal Albert Halli.

VIII~ 2018~ 11

Reingold-Tali,

I. Sound art

ja muusika XX. Elektroakustilisest visuaalsusest 2

Reingold-Tali,

I. Sound art

ja muusika XXI. Muusika

—

quo vadis? XIII.

Elektroa-

Quo vadis? XIV.

Elektroa-

kustilisest visuaalsusest II 3

Reingold-Tali,

I. Sound art

ja muusika XXII. Muusika

—

kustilisest visuaalsusest III 6

Reingold-Tali,

I. Sound art

ja muusika XXIII. Muusika

—

quo vadis? XV:

„Jazz-

kaare” 2018 laineil 7-8
M. Uitmõtteid barokist I: ERSO

Riisikamp,

M. Uitmõtteid barokist II: emotsioone tekitanud vanamuusikafesti-

val „Ceciliana”, 15.–18. III 2018 Eesti

Riisikamp,

ja barokk.

4

Riisikamp,

Muusika-ja Teatriakadeemias. 5

M. Uitmõtteid barokist III: Tallinna Kammerorkester

ja taevasfääride

harmoonia. 7-8

Riisikamp,

M. Uitmõtteid barokist IV: Põlvkonnad

ja isiksused klavessiinimän-

gu taustal. 7-8

Riisikamp, M.; Metsjärv,

E. XI Rahvusvaheline festival „Klaver”.

Tallinnas~5.–12.~

X2018 12

Euroraadio, maailma

Teder,

T.

Tubin,

E. Eduard Tubin

suurim kontserdisaal. 2

ja helisalvestused. 1

Õun, S. Korduste tabav muster. Mõtteid Marianne Kõrveri portreedokumentaalist
„Lageda laulud. Tõnu Kõrvits” 12
Aasta elamusi 2017. Tauno~ Aints,~ Heili~ Einasto,~ Anne~ Erm,~ Saale~ Fischer,~ Ivo~ Hein-

lo, Age Juurikas, Saale Kareda, maris Kirme, Tanja Kozlova-Johannes, Kerri Kotta, Ülo
Krigul, Sten lassmann, Tiit Lauk, Tiiu Levald, Märt-Matis Lill, Timo Lipponen, Tiina
Mattisen,~ Mirje~ Mändla,~ Iiris~ Oja,~ Anu~Ruusmaa,~ Nele-Eva~ Steinfeld,~ Elis~ Vesik,~ Anne~
Prommik

1–2.

Eevalt Turgani

Õun,~

T.~

lugu II: Kallis vana sõber… Kirjad Eduard Tubinale I (Koost. ja komm.
Algus~ TMKs~ 2018,~ nr~ 5) 6

Eevalt Turgani
komm.

lugu
Õun, T.) 9

Kuldar

III: Kallis

vana

sõber…

Kirjad Eduard Tubinale

II

(Koost. ja

Singi „Surma ja sünni lauludest enne ja nüüd”. Tiiu Levaldi ja Leili Tamme-

li vestlus teose taasettekande puhul 5
Põranda all keeb. Toomas~ Siitani~ ja~ Saale~Fischeri~ vestlus~ vanamuusikast 5
Pärnu nüüdismuusika

päevad 2018. Järeldiskussiooni noppeid 3

teater muusika kino tants
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KINO

Allik, J. Isiku

osast

ajaloos. Raimo~ Jõeranna~ja~ Kiur~Aarma~ dokumentaalfilm~„Rodeo”

3

Csüllog,
Hargla,

Hingemaastikud. Soome-ugri~ filmifond~ SUFF 12
Elegantselt varjul. Maria~Avdjuško~mängufilm~„Tuliliilia” 7-8

E.

I.

Jõgeva, S. Dokumentaalsus…Mõtisklus~dokumentalistika~eetikast~filmi~„Armastus…”~
näitel 6
Kareva, D. Hea

laps halvas ajas. Moonika~ Siimetsa~ mängufilm~„Seltsimees~ laps” 4

T. Ment arvustab

Kark,

punki. Taavi~ Aruse~ ja~ Indrek~ Spungini~ dokumentaalfilm~

„Enam kui elu” 5
T. The~ beat~ is~ on~repeat.~ Liina~

Kark,

Triškina-Vanhatalo~ mängufilm~„Võta~ või~ jäta”

10

Ülo Pikkov ja animatsioonimälu. 6
Kaus, J. Tugevate naiste PÖFF. Ülevaade PÖFFi~ põhivõistlusprogrammi~filmidest~ 1
Kattai,

U.

Koff,

E. Vaikne sõnum. Andri~ Luubi~

Kolk,

M. Mineviku tähtsustamine oleviku arvelt.

dokumentaalfilm „Isa Guy”

12

Kaupo Kruusiaugu dokumentaal-

film~„Viimane~ vürst” 10
Korjus,

H.

Olümpiafilmidest. 3

Korjus,

H.

Olümpiafilmidest

Ksenofontov,

II. 4

A. Rohelised kassid lennul üle

gufilm~„Rohelised~ kassid”
Lotman, M. Stalini

käopesa. Andres

Puustusmaa

män-

1

surm.

Armando~Iannucci~ mängufilm~„Stalini~ surm” 9

Mathura Tuulte tahutud Matsalu. Joosep~Matjuse~ loodusfilm~„Tuulte~ tahutud~maa”.~
XVI~Matsalu~loodusfilmide~festival~ Lihulas~

Maimik,
Nelk,

A.

Niitvägi,

K. Stsenarist

19.–23.~ IX~2018

11

Essee stsenaristikast 7-8

ja pervert.
Mängimata mängides. Ülo~ Pikkovi~ animafilm~„Tühi~ ruum” 6
T. Kuidas

portreteerida… Kullar~ Viimse~ dokumentaalfilm~„Jagatud~ val-

gus” 5
Pärn, K.

Igikestev igatsus puuduva

Pärn, K. Filmide

mõtte järele. Lauri~Lagle~mängufilm~„Portugal”
pikkusest I: Teekond täispika filmini. 9

5

Pärn, K. Põrgu Jaani müsteerium. Kaur~ Koka~ mängufilm~„Põrgu~ Jaan” 11
Rammo, R. Ükskord Veneetsias. Veneetsia~filmifestival~ 29.~ VIII~ —~8.~ IX~2018 11

Raudsepp,

P. Kas nüüd siis

punkt? Maria~Avdjuško~dokumentaalfilm~„Koma”~ Kalju~

Komissarovist 7-8
Remsu, O. Lendas üle

Roht-Yilmaz,

dramaturgia. Miloš~Forman~ —~ajastu~geenius

12

E.-L. Roma kultuur dokumentaalfilmides. 7-8

Rooste, J. Idarindel muutusteta: kuidas kaardistada eestivene last. Marianna Kaadi~

dokumentaalfilm~„14~käänet”

1

Rooste, J. Kuidas naised meeskriitikut kinosaalis

raputasid

nagu marutuul

mu-

relipuud. Dokumentaalfilmide~ kassett~ „Juured” 7-8
Sauter, P. Eesti lood 2017, II.
Sauter, P. Käärid
märkused

(Algus TMKs 2018, nr 2) 3
ilukirjanduse ja stsenaristika vahel (mitmes mõttes). Mõned

lõputul, ammendamatul teemal

Soans, K. Otseühendusest vägevatega.

gus”~ Dolores~ Hoffmannist 6
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4

Kullar~Viimse~dokumentaalfilm~„Jagatud~val-

Sommer,

Teemandi

L.

lihvimine

Leningradi

moodi.

Kirill

Serebrennikovi

mängufilm „Leto”/„Suvi”~ 12
Tenno, M. Sõda ilma paatoseta. Aleksander Proškini mängufilm „Ela ja mäleta” 9
Thurlow, J. „Ristiisa” triloogia. Francis~Ford~ Coppola~mängufilmitriloogia~„Ristiisa”
10
Tätte, J. Jaanis leidis Ahto üles!

Jaanis~ Valgu~ dokumentaalfilm~„Ahto~ —~ unistuste~

jaht” 4
Vahtre,

L. Rodeo

—

täna 25 aastat

tagasi. Raimo Jõerannaja Kiur Aarma

dokumen-

taalfilm~„Rodeo” 3
Vahtre,

S.

Ida-Euroopa vulkaan. Manfred~ Vainokivi~ dokumentaalfilm~„Elagu~ skan-

daalid ja kollased sandaalid” Leonhard Lapinist 6
Animafilmi võimalikkusest

(majandus)kosmoses. Vestlusringis Mari Laaniste,

Karlo~ Funk,~ Kaarel~ Kuurmaa, Vallo Toomla
Autorikino

ja Donald Tomberg 6
räägib tihti filmitegijast endast. Teet~ Teinemaa~ intervjuu~ Ungari~ kino~

grand old lady Márta Mészárosega 4
Hispaania kodusõda kinolinal. Merilin

Kotta

intervjuu Valencia ülikooli ajaloopro-

fessori~ja~kirjaniku~ Javier~Navarroga 7-8
Isa Guyd meenutades. Donald Tombergi intervjuu Andri Luubiga 12
Kõrgel ja sügaval. Jaak Johansoni, Jaan-Eik Tulveja Donald Tombergi vestlusring Jaan

Tootseni~

dokumentaalfilmist~„Vello~ Salo.~ Igapäevaelu~ müstika” 10

Paraadpool ja
Vestlusring.

töö. Tõnu Virve

intervjuu Olev Remsuga

Eesti filmid 2017. Mari~

Toomla, Donald Tomberg

12

Laaniste,~ Karlo~ Funk,~ Kaarel~ Kuurmaa,~ Vallo~

1

teater muusika kino tants
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TMK 2018. AASTA LAUREAADID
OLIVER ISSAK

Uudsus teatris. TMK

nr

9.

MATTIAS SONNENBERG
Tennessee Williamsi „Tramm

kunstis. TMK

nr

nimega Iha” teatris, muusikas, kinos ja kujutavas

6.

KERRI KOTTA

Draama, mille

lõppu

me

veel ei tea. TMK

nr

1.

Väike muusikafilosoofia ja Tüüri viimastest teostest selle
Saamise ja andmise dialektika. TMK

nr

7-8.

MIHHAIL LOTMAN

Stalini

surm.

KATRE

TMK

nr

9.

PÄRN

Igikestev igatsus puuduva
Filmide

pikkusest I.

TMK

Põrgu Jaani müsteerium.
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mõtte

nr

järele.

9.

TMK

nr

11.

TMK

nr

5.

valgel.

TMK

nr

4.

Margus Mikomägi: „Uku Uusbergi lavastajakäekirja
enim töö

näitlejatega.

Ta lavastustes ei ole kõrvalosi

avanevad uuesti või uuest

tegelemiseks.
rääkimata”

Näidendi

lugemise

on

arvukalt

(vt teatriankeet).
Siim Vahuri

Ta usaldab

praegu

ehk

seal kaasa

ja
tegevad näitlejad
näitlejaid ja võtab aega nendega

oskusest ja süüvimisest esmastesse küsimustesse

(vt teatriankeet). „Põhjas”.

Valle-Sten Maiste: „Elmo

milles

küljest.

iseloomustab

fotod

suure

Nüganeni „Kirsiaed” on paeluv ja pingestatud lavastus,
põlemisega mängitud groteskseid osatäitmisi”

sisemise

Arvo Pärdi keskuse hoone Laulasmaal.
Harri

Rospu foto

Vaata ka Teater. Muusika. Kino e-versiooni:

www.temuki.ee
Hind 2.85 eurot

