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EESTI KULTUURIMAASTIKUD
SVEITSIS
ˆ

Kas siis selle maa keel
laulutuules ei või
taevani tõustes üles
igavikku enesele otsida?
tsiteerib Volker Breidecker 11. detsembri Süddeutsche Zeitungis Kristjan Jaak Petersoni
eesti kultuuriidentiteedile teedrajavat luulesalmi, ning „Keel on meie Nokia!“ — Siiri
Sisaski kaks sajandit hiljem kõlavat hüüatust. Eesti kultuurile pühendatud ligi kolmenädalane festival „Culturescapes“ on just lõppenud ning Breidecker süveneb põhjalikus
artiklis eesti poeesia ja muusika intensiivseimatesse elamustesse. Festivalile eelnes paarkümmend tutvustavat kirjutist ja vähemalt sama palju järelkajasid Šveitsi ja Saksa väljaannetes. Artiklite hulgas on nii võhiklikku, keskpärast kui ka põhjalikku ainetundmist
peegeldavaid kirjutisi.
14. novembrist kuni 3. detsembrini esitleti eesti süvakultuuri šveitsi, prantsuse ja
saksa kultuuri kokkupuutepunktis Baselis ning selle ümbruskonnas. Festivali juht Jurriaan
Cooiman korraldab juba neljandat aastat keskeurooplasele võõramaid kultuure esitlevat
festivali, eelmistel aastatel tutvustati Gruusiat, Ukrainat ja Armeeniat, järgmistena võtavad
teatepulga üle Rumeenia ja Türgi. 2006. aastaks oli algul sihikule võetud terve Baltikum,
ent Cooimani aastatagune külaskäik Eestisse inspireeris teda pühenduma ainult Eestile,
kuna teda vaimustas eesti kultuuri mitmekülgsus ja rikkus. Cooiman on idealistlik kultuurimänedþer, kes võtab endale ülesandeks luua aastaga süvitsi minev ja laiahaardeline festival ning vaatamata üliväikesele meeskonnale ja organisatoorsele askeetlikkusele viibki oma
visiooni ellu. Kui Cooimani taotlused 2006. aasta jaanuaris Eesti Kultuuriministeeriumi
jõudsid, oli kultuuriaasta rahastamise rong tegelikult juba läinud. Tänu välissuhete osakonna juhataja Eike Elleri kiirele tegutsemisele pani Kultuuriministeerium koos Välis- ja
Põllumajandusministeeriumi ning Kultuurkapitaliga üritusele siiski oma õla alla, andes
üheskoos festivali eelarvesse umbes viiendiku.
„Poliitika ja majandus ei tohi ega saa olla Euroopa ainsad eesmärgid,“ ütleb Cooiman.
„Euroopa koosneb rohkem kui kahesajast kultuurist ja keelest. Need asuvad 48 maal, 25
ELi riigis ja 23 veel mitte ELi riigis. Me tahame liikuda Euroopa tulevikku kõik koos.“
„Culturescapesi“ ülesanne on teha poliitikat teiste vahenditega. Tõepoolest, maailmas,
mis vaevleb eelkõige tolerantsipuudusest tulenevate probleemide käes, pole õilsamat poliitikat, kui lähendada üksteisele kaugeid kultuuriruume, aidates mõista erinevaid mentaliteete, maailmatunnetust, ajaloost tingitud eripärasid ja valupunkte, aga ka võimaldades osa
saada teiste kultuuride säravast vaimuvarast. Cooimani festivali teeb huvitavaks tema
ambitsioon esitleda mitte ainult paari kunstiala, vaid hõlmata kultuuri tema tervikmõjuväljas, kaasates erinevaid valdkondi ja suundumusi ning andes ülevaate maa üld- ja
kultuuriajaloost, tänapäevastest arengutest ning just sellele maale eriomasest.
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Festivali „Culturescapes Estland“ avas 15. novembril kultuuriminister Raivo Palmaru.
Pidulikku avaloengut pidama oli tulnud „kultuuripaavst“ Gérard Mortier, endine Salzburger Festspiele intendant ja praegune Pariisi Ooperi peadirektor. Mortier pidas intellektuaalselt ja esteetiliselt nauditava kõne Euroopa kultuuriidentiteedist, ütlemata siiski midagi
uut. Tema loeng rõhutas festivali põhiideed, et euroopalik föderatsioon peaks olema midagi
palju rohkemat kui üksnes majanduslik liit, ning selle eelduseks on euroopaliku kultuuriajaloo teadvustamine, tundmine ja elushoidmine. Avakontserdil esitas Hortus Musicus kava
„Revalist Tallinna“, mille kõrgpunktiks kujunes Lepo Sumera „Pantomiimi“ fantastiliselt
kreatiivne ning katarsisesse suubuv interpretatsioon.
Festivali põhiteljeks oli muusika, millele sekundeeris vääriliselt kirjandus „Kalevipojast“
kuni Tõnu Õnnepalu, Elo Viidingu ja Kristiina Ehinini; eesti kunst oli esindatud Erik
Alalooga ja Meeland Sepa provokatiivsete, tubli ja eduka Eesti fassaaditagusele palgele
viitavate installatsioonidega. Von Krahli teater näitas apokalüptilist „Võluflööti“ ning
eesti filmi esindas Priit Pärna ja uuema eesti animafilmi programm. Festivali lõpetas kolmepäevane sümpoosion, mis käsitles Eesti uue iseseisvusaja kiire arenguga kaasnevaid teemasid muutumisprotsessis. Nagu kogu festivali, nii iseloomustas ka sümpoosioni publikut
huvitatus ja asjatundlikkus, ettekandjad olid hästi valitud ning kuulajale avanes võimalus
saada mitmekülgne ülevaade Eestist. Ettekannetega esinesid Rein Ruutsoo, Linnar Viik,
Urmas Nõmmik, Erkki Bahovski, Kristi Lõuk, Tiia Teder, Mati Sirkel, Johannes Saar,
Marko Mihkelson, Kaspar Näf ja Timofei Agarin; lõpudiskussioonil võtsid sõna suursaadik
Katrin Saarsalu-Layachi, Urmas Nõmmik, Siiri Sisask, Erkki Bahovski ja Helen Ennok.
Kõrgetasemelise kulinaarse finaali eest hoolitses „Gloria“ restorani peakokk Dimitri
Demjanov.
Festivali programmi läbis punase niidina Arvo Pärdi muusika, mis kõlas peaaegu kõigil
süvamuusika kontsertidel. Tervikuna oli Pärdile pühendatud üks Filharmoonia Kammerkoori kolmest üliedukast kontserdist; lisaks näidati viiel õhtul suure menuga Dorian Supini
filmi „24 prelüüdi fuugale“. Ka ajakirjanduses leidis Pärdi teema ohtrat kajastust, seda
nii trafaretses pealiskaudses kui ka süvenenumas ja — tänu Paul Hillieri selgitustele festivali kataloogis ja loengul — professionaalsemas võtmes. Eesti muusikat esindas veel Cyrillus Kreegi, Erkki-Sven Tüüri, Helena Tulve, Toivo Tulevi, Tatjana Kozlova, Galina
Grigorjeva, Veljo Tormise ja Urmas Sisaski looming. Tüüri, Tulve ja Tulevi muusika kõlas mitmel kontserdil ning sai kriitikute elava ja väga tunnustava vastuvõtu osaliseks.
Avastuseks oli ka Kreegi looming. Maailmaesiettekandele tulid festivalil Tulevi „Summer
Rain“, Tulve „Arboles Iloran por luvia“ ning „Culturescapesi“ tellimusena Kozlova
„Doors 2“. Eelnenud Baltikumi ja Šveitsi noorte heliloojate konkursil oli pälvinud preemia
Mariliis Valkoneni „Impetus“, mille esiettekanne kõlas festivali lõpetamisel. Professionaalse
kriitika ülivõrdelisi kiidusõnu teenisid nii Filharmoonia Kammerkoor, Vox Clamantis ja
Uus Tallinna Trio kui ka ainsana klassikalisest muusikast väljapoole jäävaid suundumusi
esindanud Siiri Sisask koos ansambliga „Jälg“.
Milline pilt võis jääda Baselis korraldatud eesti kultuuri esitlusest? Selgeks sai huvilisele
publikule kindlasti see, et eesti kultuur ei koosne ainult Pärdi muusikast — Eestil on äärmiselt rikas ja mitmekülgne muusikaelu, köitev ja erilise fluidumiga kirjandus, teravmeelne
animafilm ning eksperimentaalne ja ühiskonnakriitiline teater ja kunst.
SAALE KAREDA,
muusikateadlane, Viini saatkonna kultuurireferent
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VASTAB
HANNES KALJUJÄRV

Kuule, ega ma tegelikult ei taha seda intervjuud. Ausõna. Mis mul rääkida
on? Ma ei ole teoreetik ja mulle ei meeldi targutada, kuidas vanasti see teater oli,
kuidas siis tuli see ja siis tuli too. Mul oleks endal huvitav lugeda, mis ma arvan
mõnest üldinimlikust asjast. Samas, mõni küsimus võib ju teatrist ka olla. Aga
miks ma siis üldse siia tulin? Kas ma ei ole siis mees ära ütlemaks? Ma leian, et see
justkui kuulub minu elukutse juurde. Näitleja on avalik inimene, aga miks ma
siis nüüd enam ei ole avalik? Pealegi on see ju ikkagi tunnustus mulle, kui väärikas
ajakiri pöördub minu poole seoses minu juubeliga. Hää küll. Mis ma siis häbenen,
olen piisavalt edev, et seda ametit pidada. Samas ei ole see kõik enam minu jaoks
nii tähtis. Märksa tähtsam on minu jaoks minna lapsega hambaarsti juurde, kus
ma täna hommikul käisin. Ma pean sellest nii palju. Nüüd ma küsin enda käest,
kas mu lavapealne põlemine minu sees on siis ka sedavõrd leigem? …Eile õhtul
tulin etenduselt jala, muidu käin ikka autoga. Tuli meelde, kuidas ma tulin mõned
kümned aastad tagasi ka jala. Selg oli sirgu — vaadake mind, kes ma just praegu
teie ees laval särasin. Aga eile avastasin, et nüüd imbun, kapuuts peas, mööda
seinaääri. Et mis siis muutunud on? Etenduses ka ei ole asi, ikka ei taha ennast
näidata, mitte et ma häbeneksin, aga… ja kolm punkti. Aga samas eputad siin
oma intervjuuga… Väljaspool Tallinna elav näitleja tahaks ka pildile ära mahtuda.
Ennast ei laseks sa iialgi Tallinna meelitada?
Eks ta ikka ole peast läbi käinud. Ma olen ju Tallinnas suuremal või väiksemal
määral olnud ka. No ei ole ennast seal hästi tundnud. Mitte et ma halvustaksin
seda linna, kõik on ühtviisi head ja väga palju asju käib ka Tartus mulle närvidele,
aga mis ma sest siin kurtma hakkan. Jah, mul on siin hea olla. Ma olen ju Tartus
peaaegu igas linnaosas elanud, Tammelinnas ainult mitte. Karlovas mitmes kohas,
Tähtveres, Annelinnas, kokku tuleb ehk kümmekond elamist.
Hermaküla stuudios oli meil üks Castanedalt võetud harjutus, et igaühel tuleb
ruumis otsida üks koht, kus tal on hea olla. Nii me siis tundide ja päevade kaupa
otsisime proovisaalis seda kohta. Aga kuna me otsisime nii pikalt, siis enamasti
juhtus, et see koht, kus sa lõpuks sattusid ära väsima, tunduski see õige koht olevat. Kui seda mõtet laiendada, siis igal inimesel võiks maamuna peal üks koht
olla, mina küll usun seda. Kõrbetaim ei taha ka polaarkliimas kasvada, kuigi taim
on taim. Inimene ju ka üks looduse osa.
teater muusika kino
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Harri Rospu foto

Hannes Kaljujärv detsembris 2006.

Kui tihti sa praegu päris looduse keskele satud?
Harvem kui tahaksin. Ma olen ju ka rikutud, eluaeg linnapoiss olnud. Loen
kadedusega Fred Jüssidest, kes võtavad oma taskunoa ja lähevad kuhugi rabasse.
Või Madis Kõivust, et istub suvalise bussi peale ja siis hakkab tagasi tulema, kolab
kuskil suvalises ümbruses. Mulle tundub see sümpaatne, aga ise ma ei tee nii.
Nüüd on mul küll maakodu olemas, lasin just aia ümber teha ja muud pisiremonti,
et saaks aprilli lõpust seal elada, see on väga hea tee ka, Tartust kolmkümmend
kilomeetrit Peipsi poole.
Räägime sinu lastest, laste kasvatamisest. Sul on niimoodi kujunenud, et
kaks järgmist last tuleb üles kasvatada siis, kui kaks eelmist on juba ammu
täismehed. Kas nüüd, uuel ringil on midagi ka oluliselt teistmoodi?
Mulle on lapsed terve elu meeldinud, aga nüüd on see kasvatamine rohkem
teadlik. Kahe esimese lapse puhul oli see minu poolt kuidagi hajus. Ma olen seda
kuskil varemgi öelnud, et esimestele poistele olen ma nagu midagi võlgu ja see
painab mind, aga mis teha. Püüan selle võla siis kellelegi teisele tagasi maksta.
Eks ta üks lootusetu ring ole. Muidugi tahaks elada võimalikult kvaliteetselt ja
täiuslikult, aga see nõuab teatavaid vahendeid. Näiteks meie pere minek Aura
veekeskusse läheb maksma pool tuhat krooni. Normaalne oleks seal käia kordpaar nädalas, mis tähendab, et ainuüksi Aura peale kuluks mul kaks kuni neli
tuhat kuus. Niisiis pead oma elukvaliteedi nimel ka rohkem rabelema, aga siis on
aega ka vähem, nii et igatpidi lootusetu ring. Tavaline tüki valmistegemise aeg
on kaks kuud, nelikümmend proovi. Aga kui õhtul on etendused või õhtune proov,
millal ma siis teksti omandan? Või oma rolli üle mõtlen? Mul on selleks ainuke
aeg hommik, tõusen kell kuus, siis on mul kaks tundi täiesti oma aega, aju on
puhanud, omandab jube hästi. Eluaeg olen varajane inimene olnud.
Praegu ma tõesti ei tea, kas teater on mu elus number üks. Kaalukauss on langenud rohkem pere kanti. Aga samas, kui tuleb huvitav töö, eks siis pere ootab.
Mis siis on number üks? Ma hülgan hea töö nimel pere, jah, seda ma teen. Ju ta sel
hetkel on ikka number üks.
Aga kas selle ihaldatud elukvaliteedi ja igast aspektist ideaalse peremudelini
jõudnud näitleja ei hakka kaotama midagi oma elukutseks hädavajalikku? Mingit tundlikkust, rahulolematust?
Et kunstnik olgu tingimata näljas ja paljas? Ma ei tea, kust see piir läheb. Mingi
tõde on siin olemas küll. Täis kõhuga näitleja oma tegelikku valu ei näita, küllap
ta siis teeskleb rohkem ja see on enamasti kohe kaugele näha. Muidugi on ka nii,
et isiklik elutragöödia, nii kurvalt kui see ka ei kõla, mõjub kunstile väga mobiliseerivalt. Nii et soovitan kõigile. Aga eks see kõik ole jällegi inimeste vaba valik.
Kindlasti on ka näitlejaid, kes on end igaveseks laulatanud teatriga, kelle jaoks
teater on korraga ema, naine ja laps, ja väga tore. Igatmoodi saab.
Sinu auväärt iga lubab sinult küsida, kas tänapäeva noorus on väga hukas?
Eelmisel kevadel oli mul õnn teha kaasa Arthur Honeggeri oratooriumis
„Jeanne d’Arc tuleriidal“. Seal osalesid mitmed noortekoorid, see kõige hullem
iga, 7.—8. klass. Tead, kuidas mulle meeldis vaadata neid poisse ja tüdrukuid,
kui hingestatult ja millise pühendumisega nad laulsid. Siis ma mõtlesin küll, et ei
ole veel hullu midagi, on täiesti olemas vastukaal tänavale, kus vedelevad liimituubid ja kasutatud süstlad.
teater muusika kino
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Aleksandr Hmelik — Mihhail Šatrov, „Vihma kallas kui oavarrest“.
Ašot Melikjants — Hannes Kaljujärv (tema esimene roll Vanemuises),
Aram Melikjants — Peeter Viktor ja Anton Dodonov — Andrus Eelmäe.
Lavastajad: Kaarel Ird, Raivo Adlas, Epp Mikkal ja Viktor Samoilov.
Kunstnik: Esti Kittus. Esietendus 14. IV 1974 Vanemuises.

Mis mured sul endal selles „kõige hullemas eas“ olid?
Ei mäletagi. Mis muret linnukesel ikka? Keskkooli ja ülikooli ajast on meeles,
et küll ma ei sallinud neid eksameid. Ma pidin mõnda ikka mitu korda tegema.
Siis ikka mõtlesin, et kui neid eksameid ei oleks, oleks elu lust ja lillepidu. Siis ma
kartsin veel Vene kroonut. Miks, ei oskagi öelda. Ma olen ikka selline taim, mida
ei saa oma kodupeenrast välja kiskuda.
Kui inimene lõpetab teatrikooli, siis paistab teater olevat ainus tuleviku
eesmärk. Sinu tulek teatrisse alguses Irdi noortestuudio, hiljem Hermaküla
stuudio kaudu oli ilmselt vabam, ei seadnud painavat kohustust tingimata
näitlejaks saada. Kas ülikoolis kehakultuuri õppides oli veel alles mõte hoopis
kergejõustikuga jätkata?
Ülikoolis enam mitte, siis oli juba ainult teater. Vahepeal oli veel tegelikult
lühikest aega ka võistlustants, sel ajal öeldi peotants, korra käisin mingitel võistlustel ka… Aga edasi läks kõik kuidagi isevooluteed. Tihtipeale kannab elu sind
sinna, kus sa pead olema. Ma ei taha nüüd ennast kellegagi võrrelda, aga hiljuti
ma lugesin raamatut Rudolf Nurejevist, kes oli tatarlane, tuli ilmale kuskil rongis,
kasvas sõjaväelase perekonnas, aga näe, talle oli määratud hoopis tantsijakarjäär.
Samuti olen ma treeninud sama treeneri all hilisema olümpiavõitja Jaak Uudmäega. Trennist ma mäletan teda kehvakesena, aga tal oli vaja lihtsalt üles leida kolmikhüpe, kus ta oli kõva. Nii et tuleb anda jumalale võimalus end õigesse sängi
kanda. Võiks seda karjääri asja natuke lõdvemalt võtta. Muidugi, meie kaasaeg
seda ei soosi. Kõik need koolikatsed ja… Võib-olla lapsuke on ette nähtud kokaks
8

Murray Schisgal, „Lavv-Stoori“. Ellen — Liina Orlova ja Harry — Hannes Kaljujärv.
Lavastaja ja kunstnik: Evald Hermaküla. Kostüümikunstnik: Liina Orlova.
Esietendus: 17. II 1979 Vanemuises.

või sepaks, aga vanemad panevad prantsuse keelt õppima, see on juba vägistamine.
See, et ma sain esimese tõsisema rolli, „Macbethi“ Macduffi, oli ka puhas olude
kokkusattumine. Algul olin ma mingi hellebardimees, aga keegi kukkus eest ära.
Lihtsalt malenupud hakkasid liikuma, mina sain ühe koha võrra ettepoole. Puhas
juhus.
Kas see legend on tõsi, et esimest korda tõi sind teatrisse Irdi juurde meie
ühine kirjandusõpetaja Vello Saage oma käekõrval?
Tõi jah. Miks või mille pealt, ma ei tea, ära küsi, ma tõesti ei tea. Ei olnud ma
kuskil esinenud ega midagi. Parajasti tehti konkreetset tükki „Väike Tjorven, Pootsman ja Mooses“, Irdi lavastus, sinna oli ühte poissi vaja, aga lõpuks ma ikkagi ei
olnud söödav. Noh, aga kohale oli mind toodud. Nii et kui lastestuudio tuli, siis
juba kutsuti mind. Ei tea, kas kompensatsiooniks, et sinna ei saanud või…
Ird lastega tegelemas? Kas ta oma hirmsa röökimisega lasteperet ära ei ehmatanud? Sinul tekkis temaga küll usaldusvahekord, oma viimases suuroopuses
Hrennikovi „Valged ööd“ andis ta sulle, tollal veel täiesti tundmatule näitlejale,
Rasputini mängida ja puha.
No ei ehmatanud. Tõsi, Ird käis seal harvem, põhiliselt töötas meiega Endla
Hermann. Võib-olla tekkis see usaldus ka Hermaküla kaudu, ei tea. Kui ma Rasputinit tegin, siis ta esimest korda ei seganud mind, lasi mul teha, mis ma tahan.
Muidu ta oli ju selline lause etteütleja, sõnarõhu panija. Luges näitlejaga teksti
kaasa. Praegu oleks selline asi täitsa mõeldamatu. Ju tal siis oli tükist nii kindel
teater muusika kino
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Vanemuise fotod

Jakob Michael Reinhold Lenz, „Koduõpetaja“ (Bertolt Brechti, Ruth Berlau, Caspar
Neheri, Egon Monki ja Benno Bessoni töötlus). Fritz von Berg — Hannes Kaljujärv ja
Pätus — Tiit Luts. Lavastaja: Peter Kupke. Kunstnik: Georg Sander. Esietendus 6. XII
1980 Vanemuises.

nägemus kuni sõnarõhkudeni välja, mis ta pidi näitlejale suhu panema. Igal juhul,
kui tema eluloojangu tükid välja jätta, siis on ta ikka väga uhkeid asju teinud,
„Tagahoovis“ või „Külavahelaulud“, need olid igavesti uhked asjad. Ega ta neidki
teistmoodi teinud; pani sealgi intonatsioone paika. Tänu temale olid kuuekümnendad Vanemuises sellised, nagu nad olid. Kui teda poleks olnud, oleksid need
võib-olla kuskil mujal olnud. Irdi-suguseid sünnib harva.
On sind vahel ka närinud tunne, et jõudsid Vanemuisesse siis, kui „tunnid
olid juba alanud“? Toominga ja Hermaküla kuulsamad uuenduslavastused olid
juba ära olnud, Unt ammu Tallinnas?
Tunnid olid alanud jah, aga kooli ma ikkagi jõudsin. Mis mul viriseda, ma
olen õnnega koos, ma olen kõigi nende meestega koos töötanud.
Nüüd oled korraga ise see „isake“, kelle peale noornäitleja aukartusega kiikab?
Ei ma seda usu. Eesti vanasõna „Hallpead austa, kulupead kummarda“ ei
kehti enam ammu. Mitte et ma heidaksin seda noortele ette. Lihtsalt aeg on selline,
milles nemad süüdi on? Aga selliseid isakesi, nagu minu Vanemuisesse tulles
olid Arnold Kasuk või Elmar Kivilo või Sassa Laar, ei ole ka enam kuigi palju.
Miks ei ole? Ei tea. Amet sööb ära.
See Vanemuise 1970-ndate stuudiote vaim on vähemalt mulle tundunud
alati kuidagi müstiline, sektilaadne. Ütle, kas see kambakesi päevad-koos
10

Ülo Laumetsa foto

„In corpore“ proov. Ago-Endrik Kerge dramatiseering Albert Kivika romaanist
„Nimed marmortahvlil“. Kohlapuu — Andres Dvinjaninov ja Käsper — Hannes
Kaljujärv. Lavastaja: Ago-Endrik Kerge. Kunstnik: Jaak Vaus. Esietendus 27. III 1989
Vanemuises.

ühiselt toimetamine ikka sobis sulle kõige paremini? Praegu jääb sust pigem
mulje kui suveräänist, kes ei taha nagu „eeskujulik pioneer“ kõigesse ühistegevusse sukelduda.
Ma ei ole pioneer ka olnud. Mina üksi terves klassis ei olnud. Ma ei tea, miks.
Millegipärast ajasin sõrad vastu. Mul ei olnud mingit põhjust, ei poliitilist ega
muud. Ei tahtnud ja kõik. Ega mul tõesti väga palju sõpru ei ole, ka kolleegide
hulgas, ma ei ole eriti avatud suhtleja. Mulle on isegi öeldud, et mind natuke peljatakse. Ei mõista sest midagi arvata, ei näe küll selleks põhjust. Pigem ma tunnen
ennast hästi meeste hulgas, kes parandavad autosid või teevad muud asjalikku.
Kes teatris üldse ei käi. Või kui tulevad, siis tukuvad esimese vaatuse kuidagiviisi
ära.
Mis puutub stuudioaega, siis sellised grupimängud ja trummid olid pigem
Toominga stuudiotes, Hermaküla jättis nagu rohkem individuaalsusele ruumi.
Ei, ma tundsin seal ennast igati hästi. Aga meie, kes me stuudio omadest teatrisse
jäime, Tiit Luts, Jüri Lumiste ja Peeter Kollom, me olime ikkagi, kes rohkem, kes
vähem, nagu ühe mehe, Hermaküla teenistuses. Kunagi oli meil Hermakülaga
kokkulepe, et meil on alati võimalus ka rollist ära ütelda, ja siis ma ütlesin „Härra
Punttilast“ ära. Sealtpeale käis justkui mingi krõks, Evald võttis seda vist teatavas
mõttes reetmisena. Varsti ta läks ära Tallinna ja enam me ei suhelnud ka. Ega
mingit tüli ka ei olnud, aga suhtlemine lõppes ära. Viimane kohtumine oli meil
kunagi Vanemuise kohviku terrassil, kui nad olid Tartus mängimas, siis jäime
vist oma paariks tunniks juttu ajama.

teater muusika kino
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Frederick Loewe,
„Minu veetlev
leedi“.
Alfred Doolittle —
Hannes Kaljujärv
ja
Eliza Doolittle —
Ülle Tinn.
Lavastaja:
Ülo Vilimaa.
Kunstnik:
Georg Sander.
Esietendus
9. I 1990
Vanemuises.
Vanemuise foto

Kas sa teatrisse NO99 praegu läheksid mängima?
Loomulikult. Aga ma ei jõuaks seal pidevalt töötada. Teatris, kus on kümme
näitlejat, nii et kui ma ühe tüki lõpetan, alustan samade inimestega uut tööd ja nii
aastast aastasse. Alguses on muidugi tore, aga mitte ükski inimene ei pea nii vastu.
Kui nemad seda suudavad, siis nad ongi väga head ja väärivad kõige kõrgemat
kiitust. Muidugi võime rinnale kõmistada, et iga näitleja pühendub jäägitult sellele,
mis ta teeb. Tuhkagi! Ma olen ikka harjunud võrdlema spordiga, kuigi spordis on
sekund ja sentimeeter ees, millega tulemust mõõta. Mitte ükski sportlane ei ületa
võistlusest võistlusesse sama kõrgust. Vahel ületab rohkem, vahel vähem. Muidugi
peab profil olema teatud tase, alla mida ta ei lange kunagi. Aga tippvorm ei saa kesta eluaeg. Lihtsalt ei jõua. Muidugi ei suuda ka keegi säilitada vastuvõtlikkust, uudishimu ja avangardsust võrdsel määral terve elu. Selleks on ette nähtud teatud iga.
Kui palju on sulle omaette eesmärgiks olla igas rollis uus ja üllatav? Ärritab
see sind, kui loed lehest väljendit „Kaljujärv oli nagu Kaljujärv ikka“?
12

John Boynton
Priestley,
„Ma olen siin
varem olnud“.
Ormund —
Hannes
Kaljujärv.
Lavastaja:
Jaan Tooming.
Kunstnik:
Esti Kittus.
Esietendus
12. X 1991
Vanemuises.
Toomas Sula foto

Kunagi muidugi ärritas. Praegu enam ei ärrita. Neid ütlejaid on ka tulnud ja
läinud, aga mina olen jäänud, mina olen karavan. Pealegi ei ole need ütlejad teatrikriitikud, teatrikriitik on auväärt amet. Need on reporterid, kes oma tööd teevad.
Ma arvan, et ausat kriitikat suudan ma ikka vastu võtta. Mulle on näiteks Anne
sauna saunamees öelnud, et kuule, ma vaatan, sul on ikka õlad kühmus. Õige! See
on ju ka kriitika minu pihta, aga ma ei pane talle seda pahaks. Eks ma püüan siis
ennast rohkem sirgu ajada. Aga et olla uus ja üllatav… Ega me keegi ei saa ju oma
füüsise ja hääle vastu, aga mingi väike nüanss muudab ka väga palju. Kui Anthony
Hopkins mängis filmis Picassot, olid tal pruunid silmad, läätsed siis, ja mõju oli
hoopis teine. Muidugi, see on kino spetsiifika ja suur plaan. Aga ka teatris annab
see palju juurde, kui on mingi väga väike uus detail lisatud, vähemalt enda jaoks.
Kas eestlasest teatrivaataja on eri linnades erinev?
On. Mõne tüki ja mõne linna puhul sa tead juba ette, et siin ta nüüd midagi
teeb, kahistab rohkem või midagi muud… Mul tegelikult on oma väikesed mängud
teater muusika kino
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Anton Hansen Tammsaare — Mati Unt, „Taevane ja maine armastus“.
Indrek — Hannes Kaljujärv, Molli — Kais Adlas ja Tiina — Liina Olmaru.
Lavastaja ja kunstnik: Mati Unt. Kostüümikunstnik: Jaanus Vahtra.
Esietendus 16. X 1996 Vanemuises.

või nipid seoses vaatajaga. Sageli ma mõtlen saali kas mõne tuttava või mõne eeskuju ja oma mõttes ma mängin ainult talle. Muidugi ei pruugi teda seal üldse olla, aga ma tunnen, et see aitab mul ennast mobiliseerida ja õigele lainele viia. Teinekord on ka pooltühi saal palju parem kui täis. Tekib selline ühe mütsi all olemise
tunne… Ah, mis siin ikka keerutada, kõik Eesti näitlejad on Tartu publikut kiitnud.
Ju ta siis ongi parim.
Aga kas seda parimat Tartu publikut ei iseloomusta teiselt poolt ka teatav
pidev rahulolematus? Harva, kui tema suhtumises kodulinna teatrisse ilmneb
erilist patriotismi (teistes väljaspool Tallinna asuvates teatrilinnades justkui
oleks seda?), pigem ollakse äärmiselt nõudlikud, üks-kaks ebaõnnestunud lavastust on kohe ajend rääkimaks kriisist ja madalseisust.
Eks Vanemuine ole kuidagi erilises staatuses jah. Kõige vanem, kõige suurem.
Mõne teise puhul saame alles tagantjärele teada, et teater on vaja „pildile tagasi“
tuua. Kui Vanemuine hakkab „pildilt ära vajuma“, siis on kohe kisa lahti. Vanemuine põeb kõiki haigusi teravamalt ja esimesena. Mingis mõttes toimib ta isegi
prohvetlikult, Tartust algas viimane suurem teatriuuendus. Et Unt oli oma ajast
kaugel ees, räägime me praegu. Mul on kõik need Mati Tartu-lavastused videos
olemas, ma olen neid vaadanud ka. No küll on uhked asjad. „Iwonast“ on möödas
kaksteist aastat, aga kui ta ilmuks ka sellisel kujul eesti teatripilti, küll see oleks
praegugi uhke asi. Mul on seal piinlik ainult enda mängu pärast, küll ma olin seal
hale. Aga nüüd ma oleksin parem. On ju küllalt tükke, mis räägivad midagi ainult
oma ajas, Mati asjad olid oma ajast kaugel ees.
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Barbro Lindgren
— Lars-Erik
Brossner —
Tomas von
Brömssen,
„Väikese onu
saaga“.
Väike onu —
Aivar
Tommingas
ja
Koer —
Hannes Kaljujärv.
Lavastaja:
Finn Poulsen.
Kunstnik:
Gunnar Steneby.
Esietendus
2. III 1996
Vanemuises.

Kas „Iwona, Burgundia printsess“ 1994. aastal oli su päris esimene kohtumine Matiga? Klappis see koostöö kohe?
Jah, „Iwona“ oli päris esimene kohtumine ja klappis kohe. Kohe hakkas nii
kangesti meeldima. Mati armastas näitlejat, tema oli näitleja sõber. Väga paljud
lavastajad on lihtsalt kolleegid. Ei söanda väita, et mõni just päris vaenlane on,
aga tõenäoliselt on neid ka. Üks Mati suuri oskusi oli, et tema suutis ka kõige keerulisemad asjad lahti rääkida, ära tõlkida. Mina ei häbenenud küsida ega häbenenud loll näida, ja tema ei pannud mulle pahaks ka, seletas rahulikult ära. Tekstiliselt oma kõige keerulisemad tükid olen ma kõik Matiga teinud. Ta on siis kirjutanud mulle lausekaupa teksti lahti. Mis on selle või teise lõigu pealkiri, mida
see tegelane mõtleb selle ja sellega. Samas, Matile ei meeldinud see tavaline variant, et istume laua taha ja hakkame analüüsima. Ta korrutas ikka: ärge küsige
minult, millest see tükk räägib, meie ju lepime kokku, millest meie ta rääkima
paneme. Aga see vastus tuli Matil alati reaalse töö käigus.
teater muusika kino
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Rein Urbeli fotod

Kas sinusugune vana kala praegu
lavale minnes lavanärvi ka tunneb?
Oo jaa. Muidugi, hirmsat moodi. Ma
täitsa kardan, et johtuvalt mingitest
nõudmistest enda suhtes võib see tipneda sellega, et ei tahagi enam lavale minna. Näitleja töö nõuab väga häid närve.
Pead sama tugev olema kui viina suhtes.
Viin on ohtlik sõber, pead tugev olema,
et ise peale jääda. Mida näitleja kardab?
Kardad, et sa ei ole tasemel, kõike kardad. Nooruses libisesid neist küsimustest kuidagi kergemini läbi. Muidugi
oleneb kõik ka sellest, mida sa parajasti
teed. Mis sa ikka mõnda, nagu Andrus
Vaarik ütleb, „tarbeteatri“ toodangut
kardad.

Anton Tšehhov, „Kirsiaed“.
Lopahhin — Hannes Kaljujärv.
Lavastaja ja kunstnik: Mati Unt.
Kostüümikunstnik: Jaanus Vahtra.
Esietendus 20. X 2001 Vanemuises.

Kuidas näitleja „tarbeteatris“ ellu
jääb? Otsib iga hinna eest mingit „rosinat“ või jääbki üle hambad ristis
kannatada?
Noh, vähemalt austusest selle kolleegi vastu, kel on hetkel suurem roll täita, peaks väiksema rolli tegija teda toetama. Aga kui on ikka üdini hull tükk
ja ma ei saa aru, miks ta üldse tekkinud
on, siis pole midagi muud, kui ütled aga
selge häälega oma laused ära ja ongi
kõik. Mis rosin see siis on, kui ma keeran
selle asja pahempidi, mängin säravalt
seda, kui viletsat tükki ma mängin. Võetagu siis kohe hea lugu. Muidugi püüan
ma olla tolerantne oma leivaisale, ma
saan aru, et on vaja ka raha teenida, aga
ainult „kõik müügiks“ ei saa ka teha,
tasakaal peaks olema.

Lastele mängimine kipub ka tihtipeale „tarbeteatri“ alla kuuluma. Sul on
olnud õnn mängida kahes ilmselges erandis, Rootsi lavastaja Finn Poulseni
Eestis tehtud lastelavastustes „Väikese onu saaga“ ja „Troll-poiss“.
Finn on teatavasti perfektsionist, selle þanri suur meister. Nii profilt ei tee meil
keegi samas laadis asju. Mõlemad on alla tunni tükid, aga seal oli igal lõigul oma
pealkiri, igal detailil oma tähendus… Mäletan, et Mikk Mikiver vaatas „Väikest
onu“ ikka mitu-mitu korda. Proff tunneb profi ära.
Mõistad sa näitlejat, kes jääb oma karjääri lõpuni mängima „Härra, teile on
kiri!“ ja kes ei unistagi enamast?
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Alan Proosa foto

Edward Albee, „Kõik aias“. Richard — Hannes Kaljujärv ja Jenny — Helena Merzin.
Lavastaja: Roman Baskin. Kunstnik: Kristiina Münd. Esietendus 22. IX 2006 Vanemuises.

Müts maha nende ees. Kui neil ainult jätkuks seda armastust ja ei tekiks kibestumist. Et kas ma ise teeksin seda hää meelega… No vot, jah. Siin ta on. Me võime
öelda küll, et ei ole väikesi rolle, aga tegelikult ikka on küll. Keegi peab seda ka
tegema, me kõik oleme inimesed, mispärast mina siis seda ei teeks? Ei ole ma
teistest parem ega suurem, aga ometi ma ei taha seda teha. Tead, kui Vanemuise
teatris mängiks seesama Anthony Hopkins ja kui ma saaksin talle öelda „Härra,
teile on kiri!” ma läheksin konkursile, et seda repliiki endale saada.
Minu teada oled sa küllaltki julgelt tekstiga improviseeriv näitleja?
Jah, mulle see kangesti meeldib, see elavdab tükki, aga näiteks Tammsaaret ja
Gailitit ma ei muuda. See on nii rahva teadvusse raiutud, seal on oma kindel
sõnade järjekord. Gailitil näiteks ei ole mitte „tühjad õllepudelid“, vaid „õlle tühjad
pudelid“. Sealt see ilu tulebki. Mis puutub teksti improvissidesse, siis ega ma
neid kunagi varem valmis ei mõtle, see peab sündima kohapeal. Ja pead olema
valmis partnerile reageerima. Muu hulgas on see ka valmisolek. Mulle meeldivad
isegi mingid juhuslikud apsud, see on igal juhul midagi ehedat.
Kuidas praegu sporditegemisega on?
Natuke ma ikka liigutan, aga ilmselt ebapiisavalt. Kätekõverdusi püüan teha,
käin ujumas, jooksmas, aga sel tegevusel puudub regulaarsus. Regulaarsus oleks
tore asi, nii et ei tekigi mõtet, mis ma see kell teen — tean, et siis olen jooksmas.
Muidugi on enda liigutamine oluline, sest vaimne ja füüsiline vorm käivad ju
enamasti kompleksselt. Aga näed, Mati suutis säilitada oma hiilgava mõistuse
teater muusika kino
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kuni eluloojanguni, olles nii ebasportlik kui üldse saab. Kuigi Mati oli kass, mis
sporti see kass ikka teeb. Ta on lihtsalt kass.
On sul plaanis veel mõni oskus juurde õppida?
Palju asju tahaks ära õppida, aga elu on nii metsikult kiire. Muidugi, ise teed
kiireks. Tuleb õppida oskama „ei“ ütelda. Noh, üks hobi mul on. Antiik või vanakraam. Mööbel, pildiraamikesed, vanad vaskkannukesed. Käin ikka vastavatest
poodidest läbi ja rõõmustan oma silma mõne asjaga. Ma tahaksin, et ma oskaksin
ise mõne katkise tooli restaureerida. Praegu ma lasen seda teha. Mulle meeldib
vana asjaga õiendada. Tal on oma lugu sees.
Su mitmed suured muusikaliosad panevad küsima, kus sa laulmist oled
õppinud?
Ei kuskil, ei ma ole poistekooris käinud ega kusagil mujal. Ja ega ma laulda
tegelikult ei oskagi. Paraku ei ole ka jumal andnud mulle sellist kõri nagu Matverel,
midagi ei ole teha. Nii ei jää muud üle, kui tuleb vaataja-kuulaja tähelepanu muude
asjadega kõrvale juhtida. Lihtsalt kelmitan ära.
Meie ümber hõljub praegu igasugust rämpsu. Rämpsposti, rämpsmuusikat,
rämpstoitu. Kuidas end selle eest kaitsed? Kui tihti annad järele?
Hamburger mulle ei meeldi, ammu ei ole enam ostnud. Aga see kõik kuulub
elu juurde, ma püüan tolerantne olla. Inimesed teevad oma valikuid ise. Samas
peaksid siis kõik tolerantsed olema. Sageli on aga need nišitegijad ise kõige sallimatumad kõige muu suhtes. Aga miks peaks see, mis nemad teevad, kõigile meeldima? Maailm on suur ja lai, kõigile jätkub kiitjaid ja laitjaid. Loomulikult ei tohi
Klassikaraadiot kinni panna, kuigi seda kuulab neli protsenti eestlastest. Kas me
tapame siis need neli protsenti maha või? Aga las olla seal kõrval ka StarFM ja Elmar! Laske vanainimesele „Suveniiri“ ka, ärge halvustage seda! Kas tema on siis
aborigeen või? Las olla igaühel oma.
Mis sa arvad, kas eesti teater on valmis ka järgmiseks teatriuuenduseks?
On see juba teel või millal see võiks pärale jõuda?
Kui aeg on küps, küll siis midagi tuleb. Kui eesti inimene on nii kaua teatrit
vajanud, ega ta siis edaspidi ka ilma läbi saa. Nii et mingis osas olen positiivne,
aga teisest küljest, teatri struktuur ilmselt muutub. Ma ei tea, mis, aga midagi
muutub. Kunagi tuleb kätte aeg, kui see lavapoiss siin läheb tööle pigem erafirmasse või Norrasse, teater jookseb tühjaks, sest ainult armastusest seda tööd ka ei
tee. Aga ega riik nüüd nii palju ka dotatsiooni juurde ei pane, seega tuleb inimesi
koondada. Tekivad projektid, mis peavad ise ennast ära tasuma. Nii suure organisatsiooniga enam jätkata ei saa. Paraku. Nii ma arvan, ma ei tea, ehk ma arvan valesti.
Küsinud SVEN KARJA
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ÜLIÕPILASTEATRID —
TEISTMOODI TEATER
Üliõpilasteatrite VI maailmakongress
KALEV KUDU

1950. aastatest alates on teatriõpe erinevates maailma ülikoolides omandanud üha praktilisema vormi. Naljalt ei
leidu enam ülikooli, kus poleks oma
teatrit. See on andnud suurema tähenduse nii üliõpilasest näitleja tööle kui ka
kogu üliõpilasteatrile.

2004. aasta kevadel kohtusin Buffalo
ülikooli professori ja AITU (Rahvusvaheline Üliõpilasteatrite Liit) viitsepresidendi Maria S. Horne’iga, kes nägi ka
Tartu Üliõpilasteatri lavastust „Jelisaveta Bam“. Kuna Mariale meie lavastus
meeldis, sain 2006. aastal AITU komiteelt kutse üliõpilasteatrite VI maailma-

Kalev Kudu foto

Üliõpilasteatrite VI maailmakongress Urbinos.
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kongressile, mis toimus 21.—26. juulini
Itaalias, väikeses linnmuuseumis Urbinos. Muu hulgas paluti mul kongressil
esineda ettekandega.
Enne kongressi saatis korraldav
toimkond osalejatele kolm küsimust:
1. Mida tähendab laval olemine tudengist näitlejale?
2. Kas tudengist harrastusnäitlejale on
oluline omandada eelkõige näitleja tehnilised oskused või on tähtsamad muud
teadmised?
3. Mida annab tudengile osalemine üliõpilasteatris akadeemilise õppe jooksul
(ehk millist positiivset tagasisidet ootame teatritöös osalenud üliõpilastelt)?
Ettekandjad jagunesid laias laastus
kolmeks: teatris töötavad lavastajad, erinevate festivalide direktorid-produtsendid ning teatriteaduse õppejõud, kes juhendavad töö kõrvalt oma truppe. Riikidest, seega erinevatest teatritraditsioonidest olid esindatud Filipiinid, Tšiili,
Iraan, Lõuna-Korea, Uus-Meremaa, Colombia, Mehhiko, Senegal, Türgi, USA,
Kanada, Valgevene ja enamik Euroopa
riike. Kummalisel kombel puudusid
Põhjamaade ülikoolid, kus on ometi tugev teatritegemistraditsioon. USA ja Kanada olid seevastu esindatud mitme ülikooliga. Õpetamismeetodid on seal ülikooliti erinevad ning seda USA õppejõud ka Urbinos tutvustasid. Ettekannete
teesid olid saatnud ka Iisraeli, Iraagi,
Iraani, Peruu, Kameruni ja Liibanoni
esindajad.
USA Long Islandi ülikooli õppejõu
Maria Porteri loeng ja tema trupi Post
Theatre Company demonstratsioonesinemine tugines Tadashi Suzuki meetodile. Suzuki meetodi järgi peab näitleja
teksti füüsiliselt, keha kaudu tunnetama, et sellest paremini aru saada. Nõnda teksti kehast „läbi lastes“ näitleja ühtlasi analüüsib seda — ei piirduta ainult
lauataguse tööga. Näitlik workshoploeng oli siiski huvitavam lavastusest,
milles seda meetodit rakendati.
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Lavastamisele orienteeritud ettekandjad rääkisid rohkem konkreetse
lavastuse valmimisloost ja näitlejatehnikatest, millest nad lavastamisel lähtusid; pedagoogid jällegi rohkem tudengiteatrist üldiselt ning etendusest kui õppeprotsessist. Koolid jagunesid omakorda kaheks: need, kus teatriõpe on kõrvalaine (mille angloameerika tudeng
võib valida hiljem peaaineks), ja näitlejaharidusele orienteeritud ülikoolid.
Viimastest jäi meelde Bostoni Konservatooriumi õppejõu elevust tekitanud ettekanne: õppejõud võrdles oma tudengite koormust sõjaväega. Noored näevad küll palju vaeva, aga paraku pääsevad muusikalilavale või Hollywoodi
vähesed. Õppejõud küsis tudengitelt,
millisena näevad nad oma tulevikku pärast karmi stuudiumi. Selgus, et suurem
osa elas fantaasiamaailmas. Tekkiski
küsimus, milleks on vaja kooli, mis hoolimata karmist drillist võõrandab üliõpilased reaalsest elust.
Inglismaa Bedfordshire’i ülikooli õppejõud esitasid kriitilise performance’iloengu sealsete kõrgkoolide teatriõppest,
parodeerides süsteemi, kus üliõpilane on
allutatud vaid tulemusele, et kõlvata kultuuritööstusele, kus ta loomingulisus
suuresti maha surutakse. Brittide meelest
tuleks õppekava koostamisele läheneda
loominguliselt, tudengeid ei tohiks sundida seda mehaaniliselt järgima, et süsteem ei tapaks isiksust. Inglased rõhutasid kollektiivse töö tähtsust õppejõu
diktatuuri asemel; loomingulises õhkkonnas räägivad tudengid omavahel
rohkem sellest, millest tegelikult mõtlevad. Üliõpilaste tehtud teatris pole tähtis
valmisprodukt ega üliõpilane-käsutäitja,
vaid loova, avatud mõtlemisega kunstnik. Õppejõud võib tudengit inspireerida
või panna ta „kinni“, kasvatades temast
korraliku käsitöölise, kes valdab küll oskusi, aga ei arene (kas „kultuuritööstus“
seda nõuabki?). Vaimustust, millega
noored kooli tulevad, ei tohi alla suruda.

Inglise ja ameerika õppejõudude ettekannetest jäi kõlama, et tudengid tahavad õppida ja kasutada õpitut tulevases
elukutses, aga kooli lõpetanult on nad sisuliselt töötud ning peavad võitlema
töökoha eest. On väga raske, kui mitte
võimatu kultuuritööstuses ilma „nimeta“ läbi lüüa.
Ettekanded puudutasid ka konkreetseid lavastusi (Minski Riikliku Ülikooli
„Kirsiaed“, Ateena ülikooli „Antigone“,
Hulli ülikooli dramatiseering Jarry „The
Supermale’ist“), festivale (Colombia,
Horvaatia) ja rahvuslikku teatrit (Senegal, Iraan, Maroko). Küsiti, kas hea õpetaja on samal ajal tugev praktik ja vastupidi, kas tugev praktik võib olla halb
õpetaja, ning tõdeti, et näitlemine, teatriteaduse stuudium ning näitleja õpetamine on lahus olevad tegevused.
Räägiti näitleja mälust ja sellest, kuidas näitleja talletab kogemuse ja meenutab seda, väljendab ennast, ning miks

mõnikord kogemus või meenutus on lukustatud vaataja eest; kõneldi ülikooliteatri sotsiaalsest rollist noorte kujunemisel (Belgia LiÔge’i ülikool, Horvaatia
Zagrebi ülikool). Akadeemilise hariduse kõrval saavad noored riskida alternatiivsete teemade käsitlemise, teistsuguse ellusuhtumisega. Osalemine üliõpilasteatris teeb noored sotsiaalselt aktiivsemaks, paraneb nende vastutustunne
sisenemisel täiskasvanute maailma.
Bochumi ülikooli esindaja Saksamaalt
küsis, kas on õige, et tudengist amatöörnäitleja mängib klassikalisi autoreid ja
n-ö suuri teemasid (klassika mängimine
on sealses ülikooliteatris talvesemestril
tavaks). Oli konkreetsetele teatrisüsteemidele pühendatud ettekandeid, milles
vaadeldi ja võrreldi erinevaid näitlejatehnikaid (Lee Strasberg, Grotowski,
Living Theatre, Suzuki jt).
Minu ettekanne kandis pealkirja
„Üliõpilasteater kui mäss. Üliõpilasteat-
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Kalev Kudu (paremal) ja Valgevene delegatsioon.
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rite eriline missioon globaliseeruvas
maailmas“. Rääkisin riigiteatri muutumisest kunstitemplist nn kliendikeskseks institutsiooniks, mis peab ennast
iga hinna eest müüma. Ideaalse teatri
võrdkujuks tõin piiratud vahenditega,
„vaese“ üliõpilasteatri. Väike teater
peab riskima — valima tundmatuid
noori autoreid, katsetama uudse vormi
ja sisuga, olema elus. Elav teater on näitlejakeskne teater — teemad ja materjalid
peaksid võimaldama näitlejal areneda.
Teater pole kutsutud meelt lahutama,
vaid meelt ühendama oluliste saladuste
ümber — „mina”, „maailm“, „aeg“, „jumalad“, „surm“, „sünd“.
Osalesin kahel workshop’il — küberteatri omal, millest ettekandjad (ameeriklased) ise suures vaimustuses olid,
mis aga kas või Von Krahli Teatri tehtu
taustal eriti ei üllatanud — ning Becketti-workshop’il. Huvitavam neist oligi viimane, Colorado ülikooli professori Eric
Prince’i juhitav õpituba, kus ta vaatles
Becketti loomingut ning tema viimast
näidendit „What Where“ („Mis Kus“),
mille mängisime seal ka läbi.
Õpitoas mängisime lahti ka näidendi
„Play“ („Mäng“) põhiteema/meeleolu.
Kolm tegelast on laval „kinni“ (kirstus)
ja räägivad katkematut lugu, mida proþektor vägivaldselt katkestab — nelikümmend minutit põnevat ja kreatiivset
kannatamist. Becketti 1970.—1980. aastatel kirjutatud lühikesed stseenid, dialoogid ja monoloogid on suurepärane
materjal teatrit õppivale või praktiseerivale tudengile.
Kongressi ettekannetest jäid kõlama
mõisted „jätkuv töö“ (work in progress)
ja „kollektiivne looming, rühmatöö“
(collective creation).
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Intervjuu Robert Germayga
Robert Germay on LiÔge’i ülikooli
professor ja üliõpilasteatri kunstiline
juht, AITU esimees 1994. aastast.
K. K.: Kui palju on AITUs praegu liikmeid?
R. G.: AITU ühendab üle kahesaja üliõpilasteatri rohkem kui viiekümnest riigist, esindatud on kõik viis kontinenti.
K. K.: Olen aru saanud, et AITU liikumisel on kaks väljundit: akadeemiline haru, mis ühendab ülikoole, kus teatripedagoogide käe all toimub ka praktiline
teatriõpe ja mis keskendub peamiselt
koolisisesele tööle, ning teine haru, mille
moodustab üliõpilasteatrite liikumine.
Teine suund töötab teatrina, st rohkem
väljapoole — publikule (nii teie teater
kui ka Tartu Üliõpilasteater).
R. G.: Ma leian, et see on meile ainuvõimalik tee, et oma arengus edasi minna.
Kui meil on ainult pedagoogid-professorid, siis pole areng enam huvitav.
Ainult pedagoogiline lähenemine piirab, kitsendab elu.
K. K.: Siin kongressil on etenduste tase
kõikuv, on väga häid ja ka üsna keskpäraseid etendusi.
R. G.: See ei ole ainult teatrifestivalidel
ja teatris nii, vaid ka elus. Mõnel inimesel on kõrgem elustandard ja teisel madalam, samamoodi on teatrid. On kõrgem tase ja on amatöörlus selle halvas
tähenduses. Näiteks oma festivalile ei
vali ma teatreid video või muu sellise
põhjal, nagu üldiselt tehakse, vaid lihtsalt ütlen, et meie festivali tase on kõrge.
Kui julgete tulla, tulge, ja kui teie etendus on kehv, siis on see teie probleem,
see ei ole minu probleem. See süsteem
töötab, festival on kakskümmend neli
aastat vana ja trupid teavad, et tase on
kõrge. Kui näiteks Venezuela trupp
leiab sõiduraha minu festivalile Belgiasse tulekuks, siis ta ei võta ju nii pikka ja
kallist reisi ette, et näidata mingit saasta
— festivalile tuuakse ikkagi parim.

K. K.: Kui palju üliõpilasteatrite festivale aastas toimub?
R. G.: Kogu maailmas ei tea, aga AITU
liinis on kaheksakümmend festivali.
Euroopas toimub festivale rohkem,
Ameerikas vähem, aga on ka näiteks
Aafrikas. Loomulikult on festivalid erinevad, mõni tegutseb teist aastat ja võibolla kolmandat enam mitte, ja on festivale, mis on vastu pidanud üle kahekümne aasta; kõrgetasemelisi festivale
on Euroopas kümme-kaksteist.
K. K.: Kuidas hindate AITU esimehena
oma senist tööd?
R. G.: Kaksteist aastat on vaid algus,
aeg, kust alustada, väljakutse edasi tegutseda. Tähtis on see, et meie tegevussuunad on saanud selle aja jooksul üha
selgemaks.
K. K.: AITU valmistab ette raamatut üliõpilasteatritest, kus trükitakse ära ka
kongressi materjalid.
R. G.: Valmistame ette raamatut kogu
maailma üliõpilasteatrite ajaloost. Ootame materjali kõikidest riikidest, sh Eestist. Peaaegu igas maailmanurgas on
ülikooliteatreid, nad on väga erinevad
ka riigisiseselt. Ei saa võrrelda näiteks
Brüsseli ja LiÔge’i ülikooli. Isegi ühe ülikooli sees võib olla mitu truppi, kes üksteist ei tunnegi.
K. K.: Kas teie teater LiÔge’is töötab
nagu repertuaariteater?
R. G.: Ei tea. Meil on küll igal aastal
kuus-seitse uut lavastust, mõni jääb repertuaari mitmeks hooajaks, mõni on
lavastatud õppetööna. Meie teater on
siiski harrastusteater, kus erinevatest
teaduskondadest on 70% üliõpilased,
ülejäänud on juba ülikooli lõpetanud,
aga tegutsevad teatris edasi. Minu jaoks
ei pea üliõpilasteatri etendused tingimata olema valmis, olulisem on tööprotsess ise. Kui valime tüki, kas teksti või
lihtsalt idee, siis nõuan näitlejailt prooviperioodil alati iseseisvat tööd, improvisatsioone, etüüde, kollektiivset loomingut, et aru saada, mis on teksti/idee

puhul oluline. Alles hiljem valime välja
selle, mis jõuab lavale. Me ei saa müüa
ega müügi midagi, me pole huvitatud
edust. Saame võtta riski, et ei paku valmisprodukti. Üliõpilasteatris on olulisem haridus. Kõik, kes meie teatritöös
osalevad, õpivad midagi — lugema kirjandust; õpivad, mida nad tahavad teksti abil öelda, kuidas olla laval. Ka vana
tekst (MoliÔre, Shakespeare) peab tänapäeval midagi ütlema; tuleb teada, mida
tahad selle teksti kaudu väljendada.
Minu viimane lavastus, Aristophanese
„Linnud“ räägib demokraatiast, ideaalsest riigist, demagoogiast. Eesmärk pole
mängida ajaloolist etendust ega kostüümidraamat. Lähenesime materjalile tänapäevaselt, kuid teatraalselt — see on
ikkagi näidend. Meile ei maksta töö eest,
aga meil on fännid, kelle nimel töötame
ja areneme.
Üliõpilasteatri ülesanne pole noorele
anda teatriharidust, vaid anda neile haridus teatri kaudu.
Etendused
Urbinos näidati meile seitsme päeva
jooksul ühtteist etendust. Kirjeldan neid
põgusalt koos meeleoluga, mis tekkis
neid vaadates.
„Šahrazad — neitsi Bagdadist“ (Bologna ülikool, Itaalia). Iraani päritolu lavastaja mängis ühtlasi peaosa, lisaks astusid üles kaks naistantsijat. Lavastus,
eriti tants, oli visuaalselt huvitav, aga
liiga pikk ja ka „numbrid“ omavahel
ühendamata. Tore ida ja lääne kokkusaamine tugines loole „Tuhandest ja
ühest ööst“, milles Šahrazad otsustab
abielluda julma Bagdadi kuningaga, et
peatada noorte tüdrukute vägistamine
ja tapmine. Tal õnnestub kuninga süda
kallutada headusele ja lõpetada nõnda
julmus Bagdadis.
„Mbomo-mvet“ (Yaounde ülikool,
Kamerun). Üks mees, üks lugu, üks pill,
üks tool ja tühi lava. Storyteller. Puhtalt
ja stiilselt välja peetud etnoetendus, milteater muusika kino
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lest hoovas lõbusat lapsemeelsust. Olen
alati olnud vaimustuses, kui üks inimene suudab minimaalsete vahenditega
teatripublikut kütkestada ja saalis kinni
hoida.
„The Believed Dead“ (Brescia Katoliiklik Ülikool, Itaalia). Commedia dell’
arte võtmes etendus. Põhiteemaks surm,
millest tänapäeval püütakse mööda
vaadata ja mille eest põgeneda. Surm on
üsna haruldane teema commedia dell’ arte
näidendites, kuid selle teatrilaadi kohta
oli etendus siiski liiga staatiline, tunda
andis ilmne isetegevuslikkus ning lavastaja puudumine. Mängupaik oli aga
ideaalne — keskaegne linnahoov müüride vahel, kus mõnisada aastat tagasi
võis ka samasugune näitemäng aset
leida.
„Teenrid“ (Teatro Verga, Milano ülikool, Itaalia). Kaks teenrit ning kokk on
arusaamatul põhjusel suletud isanda
majja mahajäetud linnas. Antakse aimu
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Robert Germay, Vito Minoia ja Dario Fo.

24

lähenevast vältimatust katastroofist.
Isand ise magab üleval toas, temast räägitakse, oodatakse ta korraldusi, aga kogu etenduse jooksul ta lavale ei ilmugi
(ta on otsekui kusagil kõrgel meie tragikoomilisi tegemisi jälgiv jumal, kes ei
sekku). Teenrite mäng omandab kohatisele süngusele vaatamata iroonilise ja
absurdse maigu. Huvitavad olid mustvalged kostüümid ning samasuguse toimega valgus, mis mõjus kohati nagu
tummfilmiaegses kinos. Näitlejate
mäng oli veenev, halba isetegevust ei
märganud, võib-olla häiris hoopis liigne
korrektsus ja nn päris teatri jäljendamine.
„Antigone“ (Ateena ülikool, Kreeka). Taotlus näis olevat teha totaalset
teatrit arvukate valgusmängude, muusika, tantsu, arvutigraafika, laulu ja elusuuruste maskidega. Näiteseltskond valutas südant selle pärast — pingutades
sellega ka üle —, et vanakreeka müüdi

sotsiaalsed ja kultuurilised konfliktid
tänapäeva inimesele pärale jõuaksid.
Näha oli tõepoolest ka tudengite improvisatsioonilist mängu ja ausust; otsiti
sügavamat suhet inimese ja teatri vahel.
Etendus oli kantud rituaalsest vaimust,
aga kui commedia dell’ arte seltskonnale
mängis keskaegne hoov kaasa, siis
kreeklastele mängis see vastu. Tuli
meelde Madis Kõivu ütlemine: „Minu
jaoks algab teater ruumist.“ Näitlejad
üritasid saavutada vaatajatega lähedust
(istekohad olid nii saalis kui laval), käisid rahva hulgas, aga maski tagant paistis kohkunud ja pabistav näitleja. Kokku
võttes oli tegemist siiski suure ettevõtmisega ja mõjule pääses tegijate endi
vaimustus (uhkus!), et Sophokles on
nende kodumaalt ja kõnetab inimkonda
sajandite tagant.
„Tilt!“ (Teatro Aenigma, Urbino ülikool, Itaalia). Kongress pühendas terve
pärastlõuna väljapaistvale näitekirjanikule Arthur Adamovile (1908—1970),
kes 1950. aastatel alustas koos Samuel
Becketti ning EugÔne Ionescoga absurditeatri võtmes — nad kõik olid emigrandid ja elasid Pariisis. Ettekanded olid
väljapaistvatelt itaalia lavastajateltpedagoogidelt. „Tilt!“ (lavastaja Lech
Maria Raczak) oli inspireeritud Adamovi näidendist „Pingpong“. See oli tudengipärane ja õnneks mitte liiga pikk etendus; oodanud oleksin keelelist tulevärki, mida leidub rohkesti Adamovi esimestes näidendites. Paraku oli dialoog
üsna harilik, kuigi ei puudunud teksti
kordused ja eksistentsi paine. Väga
meisterlik oli peategelane, kes mängis
Urbino suvises põrgupalavuses karusnahkses kasukas.
Milano ja Urbino ülikooli üliõpilased
mängisid teistki Adamovi näidendit,
õigemini stseene näidendist „Paroodia“. Tegemist oli taas hästi tudengliku,
avatud lähenemisega (work in progress).
Tegevus toimus okupeeritud linnas, kus
üritati elada rahuaegset elu. Milano tu-

dengid õpivadki näitlejateks, nii et tase
oli hea. Puhas liikumine, kiire stseenide
vahetus ja haruldaselt puhas vokaalne
esitus.
„Erose tiivad“ (Saloniki ülikool,
Kreeka). Võib-olla kõige provokatiivsem etendus ja ka kõige piinarikkam
vaatajale. Pooleteise tunni jooksul püüti
meile selgeks teha (mis sai selgeks tegelikult poole tunniga), et asises ja asjadega piiratud maailmas pole kohta eros’el,
armastusel, et see tunne ei saagi kahe
inimese vahel tekkida, inimesed ei kommunikeeru omavahel ja sõnad on kaotanud tähenduse.
Etendusele eelnes Dario Fo austamine ja tema show, mis paraku hilines.
Võib-olla oli see ka üks põhjus, miks
näitlejad tundsid ennast ebakindlalt, nii
et publik üha kahanes. Etendus oli hea
näide sellest, kuidas teoreetikud (ülikooli professor) üritavad võrdlemisi
edevalt oma teooriaid lavale panna,
saades tulemuseks piinava ja igava
etenduse, mida sobiks ehk näidata
mõne semiootikakongressi vaheajal.
Kohtumine Dario Foga jättis ilmselt
kõigile kohalolnuile sügava mulje. Tulnud vaevaliselt lavale, muutus ta ühe
hetkega nooreks ja esitas särava show.
Dario Fo ütles, et on satiirinäitleja ja
mängib groteski. Ta tuletas meelde
Aristophanese ütlemist, kes kirjutas
sõjast: „Andke mulle uus sõda ja ma kirjutan uue näidendi.“ Ka Fo võtab elust
traagilise sündmuse ja naerab läbi pisarate, säilitades endas last, kes räägib asjadest nii, nagu need on. Fo alustas 1950.
aastate algul vabrikutes ja muudes ebatraditsioonilistes mängupaikades etendustega lihtsatele tööinimestele. Fo on
minimalismi näide, kus kõik põhinebki
näitlejal, storyteller’il. Fo lühiimprovisatsioon rääkis George W. Bushist, kes andis teleintervjuu, milles toetas Liibanoni
pommitamist Iisraeli poolt ja silitas samal ajal koera, öeldes: „Aga ma armastan koeri, ma armastan elu.“
teater muusika kino
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„Kolmas laps“ (Long Islandi ülikool, USA). Tegemist oli festivali kõige
kehalisema teatriga. Noored näitlejad
koolist, kus nad võivad valida näitlejasuuna, olid innuga asja juures; oli näha,
et nad usaldavad oma õpetajat ja õpetatavat Suzuki näitlejatehnikat. Mis veelgi
olulisem — kui USA teatrisüsteem ei
pööra erilist tähelepanu ansamblimängule, siis need noored näitasid üllatavalt
tugevat ansamblimängu. Lavastuse algmaterjaliks oli valitud Orestese müüt.
Näitlejate pingutust ja vanakreeka
müüti lõhkus aga arusaamatu šlaager.
Selles oli midagi väga „ameerikalikku“
— tundub, et vähegi vaiksemal või tõsisemal kohal ei usaldata ennast ja publikut, see hetk täidetakse kohe müraga.
„Lee-Oki lugu“ (Hoseo ülikool,
Lõuna-Korea). Lee Ok oli XVIII sajandi
korea kirjanik. Teater oli valinud tema
novelli, mis jutustab kõrgema klassi
neiu ja keskklassi kuuluva noormehe
traagilise armastusloo. Aasia teater on
mulle alati meeldinud ja meeldis ka sel
korral — väga tugev ansamblitunnetus,
palavikuline ja samas meditatiivne
trummimäng, tants ja kooslaul-retsiteerimine. Mängiti tühjal laval, mis lisas
näitlejatele jõudu, kõike tehti rõõmuga
ja materjalile ei jäädud alla. Elamus oli
seegi, et ajalehepaberist (!) kostüümid
olid noorte endi valmistatud — ka tüdrukute maani ulatuvad kleidid.
„Ülikond“ (Vilniuse Tehnikaülikool, Leedu). Olen selle teatri tegemisi
viimastel aastatel jälginud. Esimest korda kohtusin nendega Vilniuses kolm
aastat tagasi, kui TÜT osales sealsel
festivalil „Forum“. Tegemist on traditsiooniliselt hea leedu teatriga; selle teatristuudio Palepa juht on kutseline lavastaja Olegas Kesminas ning teater tegutseb samuti 1999. aastast nagu ka meie
üliõpilasteater. Leedu noorte etendus oli
mu viimaste aastate suurimaid teatrielamusi. Nad olid laval elavad ja hingestatud ning nende mängu täpsus (lavasta26

ja!) ja musikaalsus oli hämmastav. Kordagi ei tulnud mõttesse, et tegu on vaid
harrastajatega. Küsisin endalt pidevalt,
kuidas on harrastajat võimalik niimoodi
mängima-laulma panna. Viimati tulid
mul vaimustuspisarad silma Moskvas,
Sovremennikus, kui nägin Marina Nejolova esituses „Sinelit“, nüüd tundsin sama leedulasi nähes. Teatrinähtusena on
Palepa huvitav; trupis on üle kolmekümne liikme, ühte lavastust mängitakse mitu aastat ja igal aastal osaletakse
paaril-kolmel rahvusvahelisel festivalil.
Võis tõesti rääkida teatrikeelest, mis on
arusaadav kõigile, ka neile, kes leedu
keelt ei oska. Ülikool on nende üle uhke
ning toetab neid igati — välismaal on
nad märk heast leedu teatrist.
Nädal Itaalias andis veel kord kinnitust, et teistsugune teater on olemas ja
et maailmas tehakse väga erinevat teatrit, kuid et samas on olemas ühine teatrikeel, mis ületab riikide, rahvaste, religioonide ja keelte barjäärid. Teater on
alati demokraatlik nähtus, hariv ja avatud nii kerjustele kui ka kuningatele.
Sõit sai teoks tänu Eesti Kultuurkapitali ja Eesti Lavastajate Liidu toetusele.

EESTI FENOMEN ALEXANDERI
TEHNIKA MAAILMAS
AIVI PARIJÕGI

Tänu Eesti ainsale Alexanderi tehnika
õpetajale Maret Mursa Tormisele on Eestist
saanud koht, kuhu Alexanderi tehnika õpetajad kogu maailmast kokku tulevad ja koos
tasuta tööd teevad. Juba viis aastat on Tallinnas ühiste tasuta tundidega tähistatud
Alexanderi tehnika rajaja Frederick Matthias Alexanderi sünnipäeva. Alljärgnev on
kokkuvõte aastatagusest sünnipäevaüritusest.

Frederick Matthias Alexander sündis 20. jaanuaril 1869 Tasmaanias. Lapsena nõrk ja haiglane poiss ei olnud huvitatud vanemate talu pidamisest, vaid
vaimustus näitlemisest, deklameerimisest ja viiulimängust. Melbourne’is alustas ta näitlemist ja saavutas tuntuse, kuid
mõne aja möödudes hakkas Alexanderil
esinemiste ajal hääl kaduma. Ennast
proovide ajal peeglist jälgides märkas

Workshop Frederick Mattias Alexanderi sünnipäeva puhul EMTA lavakunstikoolis
2006. aastal.
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Maret Mursa Tormis.

ta, et teeb teistsuguseid liigutusi kui tavaelus. Esinedes liikus pea taha ja alla,
lõug surus kõri peale ja enne järgmist
fraasi ahmis näitleja kuuldavalt õhku.
Süstemaatiliste katsetuste abil püüdis ta
leida hääle käheduse tekitajat neist kolmest ülearusest liigutusest. Selle protsessi tulemusena jõudis Alexander inimese n-ö enesekasutuse põhimõteteni,
mida ta hakkas ka teistele õpetama.
Alexanderi tehnika oli sündinud.
Seda tehnikat — kuidas vältida tahtmatuid ja ebavajalikke liigutusi — on
õppinud ja kasutanud näiteks kirjanikud Georg Bernard Shaw ja Aldous
Huxley, geštaltteraapia looja Frederic
Perls, Nobeli meditsiinipreemia laureaadid Nikolaas Tinbergen ja Charles
Sherrington, aga ka poptähed Paul
McCartney, Sting ja paljud teised.
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Kogu maailmas õpetatakse Alexanderi tehnikat muusika- ja teatrikoolides.
Üha enam kasutavad seda arstid ja
sportlased.
Eestis õpetatakse Alexanderi tehnikat Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias.
Lavakooli üliõpilastele on AT alates
2000. aastast kohustuslik, seda õpitakse
kaks aastat. Näitlejad võivad soovi korral AT tunde saada ka stuudiumi lõpuni.
Õppejõud Maret Mursa Tormise
(M. M. T.) sõnul on see tundide arv üsna
luksuslik: „Näiteks Londoni Royal Music Academys, kus töötab kümme
Alexanderi tehnika õpetajat, on maksimaalne tundide arv kakskümmend.
Royal Academy of Drama and Art on
tööle võtnud neli õpetajat.“
Kärt Tomingas (K. T.) võtab Alexanderi tehnika tunde lavakunstikooli magistrantuuris valikainena, saades sellest
otsest praktilist abi: „Oskan alalõuga
lõdvestada. Varem ei teadnud, et see on
probleem. Sain vastuse, miks mu lõug
krampi läheb. Alexanderi tehnika eesmärk on keha ja mõistuse koostöö.
Autoga sõites püüan nüüd kontrollida
oma õlgu, kõndida proovin lihaseid
kasutamata, sest me rakendame jõudu
liiga palju.
Üliõpilased hindavad Maretit väga
kõrgelt. Näen, et teise kursuse üliõpilased on väga innukad Alexanderi tehnikat omandama. Maret on neile tähtis ka
kui psühholoog. Tundub jah, et tänu
Maretile on Eestil väga kõva positsioon
Alexanderi tehnika maailmas. Maretit
kutsutakse selle ala tippkeskustesse.
Eestis võib-olla ei osatagi teda nii väga
hinnata.“
Eesti Muusikaakadeemia muusikatudengitele on Alexanderi tehnika valikõppeaine. Sarnaselt pilliasendi ergonoomikaga õpetab Alexanderi tehnika,
milline on kõige ökonoomsem pilliasend, ning aitab loobuda kehvast kehaasendist, mis tekitab pingeid ja vigastusi.

Ken Thompson.

M. M. T.: „Sel aastal toetas sünnipäevaüritust ka minu anatoomiaõpetaja
Jouko Heiskanen, kes on üks tuntumaid
selgroospetsialiste Soomes ning sai
2005. aasta parima õpetaja tiitli. Soome
arstid on maailmas esimestena algatanud projekti, et koolitada füsioterapeute, kes spetsialiseeruksid muusikute
aitamisele. Selle tingis statistika, mis
näitas, et igal aastal jõuab järjest rohkem
liigesehädadega muusikuid operatsioonile. Pilliasendi ergonoomika on Sibeliuse Akadeemias kohustuslik õppeaine. Ennetamine on lihtsam kui hilisem
ümberõppimine.
Jouko Heiskanen on füsioterapeutide koolitamise projekti üks autoreid.
Meil on temaga väga hea koostöö, kuigi
ta pole Alexanderi tehnika õpetaja, vaid
arst. 20. jaanuaril tegi ta Alexanderi
tehnika õpetajatele workshop’i selgroo
probleemide kohta. Leidis aja, sõitis
oma kulu ja kirjadega kohale. Sel ajal
kui Alexanderi tehnika õpetajad andsid

tunde, konsulteeris tema muusikatudengeid, kellel olid probleemid.“
Viis aastat tagasi käis Mursa just
Soomes välja mõtte omapärasest sünnipäevaüritusest, millest tänaseks on saanud omamoodi fenomen Alexanderi
tehnika maailmas.
M. M. T.: „Idee ise sündis unistusest.
Mäletan ühte hetke pärast tööpäeva lõppu lavaka valges saalis. Oleksin tahtnud
mõne vanema kolleegiga kogemusi jagada, selleks ajaks oli mu ümber palju
õpilasi kogunenud ja tundsin end aegajalt üksi suure töökoormuse sees. Saali
uksel seistes unistasin, et selles ruumis
oleks palju õpetajaid, kellega koos tööd
teha. 2001. aasta jõulude ajal olin Helsingis oma kolleegidega kohtumas. Istusime koos, olin hästi õnnelik, et sain kolleegidega töökogemusi vahetada. Jutt
veeres kuidagi nii, et ühel hetkel küsisin, kas kusagil maailmas F. M-i [Frederick Matthias] sünnipäeva ka peetakse?
Vastati, et ei. Kõik tegelikult imestasid
teater muusika kino
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Steven Shaw.

selle üle. Hõiskasin soome kolleegidele,
et kes teist oleks valmis F. M-i sünnipäeva pidama Eestis, aga nii, et teete tasuta
tööd. Mul on palju õpilasi, kel pole võimalust maksta. Nii see algas.“
2002. aasta 20. jaanuaril sõitis Mareti
mõtte peale kohale viis Soome õpetajat.
Hommikul tulid laevaga ja õhtul tagasi.
Tegid päev otsa tööd ja olid väga rahul.
Järgmisel aastal kordus täpselt sama.
M. M. T.: „Aga siis läksin ennast
täiendama Londonisse ja rääkisin Royal
Music Academys Dorothea Magonetiga
sellest sünnipäeva fenomenist. Et mõtle
kui tore, kuidas soome kolleegid tulevad mulle appi. Dorothea küsis, kas
ainult soome kolleegid tohivad tulla,
äkki keegi tahaks veel. Kirjutasin sünnipäevaüritusest Alexanderi Tehnika
Õpetajate Liidu lehes väikese loo. Selle
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peale hakati helistama Inglismaalt, Saksamaalt, Hollandist, Rootsist, Iirimalt.
Pärast seda ei ole ma kedagi pidanud
ise appi kutsuma.“
Dorothea Magonet (D. M.) oli füsioterapeut, kui ta kolmkümmend aastat
tagasi Alexanderi tehnikaga tutvust tegi.
Alates 1980. aastast on Magonet Alexanderi tehnika õpetaja ja töötab täiskohaga
nii Royal Academys kui ka erapraksises.
D. M.: „Maret tuli akadeemiasse vaatama minu tööd üliõpilastega. Ta rääkis,
et on kokku leppinud soome õpetajatega,
et need tulevad Tallinna õpetama tema
üliõpilasi, sest ta on ainuke õpetaja Eestis
ja vajab natuke abi ning ka tudengitele
oleks kasulik tutvuda pisut erinevate lähenemisviisidega. Maret valis selleks
päevaks Alexanderi sünnipäeva. Arutasime, et ka teised õpetajad võiksid Eestit
külastada. Nii sündis väike lugu Inglismaa Alexanderi tehnika ajalehes, mis läheb ka õpetajatele mujal Euroopas. Ja tol
aastal käisid Eestis ning töötasid tasuta
teatri- ja muusikaüliõpilastega kümme
Alexanderi tehnika õpetajat.
Lihtsalt sünnipäev kui niisugune ei
huvita mind eriti. Aga nüüd, mil meil
on selline kogemus ühistööst ja Eesti üliõpilaste ja teiste inimeste õpetamisest,
on sellest kuupäevast saanud oluline
päev minu töökalendris. Ma väga nautisin töötamist üliõpilastega, nad näisid
olevat „näljased“ selle tehnika järele.
Avastasin, et erinevalt vahel Inglismaal
kogetust, olid üliõpilased väga lugupidavad Alexanderi tehnika ideede ja
põhimõtete suhtes.“
M. M. T: „Aasta tagasi ütlesid õpetajad, et esiteks on fantastiline tunne
ühes ruumis koos töötada ja teiseks on
kõik õpilased väga töötahtelised. Õpetajad tundsid, et nende tööd väärtustati
väga kõrgelt.
Kõik viis aastat on olnud nii, et teen
sünnipäeva hommikul sissejuhatava
loengu, kuhu võivad tulla kõik huvilised.
Seekord oli vaatamata erakordselt kül-

Masoumeh Atabaki Melrose.

male ilmale tulnud kohale saalitäis rahvast. Tundides on lavakad, muusikaõpilased ning lisaks pedagoogid, kes on varem läbinud Alexanderi tehnika kursused. Huvi nende tasuta tundide vastu oli
väga suur. Näiteks Helsingis maksaks
Alexanderi tehnika tund 30—40 eurot.
Meie inimesed ei jõuaks seda maksta.“
Mursa sõnul on Alexanderi tehnika
teda ennast palju aidanud ja seetõttu on
tal suur soov seda kogemust võimalikult paljudega jagada. Energia, mis tudengitest üle jääb, suunab ta õpetajaskonnale. Maret polnud valiku ees, kas
reklaamida ennast firmadele või minna
koolidesse õpetajate juurde.
M. M. T.: „Algusest peale oli mulle
selge, et kui pedagoog saab Alexanderi
tehnikast aimu, on tal võimalus aidata
iseennast ja siis omakorda ka lapsi.“
Celia Roose: „Seda on väga tarvis,
eelkõige laste ja noorte õpetajatele. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
rahvamuusika õppetooli juhina kutsu-

sin Mareti tudengeid õpetama, sealt Võru muusikakooli minnes palusin Mareti
ka meie õpetajatele kursust tegema. Siis
sain ka ise Alexanderi tehnikast osa.
Kahtlemata on Alexanderi tehnika muusikutele vajalik. Tegemist on ju keha- ja
pillihoiu õpetamisega. Pilliõpingute algul ei ole keha asendile võib-olla piisavalt tähelepanu pööratud ja mingid pinged ei lase kogu loomingulisel potentsiaalil vallanduda. Ise tegelesin hingamise ja lauluga. Mareti abiga tuli nii palju tundeid korraga esile — nutt ja naer
ja kõik korraga. Vägev kogemus. Oleks
ainult õpetajaid rohkem.“
Erinevad õpetajad avavad Alexanderi tehnikat eri küljest. Seda vastavalt taustale, kust inimesed ise on tulnud ja kas
nad on varem tegelnud näiteks jooga või
mõne spordialaga. Tehnika on mitmeti
edasi arenenud, näiteks saab tehnikat siduda ratsutamise ja ujumisega. Steven
Shaw’ (S. S.) eesmärk on muuta ujumine
väga ökonoomseks ja loomulikuks. Ta
teater muusika kino
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avastas Alexanderi tehnika enda jaoks
Londonis kakskümmend viis aastat tagasi. Praegu õpetab Shaw ujumist
Alexanderi tehnika alusel ka väljaspool
Inglismaad: Ameerikas, Kanadas, Hollandis, Iisraelis ja Jaapanis. Ka Eestis on
Shaw teinud ujumise õpitubasid ja andnud ujumise individuaaltunde.
S. S.: „Maret külastas minu workshop’i Oxfordis Alexanderi tehnika
kongressil ja küsis, kas ma tahaksin tulla
Eestisse Alexanderi sünnipäevale. Tundus huvitav tuua tehnika uude keskkonda. Selline sünnipäev on võimalus
näidata austust suure mehe vastu viisil,
mida me kõik väärtuslikuks peame. Nii
mu ujumisõpilased kui ka workshop’il
osalejad olid sellised, kellega on äärmiselt hea töötada — väga avatud ja töö
suhtes positiivselt meelestatud.“
Mareti hinnangul meeldib õpetajatele üksteise tundides kaasa lüüa, paljud
ühes riigis tegutsevad õpetajad saavad
esimest korda kokku just Eests. See on
neutraalne koht ka Alexanderi tehnika
eri koolkondade jaoks, kes ennast aegajalt vastandavad. Eesti on nad kokku
toonud.
Masoumeh Atabaki Melrose (M. A.
M.) töötab Irimaal, Dublinis. Ta annab
eratunde erinevates kohtades ja tegutseb
ka osteopaadina.
M. A. M.: „Ma näen erinevaid inimesi erinevate probleemidega. Põhiliselt
esinevad seljaprobleemid ja valest hoiakust tingitud valu. Samuti tuuakse lapsi, kes on saanud valud pilli mängides
või rasket koolikotti kandes.
Sünnipäevale tulin peamiselt selleks,
et pakkuda Maretile natuke tuge
Alexanderi tehnika õpetaja töös, mida
ta Eestis teeb. Ka mind paelus idee sellest, kuidas palju õpetajaid kohtub ja
teeb koos tasuta tööd inimestega, keda
nad pole varem kohanud. See idee ja see
viis, kuidas Maret asja vapralt algatas,
on nii hämmastav kui ka lõbus. See on
teed rajav idee.
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Olen nüüd käinud kolm korda: 2004,
2005 ja 2006. Iga kord on kogemus olnud
värske ja erakordne. Iga aastaga on
sündmus muutunud paremaks, kuid
säilitanud oma põhiolemuse.
On inspireeriv olla ümbritsetud kolleegidest, kuigi me kõik keskendusime
oma tööle õpilasega.“
K. T.: „Käisin Masoumehi tunnis, ta
jõudis mu probleemidele väga lähedale.
Rääkisin temaga lõuast ja tegime ka
häält. Nappide küsimuste abil avas ta
hääletoru.
Kui Alexanderi tehnika oleks minu
õppimise ajal olnud õppekavas, oleksid
mulle sellest ajast jäänud paremad mälestused. Alexanderi tehnika inimesed
on armastusjõuga inimesed, empaatiaga inimesed. Kui oleks selline õppejõud
olnud, oleksin saanud talle kõiki muresid kurta.“
Maret Mursa Tormis ütleb, et tänukummardus Alexanderi tehnika õppekavva võtmise eest tuleb teha Ingo Normetile, kes väga teadlikult tahtis lavakooli seda õppeainet.
M. M. T.: „See oli eelduseks, et sain
minna õppima. Ingo oli käinud Londonis ja avastanud Alexanderi tehnika kui
olulise õppeaine. Ka fondid rahastasid
mind osaliselt. Ma poleks elu sees suutnud neid õppemakse üksinda maksta.
Õpetajakoolitus kestab kolm aastat. Ja
kui ma õpingud lõpetasin, oli mul juba
töökoht kooli juures olemas.“
Lähiaastatel peaks Eesti saama ka
teise Alexanderi tehnika õpetaja — Karin Hallingu, kes praegu läbib praktikumi Londonis, Essexi Alexanderi koolis.
Ka selle kooli juht on Eestis Alexanderi
sünnipäeval tasuta tööd teinud.
Ken Thompson (K. Th.), keda teatakse ka joogaõpetajana, õppis Londonis Alexanderi tehnikat 1976—1979 ja
rajas 1988. aastal Essexi kooli.
K. Th.: „Mina sain infot sünnipäeva
kohta Karin Hallingult, kes õpib minu
koolis. Otsustasin möödunud aasta lõ-

Harri Rospu fotod

Wendelein Verbeek ja Annemarie Broekhuizen.

pul samuti tulla ja saabusimegi koos Karin Hallingu, Steven Shaw’ ja Colin
Beattie’ga. Maret on algatanud Alexanderi sünnipäeva pidamisega midagi
unikaalset, see tähendab minu jaoks midagi erilist ja seda tuleb toetada. Eesti
õpilased olid äärmiselt innukad ja vastuvõtlikud ning õpetajate suhtes väga
lugupidavad. Ma sain ka teiste õpetajatega töid vahetada, mis oli väga huvitav.“
Pärast viimast sünnipäeva tegi Maret uue ettepaneku, et selliste tundidega
võiks toetada kõiki oma maa esimesi
õpetajaid.
M. M. T.: „Ütlesin, et Alexanderi
sünnipäeva ei pea tähistama vabatahtliku tööga ainult Eestis. Aga tundus, et
kõigile on siin väga meeldima hakanud.
Õpetajate reaktsioon oli üllatav — see
üritus on seotud Eestiga! Tuleb siis jätkata. Loodan, et leian kellegi organisatoorsele tööle appi. Kogu logistika võtab
ikka vähemalt kaks kuud aega. Ja õpe-

tajad tahavad personaalselt suhelda,
seekord mul selleks peaaegu aega polnudki.“
Enamik eelmisel korral käinud õpetajaid
on tulemas tänavugi, nende seas ka Dorothea Magonet, Masoumeh Atabaki Melrose, Steven Shaw ja Ken Thompson. Seekord toimuvad enne ja pärast sünnipäeva
ka kursused. Näiteks annab Päivi Saraste
(laulu- ja AT-õpetaja Kuopiost) kuuele
lauljale päevase kursuse, Steven Shaw ujumiskursuse, Ken Thompson tegeleb moderntantsijatega. Esimest korda osalev Steven
Hallmark, kes elab ja töötab Stockholmis ja
on olnud näitleja Inglismaal, juhendab lavakoolis õpituba maskide kasutamisest laval.
Samuti tuleb esimest korda Soomes töötav
kreeklanna Mitsi (Efthymia) Pippa, kes annab õppetunni meie liikumisõppejõududele.
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KEELDUVAST LIIKUMISEST III
Teooria ja tehnika
MARIANNE KUBIK
(Algus TMK 2006, nr 7 ja 8)

Eksisteerib eksiarvamus, nagu oleks
Meierholdi süsteem Stanislavski süsteemi vastand. Kuigi Meierhold lahkus loominguliste ja isiklike lahkhelide tõttu
Moskva Kunstiteatrist 1902. aastal, suhtusid mõlemad, nii Meierhold kui ka
Stanislavski, teineteise kunstilistesse otsingutesse lugupidamisega ka edaspidi.
Meierhold õppis Stanislavskilt, et iga lavaline tegevus vajab õigustust; ise avastas ta teistsuguse tee sama lõppeesmärgini. Tema meelest keskendus Stanislavski näitleja siseelu arendamisele füüsilise elu arvelt. Meierhold arvas, et näitlejad oskavad loomupäraselt mõelda,
tunda ja meelde jätta; iseseisvalt ei
mõistnud nad, kuidas mõtteid ja tundeid keha ja hääle kaudu dramaatiliselt
väljendada. See oli tegelik oskus, mida
pidi arendama.
Meierhold arendas oma näitlejatel
erinevaid füüsilisi oskusi, et muuta nende näitlemisinstrument tundlikuks tasakaalu, teadlikkuse ja väljenduslikkuse
suhtes. 1915. aastal sisaldas tema „Stuudio programm“ balleti, muusika, atleetika, võimlemise, vehklemise, þongleerimise, pantomiimi, diktsiooni ja hääleseade tunde. Koos oma õpilastega töötas ta välja terve rea alusharjutusi just
teatri tarbeks. Teaduse, tehnoloogia ja
kinesioloogia mõjul rajas ta terve süsteemi tulemusliku ja vaevatu lavalise liiku34

mise loomiseks. 1922. aastal jõudis see
avalikkuse ette „biomehaanika“ nime
all, kujutades endast näitlemisinstrumendi mehaanika analüüsi, mille eesmärk oli selle instrumendi täielik integreerimine etendusse. Sellele järgneb süsteemi aluseks olevate ideede kirjeldus,
mida pole reastatud mingisse tähtsuse
järjekorda, sest nad on kõik omavahel
seotud ja vastastikku vajalikud.
Näitlejal on kaks isiksust
Meierholdi mõjutas Benoit Constant
Coquelini näitlemisteooria, kes uskus,
et näitlejal on „kaks isiksust“: „Näitlejal
on esimene mina, kes on mängija, ja teine mina, mis on mängu instrument.“
Meierhold „laenas“ Coquelini näitlemise valemi, mis deklareeris, et N=A1+A2,
kus N on näitleja, kes koosneb kahest
võrdsest minast, A1–st ja A2–st. A1 on
esimene mina, instrumendi mängija; see
esindab metafüüsilist näitlejat ehk idee
loojat. A2 on teine mina, mängitav instrument; see esindab füüsilist näitlejat
ehk idee teostajat. Kui metafüüsilise
näitleja (A1) lihaseid pingutab ja tugevdab pidevalt toimiv eneseavastamise,
kogemuste omandamise ja kujutlemise
protsess, siis füüsilise näitleja (A2) lihased vajavad rohkem teadlikku pingutamist ja tugevdamist, st intensiivset füüsilist treeningut.

Proovides on A1 see, kes paneb paika, mida A2 peab tegema. Etenduse ajal
on A2 see, mis laseb A1-s peituval välja
paista. Teisisõnu, kui näitleja on teadlikult kujundanud oma liikumise karakteri kavatsustele vastavaks, siis on liigutus see, mis annab vormi, mille kaudu
avaldub karakteri emotsioon. Vastasel
juhul muutub emotsioonide tekitamine
laval katartiliseks elamuseks ainult näitlejale; vaataja ei taju näitleja kavatsusi,
kui tahes palju ta ka nendele ei keskenduks, juhul kui see jääb kinni oskamatusse kehasse ja sumbub väljaarendamata hääle tõttu.
Meierhold uskus, et kuna kunst ei
pea esitama elu koopiat, vaid dramaatilist tõde elu kohta, peab kunst olema
teadlik protsess, kus näitleja teeb valikuid, kuidas oma kavatsusi paremini
väljendada: „Näitlemiskunst seisneb
oma materjali organiseerimises, st näitleja võimes kasutada korralikult oma
keha väljendusvahendeid.“ Näitleja on
üheaegselt nii oma materjali organiseerija kui ka see materjal ise.
Liigutus on kogu keha töö tulemus
1933. aastal Meierholdi meistriklassi
külastanud André Van Gyseghem täheldas, et „näitleja peab suutma kasutada kogu keha kui instrumenti, millega
mängida. Tema meel ja keha peavad
olema täielikus harmoonias. Seda, mida
mõistab tema meel, peab ta suutma
väljendada oma keha liikumise või liikumatusega.“ Selle saavutamiseks peab
näitleja keha suutma säilitada tasakaalu, lisades pidevalt midagi, et leida maksimaalne väljenduslikkus. Kerge käevõi isegi sõrmeliigutus põhjustab muudatusi kaalu ja vastukaalu vahelistes suhetes ja ülejäänud keha peab leidma kõige tulemuslikuma lisandi tasakaalu säilitamiseks, seepärast ongi nii, et „kui ninaots töötab, töötab ka kogu keha.“
Elus võib keha olla rahulikus tasakaalus; laval peab see olema pidevalt

muutuvas tasakaalus. Rahulikus tasakaalus keha on stabiilne jõud, seda vormivate võrdsete ja vastandlike mõjude
esteetiliselt nauditav integratsioon, millele Eisenstein viitas kui staatilisele poosile. Muutuvas tasakaalus keha on elav
ja dünaamiline ja seda isegi puhkeasendis, liikudes pidevalt talle seest- ja väljastpoolt mõju avaldavatele jõududele
reageerides; seda nimetas Eisenstein
raccourci’ks. See on teadlik tegu, sest nii
näitleja A1 kui ka A2 peavad olema pidevas valmisoleku seisundis, olles valmis töötama gravitatsiooni- ja inertsijõu
vastu, et säilitada dünaamilist väljenduslikkust. See on töö liigutuse ja vastuliigutusega; see on muutuv tasakaal.
Keha on masin ja näitleja masinist
Kui põhjalikul uurimisel märkab
igaüks, kuidas inimkeha lihaskond ja
luustik on üles ehitatud nii, et keha toimimiseks oleks olemas mugav hoobade
ja vastukaalude süsteem, siis märkab
igaüks ka seda, et iga liigutuse olemus,
nagu Meierhold seda defineeris, on kehale loomuomane. Ta ei leiutanud seda
olemust, pigem oletas, vaadeldes hoolikalt keha ruumis ja usaldades enda liikumisvaistu. Meierholdi loogiline ja
teaduslik meelelaad ühendas inimkeha
ja seda ümbritseva füüsilise maailma,
sestap vaimustuski ta ameerika teadlase
Frederick Winslow Taylori „liikumisökonoomia“ uuringutest tööstustootmises liinitööl. Meierhold ühendas Taylori
oskusliku tehasetöölise ja bolševistliku
„uue teatritöölise“ kontseptsiooni, uskudes, et mõlemal juhul tuleb jälgida,
et puuduksid üleliigsed ja ebaproduktiivsed liigutused ning keha raskuskese,
rütm ja tasakaal oleksid õiged. Taylori
„töötsüklist“ kasvas välja Meierholdi
„näitlemistsükkel“, mis kätkes endas läbiuuritud suhet liigutuse ja muu vahel,
mis lubab töölisel ja Meierholdi näitlejal
täide viia maksimaalselt tõhusa soorituse vähima jõukuluga.
teater muusika kino
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Kombineerides Coquelini kahese
isiksuse ideed Taylori töölise tõhususega, võrdles Meierhold näitlejaid A1 ja
A2 masinisti ja masinaga. Kui tehasetööline õpib masinat tõhusalt käsitsema,
siis on tootmisliin efektiivne. Kui näitleja suudab endale selgeks teha iseenda
masina, oma näitlemisinstrumendi keeruka toimimise, siis muutub tema lavaline tegevus sama tõhusaks, säilitades
samas näitlejatööle omase spetsiifika.
Lisades sellele inimliku mõtlemis- ja
tundmisvõime, ületab inimmasin etenduses kõik teised.
Nagu Meierhold nentis, ei ole näitlemistsükkel elukauge, vaid lihtsalt teatrilavadel täiesti hooletusse jäetud. Kuna
ta nägi teatrit pigem teatraalse kui elulähedasena, arvas ta, et iga hetk laval tuleb läbi viia täies ulatuses. Lihaste koordinatsiooni ja inimkeha vormile omaste
tasandite süsteemi hoolika tundmaõppimisega saab näitleja suurendada oma
liikumise, þestikuleerimise ja rääkimise
efektsust, muutes seda tõepoolest tõhusamaks. Seejärel saab ta juba valida, kuidas oma liigutust suunata, sest tal on
treenitud keha, mis allub ta mõistusest
ja tunnetest tulevatele käsklustele.

Sõnavara
Meierhold jagas iga tegevuse kolmeks põhiosaks: ettevalmistus tegevuseks, tegevus ise ja tegevuse täpne lõpp
[vt tabel: teekond punktist A punkti C
(ettevalmistus), punktist C punkti A
kaudu punktini B (tegevus) ja punkt B
ise (tegevuse täpne lõpp)]. Need elemendid moodustavad näitlemistsükli.

Näitleja kunst seisneb kõikide tema
töö elementide ülitäpses koordineerimises
Kui näitleja saab teadlikuks oma keha toimimise mehaanikast ja suudab seda rakendada igas tegevuses, liigub ta
töö juurest väljendusrikka mängu juurde. Kuid selle tasemeni jõudmiseks on
vaja hästi tunda kinesioloogiat ja liigutus tuleb selle kulgemise analüüsimiseks hoolikalt osadeks jagada. Kui tegevus on jagatud eraldi osadeks, õpivad
lihased uut moodi liikuma ja lihasmälu
tekitamiseks on vaja neid liigutuse osi
korrata ja nendega liialdada. Alles siis,
kui lihasmälu on olemas, võib liigutuse
uuesti kokku panna või sünteesida.
Meierhold kirjeldas seda protsessi muu-

Meierhold võis oma õpilaste töös demonstreerida, kuidas see tsükkel kehastub igas þestis ja lauses, ja kuna see on
tsükliline, peab ühe tegevuse lõpp viima
otse ja sujuvalt uue tegevuseni.
Meierhold lõi selle näitlemistsükli
tarbeks sõnavara, et õpilastel oleks analüüsiks ühine toetuspunkt. Kõik need
terminid on võrdselt tähtsad ja ühtegi
neist ei saa näitlemistsüklist kõrvale
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sika näitel: „Kui harjutus on jagatud väikesteks osadeks, tuleb seda teha staccato’s; legato ilmub iseenesest siis, kui harjutus sooritatakse katkematu tervikuna.“ Muusik õpib muusikapala fraas
fraasi järel, harjutades keerulisi käike
eraldi, enne kui ta neist katkematu terviku kokku paneb. Samamoodi peab
talitama ka näitleja.
See protsess sarnaneb Stanislavski
meetodiga, kus näidendile luuakse partituur. Näidendi hoolikas analüüs proovides avab selle detailid. Etenduse tarbeks uuesti kokku panduna ei jää analüüsi teel leitud eraldi seisvad käigud
ähmaseks ega staatiliseks; pigem suhestub iga käik täpselt sellega, kuidas
tuleks sooritada järgmine käik, ja seda
ilma ühegi traagelduseta.

jätta. Need mõisted on jäetud venekeelseks ja neile on lisatud võimalikud tõlkevasted:
Otkaz — „vastuliikumine, keeldumine, tõrge, ümberpööramine“
Otkaz on tegevuse ettevalmistus ja
üks kõige raskemini sooritatav element.
See on tegevuse ümberpööramine või
täpsemini tegevuse suhtes otse vastupidine liikumine (teekond A juurest C
juurde Eisensteini skeemil). Me kõverdame põlvi, et hüpata; me hingame sisse, et rääkida või küünalt ära puhuda;
me tõstame sõrmi, et klaveriklahvidest
heli välja võluda; me avame silmad avaramalt, et need aevastuse ajal tugevamalt sulgeda. Need tagasipõrked on
suunatud põhitegevuse vastu ja kuuluvad loomuomaselt kui tahes väikese
füüsilise tegevuse juurde: „noolt ei saa
lendu lasta, kui esmalt pole vibunööri
tagasi tõmmatud“, meeldis Meierholdil
oma õpilastele rääkida. Otkaz on keha
loomulik energia kogumise viis tegevuse sooritamiseks, hoides seda ooteseisundis kuni „ärritumispunktini“ ehk
punktini, kus keha tunneb, et on õige
hetk tegevusse asuda.
Meierhold käsitas otkaz’i kui „eeltegevust“, sest see vihjab õrnalt peatselt
nähtavale tegevusele ja muudab seega
kogu liikumise vastuvõtu terviklikumaks. Näiteks kui me tajume, kuidas
näitleja sisse hingab, aimame alateadlikult, et kohe puhub ta enda ees seisva
küünlaleegi ära. Me oleme selleks valmis, isegi kui me seda ei märka ja võime
liigutust täielikumalt nautida. Vaatajad
ei ole sellest teadlikud, kuid see ei ole
ka nende ülesanne. Sellest peab teadlik
olema näitleja ja ilma selleta teeb ta laval
lihtsalt asju; see ei ole etendus.
Possõl — „sööst, ergutus, õhutus,
teatud sihis teele saatmine“
Possõl on kavatsetud põhitegevuse
täideviimine. Eisensteini diagrammil on
see teekond C juurest B juurde, mis läbib
alguspunkti A. Just nagu servija poolt

teele saadetud pall vallandatakse kehasse otkaz’i ajal kogutud energia ja saadetakse tegevusele vajalikus suunas teele
sellise intensiivsusega, nagu tegevus
nõuab. Kuna see teelesaatmine läbib alguspunkti, näeb vaataja possõl’i kui teekonda A-st B-ni, kuid mis sisaldab otkaz’ist saadud dünaamilist energiat. Ilma selle energiata algab possõl surnud
punktist. Näiteks kui näitleja esimesest
öeldud repliigist on raske aru saada, siis
seda sellepärast, et ta ei hakka selleks
repliigiks vajaminevat energiat koguma
enne, kui poole repliigi pealt, ta ei ole
otkaz’i enda kasuks pööranud.
Totška —„punkt, tabamus, puänt“;
või stoika — „stopp, seisang, tugipunkt“
Totška ehk stoika on tegevuse täpne
lõpp ja seda võib kõige paremini mõista
kui lauselõppu. Teekonnal A-st B-ni on
lõpp-punkt B, näitleja ülesanne on selgeks teha, mis ja kus on see punkt. Kui
vibulaskja laseb noole eesmärgi poole
teele, siis on tegevuse lõpuks see hetk,
kui nool saavutab eesmärgi; kui tegevus
lõpeb liiga vara, kukub nool enne vibulaskja poolt silmas peetud eesmärki maha. Oskamatu näitleja laseb tihtipeale
oma repliigilõpud etenduse ajal lohisema. Sellisel juhul ei küüni repliik eesmärgini — idee edastamiseni vaatajale;
see võib jõuda lähedale, kuid lähedale
ei ole lava jaoks piisavalt täpne.
Terminit stoika võib kasutada vaheldumisi totška’ga, see annab punktile B
teise nüansi. See viitab tegevuse lõpule
kui täielikule seisakule, mis hõlmab kogu keha, vaatamata sellele, kas tegevus
haaras kogu keha või oli tegemist lihtsalt þestiga.
Tormoz — „pidur, pärssimine“
Tormoz on vajalik, et sa keha liikumist lõpetades puruks ei kukuks. See on
keha tasakaalu ümberkorraldamine
peatumise või suunamuutuse eel. Nii
nagu autojuht kasutab pidurit, kui auto
läheneb stopp-märgile, nii peab näitleja
teater muusika kino
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enne eesmärgini jõudmist käiku laskma
enda pidurdussüsteemi või muidu ta
põrutab sellest üle. See ei ole lihtsalt küsimus aeglustamisest, kuigi see muudab
tegevuse dünaamikat.
Lihtne harjutus tormoz’i tähtsuse
avastamiseks tegevuse juures on joosta
täis hooga kuubiku või klotsi poole ja
hüpata ilma peatumata täpselt selle peale. Kui keha ei kasuta õigeaegselt oma
pidureid, kui ta muudab oma suunda
ettepoole liikumisest üles liikumiseks,
siis kannab inerts teda edasi ja näitleja
maandub kuubiku taga. Kui ta pidurdab liiga vara, kaotab ta nii etteliikumise
dünaamika kui ka üleshüppeks vajaliku
energia.
Näitleja ei saa kunagi oma liikumist
kiirendamisel, aeglustamisel ja suunamuutmisel teadlikult juhtida, kui ta põlgab gravitatsiooni- ja inertsiseadust. Isegi kui näitleja sooritab tegevust gravitatsioonijõu suunas — näiteks maha kukkudes, peab ta kasutama pidureid, et
kontrollida tasakaalu ja tegevust teadlikult sooritama.
Pauza — „paus, intervall“
Pauza on ruum esimese ja järgmise
tegevuse vahel või paus totška ja otkaz’i
ülesehitamise vahel. Hetk pärast seda,
kui auto täielikult peatub, hakkab ta
uuesti tühikäigul tööle ja püsib ootel,
millal juht uuesti gaasi vajutab. Kuigi
see paistab mittetegevusena, ei lakka
pausi ajal kunagi mäng kaalu ja vastukaaluga; pidurid on peal, mitte süütevõti pole välja tõmmatud. Kuid selle
leidmine kehas on keerukam protsess
kui otkaz.
Kõige lihtsam on seda ideed näitlikustada liftisõiduga. Kui lift jõuab ettenähtud korruseni, aeglustub ta liikumine veidi enne päralejõudmist (tormoz) ja
ta sätib ennast uste avanemiseks täpsesse asendisse. See sättimise tunne kestab
sinus veel veidi aega edasi ja märgib
pauza’t enne uut tegevust — uste avanemist.
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Teiseks selle põhimõtte näiteks kujutlege, et te kannate pikka sametkeepi.
Iga kord, kui te peatute, läheb hetk aega,
enne kui keep teie taga korralikult paigale asetub. Kui joosta ja peatuda, on
paigaleasetumine raske; kui aga ollakse
peatunud aeglaselt liueldes, jääb ka
keep kergelt paigale. Kuid see paigaleasetumine on keebikandmisele omane,
sest keep on keha pikendus ja järgib
sinu taga su liigutusi. Paigaleasetumise
hetk on omane ka kehale, sest liikumisel
kerest väljuv energia hakkab paigale
asetuma, kui keha seisma jääb. Possõl’i
ajal liigub keha vastupidiselt gravitatsiooni- ja inertsiseadusele. Pauza ajal
seisab keha paigal, kuid see ei ole staatiline poos.
Harjutused
Ühte liiki biomehaanika harjutused
aitasid näitlejal leida tasakaalu ruumis
ja samas avardati nendega tema enda
loomuliku liikumisvõime piire. Teist liiki harjutused olid Meierholdil mõeldud
näitlemistsükli sõnavara kinnistamiseks. Ja lõpuks, Meierholdi meetodi kulminatsiooniks olid etüüdid, milles testiti
näitleja lavalist kohanemisvõimet. Peale
etüüdide ei ole harjutustel nimesid ja
sestap nimetan ma neid nende peamise
possõl’i järgi. Meierhold õpetas kõiki
oma harjutusi grupiviisiliselt ja oli kindlalt veendunud, et näitleja peab olema
grupist teadlik isegi individuaalsete liigutuste sooritamisel, nii et enesenautlemisele, mida ta pidas teatris ebavajalikuks, ei jäänud seal enam ruumi.
Kepi tasakaalus hoidmine
Meierhold kasutas oma töös sageli
palle ja keppe, et näitleja saaks teadlikuks energeetilise potentsiaali suurenemisest ja pidevast liikumisest, mis toimub tasakaalu säilitamisel. Võta kepp
(3/4’’, läbimõõt 4’) ja pane see nimetisja keskmise sõrme peale tasakaalu.
Püüa keppi nihutada teiste sõrmede
peale või visata seda õhku ja püüda teise

käe sõrmedele. Püüa keppi tasakaalus
hoida küünarnukil, ninal, põsel, jalalabal või põlvel. Proovi keppi tasakaalus
hoides käia, joosta, istuda, kükitada või
pikali heita.
Kepp on käepikendus, mis on omakorda ülemiste ja keskmiste seljalihaste
kaudu torso pikenduseks. Sestap on kepiga balansseerimine kehalise tasakaalu
põhiliseks testiks, sest kui kepp kukub,
ei ole keha tasakaalus. Näitleja saab valitseda ka kõige väiksemaid muudatusi
oma tasakaalus, kui ta jälgib tasakaalu
hoidmisel kepi ülemist otsa nii, et see ei
kukuks ega kõiguks. Kui käelaba ja käe
kaudu ei ole kere täiesti pingevaba,
puudub ka piisav kehaline tasakaal kepi
kauemaks püstihoidmiseks.
Lase oma keha loomupärasel mehaanikal ennast harjutuse sooritamisel
aidata. Aseta jalad laiemalt, üks jalg kergelt eespool, et tuua keha raskuskese
põrandale lähemale, ja vii kolm raskuspunkti (käsi kepiga ja kaks jalga) üksteisest kaugemale. Lase põlved nõtku,
nii et nad oleksid valmis hoovõtuks,
ükskõik millal on vaja jalgu liigutada.
Hoia oma keha võimalikult kepi ligi, nii
et su tsentreeritus aitaks sind tasakaalu
hoidmisel. Kaelalihaste, õlgade või küünarnukkide vabastamiseks hinga nii
täielikult kui võimalik, sest neil on kalduvus selle harjutuse ajal minna ülepingesse. Ja viimaks, muuda harjutus
mänguliseks, sest selle keeruka kepibalansseerimise mängu kaudu õpime ja
vastame „valikutele“, mida see tekitab
dialoogis meie enda tasakaalutundega.
Jalgadega trampimine
See on üks kõige lihtsamaid harjutusi, mõistmaks, kuidas lõimuvad näitlemistsükli kolm põhielementi: otkaz,
possõl ja totška. Tõsta parem jalg üles kavatsusega asetada see põrandale tagasi.
Aseta parema jala päkk tugevasti maha
ja seejärel ka kand. Tee seda vasaku ja
parema jalaga vaheldumisi, kuni sa
leiad loomuliku liikumisrütmi. Tõsta

jalgu ja jalalabasid energiliselt, kuid
ainult nii kõrgele, kui seda on vaja põhitegevuse, trampimise sooritamiseks.
Sa saad seda teha jõulisemalt ja parema
tasakaalutundega, kui toetad jalgade
tööd põlvede vedrutamise, ülakeha pingest vabastamise ja oma raskuskeskme
lähendamisega maale.
Kui keha on juba trampimisega kohanenud, võid hakata seda jagama näitlemistsüklile vastavalt: otkaz, possõl ja
totška. Tegevus (possõl) tähendab jalapäkale astumist, kuid selle tegemiseks
peab esmalt jala maast üles tõstma (otkaz). Otkaz, jala tõstmine, on nagu eellöök põhilöögile, jala mahapanekule, ja
koos loetakse neid: „ja üks“. Kanna mahajõudmine tähistab tegevuse lõppu
(totška) ja on seetõttu eraldatud päka
mahaasetamisest. Koos annavad otkaz,
possõl ja totška järjestuse „ja üks, kaks“.
Trambi mõlema jalaga vaheldumisi
vastavalt kolmeosalisele tsüklile: parem
jalg üles, päkk maha, kand maha; vasak
jalg üles, päkk maha, kand maha, jne
(„ja üks, kaks“, „ja üks, kaks“ jne). Kui
tsükkel kipub kiirenema, tähendab see
seda, et kand ei jõua luua kindlat kontakti maaga ja sa vuristad totška’st üle
ega too seda selgelt esile.
Liikumine punkti suunas
Selle harjutusega muutub arusaadavamaks tormoz’i ja pauza osa näitlemistsüklis. Fikseeri silmad ja nägu mingile
kindlale punktile teispool ruumi; see
võib olla plakat seinal, tolmukübe põrandal või laevalgusti. Liigu sihikindlalt
selle punkti poole, peatu sellele võimalikult lähedal ning tõsta oma käsi üles
nii, nagu teeb liikluskorraldaja, kui ta
signaliseerib märki „seis“. Kindlasti tuleb silmas pidada, et see tegevus algaks
torsost ja liiguks läbi õla küünarnukki
ja käelabasse. Käsi ei tõuse üles keha
eest, vaid tagantkätt, justkui lükates
ruumi aeglaselt ja kindlalt enda ees:
„seis“. Korrake seda tegevust erinevate
punktide suunas, kuni te sellega harjute.
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Teie tegevus muutub loomulikumaks,
kui enne iga punkti poole liikumise algust sisse hingata.
Selles harjutuses ei tähenda ettevalmistus (otkaz) punkti fikseerimiseks pea
pööramist, vaid liigutust enne esimese
sammu tegemist selle poole — see hetk,
kui te sisse hingate. See on kerge vastuliikumine eesmärgiks võetud suunale,
nagu vibu pingutamine enne noole lendulaskmist, ja seda tuleb teha seni, kuni
see juurdub sügavalt teie kehas ja meeles.
Vastuliikumisele järgneb possõl ehk
sirgjooneline minek valitud punkti juurde. Käega tehtav „seis“-märk on signaaliks kehale, et siin on tegevuse lõpp ja
sellepärast on väga tähtis, et te tajuksite
seda þesti kogu torsoga, eriti seljalihastega. Ruumis kõndimise täpseks lõpuks
(totška’ks) on käe jõudmine kujutletava
seinani.
Käe ülestoomise algus signaliseerib
kehale, et varsti jäädakse seisma. Kehas
toimub enne peatumist loomulik aeglustus ja seda pidaski Meierhold tormoz’i ehk pidurdamise puhul silmas.
Pärast viimast sammu ja peatumist asetub keha paigale, kehas „kumiseb“ veel
eelneva tegevuse kaja. Selle kaja lõpp
märgib tegevusele järgnevat pauza’t.
Keha ei lõtvu, sest ta peab olema valmis
liikuma uue punkti suunas.
Pallivise
Selles harjutuses rakendatakse näitlemistsüklit koostöös partneriga. Seisa
näoga partneri poole, käes laste kummipall, hoides seda mõlema käega enda
ees rindkere all. Kasutades võrdselt mõlemat kätt, viska pall otse partnerile, sihtides täpselt rindkere alla. Partner
püüab palli samuti mõlema käega ja
viskab samamoodi tagasi. Visake kordamööda, visates ainult otse (st mitte
altkäe, üle pea või ühe käega).
See harjutus võib näida lihtne, kuid
iga ennatlik rütmi- või kiiruse muutmine lõpeb sellega, et pall kukub maha või
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keha läheb pingesse. Samuti kiputakse
peatama palli energiat nagu pesapallis
püüdja oma pesapallikindaga. Selle
harjutuse juures on oluline, et partneri
poolt sinu poole teele saadetud energia
kestaks edasi ka siis, kui sa palli kinni
püüad.
„Palli energia“ määramiseks astu
korraks kõrvale, selle asemel et palli
püüda, ja jälgi palli edasist teekonda.
See jätkub, kuni pall põrkab näiteks vastu seina või kaotab oma hoo ja kukub
maha. Seesama energia blokeeritakse
iga kord, kui palli liiga äkiliselt püüda.
Selle asemel püüa palli käratult ja astu
mõni samm tagasi, kuni palli energia
tõeliselt sinuni jõuab. Kui sa oskad täpselt kindlaks määrata selle hetke, mil
energia on täiesti sinuni jõudnud, siis
oled sa leidnud totška. Pauza on hetk,
mis jääb vastuvõtu ja teelesaatmise vahele, kui sa suunad palli energia ümber
partneri poole, astudes ettepoole. Palli
energia on nagu repliigi, emotsiooni,
isegi pilgu energia laval; see on partneritevaheline dialoog, mis on nii sünkroonne, et pall ei kuku kunagi maha ega
tee häält.
Katkendi artiklist „Biomechanics: Understanding Meyerhold’s System of Actor
Training“ kogumikust „Movement for Actors“ (Allworth Press, New York, 2002)
tõlkinud PEETER RAUDSEPP
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1
Minu jaoks teater ongi mälu. Mäluruum
on nagu teatriruum, seal ei ole eraldi minevikku ja olevikku ja tulevikku. Seal on kõik
põimunult koos. Sest seda kannab inimene,
kelles on ka kõik koos.
Niiviisi mõtiskleb, õigemini küll
tunnistab ja võtab kokku Lea Tormis
aastast 2000 pärinevas essees „Voldemar Panso — traditsioon ja/või avangard?“ (lk 217). Juubelisünnipäevapuhune jutt on kirja pandud mõttesära
ja -hooga, mis ka raamatu ühtlaselt
nõudlikus kontekstis tähelepanu äratab
ja esile tõuseb. Panso loojaolemuse järele küsija liigub teatriajas ulja vabadusega edasi ja tagasi, siia ja sinna. Mäluruum toimib ja muutub mõttereaalsuseks.
Niisugune on mäluruumis liikumise
üks võimalus. Sada lehekülge hiljem
järgneb Panso „Hamleti“ lavastuse arvustus „Taani prints meie kõrval“
(1966). Et arvustus oli ilmumisel väga
jõuliselt vahetusse kaasaega, Panso
lavastuse vaatajate ja teistegi poole
pööratud, võib ka kolmandik sajandit
hiljem juba selle pealkirjast välja lugeda
(„…meie kõrval“). Kas selle (ja mitme
teise) arvustusliku sõnavõtu praeguses
teatriajas toimima hakkamine eeldanuks veelgi ulatuslikumat kommentaari, kui sellele „Teatrimälus“ on lisatud?
„Teatrimälu“ koondab ligemale
poole sajandi jooksul (1957—2002) teatrist kirjutatut. Kas mittekronoloogiline
ülesehitus suurendab lugeja jaoks mälulisuse tähendust või vastupidi? Nii
või teisiti kogesin lugedes teatrimälu
subjektiivsust. Mäletasin, et „Tagasituleku isa juurde“ 1993. aastal Tartus nähtud etendus oli mulle üsna vähe ütelnud. Ja ennäe, selle arvustuse nüüdsel
ülelugemisel („Väljendada väljendamatut“, lk 491—495) teatrimälu ei käivitunud. Hoopis teistsugune, ootuspäraselt positiivne oli „Teatrimälu“ kaudu
taaskohtumisel kontakt „Hamleti“,
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„Kevade“ ja valdava enamiku teiste
lavastustega. Kui oluliseks ikkagi pidada, et lugemiseks pakutud teatrimälu
ained lugeja enda mälus juba varem ja
aegsasti tallel oleksid?
Inimene on mitmel viisil selle raamatu peategelane. Ka lugeja kaasautorlus
lisab oma nüansi või nüansid. Kunst on
Tormise vaates läbinisti inimlik fenomen, inimeste jaoks ja kaitseks toimiv.
Huvi pakub inimlike inimeste loodud
kunst. Kas lisada siia tunnistus psühholoogilise realismi teatri eelistamisest,
mille kohta raamat ka rohkesti tõestusainet pakub?
Eelnevas oli juttu ennekõike arvustaja teatrimõistmisest, kes suhtleb olevikus toimiva teatriga. Aga teatriloolane
Tormis? Usutluses aastal 2002 tundis Ingo Normet huvi, kuidas on aja jooksul
muutunud vastaja arusaamine teatriloost. Vastus võiks „Teatrimälu“ paremaks mõistmiseks oluline olla küll: Ma
olen aru saanud, et teatri ajalugu on vist
enam kui ühegi muu kunsti ajalugu seotud
eluga üldse ja üldise ajalooga. Nii nagu teater on rohkem kui teised kunstid seotud ühiskonnaga ja peegeldab seda ühiskonda isegi
siis, kui seda teadlikult ei taotle (lk 38).
Olen öelduga väga nõus, pean niisuguse vaatekoha meelespidamist oluliseks. Kuidas seletada, et üleminek nõukogude ühiskonnas kirjutatud tekstidelt
turumajanduse aega lugemisel nii vähe
märgatav oli? Arvustusliku ja teatriloolise vaatekoha erinevus ja vastuolu,
meeldetuletus teatriloolise lähenemise
vajalikkusest? Kohe jäi meelde sõnavõtt
kahe formatsiooni piirile jäänud XVI
lennu tulemise puhul — esimeste üleminekuaastate lootused ja vaevused nähtaval. Teema, mis elus aina on jätkunud
— kes sellega tegeleks?
Lugejad, kes „Teatrimälus“ vaatluse
alla võetud teatriaega (just selle varasemat osa) kaasa teinud ei ole — mismoodi loevad nemad, mis on nende jaoks
teisiti? Ka võiks selle raamatu toel olla

päris huvitav mõtiskleda selle üle, milles, kuidas ja kui palju on XX sajandi teise poole eesti teatrikunstis avaldunud
kunsti sõltumatus poliitikast. Ainet
paistab olevat külluses, vaatekoht on aja
ajaloolisest eripärast tingitult (tugeva
omakultuuriga rahvas võõra võimu all)
objektiivsete vastuste saamiseks oluline.
Ajas peaaegu läbi poole sajandi liikuv „Teatrimälu“ (sellele lisaks teatriloolised käsitlused) äratab tähelepanu
muljelise ja mõttelise terviklikkusega.
Tormise arusaamine teatrikunstist ja
selle toimimisest ühiskonnas on algusest peale olnud paigas ja selge. Nii palju teemasid edasimõtlemiseks, teatrivaadete muutumine nende hulgast
kuidagi peaaegu nagu demonstratiivselt puudu.
2
„Teatrimälu“ kinnitab paljude näidetega autori tunnistust, et ta naudib ja
hindab väga mitmesugust head teatrit
(lk 109—110). Mida h e a seejuures tähendab ja tähendada võib, tuleb eri kontekstides üha uuesti esile. Nii Flaszeni kui
Grotowski sõnad selle kohta, et teatrile on
tähtis rõhutada inimlike väärtuste olemasolu, kindlameelsust ja inimlikkuse hävimatut jõudu elu julmuse ja kõigi katsumuste
kiuste, leiavad etenduses kunstilise tõestuse,
võtab Tormis kokku Grotowski lavastusest „Kindlameelne prints“ saadud
elamuse ja kogemuse („Poola teatrit
avastamas“ 1971, lk 115). Ajas napi teatrisõidu muljete küllus tõuseb distantsilt
ehk rohkemgi esile. Hea teatri teema kirjutises ei ole sellega kaugeltki ammendatud. Tormis kirjutab, et Grotowskilt
ei tule õppida võtteid, vaid vaimsust,
siirast usku kunsti inimest muutvasse
toimesse ja kunstniku kutsumuse tõsidusse. Grotowski on tema arvates tabanud midagi väga olemuslikku — vaataja
vajaduse mitte niivõrd virtuoosliku kunsti
kui inimese tõelise olemuse järele. Võib olla,
et niisugune teater peab kompenseerima sii-

ruse, avameelsuse, tundesügavuse vaegust
tsiviliseeritud ühiskonnas, ja ühtlasi veenma, et tõeline mõistmine inimeste vahel on
võimalik (lk 118).
Samas ringis ja samal kõrgusel on
Tormise mõtted liikunud 1978. aasta kevadel Tammsaare sajanda sünniaastapäeva teatrifestivali peakõnelejana. Väljendada seda, mis Tammsaare öelnud, meie
ajastule vajaliku ja mõjuvana läbi veenvate
kunstiliste kujundite. Ja vahendada väljendamatut, seda teist tasandit, inimese olu ja
elu sügavamat tunnetamist, milleks kunst
olemas ongi (A. H. Tammsaare sünniaastapäeval, lk 135—136).
Sama teatrinägemuse püsimist võis
Tormis kinnitada veerand sajandit hiljem:
Mulle võib meeldida vägagi erinev teater. Kõige lähem ja huvitavam on siiski otseselt ja mitmeplaaniliselt inimesest lähtuv —
see, mida nüüd vahel peetakse aegunud
„psühholoogilise realismi teatriks“. Mis see
on, mõistetakse teinekord liiga kitsalt [- - -].
Kõige rohkem huvitab mind elus ja kunstis
inimesi, aegu ja nähtusi ühendav, mitte lahutav ja eristav alge. Arengu pidevus, seosed ajas ja üle aegade. Katkestuste kiuste
(lk 35—36).
Lea Tormise arusaamine kunsti mõttest ja toimimisest on olnud selge ja pidev. „Teatrimälu“ lugemine kinnitab
seda väljakirjutustest selgemini. Avatus
teatri muutumisele, ei märkigi elitaarsusest — kui me hea teatri nõuet kogemata
elitaarsusega segi ei aja. Väljakirjutuste
tegemise oluline ajend on aga küllap
olnud soov näidata, kui poleemiline on
„Teatrimälu“ suhe tänase teatrikirjutamisega — suure osaga sellest. Mida aeg
edasi, seda enam näib kunst, sealhulgas
kollektiivsele vastuvõtule suunatud teatrikunst, muutuvat asjaks iseeneses ning
asjaks selle või teise arvustaja jaoks.
Kas Lea Tormis on mõtteloo sarja esimene ja viimane teatrimõtleja, kes on
põhitõdede väljaütlemist ja meeleshoidmist nii oluliseks pidanud? Esimene
teater muusika kino
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kindlasti mitte. „Eesti mõtteloo“ sari algas 1995. aastal Juhan Luiga valimikuga
„Mäss ja meelehaigus“, mis väärib tähelepanu ka teatrimõtte vaatekohast. Lea
Tormis on ütelnud end Juhan Luigat
kõrgelt hindavat. „Mässus ja meelehaiguses“ esitatud essee „Aforismid näidenditest ja näitlejatest“ (kirjutatud
1912) võiks ka tänapäeval teatrikunsti
üle peetava arutelu üheks lähtekohaks
olla. Luiga kirjutab: Kunsti ülesanne seisab minu arvates suuremalt osalt selles: ta
peab meie elu, mis väliste olude mõjul võitluses edenemise eest kindlatesse vormidesse
kivinema, seisma jääma kipub, ikka uuesti
vabastama, peab inimese loomulikku loomust ümbruse vastu kaitsma, peab Prometheuse tuld tooma jäätuvale ja jahtuvale elukoldele igapäevase elu piirides („Mäss ja
meelehaigus“, lk 467).
Seega siis vaimse inimese ja vaimse
elamise pärast muretsemine, nagu ka
Lea Tormise kirjutatust ühe põhimotiivina läbi käib. Tunne ütleb — tõestav
põhjendamine ei tundu sugugi võimatu
—, et Lea Tormise programmilised avaldused kattusid ja kattuvad väga lähedalt sellega, mis XX sajandi teise poole
eesti teatris on olnud head ja väga head.
3
Ma ei ole end kunagi pidanud „päris“
teadlaseks, olen liikunud ehk kusagil teaduse
ja kunsti vahealadel. „Teatriloolane“. Niiviisi pani Lea Tormis end suhetes teatri ja
teatrikunstiga paika aastal 2002 Ingo Normetile antud usutluses (lk 31).
Kui kunst, millega seda kunsti uuriv
teadlane ka arvustaja ja tõlgitsejana
kokku puutub, on nii intrigeerivalt sisukas, nagu „Teatrimälu“ näitab, tohiks
teadusega distantsi hoidmine mõistetav
olla. Kunstiga tegelevate teaduste puhul
peaks see probleem või dilemma küllap
üldine olema. Kas kirjanduse uurija
eemaldub paratamatult sellest, mida
kirjandus lugeja jaoks tähendab? Ise
usun, et mida vahetum püsib teatri või
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kirjanduse uurija suhe lähtematerjaliga,
seda tulemuslikum on teadlane.
Kriitiku ja uurija suhete teema nagu
mitmed teisedki „Teatrimälu“ kirjutaja
loomingulise enesemääramisega seotud
kaksipidisused ja vahepeal-olemised
tulevad korduvalt jutuks või annavad
endast märku. Teatri üle mõtleja on mõtelnud ja mõtleb ka iseenda koha ja rollide üle teatriväljal.
Ma ise eriti teooriaga ei tegele, aga mulle
meeldib häid teoreetikuid lugeda ja teatri
seisukohalt neile kaasa mõelda (lk 225).
Väljakirjutus on pärit juba jutuks olnud
Panso-esseest. Tormis sukeldub siin uljalt ja ennast säästmata protsessivaatluse keerukustesse. Kui ülesanne on nii
nõudlikult seatud, kust läheb siis teooria ja praktika vahejoon? Kui kunst on
juba kord nii huvitav, nagu „Teatrimälu“ lugejale kätte paistab, kõlab see „ma
ise eriti ei“ mõistetavalt küll. Kirjutaja
suhted teatriga on paigas ja rahuldavad.
Oluline on rikastav lugemine. Mind on
väga mõjutanud Juri Lotman, tema semiootika mõjub minusugusele võhikule pigem
avara kultuurifilosoofiana (lk 39). Teatris
ilmselt ei ole teooria ja praktika üldse nii selgesti eristuvad kui teiste kunstide puhul: see
on meie nõrkus ja jõud (lk 21). Tormise
looming kinnitab nimelt viidatud jõuvarianti.
Võtmerolli teatriga suhtlemisel jääb
siis ikkagi vaataja, inimene publiku hulgas, etendusest osasaaja. Temagi ülesanne ei ole selles rollide paljususes just
lihtne. Ma püüan vaadata intuitiivselt, vabastada end igasugustest eelarvamustest.
Väga palju määrab see, kas saan mõjuva
mulje, elamuse. Kui saan, siis püüan tagantjärele analüüsida ja ka põhjendada [- - -].
Püüan teatris ära unustada oma eriala, mis
eeldab analüüsimist (lk 23).
Omajagu keerulised on tegija enda
vaatekohast olnud ka kriitiku ja teatriloolase suhted. Ka see, kes palju suudab,
ei suuda kõike ja lõpmatuseni. 1992. aastal on Tormis tunnistanud: Ega ma olegi

enam „päris“ kriitik, see vajaks regulaarsemat kirjutamist. Noorena tundus, et jaksan
teha väga paljusid asju vaheldumisi [- - -].
Hiljem olen hakanud enda missiooniks pidama rohkem teatriajalugu (lk 25).
Juba teist korda järjest probleem sellega, kas mingis töises rollis on oldud
ja ollakse „päris“ või mitte. Kuidas ka
ei oleks arvustaja viljakusega, „Teatrimälus“ esitatud valik näitab püsivat
kõrgvormi. Kuidas üheksakümnendad
arvustaja tööhuvi mõjutasid, oleks omaette teema. Tormise puhul näikse nende
aastate innustus avalduvat juba võetud
ülesannete laadis ja mastaabis. „Mõttemänge „Hedda Gableri“ põhjal“ (1994)
või „Mikk Mikiver ja Arne Üksküla“
(1997) — sellise formaadi ja algupärasuse astmega lugusid on eesti teatrikriitikas aina harva kirjutatud.
Kas tantsu- ja sõnateatri vahepeal olemine, õieti siis mõlemas olemine, mõlemast kirjutamine, on ehk rikastavamgi
olnud kui juba nimetatud kõrvuti- ja
vastamisiolekud (lk 40)? Tormis on kirjutanud mõlemast teatrist, selle dualismiga seoses ei ole märgata mingeid
kõhklusi ega enesetaandamist. Tantsu
kaudu teatri juurde sattusingi (lk 14). Lugemine osutab, et niisuguse meie kultuuris erakordse sünkretismi juured on
aimatavalt sügaval kirjutaja isikus ja
andes. Tormise tantsukunstitekste lugedes aiman kirjutaja teistmoodi, tavalisest isiklikumat suhet nii jutuks olevate
kunstnikega (naised!) kui ka nende
kunstiga. Tormisele meeldib portreteerida, þanri tipud jäävad tantsukunsti
alale — „Mai Murdmaa“, „Õrn elujõud“ (Jelena Poznjaki portree), „Baleriin kui näitleja“ (Kaie Kõrbi portree).
Aimata on, et kriitik Tormist on inspireerinud ka väljakutse, mis peitub
tantsukunsti sõnatus loomuses. Mida
sõnateatris kodusolek tantsuteatrist kirjutajale on andnud — ei tea, ei oska spekuleerida. Küll oleks nagu ilmne, et
tantsuteatrist kirjutaja kogeb materjali

vastupanu teistmoodi ja nõudlikumalt.
See mobiliseerib, käiku lähevad „varjatud reservid“. Ei ole siis üllatav, missuguse enesestmõistetavusega tantsuteatrist kirjutaja ka sõnateatris tõusnud küsimustele vastuseid leiab. Mai Murdmaa
eelmist lavastust „Joanna tentata“ vaadates
tundus, et eesti lavakunstis on siin võib-olla
suhteliselt kõige lähemale jõutud sellele,
mida viimase aja teatriuuendajad (vähemalt
sõnateatris) eriti visalt otsivad — spontaansuse ja distsipliini ühtsusele, sisemise impulsi ja kunstilise väljendusvormi orgaanilisele koossünnile (lk 409).
Kirja pandud on see seitsmekümnendate algul otse sündmuste keskel.
Lihtsamas sõnastuses tuletab Tormis
seda intrigeerivat paralleeli ja ühtsust
meelde ka kolmkümmend aastat hiljem
(lk 40).
„Teatrimälu“ näitab teatriprotsessi
nägemise ja mõtestamise niisugust selgust, millest eesti kriitikas on alati puudu jäänud. Küllap on siis olulisem sellest, kuidas teatrist kirjutaja eri rollid
üksteist häirinud on, nende vastastikune toetus ja positiivne koosmõju.
4
„Eesti mõtteloo“ sari põlistab, joonistab välja rahvusliku kultuuri- ja ajaloo kontuuri. Mida arvata nende teatrikirjutuste tähendusest taasilmumisel,
siin ja praegu?
Võib loota, et „Teatrimälu“ värskendab ja korrastab viimase poolsajandi
rahvuslikku kultuurimälu. Seda ka juba
huvi kaudu, mida lugemine tekitab.
Ülesanne ise on keerulisem ja kaaluvam, kui esimesel pilgul paistab. Mis
aeg ja mis teater see ikkagi oli? Uurijatena ei ole me taastulnud Eesti Vabariigis oma nõukogudeaegse teatri looga
veel kuigivõrd tegelda jõudnud. Aeg läheb ning kahanevad võimalused objektiivse pildistuseni jõuda. „Teatrimälu“
kinnitab, et see oli paljuski andekas ja
sisukas teater. Teatri ja ühiskonna, teatri
teater muusika kino
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ja vaataja suhetes jääb aga mõndagi paratamatult varjatuks. Oleks kindlasti vaja ka „subjektiivset teatrilugu“, millest
„Teatrimälu“ välja kasvas ja mis kavatsusena aina päevakorras on, nagu järelsõna sellest räägib.
„Teatrimälu“ teine rakendumispunkt võiks siin ja praegu olla dialoog
eesti praeguse kultuuri- ja teatrimõttega. Vaja oleks sellist kontakti kindlasti,
iseasi, kuivõrd on see tänases monoloogilises maailmas võimalik. Loen Teater. Muusika. Kino suvelõpu numbrist
Anneli Saro muljeid viimasest „Baltoscandalist“ ja arutlusi seal nähtud teatri
üle. Saro tõdeb, et festival uuris inimese
ja kaasaegse maailma suhteid, lähtekohaks Eestis viimasel kümnel aastal üldaktsepteeritud tõdemus, et inimesed
selles riigis elavad väga erinevates mikromaailmades. Fragmenteerunud ühiskonnas ja maailmas on väga keeruline leida
ka mingit absoluutselt ühist sotsiaalset mõõdet, nii et ainukese tõsiselt võetava võimalusena jääbki üle uurida oma kogemusvälja
ning püüda seda siis mingil viisil abstraheerida ja üldistada (Teater. Muusika. Kino
2006, nr 8/9, lk 22—23).
Kadestamisväärselt selge jutt. Tormise tekstid räägivad teistmoodi mõistetud teatrist ja ühiskonnast. On siin ikka võimalusi dialoogiks?
„Teatrimälu“ kolmanda ja neljanda
tähendusena olen lugemismärkmetesse
kirjutanud: teatrikriitiku abi- ja käsiraamat, teatrikunstiga suhtlemise õpik.
Miks mitte, kindlasti olen ka ise naaberalalt teatrikriitikasse tulnuna Tormise
tekstidest pika aja jooksul õppinud. Kui
aga maailm on nii kardinaalselt muutunud, nagu äsja jutuks oli — missuguseid
eeskujusid siis ikkagi vajatakse?
Need ja teisedki nukrad ja kiusavad
küsimused ei tõuseks pooltki nii teravalt, kui Lea Tormise kaasaegne teater
tema kirjutatus niisuguses kunstilises ja
inimlikus rikkuses ei peegelduks ning
püsiks, nagu „Teatrimälu“ lugedes ko46

gesin. Kunsti ja teaduse vaheala on just
kunstimaastikuna väga rikas. Kui sinna
mingit vaheala ülepea jääbki: kunstist
kirjutamine tõuseb ka ise kunstiks.
P. S. Veel midagi teatrimälu teemale
lisaks. Käsikiri on nädala jao päevi laual
seisnud. Tundub, et olen selle aktsepteerinud: paremini ei oska. Mis mind aga
ülelugemisel aina häirib? Kas mitte just
esituse tooni väljapeetud tõsimeelsus?
Või õigemini — teatrimälu rõõmsama
poole puudumine. Lugemise algusest
peale olen tavalisest intensiivsemalt mõtelnud Tormise raamatusse hõlmatud
reaalsele teatrile, nagu ise seda läbi
elanud olen. Etendused ja elamused,
elav Panso ja elav Ird, suhtlus tegijate
ja kolleegidega, arvustaja mured ja
rõõmud. Mõtlen, kui palju on nendes
aastates olnud kunstirõõmu ja kui palju
on kunstirõõm kasvatanud elamise
rõõmu. „Teatrimälus“ ja teatrimälus on
see kõik olemas, ainult et kuidas sellest
kirjutada?
Suur tänu meelde tuletamast, Lea!

ÕNNITLEME!

4. jaanuar

HANNES KALJUJÄRV
näitleja — 50
10. jaanuar

ESTER MÄGI
helilooja — 85
11. jaanuar

TIIT VARTS

saksofonist — 70
13. jaanuar

MATI PALM

laulja ja pedagoog — 65
25. jaanuar

KERSTI KREISMANN
näitleja — 60
26. jaanuar

PEETER SAUL
dirigent ja pianist — 75
26. jaanuar

OIVI-MONIKA TOPMAN
muusikateadlane — 70
26. jaanuar

MARE TEEARU
viiuldaja — 65
27. jaanuar

KOIDULA SOOSALU
teatriteadlane — 75
30. jaanuar

ESTER PURJE

näitleja ja pedagoog — 80

teater muusika kino
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„CON BRIO 2006“ —
NOORE ESITUSKUNSTI PALGED
MARIS VALK-FALK

Eesti Kontserdi korraldatud kümnes
konkurssfestival „Con brio 2006” toimus 11.—19. novembrini Estonia kontserdisaalis. Sellel praeguseks üsna tähendusrikkaks kujunenud konkurssfestivalil on selgelt püstitatud, kuid samas
mitte eriti rangelt piiritletud eesmärk:
sellest on osa võtma „oodatud kõik võimalikud kontsertinstrumendid ja ansamblikombinatsioonid”, et „anda ülevaade noorte interpreetide paremikust”1. Huvitaval kombel on tajuteaduses püütud tõestada muusikapsühholoogia hüpoteesi, mille kohaselt iga
muusikaesitus on unikaalne ega saa kunagi täpselt korrata oma kavatsetud
prototüüpi. Nõue mängida ühte ja sama
kontserdikava nii valikvoorus kui ka finaalis, seega kaks korda, on harva esinev reegel, mida see hüpotees tõepoolest õigustab. Seekordne „Con brio” oli
osavõturohke konkurss, kus esines
kakskümmend kaks solisti või ansamblit. Peaaegu kõik esinejad peegeldasid
varasemat lavakogemust ja muusikalist
artistlikkust.
Konkurssfestivali finaali valiti valikvooru põhjal kuus ansamblit: keelpillikvartett TetrArchi; Andres Kontus
(tromboon), klaveril Meeli Ots; Annemari Ainomäe (viiul), ansamblipartneriks Ralf Taal (klaver); Riivo Kallasmaa
(oboe), ansamblipartneriks Jaanika
Rand-Sirp (klaver); Maksim Štšura
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(klaver), ja Ruta Lipinaitytô (viiul), ansamblipartneriks Reet Ruubel (klaver).
Teatud üllatuse ja heameelega võis
„Con brio 2006” kuulajana nentida eesti
keelpillikooli professionaalset küpsust
ja osavõtjate arvukust2 ning samal ajal
mõtiskleda, mis on juhtunud pianistidega. Võib-olla ei maksaks selliseid vastandusi üle tähtsustada, kuna kõnealusel muusikasündmusel nägime pianiste
teises valguses — ansamblipartneritena.
Selles valdkonnas torkab teravalt silma,
kui tähtis on klaveripartneri loov ansamblilisus või siis ohtlik kõrvalekalle
sellest idiomaatilisest rollist, mida kõikjal alati rõhutatakse, kui tegemist on nii
suurte nõudmistega, nagu esitab „Con
brio”-taoline foorum. Mitmel põhjusel
ei saa kõik solistid alati esineda oma
muusikaliste püsipartneritega ja võibolla ei ole see otstarbekaski (mõtlen siin
perekeskseid muusikasuhteid, mis võivad ka tõrjuda häid välismõjusid). Ehkki loov ansamblilisus saavutatakse püsivusega, seda eriti suurvormide esitusel,
või siis püsivust asendava meisterlikult
kiire interaktsiooniga, peab klaveril „saatev” kunstnik end lakkamatult täiustama. Kuid see on õrn teema! Meenutagem siis Beethoveni vooruslikke sõnu:
eesmärk olgu enese täius ja teiste õnn.
Minu arvates iseloomustab subjektiivset esituskunsti täielikult üksnes
kunstniku suurvormikontseptsioon —

selles avaldub sadade aastate jooksul
muusikasse ladestunud kultuur ja interpreedi suhe sellega. Konkursi üsna
ainulaadsete õnnestumiste hulka paigutan subjektiivselt mitmed suurvormide
viimistletud, kuid spontaanse üleolekuga esitused, mida poleks Estonia kontserdisaalis ühel lühikesel ajavahemikul
nii arvukalt oodata osanud. Läbi aegade
kõlanud põhiküsimust mängutehnilise
võimekuse vastandumisest muusikalistele väärtustele viimaste kahjuks ei kerkinud neis esitustes kordagi. Selline oli
Antonín Dvoøæki Tšellokontserdi h-moll
op. 104 Allegro suurepärase tšellisti LeviDanel Mägila esituses, partnerluses
konkursi ühe meisterlikuma ansamb-

Harri Rospu foto

„Con brio 2006”
peaauhinna
võitnud
Riivo Kallasmaa
on lõpetanud
oboe eriala
Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemias,
täiendanud end
Brüsseli
Kuninglikus
Konservatooriumis
ning
Jeruusalemma
Muusika- ja
Tantsuakadeemias.

listi Lea Leiteniga, keda iseloomustab
tugev partnerivaist kõigil muusikalistel
tasanditel — mingi loov ideaali taotlus
intonatsioonis, struktuuris, kõlas. Muidugi ei tohi unustada, et orkestri asendamine klaveriga mis tahes suurvormi
esitamise puhul muudab teose tämbridramaturgiat sedavõrd, et kuulamiskogemus enam ei abista ja puudu jääb
massiivsusest faktuuris.
Suurt tunnustust väärib Maksim
Štšura Ferenc Liszti sonaat-fantaasia
„Pärast Dante lugemist” („AprÔs une
lecture du Dante“) esituse eest. Nii noore interpreedi, muusikakeskkooli õpilase üllatava Liszti-tõlgenduse puhul tundus esmakordselt, et siin ei pisteta üksteater muusika kino
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Taavi Kulli foto

Keelpillikvartett TetrArchi koosseisus Kristjan Hallik, Indrek Leivategija, Kristiina
Kostrõkina ja Laur Eensalu on koos mänginud alates 2006. aasta suvest.

nes õpilaslikult rinda Liszti füüsiliselt
keeruka klaveriteksti ega üheosalise
suurvormi ülesehitamisega, vaid esitus
põhineb juba sügavamal Dante Inferno
kahel konfliktsel ideel, kuratlikul ja religioossel. Mulle jättis suurepärase mulje
ka Annemari Ainomäe Brahmsi Viiulikontserdi D-duur op. 77 Allegro non troppo läbitunnetatud esitus koos konkursi
finaalis solisti suurepäraselt mõistnud
klaveripartneri Ralf Taaliga, kelle ülesandeks oli asendada klaviiriga Brahmsi
orkestrit! Brahmsi mehelikku, romantilist raskuse vaimu, mida võiks kujutleda kui puhtaid muusikalisi väärtusi
Joachimi mängus minevikust — saksa
muusika järskust, ülepunkteerimise
ekspressiivsust —, on Annemari Ainomäe ettekandes mahendatud, kuid tõlgendatud veenvalt omaenda viiulimängu kõigi vahenditega. Haarav on Liis
Joametsa andelaad, selle rõhutatud
suurejoonelisus ja virtuoosne efektsus
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viiulil, mis oleks ent vajanud adekvaatset klaveripartnerlust.
Suure tunnustuse pälvinud kvarteti
TetrArchi ekspressiivsele kõlapildile
(eriti valikvooru ettekandes) Dmitri Šostakovitši Kaheksandas keelpillikvartetis
mõjus peene kontrastina String-kvarteti õhuline kõlavärv ja intiimne, pulseeriv ansamblilisus Leoš JanaÎeki keerulise partituuriga suurvormi, eksistentsiaalse sisuga Esimese keelpillikvarteti
esituses (Lev Tolstoi novelli „Kreutzeri
sonaat” järgi). Oli mitmeid üllatavalt
haaravaid suurvormiesitusi! Meisterlike, vitaalse loomuga interpreetide hulka kuulub kahtlemata Riivo Kallasmaa,
jättes solistina mulje suveräänsest, välja
kujunenud maitsega muusikust, kes oskab ja energeetiliselt ka suudab publikuga suhelda leidlike karakterite keeles.
Värskeid ideid ja uudset muusikavalikut pakkusid nii puhkpillide kui ka
löökpillide soolokavad, näiteks Kareva,

Bonneau ja Denissovi muusika saksofonile Liis Mäeväljalt, Luciano Berio
Sequenza Andres Kontuselt või jaapani
muusika kõrvuti David Maslanka ja
Paul Lansky teostega marimbale Aleksandra Anstali esituses.
Konkurssfestivali þürii oli üheteistkümneliikmeline: Toomas Velmet (esimees), Kristel Eeroja, Peep Lassmann,
Heidi Pruuli, Tiia Teder, Indrek Vau,
Neeme Kuningas, Andres Uibo, Neeme
Punder, Raivo Tarum ja Tuuli Metsoja.
Konkurss kutsus esile ka meedia üsna
elava tähelepanu. Þürii liikmed on nendega tehtud arvukates raadio- ja ajaleheintervjuudes juba avaldanud hulga
huvitavaid, suveräänseid arvamusi

Harri Rospu foto

Andres Kontus
on trombooni
erialal lõpetanud
Århusi
Kuningliku
Muusikaakadeemia.
Omanimelises
rockansamblis
Contus Firmus
mängib ta
klahvpille.

konkursi kunstilise külje kohta, pidades
seda silmapaistvaks, koguni erakordseks õnnestumiseks.3 Üsna tasavägise
konkursi auhinnad määras þürii järgmiselt: Riivo Kallasmaa (oboe) — peaauhind, Vanemuise sümfooniaorkestri
auhind, Eesti Televisiooni auhind ja Eesti Raadio salvestusleping; keelpillikvartett TetrArchi — Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia auhind ja Eesti Mobiiltelefoni publikupreemia; Andres Kontus
(tromboon) — Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri auhind, ja Annemari Ainomäe (viiul) — Eesti Raadio lähetusettepanek EBU, UNESCO ja Rahvusvahelise Muusikanõukogu noorte interpreetide foorumile „New Talent ’07”. Auteater muusika kino
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Annemari
Ainomäe jätkab
Karlsruhe
Muusikakõrgkooli
järel viiuliõpinguid Zürichi
Muusika- ja
Teatrikõrgkoolis.

hindade rahaline väärtus ulatus kümnest tuhandest kroonist kahekümne viie
tuhande kroonini. Ilmselt enneolematu
nähtus Eesti esituskonkursside ajaloos
oli peavõiduga võrdse metseeniauhinna
andmine, mille pani isiklikult välja professor Peep Lassmann, Eesti Muusikaja Teatriakadeemia rektor, määrates
selle leedu viiuldajale Ruta Lipinaitytôle, kes on Muusikaakadeemia doktorant. Kuna konkursi reeglistikus seda
laadi metseeniauhinda ette nähtud pole,
näib see esmapilgul ootamatu otsus
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pretsedendina, mis ühtlasi vaidlustab
osaliselt þürii kui kollektiivi otsuseid.
Ent Ruta Lipinaitytô oli konkurssfestivali üks kunstiküpsemaid esinejaid, kelle mängus hämmastas vahe intellekt,
milleta poleks võimalik esitada Alfred
Schnittke sonaadi muusikastruktuuri
kainet ratsionaalsust. Eriti finaalis pääses mõjule ka Reet Ruubeli kindlust andev ansamblipartnerlus Schnittke muusika esitamisel.
Keelpillimängijate esiletõus sel festivalil oli tähelepanuväärne. Palusin ühel

Pianist Maksim
Štšura on
kontserttegevusega
tähelepanu
äratanud alates
1998. aastast ning
võitnud auhindu
mitmel konkursil.

tuntumal, 1960. aastate lõpul Moskvas
hariduse saanud eesti tšellokunstnikul
ja kauaaegsel pedagoogil professor Toomas Velmetil valgustada eesti keelpillipedagoogika edu tagamaid, küsides,
kas ida ja lääne keelpillikultuuri ristumine on selles mänginud olulist osa. Tema arvamust tsiteerides „ei ole see mingil juhul koolide kokkupõrke koht, vaid
indiviidi arengut soodustava keskkonna avardumine. Keelpilliõpetuse edukaim kool maailmas oli ja on nn vene
kool ja see kool on meie õpetuse alus

olnud algusest peale, olgu siis piirid
avatud vasakult või paremalt. [- - -] Otse
loomulikult on päris võimas asjaolu
maailma avanemine. [- - -] Õpetuse geograafia laienemine on tegelikult tulemuslikkuse põhjustest üks olulisemaid”, nagu on olnud oluline ka „Tallinna Muusikakeskkooli ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia pedagoogiline
mõte ja initsiatiiv”.4
Jääb veel üle rõhutada, et konkurssfestivali „Con brio” eesmärk „anda ülevaade eesti noorte interpreetide paremiteater muusika kino
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Harri Rospu fotod

Ruta Lipinaitytô
on õppinud
Leedu ja Malmö
muusikaakadeemias
ning Pariisi
Muusika ja
Tantsu
Konservatooriumis.

kust, leida uusi andeid, kes pakuksid
huvi kontserdipublikule Eestis ja väljaspool”5, on täitunud. Mitte ainult konkurssfestivali laureaadid, vaid veel paljud teised osavõtjad väärivad pääsu ja
küllap ka tuge jõudmiseks suurele kontserdilavale.
Kommentaarid:
1
Konkurssfestivali kavaraamat „Con brio
‘06”, toimetanud Tiiu Valper, lk 2.
2
Keelpillimängijaid esindas kaks keelpillikvartetti — TetrArchi koosseisus Kristjan
Hallik, Kristiina Kostrõkina, Laur Eensalu
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ja Indrek Leivategija, ning String-kvartett
koosseisus Pille Prans, Helen Västrik, Kristiina Olev, Margus Uus; kaks tšellisti: Peeter
Altpere, klaveripartneriks Maarja Vaitmaa,
ja Levi-Danel Mägila, klaveripartneriks Lea
Leiten; viiuldajad Miina Järvi, Mari Poll, Liis
Joamets, Annemari Ainomäe ja Ruta Lipinaitytô.
3
Vt näiteks Toomas Velmeti ülevaadet
„Keelpillimängijate konkursi võitis puhkpillimängija”, Sirp 1. XII 2006, lk 11.
4
Lõigud Toomas Velmeti e-kirjast 8. XII
2006.
5
Konkurssfestivali kavaraamat „Con brio
‘06”, lk 2.

TUHKATRIINU KÕVERAS RUUMIS
EVI ARUJÄRV

Gioachino Rossini ooper „Tuhkatriinu”
(„La Cenerentola”, 1817). Lavastaja ja lavakujundaja: Michiel Dijkema (Holland).
Kostüümid: Claudia Damm (Saksamaa).
Muusikaline juht ja dirigent: Arvo Volmer.
Dirigent: Jüri Alperten. Osades: Angelina
(Tuhkatriinu) — Helen Lokuta (metsosopran); Don Ramiro, Salerno prints — Juhan
Tralla (tenor); Dandini, Don Ramiro toapoiss — Aare Saal (bariton); Don Magnifi-

co, Monte Fiascone parun — Rauno Elp
(bariton); Clorinda, Don Magnifico tütar —
Kristina Vähi (sopran); Tisbe, Don Magnifico tütar — Juuli Lill (metsosopran);
Alidoro, Don Ramiro õpetaja — Mart Laur
(bass). Rahvusooper Estonia koor ja orkester.
Esietendus: 10. novembril 2006 Estonia
teatris. (Arvustuse aluseks on 22. novembri
etendus.)

„Võltsprintsi”, toapoiss Dandini rollis tõusis lavastuses säravalt esile René Soom,
Helen Lokuta tuli suurepäraselt toime Angelina (Tuhkatriinu) vokaalselt väga
nõudliku ja suurt füüsilist vastupidavust eeldava osaga.

teater muusika kino
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Itaalia vararomantismi esindaja
Gioachino Rossini (1792—1868) esimene tuntuks saanud ooper „Abieluveksel” valmis, kui helilooja oli kaheksateistkümnene, „Sevilla habemeajaja”,
tema tuntuim ooper ja ehk üks tuntumaid koomilisi oopereid üldse, aga
1816. aastal. Samasse aega kuulub ka
aasta hiljem lavale jõudnud koomiline
ooper „Tuhkatriinu”. Kolmekümne
üheksast ooperist, mis juba helilooja
eluajal edukalt ringlesid Euroopa kultuurikeskuste ja ka Ameerika ja Austraalia lavadel, sündis viimane — suur,
dramaatiline, rohkete kooristseenidega
patriootiline ooper „Wilhelm Tell” 1829.
aastal. Seejärel helilooja loobus ooperite
kirjutamisest ja nautis elu hästi kindlustatud mehena. Ooperi ajalukku kirjutas
Rossini ennast siiski eeskätt koomilise
ooperiga. Juba paar aastat enne „Tuhkatriinu” loomist, esimest korda ooperis

„Elisabeth — Inglise kuninganna”
(1815), hakkas helilooja ka partituuri
välja kirjutama lauljate kadentse, mis
varasematel aegadel jäid lauljate fantaasia hooleks. „Tuhkatriinu” oma koloratuuride, tempokontrastide ja keerukate
ansamblitega on virtuoosne ooper. Lisaks sellele ühinevad selles opera buffa
koomiline (Tuhkatriinu võõrasisa Don
Magnifico, printsi teener Dandini, peretütred) ja nn pooltõsise opera semiseria
lüürilis-sentimentaalne (Tuhkatriinu ja
prints Don Ramiro) tegelaskond ning
vastavad karakteriseerimisvõtted.
„Postmodernne” Rossini
Þanrite segunemisest tulenev ülevtõsise, lüürilise ja naljaka ristumine loob
„Tuhkatriinus” rikkalikke võimalusi
koomiliste kontrastide lavastuslikuks
väljamängimiseks. Teine fantaasiaallikas on Rossini muusikakeel — ka palju-

Lavastaja Michiel Dijkema mängib eri laadi tinglikkusega. Vastandades halli tõelust
unistustega, kasutab ta ootamatuid visuaalselt efektseid „ruumietendusi” —
väikekodanliku korteri seinad nihkuvad paigast, diivani ja televiisori seest ilmuvad
ootamatult välja muinasjututegelased, Tuhkatriinu lendab ahjuga ballile.
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des tema teistes lavateostes korduvad
tüüpkujundid ja muusikavormid, mis
modelleerivad erandlikke meeleseisundeid ja koomilisi olukordi. Nii näiteks
kordub Rossini muusikas väljendusmudel, kus muusika aeglus ja katkendlik,
hakitud faktuur (vokaalis pausidega
eraldatud silpidel laulmine) loovad salapära ja ootust ning hakitud kõne ja
pinget kruvivad kordused lisavad koomikat. Rossini teine tüüpvõte on kasutada kiire tempoga, sageli lausa motoorselt kappava rütmiga kujundeid, mis
peegeldavad eksalteeritud tundeid või
totaalset segadust. Erinevate muusikaliste meeleseisundite kontrastid ja järsud üleminekud vaid võimendavad
neis peituvat koomikat.
Kuigi vararomantilises ooperis oli
tinglikkus normiks ja üldiselt valitses
virtuoossus psühholoogilist tõepära
(rääkimata sellest, et psühholoogiline

realism kui ülim norm oli alles tulevikumuusika), näib Rossini oma armastusega hüperboolse, võõritavaid kontraste
kasutava kujundikeele vastu postmodernistlikku tüüpi loojana. Et Rossini
„Tuhkatriinu” stiilikontrastid ja huumor Estonia lavastuses tõepoolest efektselt ja tänapäevaselt mõjuvad, see paistab olevat ooperi lavastaja Michiel Dijkema vaieldamatu teene.
Üks maailm teise sees
Rossini ooperi aluseks olevas Charles Perrault’ „Tuhkatriinu” loos on juba
algselt peidus kaks eraldatud maailma
— hall tõelus ja kaunis unistuste riik.
Michiel Dijkema lavastuse tegi kordumatuks rikkalik ja leidlik mäng eri laadi
tinglikkusega — erinevate tõeluste
kontrastid, ootamatud, visuaalselt
efektsed „ruumiteisendused”, mängulised rollist distantseerumised, teadli-

Lavastajal õnnestus vaatamata tehniliselt keerulistele soolo- ja ansamblinumbritele
ühes hoogsas rütmis ja mõnusa mängulisusega liikuma panna kogu tegelaskond.
Vasakult: René Soom (Dandini), Rauno Elp (Don Magnifico), Juhan Tralla (Don
Ramiro, prints), Helen Lokuta (Angelina, Tuhkatriinu); ees „päristütred”: Tisbe —
Juuli Lill ja Clorinda — Kristina Vähi.

teater muusika kino
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kud (kohati ilmselt ka juhuslikud, mängulustist tulenevad) vabameelsused
esituses.
Lugu algab „teise Eesti” tüüpkorterit
meenutavas elutoas, kus õlleuimas
pereisa lösutab televiisori ees, võõrastütar küürib ja koristab ning peretütred
kekutavad niisama.
Selles interjööris hakkavad toimuma
kummalised muutused: ruum kõverdub, seinad nihkuvad, diivani ja televiisori seest ilmuvad muinasjutulised
õukondlased, alguses märkamatu pseudoantiikne kuninglik liiliamuster korteri tapeedil (Kristuse, Jumalaema, kiriku
ja südamepuhtuse sümbol ning üks levinud kuninglikke vapimotiive) suureneb ja muutub tähendusrikkaks kuninglikuks sümboliks. Ilmneb, et ühe maailma sees on teisigi. Korraks tuleb kristlik
sümboolika mängu hiljemgi, kui jõuetus armuvalus Prints ristikujulisse la-

mamisasendisse nõrkeb. Tegemist pole
siiski mingi läbiva teemaga, vaid ühe
elemendiga lustlikus detailide mängus.
Koomilisust rõhutades on loodud ka tegelaste kostüümid (puhvis frakisabad ja
tornjad peakatted) ja mõnedki lavakujunduse elemendid (ahjuga lendamine;
õukondliku surmasõidu ohver — tragikoomiliselt längus koibadega puuhobune). Mitte tinglikkuse varjamine või ületamine, vaid hoopis selle rõhutamine
iseloomustab ka aktiivset suhtlust või
konflikti sisaldavate ansamblistseenide
lavaseadet: realistliku tegevuse asemel
on lavastaja seadnud osalised koomilistesse tardunud poosidesse, mis humoristlikult üksnes markeerivad tegelaste
füüsilist tegevust, kuid väljendavad
täpselt psühholoogilisi suhteid.
Lavastuse raamlugu toob mängu erimärgiliste tõeluste, argielu ja muinasjutulise ideaalmaailma koomilise vastolu.

Kes osutub printsi väljavalituks?
Koomilisi situatsioone rõhutavad ka Claudia Dammi kujundatud kostüümid ja
parukad.
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Kui raamloos figureerib mees (võõrasisa) kui nürimeelne logeleja ja naine kui
koristaja (Tuhkatriinu) või juhm tibi
(Tuhkatriinu võõrasõed), siis järgnevas
muinasjutus tõusevad pjedestaalile puhas, tütarlapselik ideaalnaine ja mees kui
õilis ja suursugune rüütel. Üks maailm
võõritab ja tühistab teist lõpuni välja: kui
muinasjutumaailmas võidutseb üldiselt
õnnelik lõpp, siis lavastus pöördub tagasi tuhmi koloriidiga hämarasse tüüpkorterisse, kus naine on koristaja ja õlleuimas pereisa vedeleb teleka ees tugitoolis… Ometi ei mõju too lõpetus kuidagi
kontseptuaalselt või traagiliselt. Soe
huumor, mis valgustab nii argitõelust
kui ka unistusteilma, jätab alles lootuse,
et iga hetk võivad mööbli seest taas välja
ilmuda nähtamatu kuningriigi õukondlased ja et tegelikult pole kunagi päris
kindel, kumb maailm on „päris” ja kumb
kujutluse vili.

Head, pahad ja mängurid
Lavastuse parimaks küljeks olid
suurepärased näitlejatööd, ühtne ja
mängulusti tulvil ansambel, milles tunda sihikindlat lavastajakätt. „Tuhkatriinule” andis sooja ja südamliku ilme karakterite lapsemeelne selgus ja muinasjutuline hüperboolsus. Rauno Elpi kehastatud Tuhkatriinu võõrasisa Don
Magnifico on tõeliselt „paha” — kohati
ehk isegi ülemäära, neurootiliselt paha
— tegelane, keda lavastaja tahtel (ilmselt muinasjutuloogika „kuri väärib karistust” alusel) kiusavad lakkamatud pisukesed suhtlemisviperused. Don Magnifico pugejalik ja jõhker sehkendamine
ning pugemise ja toorutsemise järsud
üleminekud tõid lavale mõnusat nalja.
Ja vastupidi — Salerno prints Don Ramiro Juhan Tralla kehastuses oli maksimaalselt üllas, kirglik ja rüütellik, iga
hetk valmis võitlema kurja vastu. Sa-

„Head” võitlemas „pahaga”. Printsiks riietunud Dandini (René Soom), Angelina
(Helen Lokuta) ja Alidoro (Priit Volmer) püüavad takistada pugejast ja jõhkardist
Don Magnificot (Rauno Elp) tapmast teenrina esinevat prints Don Ramirot (Juhan
Tralla).
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Suurepärane
vokaalne ja
mänguline duett
— peretütred
Clorinda ja Tisbe
Kristina Vähi ja
Juuli Lille
kehastuses.

mast ideaalmaailmast oli pärit ka hea,
siiras, häbelik ja andestav Helen Lokuta
Tuhkatriinu — ideaalne kodukana. Humoorikalt läbi patriarhaalse pilgu serveeritud naisetüüpi esindasid Kristina
Vähi ja Juuli Lille suurepärases kehastuses ka peretütred Clorinda ja Tisbe —
„naiselikult” juhmid ja kadedad, kuid
oma tühisuse ja kahjutusega siiski head
tüdrukud. Üks väike südamlik lavastusdetail arvukate teiste kõrval oli
stseen, milles tüdrukud on hirmunud
jänestena tagaplaanil varjunud, nähtaval vaid osa peanuppudest. Siira kadeduse, kohmaka koketerii ja lapseliku
pettumuse perfektse väljamängimisega
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tõusid peretütred ajuti vaata et loo keskpunkti.
Kui „head” ja „pahad” tegelased on
jäägitult oma maailmas ja ei näe tinglikkuse horisondi taha, siis kolmas tegelaspaar, printsi toapoiss Dandini (Aare
Saal) ja õpetaja Alidoro (Mart Laur), kes
raamloos esineb tänapäevase hulkurist
prügikastimehe kujul, tegutseb mitmes
reaalsuses korraga. Valeprintsi rollis
esinev ja Tuhkatriinu truudust ning ausust proovile panev Dandini vahetab
rolle siiski vaid ühe tõeluse piires. Alidoro on aga kõrgem moraalne jõud,
muinasjutuline „teadja” ja testija, kelle
pilk läbib kõiki tõelusi. Kui Dandini on

„Tuhkatriinu”
lavastus oli
võimas ja
vallutav, selle
parimaks küljeks
olid ühtlaselt
väga head
näitlejatööd.
Harri Rospu fotod

elukunstnik, mängur triviaaltasandil,
siis Alidoro on nägijast mängur metafüüsilisel tasandil.
Mitte lihtsalt tehnilise efektitsemisena, vaid viitena kõrgemale jõule mõjuvad ka „Tuhkatriinu” rikkalikud ruumiefektid, mis toovad lavastusse salapära,
annavad märku nähtava maailma tinglikkusest ja vihjavad jõududele, mis asetsevad väljaspool seda. Lisaks lakkamatule seinte nihkumisele mõjub müstiliselt,
mängust välja, teise dimensiooni astumisena, ka näiteks jõuline tormistseen, mis
toob kõik lauljad lava esiäärele, ootamatusse otsekontakti publikuga.
Karakterikontrastid, „heade” ja „pa-

hade” mõttemaailma kattumatus ning
„mängurite” kavalad manipulatsioonid
tõid lavastusse külluslikku koomikat ja
mitmeplaanilisust. Naljakad möödarääkimised, pisukesed arusaamatused
ja otsesed konfliktid moodustasid elusa
lavastuskoe, mis hetkekski ei lubanud
tähelepanul raugeda. Vilksatas ka mõni
vihje populaarkultuurile. Nii näiteks tõid
Dandini ja Don Magnifico vastuolulised
suhted meelde USA komöödiaseriaali
„Politseiakadeemia” ja selles leiduvad
humoorikad viited tõrjutud homoseksuaalsusele (Dandini mõned suhtlemisnüansid ja provokatsiooniline kutse
„minu suurepärasesse garderoobi”).
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Eluvaim sees
On ehk patt nii öelda, kuid „Tuhkatriinu” lavastuse mängurõõm ja hoogsus omal moel tühistas selles ooperi kui
rangete reeglitega muusikaþanri. Tahes
või tahtmata tundus Rossini muusikagi
sageli astuvat lavastuse teenistusse: mõned üldiselt neutraalsed, vokaaltehnilised või helikeele elemendid said ettekandes teatraalse rõhutuse ja muutusid
karakterikujunduse teguriks. Nii näiteks oli üheks karakterikoomika vahendiks Rossinile iseloomulik katkendlik
silpidel laulmine, mis mõjus otsekui
erutusest sündiv kõnetakistus. Või tüüpilised dünaamikakontrastid ansamblites — ehmatavad forte’d pärast vaikset
ja salapärast ettevalmistavat faasi. Nimetatud dünaamikakontrastide teatud
forsseerimises oli mõnigi kord tunda
esitajate siirast mängulusti ja muigvel
kõrvalpilku.
Esitustehnika või helikeele nüanssidega mängiv esitus eeldab muidugi karakteri vastavat profiili ja laulja täielikku vokaaltehnilist ja lavalist vabadust.
Pisut nihkes, intoneerimisnüansside ja
dünaamikaga mängiv esituslaad oli
igati sobiv ja ka jõukohane Don Magnifico tugevasti groteski kalduvat rolli
laulnud Rauno Elpile. Rolliloogika põhjal sobinuks sama ka Aare Saali kehastatud toapoiss Dandinile, kuid suurem
vajadus keskenduda vokaalsele toimetulekule ei lubanud siiski võrreldavat
mänguvabadust.
Paradoksaalsel kombel mõjus iseenese paroodiana ka nn tõsise ooperi tõsimeelne väljenduslaad, mis kõlas peategelaste, Tuhkatriinu ja Printsi partiis.
Juhan Tralla klaar ja jõuline, lüürilist
murdumist tulvil tenor omandas kohati
koomilisi varjundeid just tänu pisut hüpertrofeerunud tenorlikkusele — kõrges registris ajuti juba ülidramaatilisele
pingele ja teravusele. Helen Lokuta
Tuhkatriinu vokaalis kõlas aga Printsile
võrdväärne magus ja ilmsüütu naiselik
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alge. Mõeldes lausa füüsilist vastupidavust nõudvale Tuhkatriinu rollile, võib
selle näiliselt kerge ja pretensioonitu
ilmsüütuse taga aimata suurt tööd. Pole
ime, et teises vaatuses tuli ette ka väsimushetki, milles kerguse ja ilmsüütuse
mulje hetkeks taandus. Omal moel, sõnumi ülevuse või tegelaskuju kõrgema
staatuse märgina töötas rolli kasuks ka
õpetaja Alidorot kehastanud bass Mart
Lauri üsna liikuv, kuid kohati pisut pingul vokaal. Nähtud etenduse suurim
puudujääk oli orkestri ja lauljate koostöö (dirigent Jüri Alperten). Siin oli
kuulda mõneti logisevat faktuuri ja ansamblilisi ebasünkroonsusi. Ansamblite
keerukust ja tempode tulevärki arvestades oli etenduse muusikaline tulemus
siiski tähelepanuväärne. Mis puutub
„Tuhkatriinu” lavastuse kunstilisse
veenvusse, siis pole kahtlust — see on
võimas ja vallutav. Michiel Dijkema
„Tuhkatriinu” on lootustandev näide
sellest, et ka vana ooper ei ole tänases
kultuuripildis arhaism, vaid suurt elujõudu kandev muusikaþanr, mille allikaks on selle näiliselt kõige negatiivsem
omadus — tinglikkus.

MULJEID MUUSIKALAADALT:
MAURICIO KAGEL 75
EVELIN KÕRVITS

Kümmekond aastat tagasi sattus
Mauricio Kagel esimest korda muusikalaadale. Selles rahvarohkes ja lärmakas
virvarris proovisid külastajad pille ja
elektroonilisi vahendeid, samal ajal toimusid mitmesugused muusikalised
presentatsioonid. Klientide ja kauba-

pakkujate hääled sulasid ühte kirjuks
polüfooniakangaks. Neist muljetest inspireerituna sündis Kageli 41-minutine
raadioteos „Playback Play. News from
the Music Fair” („Uudised muusikalaadalt”, 1996/97).

Mauricio Kagel proovi tegemas Estonia kontserdisaalis 30. oktoobril 2006.
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„Playback Play. News from the Music Fair” on Kageli muusikaliste mälestuste kaleidoskoop. Ta ei ürita anda nähtud-kuuldud sündmustest võimalikult
tõetruud pilti, vaid vaatleb seda, muutes
fookust ja asetades kaamerat ühte- ja
teistpidi, mille tulemusena rullub kuulaja ette muljete kontrapunkt. Üksteisele
järgnevad ootamatult erinevad olukorrad ning üheaegselt toimuvad mitmesugused muusikalised sündmused.
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Mauricio Kagelit on peaaegu et võimatu ühe kindla muusikavoolu alla liigitada — sedavõrd mitmepalgeline ja
unikaalne on tema looming. Ta toob
kuulaja ette kõik oma „muusikalaatade
kogemused”, mis ta elu jooksul on talletanud (ja mineviku pärandit hindab ta
kõrgelt!), ent lisab sinna omalt poolt
uudse, üllatava ja fantaasiaküllase vaatenurga.

Tema mahukasse loomingusse kuuluvad teatri- ja orkestriteosed, kammermuusika, filmid, kuuldemängud ja esseed. Ta on kirjutanud teoseid, mis kuuluvad nn instrumentaalteatri valdkonda, ent samuti nõndanimetatud absoluutset muusikat.
Mauricio Kagel on sündinud 24. detsembril 1931 Buenos Aireses Euroopa
immigrandi perekonnas (tema esivanemad olid Preisi- ja Venemaa päritolu
juudid). Muusikahariduse omandas Kagel eratundides: ta õppis klaverit, orelit,
tšellot, dirigeerimist, laulmist ja muusikateooriat. Üllataval kombel ei ole Kagel diplomeeritud komponist: kukkunud läbi konservatooriumi sisseastumiseksamil, sai temast üliõpilane hoopis Buenos Airese ülikoolis, kus ta pühendus kirjandusloo ja filosoofiaõpingutele. Ülikooli õpetajaskonda kuulus
tollal Jorge Luis Borges (1918—1986),
kes andis Kagelile inglise kirjanduse
tunde. Nimetatud suurkuju, ladinaameerika „maagilise realismi” rajaja*,
on avaldanud helilooja sõnul talle erakordselt suurt mõju. Borgese õpetamisstiili kohta leidub ilmekas kirjeldus tema essees „Poeesia”: „Olen olnud Buenos Airese ülikooli inglise kirjanduse
professor filosoofia ja kirjanduse teaduskonnas ning võimalust mööda
püüdnud vältida kirjanduse ajalugu.
Kui mu üliõpilased palusid minult bibliograafiat, ütlesin neile: „Bibliograafial
pole tähtsust, lõppude lõpuks ei teadnud ju Shakespeare midagi Shakespeare’i puudutavast bibliograafiast. [- - -]
Miks te ei uuri tekste vahetult? Kui need
tekstid teile meeldivad, on hea, kui mitte, jätke nad sinnapaika, sest idee kohustuslikust kirjandusest on absurdne:
sama hästi võiks rääkida kohustuslikust
õnnest. Usun, et poeesia on miski, mida
tajutakse, ja kui te seda ei taju, kui teil
ei ole ilutunnet, kui mingi jutustus ei
ärata teis soovi teada saada, mis juhtub
hiljem, siis ei ole autor kirjutanud teile.

Jätke see kõrvale, sest kirjandus on küllalt rikas pakkumaks teile mõnd autorit,
kes väärib teie tähelepanu või kes täna
teie tähelepanu ei vääri, kuid keda loete
homme.”
On inimesi, kes tajuvad poeesiat kasinasti; tavaliselt pühenduvad nad selle
õpetamisele. Ma usun, et mina tajun
poeesiat; [- - -] ma ei ole õpetanud armastust ühe või teise teksti vastu; olen
oma üliõpilastele õpetanud, et nad armastaksid kirjandust, et nad näeksid
kirjanduses vahendit tunda end õnnelikuna.”
Borgest ja Kagelit ühendab asjaolu,
et nad mõlemad olid vastuolus 1946.
aastal Argentinas võimule tulnud peronistliku reþiimiga (Juan Domingo Peróni diktatuurilähedase rahvuslik-populistliku valitsusega). Borgesele oli see
läinud maksma töökoha: nimelt tagandati ta valitsusvastastele avaldustele alla kirjutamise pärast töölt riigiraamatukogus ning viidi üle pealinna turgude
lindude ja küülikute inspektori kohale
(aastaid enne seda, kui ta Buenos Airese
ülikoolis õpetama asus). Kagelit ahistasid jällegi Peróni valitsuse ametlikud ettekirjutused, mis nõudsid neoklassitsistliku muusikastiili viljelemist.
Olles tutvunud Buenos Airest külastanud Pierre Bouleziga, suundus kahekümnendates eluaastates Kagel tema
soovitusel ning DAADi (Deutscher Akademischer Austauschdienst) stipendiumi toel Kölni, et oma muusikalist tegevusvälja laiendada. 1958. aastal võttis ta
esmakordselt osa Darmstadti suvekursustest ning ülejärgmisel aastal ühines
juba õpetajaskonnaga. Aastatel 1957—
1961 dirigeeris Kagel Reini Kammerorkestrit ning ajavahemikul 1961—1965
esines kontsertide ja loengutega USAs.
1969. aastal nimetati Kagel Reini muusikakooli juures asuva Uue Muusika Instituudi direktoriks. Stockhauseni järglasena juhtis ta Kölnis kuni 1975. aastani uue
muusika kursusi. 1974. aastal sai temast
teater muusika kino
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professor Kölni Muusikakõrgkoolis
(muusikateatri alal). Kagel on Kölni Uue
Muusika Ansambli üks asutajaid.
„Argentinas peeti mind eurooplaseks ja Saksamaal lõunaameeriklaseks.
Tegelikult tunnen end igal pool pisut
võõrana, mitte küll väga, ent siiski piisavalt palju, et rääkida „varjatud võõrandumisest”. Ja see loob soodsa distantsi paljudest asjadest.”
Vahest ehk suurima „distantsitundega” lähenes Kagel muusikateatrile.
Kui Hamburgi Rahvusooper tellis temalt 1971. aastal täismõõdulise ooperi,
kirjutas ta sardoonilise pealkirjaga teose
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„Staatstheater”, „lavalise kompositsiooni”, mis koosneb üheksast osast (neid
võib esitada ka iseseisvalt). „Staatstheater” on antiooper, pöörates ümber kogu
arusaamise ooperist. Selles puudub ajaning kohamääratlus, libreto, lauldav
tekst, vokaalsolistid, saatev orkester…
Üles astub kuueteistkümnest lauljast
koosnev häälteansambel ja kuuekümnest lauljast koosnev ooperikoor. Hamburgi Rahvusooperi solistid on pandud
laulma üksnes ansamblis, sel ajal kui
koor esitab solistlikumaid fragmente.
Instrumentaalmuusika kostab saali kõlaritest…

Kagel on oma loomingus algusest
peale vaidlustanud muusikatraditsioone. Juba oma kõige varasemates teostes
püüdis ta kokku viia erinevaid kompositsioonitehnikaid, väljendusvahendeid
ja -vorme: seeriatehnikat ja elektroonilisi kõlasid, tavapärast instrumentaariumi ja tavatuid instrumente, muusikat
ja lavategevust. Tema eesmärk on olnud
ka tavapäraste kuulamisharjumuste ja
esitusrituaalide lõhkumine. Sageli kaasab ta oma kompositsioonidesse üpris
ootamatuid tegelasi ja esemeid, nagu
näiteks eksootilised linnud („Ornithologica multiplicata”), 22 teismelist koolilast („1898”) või tolmuimeja („Atem”).
Mauricio Kagel tähistas 2006. aasta jõululaupäeval oma 75. sünnipäeva.
30. oktoobril astus ta elusuuruses üles
Estonia kontserdisaalis, kus Kölni nüüdismuusika ansambli musicFabrik esituses kõlas autori dirigeerimisel tema
„Die Stücke der Windrose” („Tuulteroosi palad”).
„Ma arvan, et minu kunsti saladus
seisneb selles, et kui kuulate seda plaadilt või raadiost, ei vaja te mingit visualiseerimist. Ja kui lähete kontserdile, siis
üllatute, nähes seal veel midagi,” on
Mauricio Kagel öelnud oma loomingu
kohta.
Avanev pilt avaldas tõepoolest muljet: uskumatult mitmekesine valik löökpille, millest paljud olid Kageli enda
leiutatud, oli vaatepilt omaette, ning orgaanilise osa esitusest moodustasid pillimeeste þestid ja pilgud. Kui teose lõpul
tõstis löökpillimängija suure kirve ning
hakkas puupakku raiuma, nii et laastud
lendasid, tõusis hetkeks küsimus: kust
jookseb muusika ja mittemuusika piir?
Kagel on öelnud, et tänapäeval on kolme liiki muusikalisi kompositsioone.
Esiteks, muusika, mis on kirjutatud selleks, et saada publikult kohe vastukaja;
teiseks, muusika, mis on loodud tellimise peale teatava interpreedi või pilli
jaoks, ja kolmandaks, tänapäevane eba-

normaalsus, mida pole eksisteerinud
varem: muusika heliloojatelt heliloojatele. Viimase puhul on kuulaja jäetud n-ö
ukselävele seisma: ta justkui ei saa lunastada sissepääsupiletit. Kagel ei mõista niisugust muusikat küll hukka, ent
leiab, et see loob täiesti uue olukorra.
Intervjuus Immo Mihkelsonile (Postimees 2. XI 2006) ütles helilooja: „Mina
kirjutan muusikat, mida ise vajan, mitte
seda, mida minult oodatakse. Olen
praegu seitsekümmend viis ja komponeerinud peaaegu viiskümmend aastat
— väga kaua. Kui kuulate mu muusikat, ei mõtle te arvatavasti kunagi montaaþist, kollaaþist ja muudest akadeemilistest terminitest. See muusika on alati
värske.”
Märkus:
*
Ladinaameerika „maagilise realismi”
üheks peatunnuseks on ajaloolise tegelikkuse läbipõimitus fantastiliste või üleloomulike kujunditega. Argentiinlast Jorge
Luis Borgest inspireeris selleks irratsionaalne ala vaimuelus — müstika, salateadused,
metafüüsika ja filosoofiline idealism.
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KRIITIKA DISKURSUS:
MINEVIK JA TÄNAPÄEV
MARIS KIRME

Sellise üldpealkirjaga interdistsiplinaarne teaduskonverents toimus Tallinna Ülikoolis 16.—17. novembrini
2006. Konverentsi korraldasid Tallinna
Ülikooli kunstide teaduskond ja Eesti
Humanitaarinstituut. Konverentsi toetas Eesti Teadusfond.
Konverentsi eesmärk oli tähtsustada
kriitikat kui kultuurikirjeldust, suurendada huvi selle uurimise vastu, iseäranis aga kaardistada erisusi ja ühtelangevusi erinevate kunstide kriitika vahel.
Konverentsi teemade ring hõlmas nii
teoreetilisi üldküsimusi kui ka kunsti
eriharude kriitika avaldusvorme kõige
laiemas mõttes ja seoseid üleilmse
arenguga. Kokku kuulati üheksatteist
ettekannet meie mitme kõrgkooli ja teadusasutuse esindajailt. Peamiselt keskenduti kas kirjanduse, kunsti või muusikaga seonduvale, seejuures eriti ajakirjanduses ilmunud kriitikale. Viimasest lähtuvalt pakkus huvi Tartu Ülikooli professori Epp Laugu otseselt
meediakriitikat käsitlev ettekanne:
„Meediakriitika: mis? milleks? kuidas?”, mis valgustas selle kriitikaharu
olemust, vajalikkust, regulaarse meediakriitika tingimusi jms. Püüdes üldiselt vältida kriitikat eesti praeguse meedia kohta, ei suutnud autor seda hoiakut
siiski lõpuni järgida. Oma teesid lõpetas
ta lausega: „Eesti üliliberaalne meediapoliitika soodustab meediaorganisatsioonide võimalusi summutada ja välti68

da teatud teemasid ning oma tegevuse
ja selle taustade selgitamist avalikkusele.” Ta tegi ka tõsise etteheite selle kohta,
et meil puudub meediakriitiline diskussioon. Viimane puudutab paraku ka
kunstide kriitikat, nagu mitmest teisestki ettekandest võis välja lugeda. Kuigi
meediakriitikat ei saavat vaadelda kultuurikriitika alaliigina, kuna see ei lähtu
sellistest esteetilistest mõõdupuudest
nagu kunsti- või kirjanduskriitika, mõjutab see ometi viimaseid ühel või teisel
moel.
Konverentsi põhiettekande tegi Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi professor Rein Veidemann, kes
oli oma etteaste pealkirjastanud „Kriitika kui suhtekorraldus”. Lähenedes eesti kriitikale (valdavalt kirjanduskriitikale) mainitud aspektist, jäi tema ettekandest kõlama, et suhtekorraldus, mis
muidu läbinisti tänapäevane mõiste, on
suunanud meie kriitikat erinevatel ajajärkudel, olles seejuures kord vähem,
kord rohkem tuntav, toetades kord rohkem lugejat (näiteks olnud nooreestlaste
kriitika rohkem uue lugejapubliku teenistuses), kord kirjandust [1960. aastate
teisest poolest olevat (kirjandus)kriitikast saanud „protagonist võimu ees,
kirjandus- ja kogu kunstielu katalüsaator”]. Veidemann väitis (nagu mitmed
teisedki, näit. T. Hennoste), et 1990. aastatel algas eesti kriitika meediastumine,
täpsemalt uudistumine ning „fragmen-

teerumine väljaanneti ning grupiti”.
Toetudes omakorda Hasso Krullile, tõdes Veidemann, et kriitikul ei ole enam
kindlat vastasmängijat, kellest sõltuvalt
peaks ta end kindlalt defineerima. Suhtekorralduslikult tähendavat see kriitiku valmisolekut „kleepuda” mis tahes
kirjandusteose või autori külge, millel
või kellel on „läbilöögivõime”. Tema sõnul olevat tänasel eesti kriitikaväljal igapäevaseks saanud presenteeriv, esitlev
kriitika, mis toonud omakorda kaasa
kriitika metatekstuaalsuse (tekstijärgnevuse) tinglikuks muutumise. „Kriitikast
on saanud/saamas kirjanduse mänedþer erinevates meediumides ja kirjanduse „nimi” ning legitimatsioon sõltub
nüüd juba suurelt jaolt mänedþeri professionaalsetest oskustest. Kirjandus on
sõltuv suhtekorraldusest ja teenib ise
suhtekorraldust,” oli Veidemanni kurb
tõdemus.
Veidemanniga analoogseid seisukohti jagas oma ettekandes „Kunstikriitika maskeerumised” ka Tallinna Ülikooli õppejõud Heie Treier, öeldes, et
kunstikriitikat selle tavamõistes jääb tänapäeva Eesti meedias ja kunstimaailmas üha vähemaks. Sellise olukorra tekkepõhjustest tõi ettekandja välja näiteks
kuraatori institutsiooni tekke alates
1990. aastatest ja uute, kuraatorinäituste
mängureeglite domineerima hakkamise, sõpruskonnad, kuhu kuuluvad ka
kriitikud ja „kelle funktsioon pole olla
kriitiline reflekteerija väljastpoolt, vaid
pigem seestpoolt”, samuti kunstielu
fragmenteerumise, mis on toonud kaasa
kriitika funktsiooni teisenemise. Kriitika
funktsiooniks praegu on Heie Treieri arvates pigem vastava kunstinähtuse „tõlkimine” teiste erialade kunstnikele või
n-ö rahva keelde kui selle arvustamine.
Samuti taunis ettekandja kunstikirjutiste mahu kärpimist tänases meedias,
kuna eeldatakse, et kujutava kunsti teemad „ei müü”. Tühja kohta on asunud
täitma populaarsed kirjanikud-ajakirja-

nikud, „kes muude ühiskonnateemade
vahel naerutavad rahvast kunsti arvel”,
nagu ettekandja kurblooliselt tähendas.
Olukorda eesti praeguses muusikakriitikas valgustasid oma ettekannetes
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõud Maret Tomson ja Gerhard Lock Tallinna Ülikoolist. Esimene
tõi välja teravad kontrastid 1930. aastate
ja tänapäeva eesti kontserdikriitikas.
Kui sõjaeelse Eesti päevalehtede juures
(Postimees, Vaba Maa, Päevaleht, Uus
Eesti) töötasid lepinguliste ajakirjanikena kindlad kunsti-, teatri- ja muusikakriitikud ning iga kuu ilmus nendes lehtedes keskmiselt seitse kontserdiarvustust (enamasti kohe üritusele järgneval
päeval), siis praegustes päevalehtedes
avaldatakse kuus keskmiselt vaid üks
süvamuusika kontserdi retsensioon ja
seda ajal, mil kontsertide arv võrreldes
1930. aastatega on umbkaudu kahekordistunud. Ettekandja tõdes, et praegustes päevalehtedes on põhiline tähelepanu pööratud pop- ja dþässmuusikale,
viimasest kirjutamine sõjaeelses Eestis
oli aga omakorda suur haruldus. Süvamuusika kontsertide arvustusi avaldab
praegu regulaarselt (kuid piiratud hulgal) ajalehtedest vaid kultuurileht Sirp.
Kõrvuti sellega, et suur osa kontsertidest jääb tänapäeval üldse retsenseerimata, domineerivad, nii nagu kunsti- ja
kirjandusarvustusteski, uudise tüüpi
retsensioonid, tõdes Maret Tomson.
Gerhard Lock arutles eeskätt küsimuste
üle, kas muusikakriitika saab olla objektiivne ja kuidas kirjutada nüüdismuusikast. Tema ettekanne, mis oli oma
olemuselt ennekõike kriitikat kirjutama
õpetav, keskendus näiteks keele rollile
retsenseerimisel, muusikakriitiku vabadusele, kriitika sõltuvusele väljaande
formaadist, samuti kirjutaja east, professioonist jms. Locki ettekandest jäi kõlama seisukoht, et kuna nüüdismuusikal
laiemas mõttes ei ole ainult traditsiooniline akadeemiline suund, siis ei
teater muusika kino
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tohi mööda vaadata klubimuusikast,
underground’ist, elektroonilisest ja
popmuusikast ning mitmesugustest
dþässisuundadest.
Kriitika on alati olnud põhiline kaanonite kujundaja ja ühisteadvuses valitsevad kaanonid on omakorda kriitikat mõjutanud. Need küsimused kerkisid esile ka konverentsil. Nii räägiti rahvuslikest stereotüüpidest, kõikvõimalikest kaanonitest ja laiemalt võttes kontekstist kui kriitikaga kaasnevast. Kirjanduskriitika aspektist lähenesid sellele teemale Tallinna Ülikooli õppejõud
Anneli Kõvamees ettekandega „Eestlase endapildi mõjud kriitikale” ja Elo
Lindsalu oma tööga „Virginia Woolfi
„Oma tuba” ja eesti naiskirjanike traditsioon”. See vaatepunkt tuli esile ka
samast kõrgkoolist Reelike Tüki —
„„Meie” ja „nemad” eesti saksakeelses
muusikakriitikas” — ja mõneti siinkirjutaja ettekandes „Muusika mõiste tähendusest II maailmasõja eelses eestikeelses muusikakriitikas”. Sõjaeelses
eestikeelses muusikakriitikas seostati
muusika mõistet väga tugevasti lauluga. See on üks tollase muusikakriitika
tunnuslikemaid jooni. Üsna levinud
meie muusikaalastes kirjutistes on, et
sõna „muusika” asemel kasutati sageli
sõnapaari „laul(mine) ja muusika”, ka
„laul ja mäng”. Sellises kasutusviisis,
kus laul esikohale tõstetud ja muust
muusikast välja rebitud, on palju siinsest kultuurist tulenevat. Muusika
mõiste selline tarvitamine seostub laulu,
täpsemalt koorilaulu erilise staatusega
meie kultuuriruumis. Eks ole ju ettekujutus eestlastest kui laulurahvast üks levinumaid stereotüüpe. See teadmine on
sügavalt juurdunud meie enesepildis.
Niisiis, muusika kasutamine tingib selle
tähenduse.
Nii nagu kogu meie kultuuris, oli ka
konverentsil kesksel kohal kirjandusega
seonduv kriitika. Sellest kõneldi mitmest aspektist lähtuvalt.
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Tõlkekriitikat vaatlesid Tallinna Ülikooli õppejõud Elin Sütiste — „„Hea
tõlke” konstrueerimine tõlkekriitikas”
(Eesti Kirjanduses 1906—1922 avaldatud tõlkearvustuste põhjal) — ja Ave
Tarrend — „Eesti kaasaegse tõlkekriitika hetkeseis ja arenguvõimalused”.
Teemat käsitleti ka lastekirjanduse aspektist. Jaanika Palm Eesti Lastekirjanduse Teabekeskusest kõneles teemal
„Ainult kõige parem on lastele hea…”,
vaatluse all lastekirjanduse kriitika XIX
sajandi ajakirjanduses; Mare Müürsepa
(TLÜ) teemaks oli „Lasteteose kriitika:
pehmed käpad?”. Lisaks sellele analüüsis ta üksikute eesti autorite kriitikat.
Peale selle esinesid veel vabakutseline
kirjanduseuurija Livia Viitol teemal
„Eduard Vilde kui aja- ja kirjanduskriitik”; Toomas Liiv (TLÜ) — „Küpseva Tuglase tanatoloogia: vabadus kui
surm” — ja Mari Tarvas (TLÜ) — „Ivar
Ivask kirjanduskriitikuna”.
Kirjanduse ja kunsti piirimail seisis
Tallinna Ülikooli õppejõu Linnar Priimäe ettekanne „Tagasi teose juurde!
Antiikkirjandus ja maailmakirjandus”, puudutades eeskätt küsimust
antiikse kunsti ja kirjanduse eeskujudest. Teda huvitas iseäranis see, kas
„kreeka kood”, mis kehtivat kujutavas
kunstis, on samavõrd tähenduslik ka
ilukirjanduses? Ettekandja jõudis järeldusele, et „antiikkirjandus pärandab
mütoloogilise ainese ja käsitluseeskirja,
aga mitte ühtegi klassikalist teost, mille
terviklik ning otsene jäljendus poleks
järelmaailmale ebaloomulik, kunstlik”.
Ja et antiikkirjandus võõranduvat mõju
avaldades originaalist märksa rohkem
kui kujutav kunst.
Kriitikateooria süvahoovustesse
tungisid kõige rohkem Tartu Ülikooli
õppejõu Eduard Parhomenko ja Eesti
Päevalehe osakonnatoimetaja, Eesti
Kunstiakadeemia õppejõu Ants Juske
ettekanded. Parhomenko oli oma etteaste pealkirjaks valinud „Puhta südame-

tunnistuse kriitika”, inspireerituna
Immanuel Kantist (kelle ümber jutt
keerleski) ja ühest tema peateosest
„Puhta mõistuse kriitika”. Ent Parhomenko tõestas, et Kanti kriitikat on võimalik tõlgendada ka kui puhta südametunnistuse kriitikat. Ants Juske keskendus oma ettekandes meie kultuuriruumi kahe suure mõtleja, Juri Lotmani ja
Boris Bernsteini kunsti autokommunikatiivsete mudelite võrdlusele. Küsimus olevat selles, kuidas samasusele
orienteeritud kunstilised tekstid (enamasti renessansieelsed) käituvad siis,
kui teade on kas kanoniseeritud, automatiseeritud või vastupidi — suunatud
uudsusele, modernsusele. Olles tugev
kunstiteoreetik, suutis Juske kuulajatele
huvitavamalt avada Bernsteini mudeli.
Kõigepealt rõhutas ta Bernsteini olulist
kohta metakriitika sünnis, milles ta
lähtus ühelt poolt kanoonilisest, teisalt
normide rikkumisele suunatud kunstist. Juske rõhutas Bernsteini vaatluse
paindlikkust, mis ei vastanda jäigalt
kahte kommunikatiivset mudelit: „iga
kultuur sisaldab ka uusajal teatud annuse traditsiooni”. Nii on Juske arvates
kunstikriitikaski.

Kokkuvõtteks võib öelda, et konverentsi iseloomustas suuremas osas ettekannetes sisalduv teaduslikult edasipürgiv ilme. Selle kinnituseks võib lugeda elavat diskussiooni enamiku ettekannete järel. Esinejad ja sõnavõtjad
moodustasid ühise mõtete sfääri, millest
kerkis esile nii mõnigi viljakas idee.
Lõpetuseks mõned mõtted, mis konverentsilt kõige rohkem kõlama jäid:
— kriitikat tehakse enamasti siis, kui
leitakse midagi laiduväärset;
— levinud on, et meedia peab haukuma,
hammustama, aga mitte kaitsma;
— kriitiline enesepeegeldus on usaldusväärsuse näitaja;
— kriitika ei ole mitte teos, vaid suhte
jälg;
— kriitikas on oluline püüda mõista,
olla mõistetav;
— on oluline, kuhupoole kriitik näoga
on, kas publiku, esitaja või meedia
poole;
— alates 1990. aastatest on (kunstide)
kriitika mudel murenenud.
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KIRJAD SÕPRADELE II
Dmitri Sostakovits (1906 — 1975)
ˆ

ˆ

(Algus TMK 2006, nr 11)

1993. aastal ilmus Peterburis kirjastuste DSCH ja Kompozitor koostöös
raamat „Kirjad sõbrale. Dmitri Šostakovitš — Issaak Glikmanile”. Praeguseks on see vapustavalt mõjuv kogumik
avaldatud mitmes keeles, sisuks Šostakovitši 288 kirja Glikmanile, kes neid
võimalust mööda säilitas ja kommentaaridega varustades lõpuks avalikustas. Kõnealusest raamatust pärinebki
kirjade seekordne valik.
Issaak Glikman (1911—2003) tutvus Šostakovitšiga 1931. aastal ja oli
Ivan Sollertinski kõrval helilooja üks lähedasemaid sõpru, kes jälgis imetluse

ja lugupidamisega Šostakovitši loomingulist teed. Ta tegi ennastsalgavalt omalt
poolt kõik, et säästa muusiku aega muusika jaoks: 1935. aastast oli Glikman Šostakovitši erasekretär. Glikmani mitmekülgsed huvid, eruditsioon kirjanduse
ja teatri vallas (ta oli Sollertinski aspirant) tegid ta nõutud persooniks Leningradi teatri- ja kinoringkondades. Glikmani initsiatiivil sai Kirovi-nimelise
teatri filiaalist Väike Ooperiteater, kus
ta oli kirjandusala juhataja. Konservatooriumis tegeles ta palju aastaid ooperistuudioga.

Dmitri Šostakovitš ja Issaak Glikman. Leningrad, 1958.
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Dmitri
Šostakovitš ja
Issaak Glikman
Mihhail
Zoštšenko haual.

21. detsembril 1949, Moskva
Kallis Issaak Davõdovitš.
Tänu kirja eest. Ootasin seda kaua. Väga
kahju, et üks XX sajandi kõige väljapaistvamatest heliloojatest J. V. Sviridov1 eelistab
šampanjapudelit „Figaro pulmale” 2. Mind
paneb muretsema tema olevik ja tulevik.
Mulle tundub, et kui ta mõtleks rohkem surematusele, siis hoiaks ka oma suurt annet,
aga ei ohverdaks seda Bacchusele. Olen siiani
haige. Mind vallutasid angiin ja gripp. Kuigi need haigused on möödas, tekitasid nad
hulga korralagedust. Olen füüsiliselt väga
nõrk. Vabanda vulgaarne naturalism — ma

higistan kogu aja. Pean päevas vahetama
2—3 särki ja muid meeste pesutarbeid, mida
on ebaviisakas nimetada suulises ja ka kirjalikus väljenduslaadis. See higistamine on
nõrkuse ja vanaduse saabumise tagajärg.
Ma olen ju 43-aastane. [- - -]
Oma haiguse, õigemini — haiguste ajal
võtsin ühe oma teose3 partituuri. Ma vaatasin selle läbi algusest lõpuni. Mind hämmastasid selle teose väärtused. Mulle paistis, et
komponeerinud niisuguse, võin olla uhke ja
rahulik. Olin vapustatud, et selle teose komponeerisin mina. Surun tugevasti kätt.
Sinu D. Šostakovitš
teater muusika kino
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Leo Arnštam ja Dmitri Šostakovitš ooperi „Nina” proovis.

5. V 1958
Kallis Issaak Davõdovitš!
Kirjutan Sulle Gorkist, kuhu saabusin
eile kontserteerima. Dirigent Gusman mängis mu 11. sümfooniat. Ta on loominguline
inimene ja seepärast muutis paljudes kohtades temposid ja dünaamilisi varjundeid.
Seetõttu tuli palju välja väga halvasti. Täna
see kontsert kordub ja siis sõidan kohe Moskvasse. Ise mängin Teist kontserti. Mängin
halvasti. Miskipärast jääb parem käsi tugevasti maha. Ilmselt 7. või 8. sõidame Itaaliasse4, pärast Prantsusmaale 5. Tagasi tuleme juuni alguses. Mai on sündmusterikas.
10. mai on Maksimi sünnipäev, 30. mail —
Galja sünnipäev. 19. mail täitub 25 aastat
mu abiellumisest Ninaga6. Kõik need päevad
olen võõrsil.
Eelseisev sõit mind ei rõõmusta. Tunnen
end väga väsinuna. Ma peaksin istuma
kodus ja laduma pasjanssi.
Niisiis, kui sõitu mingil põhjusel ära ei
muudeta, jätan Sinuga hüvasti juunini. Ole
terve ja õnnelik. Anna edasi südamlikud
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tervitused Vera Vassiljevnale ja kõigile Su
kodustele.
Suudlen kõvasti
D. Šostakovitš
3. juuni 1958, Moskva
Kallis Issaak Davõdovitš!
Eile tulime tagasi pikalt ja väsitavalt
reisilt. Kui Sul on aega, kirjuta mulle. Tunnen Sinust suurt puudust. Tervita kõiki
omakseid.
Sinu D. Šostakovitš
22. juuni 1958, Bolševo
Kallis Issaak Davõdovitš!
Homme lähen Londonisse, seejärel Oxfordi, kus 25. juunil toimub doktorikraadi
määramise tseremoonia7. 27. juunil tulen
koju. Lendan seekord üksi, kuna Margarita8
on eksamitega hõivatud. Kirjuta, mis plaanid on Sul suveks. [- - -]
Kummarda kõigile omadele.
Sinu D. Šostakovitš

Dmitri Šostakovitš, Juri Svetlanov ja Mstislav Rostropovitš pärast helilooja Teise
tšellokontserdi esiettekannet.

6. september 1958, Moskva
Kallis Issaak Davõdovitš!
Olen haiglas äärmisel juhul oktoobri alguseni. Nii otsustas teaduse preestritestprofessoritest konsiilium. Mul jäi nõrgaks
parem käsi. Mööda seda kätt jooksevad sageli
sipelgad. Ei saa raskusi tõsta. Sõrmedega
võin haarata iga kohvri. Aga riputada palitut varna on raske. Raske on hambaid pesta.
Kui kirjutan, siis väsib käsi väga ära. Mängida võin vaid aeglaselt ja pianissimo’s.
Märkasin seda, kui olin Pariisis. Seal mängisin kontsertidel vaevu-vaevu. Ei pööranud
tähelepanu. Teaduse jüngrid mu küsimusele, kuidas seda haigust nimetatakse, midagi
asjalikku ei vastanud ja määrasid mind haiglaravile oktoobri alguseni. Igaks juhuks treenin kätt. Iga päev harjutan tähestiku kõikide
tähtede, kõikide numbrite ja mitmesuguste
fraaside, nagu „Maša sööb putru”, „Papp sügab naba” kirjutamist. Kuid, mu jumal, kui
raske see on. Ei mingit edu, ei mingit edenemist. Vasak käsi on väga maha jäänud. Kadestan V. J. Šebalini, kes kaotas täiesti pare-

ma käe, kuid treenis välja vasaku: ta kirjutab
vasaku käega täiesti vabalt.9 Enamgi veel:
vastates ajaloolistele instruktsioonidele selles, et kunst peab olema elule lähemal, rahvale lähemal, kirjutas ta vasaku käega ooperi
meie kaasaegsetest, kes lähevad võidukalt
Partei juhtimisel meie tuleviku säravatele
kõrgustele, kommunismile.10
Kui Sul on aega ja tahtmist, kirjuta mulle. Mul on siin hea olla. Palat on vaikne.
Olen selles üksinda. Siin on kenad õed, sanitarid, ettekandjad. Kenad, ausad tööinimesed. Suhtlen A. I. Hatšaturjaniga, kes lamab
siin juba kaks kuud maohaavadega. Tunnen
ennast hästi. Igavlen väga. Ravitakse mind
nii: iga päev kolm süsti tagumikku ja mõlema käe massaaþ. Tagumik on erakordselt ära
torgitud. Kardan, et varsti ei saa istuda. Sinu omadele tervitusi minu poolt. Surun kõvasti kätt. Kirjuta.
D. Šostakovitš
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„Kuningas Leari” muusika salvestamisel: Irina Šostakovitš, Issaak Glikman, Dmitri
Šostakovitš ja Grigori Kozintsev.

6. veebruar 1959, Moskva
Kallis Issaak Davõdovitš!
Suur tänu Sulle Gilelsi eest.11
Surun kõvasti kätt
Sinu D. Šostakovitš
19. juuli 1960, Þukovka
Kallis Issaak Davõdovitš!
[- - -] Tulin tagasi Dresdenist. Vaatasin
L. Arnštami uue filmi „Viis päeva ja viis
ööd” materjale. Tuleb öelda, et paljugi meeldis mulle väga. Tõuseb esile Lelja12 väga hea
hing. Ja selles on nimetatud kinoteose peatähtsus. Loomingulise õhkkonna loomiseks
majutati mind väga hästi. Elasin Görlitzis,
40 kilomeetrit Dresdenist. Ennekuulmatult
ilus koht. Muide, ta peabki niisugune olema:
seda kohta nimetatakse „Saksimaa Šveitsiks”. Loomingulised tingimused õigustasid
ennast: komponeerisin seal 8. kvarteti. Kuidas ma ka ei püüdnud täita kinofilmialast
ülesannet, seni pole suutnud. Aga selle asemel kirjutasin mitte kellelegi vajaliku ja ideeliselt pahelise kvarteti.13 Mõtisklesin sellest,
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et kui ma kunagi suren, siis vaevalt kirjutab
keegi teose minu mälestuseks. Seepärast otsustasin ise kirjutada seesuguse: võinuks
kaanele ka nii kirjutada: „Pühendatakse selle
kvarteti autori mälestusele.” Kvarteti põhiteemaks on noodid D. Es. C. H., st minu
initsiaalid (D. Sch.). Kvartetis on kasutatud
teemasid minu teostest ja revolutsioonilist
laulu „Sind piinatud orjuse ikkes”. Minu
teemad on järgmised: I ja VIII sümfooniast,
Triost, Tšellokontserdist, ooperist „Leedi
Macbeth”. Vihjetena on kasutatud Wagnerit (Leinamarss „Jumalate hukust”) ja Tšaikovskit (teine teema VI sümfoonia esimesest
osast). Ja, unustasin, veel minu X sümfoonia. On alles segapuder. Selle kvarteti pseudotragöödialikkus on selline, et teda komponeerides valasin ma nii palju pisaraid, nagu
tuleb välja uriini pärast poolt tosinat õlut.
Jõudnud koju, püüdsin kaks korda kvartetti
mängida, ja jälle valasin pisaraid. Kuid siin
juba mitte ainult pseudotragöödialikkuse
tõttu, vaid ka hämmastusest ilusa tervikliku
vormi üle. Aga võib-olla mängib siin rolli

Irina Supinskaja
Šostakovitš ja
Dmitri
Šostakovitš
kontserdil
1962. aastal.

teatav eneseimetlus, mis läheb ehk varsti
mööda ja saabub enesesse kriitilise suhtumise pohmelus. Praegu andsin kvarteti ümberkirjutamiseks ja loodan hakata seda õppima
ikka samade beethovenlastega. See ongi kõik,
mis minuga juhtus Saksimaa Šveitsis.
Tervitused abikaasale ja Sulle minu parimad soovid.
D. Šostakovitš.
6. V 1963, Moskva
Kallis Issaak Davõdovitš!
Leningradist tagasi jõudnud, läksin kohe
järgmisel päeval haiglasse, kus olen 15. maini. 17. mail sõidan Leningradi, kus olen 20.ni kaasa arvatult. Tahaksin sind nendel päevadel väga näha.
Tunnen ennast hästi, mistõttu igavlen
väga. Ravitakse siin mu kätt. Sama edukalt
kui ka eelmistel kordadel.
Meenutan oma viimast haiglasolekut
umbes aasta tagasi. Mäletan, kuidas terved
päevad kirjutasin 13. sümfooniat, kui haarav
oli see töö. Mäletan, kuidas sõitsin kohe pärast haiglast tulekut Irinaga14 Kiievisse koh-

tumisele B. R. Gmõrjaga15. Kuidas lendasime Kiievist Leningradi, kuidas olime Sinu
pool Sestroretskis, kuidas olime J. A. Mravinski16 juures Narva-Jõesuus. Kui tore see
kõik oli. Nüüd ei kirjuta ma midagi. Pea on
tühi. Loomingulisi ideid ei ole. St on, aga
pole jõudu, ei ole „inspiratsiooni”. See on
loomulik. Olen juba vana. Varsti tulen haiglast välja, varsti sõidan Leningradi, siis
pöördun tagasi Moskvasse. „Aga mis edasi?”, nagu rääkis kadunud A. M. Þitomirski17.
Niisiis peatse kohtumiseni, nagu ma loodan. Tervita südamlikult Vera Vassiljevnat.
Sinu D. Šostakovitš.
28. juuni 1963, Moskva
Kallis Issaak Davõdovitš!
Kandsin Sulle üle 65 rubla „Mälestuste”
eest Majakovskist. Kui sa selle raha kätte
saad, kinnita aadressil: Armeenia NSV,
Diliþan, Heliloojate Maja.
Surun kõvasti kätt
D. Šostakovitš

teater muusika kino
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lised koormused on nähtavasti lakanud mulle olemast kättesaadavad. Arvan, et ei suuda
sõita Leningradi esiettekandele18 oma jõuetuse tõttu. Aga trepid on ju igal pool, sh
konservatooriumi Suures saalis. Muidugi,
mulle on see väga kurb. Nähtavasti ei sõida
ma Leningradi tükil ajal, aga võib-olla ei
sõida enam kunagi19.[- - -]
Sõida Moskvasse. Tunnen Sinu järele
suurt igatsust.
Sinu D. Šostakovitš

Issaak Glikman 1939. aastal.

10. november 1966, Þukovka
Kallis Issaak Davõdovitš!
Aitäh kirja eest. Pole Sulle ammu endast
teada andnud, st ei olnud midagi teatada.
5. novembril tulin haiglast, kus olin 18 päeva.
Haiglas viibimise põhjuseks oli prof. F. Rabotalovi visadus. Ta ütles, et pean haiglas olema
oma jõu taastamiseks. Eriti selleks, märkis ta,
et saaksin ka trepist hästi käia. Märkamata
18 päeva jooksul mu trepist käimise võime
mingitki paremaks muutumist, jõudsime
meie, prof. Rabotalov ja mina, järeldusele, et
mul on tunduvalt parem ja et ma võin reipalt
ja rõõmsalt koju minna.
Haiglas viibimise ajal vaatasid mind läbi
prof. Michelson (kirurg) ja prof. Schmidt
(neuropatoloog). Nad mõlemad olid erakordselt rahul mu käte ja jalgadega. Lõppude
lõpuks see, et ma ei suuda mängida klaverit
ja kolossaalse vaevaga käin trepist, ei oma
tähtsust. Klaverit võib ka mitte mängida,
aga trepist käima ei pea, tuleb istuda kodus,
ei ole vaja hulkuda mööda treppe ega libedaid
trotuaare. Ja õige: eile jalutasin, kukkusin
ja vigastasin tugevasti põlve. Oleks istunud
kodus, poleks midagi sellist juhtunud. Muus
osas on ka kõik väga hästi. Endiselt ei joo
ega suitseta. Kiusatused olid, aga rumal
hirm on kiusatustest tugevam. Muud füüsi78

30. septembril 1967, Kuntsevo haigla
Kallis Issaak Davõdovitš!
Vabanda, et ma ei vasta Su kirjadele, mis
mind rõõmustavad ja kutsuvad minus esile
sooja tänutunde Sinu vastu.
Raporteerin: on 75%. (Parem jalg on
murtud, vasak jalg on murtud, parem käsi
on defektiivne. Nüüd on vaja kahjustada
vasakut kätt ja siis on kõik jäsemed 100%
korrast ära.) Seni on mul kirjutada raske ja
ära pahanda, et su kirjadele ei vastanud. Ära
pahanda ja kirjuta mulle ikka, minu vastuseid ootamata. Anna Vera Vassiljevnale
edasi mu hilinenud õnnitlused inglipäeva
puhul20.
Sinu Šostakovitš
1. II 1969, Moskva
Kallis Issaak Davõdovitš!
Aitäh kirja eest. Mu haiglaüksinduses
rõõmustas see mind väga.
Praegu möllab Moskvas gripp, seetõttu
on haiglas karantiin, külastused on keelatud.
Doktor Ilizaroviga on loodud side. Kurganis
teda praegu ei ole, sõidab mööda oblastit. See
on arst-töömees, kes aitab oma ligimesi ja
täidab pühalikult Hippokratese vannet. Mul
on hirm, et minu jalad ei ole tema „profiil”.
Ta on ortopeed ja luudeparandaja. Minu
luud kasvasid pärast murde hästi kinni (mu
raviarsti sõnul). Seetõttu ei ole G. A. Ilizarovil minu luudega midagi teha. Mu jalgade
nõrkust seletatakse mulle närvihaigusega.(?) Igal juhul, pärast haiglast välja tulemist sõidan Kurgani. Kõrgushüppajat Brumelit ka raviti, aga ometi käis ta kaks ja pool

Dmitri Šostakovitši Keelpillikvartett nr 8. Autograaf (1960).
Teos algab teemaga „D-Es-C-H” (ehk „D. Sch.”) tšellodelt.

aastat karkudega. Pärast kohtumist Ilizaroviga alustas ta treeninguid ja teeb suuri edusamme. Mina hüpata ei taha, kuid tahan ronida bussi, trolli, trammi. Ei taha hirmust
surra, astudes metroo eskalaatorile. Tahan
kergelt kõndida mööda treppe. Soovid on tagasihoidlikud. [- - -]
Viimasel ajal komponeerin palju. Ühelt
poolt — „see harrastus on tõve liik”, aga
teisalt nähtavasti raugalik grafomaania.

Praegu kirjutan oratooriumi sopranile, bassile ja Baršai kammerorkestrile Federico
García Lorca, Guillaume Apollinaire’i, Rainer Maria Rilke ja Wilhelm Küchelbeckeri
sõnadele.21 Kavatsetud on, nii mulle näib,
huvitavalt. Nii või teisiti, see tegevus haarab
ja lahutab meelt. [- - -]
Südamlik tervitus Vera Vassiljevnale.
Irina kummardab (telefoni teel).
Sinu D. Šostakovitš.
teater muusika kino
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Dmitri Šostakovitši Viieteistkümnenda keelpillikvarteti finaal (1974). Autograaf.

24. VI 1969
Kallis Issaak Davõdovitš!
Aitäh kirja eest. Kahetsen, et ei olnud
„Benvenuto Cellini” etendusel.22 Ma natuke
tean seda ooperit, aga selle autorit jumaldan.
Võib-olla õnnestub mul seda kuulata sügisel.
80

21. (juunil) oli konservatooriumi väikeses saalis minu 14. sümfoonia läbikuulamine. Esitus oli täiuslikkuse kõrgeimal tasemel. Baršai ja tema orkester on hämmastav
nähtus. Lauljanna Mirošnikova ja laulja
Vladimirov laulsid üsna kenasti. Nad on

Dmitri Šostakovitš (paremal) oma 60. sünnipäeva juubelikontserdil Moskvas
25. septembril 1966.

n.-ö. jänesed, kuna Višnevskaja ei ole veel
oma partiid ära õppinud, aga teist bassi leida
seni ei suuda. Mulle näib, et Mirošnikova
omab hea hääle kõrval ka annet ja arusaamist.
Moskvas olid kurvad sündmused. Suri
tsirkuse pealavastaja Arnold Grigorovitš
Arnold. Ta oli kuulus inimene. Minu sümfoonia viienda numbri ajal hakkas muusikategelasel Pavel Ivanovitš Apostolovil23 halb.
Ta jõudis väljuda puupüsti täis saalist ja
veidi aja pärast suri.
1. juulil lendame Jerevani, sealt Diliþani.
Aadress on niisugune: Armeenia NSV. Diliþan. Heliloojate Maja. Oleks väga meeldiv
saada Sinult sõnum. Diliþanis oleme 20. juulini, siis sõidame Baikalile. Tervita südamest
Vera Vassiljevnat.
Sinu D. Šostakovitš
P S Sümfoonia jättis kuulajatele tugeva
mulje. Mulle ka. Oma nõusolekust „Preili
ja huligaani” kohta24 kirjutasin I. N. Kisseljovile25.
D. Š.

26. XII 1969, Þukovka
Kallis Issaak Davõdovitš!
Irina Antonovna ja mina õnnitleme palavalt Vera Vassiljevnat, Sind ja kõiki Su
lähedasi uue aasta puhul! Väga tahaks, et
uus, 1970. aasta tooks meile palju rõõmu.
Üleeile tulin haiglast. Jalad ja käed said
natuke tugevamaks. Ainult nad (jalad ja
käed) nõrgenevad väga kiiresti. Professor
Rabotalov, kes on mind ravinud 1955. aastast alates, ütles mulle: „Teil on vaja vähemalt kaks korda aastas meil sees olla (ta pidas
silmas neuroloogia osakonda) kaks-kolm
kuud.” Tal on ilmselt õigus.
Eile oli nn. konsiilium Moskva korüfeedest. Nende pealik (nimi ei jäänud meelde)
ütles, et ma olen täiesti terve, aga see, et mul
käed ja jalad nii kehvasti töötavad, selles pole
midagi erilist. „Kui minust teha röntgeni
ülesvõte, siis see erineb teie ülesvõttest vähe.
Ainult et mina liigun hõlpsasti, aga teie suure vaevaga. See tähendab, et maailmas pole
ühesuguseid organisme. Ühel organismil on
see deformatsioon nagu sülitada, teisel, eriti
teater muusika kino
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Dmitri Šostakovitš ja Benjamin Britten.

teie omal, raskendab liikumist ja nõrgendab
lihaste jõudu.” Pärast seda korüfee, tema
kolleegid ja neid saatnud isikud, olles keeldunud ümbrikesse pandud honoraridest, lahkusid mu majast. Ma rakendasin palju pingutusi, kavalust ja püüdu, et anda neile honorar kätte, kuid nad punnisid vastu nagu
härjad. Jalul seisan nõrgalt. Ka käed töötavad halvasti, aga 23. detsembril käisin konservatooriumi suures saalis ja kuulasin
Haydni 46. ja oma 14. sümfooniat. 28. detsembril tuleb Teadlaste Majas ja 30. detsembril Suures saalis 14. sümfoonia uuesti
ettekandele. Kui on jõudu, lähen nendele
kontsertidele.
Mulle näib, et Baršai orkester, aga ka
Mirošnikova ja J. Vladimirov laulavad paremini kui dublandid (Višnevskaja ja Rešetin).
Orkester mängib ilusti.26 Võib-olla sõidan
pärast uut aastat Leningradi töötama „Kuningas Leari”27 muusika kallal.
Kallistan Sind. Tervita Vera Vassiljevnat.
Sinu D. Šostakovitš
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3. IV 1972, Þukovka
Kallis Issaak Davõdovitš!
Pöördun Sinu poole suure palvega.
Tahan pingutada ja sõita Leningradi oma
15. sümfoonia esitusele. Tahan, et sa uuriksid taktitundeliselt välja, kas ja millal see
ettekandele tuleb. Mul endal on seda teada
saada ebamugav. Võimalik, et J. A. Mravinski ei tunne teose täit vastavust oma loomingulisele seisundile ja käitub [sümfooniaga] sama kaabaklikult kui 13. sümfoonia ja
2. tšellokontserdiga.28 Seepärast palun Sind
väga kõige kohta teada saada. Siis sõidaksin
viis päeva enne ettekannet, käiksin proovidel, aga pärast kontserti sõidaksin 7—8 päevaks Repinosse.
Sinu D. Šostakovitš
P S Mu tervis on läbi. Kui tulen, siis oma
autoga, et mitte sõltuda transpordiomanike
armulikkusest. Igatsen väga Sinu ja — nii
imelik kui see ka pole — Leningradi järele.
Kui kinos või televisioonis näen Neevat, Iisakut [katedraali] jms. tulevad mul pisarad
silma. Treppidest käin pahasti. Tavalisel

Lugedes
„Pravdat”.

kõnnakul hingeldan kõvasti. Aeg on erru
minna.
D. Š.
16. I 1973, Moskva
Kallis Issaak Davõdovitš!
Olen peaaegu unustanud, mis tähendab
olla kodus. Olen kas kaugel reisil või haiglas.
Nii ka nüüd, juba 3. detsembrist 1972 olen
haiglas. Algas see neerukividest. Kivid, mis
tekitasid mulle väga tugevat valu, tulid
välja. Juba kavatseti mind välja kirjutada,
kuid „igaks juhuks” otsustati mind „üleni
uurida”. Selle tulemusena avastati mul vasakus kopsus tsüst, mida nüüd kiiritamisega
likvideeritakse. Tsüst vähehaaval kaob ja
kolme-nelja nädala pärast olen kõige puhtamate (vähemalt tsüstideta) kopsude omanik.
Ainult mu käed ja jalad nõrgenevad, kuna
kogu tähelepanu pöördub praegu kopsule.
Nüüd on mul parem ja saan vastata Su
kirjadele. Hoia tervist. Mina olen selle kaota-

nud ja kurvastan selle pärast väga. Ma olen
täiesti abitu olmeasjades. Ma ei saa iseseisvalt riietuda, pesta jms. Mu ajus on mingi
vedru rikkis. Pärast XV sümfooniat ei ole
ma loonud mitte ainumat nooti. See on minu
jaoks hirmus asjaolu.29
Irina ja mina saadame teile Vera Vassiljevnaga tervitusi ja parimaid soove.
D. Šostakovitš
Haiglas olen veel ligi kuu. Mul on siin
väga igav. D. Š.
14. VIII 1973, Pärnu
Kallis Issaak Davõdovitš!
Vabanda, et kirjutan nii näotule paberile. See leht on bloknoodist. Selleks et teda
välja tõmmata, on vaja kolossaalset füüsilist
jõudu ja sünnipärast taipu. Niimoodi on
Tšernigovis tehtud see bloknoot.
Mind teeb rahutuks Sinu kirjade puudumine. Kirjutan Sulle nüüd Su Leningradi
teater muusika kino
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Pärast Kolmeteistkümnenda sümfoonia esiettekannet: Dmitri Šostakovitš, Kirill
Kondrašin ja Jevgeni Jevtušenko. Moskva, 18. detsember 1962.

aadressil. Kirjutasin Sestroretskisse ja Repinosse. Vastust ei ole.
Elame siin Irinaga hästi. Vaikselt ja rahulikult, ainult Irinal tuleb teha koduseid
töid, valmistada toitu, käia turul jms.
Tunnen ennast hästi, kuigi mu jalad ja
käed kurvastavad mind väga. Oli aeg, mil
ma, informeerides Sind minu vokaalsetest
oopustest, kirjutasin Sulle ka nende teksti.
Praegu on mul väga raske seda teha (kirjutada tähti, noote jms).
Komponeerisin siin kuus romanssi Marina Tsvetajeva sõnadele. Luuletused on
võetud raamatust: Marina Tsvetajeva. Valitud teosed. „Sovetski Pissatel”, Moskva-Leningrad, 1965. Kui see raamat kätte satub,
siis vaata luuletusi lehekülgedelt 57 (I luuletus), 75 (25.), 240 „Hamleti dialoog südametunnistusega“, 288 „Poeet ja tsaar“, 289
(VI), 103 (I).
See oopus on kirjutatud kontraaldile ja
klaverile.30 Mõtlen esitajatest. Hääleomadustelt sobiks teistest paremini Bogatšova.
Ja vajan väga head pianisti, kuna mina ei
84

suuda praegu isegi siisikest mängida, siis
lihtsalt ei tea, keda paluda.
Septembri esimestel päevadel pöördume
tagasi Moskvasse ja siis hakkan tegelema selle dueti organiseerimisega. Raske on see, et
Bogatšova elab Leningradis. [- - -] Kuulsin
teda hiljuti raadiost ja televiisorist, ta hääle
ilu hämmastas mind. Ma ei tea ta ees- ega
isanime. Kui see pole Sulle raske, uuri välja
ta nimi, aadress ja telefon.
30. augustini on aadress niisugune:
203600. Pärnu, Mere puiestee nr. 12. Telefon 56135. Ja pärast — Moskva. Enne oma
väsitavat ja rasket reisi Taani ja USA-sse
kirjutasin 14. kvarteti. Selle ettekanne lükkub määramatult pika aja taha, kuna N. N.
Zabavnikov (2. viiul) vigastas raskelt oma
vasakut jalga.
Anna meie poolt edasi südamlik tervitus
Vera Vassiljevnale ja kõikidele kodustele.
Kirjuta mulle kas või kaks-kolm sõna.
Sinu D. Šostakovitš
*

Järgmise, 1974. aasta jooksul kirjutas
Šostakovitš Glikmanile veel kolm kirja.
Suhtlemine jäi enamasti suuliseks
(telefonikõned, kohtumised), heliloojale
meeldis küll sõbralt kirju saada, aga
kirjutamine oli tema vaevatud käe jaoks
juba liiga raske. Vähest jõudu tuli säästa
oma viimaste teoste kirjapanekuks.
Aldisonaat on lõpetatud 5. juulil 1975.
See oli Šostakovitši viimane teos.
Kirju lugenud ja kommenteerinud
TIIA JÄRG
(Järgneb)

Kommentaarid:
1
Sviridov, Georgi (Juri) Vassiljevitš (1915—
1998) õppis 1937—1941 Leningradi konservatooriumis Šostakovitši kompositsiooniklassis.
2
Šostakovitš vihjab Puškini näidendi „Mozart ja Salieri” II stseenile: „Beaumarchais
ühtlugu rääkis: „Kuule, Salieri, kui mustad
mõtted külastavad sind, siis korgi lahti
pudel vahuveini või veel kord läbi loe mu
„Figaro”. Puškin. Jevgeni Onegin. Muinasjutud. Draamateosed. Tõlk. Kalju Kangur.
Tallinn, Eesti Raamat, 1973.
3
Glikman oletab, et Šostakovitš pidas silmas
Kaheksandat sümfooniat, sest helilooja jaoks
ebaharilikku tunnistust saab seletada vaid
kui psühholoogilist reaktsiooni irvitamisele, mis 1948. aastal langes osaks peaaegu kogu ta loomingule. Heliloojate Liidu nõupidamisel jaanuaris 1948 ütles helilooja Vladimir
Zahharov: „Arvan, et Šostakovitši kaheksas
sümfoonia ei ole üldse muusika, see on
„t e o s”, millel ei ole muusikakunstiga midagi ühist.” Šostakovitš ei nimeta oma teose
pealkirja, sest Kaheksas sümfoonia oli Repertuaarikomitee Peakomitee käskkirjaga
nr 17 (14. veebruar 1948) keelatud teoste nimekirjas koos Kuuenda ja Üheksanda sümfoonia, Esimese klaverikontserdi, Teise klaverisonaadi ja „Aforismidega”. Ja teist korda
põlu alla langenud Šostakovitš pidi arvestama, et kõik kirjad NLis, olgu nad trükitud
või mitte, olid a v a l i k u d, st neid luges
enne adressaadini jõudmist veel mõni silmapaar. Richard Taruskin juhib tähelepanu kir-

ja kirjutamise kuupäevale: 21. detsembril
1949 tähistati kogu NLis enneolematu ülespuhutusega ja grandioosse apoteoosiga Stalini 70. sünnipäeva.
4
12. mail andis Santa Cecilia Akadeemia president Šostakovitšile kätte akadeemia auliikme märgi.
5
Helilooja esitas Pariisis oma Esimese ja
Teise klaverikontserdi (dirigent André
Cluytens), prelüüdid ja fuugad. Pidulikul
tseremoonial anti Šostakovitšile Prantsusmaa riiklik autasu, ordeni Akadeemilised
Palmioksad komandörikraad.
6
Nina Vassiljevna Varzar (1909—1954) —
Šostakovitši esimene abikaasa.
7
Glikmani kommentaar: Sõit Inglismaale
meeldis Šostakovitšile, ja mitte sellepärast,
et temast sai Oxfordi ülikooli doktor, kuigi
ta seda nimetust austas. Dmitri Dmitrijevitš
oli vaimustatud Oxfordi iidsetest traditsioonidest, kommetest, tavadest. „Inglismaal
osatakse hoida põliseid traditsioone, mida
ei saa öelda meie maa kohta,” ütles ta.
8
Margarita Kainova, kellega Šostakovitš oli
abielus 1956—1959.
9
Vissarion Šebalin (1902—1963) lõpetas
Moskva konservatooriumis 1928 Nikolai
Mjaskovski kompositsiooniklassi; oli samas
õppejõud 1928. aastast, 1942—1948 — direktor. 1948—1951 oli konservatooriumist kõrvaldatud.
Šebalini kompositsiooniklassis õppinute
hulgas on olnud Tihhon Hrennikov, Lydia
Auster, Karen Hatšaturjan, Ester Mägi, Edisson Denissov, Veljo Tormis jt.
1953. aasta septembris sai ta insuldi tagajärjel parema poole halvatuse.
10
Šebalini ooper „Päike stepi kohal” on lõpetatud 1956. aastal. Teose ainus esitus oli
kontsertettekanne 9. juunil 1958.
11
Emil Gilels (1916—1985) soovis, et temast
valmivale raamatule (autoriks V. Delson)
kirjutaks eessõna Šostakovitš. Ja oli väga liigutatud, et meelitavad read temast kirjutas
mitte mingisugune muusikateadlane, vaid
suur helilooja (Glikmani kommentaar).
12
Leo Oskarovitš Arnštam (1905—1979) —
Šostakovitši noorpõlvesõber, keda ta kutsus
Leljaks; kaasõpilane Leningradi konservatooriumi klaveriosakonnas, 1924—1927
Meierholdi teatri muusikajuht, hiljem filmireþissöör.
13
Kaheksas keelpillikvartett c-moll op. 110,
(esiettekanne Leningradis 2. X 1960, Beetho-
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veni-nim kvartett) kannab pühendust „Fašismi- ja sõjaohvritele”. Soovitav vaadata artiklit „Fašism” ENEs (Tallinn, 1970, II kd, lk
299—300). 1960. aasta juunis sunniti Šostakovitšit astuma NLKP liikmeks.
14
Irina Supinskaja, helilooja viimane abikaasa.
15
Boriss Gmõrja (1903—1969) — kuulus bass,
keeldus laulmast ideoloogiliselt riskantses
Kolmeteistkümnendas sümfoonias, kartes
rikkuda oma parteilist renomeed.
16
Jevgeni Mravinski (1903—1988) keeldus
sümfooniat dirigeerimast. Nii asus teosega
tööle Kirill Kondrašin.
17
Aleksandr Matvejevitš Þitomirskil (1881—
1937), Leningradi konservatooriumi professoril oli harjumus küsida süngel ilmel: „Noh,
ma olen professor, aga mis edasi?” Vastus
oli ju kõigil teada: „Edasi ei ole midagi.”
18
Teise tšellokontserdi esiettekanne toimus
Moskvas Šostakovitši autorikontserdil
25. septembril 1966, soleeris Mstislav Rostropovitš, NSVL Riiklikku Sümfooniaorkestrit
juhatas Juri Svetlanov. Et Rostropovitš oli
läinud vastamisi Jevgeni Mravinskiga ja katkestanud oma esinemised Leningradi Filharmoonias, siis otsustas Issaak Glikman korraldada kontserdi ettekande helilooja sünnilinnas konservatooriumi üliõpilasorkestriga
Nikolai Rabinovitši juhatusel. Kontsert läks
Leningradi konservatooriumi Väikeses saalis kolossaalse menuga. Lõhe Mravinski ja
Šostakovitši suhetes tekkis 1962. aasta suvel,
kui dirigent keeldus esitamast Kolmeteistkümnendat sümfooniat. Ka Šostakovitši
Teist tšellokontserti ei dirigeerinud Mravinski kordagi.
19
See sünge aimus ei läinud õnneks täide.
Šostakovitš sõitis Leningradi veel palju kordi, viimane kord 1975. aasta mais.
20
Vera Vsssiljevna Antonova, Glikmani abikaasa, tähistas 30. septembril kombekohaselt
Usu, Lootuse ja Armastuse päeva, st Vera,
Nadeþda ja Ljubovi nimepäeva.
21
Neljateistkümnes sümfoonia sopranile,
bassile ja kammerorkestrile op. 135 valmis
21. I — 2. III 1969 ja on pühendatud Benjamin
Brittenile.
22
Glikman kutsus Šostakovitšit Berliozi
„Benvenuto Cellini” esietendusele Leningradi Väikeses Ooperis.
23
Pavel Apostolov (1905—1969) töötas 1940.
aastate lõpul NLKP KKs, oli üks leppimatumaid „formalistliku“ (järelikult ka Šosta86

kovitši) muusika vastaseid. Neljateistkümnenda sümfoonia viienda osa („Valvel”)
tekst räägib Surmast, kes ootab oma väikest
sõdurit…
24
Lenfilmis kavatseti ekraniseerida balletti
„Preili ja huligaan” Šostakovitši muusikale.
25
Ilja Kisseljov — Lenfilmi direktor.
26
Šostakovitši Neljateistkümnenda sümfoonia esiettekandel 29. septembril 1969 laulsid
Galina Višnevskaja ja Jevgeni Vladimirov;
hiljem Mark Rešetin. Rudolf Baršai, Moskva
kammerorkestri asutaja ja juht 1956—1977,
õppinud ka Šostakovitši juures orkestreerimist; plaadistas Neljateistkümnenda sümfoonia 1970. aasta algul just Margarita Mirošnikova ja Jevgeni Vladimiroviga.
27
Muusika Grigori Kozintsevi filmile „Kuningas Lear” valmis 1970. aasta esimesel
poolel, see jäi Šostakovitši viimaseks tööks
filmimuusikas.
28
Viieteistkümnes sümfoonia kõlas Leningradis Jevgeni Mravinski juhatusel 5. ja 6.
mail. Mravinski oli dirigeerinud kõiki Šostakovitši sümfoonilisi teoseid alates Viiendast sümfooniast 1937, aga keeldus Kolmeteistkümnenda sümfoonia ja Teise tšellokontserdi juhatamisest. See asjaolu viis Rostropovitši sidemete katkestamiseni Leningradi filharmooniaga.
29
Viieteistkümnes sümfoonia op. 141 on lõpetatud 29. VII 1971; Neljateistkümnes keelpillikvartett op. 142 on loodud 23. III — 23.
IV 1973. Aasta ja kaheksa kuud kestnud loomepaus sisaldas kahjuks ka teise infarkti
1971. aasta septembris.
30
„Kuus Marina Tsvetajeva luuletust” op.
143, loodud Pärnus 31. VII — 7. VIII 1973,
kõlas esmakordselt 30. oktoobril 1973 Leningradi Filharmoonia Suures saalis Irina Bogatšova ja Sofia Vakmani esituses. Helilooja
oli sel ajal jälle haiglas.

SAATUS JÄÄDA RIIULISSE
KÜLLO ARJAKAS

„LINDPRIID“ I—IV. Stsenaariumi autor
ja lavastaja: Vladimir Karasjov (Vladimir-Georg Karassev-Orgusaar, Eessaare Aadu romaani motiividel). Operaator:
Rein Maran. Kunstnik: Tiiu Lätt (Übi).
Helilooja: Veljo Tormis. Ballaadi sõnade
autor: Hando Runnel. Helireþissöör: Enn
Säde. Reþissöör: Villem Indrikson. Kostüümikunstnik: Helgi Uuetoa. Jumestuskunstnik: Heli Prinzthal. Reþissööri assistent: Ene Rämmeld. Operaatori assistendid: Illis Vets ja Rein Orn. Montaaþ: Salme Kõrvemann. Valgus: Ürgo Mürk.
Muusika: Eesti Televisiooni ja Raadio sümfooniaorkester ning koor Eri Klasi juhatu-

sel. Ballaadi esitab Liis Bender. Tantsude
juhendaja: A. Elbing. Toimetajad: Valdeko
Tobro ja Aare Tiisväli. Direktorid: Johannes Tilk ja H. Kadak. Peaosades: Ada
Lundver (Meeri), Ene Rämmeld (Illi), Veljo Tormis (Papp), Ago-Endrik Kerge
(Kill), Mikk Mikiver (Maur), Aarne Üksküla (Vidrik); osades: Margit Goldi (Minni), Sirje Tellik (Lilli), Tõnu Aav (Tent),
Ants Eskola (kohtuminister), Tõnu Aru
(„See nägu“), Olev Eskola (siseminister) jt;
lapsed: Terje Tammer (Meeri), Meeri Kepsnis (Illi), Albert Kepsnis (Kill), Indrek
Vektov (Maur). 35 mm, 4 tundi, mustvalge.
Eesti Telefilm, 1971. Teleekraanil 1989.

Reþissöör Vladimir Karasjov „Lindpriide“ viimasel võttepäeval Väänas sügisel 1970.
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Aasta 1971. Mis sündmused on meelde jäänud? The Beatles oli lõplikult laiali, kokku tuli Ruja algkoosseis. NLKP
pidas kes enam mäletab mitmendat
kongressi. Esmakordselt rõhutati seal
„nõukogude rahvust”, mille avar tõlgendus võimaldas hiljem Kremlile meelepärast rahvuspoliitikat. USA tungis
Laosesse, laiendades sõjategevust Indohiinas. Eestis asutati Lahemaa Rahvuspark.
Eestis valmis 1970. algusaastail mitu
filmi. „Lindpriid” (1971) on raskemeelne ja ängistav, samas hea ning väga mõjuv film. „Varastati Vana Toomas”
(1970) ja „Don Juan Tallinnas” (1971)
jäävad pigem kergekaalulisteks ja suuresti meelelahutuslikeks ühepäevaliblikateks. Samas, neid filme mäletatakse
ning korratakse, vähemalt suvehooajal
riigitelevisioonis. „Lindpriide” kohta
seda öelda ei saa.
„Don Juan Tallinnas” ja „Varastati
Vana Toomas” tunnistati 1973. aastal filmiajakirja Sovetski Ekran ankeetküsit-

lusega antud perioodil koguni terve
NSV Liidu halvimateks filmideks. Põhjused jäid erinevaks: kes tabas kahe linateose kergekaalulisust, kes pidas nii vajalikuks „võidelda” NSV Liidu seltsimehelikku maailmakäsitlust rikkuva „elurõõmu või koguni moraalilodevuse”
vastu.
„Lindpriid” võinuks tõusta neil aastail NSV Liidu parimaks filmiks ja vististi kogu eesti filmiajaloo üheks paremaks filmiks. Ent kõik läks teisiti. Ette
rutates tuleks koguni nentida, et kõige
saatus oli jääda riiulile —, nii filmi „Lindpriid” kui ka selle reþissööri, sünnipärase
nimega Vladimir-Georg-Julian Orgusaare, hiljem meil tuntud kui VladimirGeorg Karassev-Orgusaar, ning peategelasest näitlejatari Ene Rämmeldi. Piltlikult öeldes paiknevad nad riiulil veel
nüüdki, ehkki film linastus viimati Eestis
2006. aasta aprilli algul ning seda on mõnel korral varemgi näidatud.
„Lindpriid” ei ole kindlasti tavapärases arusaamas filmilik, sest siin on neli

„Lindpriide“ teine operaator Illis Vets, operaatori assistent Rein Orn, Vladimir
Karasjov ja peaoperaator Rein Maran.

88

seeriat ja mustvalge film vältab neli tundi. Liiatigi on reþissöör rõhutanud, et
filmi ei tohiks näidata televisioonis, sest
teleriekraan jääb liiga väikseks ja ainult
suurel ekraanil pääseb selle filmi kunstikeel täielikult mõjule ning haarab vaatajaid kaasa.
Tegemist on tõenäoliselt kõige pikema* ja samas siiani kõige vähem näidatud eesti filmiga. Filmi tuleks küll järjest
vaadata, et täielikult tabada kunstiteose
üldatmosfääri ja tunnetada tegevuse
loogikat, ehkki see on üpris väsitav. Esimese ja teise osa võib ära vaadata niiöelda ühe hingetõmbega ning kolmas
osa on reþissööril mõeldud kui puhkuseks, kui omalaadseks ettevalmistuseks
filmi viimase, neljanda osa vaatamiseks.
Samas jääb kolmas seeria kõige sümbolistlikumaks osaks, kus tegevust õige
vähe ning kus kõik aina põgenevad, kes
kelle eest ja kuhu, taustaks ülivõimas
Veljo Tormise muusika. Tegevustikku
nagu oleks, aga peaaegu puuduvad süþeelised arengud. Kas kolmas osa ongi

kulminatsioon ja neljas osa teema lahendus? See ei pruugi kattuda autori arvamusega. Igal juhul võib kogu filmi ülesehitusest leida mõningaid paralleele
sümfoonia arenduse printsiipidega.
„Lindpriid” sai valmis 1971. aastal,
aga selle näitamine keelati. Filmi aluseks on tuntud ja haritud enamlase Jaan
Anveldi, kirjanikuna Eessaare Aadu
põrandaalustes oludes kirjutatud raamat „Linnupriid”. Kirjanduslooliselt
kuulub Eessaare Aadu proletaarsete kirjameeste ridadesse, raamat oma tasemelt jääb ilmsesti selles þanris keskpäraste hulka.
Filmi esilinastus toimus alles 1975.
aasta detsembris TPI aulas, mõelduna
vaid TPI filmiklubi liikmetele, aga ka
Eesti NSV Rahukaitsekomitee ja Nõukogude Rahufondi Eesti Kaastöökomisjoni tegelastele. TPI aula kogunes ääreni
huvilisi täis ja osa seisis koguni püsti.
Filmi linastamise algus venis peaaegu
tunni, sest kusagilt polnud laekunud
veel viimast luba, veel viimast kooskõ-

Ene Rämmeld (Illi), Vladimir Karasjov ja Veljo Tormis (põrandaaluste juht Papp).
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lastust. Linastusest tekkis hiljem sekeldusi müüdud piletite pärast, mida kohapeal serveeriti küll kui omapoolset
vabatahtlikku annetust Eesti NSV Rahufondi, ent miski ikkagi ei klappinud.
Eesti Televisioonis sai film „priiks”
kaheksateistkümneaastase varjusurma
järel „avalikustamise ajajärgul” 1989.
aasta veebruari algul kahes seerias. Karassev-Orgusaar andis Pariisist kakskümmend minutit telefonitsi selgitusi
ning nõudis intervjuu täispikka esitust
ETVs enne filmi. Operaator Rein Maranil õnnestus pikk intervjuu katta fotodega filmi väntamisest. 1989. aasta algupoolel tehti filmist huviliste tarbeks videokoopiaid.
1989. aastal tähistati Prantsusmaal
suurejooneliselt Suure Prantsuse Revolutsiooni 200. aastapäeva ning selle raames toimus rahvusvaheline filmifestival
„Vabaduse ekraanid”. 17. detsembril linastati filmi „Lindpriid” Prantsusmaa
filmoteegis ning kõik 250 kohta täitusid
elitaarse filmipublikuga, sh presidendi

abikaasa Danielle Mitterrand. „Lindpriide” näitamise eel ütlesid saatesõnu
CinémathÔque Fran½aise’i president
Jean Rouch ja filmi autor ning ilmsesti
panigi „Lindpriide” Pariisi esitlus asjaosaliste jaoks meeliülendava punkti aastatepikkusele ülekohtule. Film lõppes
umbes pool kaksteist õhtul ning kohe
algas sealsamas Karassev-Orgusaare
pressikonverents, mis lõppes alles öösel
poole kahe ajal. Rein Maran võttis pressikonverentsi täielikult filmilindile ning
tõsised eesti filmi ajaloo huvilised võiksid nüüd paluda selle materjali läbivaatamist.
Viimati sai filmi näha 8. Eesti filmipäevadel 2006. aasta aprillis vast avatud
Kumu kinosaalis Tallinnas. Kui jätta
arvestamata kunagine TPI filmiklubi
kinnine seanss, siis toimus alles nüüd
esmakordselt Eestis filmi demonstratsioon suurel ekraanil. Enne vaatamist
loeti ette autori kiri Pariisist, sealt saabus Eestisse Ene Rämmeld, Kumusse
kogunesid „Lindpriide” näitlejad ja te-

Vladimir Karasjov, Illis Vets ja Rein Maran metsatalu võtteplatsil.
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gijad. ETVs valmis Ene Rämmeldist saade „Vastutuult”.
Peale selle on veel olnud mõned kitsa ringi linastused: 1971. aastal vaadati
filmi EKP Keskkomitees, kus uudistajate seas olid ka vanad bolševikud Olga
Lauristin, Alma Vaarmann, Richard
Majak ja EKP Ajaloo Instituudi juhtivtöötajad. 1988. aasta lõpul, laulva revolutsiooni ja „avalikustamise ajajärgul”
demonstreeris „riiulifilmi” omal initsiatiivil ENSV Filmi-, Foto- ja Fonodokumentide Riiklik Keskarhiiv (FFFRKA),
ent mitmete rajoonikeskuste jahedates
saalides pidasid lõpuni vastu ainult üksikud vaatajad, sh kohalik kinooperaator ja pealinna arhiivitöötajad, et üheskoos seansi lõpul tassida filmirullid
autosse.
Omal ajal keelatud film õnnestus
päästa tuleviku jaoks kahes osas: 1973.
aasta kevadel, tavapärase laupäevaku
koristamise eel korjas Rein Maran öösel
kokku koopiaid, helinegatiive jms. Järgnenud „hoogtöö” käigus viidi tuhat-

kond teemakohast filmikarpi pealinnast
välja põllule ja pandi seal bensiiniga põlema. Ka Vladimir Karasjovil olid kahtlused filmi edaspidises säilimises ja ta
võttis ise ühendust Filmi-, Foto- ja Fonodokumentide Riikliku Keskarhiiviga
palvega arhiveerida film väljaspool järjekorda. Nii võetigi „Lindpriid” kahes
osas 1973. aasta aprillis ja mais tänase
Eesti Filmiarhiivi alalisele hoiule.
Miks film üldse vaatamiseks ära keelati? Vanad bolševikud arvasid, et siin
näidatakse kuidagi liiga hästi „kodanluse diktatuuri aega”, st Eesti Vabariiki.
Tegelikult näidati seda isegi mõnevõrra
kurjemana, kui oli 1920. aastate alguse
Eesti: ei siis ega hiljemgi ole teada olevatel andmetel vangivalvurid ühtegi poliitilist vangi vägistanud. Vanemad propagandistid seletasid, et siin pole „hulki”, et siin pole millegipärast rahvahulki, kes määravad ajaloo käiku. Kuhu
küll on kadunud „Eesti töölisvägi”?
Vaid pika filmi ühesainsas massistseenis?! Nooremad ja helgemad propagan-

Vladimir Karasjov (vasakult teine), Ago-Endrik Kerge (Kill), Ene Rämmeld (Illi) ja
peakunstnik Tiiu Lätt (Übi).
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distid taipasid, et filmi üldmeeleolu pole nõukogude filmikunstile sobiv ega lähe kokku sotsrealismi kaanonitega, sest
üldtonaalsus jääb kuidagi skeptiliseks
ja pessimistlikuks — ehkki filmi peategelastel jagus küll siirast usku kommunistlikku õnneaega. Mõni arvas lihtsalt,
et ei saa kohe mitte kuidagi näidata Eesti revolutsionääri reetmas oma püha
üritust. Teised ütlesid paljusõnalisemalt, et revolutsionääride argipäev jääb
liiga kibedaks ja karmiks, et sellest saada innustust. Mõni sai filmi metakeelest
aru. Kelle jaoks oli film arusaamatult
novaatorlik ja otsinguline ja kelle jaoks
liigkeerukalt sümbolistlik ning mitmetasandiline ja mõttepildiline — ja kui filmist õieti aru ei saa, siis küllap on parem
see üldse ära keelata.
Filmi toetajad püüdsid esile tuua
oma argumente: see kannab EKP ajaloos
raskete aastate revolutsioonilist hõngu;
„Lindpriid” väljendab kunstiliselt-sotsiaalselt ainuõiget tõde, et elu viib edasi
teadlik ning julge võitlus helgema hom-

se päeva nimel; filmikeel on uus samm
kodumaise filmikunsti arengus.
Loomulikult tuleb pidada „Lindpriisid” toonase eesti filmikunsti üheks
tippteoseks. Selles pole ei selleaegset
ajaloosündmuste ühekülgset rõhutamist, ei ajaloo lihtsustamist, samuti pole
selles filmis 1970. aastate algul levinud
ja häirivaks muutunud teaterlikku mängumaneeri. Film on mitmetasandiline,
samas ühtlane ja terviklik monumentaalteos, mis näitab reþissöör Karasjovi
suurt talenti. Filmis on üldinimlikke ja
kunstilisi väärtusi. Suur osa hea tulemuse saavutamisel kuulub kahtlemata veel
operaator Rein Maranile, helireþissöör
Enn Säde professionaalsusele, noorte
näitlejate Tõnu Aava, Ada Lundveri,
Mikk Mikiveri, Ene Rämmeldi, Aarne
Üksküla jt haaravale mängule jne.
Kes küll suudaks tänasel päeval täpselt kirjeldada ärakeelamise protsessi?
Kas või Eesti Televisiooni või EKP Keskkomitee tasemel. Näib, et probleemide
ring algas juba filmi stsenaariumist. Ni-

Vladimir Karasjov, Ago-Endrik Kerge (Kill), Ene Rämmeld (Illi) ja helireþissööri
assistent Jüri Grigorjev.
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melt esitati enam-vähem ühel ajal Eesti
Telefilmi kolleegiumile kaks filmistsenaariumi: Vladimir Karasjovi ja ETV
kunstilise juhi Tõnis Kase oma. Eesti
Telefilmi toimetuskolleegiumi peatoimetaja Endel Haasmaa valis üsna kiiresti Karasjovi filmi. Viimane pakkus
Tõnis Kasele „Lindpriides” siseministri
osa ja tehti esimesed proovivõtted. Peagi selgus täielik ebaklapp meeste iseloomudes ja tööstiilis. Paljud asjaosalised
meenutavad tänaseni Karasjovi täielikku pühendumist ja rangust ning ülimat
nõudlikkust kuni vähimate pisiasjadeni.
Näib, et ärakeelamine sai alguse EKP
Keskkomiteest, kus võeti aluseks propaganda- ja agitatsiooniosakonnast (juhataja Vello Ranne) antud hävitav hinnang. Ranne käis korduvalt Telemajas
asju selgitamas. Formaalseks põhjuseks
esitati nudistlikud stseenid, kuluaarivestlustes andis aga Vello Ranne mõista, et tema saab küll aru, millega siin tegemist. Karasjov kaitses visalt lõpuni
igat filmisekundit ja nii kasvas surve

ning Karasjovi vastusurve. Et midagi
tõsist susiseb, sai filmitegijatele lõplikult
selgeks, kui filmiga hakkasid tegelema
EKP Keskkomitee tegelased. Siiski näis
mõnda aega, et sealtki õnnestub „läbi
murda”.
Filmi pooldas Eesti Televisiooni direktor Leopold Piip, kes tunnistas filmi
vastuvõetuks, aga ka loomeliitude mõned esindajad — Jaak Allik, Vladimir
Beekman, Enn Vetemaa jt. Milliste
kommunistide vahelt see lubamise-keelamise front täpselt läbi jooksis ning millise argumentatsiooniga, seda on üsna
raske tänasel päeval kindlaks teha. Mitmete mälestuste põhjal jäi lubavale poolele EKP Tallinna Linnakomiteest kultuuriasutusi kureerinud Aarne Laanemäe, keelajate poolele asusid EKP KK
teiste liikmete seas veel kultuuriosakonda juhtinud Olaf Utt ning just 1971.
aastal EKP KK sekretäriks tõusnud Vaino Väljas. Lootusetult keerukam on
„kollegiaalse kadeduse” frondi fikseerimine, mis samuti püsis loomeinimeste

Vladimir Karasjov, grimeerija assistent Astra Ader, Sirje Tellik (Lilli) ja
Ene Rämmeld (Illi).
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vahel, looritatuna küll propagandistlikesse käibelausetesse. Nii jagus otsustamisprotsessi veel mitmete asjameeste
aastatepikkust omavahelist, n-ö tsunftisisest kaklust: filmi vastaste hulka jäigi
ETV kunstiline juht Tõnis Kask ja Eesti
Telefilmi administratiivne juht Harri
Loit ning filmi kaitses ettevaatlikult Eesti Telefilmi toimetuskolleegiumi peatoimetaja Endel Haasmaa ning kindlalt filmi viimane toimetaja Aare Tiisväli. Nii
põimusid läbi üldised ideoloogilised
võitlused ja mõnede isikute omavahelised eravõitlused.
Üsna oluliseks muutus veel filmi
valmissaamise täiesti puhtjuhuslik ajastatus seoses tele-raadiostruktuuri järjekordse ulatusliku reorganiseerimisega.
Selle käigus allutati vabariikide televisioonid ja raadiod Moskva üleliidulistele juhtorganitele. Võimalik, et 1970.
aastal oleks Eesti Televisioon saanud
„Lindpriid” rahulikult vastu võtta. Aga
vaid aasta hiljem tekkis Eesti Televisioonile kuraator Moskvas, keegi Tamara

(Tatjana?) Antšugova, kellele Karasjovi
filmi kujundid ja helikeel üldse ei meeldinud. Teada olevalt tutvus nooremapoolne daam juba filmi esialgse materjaliga ning tema eitav hinnang aina süvenes. Kuivõrd suures ulatuses mõjutas
seltsimees Moskvast siinseid otsustajaid, jääb täpselt teadmata, aga Moskva
naiskriitiku rolli selle filmi „tapmises”
ei tohiks ka alahinnata.
Nagu teada, jätkas Vladimir Karasjov oma võitlust: ekraaniloa taotlemine,
uued läbivaatamised täiendavate ekspertidega, toetuse otsimine Moskva kineastidelt, nõudmised lühendada film
kahele seeriale jms. Energiat jätkus ja ta
plaanis koguni vändata veel mitu mitmeseerialist filmi Eesti revolutsioonilisest liikumisest. Need kavad jäidki kõik
vaid plaanideks. Põlu alla sattunud Karasjov Eestis enam õieti uut tööd ei saanud, ta pidi taluma alandusi ja koguni
solvanguid, samas konfliktse kunstiinimesena sattus ta jätkuvalt uutesse tülidesse. Sellesse aega jäi abiellumine Ene

Illis Vets, Rein Orn, Rein Maran ja Vladimir Karasjov.
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Rämmeldiga (1975), koos elasid nad juba 1966. aasta suvest.
1976. aasta kevadel saadeti Karasjov
Moskvasse üleliidulise kinoliidu kongressile ja sealt sõitis ta kohe edasi turismirongiga Prantsusmaale, tema küll
Cannes’i filmifestivalile. Tagasiteel vahepeatus Pariisis ja Karasjov teeb oma
elu esimesel välissõidul otsuse sinna
jäädagi. Ehk oleks õigem öelda, et viis
täide varem küpsenud otsuse? Ta palub
Prantsusmaalt poliitilist varjupaika.
„Mul ei olnud kaasas ei oma filme ega
midagi, mis tõestaks, et olen üldse mingi
filmimees. Tulles uuele planeedile, ei olnud mul mitte plaane, vaid pigem loobumine plaanidest… Teatud määral
võib seda tõesti võtta kujundina: need
on kaks erinevat planeeti. Satud taustsüsteemi, millel ei ole mitte midagi ühist
senise taustsüsteemiga, inimesed on
küll kahejalgsed ja pea otsas, aga kõik
muu on teine. Turistina on üks asi, aga
siia elama jääda… peab nii palju uusi
asju omandama, millest pole aimugi. Ja

vastupidi — millest sul on aimu, seda
pole siin üldse vaja, need kogemused
on absoluutne null.” (Vladimir-Georg
Karassev-Orgusaare glasnosti-aegsest
usutlusest Jaak Lõhmusele. Teater.
Muusika. Kino 1989, nr 10, lk 9.)
Pariisi jäämise otsusega määratigi
lõplikult kõik „riiulisse”. Otsus määras
filmi ja mitu inimest „lindpriiks”. Koos
sellega kaasnevate kõikvõimalike tagajärgedega.
Mõistagi, „Lindpriide” kui filmi jäämine riiulile otsustati küll varem Tallinnas ja siin elanud (veel elavate) isikute
poolt. Keelatud film asus küll riiulil, aga
elas tasapisi, kord märkamatult ja kord
koguni märgatavalt oma elu edasi. 1972.
aastal nägi Loomingu Raamatukogu
sarjas trükivalgust Hando Runneli
„Lauluraamat”, mille üks luuletus kõlas
kui „ballaad filmile”, pühendusega Liis
Benderile, Vladimir Karasjovile, Veljo
Tormisele, Mikk Mikiverile ja Anton
Vaarandile. Filmist küll vaikiti ametlikus ajakirjanduses, aga nüüd kõlas trü-

Vladimir Karasjov ja Mikk Mikiver (Maur) lõbutüdruku toas.
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kisõnas omalaadne meeldetuletus. Tõsi,
kui paljud küll sellest vihjekeelest kas
toona või hiljemgi aru said? Aastal 1973
õnnestus film toimetada filmiarhiivi ja
nii garanteerida selle alaline säilimine.
Veel 1990. aasta aprillis klaaris Ene
Rämmeld ajakirjanduses mõnekümnerublaste honoraride küsimust, liiatigi oli
tegemist juba inflatsioonitsooni sattunud rahaühikutega. Toona kõmulehe
teed käinud Eesti Ekspress teatas, et
Rämmeld sai kakskümmend rubla honorarina neli tundi kestnud filmi ühe läbiva ja keskse rolli eest, samamoodi kui
Ada Lundvergi (EE 27. IV 1990). Vastav
summa küll eraldati 1990. aasta aprillis
Eesti Kinoliidust Ene Rämmeldile, aga
millisesse panka need kanda? Kakskümmend aastat hiljem said nüüd ka
teised filmitegijad oma honorari kätte,
kes 35 ja kes 76 rubla.
Järgmised viis aastat Pariisis kulusid, nüüd küll Vladimir-Georg Karassev-Orgusaarel (tema nime muudatused tulid seoses „j” tähega, mille puhul

tulnuks uuel kodumaal väga vale hääldus), võitlusele oma perekonna ühendamise eest, sest abikaasa ja poeg jäid
maha Eesti NSVsse. Prantsusmaal leidus toetajaid ja niisama tühjalt lubajaid.
Leidus ka neid, kes nõustusid toetama
eestlaste perekonna taasühinemist, ent
ettevõtmise tasakaalustamiseks tuli leida üks perekond kusagilt Tšiilist, Argentinast või Paraguaist, et mitte olla
angaþeeritud ainult „ühe kuuendiku”
planeedi vastu. Toetuskirjadele allakirjutanute seast leiame näiteks sellised
juhtivad poliitfiguurid nagu Jacques
Chirac, Georges Marchais, Fran½ois
Mitterrand, tuntud kultuurinimedest
mainigem Peter Brooki, Yves Montand’i ja Jean Rouchi. Lisaks veel kõikvõimalikud elukondlikud ja olmelised
probleemid, erinevate paberite täitmine,
et saaks Pariisis elama hakata munitsipaalkorteris, jms.
Nii kulus üks aastaring teise järel:
neli aastat, et perekonda kokku saada,
kolmteist aastat sellele, et oma filmid

Mikk Mikiver (Maur) ja Margit Goldi (Minni).
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Eestist kätte saada kuni perestroika õhustikus see lõpuks õnnestus. Samas jäid
need ilmsesti filmimehe parimateks loomeaastateks. Vladimir Karassevil tuli
Pariisis uusi mõtteid ja projekte ning
konkreetsemaid kõnelusi produtsentidega, aga kes riskiks panna miljoneid
franke magama pelga jutu peale, et keegi kusagil ja kunagi o l i filmimees.
Mida võiski Karassev-Orgusaar Pariisis huvilistele pakkuda? Jutu kõrvale
ainult oma kahe filmi, „Väejuht” (1969)
ja „Autojuhid” (1974) helilinte — aga
viimane polnudki ajaloofilm. Mängida
lint ette ja rääkida saalis juurde kogu
sündmustik ning teisel korral tudengitele helilint ette mängida ja küsida neilt,
milline küll võis olla heli põhjal selle filmi pilt. Nii et tegemist on vaid omapäraste filmiõpetuslike eksperimentidega.
Ene Rämmeld kaotas 1976. aasta
maist, Karassevi „ärahüppamise” järel
Eesti NSVs mitmeks aastaks kõik võimalused loominguliseks tööks. Nii sattus temagi „riiulile”. Ene koos poeg Lur-

buga pääsesid „raudse eesriide” tagant
Prantsusmaale 1981. aasta talvel. Nende
vastuvõtt Pariisis Charles de Gaulle’i
lennuväljal kujunes igati suurejooneliseks: sajad silmapaarid, sh isegi Bresti
linnapea, kes seejärel pidi sõitma Tallinna sõprussidemeid sõlmima, ning koguni suur roosikimp president Mitterran,
d ilt. Südamlik vastuvõtt ei tähendanud
Prantsusmaal igapäevast tähelepanu ja
toetust ning nüüd tuli argielus kõigil asjaosalistel ise hakkama saada. Peagi selgus, et KGB ennustas õigesti Ene Rämmeldile ette tema tulevikku: nagunii teie
s e a l uusi suuri filmiosi enam ei saa
ning niikuinii s e a l lahutate end
abikaasast. Nii kõik ka läks.
Eesti, 1980. aastate lõpp: aina kiirenev perestroika ja laulev revolutsioon,
seni seisnud sahtlikirjutiste ja riiulifilmide avalikkuse ette toomine, sellega
kaasnev siiras avastamisrõõm. Tagasivaates tohiks vist küll nentida, et ei romaane ega filme olnudki meil peidus
kuigi palju. Eesti ajakirjanduses heie-

Rein Maran, Rein Orn ja Ada Lundver (Meeri).
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tasid paar loomeinimest 1988. aasta lõpul mõningaid mõtteid, et Vladimir Orgusaar võiks tagasi tulla või vähemasti
asuda läbirääkimistesse võimaliku
koostöö osas. Ent kõik jäi sinnapaika ja
asjaosalised jäid edasi seisma oma senistesse „riiulitesse”.
Orgusaare kibestumine jätkus ka
muutuvates oludes, sest pikaajalisele
avalikustamise jutule vaatamata sai ta
isegi veel 1989. aasta kevadel kasutada
iseenda filmist vaid kehvapoolset videoreproduktsiooni, mille põhjal ei saanud hinnata ei operaatoritööd, kaadrikompositsiooni ega tonaalsust jms. Filmifestival „Vabaduse ekraanid” kujunes tema jaoks loomulikult küll tähtsündmuseks, ent rohkem tagantjärele
tähendusega.
Eesti üleminekuperioodil aitas Orgusaar oma kontaktide ja sidemetega
(või lihtsalt lõunasöögi väljategemisega) mitmeid Eesti poliitikuid ja kultuuritegijaid Pariisis, sh augustis 1989 ka
siinkirjutajat. Pisut hiljem aitas ta PrantRein Maran, Vladimir Karasjov ja
Margit Goldi (Minni).
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susmaal ja otseselt Pariisis välisminister
Lennart Meril kanda kinnitada, samuti
korraldas Soome Instituudis ulatusliku
Eesti ajaloo alase näituse, siis aitas Eesti
Instituuti jne. Võimalik, et kogu tema
potentsiaali ja nõuandeid ei osatudki
ära kasutada. Peagi sai Lennart Meri
Eesti Vabariigi presidendiks. Järgneval
riiklike autasude jagamisel jagus neid
Pariisis mõnel aastal ühele ja järgneval
aastal teisele, ent mitte kunagi VladimirGeorg Karassev-Orgusaarele. Vaevalt
saab siin näha mingit pahatahtlikkust,
pigem unustas uutesse kõrgustesse
tõusnud president Meri lihtsalt ära kunagise kineasti Orgusaare uuemaaegse
töö ja teened Eesti edendamisel Pariisis.
2006. aasta kevadel jäi talle kutse saatmata ka 8. Eesti filmifestivali korraldajate poolt ning Karassev-Orgusaar saatis
korraldustoimkonnale Pariisist kirja, et
ilmselt ei osatudki talle enam kutset saata. Või arvas koguni keegi, et ilmsesti
on ta juba kusagil ära surnud. Nii ei olegi Vladimir-Georg Karassev-Orgusaar
Vladimir Karasjov Patarei vanglas
võtetel.

1976. aasta kevade järel kordagi enam
Eestit külastanud. Temalt võeti ära NSV
Liidu kodakondsus ja ta visati välja Eesti NSV Kinoliidust, ehkki ise peab ta end
Eesti filmimeheks ja kodanikuks.
Ene Rämmeld käib nüüd üsna tihti
Eestis, temast on ilmunud isikuraamat
„C’est la vie. Elu on selline” (Tln, 2004)
ning läinud aasta oktoobris esitleti teist
— „Bonjour de Paris! Tervitus Pariisist!”. Raamatut pole aga VladimirGeorg Karassev-Orgusaare kohta ja ei
ole kuulda, et midagi põhjalikumat üllitataks tema 75 aasta sünnipäevaks.
Aga veel kord tagasi „Lindpriide”
juurde. See jäeti riiulile nõukogude ajal.
Vististi jääb ta riiulile ka Eesti Vabariigi
ajal, mõistagi küll muudel põhjustel.
Sest kellel on tõtlikus Eestis tänasel päeval aega ja tahtmist kinoekraanidel süveneda neljatunnisesse filmi, mille
valmimisest on möödas juba üle kolmekümne viie aasta ja kus põhiteemaks põrandaaluste revolutsionääride siseheitlused ning inimeste „ümberkasvamiRein Maran ja Vladimir Karasjov
metsatalu episoodis.

sed”? Võib-olla filmiajaloo tudengid?
Lihtsalt muud asjahuvilised? Või mõned veidrikud? Paraku jagus Kumu saalis „Lindpriide” linastamisel piisavalt
vabu kohti, ehkki on selge, et veidrikud
vaatavad tõsiveidraid asju ning „Lindpriid” sinna ei liigitu. Kumu saalis jagub
vabu kohti ka hoopis nüüdisaegsematele linateostele. Pigem on nii, et kes viitsib praegu vaadata kinosaalis neli tundi
möödanikku, mida oleme tahtnud nii
väga ära unustada. Või on vastupidi ja
filmi hiilgeaeg on koguni veel ees? Siis
küll juba näiteks kas karmi ajalootõe ja
tegelikkuse ühe allikana?
Nagu eespool märgitud, on filmi
aluseks bolševik Anveldi raamat. Kindlasti väärib märkimist, et üldkättesaadavaks muutus raamat alles Jaan Anveldi
100. sünniaastapäeva tähistamisega
1984, mil see ilmus „Eesti romaanivara”
sarjas. Üsna kindlalt võib arvata, et mitmed kunagised ärakeelajad ei olnud
raamatuga mitte eriti kursis.

Vladimir Karasjov lõbumaja episoodis.
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Siiski, „Lindpriid” ei ole ajaloofilm,
vaid pigem, nagu korduvalt on rõhutanud reþissöör Karassev-Orgusaar —
„fantasmide rida ühe kirjandusteose teemadel”. Võrdlus kinnitab, et pealtnäha
järgitakse romaani tegelasi ja sündmusi
kaunis täpselt. 1920. aastate algul, mil
Eessaare Aadu raamatut kirjutas, oli reetmine põrandaalustele tegelastele oluline
teema, meenutagem näiteks vaid Viktor
Kingissepa reetmist. Filmis muutub
Maur (Mikk Mikiver) oma ideede ja
ideejüngrite reeturiks. Aga kuhu sai ta
toonases olustikus üldse minna, kellele
võis ta toetuda? Noor arstipreili Meeri
(Ada Lundver) muutub aga põrandaaluseks. Üheks motiiviks on armastus, teisalt kaastundlik süda. Kõlab küll triviaalselt, filmis aga siiski mängitud küllaltki
usutavalt. Prostituut Minni (Margit Goldi) on Maurist küll kehvemas olukorras,
kuid tema tegeleb siiski vaid iseenese
müügiga ja ei müü teisi. Nii need inimsaatused seal aina põimuvad, mõjutavad
ning ka kujundavad üksteist.

„Lindpriide” kui filmi võtmesõnaks
jääb kunst, aga nii käsitleti siin põrandaaluste „linnupriide” võitlust, mis
1970. aastate NSV Liidus ja Eesti NSVs
ammuilma teistmoodi kanoniseeritud.
Eessaare Aadu tegelased olid endas
märksa kindlamad, Karassev-Orgusaare tegelased on tihti kahtlevad. Kaanonid nõudsid 1970-ndatel revolutsionääridest ainult „raudmehi”, siin toob aga
keegi kinolinale lihast ja luust inimesed.
Vladimir-Georg Karassev-Orgusaare
võiksime vististi asetada legendaarsete
1960. aastate plejaadi tegusate meeste
hulka. Ta oli igas asjas nõudlik maksimalist, tal olid efektsed „filmiajud”, lisaks tugev teoreetiline baas ja raudne
analüüsioskus. Tema tippsaavutuseks
jääb üks väga tähelepanuväärne neljaseerialine linateos ja sellest põhjustatud
hilisem keerukas elusaatus. „Lindpriide” metafoor on tegelikult väga hea
aines Karassevi enda elukäigu iseloomustamiseks, sest mees tegi sellenimelise filmi ja samas otsekui manifesteeris

Ene Rämmeld (Illi) ja Ago-Endrik Kerge (Kill).
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iseenda edaspidise terve elu, sest nii temast endast kui ka tema kõige lähedasemast inimesest said lindpriid. Kes oskaks küll öelda või lahti mõtestada, kas
oli see inimsaatuse ettemääratus või juhuslik inimsaatus ettemääratud elamise
ajas?
Me ei tea ega saagi teada, mida eesti
kultuurile või eesti filmikunstile on tähendanud ühe tipu, hea filmireþissööri
ja omapärase -kriitiku täielik kaotsiminek. Ei tahaks aga kuidagi leppida mõttega, et selle särava loomeinimese kannatused on olnud asjata — suuresti tuulde läinud elu, millel küllaldaselt potentsiaali muutuda legendiks juba oma eluajal. Miks küll ühest inimesest, juhtumist või loomingust saab legend ja teisest mitte? Milline osa on siin ajal, kuhu
oleme sattunud elama, või filmikunstniku iseloomul ja tema väärtushinnangutel. Keskkonnal või iseenda valikutel? Kas seisneb küsimus selles, kellel
veab ja kellel mitte? Kõigil ei saagi „vedada”, aga kas siis leppida sellega või

oma saatuse kiuste visalt vastutuult
pürgida? Jääda truuks oma põhimõtetele ja teistele rahulikult otsa vaadata.
Ka nüüd, kui Eesti NSVst on ammu saanud EV ning mõni Paulus muutunud
Sauluseks. Võimalik, et loomeinimesele
on sellest kõigest vähe. Tema püüdlused on mõistetavad, sest loomeinimest
ei ole justkui olemas — vähemalt mitte
laia avalikkuse jaoks —, kui tal ei ole
oma publikut. Legend saab sündida
vaid siis, kui midagi on reaalselt ette
näidata. Aga sünnib ka siis, kui „ettenäidatavat” on oludest tingituna üpris
väheks jäänud.
* Tegelikult on veel pikem mängufilm 21.
mail 2005. aastal lennuõnnetuses hukkunud
Olav Neulandi neljaseerialine „Näkimadalad“ (1987—1988) Herman Sergo romaani
järgi — üle viie tunni. (Toim)

Märkus:
TMK veebruarinumbris ilmub Küllo Arjakase ülevaade „Lindpriide“ ärakeelamise protokollidest.

Enn Säde fotod

Rein Maran, Vladimir-Georg Karassev-Orgusaar ja Ene Rämmeld Pariisis Karassevi
kodus 19. detsembril 1989. aastal.
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„Lindpriide“ autori kiri, mis loeti ette
filmi linastamisel Kumus 1. aprillil
2006

Lugupeetud filmivaatajad!
Te tulite täna siia vaatama filmi, mida
näidatakse publikule keskmiselt kord
seitsmeteistkümne-kaheksateistkümne
aasta jooksul. Pikk aeg, eks ole? Ja üha
kaugemal filmi tegemise ajast, nüüd
juba 36 aastat tagasi! Vahepeal on juba
üles kasvanud paar põlvkonda uusi
vaatajaid. Sellepärast mõni hoiatus
asjast mitte kursis olevale vaatajale.

Esiteks: see POLE TELEFILM, kuigi
tehtud televisiooni rahadega ja MINGITUD seeriafilmiks. Film on tehtud SUURE EKRAANI jaoks. Ja, mis kõige hullem, seda filmi ei saa (ja EI TOHI!) vaadata seeriate kaupa. Kes oleks lugenud
minu „Eesti filmi ajaloo leheküljekest”
Hando Runnelile pühendatud kogumikus (kogumiku pealkirjaks „Läbi äreva

Enn Säde foto

Vladimir-Georg Karassev-Orgusaar ja prantsuse nimekamaid dokumentaliste Jean
Rouch CinémathÔque Fran½aise’is pressikonverentsil pärast „Lindpriide“ esitlust
17. detsembril 1989.
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vere”), see teaks, et ma keelan üldse selle filmi vaatamist osade kaupa.
Film on, jah, mõeldud ÜHEKS neljatunniliseks ELAMUSEKS (lühikese vaheajaga filmi keskel). Sest ainult seesugune vaatamine aitab filmi MÕISTA,
kuna see ei ole ajaviite-, vaid MÕTLEMISFILM, filosoofiline PARABOOL,
mis RÕIVASTATUD külamuinasjutu
rüüsse. Aga nii, et seda muinasjuttu tuleb vaadata ÜHE HINGETÕMBEGA.
Kui ei — film karistab: ta on nagu
LAUSE (ja filmi läbiv Hando Runneli ja
Tormise ballaad), millest EI SAA aru
POOLE LAUSE (või POOLE BALLAADI!) kuulamisega. Igal juhul POOLE
FILMI vaatamine vaesustab ja isegi
moonutab TERVIKUT.
Teiseks: vaadates seda filmi ei tohi
hetkekski unustada, et see EI OLE EI
OLUSTIKU- EGA KA MITTE AJALOOFILM. Olustik filmis TEENIB vaid DEKOORUMI rolli ja „vormib” endast
vaid NÄHTAMATUT PINGEVÄLJA,
mille sisse sattuvad (või on juba sattunud) selle filmi tegelased. See pinge(või kui tahate, magnet-) VÄLI haarab
ühel või teisel viisil enda sisse filmi tegelasi ja ühel või teisel viisil HUKUTAB
need. Filmi tegelaste prototüüpide otsimine on asjatu vaev (neid oli romaanis,
kuid sellest ei peetud kinni filmis). Eksivad ka need (nagu näiteks prantsuse filmiajaloolane Marcel Martin), kes seostavad filmi tegevustikku 1. detsembri riigipöördekatsega: Eessaare Aadu kirjutas oma romaani mõni aasta ENNE 1.
detsembrit. Romaanis on kätketud autori MÄSSUEELSED FANTASMID, kuid
mitte järelkaja mässukatsele.
Kolmandaks: eesti vaatajal oleks kasulik teada, et „hurmava” kommunismi
pingevälja kirjelduseks on, jah, kasutatud Eessaare Aadu LÕPETAMATA romaani LINNUPRIID. Kui teada, kuidas
lõppes selles pingeväljas tegelik Eessaare Aadu elu (surnuks piinatud ülekuulamistel NKVD keldrites Moskvas), kui-

das lõppes Anveldi juhitud nn 1. detsembri ülestõus (täielik lüüasaamine!),
kui teada selle pingevälja olemasolust
Eestis ja Venemaal veel palju muud,
omandab filmis näidatu palju tihedama
„juhtimatute assotsiatsioonide” tiheduse ja paljud episoodid filmis TAGURPIDITÄHENDUSE (see oli just see, mis filmile heideti kõige enam ette Moskvas,
kust ka filmi HÄVITAMISE idee, mille
kohta ei ole veel täninigi teada, kas see
idee sündis Tallinnas või Moskvas).
Te võite muidugi küsida, miks ma
jagan oma hoiatusi teile siin praegu paberilt ja teise mehe suu kaudu ja miks
ei ole mind ennast saalis? Aga ainult sellepärast, kallid vaatajad, et mind mitte
keegi sellele üritusele siin pole kutsunud. Selle organiseerijad ei vaevunud
isegi teatama otse mulle, et säärane üritus toimub (võib-olla arvasid, et olen
juba Manalas…).
Sellepärast ei saanud ma neid (ega
teid) varem hoiatada filmi vaatamise
raskustest. Mis mul nüüd üle jääb, kui
hoiatused tehtud, kui et soovida teile
HEAD VAATAMIST. Kui Jumal tahab,
kohtumiseni siis seitsmeteistkümne aasta pärast…
Teie Vladimir-Georg Karassev-Orgusaar Pariisist
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Vladimir-Georg Karassev-Orgusaar
1988. aasta sügisel Eesti saatkonnas
Pariisis.
Ago Ruusi foto

VLADIMIR-GEORG KARASSEVORGUSAAR (sünnijärgselt VladimirGeorg-Julian Orgusaar, 1953—1976
Vladimir Karasjov) on sündinud 14. detsembril 1931. aastal Tallinnas. Pärast isa
surma viidi ta Venemaale. Ta on õppinud
1955—1958 Tomski ülikoolis ajalugu ja kirjandust ning 1959—1965 Moskvas Üleliidulises Riiklikus Kinematograafiainstituudis (ÜRKI, VGIK) filmiteadust ja -lavastamist. 1964—1965 osales ta Moskvas nn kinematograafilise teatri loomisel. 1965. aastal
Tallinna naasnud, töötas ta Tallinnfilmis ja
Eesti Telefilmis stsenaristi ja reþissöörina
ning poole kohaga nädalalehes Sirp ja Vasar
filmikriitikuna. Mais 1976 Cannes’i filmifestivali ajal palus ta Prantsusmaa ametivõi104

mudelt poliitilist varjupaika. Prantsuse üldsuse abil nõudis ta oma abikaasa Ene Rämmeldi ja poeg Tarahi väljapääsu NSV Liidust, mis saavutati viie aasta pärast. Märtsist 1981 algas Karassev-Orgusaare ligi
pooleteise aastakümne pikkune koostöö Raadio Vaba Euroopa / Raadio Vabadus (RFE/
RL) eesti ja venekeelsete saadete toimetustega. Tema peateemaks kujunes Eesti sovetiseerimise lugu ja selle tagajärjed. Aasta hiljem algatas ta RLi kaudu langenud vabadusvõitleja päeva tähistamise mõtte 27. märtsil
— poliitilisel põhjusel vangistatud Tartu
Ülikooli teadlase Jüri Kuke hukkumise
(Volgogradis 1981) tähtpäeval. Ta on esinenud Prantsuse ajakirjanduses publitsisti ja
filmikriitikuna, korraldanud Pariisis Eestit
tutvustavaid üritusi, muu hulgas Pompidou keskuses ja Pariisi Soome Instituudis.
Karassev-Orgusaar valiti 1990 Eesti Kongressi saadikuks ja kahel järgmisel aastal oli
ta Eesti Komitee esindaja Prantsusmaal, samuti on ta Association France-Estonie—
Pont de la Démocratie asutaja ja kaaspresident. Tema filmiloomingust on olulisim neljatunnine mängufilm „Lindpriid“ (1971)
Eessaare Aadu romaani motiividel, mis
pandi riiulile ja määrati hävitamisele, kuid
päästeti kolleegide poolt. Filmi ametlik esilinastus teleekraanil leidis aset 1989. aastal,
seda on näidatud ka Suure Prantsuse Revolutsiooni aastapäevale pühendatud „Vabaduse ekraanide“ festivali raames Pariisis
ning viimati läinud kevadel 1.—2. aprillil
Kumus Eesti filmipäevade ajal.
Vladimir-Georg Karassev-Orgusaare filmid: 1967 „Eelkäija“ (dokfilm); 1968
„Pööripäev“ (dokfilm); 1969 „Väejuht“
(dokfilm); 1969 „Uus aeg“ (dokfilm); 1971
„Lindpriid“ (mängufilm); 1973 „Rasked
aastad“ (mängufilm, „Lindpriide“ lühendatud ja kohandatud variant); 1974 „Sepikoda“; 1974 „Autojuhid“. Raamatud:
1988 „Molotov ja meie“; 1988 „Molotov, Vorošilov ja meie“; 1989 „Molotov,
Vorošilov, Soome epopöa ja meie“; 1990
„Þdanov ja meie“ (kõik välja antud
Stockholmis).

EESTLASED VIGU PARANDAMAS
ehk väikevormidest suurvormini,
disainist reekviemini
MÄRT KUBO

„EESTLASED KREMLIS“. Reþissöör:
Toomas Lepp. Autor ja produtsent: Juhan
Aare. Operaatorid: Aare Varik, Gennadi
Slavtšik ja Magnus Suitso. Helilooja:
Toomas Kõrvits. Monteerijad: Aivar
Müür, Rauno Kanne ja Kalle Käärik.
Arvutigraafika: Renee Kelomees. Filmitoimetaja: Jaan Ruus. Toimetaja: Illar Mõttus. Tegevprodutsent: Merike Viilup. Konsultant: Enn Tarvel. Digital Betacam, Beta
SP, 61 min 43 s, värviline ja mustvalge.
© Eesti Kultuurfilm OÜ, 2006.
Juhan Aare filmiteoses „Eestlased
Kremlis“ on keskseks episood, kus
Mihhail „Perestroika” Gorbatšov on
kutsutud külla neljakümne kaheksale
Eestist Nõukogude Liidu rahvasaadikute kongressile läkitatud saadikule. See
juhtus 1. juunil 1989 Kremlis. Samal
päeval oli akadeemik Endel Lippmaa
teinud 2500 delegaadile ettepaneku
moodustada komisjon, kes uuriks Molotovi-Ribbentropi pakti juriidilist sisu
ja lisaprotokollide olemasolu. Poliitiline
olukord impeeriumis oli selleks ajaks
muutunud pingeliseks. Oli vaja reformidega edasi minna. Kui kaugele aga
ja mida muutused kaasa toovad, seda
aimasid vaid vähesed. Lootusi vabadusele ja paremale elule oli aga kümnetel
miljonitel.

Gorbatšov saabus kohtumisele joviaalses, sõbralikus õlalepatsutamise
meeleolus, ehkki ta tõenäoliselt aimas,
et midagi on pahasti. Meelitavalt käis
ta välja oma teadmised Eestist, et see on
maa, kus armastatakse väikevorme ja
disaini. Eesti saadikud olid pinevil — oli
ju kaasa võetud pomm, mis tuli lõhata.
Eesmärgiks Suur Pauk, mis paiskaks
Eesti välja Nõukogude impeeriumi piiridest. Muidugi, see ei olnud päris
pomm, ega eestlased ei ole ETA, ammugi mitte moslemiterroristid. See oli midagi enamat kui pomm, see oli juriidiline ja poliittehniline tuumapomm, mis
pooleaastase lõhkamise käigus disainiti
reekviemiks N Liidu lagunemise algusele. Eesti demokraatlikult meelestatud
saadikud kujundasid poliitilistest väikevormidest suurvormi. Selle suurvormi kirjutamise lugu näitabki meile Juhan Aare, reþissöörina Toomas Lepp.
Aare oli 80-ndatel tegevpoliitik, nn
fosforiidisõja keskne tegelane, Eesti saadikurühma liige Kremlis. Tal oli missioonitunnet, ta mõistis, et sünnib midagi suurt ja jäävat. Seepärast oli tal tõelise
ajakirjanikuna sulepea soojas ehk kaamera pihus. Tulemus on unikaalne. See,
mida me näeme, seda me näeme, ja kuuleme. On faktid, mida saab erinevalt
hinnata, aga olnud sündmused on nähteater muusika kino
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Filmi „Eestlased Kremlis“ autor Juhan Aare, operaator Aare Varik ja reþissöör
Toomas Lepp Leedus Ristide Mäel juulis 2005.

taval. Nii oli. Miks oli nii ja mitte muudmoodi, on hoopis teine lugu. Teisi lugusid kirjutagu ja näidaku teised. Näiteks
Mart Laar, Trivimi Velliste, Edgar Savisaar, Tiit Made jt. Mida mõned on ka
teinud. Nägemuste rohkus loob aluse,
et kunagi kirjutatakse uued ajalood, mis
taasloovad ja mõistavad toonaseid aegu
igavikulisematelt algetelt.
Aare teosel on teinegi telg, mis on
hästi nähtav. Selle ühes otsas on jumalik idealism, algidee vabadusest, mida
vaimselt hoiab ja levitab Rooma paavst
Johannes Paulus II. Paavst on pärit
Poolast. Poola on tegija, temaga arvestatakse, sest seal elab 40 miljonit inimest.
Poola on samuti nagu Eestigi vene karu
käpa all, aga tema vaim on veel terve,
tema kultuur on võimas. Ja nüüd on neil
paavst, Jumal on tulnud päris lähedale
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ning selle alge puudutust ja tuge tunneb
ametiühingute mässuline liider Lech
Walesa. Filmi alguses näeme liikumise
„Solidaarsus” liidrit väitmas, et ainuüksi Püha Isa olemasolu andis tuge ja äratas poola rahva. Tema sõnad viisid tegudele — filmi telje teine ots —, mis käivitas sotsialismileeri lagunemise.
Filmi lõpus näeme kaadreid paavsti
külaskäigust nüüd juba vabasse Eestisse, näeme Walesat vastu võtmas Maarjamaa Risti kui eestlaste tänu mehele, kes
oli julgem kui teised ja keda oli puudutanud jumalik alge — usk vabadusse.
Niisugune ülev, kõrgemate sfääride
raam õilistab, annab taevase tähenduse
maapealsele võitlusele Kremlis ja sellest
väljaspool. Autor seab läinud sajandi
suurmehed lähestikku: Lenini, Stalini
ja Johannes Paulus II. Võitjana sajandi

kestnud lahingust väljus paavst, tema
inimlik ja õiglane sõnum. Kurjus sai seekord lüüa, üks tema impeerium oli lagundatud. Ja eestlastel oli selles töös oma
osa, suur osa: lüüa serviti, kaalutletult,
õigel ajal ja õiges kohas, täpselt ja teravalt. Lüüa argumentidega, tõe loogikaga,
usuga, kirglikult — ja lauldes!
Dokumentaaldraamas on autorite
poolt vähem või rohkem välja joonistatud tegelasi ja sündmusi. Pakun omapoolse nägemuse nende kohast filmis.
Otsustavaid tegelasi on vähemalt
kaks, Aleksandr Jakovlev ja Endel Lippmaa. Esimene oli vene demokraatliku
liikumise üks liidreid, kes taotles vägivallatut teed Nõukogude Liiduga vägivaldselt liidetud rahvaste vabanemisel.
Põnev on tema ülestunnistus 8. aprillil
2005, milles ta avaldab, et MRP komisjonis, mille tööd ta suunas, ei saanud mitte
kõik selle liikmed aru, kuhu viib NSV
Liidu ja natsi-Saksamaa salaprotokollide kehtetuks tunnistamine alates allakirjutamise hetkest. Sest pärast nende
tühistamist avas rahvasaadikute kongress tee Balti liiduvabariikide lahkulöömisele N Liidust ja iseseisva riigi taastamisele. Vale, sobing ja ülekohus tiriti
päevavalgele. Kongressi otsus oli kui
võti Baltimaade demokraatidele avamaks vabaduse uksi. MRP kehtetuks
tunnistamine tähendas võimalust rajada Eesti riik õigusliku järjepidevuse alusel. See oli põhimõtteline küsimus ja
ainus sobiv tee riigi arenguks. Kongressi
saadikute enamik nüanssidesse ei süüvinud ja tuleviku suhtes asjatundja ei
olnud. Muide, ega ka 1940. aasta mässulised „revolutsionäärid” Vabaduse platsil saanud aru, kelle käsi juhib sündmusi ja mis asja nad ajavad.
Ehkki filmis näeme sõjaveteran Vassili Obrazi puldist meeleheitlikult selgitamas, et MRP tühistamine lagundab N
Liidu. Saali emotsionaalne seisund oli
aga juhitud teises suunas. Mulle tundub, et viiskümmend aastat fašismivas-

tast propagandat oli vene inimesele mõjunud nii, et olnuks häbi mitte hääletada
tühistamise poolt. Teistsugune positsioon tähendanuks koostöö heakskiitmist fašistidega ja hitlerlastega. Just sellepärast vältis Jakovlev MRP komisjonis
tuleviku täpset juriidilist analüüsi, keskendus minevikule ja järgis hoolikalt tavanorme, et kongressi saatuslik otsus juriidiliselt korras oleks. Niisugused demokraatlikud mängud siis.
Akadeemik Lippmaa on elus ja filmis erakordse poliitilise vaistuga tegelane, kes saksa täpsusega õige dokumendi õiges kohas õigel ajal ja sobivas
soustis portfellist välja võttis, väärikalt,
naeratavana ja ilmsüüta näoga presiidiumilauale asetas ja edasistele protsessidele „põhja” tegi. Olen kuulnud, et
mitte alati tal seda dokumenti vajalikul
kujul portfellis ei olnudki, aga tema akadeemiline soliidsus, sirge selg, head maneerid ja raudne loogika murdsid peaaegu alati tee lahenduseni. Lippmaa karisma vastu on raske seista. Lepal on geniaalne montaaþivõte, kus näeme Gorbatšovi ülestõstetud käsi hetkel, mil
Lippmaa salaprotokolle tõestava dokumendi Kremlis tema ette asetab. Akadeemik tegi „põhja” ka fosforiidisõjale.
Tema tegevus iseseisvuse saavutamisel
ja pärast seda on erakordselt põnev ja
vääriks omaette lugu.
Teised tegusad saadikud Eesti leerist. Vaino Väljas on kahes episoodis
tegemas otsustavaid asju. Esmalt näeme
teda tunnistamas endise EKP I sekretärina, et Hirvepargi protestiaktsioonide
korraldajad ja MRP avalikustamise algatajad väärivad rahva austust ja lugupidamist. Märgilise tähendusega avaldus. Teises episoodis, 16. novembril
1988, paneb Väljas Eesti Ülemnõukogus
hääletusele suveräänsusdeklaratsiooni.
Saalis oli rohkesti kuulekaid, isegi ustavaid kommuniste ja ka neid, kes kõhklesid otsuste langetamisel. Kui aga parteijuht Väljas ise kohe sirge käe poolthääle
teater muusika kino
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„Eestlased Kremlis“. Juhan Aare ja Mihhail Gorbatšov aprillis 2005 Moskvas.

märgiks püsti tõstis, siis järgisid kommunistid tavakombeid ja hääletasid
kuulekalt poolt. Küllap ei aimanud nemadki, mille poolt olid ja kuhu asi tüürib. Filmi autorite aktivapoolele sean
kindlasti tõsiasja, et suveräänsusdeklaratsiooni lugu on esimest korda esitatud
terviklikult ja asetatud oma kohale ajaloos. Mis omab rahvusvahelist kaalu,
nagu väidab Igor Gräzin.
Viktor Palm, samuti akadeemik, on
oma terava mõistuse, raudse loogika ja
olukorra kiire analüüsi ning hindamise
abil otseselt mõjutanud sündmusi
Kremlis. Tema suurroll oli töö regioonidevahelise saadikurühma juhatuses.
Saame teada, et just tema hoidis ära Boriss Jeltsini liiga varase mõjulepääsu
protsesside kulgemises. See võinuks
sündmuste arengut forsseerida ja pärssida eestlastel oma eesmärkide saavutamist. Saadikurühma juhatuses sai Palm
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asju ajada niisuguste väljapaistvate vene poliitikutega nagu Gavril Popov,
Andrei Sahharov, Juri Afanasjev ja juba nimetatud Boriss Jeltsin. Palmi kaudu toonitab Aare filmis, et eesti demokraadid Kremlis tegutsesid kuluaarides
oskuslikult ja suutsid oma poliitilist mõju laiendada teiste regioonide saadikute
toel.
Selles õhkõrnas ja etteaimamatus
saadikutöös tutvustavad autorid meile
poliitteatri tegelastena kavalat ja rahutut Hardo Aasmäed, täpset ja emotsionaalset Marju Lauristini, hajevil, aga
sirgeselgset Arnold Rüütlit, arhitekte (!)
Irina Rauda ja Ignar Fjukki, psühhiaatrit (!) Arvo Haugi, akadeemikuid Mihhail Bronšteini, Enn Tõugut, Karl Rebast, sotsiaalteadlasi Klaara Hallikut,
Ülo Vooglaidu, ametiühingute liidrit
Siim Kallast. Meelde jääb seniajani varjus olnud Jüri Krafti täpne hinnang

„Eestlased Kremlis“. Vaino Väljas ja Jüri Kraft Riigikogus novembris 2004.

meeleolule Vabaduse väljaku miitingul
1991. aastal Vene tankide sissemarsi eel
— lahingussemineku magus hirm. Sihikindel ja vaimukas analüütik Gräzin
teavitas heas ja kõlavas vene keeles
avalikkust Kremli kõnepuldist esimest
korda MRP salaprotokollide olemasolust. Näeme ka Indrek Toomet, 60.
aastate üliõpilasrahutuste üht eestvedajat, kes on jõudnud ENSV Ministrite
Nõukogu esimehe ametisse. Nüüd esitab ta kongressile idee vabariigi isemajandamisest. Kremlis kõnnib ringi veel
Rein Otsason, kes pärast IME seadustamist 1. novembril 1989 asus Eesti Panga etteotsa. Savisaart näeme Vabaduse
väljakul rahvast julgustamas: e i isehakanud võimumeestele putšistlikus
Moskvas! Üks naljakas asi torkas tema
puhul silma. Gorbatšovi külaskäigul
Eesti delegatsiooni juurde on ta ainus,
kes oma koleda riietusega võib-olla tah-

tis solvata partei peasekretäri. Nagu ta
tegi seda ka 2006. aastal Kadriorus Inglismaa kuningannat tervitades. Põgusalt näeme eesti poliitseltskonnas ka internatse Jevgeni Koganit ja Vladimir
Jarovoid. Nende meeste realistlikke hirme ja hüsteeriat N Liidu lagunemise ees
vaigistab kummalisel kombel Gorbatšov isiklikult presiidiumist: rahunege,
rahunege, rahunege. Niisugune vastuoluline aeg ja põnevalt esitatud sündmused.
Venemaa poolt on olulised tegelased
sajandilõpu draamas Gorbatšov ja Jeltsin. Filmis nähtu annab aluse arvata, et
ka Gorbatšov ei aimanud, kuhu tema tagant kihutatud uutmine välja viib. Küllap ta ei mõistnud, et luba teha liiduvabariikides peaaegu kõike, välja arvatud lahti ütelda sotsialismist ja lahkuda
N Liidu piiridest, oli põhimõtteliselt
vastuolus arengu loogikaga ning initeater muusika kino
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„Eestlased Kremlis“. Professor Igor Gräzin Riigikogus novembris 2004.

meste ja rahvaste vabaduspüüdlusega.
Nii oligi ta kahe tule, demokraatide ja
stagnameelsete konservatiivide vahel.
Rahvas teid ei toeta, oli tema tarkus Eesti saadikutele, ja iseseisvuse asjus me
teiega läbi rääkima ei hakka, lisab ta.
Gorbatšovist jääb filmis mulje, et ta kandis nagu mingit märki messianismist. Ja
mitte üksnes juustepiiril. Veel aprillis
2005 loodab ta ja usub, et uutmine ja
avalikustamine riikide poliitikas võib
maailma päästa hädadest ja pöörata ilma uuele teele. Paraku, ka filmis näib
ta kohati naiivse idealistina. Sellisena
sobis ta Eesti asjale kaasa aitama küll!
Tema idealismi iseloomustab see, et ta
laskis purjus putšistid korraks pulti ja
ekraanile. Võim vedeles sel hetkel,
augustis 1991, Moskvas tänaval. Ja nagu
1918. aastal, nii oskasid eestlased selle
hetke ära tabada ja oma riigi välja kuulutada. Veel kaua jääme nautima kuul110

said kaadreid Toompealt, kus väärikalt
morn ja mustade prillidega Ülo Nugis
raksatab haamriga lauale: 69 häält poolt,
vastu ja erapooletuid ei ole.
Küll aga mängis selles otsustavas
võitluses oma osa terav rivaliteet kahe
liidri, Jeltsini ja Gorbatšovi vahel. Jeltsin
ihkas võimu, täit võimu, see on selge.
Olukord, mille Jeltsin lõi Venemaa lahkulöömisega N Liidust, oli erakordselt
absurdne ja jahmatav, selle visualiseerimine Aare ja Lepa filmis üllatab ikkagi.
Aga Jeltsini ürgsetes siberi instinktides
oli veel midagi enamat kui võimuiha.
Võib-olla oli see sügav slaavilikkus, venelikkus, lahtiütlemine võõrast ja koormavast kommunismist ja üleilmse revolutsiooni läbiviimise vaevast. Ennekõike Venemaa, nagu ta kunagi oli, tugev
ja mõjukas, omanäoline. Venemaa tuleb
üles ehitada slaavilikel alustel. Et võimutäiust saada ja Venemaa üles ehita-

Eesti Kultuurfilmi fotod

„Eestlased Kremlis“. Juhan Aare Aleksandr Jakovlevi kabinetis mais 2004.

da, selle nimel võib ka Eesti vabaks lasta.
Filmi põhjal võiks justkui arvata, et
oma tegevuses oli Jeltsin venelikult otsekohene ja vahetu, ta tajus oma võimalust olla ajaloo suurmees. Pangem tähele allkirja andmise episoodi Eesti iseseisvuse tunnustamisele. Erinevalt Rüütlist
oskab ta hetke suurust täpsemini sõnastada ja väljendada: õnnitlen teid riikliku
iseseisvuse puhul. Lihtsad sõnad, aga
kuidas on need öeldud! Et Eesti edaspidi pürib NATOsse ja haagib end lahti
Vene majandusest ja sõprussuhetest,
seda Jeltsin ei oodanud, selle peale ta
solvus. Aga viis väed ikkagi välja, ehkki
USA survel. Tol otsustaval hetkel, mil
Eesti rebis end Vene hõlmast lahti, ei olnud Gorbatšovil enam jõudu otsustavaks tegutsemiseks, Jeltsinil aga veel ei
olnud seda jõudu. See Lippmaa mõttekäik saab filmis veenva visuaalse kinnituse.

Kaksikvõim Moskvas oli üks teguritest, mis viis baltlased seatud eesmärkideni. Vastasel korral oleks täitunud endise välisministri Eduard Ševardnadze
ennustus uuest ja tundmatust diktatuurist. Filmis on see üks emotsionaalsemaid kõrghetki. Me näeme hirmu, peaaegu paanikat, mis võis olla paljude südames. Seda hetke tasub alati meeles pidada, et mõista rahvasaadikute reaalset
ohtu saada kuul või leida end Siberist.
Lühidalt veel kujutatud sündmustest. Domineeriv telg filmis on Eesti saadikute eesmärgid ja nende teostamine.
Autor sõnastab rahvuslikult meelestatud saadikute kolm ülesannet: isemajandava Eesti (IME) tutvustamine ja seaduslik tagamine, liiduvabariigi suveräänsuse idee esitlemine ja kinnitamine
ning MRP koos salaprotokollidega
õigustühiseks tunnistamine. Film peegeldab üsna põhjalikult, mismoodi
teater muusika kino
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sündmused kulgesid ja Eesti saadikud
oma eesmärgid täitsid. Saadikute tegevusele Kremlis lisavad Juhan Aare ja
Toomas Lepp laiema ajaloolise ning aktuaalse tausta: Poola ärkamine, Eesti lipu taastulek, fosforiidisõda kui esimene
avalik ja üldine vastuhakk N Liidus
(Lippmaa), neljakümne viie allkirjaga
„Balti apell“, öölaulupeod, Balti Nõukogu, Jeltsin Tallinnas, Riiginõukogu
esimese otsuse ettevalmistamine jm. Lisaks veel vanemad arhiivikaadrid meie
riigi hävitamisest NSV Liidu poolt,
kroonikalõike maailma sündmustest.
Niiviisi kujuneb käsitlus üsnagi laiahaardeliseks ja krestomaatiliseks panoraamiks „sajandi katastroofile” (Vladimir Putini hinnang) ehk N Liidu lagunemisele. Kellele katastroof, kellele aga
triumf. Autor ei paku üle, kui väidab,
et Eesti oli ideede generaator, sündmuste vedur. Hiir dinosauruse vastu. Mõtlev hiir, kui kasutada autorite tabavat
ütlemist.
Teen paar märkust. Paljude kaadrite
all võiks olla rohkem selgitavat teksti,
kohad, persoonid ja sündmused rohkem ära seletatud ja dateeritud. Olen olnud koos põlvkonnaga, kes on filmis
sündmuste keskel; näen, mõistan ja saan
enam-vähem adekvaatselt asjadest aru.
Kas ka uued põlvkonnad? Eesti allaneelamise kaadrid jooksevad filmist filmi
ühesugustena: piiriväravad avatakse ja
tankid tulevad sisse. Kas ei leidu midagi
veel? Siis see Stalin, ikka samad kulunud kaadrid. Küllap leiaks teisi, julma
ja jälki tõde emotsionaalsemalt paljastavaid arhiivikaadreid. Mõistatuslikud
lõpukaadrid — valeprohvetid ja mõrtsukad lendavad taevasse? Vanasõna ütleb ju, et tõde tõuseb, vale vaob.
Mõned järeldused
* Autorite tugevus on põhiliini täpne
järgimine, vahetult mittevajaliku materjali elimineerimine. Et materjali jätkub
enamaks, seda tõestavad erisaated ETVs.
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Saame jälgida lugu sellest, kuidas Eesti
saadikud keskenduvad peamisele —
Eesti lahtihaakimisele N Liidust seaduslikul teel, mis päädis võiduga. Viie aasta
pärast, 1994. aastal pidi Venemaa oma
väed siit välja tõmbama. Teine maailmasõda sai ka Eesti jaoks otsa.
* Uskumatu, aga vabadusvõitluse parlamentaarne vorm osutus tugevamaks
kui aastakümnetega sisestatud hirm
võimumonstrumi, NLKP aparaadi, julgeolekuorganite ja soldati kirsasaapa
ees. Praegugi on veel kõhe vaadata, kuidas seda tehti, kuidas nad julgesid, oskasid ja suutsid.
* Teos keskendub Idast lahkumisele ega
torgi teisi teemasid. Lugu sellest, kuidas
Läände jõuti, on samast ajast, aga teiste
meeste lugu. Meie tegime seda nii, võivad Aare ja teised demokraatlikult meelestatud saadikud Kremlis alati öelda.
Nüüd siis lõpuks on professionaalselt
tehtud filmidokument, mismoodi eestlased kõrgema klassi poliitikat tegid.
* Kui sa oled väike kui hiir, siis otsi liitlasi. Eestlaste koostöö vene ja teiste rahvaste demokraatidega oli määrav tegur
dinosauruse väljasuretamisel. Õppetund siis ja täna ja alati — demokraatia
on ainus viis, mille kaudu vähemalt lääne ja kristliku ilmavaatega inimesed
saavad kooselu edendada.
* Filmis kujutatud tegelased korraldavad N Liidu lagundamise peaaegu veretult. See tahk on autorite jaoks oluline.
Võib arvata, et ükskord oleks koloss
kokku varisenud niikuinii. Aga et see
teostus samm-sammult seaduslikult ja
rahumeelselt, on ime. Imed ei sünni iseenesest.
* Iga põlvkond kirjutab ajalugu uuesti.
Aja lõputu kulgemine selitab välja väheolulise ja võltsi, see muutub ajaloo otsatus kestmises tolmuks ja tuhaks, järele
jääb vaid eredalt särav teemant, tõde inimesest ja tema võitlusest.

KÕIGIS MEIS ON TEGELIKULT
OLEMAS IGAVENE TEISMELINE
Just Film festival 2006,
25. november — 2. detsember
ELEN LOTMAN

PÖFFi tulevikukapital, laste- ja noortefilmide festival Just Film laiendas
2006. aastal oma haaret. Just Filmi puhul
ei olnud küll tegemist kvantitatiivse
laienemisega, mis näis läinud detsembris paljusid filmisõpru suure PÖFFi juures hirmutavat, vaid pigem kvalitatiivse
arenguga, kuna 2005. aasta täissaalid
näitasid üsna selgelt vajadust võimaldada filmielamust suuremale hulgale publikule. Seetõttu toimusid Just Filmi seansid viimati lisaks Nukuteatrile ka Kinomajas.
Kinomaja ärkab. Vahepeal varjusurma langenud Kinomaja on viimasel
ajal selga sirutama hakanud, programmis ja tegijates on tunda värskust ning
seda tunnustab üha kasvav publikuhuvi. Just Film festival tõi sel aastal Kinomajja noortefilmide võistlusprogrammi
hilisõhtused ja korduslinastused ning
täiesti uue eriprogrammi nimega „Tänavakultuur”, millega kaasnesid ühtlasi
ka täissaalid. „Tänavakultuur” kätkes
endas kõike seda, mis on tänapäeva
noortele oluline, kuid jääb väljapoole
kooli- ja koduseinu.
Siinkohal annaks edasi korraldajate
tänusõnad grafitikunstnikele, kes aitasid kujundada Kinomajja festivali ajaks

Just Film festivali korraldaja Martina
Tramberg, Tiina Loki tütar, annab
Nukuteatri kinosaalile viimast lihvi.
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Filmiprojekti „Kõik nähtamatud
lapsed“ initsiaator, produtsent ja
lühifilmi „Ciro“ reþissöör Stefano
Veneruso vastab vaatajate küsimustele,
teda toetab Elen Lotman.

unustamatu miljöö ja lõid ka festivali
lõputorti kaunistanud „Wholecake”grafiti näol meistriteose hommage’ina
lõpufilmile „Wholetrain” (2006). Nimetatud filmi käis festivalil esitlemas lavastaja Florian Gaag, noor grafitikunstniku taustaga saksa reþissöör, kes ühtlasi lõi filmile muusika. Berliini filmifestivalil eriauhinnaga märgitud film on
tuntust kogunud kui esimene mängufilm, mis räägib insaideri pilgu läbi ja
ilustamata tänavakunstnike probleemidest.
Tänavakultuuri eriprogrammis linastus teisigi märkimisväärseid filme.
Tänapäeva filmikunsti enfant terrible’i
Just Film festivali publik.
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Larry Clarki („Kids”, 1995; „Ken Park”,
2002) uus film „Wassup Rockers” (2005)
on teos, mis ei jäta kedagi ükskõikseks.
Vaatajad, kellele Clarki stiil ja filmi tinglikkus arusaamatuks jääb, peavad filmi
amatöörlikuks soperdiseks, kuid nendele, kes mõistavad tähtsust, mida Clark
omistab pealtnäha tähtsusetule, ning
raskust, mida ta omistab näilisele kergusele, on „Wassup Rockers” kahtlemata
elamus. Mängufilmi ja dokumentalistika vahenditega omapäraselt manipuleeriv film annab noortel peaosalistel,
kes kehastavad sisuliselt iseennast, võimaluse olla korraga nii endanimelised
tegelased filmis kui ka nad ise. Võib-olla
just selline siirus oli mitmetele vaatajatele võõrastav, millest tulenes ka filmi
vaadanute arvamuste paljusus.
Noortefilm paelub noori reþissööre. Soome nüüdisaegset noortefilmi
esindas täispikk „Kaunitar ja kodutu“
(Tyttö sinä olet tähti, 2005), mis on pretsedent Soomes, kuna valmis reþissöör Dome Karukoski filmikooli diplomitööna.
Ei juhtu just tihti, et reþissöör saab lõpetada kooli täispika mängufilmiga, milles peaosalisteks samuti debütandid,
ning tööst saab kassahitt ja kaheksa riikliku filmiauhinna Jussi nominent. Festivali külastas filmi peaosa täitja Samuli
Vauramo, kelle karjäär pärast mainitud
rolli hakkab tuult tiibade alla koguma.
Kohtumisel vaatajatega tõdes noor näitleja, et õnne eest teha diplomitööks täispikk mängufilm võlgneb lavastaja paljuski kogenud operaatorile Pini Hellstedtile, kes andis nõusoleku algaja reþissööriga koos töötada ja avas seega
riiklikud rahastuskanalid. Hellstedti
töödest on Eesti kinodes jooksnud näiteks Aleksi Mäkelä filmid „Vinged vennad“ (Pahat pojat, 2003) ja „Matti — põrgu kuulub kangelastele” (Matti, 2006).
Programmis on alati linastunud küllalt palju debüütfilme. Ka äsja lõppenud
festivalil oli mitmeid teoseid, mis on lavastajatele saanud sammuks täispikka-

de mängufilmide maailma. Näib, et
noortefilm on noori reþissööre paeluv
þanr, sest siin on tihti rõhk pigem sisulisel julgusel kui vormilisel viimistletusel, samuti on publik enamasti siiram
ning vahetum. Kindlasti meelitab veel
filmitegemise tavapärastesse kaanonitesse mitte kinni jäänud noori lavastajaid ka võimalus töötada väljakujunemata näitlejatega.
Programmi filmid elavad edasi.
Saksa rahvuslikke filmiauhindu korjanud ning aasta parima filmi kategoorias
kandideerinud „Karm värk” (Knallhart,
2006) räägib tänavakultuuri mustemast
poolest, olelusvõitlusest, mida täiskasvanute kõrval peavad pidama ka teismelised. Nagu enamiku programmis linastunud noortefilmide puhul, olid ka
„Karmis värgis” just noorte peaosaliste
märkimisväärselt siirad ja vahetud näitlejatööd need, mis filmi vaatajate südamesse kirjutasid. Reþissöör Detlev Buck
tegi oma esimese täispika filmi kahekümne ühe aastaselt, ka „Karm värk”
on vahetu, realistlik, julge ja kompromissitu film, mida on huvilistel põhjust
oodata tulevikus Sõpruse kinno.
Alati on positiivne, kui festivali filmid hiljem kinolevisse jõuavad, nagu
näiteks Just Filmi auhinnatseremoonial
linastunud projekt „Kõik nähtamatud
lapsed” (All the Invisible Children, Itaalia,
2005). Tegemist on just nimelt projektiga, mitte lihtsalt filmiga, kuna taas on
ühte seanssi ühendatud seitsme reþissööri tööd, nende hulgas näiteks Spike
Lee, Emir Kusturica, sir Ridley Scotti
ja John Woo omad. UNICEFi ja World
Food Programme’i toetusel valminud
heategevuslik projekt käsitleb erinevate
filmitegijate kaudu laste olukorda maailmas, mis sugugi ei ole kõikjal roosiline.
Erinevalt PÖFFil täissaalidele läinud
rõõmsates toonides, sellega sarnasest
projektist „Pariis, ma armastan sind”
(Paris, je t’aime, Prantsusmaa, 2006) ei ole
„Kõik nähtamatud lapsed” kerge mee-

Just Film festivali noorteþürii ja parima
noortefilmi auhind Hõbedane
Teleskoop, mis läks saksa filmile
„Pilv“. Auhinda näitab festivali
korraldaja Elen Lotman.

lelahutus, sest nende lugude kaudu saavad sõna need, kelle hääl maailma lärmi
sisse kõige kergemini kaduma kipub —
laste hääl, kes kõikjal maailma kriisikolletes, nii kolmanda kui teise ja esimesegi
maailma hammasrataste vahel kõige
esimesena kannatama peavad. Selle filmi kinolevi tulud kingitakse UNICEFile
ja WFP-le, mis annab igale kinokülastajale võimaluse teha oma panus filmides
käsitletavate nähtuste vastu võitlemiseks. Publikuga kohtus projekti initsiaator, produtsent ja ühe lühifilmi reþissöör
Stefano Veneruso, kes seni on olnud
peamiselt suurtegijate assistent selliste
filmide juures nagu Martin Scorsese
Just Film festivali publik.
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„New Yorgi jõugud“ (Gangs of New
York, 2002) ja Mel Gibsoni „Kristuse
kannatused“ (Passion of the Christ, 2004).
Peale heategevusliku aspekti on tegemist väga nutika projektiga ning näib,
et selletaolised kogumikud võivad tulevikus olla üks võimalus näidata lühifilme, mis tihtipeale jõuavad vaid festivalipublikuni, ka tavalises kinolevis.
Noortefilmide programmis olnud
filmidest valis þürii välja kaks võitjat.
Peaauhinna pälvis Gregor Schnitzleri
„Pilv” (Die Wolke, Saksamaa, 2006), milles oli ühendatud noortedraama katastroofifilmiga, moodustades uudse ja
ootamatu „kompoti“, ning eriauhinna
sai Alberto Rodrigueze „7 neitsit” (7
virgenes, Hispaania, 2005).
Ka lastefilmide þürii andis pärast
pingelisi vaidlusi välja kaks auhinda.
Peaauhinna sai Berliini Kinderfilmfesti
võitnud Niels Arden Oplevi „Me saame sellest üle” (Drømmen, Taani, 2006),
mis põhineb tõsielu sündmustel ja räägib enesele kindlaks jäämisest ja õigluse
eest võitlemisest. Eriauhind läks südamlikule „Pobby ja Dinganile“ (Opal
Dream, Austraalia, 2006), filmile, mille
reþissöör Peter Cattaneo on meie publikule tuntud filmiga „Püksid maha!“
(The Full Monty, 1997).
Oma arvamust sai avaldada ka publik. Publiku lemmikuks oli tegelaskuju

Ahmed Ove Raymond Gyldenåsi filmist „Tommy põrgu” (Tommy’s inferno,
Norra, 2005); selle auhinna pani traditsiooniliselt välja Tallinna linnavolikogu.
Lisaks filmiprogrammile toimus Just
Filmil ka muid üritusi, nende seas oli
ehk märkimisväärseim Nukuteatris
avatud näitus Dresdeni DEFA multifilmistuudio asutamise 50. aastapäeva
puhul. 1. aprillil 1955. aastal Dresdenis
asutatud DEFA multifilmistuudio esimestest töötajatest olid vaid vähesed
otseselt filmitaustaga. Graafikud, lavakujundajad, nukunäitlejad ja lihtsalt huvilised teistest kunstivaldkondadest tegid entusiastlikult esimesi samme animafilmi alal ning ehitasid üles struktuuri, milles kuni riikliku stuudio sulgemiseni 1992. aastal valmis ligi 1500 animafilmi. Filminukkude näitus esitas valiku kaunimatest nukkudest läbi stuudio ajaloo ja tõi esile kunstnike käekirjade mitmekülgsuse ning nukumeistrite
tehnilised ja loomingulised oskused.
Näitus oli Nukuteatris, Lai tn 1, avatud
7. jaanuarini.
Just Film festival ei ole ainult noortePöff, see on üritus, kuhu leiavad tee ka
täiskasvanud kinokülastajad, mõned
ehk suure festivali eelsoojendust tehes,
teised sellepärast, et kõigis meis on
tegelikult olemas igavene teismeline —
tuleb ta ainult üles leida.

Aro Velmeti fotod

Eesti grafitikunstnike töid
Kinomajas
imetleb filmi
„Wholetrain“
reþissöör
Florian Gaag.
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MUINASJUTTE MOODSAST
MAAILMAST
ALLAN VALGE

„REBASENAINE“. Stsenarist, reþissöör ja
kunstnik: Priit Tender. Operaator: Indrek
Volens. Animaatorid: Märt Kivi, Andres
Tenusaar ja Kerttu Peet. Muusika: MärtMatis Lill. Produtsent: Arvo Nuut. 35 mm,
10 min, värviline. © Nukufilm, 2002.
„SÕNUM NAABRITELE“. Stsenarist,
reþissöör, kunstnik, animatsioon ja montaaþ: Priit Tender. Muusika: Märt-Matis
Lill. Jutustaja: Tõnu Kark. Heli: Horret
Kuus. Produtsent: Kalev Tamm. 35 mm
ja Beta SP, 11 min 19 sek, värviline. © Eesti
Joonisfilm, 2006.
Eesti anima noore põlvkonna esindaja Priit Tender on märkamatult jõudnud juba üle Jeesuse ea, aga nagu näitavad tema kaks viimast, küllalt eriilmelist filmi „Rebasenaine” (2002) ja „Sõnum naabritele” (2006) (arvestusest on
välja jäetud ühistööna sündinud ja seriaalist välja kasvanud „Frank ja Wendy” (2003—2005) ning õige noortele
mõeldud nukufilm „Miriam mängib
peitust”, 2004), on ta jätkuvalt katsetuste ja otsingute faasis. Nimetatud filmid on lausa erinevatest filmiliikidest,
valminud ka erinevates stuudiotes (küll
Eesti tugevaimates), esimene Nukufilmis ja teine reþissöörile kodusemas Eesti Joonisfilmis.

Rebasenaine
„Rebasenaine” ei ole küll Tenderi
päris esimene kokkupuude nukufilmiga, sest koos Mikk Rannaga tehti 1998.
aastal kahemõõtmelises lamenukktehnikas „Vares ja hiired”. Küll aga on
klassikalises ümarnukktehnikas „Rebasenaine” Tenderi esimene kokkupuude
kolmemõõtmelise filmitegemisega. Nii
selle kui ka filmi „Vares ja hiired” aineseks on peaaegu olematu, ääremaade
rahvakillu muinasjutt; esimese on jutustanud Lõuna-Ameerika maputše indiaanlased ja teise Kamtšatkalt pärit
itelmeenid.
See on lugu rebasest (kui uskuda jutustajat, siis muidu toredast, aga halva
iseloomuga isendist), kes ühel päeval otsustab minna taevasse oma onu vaatama. Talle hakkab seal kohe meeldima
ja ta soovib sinna jäädagi. Onu hoiatab
teda rebasele loomupärase vigurdamise
ja tembutamise eest. Antud lubadus on
aga varsti ununenud ja karistuseks on
surm ehk taevast alla heitmine. Eluvaim
jääb visale loomale siiski sisse.
„Rebasenaise” nõrgim osa on kahe
süþeeliini toomine filmi nappi kümneminutisse ekraaniaega. Rebase taevaskäigu looga olekski võinud piirduda
ning seda liiga lühikeseks jäävat ja kiirustades kulgevat segmenti sügavamaks arendada. Kuid miskipärast on
teater muusika kino
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„Rebasenaine“, 2002. Reþissöör Priit Tender.

sinna otsa lisatud ka lugu Elvise soengu
ja kostüümiga edevast iibisest (iseenesest hästi õnnestunud tegelaskuju), kes
igatseb oma soengusse samasugust
mooniõit kui rebasenaisel. Viimase
„lahkel” abil, hiigla suure, linnu enda
pikkuse naelaga ta selle endale pähe ka
saab. Rahu tema põrmule!
Tender suudab iidsele tšiili-indiaanlaste muinasjutule anda paari lihtsa liigutusega, eelkõige kunstnikutöös, tänapäevase ühiskonnakriitilise mõõtme.
Tänu sellele töötab film kahel tasandil
— teksti poole pealt iidse valmina ja visuaalselt nüüdisaegse mõistujutuna.
Filmi vaadates ei ole raske tõmmata
paralleele, maa — Tšiili või ükskõik milline muu diktaatorlik ja varakapitalistlik arengumaa, ning taevas — Ameerika
Ühendriigid. Tender on oma nukufilmi
118

kaasa toonud eesti animast tuttava teravmeelsuse ja detailide läbikomponeerituse. Kindral Pinocheti piltidega Tšiili
lipukesed markeerivad trööstitut, kõledat, kõrbelaadset tööstusmaastikku, mis
pikitud naftapuurtorni meenutavate
monstrumobjektidega. Lilleaeda ümbritseb okastraat ja pööblit hoiab eemale
kuulipildujapesa. Taevas—Ameerika
— avaneb klassitsistliku sammashoonega (Washington?), mille kohal kõrgub
kiri In God We Trust, dollariliblikad
lendlemas ringi. Hamburgeri ja koolapudeli peal jooksvad filmi algus- ja lõputiitrid toetavad seda. Taevas meenutab oma disainilt kangesti Stanley Kubricku „Kellavärgiga apelsini” (A Clockwork Orange, 1971) Korova piimabaari
— säravvalged plastkujud, ühendatud
narkootilis-uimase hedonismiga.

„Rebasenaine“.

Karakterite disain on peaaegu niisama õnnestunud. Rebasenaine on nartsissistlik, volüümikas, litsakas elunautleja.
Tema onu, kelles on küll parimagi tahtmise juures raske midagi rebaselikku
märgata — aga võimalik, et taevas muudab meid kõiki —, on pooleldi mikihiirelik, pooleldi gängsterlik ristiisa figuur.
Iibise traagilisest saatusest hoolimata on tegemist rõõmsameelseima ja värvikirevaima filmiga Tenderi loomingus.
Sõnum naabritele
Teater. Muusika. Kino 2003. aasta
veebruarinumbri „Persona grata“ rubriigi (artikli autor Sulev Teinemaa) lõpetab lause: „Küll tahab Priit Tender kunagi teha filmi, kus ta ise teeks kõik üksinda algusest lõpuni.” Oma viimase filmiga „Sõnum naabritele” saab ta sellele

maksimaalselt lähedale — stsenaarium,
reþii, kunstnikutöö, animatsioon ja
montaaþ kuuluvad selles kõik Tenderi
enda kätetöö hulka. Olemuselt kollektiivses kunstiliigis oleks patt rohkem
tahta. Enamikus filmitegijates vaiksemalt või tugevamalt tukslev Orson
Wellesi kompleks kõik ise teha peaks
sellega olema rahuldatud.
„Sõnum naabritele” on omamoodi
olustikupilt ja õrn irooniline kommentaar hetke elukorraldusele. Aastakümnete pärast võib seda ehk vaadelda kui
kroonikat meie aja trendidest.
Filmi korrusmajaühiskond on linlikult düsfunktsionaalne, ühine elukoht
ei tähenda veel ühiseid huvisid ega
nõua sotsiaalset lävimist. Filmi esimene
lause konstateerib situatsiooni: „Ühised
on neil vaid juhtmed ja torud.”
teater muusika kino
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„Sõnum naabritele“, 2006. Reþissöör Priit Tender.

Televiisoriparandaja Anti on kolmekordse antidepressantide doosi mõjul
saanud nägemuse paremast maailmast,
mida soovib oma naabritega jagada ja
ronib katusele televiisoriantenni külge
seda kuulutama. Ignorantses ümbruskonnas pole see aga sugugi lihtne. Järgmisel päeval armub Anti naabrist näitlejannasse Allasse, laseb lahti antennist
ja kukub surnuks nii enda kui ka ühe
oma naabritest. Anti viimsest ohkest
„Alla!” saab müra tõttu „Allah”, mis on
loomulikult sündmus; kohale sajab trobikond kaameraid ning nii jõuab Anti
enne ta rümba prügikasti pühkimist
oodatust laiema auditooriumi ette.
Anti tegelik sõnum jääbki vaatajale
teadmatuks, kõik, mis me teada saame,
on see, et see on sõnum paremast maailmast. Täpsemalt Anti seda meile ei
edasta , sellest „unustab” rääkida ka jutustaja, mööndes seda ka ise, kuid viib
siis jutu ikka mujale. Vaataja jääb sõnumist ilma nagu Anti naabridki. Kuid mis
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sõnum võikski antidepressantide üledoosi saanud mehelt üldse tulla? Tegelase nimigi väljendab seda — Anti sõnum — antisõnum — 0. See sõnum on
siin filmis nagu hitchcockilik MacGuffin, süþeed käivitav, kuid lõppkokkuvõttes minimaalse tähtsusega detail.
Filmi tugevus on suurepärane kunstnikutöö. Kortermaja on hunnik trelle;
mustvalge, veidi tõmblev ja robustne
animatsioon toetab ahistava maailma
loomist. Seda, et Anti elu on üks rist ja
viletsus, märkab juba tema välimusest.
Tema naabrid on kohe eristuvad ja isikupärased: Antiga töö korras tegelev
ürgmehelik politseinik Boriss ja tolle silmanähtavalt rinnakas naine Ljudmila;
allakäinud näitlejanna Alla, kes liigub
kätel kõndides, seelik üle pea; end keldris peitev härra Kronstein, kes vajadusel
kanalisatsioonitoruks oskab muunduda. Rohketest sümbolitest ja kujunditest
rääkimata.

„Sõnum naabritele“.

Kuid grillimishobiga saelaadne perekond Oksmaa on süþeeliselt pigem
ballast, nad ei suhestu ei peategelase
ega ülejäänud naabritega. Film ei tundu
hoolivat oma tegelastest, just nagu nemad ei hooli üksteisest. Süþee toetub
liigselt jutustajale ja teose napi üheteistkümne minuti jooksul muutub tema
teksti jälgimine raskeks ja tüütuks kohustuseks.
Siinkirjutaja mõningaks üllatuseks
õnnestus kogu eelnev tekst kirja panna
ilma, et oleks kordagi tekkinud tungiv
vajadus mainida nime Priit Pärn. Oma
õpetajat (mitte küll koolis) on Tender
iseloomustanud Hardi Volmeri dokumentaalfilmis „Mees animatsoonist”
(2005) järgmise repliigiga: „Kõik, mis
ma tean, olen ma temalt õppinud.” Ükskõik kui kontekstist välja rebitud see
lause potentsiaalselt ka ei oleks, selliseid väiteid, isegi komplimendihoos,
keegi niisama õhku ikka ei loobi; Tenderi, Ülo Pikkovi, Kaspar Jancise jt tihe-

dad sidemed Pärnaga ei ole muidugi
mingi saladus või uudis. Ent vähemalt
kahes käsitletud filmis on Pärna mõjud
piisavalt segunenud Tenderi endaga.
Pärna kui eesti anima Moosese mõju
ükskõik millisele eesti filmitegijale on ju
ainult tervitatav ja hädavajalikki, aga
ainult ja täpselt nii kaua, kui uus sugupõlv vähemalt pürib teda ületama. Õnnestumine on juba teine teema.
Animafilmi tegijal on vabadus, erinevalt mängufilmi reþissöörist, lubada
endale rohkem katsetusi ja otsinguid,
ilma et peaks võistlema oma viimase
teosega ja/või pelgama võimaluse pärast kunagi veel mõnda filmi teha. „Rebasenaine” ja „Sõnum naabritele” on
mõlemad tähelepanuväärsed ja mütsi
maha võtmist väärivad teosed, aga loodetavasti asub Priit Tender juba lähitulevikus vallutama ja ületama „Mont
Blanciga” (2001) saavutatud kõrgusi.
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PRIIT TENDER (sünd. 7. veebruaril 1971
Tallinnas) on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli (Tallinna Ülikooli) kunstiõpetajana 1995. aastal. Esimene kokkupuude animatsiooniga oli tal aastal 1995, kui ta töötas
Priit Pärna ja Janno Põldma filmi „1895“
kaaskunstnikuna. 1996. aastal debüteeris
joonisfilmi „Gravitatsioon“ reþissöörina.
Sellest ajast on ta lavastanud animafilme nii
joonis- kui ka nukufilmitehnikas. Filmid:
1996 „Gravitatsioon“ (joonisfilm; auhind
Suur Vanker parima filmi- ja telekunstniku
töö eest Tallinnas 1996; parima debüütfilmi
auhind Oslo animafilmide festivalil Norras
1997); 1998 „Vares ja hiired“ (nukufilm;
kaasreþissöör Mikk Rand; teine auhind Silver Herring „Blue Sea“ festivalil Soomes
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1998; filmikriitikute (FIPRESCI) auhind
Annecy festivalil Prantsusmaal 1999; kolmas auhind lühifilmide kategoorias ja parim
stsenaarium Souli festivalil Lõuna-Koreas
1999); 1999 „Viola“ (joonisfilm; grand
prix 7. Põhjamaade ja Balti riikide animafilmide festivalil „Animerte Dager“ Norras
2000; þürii eripreemia 8. Hiroshima rahvusvahelisel animafilmide festivalil Jaapanis
2000); 2001 „Mont Blanc“ (joonisfilm;
Eesti Filmiajakirjanike Ühingu preemia
„Aasta film 2001“; teine auhind 14. Dresdeni rahvusvahelisel anima- ja lühifilmide
festivalil Saksamaal 2002; AnyZone-kategooria auhind Hollandi animafilmide festivalil 2002); 2002 „Rebasenaine“ (nukufilm; parima filmi grand prix Põhjamaade
ja Balti riikide animafilmide festivalil „Animerte Dager“ Norras 2003); 2004 „Miriam
mängib peitust” (nukufilm); 2003—2005
„Frank ja Wendy“ (joonisfilm, 7 lühifilmi
igaüks kestusega 9 min 30 sek ja täispikk
film 75 min 21 sek; kaasreþissöörid Kaspar
Jancis ja Ülo Pikkov, stsenarist ja kunstnik Priit Pärn; Eesti Kultuurkapitali aastapreemia aasta parima animafilmi eest 2005;
Eesti Ekspressi kultuurilisa Areen aastapreemia 2005; päeva parim film eesti filmi
päevadel 2005 — 2. film „Hungerburger“);
2006 „Sõnum naabritele“ (joonisfilm;
ANOBA nominent parimale Balti- ja Põhjamaade animafilmile animafilmide festivalil
„Animated Dreams”, Tallinn 2005); 2007
„Taimne direktor” (joonisfilm, üks osa
seitsmeosalisest animafilmist „Must lagi”
eesti luule ainetel, teised autorid on Priit
Pärn, Mati Kütt, Janno Põldma, Heiki
Ernits, Ülo Pikkov ja Kaspar Jancis).

8. INT. - ÜÜRIKORTER – SÜGIS 2006 A.D.
Ajast, kui ELEN (25) oma õega pahaaimamatult teki alla tibusid
magama pani, on möödas juba kakskümmend kaks aastat. Noored
”
tibusõbrad” on üks lugudest, mida Elen räägib. Ja jutustada
Elenile meeldib. Jutustamisoskus on filmitegija kõige tähtsam
ja vajalikum omadus. Elen on kindlasti filmiinimene, täpsemalt
operaator.
Järjekordses üürikorteris, mis on Tallinnas oldud aja jooksul
juba vähemalt kahekümnes, on kummaline valgus, ei saa aru, kas
on päev või öö. Eleni jaoks ei olegi ammu päeval ja ööl tegelikult vahet, välja arvatud siis, kui tal on vaja filmida päeva või filmida ööd.
Elen on laua taha magama jäänud. Heliseb telefon ja keegi pakub talle tööd ning siis palub veel midagi elutähtsat ära toimetada. Elen virgub täpselt nendeks sekunditeks, kui telefonikõne
kestab, ja kukub siis rahulikult uuesti lauale, nagu midagi ei
oleks olnud.
Järgmisel päeval selgub, et midagi ei olnudki, sest Elen, nagu
alati, kui teda äkki unest äratada, võib lahkelt lubada kõike
ja pärast sellest mitte midagi mäletada. Ainult telefoni kõneregister tõestab, et ta kellegagi pikad vestlused maha pidas.
Järgmisel ööl helistavad Elenile kaks tema lemmikoperaatorit,
Darius Khondji ja Jeff Cronenweth, kes teda Eestist ära kutsuvad.
Elen lubab juba järgmisel päeval lennukile minna, kuid hommikul
ei mäleta ta taas midagi. Vaatab arusaamatul pilgul oma telefoni
kõneregistrist võõraid numbreid ja kissitab oma uniseid silmi.
Tüüpiline.
Elen haarab hambusse ühe porgandi ning kätte värske stsenaariumi,
et valmistuda järjekordseks maratoniks.
6. Just Film on just lõpetatud ja nüüd saab jälle 110ga filmimisele pühenduda. Võib-olla jõuab vahepeal isegi kooli. Kes
kurat käskis üldse sinna magistrisse minna?
Elen ei ole numbrite maniakk, keda huvitaks tehtud filmide
hulk CV-s, korjatud auhinnad või riiulile asetatud trofeed.
Elenil ei ole lihtsalt sisseehitatud hädapidurit, mida tõmmata,
kui asju on korraga kuhjunud liiga palju. Ta lihtsalt magab
siis vähem, kohati tähendab see üldse mitte, kuid on sama analüüsivõimeline kiirreageerija nagu alati.
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PERSONA GRATA

ELEN LOTMAN

Elen Lotman operaatorina
Monika Siimetsa lühifilmi
„Deus ex machina“ võtetel
2005. aasta suvel.
Rivo Sarapiku foto
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Elen tõuseb laua tagant püsti, paneb stsenaariumi külmkappi ja
pooliku porganditüki kaamerakotti. Naeratab korterikaaslastele,
ütleb oma huvitavalt nasaalse häälega: Hommikust!” ja läheb.
”
Kooli, PÖFFi kontorisse või võttele. Kurat seda teab.
7. INT. BERLIINI FILMIFESTIVAL, KINOHALL – KEVAD 2005 A.D.
Elen (23) seisab nurgas ja ootab sobivat hetke. Ta on äsja
Just Filmi juhina ära vaadanud sealse Kinderfesti parimad palad ning külastanud ühe oma eeskuju, operaator Christopher
Doyle’i loengut. Elen on üks predaatoritest, kes pärast loengut
Doyle’i varitseb. Elen teab, et sellist võimalust ei pruugi
enam tulla, mistõttu hindab ta rahulikult oma kiirust, vahemaad
enda ja objekti/subjekti vahel. Viimasel hetkel Elen loobub,
sest temasuguseid kiskjaid on juba liiga palju Doyle’i ümber
kogunenud. Elen lahkub. Aga hetk pärast viimast hetke astub
Chris tema kõrvale. Need on ainsad viis minutit Doyle’i Berliinis
viibimise aja jooksul, kui ta on üksi. Täiesti juhusliku kõrvalseisja maskeeringut kasutav Elen astub ligi.
ELEN:
Hi Chris, my name is Elen.
Mõni nädal hiljem on Elen Tais. Ta töötab Doyle’i operaatorigrupis Pen-Ek Ratanaruangi filmi juures Nähtamatud lained”.
”
Mida aeg edasi, seda selgemini teab Elen, et ainult filmitegemine
on see, mille nimel ta on nõus kokkukukkumiseni pingutama.
Mitte et ta peaks väga pingutama – ta on tüüp, kellel kõrvaltvaataja arvates tulevad paljud asjad justkui iseenesest,
loomulikult, sundimatult ja lenneldes. Ta ei haara õhust mitte
ainult pilte ja kaadreid, vaid ka inimesi. Elenil on iga inimese jaoks erinev suhtlemisviis ja ta elab ümbritsevate inimeste
maailmadesse sama kiiresti sisse kui edastab enda oma. Elen on
kameeleon.
6. INT. – LAI TÄNAV 13, KLASS NR 308 – SÜGIS 2002 A.D.
Elen (21) on jälle põlema läinud. Ta põleb teadmistest ja
teadmishimust. Eeskujuliku püromaanina hoolitseb ta selle eest,
et ka teised põleksid.
Elen nõjatub koos kursavend Kristjan-Jaak Nuudiga filmikooli
klassi nr 308 tahvlile ja räägib Jüri Sillarti reziiõpilastele
kaameramaagiast ja filmivalgusest. Elen räägib kiiremini ja
kõvemini kui Jaak ja esmakursuslased üritavad, suu ammuli,
järge pidada. Elen seletab erinevatest lampidest ja valgustamismeetoditest, infot tuleb nii palju, et lõpuks jääb rebastudengitele meelde vaid see üks kurikuulus lause, mida Elen
ütleb.
ˆ
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ELEN:
Ja ärge zoom’ige. See näitab ainult halba maitset.
Kõik usuvad teda.
Sellega Eleni pedagoogikaminutid ei lõpe, hiljem hakkab ta
filmitegemist õpetama ka Rakvere ja Tartu noortele.

5. EXT. – VIRU TÄNAV – KEVADSUVI 2000 A.D.
Elen (18), käes videokaamera, seisab keset Viru tänavat ja
vaatab eemalduvale politseiautole järele.
Persse,” mõtleb
”
tüdruk ja haub oma peas valmis variant B. Kolmkümmend minutit
on veel aega, et Laiale tänavale filmitud materjaliga tagasi
jõuda, iga filmikooli sisseastuja peab nimelt kooli kaameraga
ja eksamikomisjoni määratud aja jooksul jäädvustama mõned
kaadrid teemal Seda näen ainult mina”.
”
Eleni plaan filmida Viru tänaval kaubitsevaid mustlasi lendab
vastu taevast.
Hobused!” mõtleb Elen ja seab sammud sinna, kus ta eelmisel
”
päeval hobuseid oli näinud. Uus mõte on filmida seda, kuidas
hobuseid, millega turiste sõidutatakse, väärkoheldakse. Hetke
pärast selgub Tartu tüdrukule, et iga päev Tallinnas hobusõite
ei toimu, täna on üks selline päev. Plaan B on samuti kasutu.
Aeg hakkab otsa saama ja Elen filmib rahmeldades panoraami
Raekoja platsil, suveniiripoes ja siis veel igaks juhuks mingis
kõrvalhoovis tuvisid ja kasse.
Kuu aega tagasi Miina Härma Gümnaasiumi lõpetanud Elen jõuab
Peda kultuuriteaduskonda tagasi nutetud silmadega. Ta jääb
ootama saatuslikku otsust: kas ta elu muutub või ei muutu.
Muutub. Elen saab filmikooli sisse. Rohkem ta ei nuta. Elenil
on emotsioonide väljaelamise jaoks olemas lõpmatu hulk teisi
võimalusi ja vahendeid.
Emotsioonide jaoks on jumal (või keegi teine) talle üleüldse
seljale monteerinud spetsiaalse närvi: kuigi silm vaatab objektiivi ees laiuvat imemaailma, siis seljaga adub ta, mis toimub
teda ümbritsevate inimeste sees, ja see on tema jaoks väga
tähtis. Filmivõttegrupp, nagu Elen hiljem mõistab, on üks elav
ja hingav organism. Keset kõige pingerikkamat võttepäeva koguneb
see organism nagu iseenesest Eleni ümber, et tänulikult ära
kuulata mõni R-reitingu nali või lugu sittuvatest kormoranidest.
Aga võib-olla oleks ta pidanud ikkagi kirurgiks hakkama?
4. INT. – KODU / VANAISA JURI KABINET – SÜGIS 1986 A. D.
Elen (5) ja õde Silvia (6) on silmanähtavalt erutatud. Elen on
just esimest korda elus oma silmaga näinud suurt televisioonikaamerat, sest mingid mehed Eesti Televisioonist on juba paar126

kümmend minutit deedu (vanaisa Juri Lotman) kabinetis õiget
rakurssi otsinud ja valgust sättinud. Kohe hakatakse filmima
esimest saadet televisiooniloengute sarjast
Vestlusi vene
”
kultuuriloost”.
Kui saade mõne aja pärast teleekraanile jõuab, on tüdrukud õnnelikud, nende suunurgad tõusevad suurest rõõmust kõrvuni,
kui ekraanil näidatakse oma kabinetis istuvat deedut. Saadet
ei vaata nad mitte vanaisa pärast, vaid tema selja taga raamaturiiulil oleva foto pärast, millelt needsamad kaks plikatirtsu
vastu vaatavad. Igaühel ei ole sellist võimalust, et saaks end
televiisoriekraanilt imetleda. Elen ja Silvia ei jäta ühtegi
saadet vahele.
3. EXT – KODUTEE – KEVAD 1985 A. D.
Lasteaia värav kriuksub veel hetke selja taga, kui Elen (4),
kes ühes käes hoiab kilpkonna ja teise käes ema Kaja kätt,
hakkab seletama. Täna oli lasteaias mänguasjade päev ja ühel
poisil oli mängulennuk kaasas. Ühel hetkel on see Eleni jutus
juba lennuvõimeline, järgmisel hetkel mahub sinna juba see
poiss ka sisse. Mida lähemale ema ja tütar kodule jõuavad, seda suuremaks lennuk muutub. Varsti mahub sinna ka Elen ise ja
siis juba terve lasteaed koos kasvatajatega. Ja see pole veel
kõik – müstiline karp, mille sees sõrmus, on samuti lennukis.
Viiekümnemeetrine kodutee hakkab otsa saama ja ema naerab millegipärast. Elen ei saa aga aru, miks, sest kõik, mis ta rääkis, on jumala tõsi. Kas tõesti on see kuradi fantaasia selle
reaalsusega niivõrd läbi põimunud, et… Vaikus.
ELEN:
Mis meil täna söögiks on?
EMA:
Kana.
Ema ja tütar jõuavad koju.
2. EXT. – LIIVAKAST – SÜGIS 1984 A. D.
Elen (3) on elav tüdrukutirts, kes ei seisa kunagi paigal, kelle peas jookseb korraga miljon pilti minevikust, olevikust ja
tulevikust. Eleni ümber ei ole kunagi vaikust, ainult siis, kui
ta teeb asju, mis ei kannata päevavalgust või vanemate silmi.
Väike tumeda peaga tüdruk istub vaikselt liivakastis ja teeb
midagi väga tähtsat. Surmtõsine pilk pöördub meistriteoselt
vaid korraks, kui väikesest punasest ämbrist on vaja vett
võtta.
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Õuele ilmub Eleni isa Alex, kes kahtlaselt vaikides istuvat
tütart nähes järsult seisatab. Isa on just kogu maja kõik
kõige imelikumad kohad läbi otsinud ja hingeldab veel kergelt.
Siit võib ainult midagi halba aimata.
ALEX:
Elen, mida sa teed?!
Elen pöörab end aeglaselt ringi ja vaatab isale ehmunult otsa.
ELEN:
Ma mängin.
Punane liivakühvel kukub arusaamatu liivast kunstiteose kõrvale.
Isa ei usu oma silmi, kuid hingab kergendustundega välja –
tüdruk ei olegi sigadust teinud.
1. INT. – VANEMATE MAGAMISTUBA – KEVAD 1984 A. D.
Elen (2) ja õde Silvia (3) istuvad laias vanemate voodis teki
all. Tüdrukud istuvad ja on vait – lausa kahtlaselt liikumatult
on need kaks linnupoega end suure rohelise teki alla sättinud.
Lõpuks tõstab Elen ettevaatlikult tekki ning vaatab sinna
alla, ka Silvia pöörab hetkeks pilgu sinnapoole. Vaikus. Elen
langetab aeglaselt teki ning tüdrukud vaikivad edasi.
Esikust kostab välisukse avamise heli, millele järgnevad isa
ja ema hüüded. Hõigatakse tüdrukute nimesid, kuid need ei vasta. Selle asemel tõmbab Elen tekki võimalikult kõrgele lõua
alla, et varjata seda, mis teki all on. Kui vanemate hääled
lähenevad, muutuvad tüdrukud millegipärast närviliseks.
Lõpuks astuvad isa ja ema tuppa. Keegi ei jõua veel midagi
küsidagi, kui Elen kiirelt suu lahti teeb.
ELEN:
Meil ei ole tibusid.
Ema ja isa haistavad õhus surma ja kaost ning tüdrukutelt tõmmatakse tekk pealt. Peale kahe linnupoja” on teki all veel 11
”
tibupoega, kes on juba nii igavikulises unes, et äratada neid
enam ei õnnestugi. Rohkem Elen ja Silvia kodu” ei mängi.
”
TANEL TOOM
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„Sõnum naabritele”, 2006. Reþissöör Priit Tender.
Vt lk 117.
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Mati Undi „Tühirand” Vanemuises.
Teatrifestival „Talveöö unenägu”.
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Stockhauseni elektroonilisest loomingust.
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Vladimir Karasjovi mängufilmi „Lindpriid” keelustamise protokollid.
Tagasivaade 10. Pimedate Ööde filmifestivali konkursiprogrammile.
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