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KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED
Möödunud aastal välja kuulutatud, kuid kunstivälistel põhjustel tänavusse lükkunud
Vaba Lava esimene hooaeg saab alguse eeloleval sügisel, mil Telliskivi loomelinnakus on
valminud selleks teatrimaja. Hooaja 2013/14 põhiprogramm, loodetavasti kümmekond
lavastust, moodustub nii mulluse taotlusvooru paremikust (milles osalejail on võimalik
oma projektikirjeldusi ajadistantsilt täiendada) kui ka uue konkursi tulemustest, tähtajaks 31. jaanuar.
Olgugi siinkirjutaja ettevõtmise üks kuraatoreid, ei taotle käesolev kirjutis midagi
reklaamimaigulisemat kui vaid mõningate põhieelduste meeldetuletust, millest lähtudes
on Vaba Lava ellu kutsutud ning millest tulenevad ka ootused tema põhiprogrammile.
Esimene taotlusvoor oma kolmekümne laekunud ideega oli väga rõõmustav tulemus, kinnitades etendajate huvi ja tõestades, et ideedest, mis institutsionaalsele teatrikaardile ära
ei taha mahtuda, puudust ei ole. Kuid nii vahetu suhtlus loojatega kui ka tajutav kontseptsiooni- või teostusebalus mõningates taotlustes tekitas vajaduse väikese kokkuvõtliku
„KKK” järele, mis ei peaks vastama mitte niivõrd kitsalt spetsiifilistele teatriküsimustele,
kui pigem määratlema Vaba Lava kohta meie üldises teatrikontekstis ning aitama uutel
taotlejatel pseudoprobleemidest otsejoones mööda sammuda ja eesmärgile keskenduda.
2013. aasta algul Vaba Lava ideed välja kuulutades tundus igati kohane manifesteerida seda täpselt sajandivanuste, Estonia uue maja avamise puhul välja antud „Teatriraamatust” laenatud nooreestlaste nõudmistega, mis rõhutasid teatri „vaimlisi” aateid ja
hoiakulist distantsi olmelisest argireaalsusest võrsuvate kunstiootuste suhtes. Ega aade
olegi aasta jooksul teisenenud, pigem tuletasid nii mõned esimeses voorus esitatud projektid kui ka möödunud aasta lõpul aktiveerunud kultuuridebatid meelde, et ’vaimu’ ei
tohiks siiski dualistlikult eraldada ei ’võimust’, ’mateeriast’ ega ’kehast’.
See ei tähenda üleskutset muganduvatele kompromissidele, vaid vastupidi, vaimukandja kõrgendatud vajadust tajuda oma kohta tervikus. Viimaste aastate vabakondlik
ärkamisaeg on olnud võimas nähtus, kuid mõningad selles hoovuses välja öeldud mõtteavaldused on tekitanud ka kiusliku küsimuse, et kas tõesti alles nüüd, juba kaks aastakümmet vabas vabariigis, on tekkinud arusaam, et siin toimuv on meie kõigi ühine asi?
Ning selle arusaama aeg-ajalt kohatav värdversioon, et „mul on küll visioon, kuid ise ma
käiseid üles ei kääri, tehtagu”.
Võimukandjate arrogants ja dialoogivõimetus võib olla tülgastav, kuid üksnes selle
kritiseerimisega piirdumine ei näita vabakondlikku võimekust maailma parandada. Institutsionaalne ja omaalgatuslikult alternatiivne ei saa teineteist asendada, vaid täiendada,
seda nii riigis kui ka teatris. Eesmärk ei ole nende võitlus, vaid poleemiline, kuid ühist
sihti taotlev sünergia, ning visiooniga peab kaasnema reaalne retsept, kuidas unistused
ellu viia (isegi kui see praktikas kohe ei õnnestu).
Niisiis, ärgu õhutagu Vaba Lava ideekonkurss alternatiivsete teatritegijate suid kinni
teipima, vaid aidaku lavavalgusse tõsta nähtusi, mis sealt seni kas puudunud või oma
süüvimisnõudlikkuse tõttu lihtsalt tagaplaanile jäänud.
MADIS KOLK

István Szabó novembris 2013.
Harri Rospu foto

VASTAB
ISTVÁN SZABÓ
Teie teine täispikk mängufilm „Isa” võitis Moskva filmifestivalil 1967. aastal
grand prix’. Filmi peategelase isa on arst, nagu oli teiegi isa, ta sureb 1945, teiegi
isa suri sõja lõpul. Kuivõrd kajastab film teie enda lapsepõlve?
Loomulikult kujutasin selles filmis mõningaid detaile oma lapsepõlvest. Aga
on oluline teada, et filmi ühes stseenis kujutatud klassiruumis on pooltel poistel
sarnane olukord, et nende isad on surnud, sõjavangid või sõja ajal kadunuks jäänud. Seega see elu, mida selles filmis olen püüdnud näidata, oli üpris tavaline ja
tegemist on rohkem ühe põlvkonna päevikuga kui mu enda looga. Ma ei ole enda
isiklikest lugudest huvitatud ja üritan tabada midagi, mis on oluline minu, mu
pere, isa või vanaisa põlvkonna jaoks. Minu räägitud lood kuuluvad ka teistele
inimestele.
„Isa” jõudis mõned aastad hiljem Eesti kinodesse, meil äratas erilist tähelepanu lõik, mis kajastab 1956. aasta ungari rahva väljaastumist, mille Nõukogude
armee julmalt maha surus. Meil sellest ajakirjanduses ei räägitud. Olite tol ajal
kaheksateistaastane, mida te sellest praegu ennekõike meenutate?
1956. aastal olime õpilastena väga liigutatud ülestõusust ja rahva vastupanust
ning olime kõik mingil määral seotud revolutsiooniga. Kuid mina oma sõpradega
ei võtnud sellest otseselt osa. Hoidsime ennast sündmustega kursis ja püüdsime
seda mõista, kuid olime kõigest kaheksateistkümnesed. Hiljem sattus see grupp,
kes moodustavad filmis klassi, suurtesse pahandustesse politseiga. Kuni tänaseni
ei ole täit selgust, miks. Meid kuulati päevade viisi üle ja sunniti tegema teatud
asju, et jõuda millegi jälile. Kuid me ei tea siiani, mida üritati välja selgitada, kuna
meie ei olnud revolutsiooniga seotud. See lõppes kõik järsku. Revolutsioon ja see
periood üldisemalt on väga oluline etapp meie elus.
Veelgi suuremat tunnustamist leidis rahvusvaheliselt teie film „Usaldus”,
mis pälvis mitu auhinda Berliini festivalil ja jõudis 1981. aastal parima võõrkeelse filmi Oscari nominentide hulka. Film viib Teise maailmasõja lõppu, mil
natsid tulid Ungarisse ning vastupanuvõitlejad ja juudid pidid end varjama.
Selles filmis teevad suurepärased rollid Ildikó Bánsági ja Péter Andorai, kes
mängivad tihti teie filmides. Teid varjati sõja ajal ja teie isa varjas end, mil määral on film isiklik?
Selle filmi tegelik teema on usaldamatus. Võimetus usaldada teist inimest, sest
ei või iial teada, kellega on tegu ja kes võib sind reeta. Selline tunne valdas toona
meid kõiki. Elemendid, mida filmis kasutasin, pärinevad ennekõike 1956. aastale
järgnenud raskest perioodist, mil ühiskonnas valitses mitu aastat üleüldine usaldamatus. See oli tõsine terror, kus keegi ei teadnud, mida öelda ja kellele. Ja kuigi
täpseid ajaloolisi daatumeid ei tohtinud kasutada, püüdis see film tegelikult luua
teater muusika kino
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„Isa”, 1966. Isa — Miklós Gábor.

1950-ndate lõpul valitsevat õhkkonda, kuigi filmi tegevus paigutub 1944. aastasse.
See aeg oli samuti kohutav, kuid mina olin siis nii väike, et mul puuduvad otsesed
mälestused sellest ajast. Ma muidugi kuulsin erinevaid lugusid oma perekonnalt
ja teistelt inimestelt, millest mõningaid kasutasin filmis. Seega koosneb see lugu
või füüsiline konflikt, mida püüdsin filmis luua, teiste inimeste lugudest ja minu
põlvkonna kogemusest.
Läheme tänapäeva, mitmes Ida-Euroopa riigis on täheldatud juudivaenulikkuse tõusu. Aeg-ajalt ilmub ajakirjanduses seda puudutavat ka Ungari kohta.
Mida te ise sellest arvate?
See on poliitiline küsimus, millel ei ole mingit pistmist filmiga. Ma ei ole inimene, kellele meeldib üldiselt poliitikast rääkida. Ma ei ole poliitik ei teise ega kolmanda kutsumuse järgi. Ma ei ole inimene, kes lubaks endale rääkida sellistel teemadel. Saan rääkida ainult filmist.
On tõsi, et teatud antisemiitlikku atmosfääri võib tajuda, kuna nüüd on juba
kaks erakonda, kes kasutavad vihaelementi — mitte ainult antisemiitlikke ideid,
vaid viha romade ja võõraste vastu —, et ühendada inimesi oma lipu alla. Ma lihtsalt loodan, et ungarlaste enamus ei kiida seda heaks.
6

Võib öelda, et teie tõeline rahvusvaheline läbilöök oli filmiga „Mephisto”,
mis võitis kaksteist rahvusvahelist auhinda, sealhulgas kaks Cannes’i festivalil
ja seni ainsa Ungari filmina Oscari 1982. aastal. Klaus Manni romaan, mis filmi
aluseks, ei olnud tollal üldtuntud, eesti keeles ilmus see alles 1986, pärast seda, kui meie kinodes linastus „Mephisto”. Seni käsitlesite Ungari teemat, nüüd
pöördusite Natsi-Saksamaa ajajärku, kus näitate andeka näitleja ja teatridirektori Hendrik Höfgeni tõusu, moraalset allakäiku ja võimu manipuleerimist karjäärihimulise kunstnikuga. Kas tahtsite filmiga viidata ka tollal asetleidvatele
ohtudele, oli ju filmi valmimise ajajärk sotsialistliku süsteemi stagnatsiooniaastad?
Kuigi lugu leiab aset Natsi-Saksamaal, püüdsime ennekõike näidata andekate
inimeste või intellektuaalide suhet võimuga. Nagu teame, ei olnud Saksamaa ainus diktaatorlik riik Euroopas, filmi tegevusega samal ajal, 1936. aastal valitses ka
Hispaanias, Venemaal, Itaalias ja teistes riikides sellesarnane olukord. Ma püüdsin
näidata enda jaoks kõige olulisemat aspekti diktatuuri juures, kuidas suhestub sellega inimene, kes on tõeline talent. See ei ole üldse peamine, et ta on näitleja, ta võib
olla arst, füüsik või insener.
Andekatel inimestel on ühiskonna ees suurem vastutus. Kui külas on kaks pagarit, kellest üks on hea ja teine mitte, siis heal pagaril, kelle töökoja juures on alati
palju rahvast ja kus räägitakse erinevatel teemadel, on suurem vastutus, sest ta
teab, et on võimeline rahvast mõjutama. Seega seisneb küsimus selles, kust läheb
piir oma ande näitamise huvides võimuga kompromisside tegemisel. Kelle toetust
aktsepteerida? Need on keerulised küsimused.
Vaatamata filmi Natsi-Saksamaa olustikule pärinevad paljud detailid meie enda Stalini-aja kogemusest. Me olime siis noored, kuid need olid lood, mida teadsime oma lähedaste ja õpetajate kaudu.
„Usaldus”, 1980. János — Péter Andorai ja Kata — Ildikó Bánsági.
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„Mephisto”, 1981. Hendrik Höfgen — Klaus Maria Brandauer.

„Mephistoga” algas teie koostöö Klaus Maria Brandaueriga, kelle tegite filminäitlejana kuulsaks, varem tunti teda telefilmide ja teleseriaalide kaudu. Järgnesid „Kolonel Redl” (1985) ja „Hanussen” (1988), peaosas Brandauer. Mõlemas
filmis teevad peategelased hiilgavat karjääri, kohanduvad poliitiliste oludega ja
annavad selle eest oma elu. Taas nagu „Mephistos” on konkreetsed, tegelikult
elanud isikud tegelaste prototüüpideks. See triloogia on teil programmiline,
ajaloo pöördelised sündmused ja sama näitleja kõigi kolme filmi peaosas. Rääkige lühidalt, mismoodi sündis see triloogia ja miks pidi üks ja sama näitleja
mängima kõiki kolme peategelast.
Palju küsimusi ühes. Esiteks, „Kolonel Redli” lugu on väga erinev „Mephistost”, mis on film andekast mehest, kes tahab oma talenti näidata. Kolonel Redl on
samuti andekas, kuid tema probleem seisneb arvamuses, et kõik tema saavutused
tulenevad valitsevast režiimist. Ta tuleb väikesest ja vaesest perekonnast ning poliitiline režiim annab talle võimaluse arendada oma annet. Seetõttu arvab ta, et see
on parim võimalik režiim, mis pakub võimalusi kõigile. Küsimus on siin selles,
kuidas unustada teatud asjad ja kuidas käituda olukorras, kus sina oled lojaalne
režiimile või ideoloogiale, kuid see ei ole aus sinu vastu. Seega on see väga erinev
film.
8

Sa küsid triloogia kohta ja ma tean, et ajakirjanikel on kombeks need kolm filmi
üheks liita, kuid me ei mõelnud seda iial triloogiana, vaid tahtsime rääkida erinevatel teemadel. Tahtsime rääkida loo näitlejast, mis põhineb Klaus Manni romaanil. Siis tahtsime käsitleda Alfred Redlit, kes oli samuti päriselt elanud inimene. Ja
siis tahtsime jutustada loo Eric Jan Hanussenist, samuti tegelikust inimesest, kes
õpetas Adolf Hitleri avalikult esinema.
Töö Klaus Maria Brandaueriga laabus väga hästi, kuna mõistsime pärast esimest filmi, et suudame koos töötada ja seda ka nautida. Seega, meist said kiiresti
sõbrad. Esimese filmi võtteperioodi lõppedes ütles Klaus Brandauer mulle, et see
on olnud meeldiv protsess ja ta loodab, et saame veel mõne filmi koos teha. Ma
hakkasin mõtlema järgmise teema peale, mis sobiks talle kui austerlasele, ja mulle,
kes olen ungarlane. Meie ühine minevik Austria-Ungari keisririigi näol pakkus selliseid teemasid. „Hanusseni” teema pakkus välja saksa produtsent Artur Brauner
ja ka Klaus oli huvitatud sellise filmi tegemisest. Mina olin alguses küll kahtleval
seisukohal, kuid leppisin peagi selle mõttega.
Alates filmist „Kohtumine Veenusega” (1991), milles peaosas on Glenn Close, mängivad mitmes teie filmis väga tuntud Lääne näitlejad. „Päikesepaistes”
(1999) Ralph Fiennes, „Poolt valides” (2001) Harvey Keitel ja Stellan Skarsgård,
„Imelises Julias” (2004) Annette Bening ja Jeremy Irons. Kui palju on teie kui lavastaja töö rahvusvaheliste staaridega erinev võrreldes teile hästi tuntud ungari
näitlejatega?
„Hanussen”, 1988. Dr. Bettelheim — Erland Josephson ja Klaus Schneider / Eric Jan
Hanussen — Klaus Maria Brandauer.
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„Päikesepaiste”, 1999. Ignatz Sonnenschein /Adam Sors / Ivan Sors — Ralph Fiennes
ja István Szabó filmi võtetel.

Ma olen töötanud ainult väga heade näitlejatega. Vahel on see olnud ungarlane, vahel austerlane, vahel sakslane ja mõnikord ameeriklane. Vaatamata sellele,
et loeme ajalehtedest, et nad on suured staarid, on oluline see, et tegelikult on nad
suurepärased professionaalid. Pühendunud näitlejad, kes tahavad teha midagi
väga head ja rääkida samu lugusid, mida minagi. See on väga meeldiv sarnane
rõhuasetus.
Filmis „Armas Emma, kallis Böbe” (1992), mida näidati ka PÖFFil, käsitlete
jällegi pöördelist ajajärku Ungaris. Sotsialistlik süsteem on kokku varisenud ja
osa inimesi ei ole enam kapitalistlikus süsteemis vajalikud — kõne all oleval
juhul vene keele õpetajad. See film on üsna trööstitu. Miks valisite ühte peaossa, Emmat mängima just hollandlanna Johanna der Steege, keda näeme ka teie
varasemas filmis „Kohtumine Veenusega”?
Jah, Johannal on väga oluline roll ka sellele eelnenud filmis „Kohtumine Veenusega”, kus ta oli Glenn Close’i üks olulisemaid filmipartnereid. Mulle väga meeldib ta näitlemine ja lubasin talle osa ka järgmises filmis. Kui ma hakkasin kirjutama
stsenaariumi „Armas Emma, kallist Böbe”, siis mõistsin, et selles filmis võib olla
talle sobiv roll.
Teie kahe viimase filmi, „Sugulased” (2006) ja „Uks” (2012), lähtealuseks on
ungari kirjandusklassika. Esimese puhul Zsigmond Móriczi ja teise puhul Magda Szabó romaan. Viimases mängivad peaosi inglanna Helen Mirren ja sakslanna Martina Gedeck. Need filmid ei ole meile jõudnud, rääkige neist pisut, miks
valisite just need romaanid oma filmide jaoks?
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Móricz Zsigmondi 1930. aastal ilmunud romaan „Sugulased” on suurepärane
lugu korruptsioonist. Seda mitte ajalehe uudisloo või mõne poliitilise intriigi tasandil, vaid juuretasandil, käsitledes probleemi allikat ennast. See tõstatab küsimuse,
kuidas inimesed lähevad korruptsiooniga kaasa ja mis korruptsioon üldse on. Mul
on tunne, et tänapäeva Euroopas, ja ma ei pea silmas ainult Ungarit, vaid mitmes
riigis, on korruptsioonil väga oluline osa. Seetõttu pidasin vajalikuks teha sellel
teemal film.
Peale selle on minu õppejõud, ungari režissöör Félix Máriássy teinud samuti
filmi sellest romaanist. See oli austusavaldus temale ja tehtud mälestuseks mehele,
kellest pean väga lugu.
Pakkumine teha filmi „Uks” tuli produtsent Jeno Habermannilt. Kirjanik Magda Szabó oli mulle varem pakkunud võimalust teha ühel tema romaanil põhinevat
filmi, kuid selle teose tegevustik leidis aset Teise maailmasõja ajal ja ma leidsin, et
peaksin tegema midagi muud. Ta oli mõnevõrra solvunud, kuid andis mulle mõtte teha film „Ukse” põhjal ja ma võtsin selle pakkumise vastu. Olin sellest mõttest
vaimustatud, sest üha enam tahtsin teha kammermuusikalaadset filmi. Minu alal
tähendab see ainult mõne näitlejaga filmi, milles on suur rõhk lähivõtetel. Mul oli
selline kogemus filmiga „Poolt valides”, mis oli fantastiline periood ja mille vältel
töötasin peamiselt kahe näitlejaga. Tahtsin seda külge edasi arendada.
„Imeline Julia”, 2004. Michael Gosselyn — Jeremy Irons ja István Szabó filmi võtetel.
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Helen Mirren kerkis valikuna esile, kuna Emerenci on teoses kujutatud justkui
kuningannat, erakordselt tugeva isiksusena, kelle peamine omadus on väärikus.
Ma pidin leidma näitleja, kellest kumaks sellist kreeka jumalanna laadset väärikust. Küsisin Helenilt selle kohta ja ta oli pakkumisega nõus.
Mitme teie filmi tegevus toimub teatris, olete ise samuti tuntud ooperilavastaja. Kui esitada banaalne küsimus, siis kumb on teile olulisem, teater või film?
Filmiteoreetikud vaidlevad senini selle üle, kas filmikunst on sündinud teatrist
või fotograafiast. Kas olulisem on näitleja või pilt?
Ma eelistan inimnägu, sest leian, et filmi põhiline väärtus seisneb elava näo ja
emotsioonide tabamises. Näitlejad esinevad vaatajate jaoks, luues nendega emotsioonide ahela. Filmi ainulaadsus seisneb liikumise ja muutuste näitamises, kõik
muu on kirjeldamine, värvingu lisamine, tants või tegevus. Tabada tõelist naeratust sündimas on aga omamoodi ime, mida saab püüda vaid kaameraga. Seega
on näitlejad mulle kõige olulisemad. Mul ei ole midagi pildi vastu, kujutle Ivani
fantastilist nägu Sergei Eisensteini filmis „Ivan Julm” või Orson Wellesi oma filmis
„Kodanik Kane”. Kujutis ei vastandu näitlejale ega vastupidi, kuid mängufilmis
kannab energiat edasi ennekõike inimnägu, mis aga kuulub näitlejale. See energia
võib avalduda kangelase ja antagonisti vahel või mõnes teises olukorras, kuid alati
kahe inimese vahel.
Paljude teie filmide operaator on Lajos Koltai, rääkige pisut temast, kes ta on
inimesena ja kunstnikuna.
„Uks”, 2012. István Szabó ja Emerenc — Helen Mirren filmi võtetel.
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Ta on suurepärane kunstnik ja operaator. Mida tähendab suurepärane operaator? Tänapäeval on kõik kaameramehed, sa võid osta saja euroga kaamera ja suurendada pildi vajalikku suurusesse — see on lihtne protsess ja seda võidakse isegi
kinos näidata. Milles seisneb Lajosi anne? Valguses. Tema otsustab, milline on õige
valgus väljendamaks meile olulist sõnumit, kuidas on valgustatud see paik filmis,
mis värv on millise kõrval, milline energia valitseb valguse ja varju vahel, kuidas
jälgida tegelast, kuidas talle läheneda või temast eemalduda. Need on kõige olulisemad omadused Lajosi töö kirjeldamiseks.
Samuti on väga oluline, et ta on peen, hästi haritud ja vaikne mees, seega on ta
mu hea sõber.
1970.—80-ndatel oli Eestis väga palju filmiklubisid nagu ka mujal Nõukogude Liidus ja Ida-Euroopa maades. Ungari filmid olid klubides väga populaarsed
ja mitu teie filmi jõudis siin ametlikult kinno. Filmid, mis levisse ei jõudnud,
saabusid siia Ungari saatkonna kaudu Moskvast. Kõik filmihuvilised teadsid
István Szabó, Miklós Jancsó, Zoltán Huszáriki, István Gaáli, Sándor Sára ja
mitme teise loomingut. Tänavusel PÖFFil näidati lisaks kolmele teie filmile —
„Mephisto”, „Kolonel Redl” ja „Armas Emma, kallis Böbe” — vaid üht Ungari
filmi, János Szászi „Kaustikut” (2013), mille sündmused viivad 1944. aastasse.
Milline on Ungari filmi praegune olukord, kui palju tehakse filme ja kes neid
rahastab?
Ungari filmisüsteem ja viimased kakskümmend aastat tegutsenud Ungari filmifondi roll muutus mõne aasta eest. Nüüd on meil üks inimene, Andrew Vajna, kes on otseselt vastutav peaministri ees ja kes sündis Ungaris, kuid kelle pere
emigreerus Ameerika Ühendriikidesse, kus ta produtseeris mitmeid Ameerika filme. Ta võttis selle valdkonna üle ja reorganiseeris Ungari filmitööstuse, selle protsessi tõttu möödus kaks aastat ilma ühegi Ungari filmita. Minu teada tuli eelmisel
aastal välja üks film, võibolla ka mõned erainvesteeringutele toetuvad väikesed
filmid, kuid ma ei ole neid näinud. Eelmisel aastal alustas oma filmidega neli-viis
noort filmitegijat. Nende hulgas on mõned, keda ma pean väga andekaks ja kelle
puhul loodan, et neil läheb hästi. Kuid lõpptulemust ei tea iial ette, sest filmitegemine on rännak.
Ajakiri Teater. Muusika. Kino ilmub 1982. aastast. Kunagi telliti meil Ungari
ajakirju Filmvilág ja Film. Szinhaz. Muzika, viimast võib pidada ka meie ajakirjale nime andjaks. Tõlkisime neist artikleid ja avaldasime. Kas te olete kursis,
missugune on praegu Ungari filmiajakirjanduse olukord?
Mul ei ole aimugi.
Eestis tehakse praegu aastas kuus kuni kaheksa täispikka mängufilmi ja
need võidavad festivalidel auhindu. Olite hiljuti Mannheim-Heidelbergi rahvusvahelise filmifestivali žürii eesotsas, kus Eesti-Gruusia koostööfilm „Mandariinid” pälvis kaks auhinda. Kui palju te teate eesti filmikunstist?
Mitu filmi aastas? Suurepärane, see on ju protsentuaalselt rohkem kui Hollywoodis, Hiinas või Jaapanis. Fantastiline, palju õnne! Ma olen tõeliselt kade.
teater muusika kino
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Ausalt öeldes ei tea ma Eesti filmist midagi. Mul oli väga hea meel näha „Mandariine”, sest ma leidsin, et tegu on suurepärase tegijaga. Kui mõelda, mida oleme rääkinud siin viimase tunni jooksul, siis mõistad, miks mulle „Mandariinid”
nii väga korda läheb. Mulle meeldivad inimnäod, suurepärased näitlejad, tugevad
osatäitmised ja inimlikud lood. Selles filmis näeme ka üht osa meie kaasaegsest
ajaloost, meie ajaloost, millele on antud inimnägu. Meil on võimalus näha raskusi,
emotsioone ja muutusi — see kõik on suurepärane ja kaunilt edasi antud. Tegemist
on ilusa filmiga, millel on hea lugu, imeline režissööritöö ja milles on väga head
osatäitmised. Tegu on väga kurva filmiga, mis siiski annab publikule tõelist lootust. Kurb, kuna mõned tegelased surevad, ja absoluutselt optimistlik, sest annab
lootust, et inimesed on võimelised üksteist mõistma.
Lõpetuseks. Mis on teil töös või lähemal ajal plaanis?
Mul on mõned mõtted, kuid on muutunud väga raskeks saada rahastust selliste Euroopa filmide jaoks, nagu mulle meeldivad. Kardan, et mitmed mu väga
andekad kolleegid ei mõista olukorra tõsidust. Kui ma alustasin filmiõpinguid ja
hiljem filmide tegemist 1960-ndatel, siis oli kino väga oluline kunst, k u n s t! Niisamuti nagu kirjandus, maalikunst või muusika. Kino andis maailmale suuri kunstnikke: Ingmar Bergman, Federico Fellini, Andrzej Wajda, Andrei Tarkovski, Akira
Kurosawa, Luis Buñuel, John Cassavetes jt. Ma olen maininud inimesi peaaegu
kõikjalt maailmast. Fantastilised inimesed, kes rääkisid lugusid väga kõrgel kunstilisel tasemel.
Selline kinokunst muutus vaikselt osaks filmitööstusest, mis omakorda võttis
omaks televisiooni põhimõtted — kõik peab olema kaadriku keskele paigutatud
ja hästi valgustatud jms. See sai alguse väikestest detailidest ja kompromissidest.
Ja siis järsku muutus filmitööstus väikeseks osaks meelelahutustööstusest. Ärkasime ühel päeval ja meie tegevus ei olnud enam osa kunstist, vaid osake meelelahutustööstusest. Viimase sees on nüüd ka filmitööstus, millest ühe imepisikese
ühesuunalise osa moodustab väärtfilm. Interneti ajastu vaataja ütleb „Romeo ja
Julia” laadse loo peale, miks jutustada seda kolm tundi, kui selle võib ära rääkida
viieteistkümne minutiga — mul ei ole rohkem aega. Me seisame suurte muutuste
teelahkmel ja mina ei tea enam täpselt, mis toimub.
Ainus, mida ma kindlalt tean, on see, et Hollywoodi esimene kaitse on teha
suurejooneline ja väga kulukas projekt, kus kulub 200—300 miljonit dollarit filmile. Need ei ole mõeldud sülearvutist või isegi televiisorist vaatamiseks, vaid tuleb
minna kinno ja vaadata filmi 3D-, 5D- või 7D-versioonis. See on üks võimalus,
kuid niisugust asja ei saa teha Euroopas. Ükski riik, produtsent, panga president
või erakonna sekretär ei toeta sellist projekti. See on teine maailm, mis on võimalik
võibolla veel Hiinas, aga mitte Euroopas.
Meie võimalus on teistsugune valik, mis seisneb selles, et teha praktiliselt ilma
eelarveta filme. Nagu näiteks rumeenlased, kes teevad väikseid, kuid väga inimlikke filme. Mainin näiteks Cristian Mungiu fantastilist filmi „4 kuud, 3 nädalat ja
2 päeva”, milles ühest küljest ei ole justkui midagi, kaamera ei liigu jne. Teisalt pakub film suurepärast inimlikku lugu, head näitlemist ja ilusaid stseene. Hea film,
kuid ma ei usu, et selliseid filme näidatakse suurtes kinodes. Heal juhul näeb neid
14

väikestes 50—80 istekohaga kinodes, mis asuvad ülikoolide läheduses ja mil nimeks ülikoolilinnaku või väärtfilmikino.
Sellise suure eelarvega ja olematu eelarvega filmide vahele paigutus ka Euroopa kino, mida enam ei ole. Seega on küsimus, kuidas teha tänapäeval filme, mis ei
oleks mõeldud ainult festivalide jaoks. Mõned režissöörid mõtlevad, et sellest juba
piisab. Hästi, aga filmi tegemiseks peab olema raha ja ma arvan, et riigid ning organisatsioonid, kes jaotavad avalikku raha, ei suuda endale kaua lubada olukorda,
kus raha üldse tagasi ei tule. Mingi perioodi vältel võib see küll vajalik olla, kuid
paari aastaga ammendab selline vorm ennast. Selline on praegune reaalsus.
Vestelnud TEET TEINEMAA
ISTVÁN SZABÓ on sündinud 18. veebruaril 1938 Budapestis katoliiklikku usku pöördunud juudi perekonnas. Tema isa oli arst nagu paljud esivanemadki, lapsena soovis Istvángi
arstiks saada. Kui natsid Budapesti okupeerisid, varjati teda mõnda aega orbudekodus.
Szabó õppis 1956.—1961. aastani Budapesti Teatri- ja Filmikunsti Akadeemias, selle kõrvalt töötas raadioreporterina. Juba tema esimesed lühifilmid äratasid tähelepanu. Üldise
tunnustuse võitis ta teise täispika mängufilmiga „Isa” (1966). Szabó varasem looming järgib Euroopa autorifilmi traditsioone, hiljem on ta lavastanud ka mitu suurejoonelist koostööfilmi ingliskeelsena. 1981. aastal pälvis ta esimese ja siiani ainsa Ungari režissöörina
17. Tallinna Pimedate Ööde filmifestivali pidulikul lõpetamisel Nokia kontserdimajas
30. novembril 2013 andis Tiina Lokk režissöör István Szabóle üle elutööpreemia.
Tõnu Tunneli foto
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võõrkeelse filmi Oscari „Mephisto” eest. Võib lisada, et Oscari on saanud samuti Ungari-Ameerika lavastaja Michael Curtiz (sünd. Manó Kertész Kaminer) „Casablancaga”
(1942). István Szabó filmide loetelus lavastajana on praeguseks kolmkümmend viis nimetust, kuid ta on kümnes filmis esinenud ka näitlejana ja  olnud tegev kolleegide tööde juures
erinevais ametites. Täispikad mängufilmid: 1965 „Unelmate aeg” (Álmodozások kora;
Locarno festivalil parima debüüdi auhind 1965); 1966 „Isa” (Apa; Locarno festivalil žürii
eriauhind 1967, Moskva festivalil grand prix ja ajakirjanike auhind 1967); 1970 „Armastusfilm” (Szerelmesfilm); 1973 „Tuletõrjuja tänav 25” (Tüzoltó utca 25.; Locarno
festivalil Kuldne Leopard ja oikumeenilise žürii auhind 1974); 1977 „Budapesti lood”
(Budapesti mesék); 1980 „Usaldus” (Bizalom; Berliini festivalil Hõbekaru ja Interfilmi auhind 1981); 1980 „Roheline lind” (Der grüne Vogel); 1981 „Mephisto” (võõrkeelse filmi Oscar 1982, Bambi auhind parimale näitlejale Klaus Maria Brandauerile
1983, Cannes’i festivalil parima stsenaariumi ja FIPRESCI auhind, David di Donatello
auhind parimale välisfilmile ja näitleja Klaus Maria Brandauerile 1982, Saksamaa väärtfilmikinode  gildi auhind parimale välisfilmile 1983, Itaalia filmiajakirjanike auhind parimale
välisrežissöörile 1982, Jussi auhind Klaus Maria Brandauerile 1982, Londoni filmikriitikute auhind parimale välisfilmile 1983); 1984 „Bali” (telefilm); 1985 „Kolonel Redl”
(Redl ezredes; BAFTA auhind parimale võõrkeelsele filmile 1986, Cannes’i festivalil žürii
auhind parimale režissöörile 1985, Saksamaa filmiauhind väljapaistvale mängufilmile ja
näitleja Klaus Maria Brandauerile 1985, Saksamaa väärtfilmikinode gildi auhind Klaus
Maria Brandauerile 1986); 1988 „Hanussen” (Kuldne Kaamera Saksamaal Klaus Maria
Brandauerile 1991); 1991 „Kohtumine Veenusega” (Meeting Venus; Itaalia filmiajakirjanike auhind parimale režissöörile 1992, Veneetsia festivalil parima näitleja auhind Glenn
Close’ile operaatoritelt); 1992 „Armas Emma, kallis Böbe” (Édes Emma, drága Böbe
— vázlatok, aktok; Berliini festivalil oikumeenilise žürii auhind ja žürii eriauhind režissöörile 1992, Euroopa filmiauhind parimale stsenaristile István Szabóle); 1996 „Offenbachi saladus” (Offenbach titkai / Offenbachs Geheimnis, telefilm); 1999 „Päikesepaiste” (Napfény; Euroopa filmiauhinnad parimale näitlejale Ralph Fiennesile, stsenaristidele István Szabóle ja Israel Horovitzile ning operaator Lajos Koltaile 1999, Genie
auhinnad parimale filmile ja helile 2000, Ungari filmikriitikute auhind režissöörile 2001,
poliitilise filmi ühingu auhind USAs 2001, Kanada kirjanike gildi auhind stsenaristidele
2000); 2001 „Poolt valides” (Szembesités; Flaiano festivali auhinnad režissöörile ja stsenarist Ronald Harwoodile 2002, Ungari filmikriitikute auhind režissöörile 2003, Mar
del Plata festivali auhinnad operaator Lajos Koltaile, näitleja Stellan Skarsgårdile ja režissöörile 2002, Valencia festivali žürii auhind parimale režissöörile 2002); 2004 „Imeline
Julia” (Being Julia; Kuldne Gloobus USAs parimale komöödia või muusikali näitlejannale
Annette Beningile 2005, Bangkoki festivali parima näitlejatari auhind 2005, Hollywoodi
filmifestivali parima näitlejatari auhind 2005, Santa Barbara festivali parima näitlejatari
auhind 2005); 2006 „Sugulased” (Rokonok); 2012 „Uks” (Az ajtó).
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ARMASTUS VON KRAHLIS
Seks näitab surma mõttetust,
surm näitab elu mõttetust.
Kedagi ei ole võimalik päästa
LAURA LIVENTAAL
Sarah Kane, „Puhastatud” ja „4.48
psühhoos”. Tõlkija: Laur Kaunissaare.
Lavastaja: Juhan Ulfsak. Kunstnik: Liisi
Eelmaa. Videokunstnik: Emer Värk. Helikujundaja: Hendrik Kaljujärv. Valguskujundaja: Oliver Kulpsoo. Mängivad:
Taavi Eelmaa, Mari Abel, Liis Lindmaa, Kait Kall, Ott Kartau, Ivo Reinok, Jim Ashilevi ja Ragne Veensalu.
Esietendus 14. IX Von Krahli Teatris.
Käisin Juhan Ulfsaki kaksiklavastust „Puhastatud” ja „4.48 psühhoos”
vaatamas kaks korda. Esimesel korral
sain väga tugeva emotsionaalse laksu, teine elamus oli intellektuaalsem
ja terviklikum. Näidendite autor Sarah
Kane (1971‒1999) lahkus elust kahekümne kaheksa aastaselt, puues end
nurjunud ravimiüledoosi järel haigla
vannitoas kingapaeltega üles. Tema
looming koosneb viiest näidendist,
ühest lühifilmi käsikirjast ja kahest ajaleheartiklist. Näidendid on liigitatud
in-yer-face-stiilis teatri alla, mida iseloomustab vulgaarsus, šokeerimine ja
publiku kaasamine. Millest ta looming
ning Ulfsaki lavastus siis räägivad?
Kõigepealt lavastuse „Puhastatud”
vormilisest küljest. Alustekstis on tegevuskohaks unenäoline ülikool ja selle
ümbrus. Liisi Eelmaa lavakujundus on
aga minimalistlik: suur laud ning val-

getest paneelidest sein. Tekstis olevate
remarkide reaalne lahtimäng ületaks
ilmselgelt näitlejate ja vaatajate taluvuse piiri, need kohad on Ulfsak lahendanud pelga teksti ettelugemisega.
Näiteks ei näe me laval grupivägistamist, räiget peksmist, sandistamist ega
jäsemete äraviimist rottide poolt, küll
aga pole probleemi alasti keha ega seksuaalakti imiteerimisega. Räiguse suhtes on jäetud distants, mis leevendab
kõigi osaliste õuduse kogemist ning
võimaldab rohkem reflekteerida, sest
liiga häiriv vaatemäng ei võimaldaks
tajuda toimuva sügavamaid hoovusi.
Lavastusse on leidlikult integreeritud
1990-ndate lõpu, 2000-ndate alguse video- ja tegevuskunsti ning muusikat,
kuid siinkohal keskendun sellele, mis
on näidendeis ja lavastuses öeldud armastuse kohta.
Lavastus algab Emer Värgi rõõmsameelse videoga näitlejate jalgrattasõidust Kalamajas, taustaks Vaiko Epliku
ja Eliidi laul „Armastus päästab maailma”. Video meeleolu varjutab neid
kummaliselt piidlev ja jälitav Taavi Eelmaa, kelle rolli seotus esimese lavastusega selgub alles hiljem. Näitlejad tulevad lavale ja hakkavad naerma, justkui
rõhutades isiklikku distantsi edasistest
sündmustest ja lohutades üksteist enne halba unenägu. Siis läheb lahti: Mateater muusika kino
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ri Abel sadistliku Tinkerina kuumutab
lusikat. Heroiini süstimine Grahami
(Ivo Reinok) silma on asendatud hommikuhelveste ahmimisega; tundub, et
toiduga mökerdamine on Krahli lavastuste puhul peaaegu kohustuslik. Peab
küll tõdema, et see on talutavam kui
heroiiniga mökerdamine. Esimeses pildis sureb Graham üledoosi kätte ning
on edaspidi olemas vaid oma õe (Liis
Lindmaa) Grace’i jaoks. Neljast piinatud ja moondunud armastusloost näeme kõigepealt Rodi (Jim Ashilevi) ja
Carli (Kait Kall) stseeni: Carl vannub
igavest truudust, küünilise hoiakuga
Rod ei taha talle midagi tõotada, ütleb,
et kõiki on väsitud keppimast.
Kuna mulle ei mõjunud selle paari
näitlejatöö usutavalt, sest armastust ei
olnud tunda, siis lähtun tekstist, mis
on väga poeetiline ja tabab üht olulist

nüanssi. Nimelt ütleb Rod, et armastab Carli praegu, on temaga praegu
ja püüab teda igal hetkel mitte reeta.
Praegu. Igavene armastus ja armastus
igal hetkel. Neid jälgib kogu šõud juhtiv Tinker, kes asub naiivses ja siiras
armuulmas Carli alandama, sundides
teda murdma Rodile antud lubadust
armastatu eest surra, ning tal siis karistuseks jäsemeid otsast lõikama ja teda
muudel kujutlematult õudsetel viisidel
piinama. Carl laseb end piinata, kuna
tunneb end reetmises süüdi. Kuueteistkümnendas pildis avaldab aga Rod
Carlile armastust, igavest armastust.
See on Ashilevi hetk — ilus, kurb, puhas ja puhastatud. Äärmuslikus füüsilises piinas jõuavad nad armastuseni,
igavikulise ning samal ajal täielikult
käesolevasse hetkesse kuuluva armastuseni. Need kaks aspekti on ühenda-

Lavastus algab Emer Värgi rõõmsameelse videoga näitlejate jalgrattasõidust
Kalamajas, taustaks Vaiko Epliku ja Eliidi laul „Armastus päästab maailma”.
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Video meeleolu varjutab neid kummaliselt piidlev ja jälitav Taavi Eelmaa, kelle rolli
seotus esimese lavastusega selgub alles hiljem.

tud tervikuks umbes nii nagu ajaline
keha ja igavikuline vaim. Ja siis Tinker
hävitab nad, näidates vilksamisi, et ainult käesolev saab sisaldada igavest.
Graham ja Grace on vend ja õde, armastajad, narkomaanid. Kuidas saab
lähedus vennaga muutuda seksuaalseks? Kuidas lähedus saab inimesed
ühte sulatada, nii et üks läheb teiseks
üle? Grace on rohkem sõltuvuses oma
vennast kui heroiinist. Leina eitusfaas
kulgeb lõpuni, Grace muutub Grahamiks, et teda ellu tagasi tuua. Aga siiski, see perversne erootika nende vahel?
Või hoopis armastus, mis ei tunne piire? Ei tunne surma? Lindmaa ja Reinok
mängisid õe-venna kõhedust tekitava
flirdi üsna hästi välja, kuid säilitasid
siiski distantsi oma tegelaskujudega,
kõikeläbistava eralduse, pannes vaataja sellega perverssust otsima hoopis
enda seest. Jah, tundsin selle ka ise ära,
kaevasin sügavast pimedast koopast

välja. Inimsuhete raamid on haprad ja
võib piisata väikesest tõukest, et neid
purustada. Grace’isse on armunud ka
lihtsameelne kirjaoskamatu Robin (Ott
Kartau), Grace’i meelest poisike. Kuigi halastamatu Tinker alandab temagi
armastust, jääb Robini pealiskaudne
armumine Grace’i füüsilisi piinu sulgkerge heledusena katma.
Neljas armastussuhe on Tinkeri ja
Naise (Ragne Veensalu) vahel. Naise
osas mängib Veensalu pigem tüdrukut, isegi last. Striptiisitari kujutletakse
tavaliselt jõuliselt sensuaalse, räsitud
ja robustse olevusena, Naine aga ei olnud üldse selline, lavastuses tundus
see tegelane mulle veel äraspidisem,
huvitavam, kui teksti lugedes võiks ette kujutada: vähem seksi ja rohkem salapära, mingit kummalist traagilisust.
Naine on ainus, kelle vastu Tinker hell
on, kuigi see hellus on peidetud armutusse keppimisse. Et Tinkerit, kes on
teater muusika kino
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Etenduse algupoolel näidati videoid noorte näitlejate argipäevategemistest nende
päris kodudes koos päris armastatutega. See sidus lavastusele armastuse lipsu,
tegelaste üksindus ja piin lepitati.
Emer Värgi fotod

originaalis algselt mõeldud mehena,
mängib Mari Abel, siis tekib küsimus,
kas tegu on lesbipaariga või mitte, sest
Abel ongi hetkiti peaaegu nagu mees.
Ilmselt pole see oluline, kui tegu ei ole
just vihjega Kane’i biograafiale. Armastust leidub isegi Tinkeris, kui teda
küllalt tugevasti armastada, tema poole küünitada.
Etenduse algupoolel näidati videoid noorte näitlejate argipäevategemistest nende päris kodudes koos päris armastatutega. See sidus lavastusele armastuse lipsu, tegelaste üksindus
ja piin lepitati. Näitlejad tõid esile nii
oma tegeliku armastuse kui ka oma
äraspidise armastuse potentsiaali, niipalju kui seda õnnestus leida, see tekitas toimuva rämeduse suhtes paradoksaalselt helge koosolemise tunde.
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***
Lavastust „4.48 psühhoos” näeme
videotehnika vahendusel. Heli järgi on
kohe aru saada, et Taavi Eelmaa teeb
seda „otse”, et ta on kuskil siinsamas.
Esialgu arvasin, et ta on mõnes Krahli
kõrvalruumis, ent lõpus selgus, et tema tuba on ekraani taga, teda lahutas
publikust vaid paneelidest sein. Miks
oli asi lahendatud kaameraga? Võibolla sellepärast, et nii on võimalik lähemalt vaadata, samuti loob see teatava
unenäolisuse, erinevaid vaateid ja distantsi, mis rõhutab toimuva reaalsust
veelgi rohkem, dokumenteerib.
Üleminek ühe näidendi maailmast
teise annab vihjeid, miks need kaks
on kokku sobitatud: võib vist öelda, et
teine selgitab mingis mõttes esimest.
Äsja piinatud armastajatest ja sadistli-

kust arstist/diilerist/koletisest Tinkerist on saanud psühhiaatrid. Tinker on
Eelmaa mängitud tegelase arst, keda
ta armastab. Eelmaa mängitud tegelane põeb raskekujulist depressiooni.
„Puhastatud” on justkui tema seisund
kujundikeeles, „4.48 psühhoos” näitab
sama asja lahtise haavana, kirjeldades
ja avameelselt. Kane’i elukäiku arvesse võttes võib oletada, et tegemist on
sissevaatega autori enese hingeellu ja
väga tõsisesse haigusse. Imetlusväärne on Kane’i oskus oma seisundit reflekteerida. Aga laval ei ole Sarah Kane,
vaid Taavi Eelmaa, kes üliempaatiliselt
ja kaastundlikult näitab seda, mis annab haige sonimisele inimliku sisu. Pole hullemat põrgut kui armastus, millele ei vastata. See ei ole mingi toretsev
romantiline piinakamber, vaid toores
valupõrgu, kus lootus hääbub ja elu
haihtub.
4.48 on kellaaeg, mil külla tuleb
meeleheide. See on aeg, mil öhe ei saa
enam peituda, aga päev veel ei alga.
Hulluse aeg, selguse aeg, eikellegiaeg,
mil kõik on terav ja teeb haiget.
Sarah Kane (Laur Kaunissaare tõlkes):

Kane ja Eelmaa ei ole poeetilised
mitte kujundlikus, metafoorses mõttes,
vaid olevat esile tuues; nad näitavad
oma haava, näitavad tõde. See on enam
kui liigutav, enam kui õudne, enam kui
ilus. „Ta sureb ära, ta sureb ära, ta sureb, kurat, ju lihtsalt ära.” Etendus mõjus nii privaatse ja tõelisena, et tundsin
end vaatajana lausa kohatult, nagu ma
ei tohikski kõike seda näha. Taavi Eelmaa võttis ennast tõeliselt alasti. Võõraste ees. Etendus lõppes sõnadega:
„Palun tehke eesriie lahti.” Kui oled
tund aega hinge kinni hoidnud, on
plaksutada väga raske ja imelik. Hea,
et see on läbi.
Tehke mind kehtivaks
Olge mu tunnistajaks
Nähke mind
Armastage mind
LAURA LIVENTAAL (sünd. 1. VI
1988) kaitses 2012. aastal Tallinna Ülikoolis filosoofia erialal bakalaureusekraadi
tööga „Esteetilise taju astmed” ning jätkab
sealsamas magistriõpinguid. Ta on avaldanud teatrikriitikat kultuurilehes Sirp ja
luulet ajakirjas Vikerkaar.

kell 4.48
õnnelik tund
kui külla tuleb selgus
soe pimedus
mis leotab mu silmi
ma ei tunne ühtki pattu
just see ongi võimsaks saamise juures haige
see elutähtis vajadus, mille nimel võiksin
surra
olla armastatud
ma suren tema nimel, kes ei hooli
ma suren tema nimel, kes ei tea
sa murrad mu katki

teater muusika kino
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OLEVIKU/IGAVIKU TEATER
Eesti Teatriuurijate ja Kriitikute Ühendus
korraldas 2013. aasta 27. septembril Von
Krahli Teatri baaris arutelu teemal „Olevik
ja igavik teatris”. Eesmärgiks oli vaadelda nüüdisaegsete kunstnike, tänapäevaste
probleemide ja igavikuliste kunstiteemade
suhteid. Käsitlusele tulid Von Krahli Teatri
uuslavastused Sarah Kane’i „Puhastatud”
ja „4.48 psühhoos”. Vestlusringis osalesid Riina Oruaas (R. O.), Madli Pesti
(M. P.), Ott Karulin (O. K.), Eike Värk
(E. V.), Tiia Sippol (T. S.), Made Luiga
(M. L.) ja Jaak Vackermann (J. V.), modereeris Karina Talts (K. T.).
K. T.: Hoolimata sellest, et Juhan
Ulfsak on need kaks Sarah Kane’i näidendit sidunud ühtseks tervikuks, arutame neid eraldi ning alustame „Puhastatuga”, mis oli esimene osa sellest
pikast teatriõhtust. „Puhastatud” algab
videopildiga rõõmsatest jalgratturitest
Kalamajas ringi sõitmas ja hiljem näidatakse kõiki näitlejaid lihtsas koduses
miljöös ringi askeldamas. Missugune
eesmärk võiks sellisel raamistusel olla
ning kas see andis vaatajale ka esimese
võtme lavastusele?
O. K.: Tundus, et „Puhastatud”
puhul oli lavastaja jaoks väga oluline
ennast ja truppi Kane’i tegelastest distantseerida. Ehk siis mingil põhjusel ei
usaldanud lavastaja Kane’i teksti kaasaelamisteatrina, kartes võibolla, et
see läheb liiga banaalseks ja n-ö postpostmodernistlikule vaatajale mitteusutavaks — et läheb vanamoodsaks
teatriks kätte ära. Ma arvan, et näitlejate reaalelu sissetoomine ja algusvideo
täiendavadki eesmärki distantseerida
järgnevast see trupp siin ja praegu.
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R. O.: Minu jaoks said slaidiread
tähenduse seoses teise lavastuse, „4.48
psühhoosiga”, mis oli väga isiklik.
Isiklikkus oligi mõlema lavastuse üks
põhiteemasid. Olen Otiga nõus, et video distantseeris lavastuse sellest, mida me teame Kane’ist. See distantseeris ka minu senisest Kane’i lugemis- ja
vaatamiskogemusest, kus maailmad,
mis luuakse, on väga abstraktsed, kuid
annavad võimaluse tegelase psühholoogiat otsida. Tekkis väga tugev dissonants, kus lavamaailm, Kane’i teksti
maailm ja näitlejate endi maailm hakkasid üksteisele vastu kriipima. Tekkis kummaline üksteisele vastu töötav
koostöötamine, mingi reaaleluline dissonants.
M. P.: Video tekitas seose Juhan
Ulfsaki eelmise Krahli-lavastusega
„Idioodid”, kus mängisid osaliselt samad näitlejad, tol ajal veel TÜ Viljandi
kultuuriakadeemia tudengid. Ühiseks
teemaks on reaalelu ja fiktsioon. Mainitud distantseerituse tundega nõustun
samuti, see seostub ka õhtu teise lavastusega „4.48 psühhoos”. Need kaks
Kane’i lavastust moodustavad terviku:
esimene tingib teise ja teine tingib esimese. Õhtu esimene osa ei oleks selline ilma teise osata ja vastupidi. Kuidas
aga need täpsemalt haakuvad? Noored
näitlejad „Puhastatus” on distantseeritud näidendi tekstist, selle tähendusest. Nad tegutsevad, nad etendavad
performance’it; ma vaatasingi seda tegevuskunstina. Teises osas jõuavad noored lihtsustatult öeldes selleni, et nad
vaatavad läbi vahtplasti löödud augu,
kuidas elu n-ö tegelikult on. Selleks
ajaks on noorte näitlejate ja ka publiku-

Kohati tekkis kõhe tunne, nagu oleks Sarah Kane selle teksti just nimelt Taavi
Eelmaa jaoks kirjutanud.
Taavi Eelmaa foto

ni jõudnud elu karmus Taavi Eelmaa
kehastuses. Selle väikese augukese
kaudu on need kaks lavastust seotud:
kes on ühel, kes teisel pool rindejoont.
K. T.: Kas see distantseeritus kajastus kuidagi ka mängutehnikas, oli see
üldse märgatav?
M. L.: Distantseeritus hakkas silma küll. Minu meelest oli kummaline
see, et miks ei joonistu näitemängus
välja isiksused? Nad jäid lihtsalt skeemideks, võiks isegi öelda nukkudeks.
Eriti kummaliselt mõjus kogu teatritüki kui terviku mõttes selle algus, mille
juhatas sisse n-ö lõbus teatrinaer, mis
oli äärmiselt kunstlik. Sellisel juhul ei
usu ka mitte midagi, mis pärast tuleb.
See, et distantseeritud lähenemine oli
teadlik, oli selgesti näha.
K. T.: Kui kerida seda lavastust algusest sammhaaval edasi, siis järgmine asi, mida näeme, on lavaruum, selle
atmosfäär ja liigendus. Kes on lugenud

„Puhastatut”, teab, et näidendis oli tegelikult palju mängukohti: must tuba,
punane tuba jne, ning ka see, kus tegevus toimub, oli samuti, küll metafoorselt, aga siiski ära markeeritud. Von
Krahli lavastuses oli valitud mängupaigaks üks suur ruum, kus kogu tegevus aset leidis.
M. P.: Ruumi, mänguplatsi valik
toetas väga selgelt performance’likkust
— käimas oli 1990-ndate performance.
Ei näidatud realistlikke ruume ega
psühholoogiliselt põhjendatud tegelasi. Lava on laud, tegevus toimus vakstu peal. Hiljem tõmmatakse vakstu alt
ära, jääb tühi paljas lava ja seal taas
etendatakse performance’eid. Oli otseseid viiteid, Eesti vaatajale ehk tuttavaim Ene-Liis Semperi performance —
lill koos mullaga istutatakse suhu.
O. K.: Ma olen see, kes ei nõustu.
Kõigepealt ruumist. Kane’il toimuvad
päris paljud stseenid, eriti vägivaldteater muusika kino
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semad, mudalombis ja sellele ilmselt
puhtamat ning kliinilisemat vastandit
kui see, mida siin näeme, ei ole. Ilmselt
oli lavastajale väga oluline ruum kardinaalselt teistpidi keerata ja nii veelgi enam näidendist distantseeruda.
Mis aga puudutab performatiivsust,
siis üks, millest mina lavastust vaadates kõige rohkem puudust tundsin,
olid just needsamad hetked, kus võinuksid laval tekkida iseväärtuslikud
performance’id, aga nendeks ei võetud
piisavalt aega ning põhimõtteliselt
kanti need ette ainult viitena: näete, see
on nüüd Ene-Liis Semperi „Oaas”; aga
ei võetud aega, et stseene kasvatada
enamaks kui viiteks. Mul oli kahju, et
see võimalus jäi kasutamata ning viitelisus jäi sama tühjaks kui Kane’i loo
jutustamine. Tuleb nentida, et räägin
seda, olles näinud kaksteist aastat tagasi Krzysztof Warlikowski lavastust
„Puhastatud”, mis kestis kaks ja pool

tundi ning oli väga intensiivne ja puhtalt Kane’i teksti ja tegelasi usaldav
versioon. See on siiani üks mu suurimaid teatrielamusi, mistõttu ma pole eriti erapooletu. Aga ikkagi, ma ei
saanud lõpuni aru, miks lavastaja valis
selle kiirviitelisuse nii tegelastele, loole kui ka performance’itele ehk miks ta
ei lubanud trupil rohkem aega võtta.
Loodetavasti suudab keegi selle mulle
ära põhjendada.
R. O.: Krzysztof Warlikowski „Puhastatud” oli täiesti läbilõikav kogemus. Selles lavastuses oli suur abstraktne ruum erinevate tegevuskohtadega. Kuna ma pole näidendit hiljuti
üle lugenud, siis värsket teadmist tegevuspaikade kohta mul Krahlis etendust vaadates ei olnud. Ulfsaki lavastuse võte, et tegevus toimub suurel,
kitšiliku vakstuga kaetud söögilaual,
tundus huvitav. Ja see vakstu kogu aeg
segas mind, trügis vahele ja tegi toimu-

Üks vahend sündmuste lähemale toomiseks olid kodustseenid videos, näitlejad koos
oma elukaaslastega hommikuti üles ärkamas.
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va natuke naeruväärseks. See oli mingi kodukeskkonna imitatsioon, mille
eesmärk võis olla tuua Kane’i näidendi
vägivaldne sündmustik meile lähemale, aga jättis selle siiski distantsile. Üks
vahend sündmuste lähemale toomiseks olid kodustseenid videos, näitlejad koos oma elukaaslastega hommikuti üles ärkamas. Teine oli see naljaka
mustriga vakstu. Seda võib mõista kui
stseeni välja puhastamise vahendit, et
näidata performance’likku abstraktset
situatsiooni. Lavastus jäi kahe vahele
— oli performance-kunstile omane situatsioonide modelleerimine ja samal
ajal üritati näidata lugu, kuid polnud
lõpuks üks ega teine. See oli minu jaoks
üks põhilisi dissonantsi allikaid. Mis ei
tähenda, et see dissonants oleks olnud
halb, see oli kane’ilik arusaamatuse tekitamise ja vaataja ärritamise vahend.
Või siis vonkrahlilik — ma ei ole kindel, kumb on õigem.
K. T.: Kane’i näidendit lugedes tekib siiski mingi tugev tunne sellest, mis
kohas tegevus võiks aset leida või mida
kujutatakse metafoorsel tasandil. Kas
lavastuse puhul võib öelda, et tegevus
toimus mingis määratletud kohas?
M. P.: Ehk see kõik ei toimunud mitte kohas, vaid ajas, toimus 1990-ndatel.
Koht ei olnud määratletud, ei pidanudki olema.
E. V.: Minu arust oli haarav etenduse õhustik. Algul see ootus, et näitetrupp tuleb kokku ja valmistub rõõmsalt mänguks, aga samal ajal järjest
kostev muusika ja muud helid hakkasid mõjuma meeli ärritavalt. Niipalju kui olen lugenud Kane’i näidendeid, oli see talle väga omane. Kuigi
ma ei ole näinud Tartu Üliõpilasteatri
„Psühhoosi” lavastust, siis selle kohta
tagantjärele lugedes tundus, et ka seal
oli rõhku pandud just muusikale ja vi-

suaalsusele. Samuti sellele, et valgus
oleks näkku suunatud, mis pidi ärritama, panema vaataja mõtlema ja midagi
oma elus muutma. Aga teisalt see, mis
toimus „Puhastatud” lavastuses, jäi ähmaseks. Jäi selle visuaalsuse varju. See,
mis tegelikult toimus, sai selgeks alles
pärast teist poolt — need sõnad ja see
tekst ja selle teksti poeesia, mis on iseloomulik Kane’i tekstidele, neid „Puhastatus” ei tajunud ja need ilmnesid
alles „4.48 psühhoosi” lavastuses.
K. T.: Kui rääkida tegelastest, siis
oli üsna keeruline aru saada, kes on kes
ja missugused on nende omavahelised
suhted. Kohati, arvatavasti just mainitud distantseerituse tõttu, polnud nad
niivõrd karakterid, kui mingid ähmased kujud. Kane’ile tundub olevat tegelassuhetest olulisem näidata n-ö laval
võimatut. Mitte vägivalla kui sellise
näitamine pole võimatu, vaid niisugused üksikasjad, mille kujutamine laval
ei tohikski tegelikult olla raske — läbi põranda kasvab päevalill, rotid viivad maharaiutud jalad minema jms —,
kuid osutub siiski tema üsna naturalistlike näidendite puhul küllaltki keeruliseks. Juhan Ulfsak ei proovinudki
neid remarke lavastada, vaid need loeti tekstina ette. Missugune oli sellise lähenemise mõju?
R. O.: Warlikowski lavastuses olid
vägivaldsed stseenid viidud veel abstraktsemale tasandile. Etendus Avignonis toimus koolivõimlas, kus oli
ebatasane laudpõrand. Jalgade maharaiumist kujutati nii, et Tinker keerutas mööda põrandat kirvest — see heli
oli kohutav, lõikas luust ja lihast läbi.
Alles hiljem nägime laval kinniseotud
jalgadega tegelast. Warlikowski lavastas vägivallastseenid visuaalselt väga
puhtalt, ilma välise robustsuseta. Teatris on väga mõjus, kui laval antakse
teater muusika kino
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meile poolik märk. Just vägivaldsed
stseenid mõjuvad publikule kõige julmemalt, kui saame sündmust kujutleda omaenda fantaasias. Eike Värk mainis Kalev Kudu lavastusi Tartu Üliõpilasteatris, kus oli väga oluline vaataja
mõjutamine otsese valguse ja teiste
meeleliste vahenditega. Ka Krahli lavastuses oli püütud tekitada vaatajas
otsest füüsilist jälkust. Üks kujund, mis
mulle tugevalt mõjus, saavutati kile kasutamisega. Kui hakati kehaosi maha
lõikama, siis mässiti need kilesse, algul
pea, siis käed, siis jalad, lõpuks ühe tegelase kogu keha, ja kallati ketšupipudelist kunstverega üle. Meile näidati,
kuidas seda tehakse, ja siiski tundsin
suurt füüsilist jälkust ja valu. Kile on
kunstlik, külm, tühi, läbipaistev, üldse
mitte inimkehale omane materjal. Ka
ketšupipudel on midagi väga kunstlikku. Tekib huvitav paradoks — mida
on võimalik lavaliste kujunditega luua.
Võiksime ju lavale tekitada mingid rotid, kes hakkavad jalgu ära viima. Rotid on kujund, aga kui katsume seda
otseselt ette kujutada, oleks tulemus
lihtsalt koomiline ja mingit jälestuse
või abjektsiooni mõju ei tekiks. Kane’i
remarke tuleks lahti võtta metafooridena ja leida neile lavaline vaste.
O. K.: Olen nõus, et tuleb leida lavaline metafoor, aga ma ei ole absoluutselt nõus sellega, et valitud metafoorid
tekitasid seda õõva, mida nad peaksid
tekitama. Ma olen näinud päris mitut
Kane’i tekstidel põhinevat lavastust ka
väljaspool Eestit ja olen jõudnud järeldusele, et Kane’i tekste lavastades tuleb aru saada, et vägivald pole kunagi
eesmärk omaette ja sõltuvus ainetest
pole kunagi põhiteema. „Puhastatus”
on narkootikumid ja sõltuvus paralleel
armastusele ning eesmärk pole näidata
vägivalda või tekitada sellega õõva. Pi26

gem on füüsiline vägivald vaimse üksinduse kujund. Ma pean „Puhastatut”
oodiks armastusele, mis kahjuks Ulfsaki lavastusest välja ei tulnud. Näiteks
Carli ja Rodi lugu. Kõigepealt võetakse
Carlilt keel, et ta ei saaks öelda: „Ma armastan sind!” Seejärel leiab ta väljapääsu avaldada armastust kirjutades ning
talt võetakse ka käed. Ja kui Carl leiab
siiski võimaluse avaldada armastust
tantsides, võetakse talt ka jalad. Kuid
ometi jõuavad nad seksini alles siis, kui
kõik muu on ära võetud. Viimasena
võetaksegi Carlilt genitaalid. Kogu narkosõltuvuse teema on tekstis selleks,
et peegeldada armastusega kaasnevat
sõltuvustunnet, ning vägivald — et sult
kehaosi ära võetakse — näitab kõikehaaravat sõltuvust kellestki teisest, mis
eriti „4.48 psühhoosis” välja tuleb, kus
peategelane on kaotanud inimese, kelle jaoks anda ära oma keel, käed, jalad
ja genitaalid, et temaga koos olla. Ma
arvan, et „Puhastatud” on tekst, kus
peaks usaldama Kane’i armastusloo
head ülesehitust ja seda, et ta mõjub ka
vakstut peale tõmbamata.
K. T.: Robi ja Carli armastuslugu on
kommunikatsioonivõime järkjärguline
mahanülgimine, nii et lõpuks ei jäägi enam mitte midagi muud alles kui
vaid Carli hääletu karje. Armastuse kui
sõltuvuse teema seostub näidendis tugevalt ka narkosõltuvusega. Lavastus
algabki ju sellega, et Tinker süstib Crahamile silma üledoosi. Juhan Ulfsaki
lavastuses kasutati hommikusöögi helbeid kui narkootikumide ja tablettide
metafoorset kujundit. Kui palju võiks
selline kujund olla mõistetav neile vaatajatele, kes pole näidendit lugenud?
M. L.: On ka selliseid vaatajaid, kes
ei ole Kane’i varem näinud ega lugenud; kes lähevad laval toimuvat vaatama esmakordselt. Neil on lavastuse

Tekkis väga tugev dissonants, kus lavamaailm, Kane’i teksti maailm ja näitlejate
endi maailm hakkasid üksteisele vastu kriipima.

„Puhastatud” puhul üsna raske välja
lugeda kogu selle näidendi jõudu. Laval toimuv oli liiga eklektiline ja pisendas kõvasti selle teema suurust. Ometi
oli see kõigest hoolimata siiski adutav.
Kasutatavad kujundid, nagu maisihelbed või mahavisatud kommid või
kunstveri, ei pruugi ju meeldida, aga
see kõik kokku võttes ei suutnud takistada näidendist aru saamist. Kuid
kahtlemata on seda võimalik teha kuidagi puhtamalt. Tundus, et lavastusse
on kuhjatud liiga palju erinevaid tehnikaid, mõtteid ja ideid, mis hakkasid
üksteist segama. Mina isiklikult ei salli karjumist laval, seda oleks võinud
lavastada kammerlikumalt, sel juhul
oleks ka sõna hakanud rohkem kõlama.
M. P.: Siin oli juttu Kane’i näidendite varasematest lavastustest. Minule
pakkus huvi just see, et olles näinud
üsna mitmeid kuulsate lavastajate töid
suurtes ja kuulsates teatrites, siis sellist
lahendust, nagu pakkus Juhan Ulfsak,

nägin esmakordselt. See oli intrigeeriv. Nähtud välislavastused, mis on
Kane’i näidendite põhjal tehtud, on
kõik olnud hallid, tumedad, kõledad,
jubeda atmosfääriga. Mulle väga hästi
sobis Juhan Ulfsaki lähenemine. Olen
vaadanud lavastust kaks korda. Etenduse lõppedes ei jäänud minusse masendust, vaid pigem mingi seletamatu
ülev tunne. Mulle väga sobis see, et ma
ei näinud järjekordset tehase- või haiglamiljööd, halli, kõledat ilma.
Minu jaoks mängis rolli põlvkondade teema ehk siis me paneme noored vastamisi vanemaga ja me mängime vakstu peal läbi 1990-ndate ajastut,
mängime distantsiga. Teises osas näitame vastukaaluks reaalsust või tõsidust.
O. K.: Teoreetiliselt ma mõistan, et
esimene lavastus oli väljastpoolt sissepoole ja teine seestpoolt väljapoole,
aga põhjus, miks see mind lõpuni ei
veennud, olid praktilised vajakajäämiteater muusika kino
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sed: Ulfsaki kontseptsioon oleks mulle
ilmselt paremini kohale jõudnud, kui
oleks tehtud põhjalikumat tööd tekstirežiiga, et lugu tuleks paremini välja
ka nende jaoks, kes näidendit ei tunne;
ning kui oleks võetud laval rohkem aega performance’ite välja mängimiseks.
R. O.: Olen Madliga nõus, et põlvkondade teema tuleb väga selgelt nähtavale, aga ka mina ei saanud vastust
küsimusele, mis neid kaht põlvkonda
eristab. Isiklikult sain kontakti rohkem
1990-ndate põlvkonnaga, aga mis on
siis nüüd see meie olukord? Alguses
oli näha toredaid Kalamaja vahel sõitvad noori. Praeguse hetke „meie” lokaliseeriti suhteliselt hästi, aga see jäigi deklareerimiseks, analüüsi tasemele
see lavastus ei jõudnud. Kunstlik maailm vakstu peal hakkas tähistama üksindust ja õudust, aga see jäi harali. Oli
märksõnu, aga vastuseid ega tunnetuslikku puhastumist ei olnud.
M. P.: Te rääkisite arusaadavast
loost. See ei mänginud minu jaoks rolli. Ma teadsin küll mõlemat teksti üsna
hästi, aga etendust vaadates unustasin nende tekstide teadmise ära. Minu arvates ei räägi need lavastused
konkreetsete tegelaste lugu ega mingit
narratiivi. Oluliseks kerkisid tunnetuslikud teemad, mingid energiad, atmosfäär.
O. K.: Ma saan aru, et sa vaatasid iga stseeni nagu eraldi seisvat
performance’it ja sulle polnud oluline,
miks need tegelased sinna jõudsid ja
kuhu nad sealt edasi lähevad. Ma arvan siiski, et kõik stseenid polnud ka
sel juhul lõpuni mängitud. Põhimõtteliselt võib tõesti vaadelda Ulfsaki
lavastuse ruumi prooviruumina, kus
püütakse iga stseeni mingit moodi lahendada ja ei mõelda eriti terviku peale, lähtudes ainult stseenist endast.
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J. V.: Küll on hea, et ma pole Kane’i
lugenud ega näinud, ega isegi mitte
Ulfsakit lavastajana varem. Sai täitsa
puhta lehena vaadata, seetõttu julgen
vastu vaielda, et põlvkondadevahelisust ei tajunud. LSD tuli juba kolmkümmend aastat enne selle tüki kirjutamist. Sõltuvus ja üksindus — kõige
küünilisem oli tajuda seda, et kes otsis
abi, vaadeldaval juhul sellelt sadistlikult arstilt, siis see abi oli just selline,
et see harjavars ja ketšupised trussikud jms, — see kõik oli nii võigas, et
esimest korda teatris panin ma sõrmed
kõrva, et see infraheli ei kahjustaks minu ajukäärusid. Mis on sõltuvus? Sõltuvus on otsimine väljapääsu sellest,
kas on võimalik peale üksiolemise ka
olla. Lavastuses otsiti armastust, otsiti
aineid ja abi sotsiaalseks heaoluks, aga
„Psühhoos” tõi välja selle, et kurat, üksinda ei saa ka olla.
T. S.: Tahaksin vaielda vastu sellele, et lavastus ei moodusta tervikut, et
on üksikud performance-stseenid. Kui
etenduse alguses sõidavad jalgratturid
uljalt ja rõõmsalt helgele tulevikule vastu, siis etenduse lõpul, justkui sama video korduses, vaatavad nad kartusega
üle õla ja nende silmis on hirm. Ja kuigi
vahepeal oleme näinud fragmente läbielamistest, siis kõik kokku moodustab
ikkagi mõttelise ja pildilise terviku.
***
K. T.: „4.48 psühhoos” on väga
kummastav ja fragmentaarne näidend,
kus peaaegu ei saagi aru, kes räägib.
See, mida räägitakse, on siiski mõistetav. Seda on lavastatud mitut moodi,
enamjaolt on laval olnud kaks, vahel
ka kolm näitlejat, kellest üks on tavaliselt psühhiaatri rollis ja teine patsient.
Alustame oma arutelu taas lavaruumist, milleks oli lihtsalt üks valge sein,

Kui etenduse alguses sõidavad jalgratturid uljalt ja rõõmsalt helgele tulevikule vastu,
siis etenduse lõpul, justkui sama video korduses, vaatavad nad kartusega üle õla ja
nende silmis on hirm.
Emer Värgi fotod

kuhu projitseeritakse videopilt. Kui
paljud teist said etenduse jooksul aru,
et tegelikult toimus kõik see, mida videopildilt nägime, otse sellesama seina
taga, enne kui sein maha lõhuti?
R. O.: Professionaalse teatrivaatajana olen näinud piisavalt palju lavastusi, kus publikut tõmmataksegi haneks.
Tegevus toimub väga lähedal, aga
näidatakse sellise efektiga, nagu oleks
filmitud varem ja teises kohas. „Psühhoosis” oli antud konkreetne viide vana maja akna kaudu, kuhu pilt läks n-ö
sisse. Ma tahtsingi kaasa minna selle
mänguga, et ma näen päris maja, päris
tuba, et see ei ole lava. Filmilik lähenemine tõi tegelase väga lähedale. Kogu
eelnev lavaline ekspressiivsus oli kadunud ja alles jäi väga puhas intiimsus.
Loomulikult sain saali uurides aru, et
tõenäoliselt toimub kõik siinsamas, et
seina taga on veel ruumi. Hetkel, kui

see võte muutus loetavaks, olin juba
piisavalt palju selles loos sees, et millegi paljastamise ootus oli tekkinud. Viis,
kuidas paljastamine toimus, oli siiski
ootamatu.
O. K.: Ruumi puhul on huvitav, et
kui lavastuse „Puhastatud” distantseeritus tuli rämpskujundite kasutamisest ja valitud näitlejatehnikast, siis
„4.48 psühhoos” vahendab tegevust
kaameraga ehk kasutab võtet, mida
sageli kasutatakse teatris just distantsi
tekitamiseks, kuid Ulfsaki lavastuses
tekkiv emotsioon oli täiesti vastupidine: kaamera tõi tegevuse vaatajale väga lähedale. Lavastajalt suurepärane
idee.
E. V.: Võibolla tähistas see eraldatus ja sein seda, et tegelane oli oma
mõtetega juba kuskil teises maailmas.
Ta oli vaatajast eraldatud, aga temas
olev energia jõudis vaatajani isegi nateater muusika kino
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gu kuuldemängus — tema sõnad, tema
hääl oli niivõrd võimas, andes erilise
elamuse ning aidates mõista esimest
lavastust.
K. T.: Väga raske on rääkida selle lavastuse atmosfäärist ja näitlejamängust,
sest kogu laval toimuv puudutas mind
tõesti sügavalt. Kohati tekkis kõhe tunne, nagu oleks Sarah Kane selle teksti
just nimelt Taavi Eelmaa jaoks kirjutanud. Hoolimata kaamera vahendusest,
tungis see intiimne atmosfäär läbi naha,
tekst jõudis raputavalt kohale.
O. K.: Kui tuua Ulfsaki „4.48 psühhoosi” kõrvale lavastus, mis kasutas
justkui sama võtet ehk NO99 „Rise
and Fall of Estonia”, kus samamoodi
toimus tegevus elavas ettekandes, aga
vahendatud ülekandes, siis võiks küsida, kuidas nende kahe lavastuse puhul
erinevad sama strateegia kasutamise
mõju ja eesmärk?
R. O.: Ma arvan, et situatsioon on
erinev, ja selle loob kaamerapilt. Lavastuses „4.48 psühhoos” oli pilt taotluslikult ebakvaliteetne, see oli hall,
ebatäiuslik. Lavastuse „Rise and Fall of
Estonia” pilt Nokia kontserdimaja suures saalis oli suur, värviline, tehniliselt
peaaegu perfektne ja läbi komponeeritud. Võis tajuda taotlust tuua tegevus
meile väga lähedale. Minul pugesid
„Rise and Falli” teatud stseenid naha
alla alles siis, kui vaatasin neid hiljem
üle oma sülearvutist. Suures saalis jäi
see kaugeks ja külmaks, kuigi lavastuses on just elulised asjad suurde plaani tõstetud. „Psühhoosi” kaamerapildi
mitteperfektsus on vahend, mis toobki
etenduse lähemale. Me näeme näitlejat
elulises, kitsas ja ahistavas ruumis, ja
kuigi me ühel hetkel saame aru, et kõik
on lavastatud, siis esialgne efekt, et see
võiks olla ta kodu, hakkas tööle küll.
Oluline tegur etenduse mõjumisel oli
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kontrast — enne oli meid viidud täiesti
vastupidisesse meeleollu.
M. P.: Toimina hakkasid seosed videoga esimesest lavastusest „Puhastatud”, kus meile näidati justkui näitlejate päris kodusid nende päris elukaaslastega. Kas need aga olid päris
kodud-kaaslased, selles ei saa kõrvalseisjana kindel olla, aga nii meile seda
presenteeriti. Teises lavastuses „4.48
psühhoos” näidati justkui näitleja Taavi Eelmaa päris kodu kogu tema elatud
elu slepiga. Me nägime Eelmaaga seotud objekte, auhindu ja plakateid. See
on ka üks neist paljudest aspektidest,
mis seob kahte lavastust.
K. T.: Üks, mis neid kahte lavastus kindlasti sidus, olid „Puhastatus”
mänginud näitlejate hääled, mis sekkusid oma küsimustega psühhiaatri
häälena. Tekstis sisalduv teine tegelane jäeti n-ö lava taha, ja see oli väga hea
lahendus. Lavastuse lõpul aga tulevad
kõik näitlejad, kes „Puhastatus” osalesid, riburada pidi rõdutrepist alla ja
lammutavad vaatajaid ja näitlejat lahutava lavaseina maha.
O. K.: Tekib isegi tunne, et „4.48
psühhoos” on lavastuse esimene osa.
Sa küll pead vaatama „Puhastatut” esimesena, aga tegelikult on see järg, sest
„4.48 psühhoos” lõpeb lausega „Nüüd
tõstke eesriie!” ehk nüüd hakkab teater
pihta ja see, mida me nägime esimesena, oligi see teater, kus meile etendatakse elu, selmet elada seda oma toas,
oma intiimses keskkonnas. Samas, kui
vaadata lavastusi teises järjekorras, siis
see ilmselt nii hästi ei mõjuks.
R. O.: Jah, üsnagi nõus. Raske öelda,
mille kujund täpselt on seina mahavõtmine. Oluline oli dialoog arstiga. Psühhiaatrit, kes püüab peategelast aidata,
kehastab Mari Abel, sama näitleja, kes
mängis eelmises lavastuses sadistlikku

See tekst võib olla ka kirjutatud igaühele, kes on seisnud piiril. See tekst on pigem
meedium ja see lavastus ütleb, et me kõik võime selle piiri juures ära käia.
Taavi Eelmaa foto

Tinkerit. Nüüd, kuigi ta on väliselt sarnane, mõjub ta tervistavalt. Siin on arst
terve mõistuse positsioonil. Kui Karina ütles, et see tekst oleks nagu kirjutatud Taavi Eelmaale, siis võib olla ka
kirjutatud igaühele, kes on seisnud piiril. See tekst on pigem meedium ja see
lavastus ütleb, et me kõik võime selle
piiri juures ära käia. Võibolla seina maha võtmine oligi selle piiri teadvustamine. Iseasi, kas me astume üksinduse
tuppa sisse või ei. Seina maha võtmine
oli meis kõigis olemasoleva üksinduse
nähtavale toomine.
O. K.: Kui vaadeldagi neid lavastusi, nagu oleks peategelane arst, kes
„4.48 psühhoosis” ütleb, et pärast tööd
pean ma minema kiiresti koju oma turvalisse keskkonda, sest ma kardan, mida mu patsiendid võivad minuga teha,
siis „Puhastatud” võikski olla selle arsti õudusunenägu, kus ta peab võtma
vägivaldse positsiooni, et kuidagi oma
patsientidega hakkama saada.
K. T.: Lõpetuseks tahaksin meelde

tuletada, et kuigi Sarah Kane’i süüdistati tihti selles, et ta kirjutab depressiivseid ja süngeid näidendeid, kinnitas ta
ise, et tema arvates on need näidendid
vägagi elujaatavad ja lootusrikkad.
Kane’i näidendite puhul räägitakse
nende kaasaegsusest ja ajakohasusest, aga ta tegeles siiski ka väga palju
klassikaliste draamatekstidega, kasvõi
nende osadeks lõhkumise näol, samuti
selliste võtetega nagu nähtamatu nähtavaks tegemine ning teatrilavastuse
piiride kompamine. Ehk võtavad just
tema kolleegi ja hea sõbra Mark Ravenhilli sõnad kõige paremini kokku
Sarah Kane’i loomingu, kes leidis, et
Kane’i puhul on pigem tegu klassikalise kirjanikuga: „Tema tööd on seotud
sellise teatri vormiga, mis on üsna vastandlik ega rahusta sotsiaalse konteksti või freudistliku psühholoogiaga —
nad ei seleta asju. Nad lihtsalt esitavad
neid karme, äärmuslikke olukordi. Ta
on ainus tänapäeva kirjanik, keda iseloomustab klassikaline tundlikkus.”
teater muusika kino
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„PEANÄITEJUHI TÖÖD TEEN,
NÄITLEJA OLEN”
OTT KARULIN
Kunstiliste juhtide võimalused teatri kunstiliste väärtuste süsteemi suunamiseks isiklikest maitse-eelistustest
lähtudes on Eestis üsna suur. Kuigi
seaduse järgi juhib teatrit direktor,
omistatakse praktikas märksa suuremat sümboolset kapitali loomingulisele juhile. Samas on etendusasutuse
eduka tegevuse pandiks direktori ja
loomingulise juhi koostöö sujuvus selles osas, kuidas samaaegselt saada loominguline juht aktsepteerima direktori
organisatsiooni heaolust lähtuvaid otsuseid ning veenda direktorit majast
väljapoole suhtlemisel vähendama
oma positsiooni loomingulise juhi kasuks. Näiteks sobib nii Raivo Põldmaa
ja Elmo Nüganeni pikaajaline koostöö
Tallinna Linnateatris kui Indrek Saare ja Üllar Saaremäe tandem Rakvere
Teatris. Eelmisel aastal kaitstud doktoritöös „Rakvere Teater „täismängude”
otsinguil aastail 1985—2009” (Vt Karulin 2013) käsitlesingi pikemalt Rakvere
Teatri kunstilisi juhte, nende isiklikke
maitse-eelistusi ja repertuaari koostamise põhimõtteid, mis avalduvad
näiteks meediale antud intervjuudes
ja loomenõukogu protokollides, lisaks
intervjueerisin Peeter Jalakat ja Üllar
Saaremäed. Järgnev artikkel vaatlebki Rakvere Teatrit aastail 1985—2009
kunstiliste juhtide eesmärkide ja eneseanalüüsi kaudu.
Rakvere Teater on oma 70-aastase
tegevuse jooksul üle elanud kaheksateist kunstilise juhi vahetust, neist sa32

gedamini just algusaastail. Pikemalt on
enne vaadeldavat perioodi Rakverre
püsima jäänud vaid Kulno Süvalep
(1954—1961) ja Raivo Trass (1977—
1985). Mehi ühendab suur töökoormus:
Süvalep lavastas 35 (!) oma perioodi 44-st ja Trassi kontole läks 24 tööd
58-st perioodi uuslavastusest. See on
piisav, et teater tugevalt oma juhi nägu läheks. 1985. aastal võttis Rakvere
Teatri kunstilise juhtimise üle Madis
Kalmet, olles tollal noorim peanäitejuht Eestis. Viimane polnud siiski erakordne: Kulno Süvalep võttis sama
ameti enda kanda 25-aastaselt ning
noorte juhtide sobimist Rakverre tõestas ka 1996. aastal 26-aastasena peanäitejuhiks saanud Üllar Saaremäe. Erinevalt Süvalepast ja Saaremäest polnud
Kalmetile Rakvere Teater võõras, kui ta
siin peanäitejuhina tööle asus: ta suunati Virumaa teatrisse näitlejana tööle
otse koolist 1980. aastal. Seega tundis
Kalmet näitlejana väga hästi Rakvere
Teatri töökorda ja publiku ootusi ning
tema suhtumine enda kui peanäitejuhi
võimalustesse teatri kunstilist kurssi
muuta oli üsna pragmaatiline: „Alati
tuleb arvestada Rakvere publiku teatriorientatsiooni.” (Sikk 1991: 86). Samas tunnistas ta esimese aasta lõpus,
et tema jaoks „tuli juhtimise ülevõtmine liiga ootamatult”, sest tal puudusid „pikemaajalised lavastajakogemused, teatrijuhi kogemustest rääkimata”
(Sikk 1991: 86). Kalmeti ratsionaalsust
peanäitejuhina näitab seegi, et tema

ajal Rakveres esietendunud 31 uuslavastusest lavastas Kalmet vaid seitse.
Kindlasti oli selle põhjuseks muuseas
Kalmeti jätkuvalt suur hõivatus näitlejana, aga ka teistsugune suhtumine
peanäitejuhi ülesannetesse ehk nagu ta
ise on öelnud: „Peanäitejuhi tööd teen,
näitleja olen” (Toome 1988), ning tunnistanud, et Trassi ajal oli repertuaar
enam kunstilise juhi nägu, kuid tema
eesmärkideks oli pigem „kutsuda erinevaid huvitavaid lavastajaid, mitmekesistada teatrit dramaturgiliselt ja
žanriliselt” (samas).
Seega ei tulnud peanäitejuhiks olemine Kalmetile kergelt: „Lavastaja ja
peanäitejuht ühes isikus ei saa iialgi teha vaid oma nn elitaarset teatrit. Tuleb
arvestada ka teatri ja publiku vajadusi, repertuaari üldpilti” (Sikk 1991: 89).
Peanäitejuhina tehtud seitsmest lavastusest viis võttiski Kalmet suuresti la-

vastada repertuaaripoliitilistel kaalutlustel: Jevgeni Švartsi „Don Quijote”
oli püüe majas töötavad näitlejad ühtseks trupiks koondada; Janno Põldma
„Ta ei tahtnud olla näitleja” (mõlemad
1985) katse tõestada eesti nüüdisdramaturgia tegemise vajalikkust; Peter
Ustinovi „Poolel teel puu otsa” (1987)
täitis vajaliku komöödia tühimiku hooajas nagu ka kohustusliku nõukogude
dramaturgiana kavva võetud Nikolai Erdmani „Enesetapja” (1988), ning
Toomas Suumani „Õhtu apteekriga
ehk „Tii”-tund Oskar Lutsuga” (1987)
valmis kirjaniku juubelifestivaliks.
Suure empaatiavõimega ning madala
ebaeetilisuse valulävega looja puhul,
nagu Kalmet seda on, ei oleks aus väita, et peanäitejuht võttis need materjalid lavastada vastumeelselt, kuigi võib
arvata, et täiesti vabana peanäitejuhi
kohustustest oleks tema lavastjaport-

Madis Kalmet Rakvere Teatri peanäitejuhina (aastail 1985—1988).

teater muusika kino

33

Jevgeni Švarts, „Don Quijote”. Lavastaja Madis Kalmet. Sancho Panza — Rein
Olmaru, don Quijote — Talvo Pabut ja Altisidora — Gita Ränk. Esietendus 27. III
1985.

felli sattunud neist vahest ainult „Don
Quijote” või ehk ka „Enesetapja”. Ülejäänud kaks Kalmeti peanäitejuhina
tehtud lavastust olid Kalju Saaberi
„Koduvõõrad” (1987) ning „Jõuluetendus Jeesus Kristuse elust” (1988). Enim
sai tähelepanu nii publikult kui kriitikuilt Kalju Saaberi „Koduvõõrad”
žanrimääratlusega „ohudraama Viru
põuest”, mis esietendus fosforiidisõja
laineharjal. Kuigi kriitika ei kahelnud,
et see kiiresti ühiskonnas toimuvale
reageerinud „missioonitundest kantud
lavastus [- - -] kõneleb teatri sotsiaalse
rolli erksast mõistmisest” (Link 1988),
heideti ette näidendi dramaturgilist
nõrkust, leides samas, et tänu lavastaja
heale tööle „pääseb näidendi kunstili34

ne terviklikkus hiljem nagu paisu tagant ning areneb veenvalt tõusvas joones, ikka sisutiheduse suunas” (Mälgand 1988).
Ilmselt jäi „Koduvõõrastest” ja mõnest muust kriitikutes huvi äratanud
perioodi lavastusest Kalmetile siiski
väheks, et kaaluda üles peanäitejuhi
tööga kaasnevad kompromissid. Kui
esimese hooaja keskel uskus Kalmet
veel, et „[k]riitikanappusest ei tohi teater solvuda, sest kriitikut ei saa sundida kirjutama — see muudaks loometöö
tükitööks” (Sikk 1991: 90), siis vaid aasta hiljem tõdeb ta, et pole oluline, kui
palju provintsis end ületatakse, „ikka
jääks see märkamata pealinnas teadmatuses haigutaval kriitikul” (Kalmet

1986: 43). Kriitika leige suhtumine Kalmeti püüdlustesse oli siiski vaid üks
põhjus, miks ta Rakverest lahkus: üha
rahulolematum oli ka teatrikollektiiv,
kes tundis, et juhtkond neid ei kuula. 1989. aasta suvel algatati majas allkirjade kogumine kirjale, „milles olid
mingid nõudmised ja etteheited Madis
Kalmetile”, nagu meenutab Arvi Mägi (Parijõgi 1989). Kalmet võttis kirja
umbusalduse avaldamisena ning andis
lahkumisavalduse, et asuda näitleja ja
lavastajana tööle Noorsooteatrisse.
Rakvere Teatrile tähendas see, et keset hooaega oldi peanäitejuhita, ning
kuna Kalmeti kanda olid ka mitmed
peaosad repertuaaris olevates lavastustes, seisti silmitsi olukorraga, kus edasi
sai mängida vaid nelja lavastust ning
tuli kiiresti uut repertuaari koostama
hakata. Eelmise juhtkonna umbusaldamise põhjuste väljatoomisel ollakse
kidakeelsed: „Pean Kalmetist kui näitlejast väga lugu. Teine asi on, mis ma
temast kui lavastajast mõtlen. Ei oskagi öelda, mis viltu läks. Teater hakkas
ahistama, rahvas muutus närviliseks,”
arvas Mägi (Parijõgi 1989). Ilmselt ei
suutnud Kalmet trupile oma kunstilisi
eesmärke piisavalt selgitada, ette heideti ka tugevate külalislavastajate puudumist ning juhtkonna suutmatust kollektiiviga suhelda. Närvilist õhkkonda
süvendas veelgi kapitaalremonti vajav
maja ning selgusetus töötingimuste paranemise osas. Muidugi polnud Rakvere Teater sellises olukorras atraktiivne
tööandja ning välja kuulutatud konkurss kunstilise juhi kohale kukkus läbi, sest sooviavaldusi lihtsalt ei tulnud
(Tammer 1989). Nii tuli uus juht leida
oma majast. Nõusoleku andis 1971. aastast Rakveres näitlejana töötanud Arvi
Mägi, kuid tingimusega, et aasta pärast
vaadatakse asjad üle ja kui ta hakkama

pole saanud, läheb näitlejaks tagasi.
Sarnaselt Kalmetiga, kes nentis, et
polnud peanäitejuhi ametiks sugugi
valmis (vt Sikk 1991), on ka Mägi tagantjärele tunnistanud: „Ma arvan, et
mina olen ikka loominguline inimene
ning ma polnud kindlasti kõige parem
variant teatrit juhtima” (Mäe 2000). Kuna majja oli alles jäänud vaid 15 näitlejat — parematel aegadel oli trupi suurus 25 ringis — ning repertuaar koosnes vaid neljast lavastusest, tuli uuel
juhil kiiresti uuslavastusi välja tooma
hakata. Staažikas Rakvere Teatri näitleja Volli Käro võttis esimese hooaja kokku nii: „See eelmine hooaeg oli ekstra
hull, ikka nii jube, kui ma tagantjärele
mõtlen. Arvi [Mägi] oli sunnitud kinni
haarama igast õlekõrrest, igast võimalusest, kui keegi tuli ja mõnd lavastust
pakkus...” (Sikk 1990). Napi repertuaari kõrval oli veelgi põletavamaks probleemiks teatrimaja seisukord: kapitaalremonti polnud majas tehtud selle avamisest, 1940. aastast saadik. Perioodi
iseloomustabki pidev lootus, et kohe
hakatakse midagi ehitama, ning juhtkonna peamine energia läks paljuski
erinevates ümarlaudades istumisele ja
ajakirjanikele olukorra selgitamisele.
Ilmunud artiklite pealkirjad rääkisid
enda eest: „Kas surmaotsus? Või aitab
veel miski?”, „Rakvere teater elab edasi”, „Rakvere teatri probleem”, „Eesriie
käriseb” jne. Vahepeal läks koguni liikvele jutt, et Rakvere Teater võiks kolida
hoopis Paidesse, kus olemas korralik
kultuurimaja, või tuleb siis teater üldse
kinni panna, nagu nentis ka kultuurikomitee aseesimees Märt Kubo (Lääne
1989).
Mägi, kes oli varem lavastanud neljal korral, mõne aasta jooksul pärast
Tallinna Pedagoogilise Instituudi näitejuhtimise eriala lõpetamist ja Rakveteater muusika kino
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Arvi Mägi Rakvere Teatri kunstilise
juhina (aastail 1989—1993).

res näitlejana tööle asumist, kuid mitte
viimasel kolmeteistkümnel aastal, pidi
nüüd tõestama, et Rakveres siiski suudetakse kunsti teha. Järgmise viie aasta jooksul tõi Mägi välja viis lavastust
ning nii mõnigi kord jäi värske kunstilise juhi kanda publikut saali meelitava komöödia lavaletoomine. Ilmselt polnud lavastamine Mägile siiski
nii omane kui näitlemine, sest pärast
Rakvere Teatrist lahkumist on ta lavastanud veel vaid kahel korral ning
vahetult pärast kunstilise juhi ametist
loobumist öelnud: „Olen nõus siin teatris veel lavastama ainult sel juhul, kui
mulle endale see materjal meeldib ja lepin eelnevalt kokku seltskonnaga, kellega ma tööd teen” (Enne kui… 1994:
36

34). Eelneva resoluutsuse taga oli suuresti korralike lavastajate puudumisest
tingitud väsimus, sest juba oma kunstiliseks juhiks olemise teise hooaja lõpul
pidi Mägi nentima: „Tunnen praegu
puudust ühest heast lavastajast. See lavastajate kerjamine ja otsimine — see ei
ole üldse lihtne asi” (Kultuuritoimetus
1991). Paratamatult kukkus ka Rakvere
Teatri külastuste arv: 1989. aastal võrreldes eelmisega peaaegu poole võrra
ning 1994. aastal käis Rakvere Teatri
etendustel vaid 8425 vaatajat. Kriitika
näeb põhjusena üleüldist teatrihuvi vähenemist ega süüdista Rakvere Teatri
juhtkonda.
Kuigi Mägi lubas kunstilise juhi
ametit vastu võttes, et astub aasta pärast tagasi, kui olukord ei parane, pidas
ta lõpuks vastu 1993. aasta septembrini. Seejärel sai temalgi jõud otsa ning
teatri juhtimise võttis üle halduskogu.
Üks põhjus, miks Mägi kolm hooaega
kunstilise juhina vastu pidas, oli kindlasti seegi, et teatris siiski töötas kaks
lavastajat — Raivo Trass ja Toomas
Suuman, kes koos Mägiga tõid vaadeldaval perioodil välja pooled Rakvere
Teatri uuslavastustest. Trassist võinuks 1993. aastal taas Rakvere Teatri
juhtki saada, kui ta halduskogu pakkumise vastu võtnuks. Keeldumist põhjendas ta nii: „Mina ei ole enam noor.
Olen korra Rakvere Teatrit juhtinud,
mulle on 1977. aastal antud lubadusi,
mida pole täidetud. Nüüdki lubatakse. Aga siis, kui mul oli enda arvates
parim aeg selleks ametiks, läks kõik
lörri, jäi pettumus. Ka pole ma turumajanduseks valmis. Teatri juhtimine
on hulga keerulisem kui kümme, kakskümmend aastat tagasi. Tahaksin teha
seda, mida ma kindlalt oskan: näidelda
ja lavastada, mida õigeks pean” (Enne
kui… 1994: 31). Läbirääkimisi peeti ka

Merle Karusooga ning viimaks andis
nõusoleku Rakverre tulla Von Krahli Teatri juht Peeter Jalakas, kes võttis
Rakvere Teatri peanäitejuhi koha vastu
alates 1. märtsist 1994. aastast. Jalakale
anti luba kogu senine repertuaar kalevi alla panna ning kolida Virumaale ka
1990. aastast Pärnus toimunud rahvusvaheline teatrifestival „Baltoscandal”.
Jalakas võttis üle teatri, mis viimased
viis aastat oli virelnud nii majanduslikult kui kunstiliselt. Kriitikute hinnangud lõppevale perioodile olid karmid,
kuigi teatrile truuks jäänud trupi ponnistustele mõistvalt kaasa elati: „Oleks
naiivne arvata, et siis, kui RT [Rakvere

Teatri — O. K.] uue juhi Peeter Jalaka
eestvõttel elu taas kindlamalt rööbastesse saadud, oleks aeg rahulikult kokku leppida, kas see oli pool-, täis- või
koguni mitteisetegevusliku teatri etalonidega mõõdetav lavatöö, mis RT
[sama — O. K.] lavalaudadel 1989—94
(veebruar) sündis. Või ehk polnudki see teatri viimase aja omas mahlas
hingevaakumine enam teater [- - -],
ehk peaksime käsitlema seda rohkem
kui kunstilist piketti, groteskset agooniat, visa-passiivset agressiooni, tõmbluskramp enne viimset võidmist. Pole
tähtis, mida ja kuidas me mängime,
peaasi, et mängime ja paneme vastu?”

Oscar Wilde, „Tähtis on olla tõsine”. Lavastaja Arvi Mägi. John Worthing — Erik
Ruus ja Algernon Moncrieff — Eduard Salmistu. Esietendus 18. X 1992.
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Peeter Jalakas Rakvere Teatri juhina
(aastail 1994—1996).
Rakvere Teatri fotod

(Karja 1994). Ootused Jalakale olid
seega ühtaegu kõrged ja tagasihoidlikud — enam hullemaks ikka ei saanud
minna.
Jalaka nimi oli Rakvere Teatri juhiks saades küll teada eesti teatrit hästi tundvatele inimestele, kuid laiema
avalikkuse jaoks pigem tundmatu:
„Minu suhe n-ö ametliku teatrimaailmaga oli väga üleolev ja mulle absoluutselt ei läinud see grammi võrragi
korda, mis seal toimus” (Jalakas 2011).
Tegelikult võinuks Jalakast Rakvere Teatri juht saada juba paar aastat
varem, kui loodav Von Krahli Teater
endale katusealust otsis ning Rakvere
Teater korraliku juhita oli — „[l]äbirääkimised Jalakaga sumbusid aga minis38

teeriumikoridoridesse” (Visnap 1994).
Nüüd hakkas Jalakas korraga juhtima
kaht teatrit. Tema plaanid olid selged:
„Rakvere teater ei peaks olema kombinaatteater, mis ise toodab ja ise näitab, märksa rohkem võiks seal olla teiste teatrite etendusi” (Kaugema 1994).
Seega oli Jalaka eesmärgiks „luua sinna [Rakverre — O. K.] täiesti läbipõlenud, surnud riikliku üksuse koha peale
üks selline õitsev oaas, kus siis kõikvõimalikud Põhja-Euroopa avangardistid
saaksid koguneda” (Jalakas 2011). Selle
saavutamiseks tuligi kõigepealt valmis
saada vajalikud etendamispaigad ja
luua elamistingimused, et siis „pakkuda neid tegijatele tasuta ja siis selle eest,
et nad saavad tasuta olla, ühest küljest
nad oma olekuga, oma maailmanägemisega, oma kohalolekuga juba mõjutavad linna, seda teatrimäge, ja teisalt
meie saaks ühtlasi ka tasuta etendusi”
(samas). 1994. aasta aprillis toimuski
pidulik suure maja taasavamine, kuigi
Jalakas nentis paar kuud hiljem isegi,
et see oli vaid „publiku poole avamine” ning „elementaarsed töötingimused puuduvad: pole kuskil pesta ja
pole riidessegi panna“ (Lainvoo 1994).
Väike maja avati alles 1997. aastal, kui
Jalakas oli Rakverest juba lahkunud.
Teiseks Jalaka tööle asumise tingimuseks oli soov alustada oma meeskonna koostamisega: „Minu esimene
kõige olulisem tingimus oli see, et mina
saan alustada puhta lehena, et mina ei
peaks olema see killer, kes tuleb kohale ja hakkab inimesi vallandama, vaid
oleksin see inimene, kes hakkab neid
tööle võtma” (Jalakas 2011). Tegelikkuses nii ei läinud ning Jalaka esimeseks
sammuks saigi näitlejate koosseisu revideerimine, mis paljudele tähendas
tööst ilma jäämist. Loomulikult mõjutas see vallandamislaine ka tööõhkkon-

da majas ning avalikkuse ja teatripubliku suhtumist uude juhti ehk juhtus
kõik see, mida Jalakas pelgas: „Teatris
oli hirm, et kurat teab, mis nüüd tuleb
teha, et tuleb paljalt ümber maja joosta
või tuleb mingit trenni teha või mingeid õudsaid asju teha. [- - -] Siis rakverelastes oli ka segadus, kuna nad ei
teadnud midagi, mis ma teinud olin
[- - -] ja neile tundus, et neile on saadetud üks hull nende teatrit ära lõhkuma, mis siis, et teatris ise enam ammu
ei käinud. [- - -] Ja ministeeriumis oli
selline teatav nõutus, et kurat, kas oli
ikka õige valik või ei olnud” (Jalakas
2011). Tegelikult oli avalikkuse hirm, et

Jalakas teeb Rakverre teise Von Krahli
Teatri, ka üsna põhjendamatu, sest uus
juht, nentides, et „[p]laanis on jätkata
sedasama rida, mida ma olen jõudumööda oma viimastes etendustes kasutanud” (Lainvoo 1994a), kinnitas algusest peale, et Von Krahli Teatri mudel
Rakverele ei sobi (vt Kaugema 1994)
ning jätkata tuleb endiselt repertuaariteatrina, kuid avatumana ning Krahlilt
kui projektiteatrilt õppides. Täpseimalt
võttis Jalaka ees seisva ülesande kokku
Jaanus Kulli: „[R]epertuaar peab võitma taas publiku usalduse ega tohiks
samas määrida Jalaka mundriau” (Kulli 1994).

Aleksis Kivi, „Seitse venda”. Lavastaja Peeter Jalakas. Lauri - Indrek Taalmaa,
Aapo — Volli Käro, Timo — Eduard Salmistu, Simeoni — Heilo Aadla, Tuomas —
Friedrich Fromm, Eero — Erik Ruus, Juhani — Toomas Suuman ja Venla — Mari-Liis
Roos. Esietendus 25. IX 1994.
Avo Seidelbergi foto
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„Jäta mu hing rahule”. Lavastaja Hillar Liitoja. Esiplaanil Volli Käro ja Indrek
Taalmaa. Esietendus 3. X 1995.

Koos Jalaka saamisega teatrijuhiks ilmus Rakvere Teatri afiššidele
selle teatri publiku jaoks mitu uut nime. Jalakas ise jõudis Rakveres lavastada vaid korra (Aleksis Kivi „Seitse
venda”, 1994), kuigi mittelavastamine
polnud teadlik valik ning tulenes välistest tingimustest: „Kogu aeg mõtlesin, et teen veel midagi, aga olid olud
ja püüdlus truppi liita ja neile põnevust pakkuda ja selle taustal veel see,
et käis ehitus ja mingi jahmerdamine
sellega” (Jalakas 2011). Kõige elavamat
vastukaja ja ka -hakku tekitas Kanadas resideeriva eestlase Hillar Liitoja
lavastus „Jäta mu hing rahule” (1995),
mille kohta lausa küsiti: „Ühe värvina
kohaliku teatripildi ilmestamiseks oli
nähtus igati teretulnud, ent kas seda
tingimata riigi dotatsiooni eest tegema
40

peab?” (Herkül 1995). Rakvere püsipublikule tuttavatest nimedest lavastasid Jalaka ajal vaid Toomas Suuman
ja Erik Ruus. Ei ole vist üllatav, et just
need Rakveres näitlejana töötamise pikaajalise kogemusega mehed oskasid
leida maapublikule meelepärast materjali ning mõistsid selle sihtrühma
olulisust publikuarvu kasvatamisel. Jalakale tähendas aga selliste lavastuste,
mille kohta kriitikagi arvas, et ollakse
„ohtlikult lähedale kaldumas hallisegusele läbilõiketeatrile” (Karja 1996),
repertuaari võtmine kompromissi ning
esialgsete unistuste purunemist: „Alguses lootsin, et me ei pea kunagi väljas käima, et tullakse kohale” (Jalakas
2011). Tegelikkusega leppimist on tunda ka Jalaka muutunud sõnavõttudes.
1994. aasta lõpul suhtus ta oma töösse

Virumaa teatris veel üsna mänguliselt:
„Rakveres olen riigisulase rollis. Minu
jaoks on see nagu jahilkäik või mõnes
mõttes nagu eralõbu — lähed ja vaatad, kas saad uluki kätte” (Jurs 1994).
Aasta hiljem oli naljatlev toon asendunud juba kuiva nendinguga: „Rakveres on riigiteater, kus kehtivad omad
reeglid. Teater peab vastama inimeste
ootustele. Erinevate inimeste soovid
peaksid kajastuma ka teatri repertuaaris” (Klaats 1995). Ilmselt polnudki küsimus mitte niivõrd tundmuses, et katse ühendada Von Krahli Teatri avatus
eksperimentidele ja repertuaariteatri
ülalpidamise paratamatused kuidagi
läbi on kukkunud, pigem oli tegemist
vajavate kompromisside maht liiga
suur või nagu Jalakas tagantjärele ise
tunnistab: „Personaalselt oli see isekuse ja egoga hakkama saamise aeg” (Jalakas 2011).
Kui Jalakas, saades ka ise aru, et tema esialgseid plaane arendada Rakvere Teatrist Skandinaavia ja Baltimaade
teatrikeskus teostada ei õnnestu, endale mantlipärijat otsima hakkas, pöördus ta Üllar Saaremäe poole, kes lavastas aasta varem Rakveres Mihhail Bulgakovi „Don Quijote” (1995) ning tundus tabavat Rakvere Teatri püsipubliku maitset ja oskas ka olemasolevad
näitlejad ühtseks trupiks koondada.
Kuna teatrisse oli tulemas ka viis noort
näitlejat ja kaks lavastajat lõpetavast
lavakunstikooli XVII lennust, andiski
Saaremäe, tingimusel, et majandusjuhiks võetakse keegi teine, oma nõusoleku Rakverre tulla. Võimuvahetus läks
sujuvalt, sest Jalakas oli algusest peale
suhtunud Rakvere Teatri juhtimisse
üsna pragmaatiliselt, mõtiskledes oma
esimese hooaja keskel: „Siin on mu leping kahe aasta peale. Minu ülesanne
on teater nende aastatega valmis te-

ha. Siis on juba valida, kas jään mina
siia või tuleb juba valmis kohta keegi
asemele” (Jurs 1994). Teater vähemalt
osaliselt ka valmis sai, mõnevõrra oli
suurenenud ka publikuarv, mis jäi siiski 1990. aastate alguse kriisi tasemele.
Kunstilises mõttes tähendas Jalaka periood Rakvere Teatrile kannapöörde
tegemise katset, mis aga ei õnnestunud — Jalaka mõttekaaslaste lavastusi
sai teha vaid tänu publikumenukatele
komöödiatele ja lastelavastustele, mis
nõudis kompromisside tegemist, milleks Jalakas aga valmis polnud. Samuti
polnud kaks aastat piisavalt pikk aeg,
et olemasolevat publikut teistmoodi
teatrit hindama õpetada.
Teatri järgmine juhtkond tajus
kompromisside tegemise vajadust hästi ning tulemused ei lasknud end kaua
oodata — külastuste arv kahekordistus
vaid aastaga. Hooaja 1996/97 alguses
liitus Rakvere Teatriga seitse noort lavakusntikooli XVII lennust: Karin Tammaru, Velvo Väli, Tarvo Sõmer, Ardo
Ran Varres, Peeter Raudsepp, Ain Prosa ja Indrek Saar. Lisades nimekirjale
uue Rakvere Teatri peanäitejuhi, tollal
26-aastase Ugala teatri endise näitleja
Üllar Saaremäe, on selge, et viimased
kümmekond aastat ehk alates Raivo
Trassi peanäitejuhi aja lõppemisest stabiilsusest unistanud teatris nüüd midagi paremuse poole muutuma hakkab
(vt Visnap 1997). Kunstilise juhtimise
üleandmine läks sujuvalt — nii eelmine teatrijuht Peeter Jalakas kui ka kultuuriminister Jaak Allik nägid just Saaremäes järgmist Rakvere Teatri peanäitejuhti (vt Saaremäe 2011). Saaremäel
oli tööle asumise kohta kaks tingimust:
korraldada tuleb avalik konkurss, „et
mäng oleks julgelt aus” (samas), ning
majas peab olema „usaldusväärne direktor, kes oskab teatrit majanduslikult
teater muusika kino
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Rakvere Teatri
kunstiline juht
Üllar Saaremäe
(alates 1996.
aastast) Mihhail
Bulgakovi „Don
Quijote” proovis
1995. aastal.
Rakvere Teatri
fotod

järjel hoida” (Piir 1996). Nii kuulutaski
Kultuuriministeerium suve hakul välja
konkursi Rakvere Teatri peanäitejuhi
ja direktori kohale — esimesele tuli üks
(Saaremäe), teisele neli avaldust, sealhulgas äsja lavakunstikooli näitlejana
lõpetanud Indrek Saare oma. Konkursikomisjon kinnitaski nii Saaremäe kui
Saare ametisse (vt Kaugema 1996), kuigi kultuuriminister Jaak Allik suhtus
ülinoore juhtkonna — Saaremäe oli 26ja Saar 23-aastane — eduvõimalustesse
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ettevaatlikult: „[T]eele saatis ta meid
sõnadega, et talle meeldivad kamikazed, andes mõista, et kui me hooaja
vastu peame, siis on cool,” väidab peanäitejuht (Saaremäe 2011). Teatris suhtuti noorte meeste tulekusse positiivsemalt: „Rakvere teater on noorima juhi
rändkarika, mis pärast Madis Kalmeti
Rakvere-perioodi [Tallinna — O. K.]
Linnateatris Elmo Nüganeni valduses
oli, tagasi saanud. Suure varuga” (Suuman 1996). Entusiasmi toitis kindlasti

ka trupi täienemine noorte näitlejate ja
mis ehk veelgi olulisem — lavastajatega.
Olukord, mis tandemit Saaremäe—
Saar Rakveres ees ootas, polnud kiita ei
kunstiliselt ega majanduslikult. Kuigi
Jalakas oli viinud Rakvere Teatri külastatavuse, mis 1994. aastal langes vaid
8425-ni, tagasi 1990. aastate alguse tasemele, polnud 25 000 vaatajat sugugi
piisav sellise suurusega teatri ülalpidamiseks ja nii tuli uuel juhtkonnal kõigepealt publik teatrisse tagasi tuua. Peeter Jalaka aegse ja järgse Rakvere Teatri
sisekliima võtab hästi kokku Üllar Saaremäe hinnang: „Ta oli nagu suur Baltoscandal, kogu see asi — pikale venitatud Baltoscandal oma ellusuhtumise
poolest. [- - -] Publikut käis väga harva,
etendusi mängiti harva, väljasõite ei
olnud. Selles mõttes loogilist rida minu pilgu jaoks, et kuhu suunda liikuda
või mis lavastusi teha, ei olnud. Peetril [Peeter Jalakal — O.K.] oli oma rida,
mida ta seal tahtis, aga minu arust see
ei toiminud” (Saaremäe 2011). Nii tuli
noortel juhtidel sisuliselt nullist teatrit
taas üles ehitama hakata.
Uuenenud juhtkonna ja trupiga
Rakvere Teatri visiitkaardiks kujunes avahooaja teine esietendus, Adam
Longi — Daniel Singeri — Jess Borgesoni „Shakespeare’i kogutud teosed”
(1996), lavastajaks Ain Prosa. Pidades
silmas Rakvere Teatri keerulist majanduslikku olukorda, on Prosa ja juhtkonna pragmaatilisus materjali valimisel arusaadav, kuigi nii suurt menu
ei osanud neist ilmselt keegi loota. Ja
mis olulisim — kõige suurem osa külastustest (49%) koguti kodusaalis ning
see lubab järeldada, et lavastus mitte
ainult ei äratanud teatriunest üles kohalikku publikut, vaid motiveeris ka
piisaval hulgal huvilisi mujalt võtma

ette sõitu Rakverre. Avahooaja järgmine ettevõtmine, Eugene O’Neilli „Anna
Christie” (1997) osutus aga heaks õppetunniks noorele peanäitejuhile, kelle
esimeseks lavastuseks uuel ametipostil
see oli: „Noh, kuskiltkohast ma võibolla ka maksin lõivu sellega, et ma läksin
liiga softiks, süsteem seal [näidendis
— O. K.] on natuke teravam isegi, aga
seda lavastust tehes ma pidevalt mõtlesin, et milline peaks olema see resultaat, mis Rakvere publikule meeldiks,
et me ei läheks väga diibiks, aga samas
ei annaks ka väga kergelt käest ära. Ja
sellega ma ka natukene nagu eksisin
selle lavastuse puhul” (Samas). Sellegipoolest oli „Anna Christie” ebaõnnestumisest õppida nii mõndagi selle
kohta, kuidas saavutada lavastustega
„kuldne kesktee”: „Et ta peaks ühtpidi olema tegijale põnevaid ülesandeid
pakkuv ja toonust andev ja teistpidi
publikule täiega nauditav, mõtteainet
pakkuv jne” (samas). Ometi peab Saaremäe tagantjärele tunnistama: „Et see
[kuldne kesktee — O. K.] leida, selle asjaga me tegelikult siiamaani tegeleme,
aga kahjuks pole me selle 15 aasta jooksul mingit valemit leiutanud” (samas).
Mingid reeglid siiski kehtivad: „No
midagi ei ole teha, meil on niisugused
kaks kindlat sadamat, nii ma neid nimetan: on lastetükk ja mingi lõbusam
lugu, mis peavad olema. Me võime nuputada ühte- ja teistpidi ja mõelda ennast nii suureks, kui tahame, aga kui
lastekat ei ole ja kui meil ei ole suurt
saali täitvat lugu, siis me võime lihtsalt
kriipsu peale tõmmata nii mõnelegi
[Harold — O. K.] Pinterile” (samas).
Esimese, avalikkuse suure huvi ja
mitme publikumenukiga hooaja lõpul
heitis perioodi üks põhilavastaja, Peeter Raudsepp õhku küsimuse: „Näis,
kaua me püsime? Räägitakse, et üks
teater muusika kino
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Mihhail Bulgakov, „Don Quijote”. Sancho Panza — Erik Ruus, don Quijote — Peeter
Jakobi, Muulaajaja — Friedrich Fromm, Palomeque — Volli Käro ja Maritones —
Ülle Lichtfeldt. Esietendus 17. IV 1995.
Avo Seidelbergi foto

punt peab vastu nii umbes viis aastat” (Visnap 1997: 107). Pole kahtlustki, et kolm esimest hooaega suutsid
noored Rakvere Teatris mitte ainult
püsida, vaid jätkuvalt oma vaatajaid
ja kriitikuid üllatada. Samas olid need
väga töised ja kurnavad aastad, nagu
meenutab Üllar Saaremäe: „Ma tegin
viieaastase lepingu, aga kuidagi need
kolm esimest hooaega… Ju me panustasime ikka niivõrd totaalselt, noh, selles mõttes, et rohkem kui võibolla energiat oli, iseenda pealt, oskamata üldse
ennast alal hoida või ennast kui inimest, eks ole. Mingil hetkel ju ka kõige
kiirem traavel kukub kokku, kui talle
ei anta pausi. Ma mäletan seda hetke,
ta polnud otseselt tingitud millestki,
[- - -] aga kui algas see neljas hooaeg,
siis ma lihtsalt mäletan: ma läksin sinna teatrisse ja mul kukkus nagu mingi lagi korraks pähe, mõtlesin, miks?
Uhh, peaasi, et keegi kõrvalt ei näeks!
Kogusin ennast kokku ja astusin trupi
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ette nagu päike endiselt. Siis mul oli
küll selline plaan, et ma teen need kaks
aastat ära ja siis viiendaga, nagu meil
see kokkulepe oli, lõpetan, aga sealt
edasi ta läks ja läks ja läks…” (Saaremäe 2011).
Algusaja põhilavastajad Peeter
Raudsepp ja Ain Prosa lahkusidki
Rakvere Teatrist uue aastatuhande algul, mujale läksid ka Ardo Ran Varres
ja Karin Tammaru. Pärast suure maja
taasavamist 2005. aastal läks Rakvere
Teatrist ka direktor Indrek Saar, kuid
Saaremäe, kes on hiljemgi kahel korral
Rakverest lahkumisele mõelnud (samas), on oma kohal tänaseni, kuigi sarnaselt oma eelkäijate, Madis Kalmeti ja
Arvi Mägiga peab ka tema žongleerima kolme positsiooni vahel: teatri tuntuima näitlejana on tema kanda oluline
osa repertuaarist, ühe põhilavastajana
peab ta suutma hoida tasakaalu isiklikult olulise ja teatrile vajaliku materjali
vahel ning peanäitejuhina vastutama

kogu Rakvere Teatri repertuaari eest.
Hooaegadel 1996/97 kuni 2008/09 on
Saaremäe teinud Rakvere Teatris 26
rolli ja 16 lavastust. Näitlejana oli Saaremäel suurim koormus just Rakvere
Teatri peanäitejuhiks olemise esimesel viiel hooajal, mil ta tegi neliteist
rolli. Kuigi nende hulgas oli ka väiksemaid osi, oli sageli Saaremäe kanda
just mõni peaosadest. Kui vaid rollide
koguarvu võrrelda, on Saaremäe neid
pärast esimest viit hooaega hakanud
vähem tegema — kaheksa hooaja jooksul kaksteist osatäitmist —, kuid see ei
tähenda siiski, et seetõttu Saaremäel
ka näitlejana koormus väiksem oleks:
esimesel viiel hooajal esietendunud
lavastused püsisid repertuaaris keskmiselt 24 etendust, järgmise kaheksa
hooaja omad aga juba 44 etendust. Seda, et kõige olulisem on talle just näitleja elukutse, tunnistab Saaremäe isegi
(Saaremäe 2011). Samal ajal pole Saaremäe kunagi oma peanäitejuhi positsiooni paremate rollide saamiseks ära
kasutanud ning on mänginud vajadusel ka väiksemaid osi, enamjaolt on ta
vältinud ka korraga lavastaja ja näitleja
toolil istumist.
Lavastajana jääb Saaremäe kanda
regulaarselt „kahe kindla sadama” (vt
Saaremäe 2011), st lastelavastuste ja
komöödiate lavaletoomine. On selge,
et peanäitejuhina tuleb Saaremäel sageli oma lavastajaambitsioone kärpida,
mida ta ka ise tunnistab: „See on üks
teema küll, et kui väga ma enda sees
olen kompromisse tehes mingisuguse
hullu kunstniku kuskile nurka ootele
pannud, et oota, kohe tuleb sinu aeg.
Me hoolitseme praegu ühe suure asja
eest ja sina, Saaremäe, küll ma sinuga elu lõpuni olen koos ja siis hakkad
põrutama” (Saaremäe 2011). Samas on
Saaremäe Rakvere Teatri peanäitejuhi-

na töötades omandanud käsitööoskuse tuua välja kohustuslikke lavastusi:
„[Toomas — O. K.] Suuman on kunagi
öelnud, et teha mingeid sellelaadseid
asju, mis peavadki kindla peale välja
tulema, on minuga kõige turvalisem,
sest ma tean täpselt, mida ja kuhu, ja
ei teki sulle saali inimest, kes ajab trupi
hulluks ja tulemus tuleb selline, nagu
tuleb” (samas). Ehk just kohustuslike
lavastamiste tõttu on kriitikagi Saaremäed kui lavastajat harvemini märganud: „Lavastajana on Üllar Saaremäe
eneseotsingud tundunud mulle rabedamad, kohmakamad kui näitlejana,
ehkki oma lavastajateema jälitamine
on algusest peale jälgitav. Uudsed ja
üllatavad, veenvalt arengulised lavastajatööd on Rünno Saaremäe näidend
„Jaanituli” (2001) ja Roland Topori
„Talv laua all” (2004): mõlemad ereda
vormiga, ent ka sisu tasandil vahedamad, elutargemad, kirkamate kontrastidega kui varasemad, muinasjutuhoovusega romantilis-teatraalsed lavalood” (Purje 2004: 26—27). „Jaanitulele” jätkus ka publikut, kuid mõningase
üllatusena peanäitejuhile maapubliku
seas lavastusest menukit ei saanud:
„Kindlasti ei meeldi talle [maapublikule — O. K.] lood, kus justkui näidatakse
elu sellisel kujul, nagu ta on, à la „Jaanituli” — no mis ma nüüd vaatan neid
joodikuid, mul on endal kõrvaltoas
või naabrid samasugused” (Saaremäe
2011), arvas Saaremäe tagantjärele.
Nii ongi Saaremäe, nagu ka tema
eelkäijad Kalmet ja Mägi, juba enam
kui viisteist aastat žongleerinud kolme positsiooniga — näitleja, lavastaja,
peanäitejuht — ning siiani pole ta ühtki
neist ohverdama pidanud. Valikud on
siiski igapäevased ja nii tunnistab Saaremäe siinkirjutajale 2011. aasta kevadel antud intervjuus järgemööda, et ta
teater muusika kino
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peab „ikka totaalselt hakkama vähendama oma mängukoormust”, kui sedagi, et eelkõige on ta näitleja: „Pikemas
perspektiivis on oluline muidugi mina
ise ja mina kui näitleja. Aga lühimas,
noh, kuna see ühiskond on praegu sellises seisus, nagu ta on, teatrid noh,
kõrid on nii kinni pigistatud, et mulle
tundub, et ma võibolla veel ikka kannaga ei löö ust kinni: riik, teeni ise seda
teatrit, mina olen seda, kurat, teinud juba küllaldaselt” (Saaremäe 2011).
Viidatud allikad:
Enne kui… 1994=Enne kui saabuvad rebased. Rakvere Teater A.D. 1993/94. — Teater. Muusika. Kino nr 3, lk 29—39.
Kadi Herkül, 1995. Kas hanel on hing? —
Eesti Ekspress 13.X.
Peeter Jalakas, 2011. Autori intervjuu Peeter Jalakaga. — Tallinn, 5. IV. Arvutifail autoril.
Medris Jurs, 1994. Teater võiks olla võimalikult hea, kirev ja mitmevärviline. — Eesti
Maa 21.XI.
Madis Kalmet, 1986. Usus ja lootuses. —
Teater. Muusika. Kino nr 11, lk 41—43.
Sven Karja, 1994. Rakvere Teater. In memoriam. In spe. — Kultuurileht 21. X.
Sven Karja, 1996. Oo supp! Oo koogid! —
Postimees 24. X.
Ott Karulin, 2013. Rakvere Teater „täismängude” otsinguil aastail 1985—2009. Dissertationes de studies dramaticis Universitatis Tartuensis, nr 2. Tartu: Tartu Ülikooli
Kirjastus.
Tambet Kaugema, 1994. Peeter Jalakas arvab, et iga teater on oma saatust väärt. —
Postimees 31. I.
Jaanus Kulli, 1994. Kahe näoga provintsiteater. — Hommikuleht 5. III.
Meelis Lainvoo, 1994a. Silmitsi — Peeter Jalakas: Minul on alati olnud selline trots, mis
just sunnib tegema asju, mida teised ei tee.
— Virumaa Teataja 4. VI.
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Enn Mälgand, 1988. Ohudraamast laval ja
elus. Kalju Saaberi „Koduvõõrad“ Rakvere
Teatris. — Rahva Hääl 3. V.
Aivi Parijõgi, 1989. „Oleme siin koos nagu
kommnoored”. Intervjuu Rakvere teatri
päästekomitee liikme Arvi Mägiga. — Edasi 1. X.
Pille-Riin Purje, 2004. Teedeehitaja südamesügavik. Heiastusi näitleja Üllar Saaremäe rollidest. — Teater. Muusika. Kino
nr 8-9, lk 24—36.
Üllar Saaremäe, 2011. Autori intervjuu Üllar Saaremäega. — Praha, 18. VI. Arvutifail
autoril.
Rein Sikk, 1990. Uks lagendikul koos kahe habemikuga ehk Miks Volli Käro võiks
Peeter Jakobi peale pahane olla, aga ei ole,
on hoopis väsinud. — Viru Sõna 3. XI.
Rein Sikk, 1991. „Me teame, mis me oleme…”. — Rmt: Teatrielu 1985, koostaja Reet
Neimar. Tallinn: Eesti Teatriliit, lk 86—91.
Tiina Tammer, 1989. Eesriie käriseb. — Aja
Pulss nr 21, lk 9—11.
Maie Toome, 1988. Vastab Madis Kalmet.
— Punane Täht 5. III.
Margot Visnap, 1994. Mees, kes liigub juhusele vastu. — Eesti Ekspress. Areen 11. II.
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Eelmisel õppeaastal kaitses Tartu Ülikoolis
teatriteaduse erialal doktorikraadi ka Eike
Värk väitekirjaga „Näitleja loomingulise
pikaealisuse ja mitmekülgsuse fenomen
Salme Reegi näitel”. Artikkel selle doktoritöö põhjal ilmub Teater. Muusika. Kinos
2014, nr 2.

„BALTIC CIRCLE’I”
INTIIMSED JA EROOTILISED
KAMBRID
MAI SÖÖT
Nüüdisteatri festivali „Baltic Circle” (13.—17. XI 2013) külastus Helsingis oli rännak erinevate linnaosade,
esitamiskohtade ja etenduste vahel.
Nagu kinnine klubi — kui ei tea, siis
ka ei leia ega isegi märka, et mingi teatrifestival toimub. Publik pidi palju ise
liikuma, osalema ja etendusi looma, nii
oma peas kui laval, varieeruvalt paari
kuni paarisaja silmapaari ees. Teemad
keerlesid ümber ühiskonnakorralduse, tabude, ihade, erootika, isiklike
väljakutsete, üksikindiviidi otsuste.
Kummaline on see, et mida ebaselgem
oli teemapüstitus, seda selgem tulemus, ja vastupidi. Esimese variandi
näiteks sobib Oblivia „Super B”, teise
aga Kviss búmm bangi „Gala — celebration of minority groups” — idee oli
kohe justkui väga selge, kuid etenduse lõpuks ei saanud enam aru, millest
üldse jutt käis. Küsimusele, mis teeb
etendusest hea etenduse, leidsin vastuseks, et vähemalt kõnealuse festivali
puhul oli see hea performer, kõik muu
toimis ainult tema olemasolu korral.
Hoolimata publiku osalemise astmest
ja lavastuse formaadi eksperimentaalsusest mõjutas etendust kõige rohkem
etendaja enda energia, see, kui palju ta
esinemisse panustas ja kui raske ülesande oli endale võtnud. Etendusi oli
palju, kuid otsustasin lähemalt peatuda neljal, mis enim muljet avaldasid
või küsimusi tekitasid.

Rootsi Poste Restante „Civilization
and It’s Discontents” tegi mõlemat.
Paistis, et ajamasina abil oli ajast, mil
Freudi mõjujõud tipus, siia sõitnud
seltskond, kes püüab meie kaasaega
sulanduda, et oma eksperimenti ellu viia. Tulnukalikud, tumesinistesse
vormidesse riietatud kiretud juhendajad õhutasid publikut kirele, täpsemalt
katsetama kirel põhinevat utoopiat,
mille peamisteks nurgakivideks olid
Freudi välja pakutud ilu, kord ja hügieen! Protseduuri viidi läbi jalustrabava veendumusega, nagu kõige enesestmõistetavamat rutiini (hambaarsti
visiit), mille peab ilma kahtlusteta läbima. Poste Restantel oli kindel asi ajada
ja publik otsustas mitte vastu punnida
ning töötas kaasa oma ihade realiseerimise protsessis. Rühmitatuna vastavalt koostisainete eelistusele valmistasime koogi, kuulekalt ja demokraatlikult valisime vahukoore, sidrunikreemi ja kirsside vahel. Seejärel dekoreerisime ruume tulevasteks orgiateks,
lähtudes üksteise anonüümsetest ankeetidest, mis puudutasid erootiliselt
mõjuvate esemete valikut. Lõpp oli kavalalt, kuid mitte kuigi usutavalt nihutatud orgia ärajäämisele ajapuudusel,
sest me ei suutnud demokraatlikult
otsustada, kas seada kondoomi kasutamine reegliks või mitte. Pidu lõppes
lihtsalt koogi söömise ja orgiaruumide
vaatamisega ja meile esines samasuteater muusika kino
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guse sinise univormiga transvestiidist
lauljatar. Trupp ei väljunud rollidest
ka pärast etendust, nad jätkasid omavahelist vestlust täpselt samasugusel
steriilsel toonil isegi liftiga lahkudes.
Kui pealkiri „Civilization and It’s
Discontents” pärineb Freudi samanimelisest raamatust, siis Pekko Koskineni & Markus Öhrni (Soome-Rootsi
ühistöö) lavastuse nimi „Porn of Pure Reason” pärineb ilmselt Immanuel
Kanti teose „Puhta mõistuse kriitika”
pealkirjast. Paraku ei olnud lavastus ei
filosoofiline ega pöörane. Pigem delikaatselt organiseeritud pornovaatamise õhtu, mis pakkus võimalust nautida ebamugavusunnet niivõrd-kuivõrd
ontliku teatripublikuga koos kiima
minnes, naerdes ning jälestust tundes.
Kuigi meile jäeti pimeduses „seedimise” hetki, siis kedagi publiku hulgas
masturbeerimas ei nähtud ning vastu
ootusi midagi hullu ei juhtunudki. Esinejad, kelle juhtimisel õhtu toimus, lubasid publikul lahkelt iseenda hullusi
luua. Videod olid pärit suurest interneti porno-ookeanist, nende autorid ja
näitlejad, kes pakkusid etenduse põhiosa, jäidki saladuseks.
Sama selgusetuks kui „Porn of Pure Reasoni” videote valik, jäi ka Islandi trupi Kviss búmm bang lavastuse
„Gala — The Celebration of Minority
Groups” vähemuste valik. Tegu oli
naljaga, et meie (konkreetsel juhul Soome) ühiskonnas on endised enamused
vaadeldavad vähemuste rollis. Stereotüüpe kinnitati, mitte ei lammutatud
ning tulemusena olid enamik rühmi
tüüpilised valge keskklassi esindajad.
Kviss búmm bang tõi välja sellised
vähemusrühmad (jah, nad kandsidki
selliseid nimetusi!): „Valged abikaasad” (ülikondades koorilaulu laulvad
valged mehed), „Seksuaalselt aktiiv48

sed heteroseksuaalsed üksikud naised” (paberkotid peas), „Mustlased”
(pärast sissejuhatust, et kui sa paha
laps oled, viib mustlane su ära, hakkas
roma naine nõiduslikku ja hirmuäratavat laulu laulma), „Rõõmsad sportlased”, „Inimesed, kes on pärit maalt,
mida enam ei eksisteeri” (tunnetuslikus, mitte geograafilises mõttes, üks
naine oli pärit Eestist) ja „Jasmin”, kes
keeldus ennast määratlemast mehe,
naise, transvestiidi või homoseksuaalina, ütles lihtsalt, et ta keeldub neid
määratlemise mänge mängimast. Lisandusid erinevad totakad rühmad
publiku seast, nagu „Head suudlejad,
kes ei näitle” jt.
Hinge jäi närima päris vähemusrühmade tagaplaanile jäämine ja soov
näha midagi päriselt erinevat, kohata mingit teistmoodi loogikat, kasvõi
kuulata, mida see mustlasnaine räägib, sest kõik peale roma naise ja Jasmini olid tülpimuseni tuttavad ja harjumuspärased. Võibolla oligi Kviss
búmm bangi soov näidata ühiskonna
peegelpilti, kus sõna anti neile, keda
on rohkem ja keda teatripublik paremini tunneb, või siis teeselda, et vähemusi polegi, sest me kõik võime olla
head suudlejad ja rõõmsalt sporti teha. Kviss búmm bangi tugevuseks oli
suurepärane publiku kaasahaaramise
ja lavale toomise võime ning igaühe
silmitsipanek oma veendumuste ja tolerantsiga.
Minu südame võitis aga hoopis
võimaliku vähemusrühmana vaadeldav Soome enda Oblivia lavastusega
„Super B”, mis oma sotsiaalpoliitilises
ambitsioonituses lasi rumalatel kirgedel õide puhkeda. „Super B” oli nagu
ideaalmaailm, kus tahaksin ise elada.
Väljanägemiselt olid tegelased väga
realistlikud, see tähendab ideaalist

„Porn of Pure Reason”.
„Gala — A Celebrity of Minority Groups”.
Tani Simbergi fotod

kaugel. Laval olid priske, Barbie häälega noor naine ja rasvunud kõhuga
vanem naine, mõlemad väga liikuvad,

samuti kübara ja võrksärgiga umbes
neljakümne viie aastane mees, keskmise, aga mitte ideaalse kehaga, pisut
teater muusika kino
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puisema liikumisega. Kõigi kolme riietus oli täiesti kodune, selline kalale mineku stiilis. Seltskond pidas lugu enesest ja üksteisest ega hoolinud sellest,
mida neist arvatakse. „Nüüdistantsu”
tantsides hoolitsesid nad üksteise eest
vahetpidamata: „Jürgen, kuidas sa ennast tunned, kas ma võin oma raskuse
sinu peale toetada?” või „Jacqueline,
on sinuga kõik hästi? Hakkame rullima!”, kuid nad muutusid mängu käigus ka ropendavateks ja südameid rinnust kiskuvateks olevusteks. Aeg-ajalt
kasutati n-ö filmilikku kõnet, rõhutati
mingeid fraase eriliselt ning põimiti
kehakeelt sõnadega improvisatoorselt. Publik naeris pööraselt. Sageli oli
tegevus nii ootamatu ja totter, et rebis
naerulahvatuste abil puruks eelarvamused ning võimaldas rahus nautida
„Super B”.
Eija Mäkivuoti fotod
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inimeseks olemise ilu. Need olid situatsioonid, mis tavaelus juhtuvad ainult iseenesest, ja kui juhtuvad, on taas
astutud samm inimlikkuse poole.
MAI SÖÖT (sünd. 1983) lõpetas 2007.
aastal Tartu Kõrgema Kunstikooli maali
ja maalingute restaureerimise erialal diplomitööga „Varastatud eesmärgid” ning
2010. aastal Eesti Kunstiakadeemia vabade
kunstide ja interdistsiplinaarsete kunstide
magistrantuuri cum laude (magistritöö
kirjalik uurimus „Paastumine — kunsti
tööriist?” ja tantsulavastus „Ekstaas”).
Alates 2010. aastast performance’i valik
ainete juhendaja Eesti Kunstiakadeemia
vabade kunstide teaduskonnas. Avaldanud
artikleid ajalehtedes Sirp, Postimees, Epifanio ja Pärnu Postimees.

Helmi Puur 80
LEGEND
HEINO PEDUSAAR
(Algus TMKs 2013, nr 12)
„Luikede järve” aastal tuli Estonia
lavale Helmi Puuriga Maria osas Boriss
Assafjevi ballett „Bahtšisarai purskkaev”. Üsna peatselt kehastas ta nimiosa Lydia Austeri libahunditeemalises
ning ühtaegu olustiku- ja isikudramatismist küllastatud balletis „Tiina”. Helilooja fotode hulgas leidub üks Helmi
Puuri kingitu.
Lydia Auster: See on mulle väga kallis foto, kus ta, niisugune lapselik ja õblukene, vaatab naerusui vastu ja on tagaküljele kirjutanud: „Tütrekeselt Tiinalt Tiina
emale mälestuseks.” Ma peangi teda nagu
oma tütrekeseks just seepärast, et Tiina, mu
teoste kõige armsam tegelane, on minu enese sünnitatud laps, kes on mulle väga kallis.
Helmist on mul väga ilusad mälestused juba sellest ajast, kui Leningradi ballettmeister Boriss Fenster lavastas meil „Tiina”.
Helmi mõistis minu muusikat otsekohe,
ja algusest lõpuni. Märkasin, et ta tunnetas
kõike just niisugusena, nagu olin selle helidesse valanud, alustades helgest suvisest
päevast, jätkates dramaatilise pildiga sügismetsas, kus ta uuesti kohtub Margusega ja otsekui rebib teda oma südamest välja, sest noormees pole nõus temaga kaasa
minema. Ja Tiina surm viimases vaatuses,
kui Margus toob teda pulmapeo ajal kätel
sisse. See tragismist küllastatud lõpustseen
oli Boriss Fensteril lihtsalt geniaalselt, kui
mitte öelda, vapustavalt tehtud! Helmi sukeldus jäägitult minu muusikasse, öeldes
balleti plastika ja koreograafia vahenditega
tohutult palju ära.

Tuleb meelde üks suvi Tiina muusika loomise aegadest. Tollal oli minu lemmikkoht Käsmu. Orkestreerisin parajasti
partituuri ja sain sealsest ürgsest metsast
balleti sügisepildi jaoks inspiratsiooni.
Sõitsime koos Helmiga kalurite külasse.
Oi, kuidas talle seal kõik meeldis! Mul on
sellest palju fotosid, kus ta seisab kalavõrkude taustal ja naeratab, ja kus ta kiigel
vallatleb nagu koolitüdruk ja kuidas me
üheskoos seeni korjame…
Kahju, et Helmi ei saanud seda balletti
kuigi palju tantsida. Mõni aeg hiljem, kui
minu ja terve meie teatripubliku suurim
lemmik juba rängast haigusest paranes ja
vormi taastama hakkas, kohtusin Galina
Ulanovaga. Maailmakuulus baleriin oli
muidugi meie Helmist teadlik ja kui pärisin
jutu jätkuks ettevaatlikult tema arvamist,
kas tantsija suudab ennast pärast nii pikka
vaheaega taastada, ütles Galina Ulanova
väga kindlal toonil ja konkreetset nime rõhutades: „Jah, Helmi Puur saab küll oma
vormi tagasi!”
Vorm taastus. Taastus suure tahtejõu ja ennastületava töö varal. Taas
„Luikede järv” — seekord ajakirjaniku
silma läbi; 1960. aasta ajalehest Sovetskaja Kultura:
„Iialgi polnud Estonia teatri lava
näinud nii palju lilli! Algul võttis neid
vastu Helmi Puur, siis ta partner Verner Loo. Kui aga kummagi kätesse
enam midagi lisaks ei mahtunud, tuli
abiks võtta laud, mis peatselt muutus
teater muusika kino tants
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Nimiosalisena
Lydia Austeri
balletis „Tiina”,
1955.

tõeliseks lillepeenraks. Niiviisi võtsid
tallinlased vastu Helmi Puuri, hingelise, tagasihoidliku inimese, suure näitlejatari, väljapaistva baleriini lavale
naasmise.
Mis oli temaga juhtunud? [- - -] Teater valmistus sõiduks Moskvasse, Eesti kunsti ja kirjanduse dekaadile. Teele
asus ka see näitleja, kuid haigestus ühel
päeval tõsiselt. [- - -] Algasid võitluse
aastad. [- - - ] Mõnigi kord, ehkki harva,
näis baleriinile, et ta ei naase enam iialgi lavale, kuid sügaval hinges elas tugev usk oma võidusse. Võit saabuski.
Tõsi, alustada tuli kõike päris algusest
nagu koreograafiakooli noorema klassi
õppur. Lõpuks tuli see märtsiõhtu, kui
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Odette-Ottilie — Helmi Puur taas lavale astus.”
Helmi Puur naasis publiku ette
täiesti uues kvaliteedis, kinnitasid kõik.
Süvenenuma osalahendusega, kinnitasid kõik. Taas samas kaksikrollis, nagu
kuue aasta eest. Ebatavaline etendus,
nagu kuue aasta eest. Sellest kõneldakse tänaseni ja küllap kõneldakse veel
kaua. Kõnelevad needki, kes saalisolijatena tollele võlu tulvil õhtule vahetult
kaasa elada ei saanud.
Lea Tormise raamatus „Eesti balletist” võime lugeda ning taas üle lugeda
sageli tsiteeritut:
„Kui me kunagi, aastakümnete pä-

rast püüame seletada ja põhjendada
Helmi Puuri tantsu võlu ja omapära,
siis ei lähe see vist korda, sest see, mis
elab käte hapras väreluses, peapöörde
kordumatus isikupäras, pilgus ja kehasirutuses, ei anna end fotole jäädvustada ega sõnadesse seada. Ometi
ei kao see Odette kunagi päriselt, kuigi
me teda jäädvustada ei oska. Inimesed
annavad seda üksteisele edasi. Ja kui
„Estonia” balletilaval sünnib järgmine
kunstiime, siis on selles midagi ka Helmi Puuri Odette’ist.”
Varasemast tuntu kõrvale asetusid
peatselt romantilise balleti maailmavaramu tipust poeetilises õhulisuses väga
inimlikuna edastatud Giselle (Adolphe
Adami samanimelises balletis) ja Tütarlaps „Chopinianas” — vapustav
oma armsuses.
Balletimuusikas on heliloojad ja ar-

ranžeerijad sageli kirjutanud ulatuslikke soolosid orkestripillidele. Enamasti
viiulile ja harfile, kuid ka tšellole, nagu
„Chopinianas”.
Martin Levald, omaaegne Estonia
teatri orkestri tšellorühma kontsertmeister:
Helmi Puuri kuju ja tema kunstnikuolemuse haprus on eluks ajaks meelde jäänud. Kui mängisin temale mingit soolot, ei
olnudki muud vaja, kui panin silmad kinni,
et tunnetada ansamblit — just seda, kuidas pidin mängima. Tihtipeale unustasin
ennast ära, kaotasin silmist dirigendi ja alles pärast seda, kui muusika lõppes ja kõik
oli läbi, sain aru, et olin mänginud kuidagi
teistmoodi kui tavaliselt, et nüüdsama oli
toimunud midagi eriliselt ülevat.
Ega seal ei olnud palju vaja, et sattuda
tema siiruse ja erilise armsuse kütkesse. See
oli nagu mingi telepaatiline magnetväli või

Tiina — Helmi Puur ja Kubjas — Verner Hagus.
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Tiina — Helmi
Puur ja Margus
— Ilmar Silla.
Fotod Rahvusooper
Estonia arhiivist

imekiirgus, mis sundis Helmile mängima
kuidagi ennastunustavamalt kui tavaliselt.
Küllap see oli vist nii, et orkestrisüvendis
olin minagi saanud osakese sellest, mida ta
andis saalis istujatele, nendele, kellele kinkis igal esinemisel otsekui tükikese heledat
päikesesära, suurt inimlikku headust ja siirast hingesoojust.
***
Ühel oktoobriõhtul 1960 ei teadnud
inimesed, kes järjekordsele „Giselle’i“
etendusele läksid, et Helmi Puuril peab
taas algama visa võitlus tervise ja lavale tagasipöördumise eest. Meie baleriinile hulk aastaid hiljem esitatud küsi54

mus ajalehest Noorte Hääl: „Kas tahtejõudu saab kasvatada? Millised on tahtejõu allikad?” Ja otsekohe ka vastus:
See, kes tahtejõudu tahab kasvatada või
arvab ennast seda tegevat, omabki seda juba, vähemalt eos. [- - -] Peab midagi väga
tahtma ja uskuma oma tahtmise vajalikkusse ja vähemalt natukenegi oma jõusse.
Tahte suurusest oleneb kindlasti jõu suurus, millega eesmärgi poole rühkida.
Teeme taas aja sujuvat kulgu peatava tagasipõike meid üha saatva raadioloo juurde, millega Valdo Pant märgistas Helmi Puuri solistitegevuse pärisalgust Tallinna balletilaval. Oli „Luikede
järve” esietenduse vaheaeg 1954. aastal.

Viime nüüd mikrofoni nende juurde,
kellele on määratud need kiiduavaldused.
Siinsamas, hubases, kuid siiski üsna tavalises garderoobis, õlgadel tavaline pehme hommikumantel, — siin ongi see väike
neiu, kes paneb suure teatrisaali vaimustusest rõkkama. Kõigepealt võtke ka meie
poolt vastu meie parim õnnitlus!
Helmi Puur.: Ma olen väga rõõmus.
Kuid vaadake ette, minu vana õpetaja Jelena Šeripova ütles alati, et baleriinil on kolm
vaenlast: külm, loidus ja liigsed kiitjad.
V. P.: Nii, eks see on tore tarkus. Kuid
veel vanem on tark vanasõna „Kuidas töö,
nõnda palk”, tähendab: „Kuidas töö, nõnda
tunnustus.” Rahvas on teie tantsust siiras
vaimustuses…
H. P.: Ma tunnen, et rahvas hoiab
mind. See on kõige meeldivam teadmine,
mis saab kunstnikul olla. Olen selle üle
väga õnnelik. [- - -] Tantsida „Luikede järves” Odette’i ja Ottiliet oli minu ammune
unistus. Ent siiski tahaksin palju õppida, et
mitte peatuma jääda. Mind köidavad paljud suurepärased balletid, eeskätt „Romeo
ja Julia”.
Jah, Sergei Prokofjevi Julia. Sellest
ammu ihaldatud balletirollist sai 1965.
aastal Helmi Puuri viimane solistitöö
Estonia laval. Kõigest üksteist aastat
pärast debüteerimist Luigena ja pärast
kahte pikka eemalolekut teatrist.
Lydia Auster: Kui Helmi Puur uuesti
paranema hakkas, sõitis ta lõuna poole ühte
sanatooriumi. Ta unistas ikka „Romeost ja
Juliast”, tahtis väga Julia osa tantsida.
Lydia Austeri kuldsoojades toonides peetud meenutuste kangasse hakkab nüüd põimuma hoopis üldistavamat mõttesuunda kinnistav värvikas
niidike. Pole võimatu, et Tiina ema jätkab jutustust oma tütrest suuresti quasi
una fantasia, kui kirjeldab olematut,
küllap omaenese kujutelmpilti:

Sanatooriumis tal, mõistagi, kusagil
tantsida ja ennast väljendada polnud, aga
tal oli see vajadus. Mul on kujutluses siiamaani silmade ees, kuidas ta õhtuti võis
üksi olles pargi alleedel kuuvalguses tantsida… Võibolla improviseerides juba siis
seda Juliat, mis oli ta mõtteid ammusest
ajast köitnud.
Ajalehe Noorte Hääl intervjuu pealkirjaga „Meie sõbrad — meie tuttavad”
just selle tähelepanuväärse 1965. aasta
sügisest:
„— Kõige rõõmsam ja kõige raskem
päev Teie elus?
— Vaevalt leian tagasi vaadates
ainult ühe rõõmsama päeva, neid on
rohkesti olnud. [- - -] Õnnelikud päevad olid esimesed etendused pärast
kahte pikka eemalolekut lavalt. Õnnelikud olid need päevad sellepärast, et
nende taga oli terveks saamise rõõm,
palju kahtlusi, isegi paanikat, palju
muid muresid ja rõõme. Rasked olid
aga need päevad, kui kadus usk.”
Kuid lava ootas teda üha. Publik
ootas oma lemmiku uut naasmist.
Kirill Raudsepp: „Romeo ja Julia”
armastatud Helmi Puuriga… See sündmus, nagu varasem „Luikede järv”, on samuti jätnud mu meelde tugeva joone. Publik ei olnud teda unustanud. Vastupidi,
ma tundsin dirigendipuldis lausa seljaga,
et inimestel saalis olid pisarad silmis, kui
nägid Helmit uuesti tantsimas. See, et ta
kõike trotsides uuesti lavale tuli, on minu,
ei, kõigi arvates kangelastegu! Üheainsa lavastuse ja väheste etenduste jaoks teha nii
mitu aastat taastavat treeningut… Ei oskagi ette kujutada — olla nii kaua eemal ja
siiski ennast uuesti nii kaugele viia!
Lydia Auster: Ja siis saabuski moment, kui Estonias toimus Sergei Prokof
jevi „Romeo ja Julia” esietendus, Helmi
Puuri tagasitulek. Olin muidugi saalis.
Kui algas stseen, kus Julia ilmub vallatleva
teater muusika kino tants
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tüdrukuna tugitooli tagant — teate, missugune aplaus siis vallandus! Rahvas tõusis kõik püsti, paljud nutsid rõõmust… Ma
nutan praegugi, kui seda meenutan! Paratamatult tekkis paus, orkester alustas uuesti, Helmi peitus jälle tugitooli taha ja ilmus
taas. Ikka veel ei saanud etendus edasi minna, sest rahvas aplodeeris lakkamatult. See
toimus veel teab mitu korda, enne kui bal-

lett lõpuks liikuma hakkas. Nägin kõigi silmis seda suurt vaimustust ja rõõmu Helmi
tagasitulekust!
„Tagasitulek” — just selliselt on
pealkirjastatud Tallinnfilmi 1965. aastal ekraanidele ilmunud dokumentaalfilm. Lea Tormisesse, teatriteadlasse,
on jäänud tubli annus kunagist poetessi ja eks ka balletiõppurit. Ta alustab

Helmi Puuri
tagasitulek
lavale — Julia
Prokofjevi
„Romeos ja
Julias”, 1965.
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Julia — Helmi
Puur ja Romeo
— Ago-Endrik
Kerge.

juba eespool tsiteeritud balletiraamatut
järgmiselt:
„Ballett on kunstidest kõige õhulisem, kõige tabamatum. Kuidas teda
jäädvustada? Ei saa ju hüüda: „Peatu,
hetk!”, kui kaunis see loominguhetk ka
poleks, sest peatunud hetk on juba foto
— staatiline, liikumatu.”
Fotoks, ehkki liikuvaks, jääb ka iga
film baleriinist. See on paratamatu. Filmi „Tagasitulek” stsenaariumi autor
Õie Orav:
Teatavasti said stsenaristid Üleliidu-

lise Kinematograafiainstituudi lõpetada
ainult originaalstsenaariumi esitamisega. Minagi, nagu paljud meist, olin palju
kordi olnud Helmi Puuri kunstnikuvõlu
lummuses. Nii tekkiski mõte võtta Helmi
Puur prototüübiks ja kirjutada temast lausa mängufilmi stsenaarium.
Aga ma ei julgenud seda teha, lõin
araks. Olin niivõrd algaja ja lihtsalt ei julgenud loota, et suudan tuua ekraanile niisuguse naise, sellise kunstniku kuju. Jagasin oma kõhklusi ja kahtlusi filmirežissööri
Valeria Andersoniga ja tema soovitas kirteater muusika kino tants
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jutada hoopis dokumentaalfilmi stsenaariumi. Niiviisi sündiski film „Tagasitulek”.
Töö käigus tulime mõttele tuua filmi
keskmesse just Helmi Puuri teistkordne
tagasitulek teatrilavale balletiga „Romeo
ja Julia”. See saigi meie stsenaariumi raa-

miks. Kõik, mis filmis üldse toimub, on põimitud selle ühe etenduse sisse.
Film valmis vaatlusmeetodil ja seetõttu pidin olema võimalikult rohkem Helmi
Puuri lähedal. See vajadus oli mitmene, nii
stsenaristi kui inimese vajadus. Jäädvustasime palju proove.

Kui me kunagi
aastakümnete
pärast püüame
seletada ja
põhjendada Helmi
Puuri tantsu
võlu ja omapära,
siis ei lähe see
vist korda, sest
see, mis elab käte
hapras väreluses,
peapöörde
kordumatus
isikupäras, pilgus
ja kehasirutuses,
ei anna end fotole
jäädvustada ega
sõnadesse seada.
Lea Tormis
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Kui mängisin
temale mingit
soolot, ei olnudki
muud vaja, kui
panin silmad
kinni, et tunnetada
ansamblit —
just seda, kuidas
peab mängima.
Tihtipeale
unustasin ennast
ära, kaotasin
silmist dirigendi ja
alles pärast seda,
kui muusika lõppes
ja kõik oli läbi,
sain aru, et olin
mänginud kuidagi
teistmoodi kui
tavaliselt…
Martin Levald

Muidugi oli selle etenduse filmimine
meie jaoks suur päev. Kohtumine niisuguse inimesega… Kui kõik valmis sai, oli hea
meel, et film sai teoks, aga teisest küljest oli
kohutavalt kahju, et ei olnud enam põhjust
minna Helmi Puuri külastama…
— Filmile „Tagasitulek” on siinseal pisut ette heidetud, et tegelikule
tantsule pole selles kuigi palju ruumi

jäetud. Neid balletiepisoode lõhustavad lausa halastamatud reministsentsid, pilguheitmised baleriini ennastületavale taastamistreeningule ja isegi haigusloole.
— See oli meie kindel taotlus, millele
võib muidugi vastu vaielda, aga ei saa ju
nõuda ühest väikesest filmist lausa kõike.
Meile oli antud ekraaniaega väga napilt,
teater muusika kino tants
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esialgu kümme minutit, kusjuures materjali oleks olnud võibolla tunnipikkuseks filmiks. Tahtsime jäädvustada Helmi Puuri
kui erakordset inimest. Saime selle tookord

enese arvates ka kätte, nimelt vestlustest
arstidega, ballettmeistritega ja lähedaste inimestega. Muidugi võib ette heita, et
tantsu on näidatud vähe, aga nagu näete,

Sellest ammu
ihaldatud
balletirollist
sai 1965. aastal
Helmi Puuri
viimane solistitöö
Estonia laval.
Kõigest üksteist
aastat pärast
debüteerimist
Luigena ja pärast
kahte pikka
eemalolekut
teatrist.
Gunnar Vaidla
fotod Rahvusooper
Estonia arhiivist
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olid meil selleks omad põhjused, ka peategelase enese nõusolek. Paljude proovide
näitamine on ju hädavajalik, et üldse luua
kujutelm sellest, missugune töö selle taha
peitub, kuidas raske haiguse tõttu kaua lavalt eemal olnu suudab ennast ületada ja
tulla tagasi publiku ette. See oli Helmil tõeline kangelastegu, ja juba teistkordne!
***
Kunagi kirjutati mingis ajakirjas,
võttes teab mitmendat korda kokku
ammusest teadaolevat tõde: „Kirjanikest jäävad järele raamatud, kunstnikest maalid või kujud, suure helilooja
loomingut kuulavad veel järeltulevad
põlvedki hardumusega, aga baleriin?
Täna vaimustab ta meid, annab meile
elamuse, võib erutada pisarateni. Teda imetletakse. Kuid ta lavaiga tundub
olevat siiski suhteliselt lühike ja pea
kogu sära kingib ta jäägitult kaasaegsetele, jäädes parimal juhul pelgaks nimeks teatriajaloos või elades edasi oma
õpilastes.”
Mõelgem. Ühel ammusel veebruariõhtul 1954 toimus eesti teatri ajaloos midagi erilist. Balletilava jaoks oli
sündinud uus Luik. Meie kandis seniolematu oma imelises lihtsuses, säravas siiruses, lummavas hingestatuses,
muinasjutulises poeesias. Seninägematu oma graatsias ja väljenduslikkuses mõlema tegelase — Valge ja Musta Luige kujutamisel. Tantsutehnikast
ja tundeväljendusest sai väärissulam.
Vähimastki muusikamotiivist arenes
lavakujund, pisimastki žestist sündis
süvamõte.
Etendus lõppes ja nüüd oli otsustav
sõna öelda publikul. Aplaus, mis toda
etendust kviteeris, vältas… jah, kes siis
kella maldas vaadata, kui lavaeesriie
lõputult avanema pidi, kui õbluke särasilmne tütarlaps publikule lõputult

kummardama pidi, kui publik talle lõputult aplodeerima pidi.
See oli algus. Kuid „Romeo ja Julia” lavastust üksteist aastat hiljem ei
saa võtta lõpuna. On ju ballett niisugune isevärki kunstiharu, milles tegijate põlvkonnad kõige kiiremas tempos
vahelduvad. Alles see oli, kui nooruke
baleriin ennast „Pähklipureja” rühma
tagareast Luigeks tantsis. Nüüdseks on
Estonia teatris jõudnud peale kasvada
teab mitu Luike, igaüks omaette kunstisaavutus. Mõnigi nendest on suuresti
sündinud Helmi Puuri usaldust sisestava repetiitorikäe all.
Aeg ei peatu. Taas täitis Estonia
saali ovatsiooni tormimöll, kui Helmi
Puur oma juubeliõhtul lavale astus.
Kõik oli õieti samasugune kui kolme
kümne aasta eest, Vladimir Burmeistri loodud „Luikede järve” esietenduse
lõpul — pärast baleriini esmaavamist
publikule ja esmaavastamist publiku
poolt.
Õie Orav: Helmi Puuri juubeliõhtul
näidati filmist „Tagasitulek” säilinud katkendeid. Süda tõmbus valust lausa kokku,
sest filmilint oli väga kannatada saanud,
aeg on talle lubamatult liiga teinud. Või
hoopis mitte aeg, vaid inimesed, hoolimatus? Küsiksin, kas siis pole üldse enam
kedagi, kes niisuguste kultuuriväärtusi
kandvate dokumentide säilimise eest peaksid hea seisma! Möödas on ju alles nii vähe
aega! Kuidas selle filmiga nii on juhtunud,
ei oska lihtsalt ette kujutada. Kultuuripärand ja selle nii-öelda säilitamine!
***
Helmi Puur on legend. Kirjasõnas,
mälestustes, nendeski nappides filmilõikudes, mis on temast jäänud. Kõige kindlamini siiski kujutavas kunstis,
pronksi vermituna.
Viiekümnendatest aastatest on tore
teater muusika kino tants
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Eriti meeldis Helmi
eriline graatsia,
õrnus, kõik, mis
balleti juurde
kuulub…
Erika Haggi.
Helmi Puur
Mariana Boriss
Assafjevi balletis
„Bahtšisarai
purskkaev”, 1955.
Foto Rahvusooper
Estonia arhiivist

skulptuur Helmi Puurist, sellest noorukesest baleriinist, kes just siis Estonia teatris alles oma üsna esimesi rolle
tantsis.
Skulptor Erika Haggi: Helmi Puur
tuli sellel ajal meie balletitaevasse eriti ereda ja särava tähena. Kõik tormasid teda
vaatama ja mina tormasin teistega koos. Ja
siis olin temast muidugi väga vaimustunud. Eriti meeldis Helmi eriline graatsia,
õrnus, kõik, mis balleti juurde kuulub. Ma
olin ise ka kunagi tantsu õppinud. Kuna
armastan liikumist, tuli mõte teda skulp62

tuuri teha. Ma olin siis noor ja võin öelda, et Helmi Puur on minu teine töö pärast
Kunstiinstituudi lõpetamist. Muidugi võttis see üsna palju vaeva. Mõtlesime koos,
millist poosi ja kuidas jäädvustada. Teate,
see on nagu hetkeline moment ja seda andis
tõepoolest peatada. Vaevasin Helmit üsna
palju. Vahel põgenes ta mul üldse ära, aga
siis sain ta jälle poseerima.
Aga Helmi Puuri kuju on meie skulptuuri ajaloos jäänud selles mõttes sümboolseks, et see oli pärast sõda üldse esimene
pronksivalu Eestis. Mul oli hoopis hiljem

personaalnäitus, kus eksponeerisin ka seda
taiest. Oli huvitav, et kuigi see töö on tehtud ammu, tundus, et meeldis inimestele
väga. Teate, see liikumine, tema õrnus…
Me ju mäletame Helmi Puuri: nii nagu
laval, nii on ta minu arvates ka oma iseloomult õrn ja habras. Need mälestused on
jäänud inimeste südametesse ja mu tehtud
kuju nähtavasti äratas need taas hõõgvele.
Lõpuks veel mõned read Noorte
Hääle veergudel toimunud kohtumiselt Helmi Puuriga. Esitatud küsimustest viimane oli: „Mis on õnn?”
„Pean kasutama [Voldemar] Panso
väljendust, et õnn on see, mis teeb inimese õnnelikuks. Ei ole olemas ainult
üht suurt õnne, mis inimese jäädavalt
õnnelikuks teeb. Elu erinevatel hetkedel tunneb inimene vajadust mitmesu-

guse õnne järele. Suur õnn on töö, mida armastad. Ja armastuses ja sõpruses
on suur õnn, ja muidugi on tervis õnn.
Sageli tunned õnne ära alles siis, kui ta
su maha jätab või kui sa ta uuesti tagasi
saad.”
Kasutatud materjalid:
Vestlused:
Kirill Raudsepp, 1980; Antonina Krupenina, Lydia Auster, Martin Levald, Õie Orav,
Erika Haggi, 1985.
Allikad:
Valdo Pant. Saade Eesti Raadios „Noore talendi võit”, 1956.
Heino Pedusaar. „Legend” (kompilatsioon
V. Pandi saatest), 1986.
Lea Tormis. Eesti balletist. Tallinn, 1967.

Sageli tunned õnne ära alles siis, kui ta su maha jätab või kui sa ta uuesti tagasi saad…
Foto Heino Pedusaare erakogust
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POPMUUSIKA.
TEOREETILISE ANALÜÜSI KATSE
TÕNN SARV

Kui ma 1960. aastatel elektrikitarri õppisin, arvasin, et iga nelja kuni viie aasta tagant on vaja ümber õppida — tulevad ju uued stiilid ja võtted.
Olid lakkamatud otsingud, pidevad
muutused. Aga siis selgus, et rohkem
polnudki vaja midagi ümber õppida.
Ron, kitarrimängija
Tundub, et 1960. aastatel läänemaailma muusikas toimunud pööre oli siiski midagi enamat kui lihtsalt tavaline
moesuuna muutus. Võib vist juba öelda, et tegemist oli päris põhjaliku muusikaajaloolise pöördega, uue muusikalise keele sünniga. Võib lausa väita, et
oma tähtsuse poolest oli see võrreldav
üleminekuga klassitsismilt romantismile või barokilt klassitsismile.
Iga uus ajastu toob muusika kuulajale lähemale
Klassitsistlikku muusikakeelt iseloomustab teatavasti eelkõige homofooniline tekstuur ja funktsionaalne
harmoonia, mis eristab seda varasemast, barokiaegsest polüfooniast. Ja
nagu tihtipeale juhtub, sünnib uus
just siis, kui vana on oma tippu jõudnud. Nagu teada, märgitakse ühe polüfoonilise muusika tippteose, Johann
Sebastian Bachi „Hästitempereeritud
klaviiri” I osa valmimise aastaks 1722.
Just samal aastal ilmus Jean-Philippe
Rameau „Traktaat harmooniast”, mis
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muutis revolutsiooniliselt muusikalist
keelt ja mõtlemist.
Asi pole mitte ühes traktaadis või
mõnes teoses. Muidugi, need on olulised. Aga märksa olulisem on see, et
uus on alati olnud olemas veel enne,
kui ta uueks saab. Kogu see „harmoonia“, mida Rameau esitab, oli tegelikult
teada juba varem. Oli mitmeid praktilisi käsiraamatuid abistamaks, kuidas
just „vertikaali“ arvestades lihtsamalt
ja paremini muusikat komponeerida.
Rameau traktaat viis selle elegantselt
lõpuni, võttis kokku selle, mis oli tegelikult juba toimunud. Ja tegi seda hästi.
Aga Bachi ei maksa sellegipoolest
unustada. Üks asi on muidugi tema
polüfoonilise stiili tippteosed „Fuugakunst” ja „Muusikaline ohver”, aga
teine asi on ka tõesti selle „hästi tempereerimise” kiitus. Ja miks? — Sest just
seesuguse häälestusviisi heaks kiitmine ja sellega nõustumine lahendas tegelikult sajanditepikkuse probleemi ja
vastuolu: kas oleks võimalik klahvpillidel kasutada ka paljude võtmemärkidega helistikke, „hunte” kartmata? Ja
ta vastas sellele küsimusele: see on võimalik. Me kasutame seda süsteemi tänapäevani, täiesti endastmõistetavalt.
Funktsionaalne harmoonia, õigemini harmooniliste funktsioonidega
arvestamine lihtsustas tunduvalt kompositsioonitehnikat. Peamiselt ühe juhtiva meloodia esiletoomine lihtsustas
suuresti muusika tekstuuri ja mõjus

Kes teab.
Võibolla
tulevadki sellised
klaviatuurid
kasutusele.
http://www.welcometothe70s.com/
progrock5.html

vahetumalt. Need olid klassitsistliku
muusika olulised tunnused ning need
on suures osas jäänud kehtima tänapäevani. Siiski oldi klassitsismi algusaegadel harmooniliste funktsioonide
kasutamisega veel suhteliselt vaoshoitud. Ehkki leidub säravaid näiteid, olid
kaldumised ja modulatsioonid kaugematesse helistikesse ikka üsna haruldased. Peamiselt mängiti ikka toonikasubdominandi-dominandi suhetega
ehk siis kvindi-kvardi kaugusel olevate
funktsioonide järgnevustega. Enamike
Haydni sümfooniate esitamiseks pole
orkestris vaja rohkem kui kahte timpanit, üks häälestatud toonikale ja teine
dominandile. Sellest piisab.
Seevastu romantismiaegne muusika hakkas märksa julgemalt kasutama
mediante — tertsi kaugusel asuvaid
akorde ja nende funktsioone. Palju
vabamaks muutusid kaldumised, modulatsioonid ja kõrvutamised hoopis
kaugete helistike vahel; ilmusid enharmoonilised üleminekud ja palju muudki. Nii mõnegi Chopini teose puhul
vaidlevad toimetajad tänapäevani, kas

peaks kuskil noodipildis olema gis või
as — sama klahv küll, aga erinev tähendus harmoonilises funktsionaalsuses.
Harmooniliselt muutus muusika
küll keerukamaks, aga XIX sajandi algul toimus vormide lihtsustumine ja
vabam käsitlemine. Sonaadid ja sümfooniad ei pruukinud enam olla väga
rangevormilised, nende kõrval läksid
hoopis rohkem moodi soololaulud;
menueti ja teiste õukonnatantsude asemele tuli rahvalikust lendlerist arenenud valss jpm.
Nagu võime näha, kaasneb muusikaajalooliste ajastute vahetustega tihtipeale teatud lihtsustumine. Muusika
ise aga muutub väljendusrikkamaks ja
mitmekesisemaks, läheneb kuulajale,
tuleb talle vastu.
Mingis mõttes kestab romantism
edasi ka tänapäeval. Just tollest ajastust sai alguse näiteks autori, looja
tähtsustamine. Varem oli juba tiitellehe
kõige tähtsamal kohal tellija nimi, see,
kellele teos oli pühendatud. Romantismiajal aga tõusis esile helilooja. Siinkohal võiks veidi ette rutates mainida,
teater muusika kino
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et 1960. aastate pööre muudab ka seda
hoiakut — kõige olulisemaks saab hoopis interpreet, bänd, ansambel, laulja,
esitaja, kes võib muidugi olla ka autor.
Kaks vahemärkust.
Esiteks, me ei põlasta ega vastanda
siin pop- või levimuusikat niinimetatud tõsisele või süvamuusikale. Ka ingliskeelses keskkonnas tehakse samamoodi vahet populaarsel ja kunstmuusikal (popular music, art music), pidades
viimast elitaarsemaks, sügavamaks või
keerukamaks, ehkki põhjendused seesugusteks hinnanguteks on nõrgad.
Isegi asjaolu, et toda süvamuusikat
kuulatakse kontserdisaalides ning levimuusikat tarbitakse klubides ja diskoteekides, ei anna veel põhjust üht teisele vastandada ega erinevalt väärtustada. Tegelikult on kõik muusikastiilid
välja kasvanud tarbemuusikast ning,
lääne muusika ajalugu jälgides, väga
sageli just nimelt tantsumuusikast. Tõsiselt võetavat muusikateoreetilist kirjandust ilmub popmuusika kohta viimastel aegadel üha rohkem.
Teiseks tuleks ka kohe selgeks teha, et „popmuusikat” on siin vaadeldud avaramas mõttes, hõlmates kõiki
neid muusikastiile, mis arenesid välja rockabilly’st, bluusist, rockmuusikast, kuni hiphopi, techno, trance’i või
house’ini, jne. Neid on kümneid, tegelikult juba sadu erinevaid, tihtipeale üksteisele vastanduvaid ja lausa üksteist
välistavaid. (Kui sa kuulad punki, siis sa
ju pead jälestama diskot, on ju nii!) Mi
chael Jacksoni tiitel King of Pop viitab
popmuusikale kitsamas mõttes, ühele
muusikastiilide rühmale popmuusika
kui laiema nähtuse sees. Inglise keeles
tehakse neil vahet — pop music tähistab kitsamat, pehmemat, mahedamat,
rahvahulkadele enim meeldivat osa;
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popular music aga laiemat mõistet, kuhu kuuluvad ka kõikvõimalikud indie,
proge ja mittekommertslikud eksperimentaalsed suunad. Räägimegi siin
popmuusikast selle kõige laiemas mõttes, mille kohta mõnikord öeldakse ka
pop-rock.
Mis oli siis 1960. aastate popmuusikas
erilist?
Rockmuusika lainet iseloomustab
kõigepealt muidugi off-beat — kvadraatsetes taktimõõtudes teise ja neljanda löögi eriline markeerimine. Tähelepanu maksab seejuures pöörata sellele,
et off-beat ei tähenda sugugi, et näiteks
4/4 taktimõõdus r õ h u t a t a k s e
teist ja neljandat lööki, vaid pigem seda, et neid niinimetatud rõhutuid lööke m a r k e e r i t a k s e — erinevate
instrumentide või instrumentide rühmade poolt. Pearõhk esimesel löögil
ei kao ega ka nihku kuhugi, ta jääb
selgesti oma kohale alles. Tegemist
pole sünkopeerimisega vaid pigem
p o l ü r ü t m i a g a, kus erinevad pillirühmad markeerivad meetrumit erinevate mustrite järgi.
Iseenesest pole selles midagi uut —
seesugused rütmiskeemid pärinevad
ju tegelikult Aafrika hõimude rahvamuusikast, kust nad Jamaica ska kaudu
jõudsid rocksteady ja reggae muusikasse.
Vahetu mõjuga oli aga ka näiteks Nigeeria muusiku Babatunde Olatunji
albumi „Drums of Passion” ilmumine
1960. aastal, mis püsis kaks aastat edetabelites ning levis viies miljonis eksemplaris, lastes nigeeria rahvamuusika polürütmial mõjutada otseselt tolleaegset popmuusikat. Off-beat on vaid
üks polürütmia ilminguid.
Laiemalt ja üldisemalt läks see levimuusikasse just nimelt 1960. aastatel,
eristudes sellega tolleaegsest estraadi-

muusikast ning olles siiani iseloomulikuks veelahkme tekitajaks tollesama
„levi-” ja „süvamuusika” vahel, millest
oli juba juttu. Tähtis ei ole muusikalise
materjali läbitöötamise sügavus, keerukus, väljenduslikkus või tõsidus, teoste
maht, instrumentaarium või konkreetne žanr. Pole oluline, et niinimetatud
levimuusikas on juba ammu esindatud
kõik needsamad vormid ja žanrid, esituskoosseisud ja kompositsioonivõtted
mis tolles süvamuusikaski. Kui aga
ikka kostab off-beat, ju siis on tegemist
kerge, meelelahutusliku muusikaga,
hoolimata mistahes muudest tunnustest. Paraku kajastub see aga ka paljudes muudes seostes, kasvõi muusikaauhindade jagamisel, honoreerimisel,
finantseerimisel ja mujalgi. Aga seda
jälle vahemärkusena.
Kuid teine ja võibolla hoopis olulisem muutus tuli 1960. aastate muusikasse funktsionaalse harmoonia alal.
Nentisime juba, et klassitsism kasutas
valdavalt kvardi-kvindi suhteid ning
romantismiajal läksid moodi tertsi
suhted. Aga 1960. aastate popmuusikas hakati laialdaselt kasutama hoopis sekundi kaugusel olevate akordide
järgnevusi, astmelt astmele liikumisi.
Jällegi pole ka selles midagi uut, näiteks laskuv tetrahord, üks rockmuusikas sageli kasutatavaid järgnevusi, oli
hispaania rahvamuusikas ammu tuntud kui „andaluusia kadents”. Oluline on aga hoopis see, et nende kõrvuti
asuvate astmete ja neilt ehitatud kolmkõlade kasutamisega kujuneb välja
omapärane polüfunktsionaalsus või
polüvalentsus. Ei pruugi enam osutuda võimalikuks määrata ühe või teise
kooskõla kohta harmoonilis-funktsionaalses süsteemis, sest juba tonaalsus
ise on ambivalentne. Üks ja seesama
kooskõla võib olla samal ajal mitmes

funktsioonis, sõltuvalt sellest, millisesse helistikku teda arvata.
Nii näiteks võib todasama laskuvat tetrahordi (näiteks Am - G - F - E)
mõista kui järgnevust toonikalt dominandile: i - VII - VI - V, aga ka kui järgnevust subdominandilt toonikale: iv –
bIII – bII – I.
See ei ole kaldumine ega modulatsioon. Mingeid dissonantse ei pruugi
üldse olla. Üks selle 1960. aastate uue
paradigma tunnusjoon on muu hulgas
just konsonantsete, lihtsate kolmkõlade rohkus, erinevalt tolleaegses džässmuusikas kriiskavatest noon- ja undeetsimakordidest. Aga pole ka erilisi
funktsionaalseid pingeid. Dominant
või isegi dominantseptakord ei nõua
lahenemist toonikasse. Sellises ambivalentses tonaalsuses võib ta hoopis ise
olla toonika rollis.
Seesama laskuv tetrahord võib vabalt pöörduda tagasi või jätkuda samas suunas läbi terve oktavi. Kiiret ei
ole. Pingeid ei ole. Sisuliselt võib igale kooskõlale järgneda mistahes teine
kooskõla, ilma et selles midagi väga
ebatavalist oleks. Kaheteisttaktilises
bluusis ning samal harmoonilisel skeemil põhinevas rock’n’roll’is järgneb
kümnendas taktis dominandile täiesti
endastmõistetavalt hoopis subdominant. Klassikalise harmoonia kohaselt
peaaegu võimatu järgnevus. Teoreetikud on püüdnud seda analüüsida
ja põhjendada, aga päris selgust pole
siiamaani. Ja see on alles algus. Üks
popmuusika kõige sagedamini kasutatavaid järgnevusi on näiteks I - V - vi IV. Just samamoodi ebaloogiline ja võimatu, justkui katkestatud kadents. Aga
ülimalt populaarne.
Seda leidub näiteks järgmistes lugudes: „Let It Be” (The Beatles), „Don’t
Think Twice It’s Alright” (Bob Dylan),
teater muusika kino
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„Love the Way You Lie” (Eminem), „I
Was Here” (Beyoncé), „Naturally” (Selena Gomez), „No Woman, no Cry”
(Bob Marley), „Poker Face” (Lady Gaga), „Love Me” (Justin Bieber), „Otherside” (Red Hot Chili Peppers), „Zombie” (The Cranberries), „So Lonely”
(The Police), „Electrical Storm” (U2),
„The One” (Backstreet Boys), „Complicated” (Avril Lavigne), kui nimetada
vaid mõningaid tuntumaid. Youtube’is
ripub Austraalia koomikute Axis of
Awesome selleteemaline sketš juba
aastast 2009. Kümneid miljoneid vaatamisi ja tuhandeid kommentaare. Kuid
naljakat pole siin midagi.
Ambivalentsed funktsioonid ja tonaalsused
Siitkaudu leiab ehk ka selgituse paljudele muudele järgnevustele selles
stiilis. Nimelt klassikalistel harmoonilistel funktsioonidel pole siin peaaegu
üldse enam erilist tähendust. Ning see
just teebki selle muusika värskeks. Me
ei tea tegelikult, k u s me oleme. Igale
kooskõlale võib järgneda mistahes teine kooskõla. Me ei taju, kus on toonika, milline on tonaalsus, kuhu see kõik
viib. Aga ei peagi. See lihtsalt o n, see
ringleb ja kordub.
Seega on üsna lihtne mõista ka seda, miks väga paljudel lugudel polegi
lõppu, kindlat kadentsi, nad lihtsalt

vaibuvad, hajuvad, fade out… Sest õigupoolest neil polnudki mingit kindlat tonaalset alust, kuhu jõuda või kus
lõpetada, ja siit saab omakorda jõuda
ka arusaamisele, kuidas see kõik võib
areneda ja laieneda, kasvõi lõpmatuseni. Saab aru, mismoodi näiteks trancevõi house-kompilatsioonid või kompositsioonid (vahet pole) võivad kesta ja
areneda tundide kaupa. Sest piire ei
ole. Lõppu ei ole. Umbes nii nagu kuulsa Pachelbeli kaanoniga D-duur, mis
barokk-rocki aegadel ja hiljemgi on olnud üsna populaarne. Pete Waterman
on seda nimetanud lausa popmuusika
„ristiisaks”, pidades silmas, kui palju
on seda kasutatud ühel või teisel viisil,
läbi aastakümnete. Ja tõesti, vaadakem
vaid neid: Los Pop Tops, Aphrodite’s
Child, Village People, Pet Shop Boys,
Kylie Minogue, Aerosmith, Brian Eno,
Eminem, Rihanna, Akon, N-Dubz… ja
veel kümneid ja kümneid. Võib meenutada ka meie väikest skandaali 2012.
aasta detsembris, kui lugu „Meil on
aega veel” (Põhja-Tallinn) põhjustas
kahtlustusi plagiaadis.
Nii nagu baroki ajal, nii pole ka
popmuusikas jälle enam eriti oluline
see, kuhu jõutakse või kus ollakse. Pidevus on tähtis. Kulgemine on oluline.
Seesugune ringlemine võib kesta lõputult ning anda samamoodi lõputult
improvisatsioonivõimalusi. Kuhugi

Pachelbeli kaanon D-duur. See on nii ilus. Seda noodipilti lihtsalt peab nägema.
en.wikipedia.org/wiki/Pachelbel’s_Canon

68

pole kiiret. Kõike võib, aga midagi ei pea.
Just see oli mõtteviis või ellusuhtumine, mis iseloomustas ka 1960. aastate
vabameelset hipiliikumist.
Ja nii nagu baroki ajal, nii ei ole ka
popmuusikas tegelikult oluline see,
millist harmoonilist funktsiooni parajasti kasutatakse. Nagu me siin juba
alguses mainisime, tulid seesugused
mõisted kasutusele alles klassitsismi
koidikul, seoses homofoonilise stiili
esilekerkimisega. Funktsionaalne harmoonia ja sellekohane mõtlemine on
kestnud ju vaid mõnisada aastat. Ning
võib väga hästi aru saada, et nii mitmedki autorid on selle otstarbekuse tänapäevase popmuusika taustal kahtluse alla pannud.
Tõepoolest, kas peab siis igal heliteosel olema oma helistik? Mingi läbiv
ja kindel tonaalsus, millega ta algab ja
lõpeb? Ja kas peab iga kooskõla olema
just selle tonaalsusega tingimata suhestatud ja määratletud? Võibolla tõesti ei
pea. Võibolla tõesti ongi juba aeg vabaks lasta sellest üle kolmesaja aasta
kestnud funktsionaalsest harmooniast.
Sest ilmselgelt on see kaotanud oma
„funktsiooni”.
Kuskil siinkohal võib aga juba hakata tekkima küsimus või mõte, et kas
see kõik ei viita hoopiski pentatoonikale. See on tõesti hea mõte ja hea küsimus. Jah, lõputu ja vaba kulgemine,
ilma pingete ja dissonantsideta, on tõepoolest pentatoonikale iseloomulik. Ja
kui veidigi vaadata, siis selles stiilis või
paradigmas, millest me räägime, on
see täiel määral esindatud. Juba tolles
„kõige populaarsemas” järgnevuses,
millest enne juttu oli, näiteks C - G Am - F, võiks näha pentatoonikat, kui
jälgida bassi liini ehk akordide priime,
aga näiteid pentatoonikast leidub veel
väga suurel hulgal.

Barokk-rock on olnud elujõuline
ja arenev suund juba alates 1960.
aastatest.
http://8tracks.com/faust/rock-out-withyour-bach-out-j-s-bach-that-is-its-his-bday

(Pole võimatu ka mingisuguse pentatoonilise noodikirja leiutamine kunagi selle muusika jaoks, ehkki selleks ei
pruugi enam olla vajadust. Kui kauamängiv heliplaat, lint- ja kassettmakk,
CD, välkmälu, internet ja Youtube on
juba leiutatud, siis pole noodikirjal kui
salvestusvahendil enam erilist otstarvet.)
Pole võimatu, et tonaalsuse mõiste kaotabki tähenduse. Juba varastel
seitsmekümnendatel hittlooks tõusnud „Mamy Blue” põhines vaid kahel
kõrvutisel kolmkõlal. Tänapäeval võib
lausa tunniajane DJ kompilatsioon
püsida ühel ja samal bassinoodil ilma
mingi erilise probleemita. Kusjuures
on taas huvitav tähele panna, et see
pole üldsegi mitte XX sajandi modernistlik atonaalsus või dodekafoonia,
vaid tonaalne määratlematus, ambitonaalsus. (Väärib märkimist, et ehkki
popmuusikat ei peeta üldiselt postmoteater muusika kino
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dernistliku muusika hulka kuuluvaks,
sobib ta sinna üsnagi hästi.)
Teine huvitav küsimuste ring algab
mažoori ja minoori erinevuse hajumisest. Bluusis püütakse seda erinevust
üldse vältida, intoneerides akordi tertsi
vahepealsena, neutraalse tertsina, või
klahvpillidel mõlemat klahvi korraga
vajutades, tekitades nii bluusile iseloomuliku blue note’i. Aga see on jällegi
alles algus. Tänapäeva popmuusikas
tuleb pidevalt esile muidki helisid, mis
ei kuulu õieti üldse konventsionaalsesse pool- ja täistoonidest koosnevasse
helisüsteemi. Kõik need libisemised,
glissando’d, erilised intoneerimised
ning unikaalsed ja ennekuulmatud
helid, mis ei ole müra, aga ka mitte
kindlate helikõrgustega noodid. Siinkohal ei saa jätta ka märkimata tämbri määratut tähtsust selles paradigmas
või muusikaajastus, nõnda et paljudel
puhkudel on tämber lausa omaette väljendusvahend.
Lõpetuseks oleks ilmselt sobiv puudutada ka selle muusika psühholoogilist mõju ja toimet. Juba vana Boethius
teadis, et on olemas kolme liiki muusikat: musica mundana ehk sfääride muusika, mida tekitavad taevakehad; musica humana, meis endis olev muusika,
ja musica instrumentalis, mida tekitatakse muusikainstrumentide abil. Üksnes
see viimane on meie kõrvadele kuuldav. Nad kõik on omavahel seotud nii
matemaatiliselt, teoloogiliselt kui ka
vaimselt ning mida enam on musica
instrumentalis k o o s k õ l a s (sõna otseses mõttes!) kuuldamatu muusikaga,
seda täiuslikum ta on. Pole eriti tähtis,
kas muusika m e e l d i b või  o n  i l u s.
Tähtis on see, kuidas ta mõjub. Ehk nagu Boethius ütleb: „Muusika on nii loomulikult meiega ühinenud, et me ei saa
sellest vabaneda isegi kui tahaksime.”
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Hea muusika „puudutab hingekeeli”, „läheb südamesse”, „tõstab taevasse”, „võtab endaga” — seda teatakse
kogu aeg. Ning alati, kui sellest hakatakse puudust tundma, saabub uus
stiil või ajastu, mis seda paremini teeb.
Quod erat demonstrandum.
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„REHEPAPP” — MEIE MAAVILLANE
MUINASAEG OOPERINA
ALO PÕLDMÄE
Tauno Aintsi ooper „Rehepapp”. Libreto: Urmas Lennuk Andrus Kivirähi
romaani ainetel. Muusikajuht ja dirigent:
Paul Mägi. Dirigendid: Lauri Sirp ja
Taavi Kull. Lavastaja: Marko Matvere.
Lavakujundus ja kostüümid: Iir Hermeliin. Koreograaf: Marika Aidla. Valguskunstnik: Imbi Mälk. Osades: Rehepapp
— Tõnis Mägi või Marko Matvere,
Õuna-Endel — Lauri Saatpalu, Liina —
Karmen Puis, nõid Minna — Merle Jalakas, Luise — Kädy Plaas, Liina isa —

Märt Jakobson, sulane Jaan — Rasmus
Kull, mõisapreili — Pirjo Püvi, Ärni —
Jaan Willem Sibul, Lumemees — Simo
Breede, Imbi — Valentina Kremen, Kurat; Sandri Kratt — Janek Savolainen,
Hans — Reigo Tamm, Jaan — Rasmus
Kull jt.
Esietendus: Vanemuise väikeses majas
18. oktoobril 2013.
Eesti muusikateatrile on andmas
värsket ainest ja ühtlasi uuemat nägu

Hingedepäeval on sel väiksel rahval komme oodata külla surnud esivanemate hingi…
Liina (Karmen Puis) ja Liina isa Rein (Märt Jakobson) hingedepäevaks valmistumas.
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Andrus Kivirähi piiramatu fantaasiaga
romaanilooming. Vanemuises esietendunud Tauno Aintsi ooperiks nimetatud „Rehepapp” on Kivirähi ainetel
loodud muusikalistest lavateostest sel
aastal juba teine, esimene oli Tõnu Kõrvitsa ooper „Liblikas”, mida etendati Estonia teatri- ja kontserdimaja saja
aasta juubeli raames.
Sellise ooperi loomine ja lavastamine on olnud üpris suur proovilepanek
ja ka pähkel nii libretistile Urmas Lennukile, lavastajale Marko Matverele, helilooja Tauno Aintsile kui ka kogu Vanemuise teatrile. Pähkel selleski
mõttes, et nii originaalse ainesega süžee puhul pole eeskuju kusagilt võtta.
„Rehepapp” on muusikalise lavateosena omaette nähtus eesti ooperimaastikul ning see on saavutatud helilooja
tihedas koostöös libretisti, lavastaja ja
dirigent Paul Mägiga.
Romaaniga võrreldes on tegelasi
tublisti vähendatud, seda õigustatult.
Siiski on tegelasi või õigemini tegelaste
paare nii palju, et esimene vaatus kulubki nende omavaheliste suhete tutvustamisele. Palju aega läheb ka karakterite väljajoonistamisele. Aga tegelasi on päris mahlakaid. Mitme puhul,
näiteks sulase Jaani, kubjas Hansu või
ropu suuga Õuna-Endli puhul tundsin puudust soolonumbritest, kus nad
oleksid saanud oma karaktereid mõjuvamalt avada. Puudu oli ka paarist
ühe pintslitõmbega kujundatud tervik
stseenist. Miski uus kippus ikka ja jälle
juba kujunema hakkavasse tervikusse
sisse tungima.
Mis žanriga ikkagi tegu?
Alvar Loog pöörab Postimehe
arvustuses tähelepanu „Rehepapi”
ebatäpsele žanrimääratlusele. See on
ooper, mille muusika olemuses ja estee-

tikas ilmnevad kohati muusikali tunnused. Loog möönab, et „Rehepapp”
„võiks klassikalise ooperi sõprade asemel, kellele seda praegu turustatakse,
pakkuda rohkem naudingut opereti- ja
muusikalipublikule”.
Vaatasin lavastust kaks korda ja
nägin publiku hulgas arvukalt inimesi, keda kohtab tavaliselt muusikalide etendustel. Tähelepanelikult jälgis
laval toimuvat nii klassikalise kui ka
levimuusika publik. See tähendab, et
Aintsi teos pakubki juba huvi suuremale auditooriumile kui ainult ooperipublik. Seni on olnud saalid absoluutselt täis ja etenduste lõpul ei olda aplausiga kitsid. Raske on midagi paremat soovida nii autoritele kui teatrile.
Kuid ikkagi kerkib üles küsimus,
millise nimetuse all miksitud stiilis lavateos välja tuua. Kui on rockmuusika
stiilis ooper, siis on rockooper ja asi selge. Aga kui stiile on mitu, mis nimi siis
valida? Miks ei võiks uudse stiili puhul
kasutada ka uut žanrimääratlust, näiteks ooper-muusikal, nii nagu on olemas ooper-ballett. Või muusikaline tragikomöödia. Või tragikoomiline ooper.
Aga võibolla tänapäevases info- ja
kommunikatsiooni ühiskonnas on kõik
nii kiires muutumises, et polegi nii oluline täpne žanrimääratlus. Piisab ehk
märkest „muusikaline etendus”, nii
nagu määratlus „ballett” asendatakse
sõnaga „tantsuetendus”.
Muusikast
Võib öelda, et Aints on hästi tabanud keeruka tegevustikuga „Rehepapi” üldist olemust. Teatud kaleidoskoopilisus sündmustikus ja tegelaste tegemistes kajastub ka muusikas
kompositsioonivõtete ja -stiilide vaheldumise kujul. Kusagil satume klassikaliste, romantiliste või veristlike
teater muusika kino
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Külaloll, sulane Jaan (Rasmus Kull) on sisse võetud teenijatüdrukust Luisest (Kädy
Plaas).

ooperite atmosfääri, mille võtab justkui märkamatult üle vesterni või hispaanialiku muusika meloodiakäik, siis
kostab midagi muusikalilaadset, sekka rahvamuusika sugemetega lõike;
siis operetlikku hõljumist ja lusti või
mõni tsitaat rahvalikust või poplaulust. Kerri Kotta märgib, et Aintsi stiil
on „postmodernistlikult mänguline”
(Sirp 8. XI 2013). Liigse tsiteerimisega
kaasneb siiski oht, et autori helikäekiri
ähmastub ja jääb tagaplaanile. Aintsi
puhul vahelduvad stiilid loomulikult
ja üksteisega haakudes. Ta on osavalt
üles ehitanud muusikaliste tugipunktide võrgustiku, millele võib riputada
vajaliku muusikalise materjali ja vastavalt vajadusele seda sealt võtta. Nii
lihtne see tundubki olevat. Majaehituses iga päev kasutatav toestik ehk karkass on siin muusikalise dramaturgia
aluseks. Et erinevate stiilide ja karakterite labürindist puhtalt välja tulla,
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on vaja autori head sisetunnet ja kontrolli. Aints on siin asjasse põhjalikult
süvenenud. Tema valdavalt lüüriline
muusika vastandub ooperi küllaltki
rusuvale keskkonnale. Muusikat vürtsitavad huumor, iroonia, lausrõõm ja
muusikalised tsitaadid. Groteski oleks
aga võinud tunduvalt rohkem olla.
Ulatusliku helitöö muusikalises
materjalis aitab orienteeruda üks heliloomingu põhiprintsiipe, intonatsiooniline ühtsus. Aints kasutab seda järjekindlalt. Ta ei vaata mööda juhtmotiividestki. Eriti selgelt eristub juhtmotiivilisus Liina vokaalpartiis. Korduvalt
kostvat laskuvat kvarti võiks aga nimetada kogu ooperi intervall-juhtmotiiviks. Tantsulise karakteriga lõikude
juhtmotiivilisuse taga on eesti rahvaviisiintonatsioonide kasutamine.
Üsna sageli pakuvad ooperis nii heliloojale kui publikule suurt vaheldust
ja kontrastsust tantsustseenid, nagu

Liinale (Karmen Puis) on tülgastav isa (Märt Jakobson) valitud kosilane, ropu suuga
Õuna-Endel (Lauri Saatpalu).

näiteks Tšaikovski, Gounod’ või Bizet’
ooperites. Kahjuks ei ole „Rehepapis”
neile ruumi jäetud. Piisanuks kasvõi
ühest suurejoonelisest arhailise algega
tantsustseenist. Aines on ju sama ürgne nagu Stravinski „Kevadpühitsuses”
või Tubina „Kratis”. Ja milline võimalus siin selleks avaneks! Olgu või mardisantide tants või külarahva rõõmutants Katku ülekavaldamise puhul või
olulist rolli mängivate mitut liiki krattide tants. Puudub Kivirähi fantaasiaga
haakuv arhailine „puntratants”. Hea
alge suuremaks tantsumölluks oleks
olnud mõisa peostseeni labajalavalsi
ja peovalsi segu. Puudujäänud tantsulaengut sisaldas lavastuse lõpu muusika, mis aga saatis siin tegelaste publikule kummardamist.
Suurematest orkestriosadest jäi eredalt meelde vaheldusrikas, XIX sajandi
itaalia „suure ooperi” stiili meenutav
ooperi avamäng. Kontrastidest, tempo-

ja dünaamika muutustest rikka partituuri valitsemine pole kerge. Esietendusel valitses seda kindlalt Paul Mägi,
23. novembri etendusel aga märkimisväärselt veenvalt Stockholmis tudeeriv
noor dirigent Taavi Kull.
Osatäitmistest
Rehepapi suhtes on kriitika olnud
päris terav. Kriitika viitab libretost lähtuvale dramaturgilisele veale, mis jättis
ka ooperi variandis Rehepapi peategelaseks. Vastuolu on selles, et peaaegu
kogu etenduse jooksul on Rehepapp
laval, ta hoiab kontrolli külas toimuva
ja tegelaste saatuste üle. Ta peab oluliseks külanoori armuasjades järjele
aidata ja nende südameid kokku viia.
Ta on kogu aeg olemas nagu valvas
silm. Ta on kõige ja kõikidega seotud,
aga ometi jääb side toimuvaga nõrgaks. Roll nõuab, et Rehepapp oleks
peaaegu kogu aeg nähtaval, st laval.
teater muusika kino
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Rehepapp Sander (Tõnis Mägi) oma kratiga (Janek Savolainen).

Lavastaja lahendas esimeses vaatuses
olukorra nii, et pani Rehepapi ahju
peale lesima. Tahtmatult meenus vene
muinasjutu Ivanuška, kes samuti istus
ahju peal ja kõik tuli talle paremini kätte kui teistele.
Kui romaani Sander-Rehepapp kutsus oma tegemistega esile eesti poliitikute seas lemmikväljendid „rehepap
lus” ja „rehepappi tegema”, asendamaks häbenema panevaid sõnu, nagu
topeltmoraal ja silmakirjalikkus, siis
ooperis on Sandri „rehepaplusest” järele jäänud riismed. Ta on hoopis nagu heatahtlik, aga väsinud vallavanem,
kes, tuginedes väheseks jäänud autoriteedile, püüab siiski veel midagi kogukonna heaks ära teha.
Rehepappi kehastanud Tõnis Mägi
sattus keerulisse olukorda. Helilooja oli
komponeerinud Rehepapi partii spet76

siaalselt Mäele, arvestades tema spetsiifikat maheda, ballaadliku rocki esitamisel, samuti võimet esitada muusikali
esteetikale häälestatud vokaalpartiid.
Puudus aga üks oluline laul või aaria,
kus Mägi jõuline hääl ja karakter oleks
kõiki läbi raputanud. Kõrvuti ooperilauljaiks koolitatud häältega jäi Rehepapi partii siiski vähearendatuks. Nii
ei saanudki Mägi oma tugevaid külgi
näidata.
Arvan, et Rehepapp vajaks rohkem
eredat karakterit, siis ta oleks arvestatav kogukonna liider. Põhiosaks tema
laulunumbrites jäid heietamised vanadest aegadest, filosofeerimised aja
kulgemisest, surma lähenemisest ning
püüdest paari panna armastajaid. Mis
teha, kui stsenaarium on nii ette näinud. Rehepapp rõhutab ju oma tekstis
pidevalt, et ta tahab saada rahu ja et ta

Kubjas Hans (Reigo Tamm) on ehitanud endale lumest krati (Simo Breede). Paremal
rehepapp Sander — Tõnis Mägi ja tagaplaanil Sandri kratt — Janek Savolainen.

on väsinud. Sellises kontekstis kerkibki esiplaanile nostalgia, seisund, mis
seotud vaid meenutustega, mitte aga
aktiivse tegutsemisega.
Siiski, mitmes stseenis on Mägi oma
sõiduvees. Üks neist on absurditeatri
stiilis lavastatud teise vaatuse stseen,
milles külarahvas tõmbab endale pähe
püksid, et üle kavaldada neid surmaga
kimbutama tulnud Katku. Topelttagumikkudega rahvamass viib Katku täielikult endast välja ja ta taandub. Kogu
aktsiooni juhiks on Rehepapp ja siin
saab Mägi oma tavapärast kähinaga
häält juba kasutada.
Oluline dramaturgiline roll on selles stseenis ooperikooril. Kooril on
üldse lavastuses palju rakendust, eriti
teises vaatuses, ja ta täidab oma rolli
veenvalt ning väga hästi.
Südamlikuks kujunes Rehepapi ja

tema teispoolsusesse läinud kunagise
kallima Minna duett. Lihtne, eluline
sõnum jõuab vaatajani emotsionaalse
muusika kaudu ja sobib hästi ooperit
lõpetama. Nagu siin, nii ka mitmes teises kohas võlus mind teksti loomulik
arhailisus. Sellised rahulikud, eestlasliku temperamendiga esitatud mõtted
ja neist lähtuv selge ning siiras muusika annavad ooperile rahvuslikkuse
tunnuseid.
Ilusa rolli tegi Karmen Puis Liinana. Tema vokaalpartii on ka kõige
arendatum ja annab hästi kujundada. Emotsionaalseimaks kujunes Puis
pruudi ehtimise stseenis. Siin oli rituaalsust, seisundlikkust, otsest sidet
eesti rahvamuusikaga.
Märt Jakobsoni toredat bassi on
ikka hea kuulda, seekord oli tema osa
Liina isana aga vaoshoitud ja ei andteater muusika kino
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Kes ei vajaks armastust… Sander (Tõnis Mägi) külastab nõid Minnat (Merle Jalakas),
kellega tal oli nooruses olnud armulugu.
Gabriela Liivamäe fotod Vanemuise teatri arhiivist

nud talle piisavalt võimalusi end näidata.
Kädi Plaas teenijatüdruk Luisena
jäi eredalt meelde nii laulja kui ka näitlejana stseenides koos kubjas Hansuga.
Kontrasti pakkus Pirjo Püvi mõisapreilina. Temale kirjutatud efektsed
koloratuurid tekitasid võpatusi, elevust ja pinget nii kubjas Hansus kui
publikuski.
Rasmus Kull pakkus toreda üllatuse sulase Jaani osas. Kull tõi väga hästi
esile Jaani karakteri, oli eluline ja usutav ning vokaalselt heal tasemel. Jaani
rolli oleks tahtnud isegi veel edasiarendatumana näha.
Jõhkra ja rämeda olekuga ÕunaEndli osas esines meie levimuusika
ballaadlikumat poolt esindav Lauri
Saatpalu. Tema kutsumine ooperisse
on olnud hea valik.
Simo Breede koomiline ja absurdne
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Lumemees sai esietendusel ainukesena
vaheaplausi — seista ja liikuda ringi
tünnitaolises kinnises „lumemehes” ja
veel toredasti laulda polegi nii lihtne.
Merle Jalakas veetis lauldes suure
osa ajast üle lava hõljuval kiigel. Meeldejäävaimaks oli tema esituses teise
vaatuse alguse laul „Mis on armastus?”, kus orkestrisaates hakkas lainena tõusma eesti boolero!  
Huvitav on märkida, et ooperi
muusikalised väärtused hakkasid mulle eriti selgelt kätte tulema pärast etenduse teist vaatamist-kuulamist. Sain
kinnitust mõttele, et vajakajäämistele
vaatamata on Kivirähi fantaasiate kanonaad tegijaid kaasa haaranud ja selle
tulemuseks on põnev töö, originaalne
algupärand, milles on midagi ainuomast, mida mäletada ja meenutada.
See teeb meelehead.

KUNAGI ENNE ERSOT III
Teekond tuultesse 1926—1944
IVALO RANDALU
(Algus TMKs 2013, nr 8-9 ja nr 12)
Riigi Ringhäälingu orkester (RRO)
1934—1940
1934. aastaks oli selge, et erakätes
raadio tegemine Eestis oli vahendite
nappuses toppama jäänud. Kardinaalsed muudatused arenevas ühiskonnas muutusid möödapääsmatuks ning
1. juulil, vaid kolm ja pool kuud pärast Pätsi ja Laidoneri riigipööret O/Ü
Raadio-Ringhääling riigistati. Nii sündis Riigi Ringhääling (RR) ning algas
selle kiire areng Euroopa üheks paremini korraldatud ja tehniliselt eesrindlikumaks väikeste ja keskmiste jaamade hulgas. Vahepeal kahanenud kuulajaskond paisus järsult, 1940. aastaks
ulatus abonementide arv juba peaaegu
saja tuhandeni, muusikasaadete mahult jäädi aga endist viisi esimeste ritta
maailmas — vaid selle toreda vahega,
et nüüd, pärast Türi saatja käivitumist
15. detsembril 1937 kuuldi meid väga hästi ka Kesk-Euroopas ja koguni
Prantsusmaal, Hispaanias ja Kanadas.
Isegi harras raadiomuusika tarbija Cyrillus Kreek „unustas” lainevalija Tallinna peale, mis kindel tunnismärk, et
siinsed muusikasaated ja raadiokontserdid seda Soome jt omade kõrval
juhtusid väärima.
Orkestrile oli riigistamine esialgu suureks ehmatuseks, sest esimese
hooga enamik orkestrante vallandati,
suvekuude programme jäeti ilmestama vaid kvintett koosseisus Rudolf
Palm, August Milli, August Karjus,

Boleslav Kotsenski ja Priit Nigula. Ent
kohe sügisel kasvatati orkester koguni kahekümne viie liikmeliseks, tööle
ennistati või uuteks liikmeteks võeti Hubert Anton, Artur Saat, Eduard
Poolakene, Karl Lamp, Tekla Koha,
Kristjan Vestre, Arnold Sepp, Mihhail
Prokofjev, Juhan Kaljaspoolik, Sergei
Prohhorov, Albert Kõhelik, Arnold
Treumuth, Nikolai Kubli jt — nagu
näete, terve rida veel 1960-ndate orkestri raudvarast. See oli mõningane
edenemiste algus, 1939. aasta saabudes kuulus põhikoosseisu 39 eesti parimat muusikut, peatselt kasvati veelgi. Kui juba iga kammeransamblist
suurem kollektiiv vajab juhti, mis siis
arutleda sümfoniettorkestri puhul. Ikka veel ühe väärikamana kutsuti etteotsa Raimund Kull, kelle tööstiil siiski
palju muutunud ei olnud. Kuid taas —
mida tahtagi, kui stuudiokontsertidel
tuli endist viisi läbi mängida tohutul
hulgal teoseid, sealjuures igasugust
muusikat. Suurem osa sellest kuulus
esialgu teisejärgulisse repertuaari, kuhu Bach, Mozart, Haydn, Brahms ära
kadusid, ja ega akadeemilise kontsertrepertuaari poole väga püüeldud —
võimsad partituurid „ei mahtunudki”
stuudiosse ära, lisajõud aga tähendasid lisakulutusi. Vahel ka kombineeriti. Näiteks Tšaikovski sümfooniate puhul 1937. aasta sarjas mängis orkester
kahte esimest, plaadilt tulid ülejäänud
osad. Plaadimuusika osa, olgu märgiteater muusika kino
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tud, suurenes 1935. aastast üldse märgatavalt, mistõttu orkestri rakendatus
saatelõigus kella 19—21 vahel mõneti
vähenes, asjaolu, mis võimaldas proovides enam esitatavasse süveneda.
Süvamuusikas leidsid kavas koha
peamiselt lihtsamad Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Weber, Brahms,
Grieg, Dvořák, Rahmaninov, Debussy, Ravel… Nõudlikumatest teostest
nimetagem Beethoveni VII ja Mendelssohni „Itaalia sümfooniat”, Berliozi „Rooma karnevali”, Liszti, Rahmaninovi ja Saint-Saёnsi klaverikontserte eesti pianistidega.
Mõned korrad aastas tehti kaasa
väga populaarse muusikakommentaatori Albert Üksipi ooperialaste loengkontsertide illustraatorina, viiel hooajal esitati koos Estonia lavajõududega
katkendeid Bizet´ „Carmenist”, Puccini „Boheemist”, Tšaikovski „Jevgeni
Oneginist”, Rossini „Sevilla habemeajajast”, Verdi „Rigolettost”, Donizetti
„Don Pasqualest” jt ooperitest. Ei puudunud loomulikult eesti orkestrimuusika algupärandid, kolmetuhandelises
noodikogus leidus neid paarisaja ringis. Stuudiokontserte püüti üldiselt
kindla teema alla paigutada, näiteks:
„Vene vanameistreid”, „Prantsuse
balletimuusika”, „Rossini ja Verdi helindeid”, „Kolmveerand tundi kolmveerand taktis”, „Inglise muusikat”,
„Schuberti helitöid”, „Idamaa muusika õhtu”, „Skertso”, „Lõunamaine
muusika”, „Viini õhtu” jne. Oma suurt
koormust jagas Raimund Kull Priit Nigulaga, kusjuures viimase hoolde jäid
valdavalt kergema sisuga lood. Väiksemate koosseisude puhul juhatasid
stuudiokontserte ka Rudolf Palm, Arkadius Krull, Verner Nerep ja Voldemar Tago. Kevadel 1939 tuli stuudiosse ka Olav Roots.
80

Kontaktide laiendamise hoos sõlmiti 1935. aastast peale esinejate vahetamiseks mitmeid lepinguid välisriikide raadiotega, eeskätt Soome, Läti ja
Leeduga, mis teataval määral puutus
ka orkestrisse. Nii juhatasid sinises
saalis dr. L. K. Mayer Königsbergist
(1937 Mozartit ja Wagnerit), Olgerts
Bistevins Riiast (1939) jt. Eesti interpreetidest nimetagem Alfred Papmehli, Valentine Riivese, Karl Otsa, Konstantin Savi, Ludvig Juhi jt kõrval tingimata orkestri enda tippudest Rudolf
Palmi, August Karjust, Albert Kõhelikku, Hubert Aumeret, Tekla Koha/Rajalat ja Elve Uustalu/Moostet (harf).
Võib eeldada, et nii mõnelgi puhul
ühildati osa stuudios tehtavast mõne
sümfooniakontserdi
programmiga.
Nii mindi Estonias esinemisele vastu
tõhusama ettevalmistusega. Ent mitte
niivõrd see, kuivõrd asjaolu, et RRO
oli kõlajõult tõusnud võrdväärseks
teatriorkestriga, määras EMO ja RRO
vahelise lepingu, mille kohaselt alates
hooajast 1934/35 esineti — keskeltläbi
seitsmekümneliikmelisena — ühiskavades võrdsetena. Paraku jäi RRO mitmel järgneval aastal üsna tihti oma põhikoosseisuga kõrvale, ka korralduslik külg kuulus endiselt EMO valda.
Lisajõududena aga mindi siis endiselt
estoonlastele appi. Samas mööngem,
et nii ühel kui teisel pool nappis veel
1938. aastal keelpillimängijaid, kuidas
see üldkõlale mõjus, on seletamatagi
selge. Paulsen ja Papmehl polnud siin
õpetajatena „süüdi”, stuudios ja lavaaugus ei jätkunud rohkemaks kuigi
palju ruumigi.
Koosseisude
kinnistudes-kasvades suurenes orkestrikontsertmeistrite
osatähtsus ning muusikatuttavatelegi sai nende amet hoomatavaks, seda
nii omaette kui ka ühisesinemistel. Es-

Olav Roots.

toonlaste Schützi ning teisalt Palmi ja
Aumere roll erineva profiiliga dirigentide ja (ühend)orkestri vahel ning ennekõike autoriteet oma muusikute ees
nõudis individuaalsete võimete kõrval
sobivaid isikuomadusi. Nende potentsiaalist kõneleb muusikaline pikaealisus, Aumere puhul eredaimalt tema
CV1.
Kui saalikontsertide kohta pisut
statistikat pakkuda, siis septembrist
1934 juunini 1940 osales RRO väljaspool stuudiot aastas keskeltläbi 15—

20, üldse kokku umbes 110 üritusel.
Akadeemilise kavaga oli neist 57 esinemist, millest 22 juhatasid eesti, 35
külalisdirigendid. Viimaseid käis kuue
vaadeldava hooaja jooksul Tallinnas
19 ning taas oli sagedasim Walerian
Bierdiajew (7 kavaga). Nüüd julgeti
pöörduda juba niisugustegi korüfeede
poole nagu Igor Stravinski ja Nikolai
Malko. Veel teisi uusi nimesid raja tagant: Napoleone Annovazzi (Itaalia/
Riia), Nikolai van der Pals ja Armas
Järnefeld (Soome), Hubert Commisteater muusika kino
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Hubert Aumere.

saris (Holland)… Eesti meestest asus
suveräänina üldse 29 kavaga eesotsas
mõistetavalt Raimund Kull, 15 korda
(neist 8 peadirigendina) juhatas noor
Olav Roots, vanu tegijaid esindasid
tagasihoidlikumalt Juhan Aavik, Priit
Nigula, Arkadius Krull ja Verner Nerep, debütantideks võib arvata n-ö
kõrvalharrastajaid Udo Topmanit, Sergei Mamontovi jt, Tartust sõitis Tallinna oma neli korda ka Eduard Tubin.
Veel võib meenutada, et hea märgina loodetavale tõusulainele proovis
orkester 1936. aastal omal algatusel heliloojaid uudistöödele ergutada ning
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kuulutas välja sümfooniliste palade
konkursi. Paraku jäid viisimeistrite tulemused nigelaks, välja anti ainukesena üks II koht; selle omandanud Hermann Kännu (1905—1952) „Fantaasia”
(„Impromtu”) kanti siis ka ette.
Kuue aasta kohta välisinterpreete
just palju ei esinenud, pianistidest nimekamatena kuuldi venelast Nikolai
Orlovi ja prantslannat Magda Tagliaferrot, kuulsat portugali klavessiinimängijat Macário Santiago Kastnerit,
viiuldajat Karl Brücknerit jt. Et mitte
liialt korrata eelnevast tuttavaid nimesid, piirdugem eesti helikunstnikest toonaste debütantide ja vaid mõne tagasihoidlikumat esinemispraktikat omava muusikuga — peaaegu
kõik kuulusid juba Tallinna Konservatooriumis kasvatatud põlvkonda.
Viiuldajad Eevalt Turgan, Carmen
Prii/Berendsen, Evi Liivak, Hubert
Aumere ja Vladimir Alumäe, tšellist
Karl Grünberg/Kaarel Vihermäe ning
pianistid Kasimir Zypris/Schypris,
Irmgard Kaudre, Leonid Milk, Bruno
Lukk, Anna Klas-Glass, Elsa Avesson
ja Gregor Heuer; ainult Erika Franzi ja
Hermann Bieki kullaproov pärines Peterburi konservatooriumist. Sama teed
läheme ka lauljate loetlemisel: Helen
Michelson, Arno Niitof/Niitov, Martin Taras, Lydia Adler/Liidia Aadre,
Fritz Hallap, Olga Torokoff-Tiedeberg,
Sergei Podekrat, Olga Lund, Voldemar
Veigart/Vootele Veikat, Artur Rinne
jt. Uhke rida, ent nentida tuleb siiski
ka, et raadiokavadest ei nähtu alati,
kas nimetatud lauljad esinesid orkestri
või klaveri saatel (nõnda ka mõne varasema loetelu puhul).
Pilk hooaegadele all saalis
1934/35. Kümne sümfooniakontserdi kõrval esineti, nagu ikka, ka pidu-

likel puhkudel, juubelitel ja aktustel.
Ühisproovide vähesus andis tunda
nüüd ja edaspidigi. Väga hea vastuvõtu leidsid siiski Schumanni ja Tšaikovski neljandad sümfooniad Paul
Breisachilt (Saksamaa); Bierdiajew
pöördus järjekordselt Beethoveni IX ja
Haydni „Loomise” juurde, rumeenlane Matei Socor tõi muu kõrval ettekandele Richard Straussi poeemi „Surm ja
kirgastumine” (inspireeritud muide
Narvast pärit helilooja noorpõlvesõbra Alexander Ritteri luuletusest), itaallasest riialane Napoleone Annovazzi
tutvustas itaalia muusikat. Tallinnas
debüteerisid orkestri ees menukalt
Olav Roots (meil esmakordselt Chaussoni Sümfoonia ja Raveli „Valss”) ja
Eduard Tubin, esiettekandele tuli Artur Kapi Orelikontsert nr 1 Hugo Lepnurmega. Välissolistidest aplodeeriti
tuliselt Orlovile ja Kastnerile.
1935. aasta 17. märtsi sümfooniakontserdi kava, kirjaviis muutmata:
„Juhatab: Raimund Kull.
Kaastegevad: klaveri ja klavessiinikunstnik Macario Santiago Kastner (Lissabonist) ja ühend. „Estonia” ja Riigi
Ringhäälingu sümfooniaorkester.
EESKAVA:
Mozart, Wolfgang Amadeus. Sümfoonia C-duur („Jupiter”).
Haydn, Franz Joseph. Klaverikontsert
D-duur.
Gretry, Andre Ernest. a) Avamäng
oop. „L’epreuve villageoise”.
b) Suit balletist „Cephale ja Procris”
Seixas, Jose Carlos. Klavessiinikontsert
A-duur.”
Rahvakontsertidega, millega alustati sajandi teisel kümnendil publiku
järkjärguliseks kasvatamiseks ja kus
mida edasi, seda paremat ja paremini
pakuti, lõpetati tühjade saalide tõttu
jäädavalt. Muusikategelased imesta-

sid: rahvas on tõesti hoomamatu, kui
sama kvaliteedi juures hüljatakse see,
kus piletid tunduvalt odavamad!
1935/36. Sümfooniakontserte 14
pluss avalik raadioõhtu eesti helitöödest ja pidulikud kavad Estonia
70. aastapäeva ning hõimupäevade puhul. Külastatavus kasvas. Silmapaistvalt esinesid ungarlased Issay Dobroven (Bachi Brandenburgi kontsert nr 5)
ja Viktor Vaszy (Bartóki „Transilvaania
tantsud”, Bruckneri IV), viinlane Carl
Bamberg (Brahmsi II) ja inglane Charles Kreshover (ka Elgari variatsioonid
„Enigma”). Inglise muusikat serveeris ka Raimund Kull, Sibeliust Nikolai
Verner Nerep.

teater muusika kino
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Eduard Tubin.

van der Pals (peateosena ikka II sümfoonia). Eesti väärtmuusikast kõlasid
Elleri „Varjus ja päikesepaistel” ning
esiettekandes 24. veebruaril Tubina
I sümfoonia (Olav Roots). Kontserte ees
ti muusikaga oli veel mitmeid.
29. märtsil mängiti meil esmakordselt
Stravinski „Psalmide sümfooniat”, juhatas Eduard Tubin. Just siinkohal on
tähenduslik märkida, et külastatavus
hüppas eelmise hooaja lõpu 5842 inimeselt kevadeks 8415-le.
1936/37. „Kombinaatteater” Estonia — draama, ooper, operett, ballett
— oli muusikateatrina jõudsasti edene84

nud, see surus orkestri üha püsivamalt
paigale, ühiskavu suudeti korraldada
hooajal poole vähem, ainult 7. Ja näib,
et erakordseid sündmusi neist ei kujunenud. Meeldiv oli järjekordne Bierdiajewi soov siin tegutseda ja püsiv huvi
eesti heliloomingu vastu (Elleri Sinfonia
in modo mixolydio esiettekanne 4. aprillil 1937, mis eeldas lähemat koostööd).
Siinsetest orkestrijuhtidest olid tegevamad Juhan Aavik, Raimund Kull ja üha
aktiveeruv Olav Roots. Suursündmuseks aastate lõikes kujunes tegelikult
Berliini Filharmoonikute visiit eesotsas
Eugen Jochumiga jaanuaris 1937. Selle

Nikolai Orlov.

eel oli ütlemata armas Raadio-Ringhäälingu juubelikese tähistamine 17. detsembril täpselt sama kavaga triolt, mis
kümme aastat tagasi.
1937/38. Nõudmine elava sümfoonilise muusika järele aina suurenes,
valitsevates oludes oli seda üha raskem rahuldada. Sestap heietati juba
varem tärganud mõtet asutada sootuks uus, võimalikult teovõimeline filharmooniaorkester (Gustav Ernesaksa
initsiatiiv!), kuid jõud ei hakanud peale. Nii piirduti seegi kord 8 kontserdiga, ent mõne kaja ulatub muusikaloolaste sekka tänaseni. Pärast seda, kui
RRi laiendatud orkester oli 3. oktoobril
Raimund Kulli juhatusel avanud avaliku raadioõhtuga Artur Kapi nimelise

Issai Dobroven.

hooaja ning teinud nädala pärast Tallinna toomkirikus kaasa Udo Topmani
vormimisel Johannes Hiobi oratooriumi „Suitsev Siinai” esiettekandel, jäädi Olav Rootsi kutsel ootama Nikolai
Malkod. 12. novembril kõlaski meil
esmakordselt Šostakovitši muusika,
tema Esimene sümfoonia. Sajandi suurima sümfonisti ettevaatlik läbilöök
provintslikus Eestis oli alanud. Kirjas
Olav Rootsile (7.dets. 1937) nendib
Malko küll, et ettekandes tuli väheste
proovide tõttu ette „vigu, rohkem kui
lubatud on”, kuid üldine häälestus ja
esitus lubavad tal seda kontserti rahuliku südamega meenutada. Ning möönab: „Üldiselt tõmbab mind rohkem
ühe keskpärase orkestri hea ja hingesteater muusika kino

85

Olav Roots külas
Nikolai Malko
perel Taanis
juulis 1938.

tatud mäng kui esmaklassilise orkestri
kehv esitus.”
Juba kuu aja pärast seisis dirigendipuldis teine ajastut kujundanud
mees — Igor Stravinski, kavas süit
„Tulilind” ja „Capriccio” klaverile ja
orkestrile (klaveril poeg Svjatoslav
Sulima-Stravinski),
„soojenduseks”
Tšaikovski III. (Eugen Kapi pärimisele
banketilauas, et miks just III, vastanud
geenius: „Aga, noormees, mulle s e e
lihtsalt meeldib!” Kontrast oli teadagi
võimas.) Menukateks osutusid samuti Bruckneri I Rudolf Schulz-Dorn
burgi ja Beethoveni-Tšaikovski kava
Paul Breisachiga (mõlemad Berliinist).
Suurimat tähelepanu pälvis Artur Kapi Sümfoonia f-moll Olav Rootsi mõjusas viimistluses, taas esitati „Hiiob”
(Nerep). Nagu vastu reeglit olid omamaised „prohvetid” rahvusluse tõusulainel ootusi äratanud, eesti muusika
kontserdil 24. juunil (laulupeo raames)
oli Estonia inimesi tulvil, eriliselt tasutud said nad Tubina II, „Legendaarse”
sümfoonia esiettekandega. Muidugi
Olav Rootsi lahtimõtestatuses.
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1938/39. Enam ei jäänud sooja, tunnustava tähelepanuta ükski kontsert,
musitseeriti endistes oludes, kuid arvatavasti mängiti paremini kui kunagi
varem. Ajalehtedes Waba Maa, Päevaleht ja Kaja kirjutasid asjalikke-harivaid eelteateid ja arvustusi Artur Lemba, Eduard Visnapuu, Anton Kasemets
jt. Kultuur ees, majandus järel (või
siiski teistpidi?) mindi ülesmäge. Meie
loos tähendab see, et pakuti küll ainult
9, kuid head kava. Kõike kiita ei jõua,
sestap mõned väljanopped: Brahmsi
Viiulikontsert Evi Liivakuga, Skrjabini
II (Kull), saksa romantikute kava Schu
bertist (VII) Wagnerini (Leo Blech),
Šostakovitši V (Roots)2, eesti muusika
kava Tobiasest Eugen Kapini (Roots),
Evald Aava Sümfoonia d-moll esiettekanne 17. märtsil (Kull; tänu raadioülekandele jõudis autor selle enne loetud
elupäevi tõvevoodis kaasa dirigeerides ära kuulata), Beethoveni „Eroica”
ja Regeri „Böcklini süit”, muud itaalia
helitööd (Alceo Galliera).
Väheolulisena, ent mainigem siiski, et töölismuusika juht Nikolai Gold

schmidt korraldas suviti 1938 ja 1939
Kadriorus päris huvitavate kavadega
kontserte, kus osales ka kutselisi muusikuid.
Raimund Kull oli väsinud ja jättis
RRO maha, pühendudes täiel rindel
teatrile. Tegelikult oligi aeg järgmisteks
muutusteks küps. Eduard Visnapuu
muretses Muusikalehe juhtkirjas (1939,
nr 2) tõsiselt erialase õppega dirigentide puudumise ning plaani pärast RROle palgata juht välismaalt: „Märkigem
kohe, et säärased kavatsused on suures
osas vildakad niihästi sisuliste tarviduste kui ka aineliste võimaluste seisukohalt. Esiteks ühe dirigendi tegevus
tähendab ju meil kindla omakunstilise
programmi läbiviimist, teiseks me ei
suuda siia meelitada mingit esmajärgulist jõudu.” Ta leiab, mõningase kategoorilisusega, et „noorematele jõududele pole peaaegu üldsegi soetatud ega
pakutud võimalusi tegelikuks rakendumiseks. Estonia ja Riigi Ringhääling
moodustavad sedavõrd suletud sõõri,
et sinna vaevalt saab juurde pääseda
mõni noorem jõud orkestri juhatamise
alal.” Ent paar lõiku edasi leiab siiski:
„Elu ikka ise otsib kuidagi tasakaalu.
Nii ka mitmed meie nooremad muusikategelased on tunnud huvi orkestri
juhatamise kogemustele ja saladustele
lähenemiseks. Meie teamegi mitmete
kohta, et nad pääle koduste võimaluste
kasutamist omal algatusel ja ka jõul on
käinud välismaadel tähelepanekutega
rikastamise ning oskuste ammutamise
otstarbel.”
Neid „mitmeid” oli kaks: Nerep ja
Roots. Nerep oli juba neljakümnendates aastates ja vist mitte liiga avatud
loomuga — „Ta on isegi nii surmtõsine mees, et ma temast näiteks ei tea
ühtegi anekdooti,” kahetses Rasmus

Carmen Prii.

Kangro-Pool 1937. aasta Muusikalehes. Seevastu Olav Rootsi3 nõudlikumad juba ootasid ning 15. augustil
1939 vormistati temaga peadirigendi
tööleping. Oma (ja üldse ideaalse) dirigenditöö kreedona toonitas ta distsipliini, enesekriitika, harituse, maitsekuse, tahtejõu, püsivuse, otsustusvõime, sugereerimisvõime, kaasaelamise,
kuulamise ja arusaadavaks tegemise
vajadust summa summarum algusest
peale. Juba 23. septembril 1936 kirjutas
Eduard Oja Postimehes: „ Tema tõlgitsus on ehtne, võltsimatu elamus, mis
ka kuulajaskonda üle kandub. Tehniline käsitlus on Rootsil omasugune pehme, enam musitseeriv ja paitav kui virtuooslik briljantne ja tundub, et Roots
selles suunas end ei rakendagi.” Roots
eelistas dirigeerida peast. Kuid peab
teater muusika kino
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muidugi tunnistama, et mitte kõik orkestrandid ei olnud väga ootel: sooviti
küll priimat tulemust, aga kiruti, kui
selleks tuli pingutada. Oli ju orkestri arenemisaste kaasaegse helikeele
mõistmisel, konkreetselt Šostakovi
tši V puhul, madal, harjumus piirdus
heakõlalisusega, mis põhjustas, toonase teise viiulirühma noore mängija
Roman Matsovi sõnul, orkestripoolse
opositsiooni ja obstruktsiooni. Roots
katsunud helikeele uudsust seletada,
aga see ei aidanud maitse ahtuse tõttu. Roots nõudis partiidega kodutööd,
niigi piiratud prooviaeg pidi kuuluma esimesest minutist sisulisele tööle.
Distsipliiniga siiski kohaneti, tulemusi
olnud peatselt tunda ning kontakt süvenenud. Kui varem kiirustati proovi
lõppedes tulistjalu minekule, siis nüüd
jäädi sageli pillirühmiti edasi arutama.

1939/40, Olav Rootsi esimene hooaeg peadirigendina. Selleks ajaks oli
RROs mängijaid juba 59. Sümfooniakontsertide sarjas tehti 7 kava, millele
lisandus mitmesuguseid tähtpäevalisi
ja muid üritusi. Märkigem muidugi
ka, et Tallinna kontserdielu üldpilti
kuulusid, nagu ikka, rohked sooloõhtud, seda nii kodu- kui ka välismaa
pianistidelt, viiuldajatelt ja teistelt.4
Veebruarist aprillini 1940 aga kanti
Tallinna neljas kirikus ette Bachi „Johannese passioon” ja „Matteuse passioon”, Mozarti Reekviem, Schuberti
Missa B-duur — EMO, Estonia orkestri ja RRO osavõtul.
Nüüd väljanoppeid saalikontsertidelt: Elleri süit „Valge öö” esiettekandes ja Šostakovitši Esimene klaverikontsert keelpilliorkestri ja trompetiga (solistid Bruno Lukk ja Jakob

Estonia ja Riigi Ringhäälingu ühendorkester dirigent Armas Järnefeltiga 1937. aastal.
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Tereštšenko, juhatas Roots), Lalo „Hispaania sümfoonia” Carmen Berendseniga ja Artur Kapi „Hauad” (Kull),
Tšaikovski Klaverikontsert nr 1 Artur
Lembaga (Nerep), Brahmsi II (Roots),
Lüdigi ja Tšaikovski juubelikavad,
taas itaalia muusika Galliera juhatusel.
Märgina, et poliitilised tuuled üle Eestimaa enam väga mööda ei käi, korraldati Estonias 7. novembril 1939 pidulik
kontsertaktus NSV Liidu 22. aastapäeva auks, RRO liideti seks puhuks Tallinna Töölismuusika Ühingu orkestriga, Olav Rootsi eest käis püünel Nikolai Goldschmidt (ametlikult astutigi
üles TTÜ nime all). Kummardus itta
oli nii sügav, et programmi ei lülitatud
ainsatki kohalikku teost (ja mis sinna
sobinukski — ega ometi „Krivasoo lahing”?5). Kõlasid Mjaskovski, Dzeržinski, Kabalevski, Glieri, Meituse ja
Knipperi ehtnõukogulikud „hitid”.
Sellal veel, jah, täiesti erandlikena.
Sümfooniakontserdi kava eesti
muusikast veebruaris 1940, kirjaviis
muutmata:
„Juhataja: O. Roots.
Solist: Bruno Lukk.
Eeskava: A. Vedro. Klaverikontsert.
A. Kapp. „Satiiriline süit”. H. Eller.
Sümf. Poeem „Viirastused”.
J. Aavik. „Eesti rapsoodia”.”
Pole teada, et RRi aastail, juba
moodsamat tehnikat omades, oleks
ise püütud tõsist orkestrimuusikat kavakindlalt salvestada. Peagi käis sõda
ringhäälingustki kaks korda kurjalt
üle, sügisel 1944 trambiti diskoteegis
tagatipuks märtsipommidest veel terveks jäänud väärtplaate puruks. Ja ikkagi on meil suure hilinemisega oma
helijäljed olemas!
Nimelt saavutati kevadsuveks
1939 taanlastega kokkulepe suursal-

vestuseks Eestis ning töö tehtigi ära
(tehniline teostus kuulsalt firmalt His
Master’s Voice), metallmatriitsid viidi „laetuna” töötlemiseks tagasi Jüüti
poolsaarele. Ent 9. aprillil 1940 Taani
okupeeriti, kümned ja kümned eesti
orkestri-, klaveri-, oreli-, ooperi-, vokaal- ja puhkpillimuusika numbrid
jäid plaatideks vormistamata, siinmail
aga asi unustati — kuni nullindate
algul taasavastati ühest Taani heliarhiivist „tundmatu“ päritolu ja sisuga
matriitsid. Mitu aastat nõudnud uuri
mistöö tulemusena valmis 2009. aasta lõpuks unikaalne plaadikogumik
„Eesti helisalvestised 1939”. Kaheteistkümnest CDst esimesed neli kannavad
sümfoonilist muusikat, kus RROd juhatavad Juhan Aavik (4 nimetust), Raimund Kull (12) ja Olav Roots (13).
Ometi — umbes kolmandiku nimistust olid Rootsi eestlased juba
1950-ndatel jõudnud piiratud valikus
ja mahus ikkagi saviplaatidele kanda.
Osaliselt just neist lähtusidki helimehed Heino Pedusaar ja Vilhard Pilvisto
kogumiku „Eesti helivaramu” koostamisel (2013).6 Nõnda on asjalood helijälgedega praegu.
RRi orkestri EW päevade epiloogiks kujunes esinemine 15. juunil 1940
Balti nädalal Kadriorus, kus Olav
Roots juhatas /pidi juhatama eesti, Jānis Mediņš läti ning Jeronimas Kačinskas leedu helitöid. Pigem p i d a n u k s
juhatama, kuna üritus järgmisel õhtul katkestati — eelmisel päeval sai
Leedu, avapäeval aga ka Eesti ja Läti
Moskvalt ultimaatumi ning 17. juunil
valgus punavägi üle piiri.
Tagasivaates kogu Eesti Wabariigi
päevil tehtule toob muusikateadlane
Karl Leichter välja needsamad momendid, millele eespool juba viitasin:
teater muusika kino
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Valmistutakse
Eesti Vabariigi
20. aastapäevaks
1938. aastal.
Fotod ETMMi
kogust

kõigepealt püüti rahvakontsertidega
kasvatada kuulajaskonda, järele jäid
sümfooniakontserdid, kuid puudus
alaline tegutsemisjõuline orkester ja
dirigent (kuni Rootsini), kes suutnuks
orkestrantidele anda nn orkestrikooli.
Külalisdirigendid olid tõlgitsemises
küll keskmisest paremad, aga kavades
esines liiga palju kordusi, samal ajal
nappis Beethoveni-eelset klassikat.
Leichter lõpetab: „Kui võtta arvesse
raskusi, mida tuli ületada (…) kontsertide korraldamisel, nende kunstilise taseme kujundamisel ja säilitamisel,
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siis täideti neil aastail suur arengulooline ülesanne ning pandi alus eesti muusikakultuuri edasisele arengule.” („Eesti muusika” II, Tallinn, 1975,
lk 180.) Kahjuks ei võta mentor (meie
loo kontekstis) vaatluse alla üpris kopsakat harivat tööd, mida tehti nii sõna
kui heliga ringhäälingus — kas ka see
mitte ei aidanud täita muusikaruumi,
s.o toonud inimesi saali, meelitanud
kuuldele ja plaadipoodi?
(Järgneb)

Kommentaarid:
1
Hubert Aumere (aastani 1935 Anton,
1913—1976), viiuldaja. Mängis imelapsena Brahmsi Viiulikontserti, õppis 1918—
1932 Tallinna Konservatooriumis Johannes Paulseni juures. (Toona võidi konservatooriumis õppida algastmest peale,
kutsetunnistuse lunastamiseks läks vaja
muidugi keskharidust ja mõnelgi puhul
jõuti selleni alles pärast muusikaõpinguid,
nt Hugo Lepnurm.) Osales võistlusel Viinis 1932 (200 osavõtjat, IX koht), Varssavis 1935 (VIII) ja Brüsselis 1937. Täiendas
end 1935—1936 Londonis (Carl Flesch). Oli
1930-ndatel RRO, vahepeal aasta ka Helsingi SO kontsertmeister, esines solistina.
Aastatel 1940—1942 täiendas end Salzburgis (Váša Přihoda). 1943 valiti Müncheni
RO kontsertmeistriks, 1948 Baieri RSOs,
1950—1955 Bogotás Colombia SO kontsertmeister ja konservatooriumi õppejõud.
Seejärel taas kontsertmeister Müncheni
ROs ja alates 1961. aastast ooperiteatris.
Asutas 1946. aastal endanimelise kvarteti,
millega tehti nädalast nädalasse uusi kavu, koos pianist Kurt Arnoldiga anti sadu
kontserte mitmel pool Saksamaal, ka Skandinaavias.
2
V sümfoonia esiettekanne (Jevgeni Mra
vinski) toimus erakordse tähelepanu saatel
ja sisepoliitiliselt äärmiselt pingelises olukorras alles eelmisel hooajal, 21. XI 1937
Leningradis (IV esitus jäeti ju aasta eest
hoopis ära!). Muide, kevadel 1939, valmistudes V ettekandeks Kopenhaagenis,
pöördus Malko mõneti nõu küsivalt nimelt
Rootsi poole.
3
Olav Roots (1910—1974), pianist, dirigent,
helilooja. Lõpetas 1931 klaveri- Adelheid
Hippiuse ja Artur Lemba ning kompositsioonieriala Elleri õpilasena Tartu Kõrgemas Muusikakoolis ja eksternina Tallinna
Konservatooriumis. Täiendas end 1933 ja
1935 Pariisis, 1937 Viinis ja Salzburgis. Oli
1939—1944 RRO dirigent ja konservatoo-

riumi õppejõud. Pages Eestist 1944. aasta
sügisel, siirdudes esialgu Rootsi ning 1952
Colombiasse, kus viis peadirigendina lühikese ajaga Bogotá Rahvusliku Sümfooniaorkestri Lõuna-Ameerika parimate etteotsa, a-st 1957 oli ka sealse konservatooriumi
juhtivaid figuure. Tema paarikümmet tegevusaastat mäletatakse Colombias tänini
„Rootsi ajastuna”.
4
Olav Rootsigi hinnati pianistina kõrgelt,
kuulata saab teda aastast 1939 sarja „Eesti
helivaramu” V plaadilt (Saare „Improvisata” ja „Laul männile”). Üks aktiivsemaid
oli aga Tallinna Püha Vaimu kiriku organist Paul Pressnikoff/Indra (1904—1989),
ta esines tihti pianisti, kontsertmeistri ja
ansamblistina, sealjuures sageli ka ringhäälingus. Oli meil esimesi, kes ilmutas
erilist huvi XVI—XVIII sajandi ja uuema
muusika vastu. Emigreerus 1941. aastal
Saksamaale.
5
Raimund Kulli helipilt Eesti vägede tõrjelahingutest Punaarmeega Narva jõe joonel 1919. detsembri teisel poolel.
6
Kui CDsid „Eesti helisalvestised 1939”
valmistati piiratud tiraažis eriotstarbeliseks kasutamiseks, siis „Eesti helivaramu”
puhul (mis antud artikli ilmumise ajal on
parajasti teostamise staadiumis) peetakse
silmas kultuuriajaloo huviliste suurt ringi
ning mõeldavalt parimat sisulis-tehnilist
kvaliteeti. Niiviisi pääsevad kogumiku VI
plaadile (orkestritööd) Olav Rootsi juhatatud Tubina „Eesti tants” nr 1, „Tokaata”
ja „Setu tants“, Elleri „Koit” ja „Videvik”,
Evald Aava „Sigtuna lahing” ooperist „Vikerlased” ning Kullilt ta enda „Popurriifantaasia”. Rõhutagem siiski, et need salvestused pärinevad Olav Rootsi peadirigendieelsest ajast, mil orkestril polnud veel
„tema nägu”.

teater muusika kino
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SIR JOHN TAVENERI
VIIMASED LAULUD
TUI HIRV
Ma elasin voodist sohvani ja tagasi.
Maryanna sättis mulle pihku igasugust
luulet, nende hulgas Shakespeare’i sonette, mis ei olnud mind õieti kunagi
köitnud. Nad on nagu väikesed lihtsad
kompositsiooniharjutused. Pidin meelde
tuletama, kuidas komponeerimine üldse
käib, olin muusikast nii kaua eemal olnud. Valisin välja kolm sonetti. Esimene neist on armastuslaul Maryannale,
teised kaks on palju süngemad.
John Tavener
Taveneri loomingul oli religioosne lähtepunkt. Paljud ta teosed leidsid
poolehoidu kuulajates, kes ei tunnetanud erilist sugulust ei nüüdismuusika ega Taveneri usuliste tõekspidamistega. Nende tagasiside tähendas
Tavenerile aga palju: ta võttis nende
austusavaldusi kui kinnitust, et tema
muusika toimib spirituaalsel tasandil.
Taveneri sidus sõprus prints Charlesiga, aastatuhande vahetuse paiku löödi
ta muusikaliste teenete eest rüütliks.
Tavener õppis 1961—1965 Londoni Kuninglikus Muusikaakadeemias,
mõnda aega klaverit, aga vilets lavanärv takistas teda pianistiks saamast
ja ta hakkas Lennox Berkeley juhendamisel komponeerima. Tavener väidab, et on õppinud aga rohkem David
Lumsdaine’ilt, kes tutvustas talle Boulezi, Cage’i, Ligeti ja mis kõige olulisem, Messiaeni loomingut.
Tavenerile tõi laiemat tuntust kantaat „Vaal” („The Whale”, 1968), mis
põhines Joona lool vanast testamen92

dist. Teos kõlas esmakordselt 1968.
aastal Queen Elizabeth Hallis London
Sinfonietta debüütkontserdil David
Athertoni juhatusel.
Taveneri pere ehitusfirma remontis
noorema venna Rogeri juhtimisel Ringo Starri maja Londoni lähistel. Biitlid
olid oma plaadifirmaga Apple avatud
ideedele ka väljastpoolt.
Ühel peol mängis Tavener seltskonnale linti oma ooperiga „Lillede Jumalaema” („Notre Dame des fleurs”), mis
põhineb Jean Genet’ samanimelisel romaanil Pariisi transvestiitide rühma suletud ringkonna elust. Ooper läks hiljem
kaduma, aga „Vaala” andis Apple välja
1970. aastal ja „Keldi reekviemi” sopranile, lastekoorile ja orkestrile („Celtic
Requiem”, 1969) aasta hiljem. Teos ei
ole otseselt kellegi mälestuseks kirjutatud. Struktuur pärineb šoti matuseriitusest: lapsed tantsivad ümber Jenny Jonesi nimelise tegelase ja ajavad minema
kurje vaime. „Keldi reekviemi” kuulis
Benjamin Britten ning tema soovitusel
sai Tavener tellimuse Londoni Kuninglikult Ooperilt. Tal oli algselt plaanis
teha „Lillede Jumalaemast” elektrooniline ooper, aga Covent Gardeni tollase
direktori silmis oli see mõte liiga julge.
Nii valmis nende tellimusel 1973. aastal
ooper „Thérèse”, lugu XIX sajandil elanud karmeliitide nunnast Thérèse de
Lisieux’st.
1977. aastal pöördus Tavener vene
õigeusku, mis olevat täitnud ta „kojujõudmise tundega”. Taveneri tolle perioodi teosed, eriti „Kyklike Kinesis”,

John Tavener 28. I 1944 — 12. XI 2013.
Foto: REX

„Antigone sissemüürimine” („The Immurement of Antigone”) ja „Palintropos” on kirjutatud helilooja juba tolleks
ajaks välja kujunenud stiilis, aga otsivad väljendust, mis suudaks õigeusu
tõekspidamised loomingusse kaasata.
Need otsingud kulmineerusid „Ahmatova reekviemis” (1981).
1980. aastal tabas Taveneri insult,
mis jättis ta mõneks ajaks osaliselt halvatuks. Ta ei teadnud, kas suudab enam
üldse muusikat kirjutada, ega saanudki
päris terveks. Insult oli ta loominguliselt ümber häälestanud ja kui ta komponeerimise juurde naasis, oli tal senisest lihtsam teha seda usuga kooskõlas.
„Oma hääle” leidis ta lõplikult ilmselt
teoses „Valguse ikoon” koorile ja keelpillitriole („Ikon of Light”, 1984). Umbes samal ajal sai Taveneri vaimseks
juhiks ja nõuandjaks Normanby Taevaminemise kloostri abtiss ema Thekla.
„Peaaegu iga teos, mis ma kirjutan,
on vaade surmale erinevas valguses,”
ütleb Tavener. Ta põdes Marfani sündroomi, geneetiliselt määratud haigust,

mis avaldub väga pika kasvu ja mitmete organite kaasasündinud haigustena.
Ta oli läbi teinud mitu insulti ja rasket
südameoperatsiooni. Maryanna Schae
fer põetas Sir Johni elule tagasi ja 1991.
aastal sai tast tema abikaasa. „Mõtlesin
siis, milleks mulle kõik see väärt kunst?
Ma ei tohi tema pärast lapsi saada ja
teha seda või toda. Äkitselt kaotas see
kõik minu jaoks tähtsuse. Nii enesekeskne ei saa olla.” Johnil ja Maryannal
on kolm last, kaks tütart ja poeg.
Usklik oli John Tavener aga ammu
enne, kui hakkas surmaga päev-päevalt silmitsi seisma. Usu vastu hakkas
ta huvi tundma kaheteistkümneaastaselt, kui kuulis Stravinski teose „Canticum sacrum” ülekannet Veneetsia
Püha Markuse basiilikast. Taveneri esimene kokkupuude kreeka ja vene õigeusu ikoonidega Londonis religioosse kunsti näitusel suunas teda uurima
õigeusu teoloogiat. Kirikuga liitus ta
hiljem. Esialgu tuli see muusika kirjutamisele ainult kahjuks. Tavener meenutab: „Kui ma õigeusu kirikusse astuteater muusika kino
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sin, palus piiskop mul komponeerida
liturgia. See oli temast väga nutikas,
sest niimoodi sain ma jumalateenistuse
vormi hästi tundma. Aga ma sattusin
tõsisesse heliloomingulisse kriisi, sest
koguduse liikmed tulid minu juurde ja
ütlesid: sa ei tea midagi pühadest helilaadidest, see on su enda fabritseeritud muusika. Siis mõtlesin, et vahest
on neil õigus, ehk on kogu mu senine
tegevus olnud üks suur ajaraiskamine. Hakkasin mõtlema traditsiooni kui
sellise peale. Jätsin komponeerimise
katki, kuulasin india, pärsia, Lähis-Ida
muusikat. Kuulasin kõike, mis põhines
traditsioonilistel ideedel. Siis küsisin
endalt, mis küll juhtus Lääne tsivilisatsiooniga ja miks on ego siin pühaduse
välja tõrjunud?”
Tavener uuris iidseid, igikestvaid
muusikalisi vorme ja arendas välja
stiili, mis haakus täpselt suunaga, kuhu uus muusika 1980. aastate keskel
tüüris. Tema teosed on enamasti aeglase kuluga ja intensiivsed, eklektilises,
kergesti ligipääsetavas keeles. Pärast
Taveneri surma kirjutas muusikakriitik Alex Dudok de Wit ajalehes The
Independent: „Kui Taveneri muusika
staatilised akordid ja korduvad teemalõigud mind omal ajal ei erutanud, siis
nüüd ma saan aru, et see oli sellepärast
nii, et ma olin omaks võtnud nüüdismuusika ringkonna intellektuaalse
snobismi. Avangardsest muusikast
küllastunule kõlas Taveneri minimalism nagu minnalaskmine.”
The Economisti järelehüüdes kirjutatakse nii: „Taveneri muusikaline ambitsioon oli leida „hääl” — nii enda kui
Jumala oma. Kui vaadata tema teoseid
alates 1980-ndatest, pärast õigeusku
pöördumist ja koostööd ema Theklaga liturgiatekstide tõlgendamise kallal,
oli Jumal pikameelne ja aeglane, teda
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saatsid palvetelugemine ja bütsantsi
burdoonid, antifoonsete kooride kude
ning gongide ja kellade kumin. Kui Tavener oli oma muusikast kõik „süsteemid” ja „arengud” välja rookinud —
teooriat ei ole ta kunagi sallinud — ja
lahti ütelnud lääne kaanonist, jäi alles
muusika, mis oli algeline ja igikestev
nagu Kreeka maastik.”
Kahe saare jumalameeste vennastumine
Mina olen Hilmar Örn Agnarsson,
Lõuna-Islandi kammerkoori asutaja ja
dirigent. Ma hakkasin noorest peast
orelit mängima ja armusin Bachi muusikasse. Teismelisena läksin ma tavalist
noorterada, tahtsin popiskenel ilma teha. Mängisin basskitarri ja kirjutasin
lugusid ansamblis Þeyr, mida peetakse Islandi esimeseks uue laine bändiks.
Omal ajal oli see muidugi lahe, andsime kontserte üle maailma ja algatasime koduareenil midagi üpris uut.
Kui bänd laiali läks, siis enamik teisi
liikmeid alustas uue ansambliga Kukl,
millest hiljem sai Sugarcubes. Mind
kiskus teise suunda. Ma teadsin, et kui
pungi juurde pidama jään, siis ei saa
ma iialgi kokku oma esimese armastusega, ja me läksime eri teid.
Läksin Hamburgi kirikumuusikat
õppima. Teadsin, et kui bänd otsa sai,
oli kaks võimalust, kas teha veel poppi või võtta täiesti uus suund, avastada teistsuguseid helisid ja kogemusi
muusika kaudu. Ma naasin Bachi juurde, õppisin Hamburgis seitse aastat ja
kui 1991. aastal koju tulin, sai minust
Skálholti kiriku kantor.
Kuna ma tegin sellise valiku üsna
noorelt, on mul alati olnud suur huvi
crossover’i vastu. Segatagu siis poppi ja
klassikat või erinevaid kultuure.
Olen töötanud koos etnomusiko-

loogidega, uurinud egiptuse ja araabia muusikat egiptuse laulja Hanan
El-Shemoutyga ja töötanud Stomu Yamashtaga Jaapanis. 2004. aastal alustasin koostööd Megasega, et töötada
välja uued tõlgendused Hallgrímur Péturssoni „Patukahetsuspsalmidest” ja
mulle on alati meeldinud segada rocki
sound’i klassikalisi pille.
Taveneri muusikat tutvustas mulle
Skálholti rektor ja usuteaduste professor Pétur Pétursson. Ühel ööl kõrgendatud meeleolus olles sattusime tema
muusikast nii suurde vaimustusse, et
otsustasime heliloojale kirjutada. See
oli nagu tüüpiline kiri austajalt: „Olen
organist ja sooviksin Teiega kokku
saada…”
Kõige naljakam on see, et ta isegi vastas meie kirjale ja kutsus meid
Londonisse.
Selle reisi ajal veetsin ma nädala
Taveneriga Londonis ja kuulsin, kuidas Steven Layton salvestas oma koori
Polyphonyga Temple Churchis, ja ühtlasi süvenes meie sõprus Taveneriga ja
minu armastus tema muusika vastu.
2004. aastal kandsime Skálholti
festivialil esimest korda ette „Schuon
Hymneni”. Selle teose kirjutas Tavener meie koorile ja kui lugu oli valmis,
halvenes tema tervislik seisund järsult.
Kahjuks ta ise ei saanud esiettekannet
kuulama tulla, tuli abikaasa lastega.
2010. aastaks oli Sir John nii palju
toibunud, et sai tulla Reykjavíkki plaadiesitluskontserdile. Plaadi nimilugu
on „Iepo Oneipo” („Püha unenägu”).
Koori liikmed mäletavad, kuidas
John istus kontserdijärgsel olengul tugitoolis ja suutis vaevalt kõnelda. Ta
ütles: „Ma ütlen ainult kümme sõna:
This has been the most moving evening of my life.”
Island mõjus Tavenerile nii jõuli-

selt, et koju Inglismaale jõudnud, komponeeris ta „Shakespeare’i sonetid”, olles puudutatud maastikust ning koori
puhtast, ausast kõlast.
Koorile on suur au olla helilooja
soovil valitud tema lugu jälle esimesena ette kandma, see on tõesti nende
suhete kõrgpunkt, mis said alguse peaaegu kümme aastat tagasi, ja võimalus
avaldada austust sellele mehele ja tema
loomingule (…).
Ma asutasin koori 1997. aastal. Mul
oli visioon tuua kokku lauljad, heliloojad, interpreedid ja asjaarmastajad, kellel ei oleks mitte ainult võimekus, vaid
ka ühine kirg muusika vastu. Ma kogun muusikuid enda ümber nagu liblikakorjaja liblikaid, eriti neid, kes üksteist inspireerivad.
Meil on igasuguse taustaga inimesi — talupidajatest ühe eesrindlikuma
muusikakooli direktorini. Tänuväärselt toob see kokku suurepärase kombinatsiooni energiaid ja huvisid ning
võimaldab meil esitada kõiksugu muusikastiile.
Töötame koos Andy Brydoniga
agentuurist Curated Place eesmärgiga tellida uut muusikat briti heliloojatelt ning Briti uue muusika agentuuri
Sound and Music ja Inglise Kunstinõukogu toetusel on meil õnnestunud töötada Ühendkuningriigi heliloomingu
tõusva tähe Jack White’iga.
(Iceland Music Export: In The Spot
light. From Þeir to Here — Choirmaster
Hilmar Örn. www.icelandmusic.is)
Kuidas me sattusime viimast austust
avaldama
Island on sama vinge koorilaulumaa kui Eesti. Ainult et neil pole laulupidusid ja neil polnud ka 1951. aastal
Heino Kaljustet, kes Pioneeride Palee
lastekoori oleks rajanud, ja need asjateater muusika kino
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olud annavad muidugi tunda. Aga igas
külas on seal koorilauluentusiaste nagu meilgi. Lõuna-Islandil on need entusiastid eriti entusiastlikud ja nende
juht Hilmar on entusiast korda seitse.
Nagu te vahest teate, on Islandi keskosa läbimatu ning külad ja linnakesed
on mööda rannaäärt laiali pudistatud.
Need on ühendatud ringiks maanteega A1, mida tuntakse ka nime all
Þjóðvegur — Riiklik tee. Keerulisemaks ei ole vaja asja ajada. Noh, muid
teid on muidugi ka, mõni sile ja ontlik,
ainult ilma totaka kollase tähepärjamärgita sinisel taustal, mõni kruusane
ja ohtlik. Aga külad, mis riikliku tee
ääres on, peavad omavahel igatahes sidet ja sõidavad kord nädalas Hveragerði
või Skálholti kirikusse proovi tegema.
Hveragerði on linnake, kus ajab kõige
hullemini auru maa seest välja ja kus on
kõige suuremad kasvuhooned. Nende
kirik ehitati 1970-ndatel või natuke hiljem, nagu kõik kirikud, mis ei ole just
vanad ja puust. Vanu lubjatud kindluskirikuid nagu Saaremaal ja Muhus siin
ei ole. Vitraažid on sellised postmodernistlikud ja imelikud. Aga sisustus,
kuna neil pappi jagub… no mul ei ole
sõnu. Tutikas Steinway klaver, punane
vilt üle klahvide. K&M noodipuldid.
Mida hing iganes ihkab. Kohalikud külakoorid käivad seal proovi tegemas ja
kontserte andmas. Lõuna-Islandi kammerkoor on kõvasti ambitsioonikam
kui keskmine külakoor. Seal on paljud
muusikaliselt üsna haritud. Aga põhiline on, et oleks tore. Kui nad proovi
teevad, siis vahepeal jäetakse laul katki, võetakse ringi ja muditakse üksteisel
õlgu või võimeldakse muidu. Ja kohvikomitee on, enesestki mõista.
Onu Hilmarile hakkas kunagi ammu John Taveneri muusika hirmsasti
meeldima. Ta õpetas oma koorile paar
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lugu selgeks ja läks laulis need Inglismaal Tavenerile ette. Sir Johnile hirmsasti meeldis. Ta leidis koori hoiakus
ja toonis midagi, mis profikooridel on
kaotsi läinud. Nad kutsusid Maryanna
Taveneri koos tütardega Islandile külla, panid tütred väikeste islandi hobuste selga ratsutama ja neil oli tore olla.
See oli kümme aastat tagasi. John ise
oli liiga kehva tervise juures, tema käis
hiljem, kui Lõuna-Islandi kammerkoor
avaldas plaadi tema muusikaga. Esitluskontsert Reykjavíkis meeldis heliloojale sedavõrd, et ta otsustas koorile
loo kirjutada. See oli 2010. aastal. Lugu
sündiski — „Three Shakespeare’ Sonnets” —, aga tehnilistel põhjustel lükkus selle esiettekanne muudkui edasi
ja toimus 15. novembril, kolm päeva
pärast Taveneri surma Londonis Southwarki katedraalis. Nii aasta eest saime mina ja Hilmar kokku ja Hilmar
pakkus, et ma võiksin selles loos eest
laulda. Ma võiksin selle muidugi mainimata jätta, sest see on enesestmõistetav, et Hilmar, Hamburgis organistiks
õppinud koorijuht, mängis Palli teismeea lemmik-punk/new-wave-bändis
basskitarri. See on niisama repliigi korras öeldud.
Aga siis oli vaja lugu selgeks saada,
ja need teised ka, mida seal kontserdil
lauldi. Selleks tuli aeg-ajalt korraldada
laululaagreid, täpselt nagu eesti koorid
teevad. Viimati Skálholti tuli ka korralduskomitee Londonist, agentuurist
Sound and Music, mis on laiahaardelisem versioon muusika infokeskusest.
See promob ka, ja korraldab. Veel tuli
kuulus inglise bass ja produtsent Adrian Peacock, kes laulis bassi kaasa,
drillis meie inglise hääldust, sisseastumisi ja intonatsiooni. Täiesti minu
masti mees, õpetas mulle palju, ja ma
sain kinnitust, et need oskused, mida

mulle on siin-seal püütud õpetada, on
mõningates ringkondades täiesti relevantsed. Ja et see inglise keel, mida
meis 1992. aastast alates 7. keskkoolis
juurutas õpetaja Doris Üüde, ongi see
kõige õigem inglise keel, ja hilisemad
aastad on selle ajanud lohakaks ja tõusiklikuks. Tädi Doris oli veel nii kaval,
et kirjutas tahvli peale IPA tähestikus
ehk hääldusmärkidega. Jeerum, kuidas
ma seitsmeaastaselt pead murdsin! Ise
oled enda meelest lugema õppinud ja
siis eeldatakse, et sa tunned tähti, mis
päriselus esinevad ainult islandi keeles! ð ja æ ja…
Aga siis me igatahes lendasime.
Kell kolm öösel voodist püsti ja lennuki peale. Ja siis — kohvrid apartmendi
ukse vahelt sisse ja tipptunnil metrooga BBCsse Regent’s Streetile. Pagan,
kuidas sealses klassikaraadios Radio
3 live-saateid tehakse! Foonikas on nii
neli tehnilist töötajat, helirežissööri ja
väljastajat ja mis nende ametinimetused kõik ongi. Sealt paistab läbi klaasi
stuudio. Umbes nagu vana raadiomaja
teine stuudio, nii suur, aga parkett on
põrandal. Stuudios on veel ümmargune laud, mikrofonid keskelt välja turritamas. Ühe mikrofoni taga istus legendaarne Sean Rafferty, ees paberilehed
kõige olulisega, mis ta plaanib rääkida
stuudiokülaliste ja mängitava muusika
kohta. Ta mängis uuemaid klassikaplaate, Londonisse tulevaid külaliskollektiive ja muidu igat laadi muusikat.
Chopini, Scarlattit, Hatšaturjani, Natalie Dessay esituses Michel Legrand’i ja
muudkui kommenteeris. Ta rääkis kiiresti nagu spordikommentaator, mahlakalt, aga targasti, ja kui kommentaar
oli öeldud, viipas näpuga läbi klaasi:
„nüüd” ja tehnikud panid väljavalitud
muusika mängima. Meid rivistati stuudiosse üles, laulsime kolm laulu, mis

olid kontserdi kavas ja mille autorid ise
kaasa laulsid, ja Hilmari abikaasa Björg
kommenteeris, sest Hilmar on inglise
keeles kaunis koba ning oleks hakanud
muidu saksa keelt rääkima.
Tegime hilja õhtuni katedraalis
proovi ja BBC telekanal filmis seda.
Maestrole oli kuidagi vaja austust avaldada ja Lõuna-Islandi kammerkoori
mitu aastat ette valmistatud kontsert
ajastus kummalisel kombel just sedasi.
Kontsert õnnestus väga hästi.
Kojulend läks hästi selle ajani, kui
olime jõudnud Keflavíki lennuvälja kohale ja lennuki kapten teatas, et on lumetorm ja sinna me maanduda ei saa.
Tegi Reykjanesi poolsaare kohal paar
auringi ja ütles siis külma rahuga, et
me võtame nüüd suuna Akureyri poole. Akureyri on Pärnu-suurune linn
Põhja-Jäämere ääres. Sinna on ehitatud üleookeanilennukite vastuvõtmise
rada, juhuks, kui lõunas purskab vulkaan ja ajab tuhka korstnast välja või
on lumetorm. Egilsstaðiris, mis on Kuressaare-suurune, on ka selline üleookeanilennukite maandumisväli.
Lendame Akureyri lennuväljale, istume salongis, uks tehakse lahti, külm
õhk tuleb sisse ja lumi sajab stjuardesside lillade jakiselgade ja vahtkummist
täidisega krunnide peale. Kui piloot
saab Keflavíkist kinnituse, et tuisk on
vaibunud, keerab ta lennuki ringi ja
võtab suuna lõunasse. Kell on pool
kaks öösel. Poole tunni pärast — lennuk on suur ja lendab kiiresti— maandume Keflavíkis. Rahvas tormab rüsinal tax free poodi, sest erinevalt Soome laevast on seal alkohol tõesti kaks
korda odavam kui linnas. Kell on pool
kolm öösel, aga kassapidajad ütlevad
ikka tervituseks: goðann daginn!
Lähen lennujaama bussi peale ja sõidan koju Vesturbæri. Kell on neli öösel.
teater muusika kino
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LÄHISUHETE VÄGIVALD JA
VAIKUS SAALIS
REIN HEINSALU
„KERTU”. Stsenarist ja režissöör: Ilmar Raag. Produtsent: Riina Sildos.
Tegevprodutsent: Anneli Lepp. Režissööri 1. assistent: Helen Valkna. Kunstnikud: Jaagup Roomet ja Kristjan Suits.
Rekvisiitor: Karin Tetsmann. Operaator: Kristjan-Jaak Nuudi. Helirežissöör:
Horret Kuus. Helioperaator: Olger Bernadt. Kostüümikunstnik: Anu Lensment.
Kostümeerija: Ave Kuik. Grimmikunstnik: Maarja Sild. Valgusmeister: Henri
Savitski. Monteerija: Tambet Tasuja.
On-line montaaž: Aleks Tenusaar ja Uku
Toomet. Heliloojad: Mari Pokinen ja
Horret Kuus. Osades: Ursula Ratasepp

(Kertu), Mait Malmsten (Villu), Leila
Säälik (Malle), Külliki Saldre (Anu),
Peeter Tammearu (Jüri), Piret Laurimaa (Kaarin), Aarne Mägi (Mehis),
Ene Järvis (günekoloog), Helena Merzin
(Maret), Helene Vannari (Helga), Jaanus Mehikas (Andres), Janek Sarapson
(Peeter), Jüri Lumiste (onkoloog), Jüri
Vlassov (Toomas), Kaie Mihkelson (arst
Maarjamõisas), Kata-Riina Luide (Maire), Kiiri Tamm (Aino), Margus Prangel
(Einar), Meelis Rämmeld (Rein), Peeter
Jürgens (Juhan) jt. 35 mm, 92 min, värviline. © Amrion, 2013. Esilinastus 10. oktoobril 2013 CC Plazas Tallinnas.

„Kertu”, 2013. Režissöör Ilmar Raag. Jüri — Peeter Tammearu ja Kertu — Ursula Ratasepp.
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Ma ei mäletagi, kas pärast „Viimset reliikviat” oleks Eesti filmide puhul juhtunud, et tahad laupäeval kinno minna ja tund enne seansi algust on
kahes (!) kinos paralleelselt linastuvale
samale Eesti filmile saal t ä i e s t i välja müüdud!? Kui film on juba kaks nädalat jooksnud? Et meie Eesti publik
vaatab oma Eesti filmi — haudvaikuses? Et eakad inimesed, kes sisenevad
viimasel hetkel, istuvad nagu tudengid
treppide peal?…
Just seda kogesin hämmastusega,
vaadates Ilmar Raagi filmi „Kertu”.
Jah, muidugi on filmis ridamisi kõrgeklassilisi näitlejatöid: alla „väga hea”
ei jää ei juht- ega kõrvalosadest ükski.
Jah, Raag on positiivselt provokatiivne ja tundliku sotsiaal-psühholoogilise
närviga. Jah, ta on (taas!) osanud üles
korjata ning juba stsenaariumis lahti
kirjutada vaka all hoitud teema: vägivald ja selle viljad Eesti peres. Jah,
Ilmar Raag ilmutab lavastajana inimlikku ning ühiskondlikku küpsust ja
väga palju sellest filmist on (vähemalt
Eesti tasemel) lavastuslikult meisterlik.
Ning ikkagi ei seleta ka kõigi eeltoodud tasandite lahtikirjutus seda vaikust ning jahmatust, keskenduse ning
pinge tininat saalis. Kõik need tõdemused keerlesid mul peas, kui saalist välja
tulin.
„Ei, noh, päris hea oli,” mõmises
üks mees, vastates naistuttavale filmi
vaatamise järel. „Kas sa üldse aru said,
millega seal isa puhul oli tegemist?”
nõudis küsija uuesti. „Millega siis?”
pööritas mees segaduses silmi, nagu
üht pärast järjekordset n-ö romantilist
filmi, mida ta hea abielumehena nädalalõppudel kaasaga kohusetundlikult
vaatamas käib. „Mis see intsest veel
on?” ei teadnud ei tema ega teine küsitud sõna.

Pere-, kaasa arvatud seksuaalse vägivalla teemad, on viimasel kümnel
aastal aktiivselt avalikkuse teadvusse
kerkinud. Kui veel kümmekond aastat tagasi võis tunduda, et valdkond
ise on üks Skandinaavia feministide
turunduslik ülevõimendus, siis pärast
hulgaliste artiklite ilmumist, naiste turvakeskuste loomist ning selliste raamatute nagu „Vaikijate hääled” ilmumist,
ei sea ilmselt ükski kultuurne inimene teema tõsidust ühiskonnas kahtluse alla. Jah, ka Eestis miilab suhetes
palju vägivalda, me ei saa seda eirata
kui mingit nõuka-vene fenomeni. Seksuaalse vägivalla kohta väidab osa uurijaid naabruses Soomes, et tervelt 90%
lastest, eeskätt muidugi tüdrukud, on
kogenud seksuaalset ahistamist lapsepõlves.1
Kõige selle taustal olin teistkordselt
jahmunud, kui „Kertu” vaatamise järel
sirvisin ilmunud retsensioone, avastades, et pool artiklitest käsitleb filmi kui
„armastuslugu”, isa-tütre nihestunud
suhted jäävad tähelepanuta, intsestist
filmis räägivad üksikud retsensendid kui „vihjest” ning vägivallast (k.a
intsestist) Kertu kui äreviku, foobiku,
pärsitud isiksuse kujunemisel ei räägita üldse.2 Hirm ning kaassõltuvus peategelase perekonnas jäävad käsitluste
orbiidist valdavalt välja. Aga — mille
peale siis publik vaikib? Millest see tõsidus, nägude kahvatus pärast filmi?
Romantika ei tekita ju sellist pinget?
Väljakutsena oma tajule — okei,
psühhodünaamikuna olen kursis
traumateooriatega; aga — ega ma üle
ei mõtle? —, huvitudes, kui palju on
vaatajad ise või lähikonnas kogenud
lähisuhete vägivalda ning kui palju
tajutakse oma suguvõsas mahavaikitud (tabu)teemasid, koostan netipõhise
küsitluse, lähen uuesti kahe seansi eel
teater muusika kino
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„Kertu”. Kertu — Ursula Ratasepp.

kinno, korjan vaatajailt nende e-posti
aadresse, saadan välja küsitluse ning
saan pilootuurimuse valimina 35 vastust. Millest need räägivad?
Mu hämmastus jätkub, kui kahe
seansi valimist selgub, et nii nagu visuaalsest publiku pildistki näha, domineerib vastanute hulgas küps ja vanem
publik: 41—60-aastasi on tervelt 47%,
nendest üle poole vanuses 51—60. Samas, kõrgem haridus on vaadanuist
tervelt 79 %. Ning tugeva või väga tugeva elamuse sai kokku 68% (37/31).
Tugeva romantikakogemuse sai 57%,
ent küllaltki paljud (31%) vastavad, et
romantika puudutas neid vaid veidi.
Kujutatud vägivald filmis aga puudutas tugevalt või väga tugevalt tervelt
89% vaatajaist (54/34). Samal ajal koges masendavana filmi vaid kolmandik (37%) ning üle poole (57%) vastas,
et masendavana mõjus film üksnes
„veidi”. Mitmeplaanilisena võtsid vaatajaist filmi kaks kolmandikku (62%).
Väliselt on „Kertu” justkui traditsiooniline realistlik põhjamaa film: tegevus toimub kuskil saarel hõreasustusega paigas; kruusased teed, kadakad,
100

taga meri, napp tekst. Ulpivate jotadega külapood, üks natuke jõukam talu
— ka selle omanikul on vaid aastaid
näinud džiip —, ühe mehe ja tema ema
umbne hurtsik, sotsiofoobne postiljoniplika… Aeglane rütm, mida mõrastavad afektid; hillitsetud tunded, mille
vahelt vilksatavad ängid; harjumatus,
oskamatus, suutmatus tundeid turvaliselt väljendada; kare, lihtsakoeline, vahel räuskav kõne… Selline on „Kertu”
emotsionaalne keskkond.
Lähisuhete ja seksuaalset vägivalda
on Eesti kinos ka varem nähtud. „Puhastus” tegi räigusest müügiartikli.
See, mis Ilmar Raagi „Kertust” Eesti
kinos teeb uudse nähtuse, on füüsilise (k.a seksuaalse) vägivalla sidumine vaimse terroriga, isiksusehäiringu
vaatlus peretrauma kaudu, lülitades
sinna juurde (retsensentide väljenduses „viiteliselt”) seksuaalse ärakasutamise draama.
…hirmul pereema (Külliki Saldre),
kes vaid allub ja alistub… „hoolitsev”
jõmm-isa (Peeter Tammearu), kes rippuvat metssiga nülgides lahtise käega nagu
kõne punkteeringuks naisele regulaarselt

näkku lahmib… majast välja kupatatud
pereliikmed ja macho-isa haprale tütrele
ähvardavalt rusikat näitamas (kaader katkeb)… inimeste keskel hirmunud Kertu,
kes kolmekümnesena näeb välja nagu teismeline asteenik (Ursula Ratasepa mäng
võimendab seda), kes poeb voodi alla peitu
nagu viieaastane laps… esimene oodatud
vahekord, kus tüdruk penetratsioonil saab
krambid (suurelt krampunud käsi kaadris),
nii et hingamine peaaegu seiskub… isa tütre toas, libisedes voodil lähemale; Kertu käsi „issitamise” impulsi järel nagu hüpnoosis liikumas vastu (kaader katkeb)… ja isa
näiline triumf Villu ees, kus ta kasvuhoone
stseenis laseb Kertul ennast pikalt suule
suudelda: perversne intiim-fašism…
Jah, kui vaadelda filmi näidatud
kaadrite haaval, ei ole isa seksuaalsuhe tütrega n-ö tõestatud. Ent läheduse
tüüpi kirjeldava märgina on see selgelt
loetav. Nii nagu ka vägivald, despootlus Kertu pere suhete alusena.
Just selle korduva ja laieneva „viitelisuse” kaudu annab Raag oma filmis
toimuvale psühholoogilise avaruse;
luuakse hargnevate otstega pildistik
nagu neuronvõrk, süsteemse semioo-

tikaga ruum. Mitte midagi ei öelda üldistatult otse ega üheselt lõpuni; läbivate lõimedena on tajutav pidev üksindus (hingeliselt üksi on nii Kertu kui ta
ema; Villu (Mait Malmsten) kui ta ema
(Leila Säälik); või poemüüja (Helena
Merzin)) ja oskamatus-suutmatus peenemaid tundeid arenenult väljendada.
Esimene, kes kolkunud, nihestunud emotsionaalsusest otsustava sammu edasi teeb, tõstes mässu tallatuse
ja heaolu all ussitava valskuse vastu,
on lapsinimene Kertu. Isa poolt ja pere
toel ahistatud mängukann. Minu arvates ei olnud filmis räigeim stseen mitte
see, kus perversne isa sunnib tütart ennast suudlema, vaid hoopis rafineeritud sugestioon autos, kus isa manitseb
tüdrukut aborti tegema; kus ta imalalt
issitades keelitab Kertut kallimast loobuma, miksides vihase võimu läheduse ja ajupesuga. Kellelegi otse näpuga
ei näidata, midagi sirgjooneliselt paika
ei panda, aga see, kuidas nii näidatud
pere kui nähtavalt ka küla sõltub demagoogiliselt „hooliva” juraktüranni
suvast, kes modernse Mogri Märdina
tallab ja keerutab kõiki (ka konstaablit),

„Kertu”. Kertu — Ursula Ratasepp ja Villu — Mait Malmsten.
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„Kertu”. Villu — Mait Malmsten.

ehitab süsteemi kujundeist, mis loovad
kontseptsiooni vaid võrgus. Summa
on suurem kui osad, umbsuses ujuvate tunnete kujundid on filmis nagu
fraktaalid, mis kasvatavad pingestuvat
tervikut. Neid röökivate polkovnikute
või direktorite, praporitest rääkimata,
emotsionaalselt väärastunud isa ja juhikujusid, taustaks topeltmoraalist ja
imalast „hoolivusest” nõretav vale, on
kogenud nõukahulluse läbinud põlvkond. Ent hegemoonse maskuliinsuse
jäänukid, eemalt erksad ja ilusad nagu
rakvere raibe, õitsevad veel praegugi.3
Ja miks rääkida vaid meestest? Kes poleks näinud kuskil kaubanduskeskuses
titte tuuseldavat ema, sisinal või karjudes? Vanemliku vägivaldsuse õigustatus taandub alles praegu sirguva põlvkonnaga.
Vägivallaohvrite käitumist on nii
kvalitatiivselt kui ka katseliselt psühholoogias uuritud. On äärmiselt raske
mõista olukordi, kus alandatu on oma
ahistajat ühtlasi armastanud (ma nimme ei pane seda sõna siin jutumärkidesse). Nn Stockholmi sündroom4 on
täiesti reaalne nähtus. Pidevas hirmus
ja manipulatsiooni tõttu võib ohvri krii102

tiline hindamisvõime pidurduda ning
kui lõhestavalt mängitakse5 ühtlasi soojadele tunnetele, võib inimlik hoituse ja
armastatuse tarbe karjuvas defitsiidis
luua projektiivseid halo-kontakte. Alates Sigmund Freudist nimetatakse sellist mehhanismi „ülekandeks”. Ja kui
siit edasi liikuda just väikelaste psühholoogias 1950.—1960-ndatel suure
murrangu põhjustanud John Bowlby
kiindumusteooria juurde6, võib täiesti
selgelt mõista, miks ohvrid, segamini
viha ja hirmuga, näiliselt täiesti siiralt
enda orjastajat võivad armastada. Või
kuidas alkohoolikutest meeste kaassõltlastest kaasad vabatahtlikult joobejooke toovad. Sest hirm viha ja karistuse ees on sedavõrd paaniline ning
janu ära teenida kasvõi kübegi hoitust
ja lähedust lummavalt suur, et divide
et impera7 manipulatiivses hüpnoosis
võivad lõhestatud ja vägistatud hakata
vahepeal oma valitsejat ka ihalema, vähemalt „vabatahtlikult” alluma — kui
nende väärtussüsteeme sihipäraselt
lühistada ning siis produtseerida preemiaid. Nn Väike Albert8, kes tingituse
katsetes on psühholoogias üks kuulsamaid, ei ole siin üksi; kronoloogiliselt

küll kolmekümnene, aga psüühiliselt
ja sotsiaalselt väikelapse ikka emotsionaalses arengus kinni jäänud (või kinnistatud?) Kertu on oma läheduskäitumise tingituselt sama jada näide…
Kui lugeda filmi otseste sündmuste
kaudu, võttes seda vaid n-ö realismina,
võib jääda mulje, et tegu on osalt ebatavalise, aga paljus ka tavalise ääremaa
looga. Jotad, igatsev tüdruk, ahistav
patriarhaalsus ja väljamurre sellest.
Aga traditsiooniline realism, isegi kui
ta on postmodernne, ei jäta üldiselt
otsi õhku ega pilte pooleli, tema paradigma on tunnetatavuses. Ilmar Raag
oma filmiga üritab enamat, kuvades
kaht efekti: asjad on ilmsed, nähtavad,

aga — me ei tea neid lõpuni. Me ei tea
lõpuni täiesti kindlalt, mis Kertu pärsituse ja foobiad põhjustas; miks Kertu
ema türannist mehe juurest lahkub ja
mida Kertu Villule tunnistas. Me ei näe
ega saa selgelt aru, kas Kertu isa laseb
ennast lõpus maha (pauk kuskil käib?
või lajatas ta rusikaga lauda?). Näeme üksnes seda, kuidas inimesed, nii
Kertu, tema ema kui ka Villu, ennast
lõpuks surnud ringist välja murravad
— hoiakult ja meelelaadilt on Raag humanist. Aga armastades ilmselt tõsiselt
üht postmodernismi isa Lyotard’i (kuidas muidu saanuks ta kirjutada temast
eesti keeles ühe parima artikli9), ei loo
Raag üht järjekordset üldistussuuru-

On tähelepanuväärne, et tervelt 65% pilootküsitlusele vastanuist tajub eestlasi „sageli”
või „valdavalt” kinnistena ja  üle poole  (54%!) leiab, et tabudest nende suguvõsas räägitakse vabalt vaid „vahel” ning 14% — „üldse mitte”!
Teemade tabu on alati seotud varjamise ja häbiga. Varjatu mass on väga suur.
Mida  film neis vastajates puudutas?
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sele pürgivat narratiivi, vaid lennutab
õhku hulga võimalusi. Igaühel on oma
tõde ja valu, need põrkuvad, vahepeal
üks sööb teist, vägivalda on palju, aegajalt tahaks katkestada ja karjuda, aga
kokku võttes, nähes kõikide taju piire
ja piiratust, k.a valu ka vägivaldsete
nägudel, ei jää lõpuks järele ei viha ega
hinnangut… lootust on… lihtsalt elu…
vaikus saalis… „Tunnistagem esitamatut,” nagu ütleb Lyotard.
Kui paljud vaatajad on kogenud
oma suguvõsas perevägivalda? Pooled
ütlevad, et neil pole seda olnud (54%),
ent ligilähedaselt sama palju, et on juhtunud (46%). Umbes sama pilt on agressiivsuse kogemisega lähisuhetes:
53% väidab, et pole kogenud, ent vahel
ja veidi — 47%! Tervelt viiendik vaatajaist (22%) ei koge lähisuhteid vahel
või üldse turvalistena (11/11). Ent mis
tähtsam: küsimusele „Minu suguvõsas
räägitakse piinlikest sündmustest (sh
tabudest) vabalt” vastas 14% „üldse
mitte”, ent tervelt 54% (sic!) — „vahel
küll”! Kas sinna hulka jäävad ka sellised sündmused nagu „Kertus”?
Sass Henno kirjutab oma hiljutises
pihtimuses „Naistevastase vägivalla
elukaar”: „Kui ma veel väike ja nõrk
olin, peksis ema mind kõige rohkem
just vana pesumasina voolikuga. Mu
tädipoega peksti kodus ja vahel garaaži all ka ventilaatoririhmaga.[- - -]
Minust sai vägivalla usku mees.”10 Ent
ta muutus — kui tema kätte sattus kogumik soolisest vägivallast „Vaikijate
hääled”. Ma ei naera mitte alati Andrus
Kivirähi raamatuid lugedes, aga mulle
tundub tõeliselt terve tema hoiak ja huvi kompleksidele otsa vaadata. Vanem
põlvkond on üles kasvanud teadmisega, et rihm on „doktor” või vähemalt:
„vits on kapi otsas”. Sellest, kui palju
vana-vana ja veel vanematest emadest
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näiteks me suguvõsades mõisas vägistatud on, me üldiselt ei räägi (ehkki see
mõneski legendis teada). Kertu isa kui
šovinistlik jurakas, maal ja isoleeritud
piirkondades, on tegelikult üpris levinud kuju, Peeter Tammearu mängib
teda suurepäraselt.
Ent veel kord, üheseid kujusid Raagi filmis pole. Jota pole ainult jota, foobik üksnes krambikuhi ega šovinist
karikatuurne värd. Isegi kaassõltlane
või ühisahistaja pole ainult see. Ursula Ratasepp mängib Kertu avaraks just
muutuvate peentoonidega ning Peeter
Tammearu isana on hetkiti reaalselt
pehme, murelik. Tekstitaguste toonidega mängib Villu ema väga ruumiliseks Leila Säälik; Külliki Saldre olek ja
pilgud räägivad kordi enam kui tekst.
Mitmeplaanilisena tajus pilootküsitluses vaatajatest filmi 62% („tugevalt”
või „väga tugevalt”). Väga või äärmiselt realistlikuna koguni 92%! Vormilt
justkui traditsiooniliselt „põhjamaine”,
on filmi tunnetus ja käsitlus väga postmodernistlikud — igas loos ja nähtuses
on tohutult tasandeid. Nii nagu suurem osa vaatajaid tajub eestlasi kinnistena (65%), on ka „Kertu” jutustamisviis n-ö kinnine, napp ja siis — plahvatav. 26% küsitletuist vastab küsimusele „Mis Kertuga tema perekonnas oli
juhtunud?”, et „isa oli vägivaldne“, ja
22%, et „perekond ei toetanud teda”.
Erinevalt peenelt „viitelistest” retsensentidest tajus 48% küsitletuist Kertu
trauma põhjusena otseselt, et „isa kasutas tüdrukut seksuaalselt”.
Ma ei püüagi väita, et „Kertu” filmina on maksimaalne. Michael Haneke „Valge paela” ruumilisuseni (see
räägib samuti emotsionaalsest fašismist; üheks keskmeks samuti intsest),
mis tõi filmile Kuldse Palmioksa aastal
2009, on veel tükk maad minna. Aga

Eestis kogeb „Kertut” kui meie lugu
reaalsena tugevalt või väga tugevalt
80%. Ja võibolla just seepärast valitseb
ka vaikus saalis. Jättes kõrvale „heade
vormide lohutuse”11, millest räägib ka
Lyotard, elustab Ilmar Raag lahknevusi, uskudes muutuste võimalikkusse.
Kommentaarid:
1
Mari Laiho. Seksuaalisen hyväksikäytön
kokemukset lapsuudessa. Helsingi: Edita
Primo Oy, 2006, lk 37.
2
Kognitiiv-käitumuslikult on sellised seosed raskesti tõestatavad. Psühhoanalüütilises ja psühhodünaamilises traditsioonis
on selle valdkonna traumade käsitlusi ja
mõjude kirjeldusi palju. Näiteks: Ramon
C. Ganzarain, Bonnie J. Buchele. Fugitives
of Incest. International Universities Press,
1988. Judith Herman täheldab nähtuse kohta: „Intsesti õudus ei ole mitte seksuaalaktis, vaid vanemliku armastuse korruptsioonis”. — Vt: Judith L. Herman. Father—
daughter Incest. Harvard University Press,
1981, lk 4. Mehhanisme võib olla mitmeid,
aga sisukas on ka prantsuse psühhiaatri
Marie-France Hirigoyeni: „Ahistamine sai
võimalikuks seepärast, et alguses oli pervert ohvrit alavääristanud ning rühm seda
esmalt aktsepteerinud ja siis mahitanud.
See alavääristamine õigustab a posteriori tema vastu üles näidatud julmust ning annab
alust arvata, et ta oligi ära teeninud selle,
mis temaga toimub.” — Vt: Marie-France
Hirigoyen. Moraalne ahistamine.Tallinn:
Olion, 2001, lk 55.
3
Viimase kahekümne aasta meesuurimustes on mõiste „meesšovinism” psühholoogias valdavalt asendunud väljendiga „hegemoonne maskuliinsus”, mille kuvandite
muutumist on jälgitud ka Eestis.
4
Mõiste on käibel pärast pantvangikriisi Stockholmis 1973. aastal, kus täheldati
vangistatute kiindumise teket vangistajatesse. FBI Hostage Barricade Database Sys-

temi andmetel ilmutab 27% vangistatutest
Stockholmi sündroomi!
5
Gregory Bateson oli antropoloogidest esimene, kes nn topeltsideme fenomenis, kus
eeskätt lapsepõlves antakse lapsele risti
vastukäivaid impulsse, täheldas selle seost
näiteks skisofreenia tekkes.
6
John Bowlby vaade ning eksperimentaalne tõestus, et seotuse—kiindumise (attachment) aje on imetajatel nii ka inimlastel lapsepõlves isegi toidust tähtsam; baas-draivina pani see aluse arengu- ja motivatsioonipsühholoogias tervele koolkonnale.
7
Eestikeelne tõlge sellest vanarooma väljendist „jaga ja valitse” on eksitav — justkui jagataks hüve. „Divide” tähendab pigem „lahku ajamist”, kiilu löömist, Batesoni double boundin’gut.
8
Nn Väikese Alberti (Little Albert) eksperimendiga näitas XX sajandi kuulsaim tingituse uurija John B. Watson väikelastega
(nagu Pavlov koertega), kuidas lapsel saab
esile kutsuda tingitud käitumist, pannes
neid teatud päästikute puhul midagi kartma.
9
Ilmar Raag. Jean-François Lyotard ja
postmodernism. — Akadeemia 2000, nr 7,
lk 1431—1451.
10
Sass Henno. Naistevastase vägivalla elukaar. — Sirp 22. XI 2013, lk 4.
11
Jean-François Lyotard. Vastus küsimusele: mis on postmodernsus? (Tõlkinud Ilmar
Raag) — Akadeemia 2000, nr 7, lk 1419—
1430.
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MANFRED VAINOKIVI MEHETEOD
PEETER SAUTER

Manfred Vainokivi detsembris
2013.
Harri Rospu foto
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Ega mockumentary ehk lavastatud
dokfilm või mängudok pole mingi uus
asi maamuna peal. Dokke on lavastamisega täiendatud filmiloo algusaegadest peale. Enamasti lavastamist siis
küll häbeneti ja peideti. Nüüd on asi
muutunud ja dokke võib teha ka täiesti
väljamõeldud asjadest ja seda häbenemata tunnistada. Peaasi, et on hea film.
Manfred Vainokivi on dokfilmi läbilavastamise poole liikunud ettevaatlike
sammudega juba aastaid, aga „Riigivargad” (2014) teeb selles suunas pika
hüppe edasi. Nõukogude riigi varastamise lood filmis on küll rahvasuust
kogutud ja autentsed, aga et midagi
vahvat vaadata oleks, on need pistetud
heade näitlejate suhu. Tambet Tuisk
ja Arvo Kukumägi valetavad õigeid
lugusid nii et suu ei suitse ja kena on
vaadata. Ma ei saanud esimesel vaatamisel tükk aega aru, et film on pöörane
tembutamine, ja pidasin reklaami- ja
meediaärimees Marek Reinaasi lõputut läbi kõigi aastaaegade ulatuvat abiellumist läbi filmi autentseks. Küll oli
tore tunne petta saada. Kes ei tahaks
elada elu, mis on üks lõputu pulmatrill
ja -trall. Juba vanad roomlased teadsid,
et inimesed tahavad, et neid petetaks,
sellepärast petetaksegi. Uuemal ajal on
selleks otstarbeks leiutatud kinokunst.
Minu luul on, et Manfred on kogu
aeg tahtnud teha mängufilmi, aga kardab. Kardab, et äkki ei vea uhkelt välja ja siis pannakse kinoraha kassauks
tema eest lukku. Nii teeb ta lihtsalt
autorifilmi. Keegi ei saa süüdistada, et
ta on mängufilmi kihva keeranud. Sest
see polegi mängufilm! Kuigi tegelikult
on. Dokiraha saab kergemini kätte, sest
mängukate rahanurumiskonkurents on
hiigelsuur. Näis, millal Manfredi nõks
läbi nähakse ja paljastatakse, et ta on
kogu aeg dokitegemise varjus mängu-

filmi teinud. Ise ta loomulikult eitab, et
midagi taolist toimub. Ta ütleb, et lihtsalt ei oska mängufilmi teha! Aga kes
teda usub.
Valetamine filmi võttestikus sobib
loomulikult suurepäraselt kokku filmi
sisuga, mis ongi valetamine ja varastamine Nõukogude Eestis, mis oli paljude jaoks lausa uhkuse- ja auasi. Nalja
nabani. Nõukaaja totruse dokid on
moodi läinud. Näis, kaua sealt katlast
õnnestub putru kokku kaapida ja kas
põhi millalgi vastu hakkab paistma.
Ja nüüd filmilobajuttu Manfred
Vainokiviga.
Sul oli kunagi juhe koos, et oskus
likke operaatoreid enam ei vajata. Aga
sa olid ennast Eesti Telefilmis operaatori assistendina töötamise aega
dest
iseõppides kõvaks operaatoriks koolitanud. Rääkisid kibedalt, et varsti
pole vaja režissööri ega operaatorit.
Autojuht võtab digikaamera kaasa ja
teeb doki ise ära. Rohkem mehi platsile ei vajatagi.
Nii ongi. Mängukaga on iseasi. Kui
sa dokki vaatad, siis seal on tiitrites kirjas seitse-kaheksa operaatorit. Kes parajasti vaba on, läheb kohale. Aga lindi
peale võetud pildil ja digipildil on vahe. Ma tahaks eilse päeva oskusi, mida
vähesed mäletavad, tänasesse üle tuua.
Hea operaatoritöö on primaarne. Pole
pilti, pole filmi. Pildi saab nüüd kiiremini kätte. Tal pole nägu, iseloomu ja
selle võib üles võtta ükskõik kes. Nii
tehakse kino päevast päeva. Ma ei taha
nii teha ega sellist näha.
Kelle pildil on eristuv ja huvitav
käekiri?
Mati Põldrel on läbi aegade olnud
oma käekiri. Mark Soosaarel. Andres
Söödil. Kõik mehed minevikust. Tänateater muusika kino
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sel päeval mingit käekirja nii väga ei
näe. Mart Tanielil ehk on.
Tal on neid mitu.
Mänguka puhul peabki sul olema
võtta mitu erinevat operaatorikäekirja. Vanasti võeti näiteks teleoptikaga
ja vastu valgust. Nüüd tuleb tüüp ja
keerab oma kõige laiema otsa kaamerale ette ja võtab nii kogu pildi. Elementaarne ja turvaline, kõige vähem
võimalusi eksida. Fookuskadu pole ja
kõik on pildil. Ja samas pole sul õieti
mitte midagi. Järele jääb iseloomutu
jälg. Olgu, läheb sada aastat mööda ja
siis saab keegi öelda: „Näe, Peeter istus
seal laua taga.”
Kas peaks tegema valge vahe dokumentaalse kroonikaülesvõtte ja
autoridoki vahel?
See karjuv vahe lihtsalt on. Teletaustaga operaator filmi teha ei saa.
Ma olin assistent Eesti Telefilmis. See
on midagi muud kui mees, kes on TVstuudios oma sangade taga. Uudiste
operaatori töö on dokitegija surm. Silm
kaob ära. Dokki tehes sureb aga mänguka operaator. Sa reageerid kiiresti
sündmusele, aga ei näe varsti nüanssi
ja detaili, valgust. Ma olengi mänguka
koha pealt surnud mees. Finito. See on
paratamatu. Ma võin teha kümme korda kiiremini kui kümme aastat tagasi, aga mänguka pildile enam pihta ei
saa. Ma olen proovinud. Kui me saame
võtta oma valguse kaasa ja teha dokki
korralikumalt, vajuvad mul käed korraga rippu — ma ei oska enam filmi
teha! Kui ma suure väljaku peal öövõtet teeks, ütleksin, et paneme ühe lambi põlema ja ühe kontraprože ja ongi
kõik. Aga see on dokk, mitte mängukas.
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Mis on doki ja mänguka operaatoritöö põhiline vahe?
Mängukas sa lihvid teemanti, teed
kalliskivi. Püüad vormilist täiust. Doki
puhul katsud pildi elavaks saada. Mul
ei ole enam otsuste vastuvõtmise kindlust.
Kolmkümmend-nelikümmend
prožet käes, ja ma ei oska enam nendega midagi teha. Kuigi valgust on igal
juhul vaja. Valgusega sa modelleerid.
Val
gusdramaturgia annab iseloomu.
Ilma kunstvalguseta ei saa, kui just tingimused ise kaasa ei mängi.
Su teine suur juhtmete kokkujooks oli, kui sa kurtsid, et sa ei saa
filmiraha, kuna sul pole oma filme ette näidata. Sa tegid siis neid oma raha
eest, kuni öeldi, et sulle pole riigi raha
vaja, sa saad oma rahagagi filmid tehtud. Nüüd oled aastaid sellest nõiaringist väljas. Samas, hiljuti kuulsin
kahtlust, et Manfredi rahastamised
ei pruugi endise eduga jätkuda, sest
rahastajad on muutunud ja Manfred
ei tee tavadokke. Žanr, milles sulle
meeldib töötada, on raskesti defineeritav.
Tõesti sõltub ekspertidest. Kui ma
nende maailma ei sobi, pole midagi
teha. Tellimus on selline, et tahetakse
saada ajakirjandust ja mitte filmi.
Uusi filmitegijaid tuleb peale. Mida sa neile soovitad?
Mitte midagi. Igaüks peab ise oma
teed tallama. Ei oska soovitada. Aga
kuidas raha saada? Ma arvan, et su nägu peab meeldima. Kõik. Praegu peab
tegema sirgeid, üheplaanilisi filme.
Viimastes filmiinstituudi rahastamisvoorudes kaitsesin „Piknikku raudteejaamas” ja „Nõukogude seksi” ehk tolleaegse varietee lugu. Mulle jäi mulje,
et film peab nüüd rääkima inimestega

lihtsalt, üheselt, konkreetselt, kergesti
mõistetavalt.
Raha said?
Muidugi ei saanud. Mul on filmis
rohkem kui üks plaan. Filmi meeleolu
on keeruline ümber jutustada. Paberile
kirja ei pane.
No Jacques Tati ei saaks praegu Eestis filmitegemiseks ühtki senti. Karta on, et isegi Otar Iosseliani ei
saaks. Ega ta Gruusias ka lõpuks enam
ei saanud. Karu peab koopasse pugema ja magama, kuni tema aeg tuleb?
Tunnet ei seleta. Ma võin selle üles
võtta ja siis see kas rahuldab või ei rahulda. Ma ei saa kirjutada, et Toomas
läks kalale, püüdis kala kinni, tuli koju
tagasi ja lõikas kala lahti. Praegu tahetakse selliseid kirjeldusi.
Mille järgi sa ise raha jagaksid?
Selleks on treilerid. Seal näed käekirjast ära, kas on asi või ei ole. Põhiline
häda on jutt, et tuleb anda hästi paljudele raha. Tegelikult ei tule. Asja ei tee
paremaks see, kui on palju tegijaid. Kui
täna on maailmas rohkem kunstnikke
kui sajand tagasi, ei tähenda, et kvaliteet oleks tõusnud. Kõik on muutunud
kunstiks. Iga liigutus. Sajand tagasi oli
see mittemiski. Täna trükib kool iga
päev välja uusi kodanikke, kel on paberid taskus, aga kes on sisuliselt kesised. Minu elu on kunstiteos! Ma tulin
uksest välja — see on kunst! Ma kukkusin tänavale pikali — seegi on kunst!
Ma ei ole nõus. Tekstegi ilmub
palju. Netti ja mujale, aga suure kompoti peale tekib ka rohkem magusat
vahtu ja vahukoort.
Kui on palju firmasid, mis toodavad
üht ja sama, läheb asi odavamaks ja si-

temaks. Paremaks ei lähe. Kui koolist
tuleb suur hulk tegijaid, siis nad ummistavad paraku toru, kustkaudu raha
liigub.
Lahendus?
Raha tuleks anda parimatele.
Kes otsustab, kes on parim?
Eksperdid, kelle kord on ekspert olla, otsustab. Või teeme nii, et Gerd Kanter viskab ketast kõige kaugemale, aga
tal on üheksa medalit olemas, anname
nüüd raha teistele, las nad viskavad ka.
Ei viska need teised midagi, kuni Kanter viitsib. Miks talt ketas ära võtta?
Mona Lisa ei ole niimitu sentimeetrit ilusam kui mõni teine portree.
Kunsti ei saa nii mõõta.
Ühe kuulsa mehe raamatu paned
käest, teist loed. Ei saa öelda, kumb
on parem, aga valiku teed ikkagi. Igal
aastal tuleb Eestis üks-kaks head dokki
— mööndustega. Mulle meeldis põdrafilm ja „Auk number 8”.
Kõik? Kogu filmikunst?
Mulle meeldib „Mandariinid”.
Meeldib, et ei häbeneta patriootilist fil
mi teha. Tehakse siiralt. Lihtne, ilus lu
gu, ilma punnitamata ja mingit vorsti
sisse lisamata. Mina sellist ei suuda.
Marssalikepike on mul paunas, vahel
võtan välja, vaatan ja panen sügavale
pauna tagasi. Mul ei ole head mängukaideed. Ma ei oska näitlejale midagi
öelda. Pole enesekindlust. Tahtmine
on.
Kunagi sa hakkasid maalima.
Maalid veel? Plaanisid ju näitust.
Maalin. Enesekriitika ei luba mul
neid välja panna. Joonistan tihti, neid
pole põhjust välja panna. Maalid on
teater muusika kino
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suured, monokroomsed. Paar-kolm pilti on ehk sellised, mida võiks välja riputada. Nii näitust ei tee. Kuigi tehakse.
„Riigivargad” on su senise elutöö
ja filmirehkenduse kokkuvõte?
Hakkasin tegema puhta dokina.
Töö käigus sain aru, et seda pole lihtne
teha. Lootsin aastaga valmis saada, aga
nüüd on kolmas aasta. Olin mitu korda
nullseisus, kus tunned, et asi ei jookse,
nagu tahaks. Aga kunagi pead töö ära
lõpetama. Nüüd ma lõpetasin. Klassikaline oleks nõukaaegsed riigivarguse
lood mängufilmilikult läbi lavastada.
See on tüüpkäik. Kõige kindlam. Saaksid tulemuse, mida publik ootab. Ma ei
tahtnud seda teed pidi minna. Ilmselt
saab filmile osaks vastakaid arvamusi.
Kellele pettumus, kellele „ahhaa!”. Filmis räägitakse paralleelselt mitu lugu.
Tänavamuusikute lugu, lõputu pulmapidamise lugu, riigivarastamise lugu,
ja see, kuhu me oma riigiga nüüdseks
oleme jõudnud.
Sa refereerisid mulle palju aastaid
tagasi stseeni (ilma mingi seletuseta,
millisesse filmi peaks see sobima),
kus on jooming ja korraga poeb kuningas voodi alt välja, klassikaline
kuningas, krooni ja peleriiniga. Keegi joodikutest ei pane seda imeks.
Kuningas valab endale pitsi viina.
Ohkab, joob selle ära. Ja poeb tagasi
voodi alla. Ma ei tea, mis selle episoodi mõte oli su peas. Sa ei kommenteerinud. Refereerimine oli mõnikümmend aastat tagasi ja nüüd sa oledki
selle filmis teostanud. Ja ega ma ei tea
ikka, mis selle mõte täpselt on. Paras
fellini. Lihtsalt mulle meeldib nii,
lihtsalt ma näen nii ja teengi nii. Sama lugu on nende lõputult hängivate
tänavamuusikutega. Vanasti ei oleks
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sa saanud sellist stsenaariumi kirjutada ja selleks raha. Nüüd said ära teha.
Jah. Ma ei ole kindel, kas kellelegi
kohale jõuab. Võimalik, et ma oma vitsad selle eest saan.
Kas siis tulebki teha, mida põikpäiselt tahad, ja ükskõik.
Ideaalis jah. Sellel kuninga episoodil on ju mitu allteksti.
Mina ei saand neist aru. Mis need
on?
Ma ei taha ära seletada! Okei, sa
võid võtta seda deliiriumina, sa võid
võtta seda ahjualusena, sa võid võtta seda lühikese iseseisvuseajana, kus
tuldi ja pandi sulle korraks kroon pähe
ja võeti ära. Kui ma saan nüüd vastu
hambaid ja saan mitu korda, siis ma
muutun hellaks. Muutun korralikuks
tagasi ja enam nii ei tee. Kui mul üldse veel lastakse midagi teha. See on
paratamatu. Sa muutud paipoisiks tagasi või teed oma rida. Kui sa pole selles veenev, siis lükatakse ukse taha:
„Poiss, sa enam ei tee!”
Mõtlen tahtmatult, et nii nagu Veiko Õunpuu angažeeris „Free Range’i”
võtete ajal endale labrakaid ja läbusid
korraldades tulevase publiku, nii on seda teinud ka Manfred Vainokivi, kui ta
on lasknud sadadel inimestel jutustada
lugusid, kuidas nemad või nende tuttavad nõukaajal Vene riiki varastasid.
Isegi kui su lugu filmis ei räägita,
tahad ikka vaadata, mida kaabakad
tegid?
See on hea käik.
Presidentki arvab, et kultuur peaks
kõnetama võimalikult paljusid inimesi.
Siin meil see kultuur siis ongi. Aga ma
ei tea, kui mitu korda sarnast nõukanostalgia nõksu on võimalik kasutada.

„VEREGRUPP” DOKUMENDINA
ILMAR RAAG
„VEREGRUPP”. Režissöör: Leeni Linna. Operaatorid: Mihkel Soe ja Kullar
Viimne. Monteerija: Martin Männik.
Helilooja: Sven Grünberg. Operaatorid
lisavõtetel: Aivo Rannik, Kristjan-Jaak
Nuudi ja Erik Norkroos. Kiivrikaamera: Ruslan Pavljutšok. Lennuvõtted:
Brian Germain ja Mihkel Haug. Platsiheli: Antti Mäss, Mart Kessel-Otsa,
Martin Vinkel, Valter Jakovlev ja Tarvo Schmeimann. Helirežissöör: Horret
Kuus. Logi: Piibe Kolka. Värvikorrektsioon: Max Golomidov. Produtsent: Erik
Norkroos. Digital Betacam, 67 min, värviline. © Rühm Pluss Null, 2013. Esilinastus 3. oktoobril 2013 CC Plazas Tallinnas.

Ma ei teagi, mida ajakirjandus rohkem armastas, kas suhteliselt ehedat
filmi Afganistanist või siis fakti, et seda tegi täiesti mittemilitaarse olekuga
linalakk neid Leeni Linna. Kummatigi
tundub, et „Veregrupi” puhul ei saa
autorist tõesti mööda, kuna ka varem
oli Afganistanis käinud dokumentaliste ja ETVs oli juba ka neid näidatud ja
kiidetud. Seekord algas eristumine autorist. Annan siinkohal parima, et järgnevas jutus ära unustada seda, mida
ma Leenist tean.
Kui hästi jämedalt öelda, siis jagunevad kõik sõjafilmid kolme rühma:
sõjavastased filmid, ühe poole kange-

„Veregrupp”, 2013. Režissöör Leeni Linna. Sõdurite patrull Loy Mandah Kalay külas.
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„Veregrupp”. Sõdurid patrullis NATO vägede rajatud Mercury-nimelisel teel.

laslikkust rõhutavad filmid ja analüütilised filmid, mis uurivad sõda kui
inimühiskonna eripärast fenomeni.
Sellise kategoriseerimise põhjal võiks
„Veregruppi” sarnaselt Kathryn Bigelow’ Oscareid võitnud filmiga „Piinakamber” (The Hurt Locker, 2008) paigutada pigem analüütilise filmi alla.
Samal ajal ei pruugi analüütiline alati
tähendada neutraalsust, sest sõltuvalt
filmi vaatamise kontekstist, võib neutraalsus tähendada erinevaid asju.
Kõigepealt on tõsi, et film jälgib
sõdureid. Ohvitserid ilmuvad ekraanile haruharva ja ei ole iial tähistatud
nimeliste tegelastena. Režissööri valikul on peategelasteks nii eesti kui
vene poisid, kes räägivad, mida nad
seal Afganistanis teevad. Ja tundub, et
ei midagi nii väga erilist. Käivad patrullis, demineerivad teid ja seejärel,
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ülesannete vahel, viidavad aega saunas. Nende juttudes peaaegu puudub
poliitiline arutelu, mis on nende sealse
tegevuse suurem eesmärk. Vastasesse
suhtutakse ühtaegu lugupidavalt ja
samas öeldakse ka järsult, et ega nad
tulistada ei oska. Nii kujunevad filmi
läbivaks teemaks ühelt poolt arutlused
vigastuse või surmaohu üle ja teiselt
poolt kummaline tung, mis neid ikka
sinna tagasi missioonile viib. See viimane tuletabki meelde sarnast teemat
„Piinakambris”.
Tõsi ta on, et sõdurid tunduvad
avanevat blondi tütarlapse juuresolekul ja eriti saunas, just nagu saladusi
enam ei olekski. Ole ainult mees ja kõnele. Muidugi ei mainita filmis, et tegelikult oli filmimise juures alati ka kaitseväe esindaja, kelle kohalolek ilmselt
võis ka mõned teemad juba eos vaiki

sundida, aga teisalt mõjus kõik räägitu
nii ehedalt, et sel puhul võib vaid kiita
kaitseväe valmidust lasta kõlada teemadel, millest varem on vähe räägitud.
Filmiloo vürtsitamisel annab oma
osa ka see materjal, mida Leeni ise ei
filminud. Nimelt on filmi käivitamiseks ja lõpu kulminatsiooni toetamiseks abiks lahingkontaktide episoodid,
mis olid üles võetud sõdurite kiivritele
kinnitatud väikeste kaameratega. Need
annavad väga ehedalt edasi selle sõja
eripära, et vastast ei ole palja silmaga
väga nähagi, aga lendavad kuulid võivad sellest hoolimata olla vägagi tõelised. Igal juhul võis kõigiti tunda järsku
taevasse tõusnud adrenaliinipalangut,
sest sellisel hulgal kujundirikast ropendamist ei kohta ka naljalt teistes Eesti
filmides. Sellist materjali üldjuhul ükski dokumentalist või ajakirjanik ise ei

saa, sest neid lihtsalt ei lasta nii ohtlikku kohta.
Otsekui vastandina lahingkontaktide tõesusele, oli filmis ka mõni veidi
lavastatum koht. Näiteks demineerija töö jälgimine. Kohati filmis kaamera miiniotsijaga meest suisa eestpoolt,
justkui veel puhastamata alalt. Täiesti
selge oli, et kui see tee oleks tõepoolest
olnud alles demineerimata, siis ei oleks
filmigruppi kindlasti lubatud oma
kaameraga seal niimoodi ringi mütata. Kuid hea küll. Kutsume seda kohta
heatahtlikult pinget loovaks montaažitrikiks või siis lihtsalt lavastuslikuks
episoodiks dokumentaalfilmis. Leeni ei ole kindlasti esimene, kes sellise
meetodi kasuks on otsustanud, seda
enam, et tegelik demineerimine ei erine sugugi filmi tarbeks lavastatust.
Niisiis on „Veregrupp” pigem ant-

„Veregrupp”. Kohalike laste reaktsioon kaamerat nähes.
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ropoloogiline film, kuid oluline on see,
et selline film langeb aega, mil laiemas
ühiskondlikus kontekstis on lääne sõjaväelaste viibimist Afganistanis väga
vastuoluliselt hinnatud. Kuna teema
ise on ideoloogiliselt niivõrd tiine, siis
on seal võimatu teha ka neutraalset käsitlust. Slavoj Žižeki tüüpi filosoofil
oleks sel puhul kindlasti nii mõndagi
öelda, nii nagu ta ründas näiteks Bigelow’ filmis „00.30” (Zero Dark Thirty,
2012) kujutatud piinamist kui ebainimliku meetodi glorifitseerimist, samal
ajal kui režissöör väitis, et ta ei saanud
mööda minna faktist, et mingil hetkel
piinamine toimus. Teisisõnu võib teatud olukorras ka lihtne antropoloogiline fakt muutuda ideoloogiliseks seisukohavõtuks. Kuid ka palju lihtsamal
tasandil võis veel hiljuti kohata Delfi
kommentaariumides süüdistusi, mille kohaselt Eesti sõdurid on mõrvarid,
kes võõrast maad okupeerides tapavad
sealseid süütuid inimesi. Sõjaväelastele
endile on sellised süüdistused tihti valusad, sest nad ise ei mõtesta oma tegevust sugugi samades terminites.
Tõepoolest, ka „Veregrupi” sõdurite suust kõlab tavaline töötegemise jutt
ja ei salata ka rahateenimise võimaluse tähtsust. Loomulikult ei näita film
mingit otsest vägivalda kohalike kallal.
See kõik võib teatud auditooriumis kõlama hakata kui „kõnekas vaikimine”.
Nii kuulsin mina pärast esilinastust ka
kriitikat, et film on mööda läinud sõja
üldisemast eetilisest konfliktist ja kitsarinnaliselt muretsenud vaid Eesti
sõdurite elukäigu pärast. Selline kriitika lähtub veidi fundamentalistlikust
printsiibist, et teatud teemade puhul
eksisteerib eetiline imperatiiv anda sõjale hinnang ning selle kõrvalejätmine
on juba iseenesest eetiline seisukohavõtt.
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Leeni Linna käsitlus tundub aga
vaid esmapilgul mittepoliitiline. Tegelikult pakub ju temagi illustratsiooni
olukorrale, kus mingit sõda võiks vägagi negatiivselt politiseerida, aga samal ajal on üheks peategelaseks noor
jala kaotanud mees, kes väga tahab
sinna tagasi. Miks? Justkui seetõttu, et
elu relvavendade ja ohu keskel annab
näiliselt elule tegeliku mõtte. Mitte juhuslikult ei ole filmi viimaseid stseene
vestlus isa ja poja vahel pärast sauna,
kus Afganistani minemise peamine
põhjus ei näi peituvat mitte ideoloogias
ja mitte rahas, vaid just nimelt selles, et
mõned noored mehed on vaimult sõdalased. Kui soovite, võite sedagi seisukohavõttu pidada reaalpoliitiliseks.
Samal ajal toimib see film aga ka
suurepärase propagandafilmina. See
ei ole propaganda Eesti riigile, kuna
nagu juba öeldud, on suurest poliitikast loobutud, vaid kui värbamisvideo
kaitseväele. Lõpuks on ju meie main
stream-kultuur täis lugusid meestest,
kes lähevad läbi tulest ja vasktorudest,
kes on veidi pahelised ja ometi kangelased. See on ihaldatav rollimudel.
See on kui sotsiaalselt aktsepteeritud
ekstreemsport tagasihoidlikest peredest pärit noortele meestele, kelle fantaasiates saab sõdalase ülev vari kokku
kopsaka pangaülekandega. Nii nagu
omal ajal räägiti irooniliselt, kuidas
esimese Lahesõja ajal kaunistati sõda
CNNi ekraanil loojangu taustal taevasse sööstvate sõjalennukitega, nii on
Leeni Linna operaatorid leidnud võimalust aeg-ajalt teha puhast kunsti,
kus kaamera liigub aeglaselt läbikomponeeritud kadreeringus eksootilise
maastiku sees. Elu on seiklus eksootilises riigis, eks ole.
Minul oli seda filmi kogu aeg väga
huvitav vaadata. Võibolla seepärast, et

reservohvitserina tundsin ma ära reaalsuse hõngu. Ma tõesti uskusin, et need
poisid räägivad hingest. Selles mõttes
on „Veregrupi” näol tegemist igal juhul
ajastu dokumendiga. Nüüd veidi hiljem sellest filmist kirjutades aga hakkan
tajuma, mida ma veel oleksin oodanud.
Pange tähele, see on väga ohtlik lause
kriitiku suust. Ma ei räägi enam filmist,
mida ma nägin, vaid sellest, mida ma
veel võiksin oodata. Ma nägin autori
huvi noorte meeste saatuse vastu. Nägin põnevust eksootika keskel, aga ma
oleksin tahtnud, et autor oleks oma seisukoha arendamisel veelgi kaugemale
läinud. Seal, kus otsustatakse inimeste
elu ja surma küsimusi, avaneb kunstnik
alati ühtaegu kui kodanik ja meie kõigi metafüüsiline kaasteeline. Aga sel-

les avanemises jäi Leeni Linna seekord
veel poolele teele. Mis ei välista absoluutselt, et ma ei ootaks huviga tema
järgmist filmi, sest intrigeerida oskas ta
ka „Veregrupiga”.
LEENI LINNA on sündinud 15. detsembril 1984 Tallinnas. 2010 lõpetas ta
Balti Filmi- ja Meediakoolis bakalaureuseõppes filmirežii, praegu õpib samas dokumentalistika eriala magistriõppes. Ta on
õppinud 2003—2004 Eesti Kunstiakadeemias graafilist disaini, teinud alates 2001.
aastast hulga lühimängufilme ning olnud
erinevates ametites tegev nii filmi- kui teletöös. Olulisemad filmid stsenaristi ja režissöörina: „Sõnumitooja” (dokfilm, 2009);
„Veregrupp” (dokfilm, 2013); „Sõdurist
ema” (2014, arenduses).

„Veregrupi” režissöör Leeni Linna ja „Rambo“ plakat eestlaste tagalas Camp
Bastionis.
Mihkel Soe foto
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NEITSI NAINE NEITSI
MARIKA PÕLDMA, VAHUR-PAUL PÕLDMA
„ÕLIMÄE ÕIED”. Režii, stsenaarium
ja montaaž: Heilika Pikkov. Kaamera:
Heilika Pikkov ja Astrida Konstante.
Helirežii: Horret Kuus / B6 Studio. Pildi järeltöötlus: Kaspar Kallas / Digital
Sputnik. Animatsioon ja graafika: Matti
Adoma. Tõlked: Lili Pilt ja Julia Tomberg. Helilooja: Sven Grünberg. Produtsent: Ülo Pikkov. HD, 70 min, värviline. © Silmviburlane, 2013. Esilinastus
9. mail 2013 kinos Sõprus Tallinnas.
Hirm…
Kui filmitegija või ükskõik milline
teine taaslooja valib oma uue teose teemaks religiooni või veel enam mõne
konfessiooni esindaja, siis läheb meil
kohe instinktiivselt ohutuli põlema.
Miks? Midagi väga väärtuslikku taasluua, midagi, mille nimel tasub aastaid

tööd teha, saab väga isiklikest teemadest... Aga oma religioosset apostolaati või oma seotust kellegi või millegagi
valguse kätte tuua või koguni kinolinale rebida on tihti pigem eneserahuldus kui ohverdus.
Liiga palju…
Maria Salasoo elu lugu, millest
Heilika Pikkov hakkas dokumentaalfilmi tegema, on kadestamisväärselt
rammus: liiga intellektuaalne laps, kirgedest tiine ja lõhkine perekond, neiu
tavatud vajadused ja võimed, tuhat ja
üks suhet ning abielu, sõltuvushaigused paguluses, mehe ja naise vaheline
platooniline armastus, kasulapse võtt
ja jätt… aastakümnetepikkune tulemusteta teadustöö ning targa vanainimese tugi noortele hingedele. Igast

„Õlimäe õied”, 2013. Režissöör Heilika Pikkov. Araablaste küla al-Tur ja Õlimäe
Issanda Taevaminemise klooster Jeruusalemmas.
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teemast saaks mitme mängufilmi stsenaariume, nii koomilisi kui ka traagilisi… liiga rammus aines.
Kõik saab korda…
Pärast esilinastust tundsime lapselikku rõõmu, et Heilika ei toonud
altarile mitte oma vaimsete otsingute
piinu, vaid süüvis dokumentalistika
abil omaenda elu kasvuraskustesse ja
murdepunktidesse. Peateema: emaks
saamine ja olemine, üsast sünd ja võõrutamine, enda ja teiste toitmine ning
harimine, ikka ja jälle enama tahtminenõudmine — Heilika Pikkov tegi filmi
endast, ja siiralt!
„Õlimäe õied” on väga poeetiline
ja kujundlik film, aga väga õrnas keeles ja pehmetes värvides. Juba pealkirjas näib sisalduvat filmi žanrimääratlus — mitte ainult „loovdokumentaal”,
nagu kirjas filmi paratekstis, vaid ka
loomise laad — faktide aluselt võrsuv
õhkõrn kujundlikkus. Väga hästi on
seda stiili näha ka pealkirja muusikalises kujunduses. Kuuleme kirikukella,
mustaks läinud ekraanile ilmub käsikirjaline „Õlimäe õied”, mida saadab
õrnadest kellalöökidest vinjett — vene
õigeusu kiriku kellade võimas helin
näib siin kokku mängivat raekodade
kellamängu ja mängutoosi tilinaga.
Sealt edasi kannab meid filmiruumi
hulk kiigutavaid, hällitavaid liikumisi.
Vahelduvad plaanid suurest ja väikesest, lokulaua löömine ja pikk käänuline tee, nunnad luudadega, tuules lehviv rüü ja kõikuv kellatila tornis, lahti
vajuv traatvärav, vana nunna taaruvad jalad puiesteel, hiiglaslik helisev
kirikukell… Pildid saavad kellaks. Ja
vana naine tõuseb jalgadega kirikukella staatusesse.
Loodud filmiruumiga käib kokku

teatud annus salapära. Siin avaneb kõik
järk-järgult, nii ruum kui ka tegevused,
kui ka peategelane ise. Iga natukese aja
tagant on jälle rohkem selge, mida ema
Ksenja nende lilledega teeb, — lihtne
ja geniaalne pingestamisvõte. Kaamera piidleb oma objekti nagu spioon —
portreteeritav jääb kaadrisse aina uue
nurga alt ja mitte kunagi labaselt en face.
Nagu suure pere ema, kes toimetab kusagil kööginurgas, leiab ema Ksenja ka
suure plaani ajal pigem kaadri servas
ja küljetsi. Ka lapsepõlve klassipiltidel
näeme ema Ksenjat ääre pool ja kui
preester filmis pühitseb kloostri ruume
ja elanikke, siis ema Ksenjat peaaegu
unustatakse õnnistada.
„Õlimäe õitele” on üks kriitik ette
heitnud nappivat üldistusjõudu. Selle
filmi kõige suurem üldistus aga peitubki just ema rollis. Kui Maria Salasoo ema kammitseb oma ainsat last
tema ainulaadsusega, siis ema Ksenja
hoolitseb erilise hoolega oma sadade
tavaliste laste eest. Ema Ksenja kannab oma emarolli väga veenvalt välja
ja kannatab ilusasti ära. Tema emaroll
on pigem vanaema roll, sellise ürgema
roll, kes tuleb ja toidab neid lapsi, kes
seda kõige enam vajavad. Kes pistab
pea välja ainult siis, kui ise tahab, ja
jagab oma õpilastele koduseid ülesandeid. Muidu varjab end, nagu kilpkonn, kloostrimüüri-kilbi taha.
Peategelase monoloogid filmis viivad aega enne müüri taha sulgumist,
Maria Salasoo aegadesse. Rõhk on
meelega ilmiku-, mitte nunnaelul. Aga
nagu ilmik Maria oli rahutu hing, niisamuti pole ka ema Ksenjal sellest küllalt, mis tal on, ta tahab suurde vaikusesse, et saada igavesse vaikusse… Tema maine roll paneb meid tahtma midagi enamat kui aineline. Ema Ksenja
tantsud põrgulavadel saavad tähenteater muusika kino
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„Õlimäe õied”. Filmi peategelane ema Ksenja.

duse talle antud nunnarollis. Kutsumus nunnarolli täita ja välja kanda
ei ole tänapäeval väga popp, sest see
nõuab kannatlikku sõnakuulelikkust,
vaesust ja puhtust. Ka filmis näeme, et
enne, kui ema Ksenja hakkab oma vanu haavu paljastama, läheb ta kirikusse palvusele.
Eluloolise dokfilmi puhul on alati
huvitav, kuidas peategelase tagasivaated minevikku on pildiliselt lahendatud. Näiteks Sergei Baranovi suurepärases lühidokis „Сказы матушки
Фроси о монастыре Дивеевском”
(1990) on vana õigeusu nunna jutustuse taustaks kasutatud arhiivikaadreid vene revolutsioonist ja hilisemast
nõukogude eluolust. Kuigi nunnadel
pole vaesustõotuse tõttu peaaegu üldse isiklikku vara, on Heilika dokumentalistina siin privilegeeritud olukorras
— ema Ksenja on säilitanud karbitäie
fotosid, mida Heilika filmis loogiliselt
ja julgelt ära oskab kasutada. Teised
pildilised vasted ema Ksenja jutustusele leiab Heilika tema kongist. Filmi
lõpuks on see kong meile peensusteni
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tuttav. Näiteks räägib ema Ksenja, et
tema emale oli jäänud külge silt „lahutatud naine — halbade elukommetega”. Selle ajal näitab Heilika suurt
plaani pestud, luitunud, aga ikkagi
määrdunud krohvseinast, kus krohv
on kahest kohast murenenud ja kaks
niret, nagu kuivanud pisarad, voolavad nende vahelt läbi. Kui peategelane kahtleb, kas mehe-naise armastus tema elus polnud ainult illusioon,
näidatakse teda vaevaga valmistatud
jõulukaarti lauanurgal kaamera suhtes
valepidi ette keeramas ja seda hoopis
kaadrist välja lükkamas. Oma siin ja
praeguga meenutab Heilika kaameratöö Eva Cassidy versiooni laulust „Somewhere over the Rainbow“, kus sõna „kuskil“ kostab lauldes rõhutatult
küsimusena „kus?“.
Režissöör võimendab tegelaste sotsiaalseid ja teatriantropoloogilisi rolle, jättes filmi stseeni, kus ema kohtub
Eestis ilmikutega. Just nagu ta võimendab kloostrisse tungivat ilmakära
ja inimlikke tahke, näidates nunnade
kätši vaasiga altaril. Et ema roll saaks

pehmemaks kui siidikangas, vastanduvad Eestis talle ilmikute jämedakoelised ja tahumata rollid. Ema Ksenja istub seal inimeste keskel, keda huvitas
ainult... tühisus. Ema, udupeen nagu
Haapsalu õlarätt, tundis end kohmetult, aga vastas väärikalt. Kerkis silme
ette stseen Wim Wendersi 1999. aastal
valminud filmist „Buena Vista Social
Club”; Kuuba ülimalt orgaaniliste
muusikute kõrval võttis seal sõna üks
meie hulgast, Ry Cooder, kelle sõnad
mõjusid nagu sünteetiline põrandakate. Kui Pikkovi filmi võrrelda kangaga, siis on tegemist ribadeks kantud
rõivastega, mida kolme lapse ema on
aastate jooksul kogunud, hästi sorteerinud, lõikunud ja eraldi ladustanud
ning neist unetutel öödel rahvaviise
jorutades vaiba kudunud. Aga vaip tuli nii ilus, et seinale või diivanikatteks,
mitte põrandale.
Elukanga ja filmi muster moodustub lilleõie motiividest. Õieteema on
filmis kogu aeg üleval. Seda rõhutavad
lillemotiivid fotodel ja nende ümber

ehitatud roheline lehetaust. Lilledelt
lõigatakse õisi, need paigutatakse paberi ja kalka vahele ning kuivatatakse.
Siis kleebitakse need kaartidele. Ema
Ksenja lausub filmis: „Mulle pole pisaraid antud, on selline kuiv kannatus.”
Film näitabki ema Ksenjat kui äralõigatud õit, keda kloostris korrapäraselt
kuivatatakse. Aga selline kuivatamine
võib lilledes esile tuua seninähtamatud värvimängud — valged lilled võivad tõmbuda siniseks, ka võivad nad
kaartidel tee leida jõulu sõimestseeni,
kuhu neil muidu asja poleks olnud.
Ka evangeeliumides pole õisi Õlimäe
puhul kunagi mainitud, aga nad on
ometi Jeesuse loo tummad tunnistajad. Selliseks tummaks tunnistajaks tahab saada ka ema Ksenja, kui ta ootab
kolmandat, filmis veel saabumata ööd,
suurt skeemat, millele peab järgnema
ülestõusmine.
Kloostrielu sisevaatluseks on tänapäeval igaühel piisavalt võimalusi ja
põlvepehmendiga palvetajatele on sadu häid ja kümneid väga häid filme

„Õlimäe õied”. Ülesvõte ema Ksenja kolmandalt laulatuselt.
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kloostritest, munkadest ja nunnadest.
Lõuna-Euroopa on täis tühjenevaid
kloostreid, mida lühemaks ajaks hõivata või pikemalt skvottida. Ema eluline
eeskuju võib nii mõnelegi anda julgust
kasvõi nädalaseks vaikuse retriidiks…
Paljud peategelase isiklikud tuttavad pettusid „Õlimäe õites”, kui nägid
režissööri valikut — millest noor inimene oli vana nunna osatäitjaga filmi
teinud. Meile oli see üks vähestest õigetest teedest, kuidas näidata klausuurivaikuses settinud ja sillerdama löönud elutormi. 2013. aasta parim Eesti
film.
Minust saab kirikukell
lööja vastu hinge
ja poole ja üles

VAHUR-PAUL PÕLDMA (sünd. 16. V
1972 Rakveres) on lõpetanud 2001. aastal Eesti Humanitaarinstituudi teatrikooli
näitleja erialal ja 2007 EMTA lavakunstikooli magistrantuuri lavakõne erialal.
Aastast 2002 on ta Uus Vana Teatri näitleja, lavastaja ja teatripedagoog ning vabakutseline dokumentalist.
MARIKA PÕLDMA (sünd. 11. VI 1982
Tallinnas) on lõpetanud 2005. aastal Tallinna Ülikooli Eesti humanitaarinstituudi
romanistika õppetooli. Aastast 2002 on
ta Uus Vana Teatri dramaturg. Õppinud
2009. aastast Balti Filmi- ja Meediakoolis
stsenaristikat ja täiendanud end sellel alal
Pariisis Sorbonne Nouvelle’is. Ta on tegev
vabakutselise stsenaristi, tõlkija ja dokumentalistina.

Mind on valatud valust
tassitud tõstetud
hingele andma alust
„Õlimäe õied”. Ema Ksenja töötamas lilledega ja tegemas pühadekaarte oma kellia’s.
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IN MEMORIAM
Harri Rospu foto

AVO PAISTIK
21. IV 1936 — 3. XII 2013
Joonisfilmilavastaja, karikaturist ja maalikunstnik Avo Paistik sündis 21. aprillil 1936. aastal Tallinnas tolliametniku perekonnas. 1963 lõpetas ta Tallinna Polütehnikumi raadiotehnikuna. Seejärel töötas ta mõned aastad Pöögelmanni-nimelises Elektrotehnikatehases ja 1971—1990 Tallinnfilmis, lühikest aega heliosakonnas vaneminsenerina ning seejärel joonisfilmide kunstniku ja režissöörina.
Avo Paistik on Eesti viljakamaid joonisfilmilavastajaid, kokku on ta teinud
viisteist filmi. Esimene töö oli „Värvipliiatsid” (1973); värvisümboolikal põhinevas lavastuses pandi Moskva kinokomitees pahaks, et must pliiats ei taha ümber
kasvada. Pahandusi tsensuuriga oli hiljemgi mitme filmi puhul. Vaimukat hüperbooli kasutab ta tarbimist pilavas „Pühapäevas” (1977). Riigivastasust nähti „Tolmuimejas” (1978), milles punane tolmuimeja neelas alla kõik ettejuhtuva.
Tänaseks kultuslikuks kujunenud veetilgast sündinud munategelast Klaabut
näeme kolmes filmis: „Klaabu” (1978), „Klaabu, Nipi ja Tige Kala” (1979) ning
„Klaabu kosmoses” (1981). Klaabust on ilmunud ka mitu raamatut. Kahe pooletunnise filmiga „Naksitrallid I” (1984) ja „Naksitrallid II” (1987) tõi Paistik kinolinale Eno Raua populaarsed tegelased Sammalhabeme, Muhvi ja Kingpooli; 1990.
aastal monteeris ta need kokku ja sündis Eesti esimene täispikk joonisfilm „Naksitrallid”. Inimelu eksistentsiaalfilosoofiliselt käsitleb tema hilisem tetraloogia
„Hüpe” (1985), „Lend” (1988), „Silmus” (1989) ja „Minek” (1990). Seejärel lõpetas
Paistik filmide lavastamise ja pühendus maalimisele, fantaasiarikkaid sürrealistlikke maale valmis tal paari tuhande ümber. Ja ühtlasi kuulutas ta jumalasõna.
Avo Paistiku filmid on pälvinud festivalidel mitmeid mainekaid auhindu.
1988. aastal anti talle Eesti NSV teenelise kunstitegelase aunimetus. Meister suri
3. detsembril 2013. aastal ja ta puhkab Tallinnas Liiva kalmistul.
teater muusika kino
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IN MEMORIAM
VEERA FJODOROVA-SIRINA
23. IX 1925 — 5. XII 2013
Kui 1948. aasta 15. detsembril avanes esmakordselt meie teatri eesriie, nägid vaatajad
laval sihvakat valgepäist tütarlast. Unistavalt vaatas ta oma selgete siniste silmadega
saali ja lausus naeratades: „Kui hea!” [- - -] Fjodorova näitlejapalge põhijooned, tema
haruldase lavavõlu olemus: tunnete puhtus ja siirus, mille taga varjas end kindlameelne
natuur. Peaaegu kõik edaspidised osad olid nende omadustega kokkupuutes: Mašake
Afinogenovi samanimelises näidendis, Irina Tšehhovi „Kolmes ões”, Laura Vilde
„Pisuhännas” jne. Need rollid tõid V. Fjodorovale täieliku tunnustuse.
Elviira Ennok, Sirp ja Vasar 24. X 1975.
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PERSONA GRATA
INDREK KASELA
Indrek Kasela (sünd. 10. XII 1971)
esindab rahvusvahelist investeerimisfondi
Amber Trust siinses regioonis. Ta on ka
filmilevi ja -produktsiooniga tegeleva ning
kino Sõprus haldava MTÜ Must Käsi juht
ning mitme kunstigalerii omanik. Kasela
on kasvanud Sauel ja omandanud varase
hariduse Gustav Adolfi Gümnaasiumis.
Seejärel õppis ta Tartu ülikoolis juristiks,
täiendades ennast Maastrichti ja Uppsala
ülikooli juures. Magistriõpingud õigusteaduses läbis ta mainekas New Yorgi ülikoolis. Hiljuti avas Kasela suvekino Riias ja oli
tegev Ben Russelli ja Ben Riversi eksperimentaal-dokumentaalfilmi „Pimeduse
peletamise loits” (2013) valmimisel.
Milline oli teie lapsepõlvekodu ja
kuidas on kodune keskkond mõjutanud teie hilisemaid huvisid? Millega
tegelevad teie vanemad?
Mu isa on käinud läbi mitu karjäärietappi, hariduselt on ta elektroonikainsener. Meie naaber oli selline koloriitne tegelane nagu Saue Sass, kes
on legendaarne elektroonik ning pani
kõikidele televiisoritele toona sisse nn
soome plokid. Tema oli see, kes mind
muusika koha pealt haris. Kuna mu isa
reisis juba 1979. aastast välismaal, siis
tõi ta ansamblite Nazareth, Led Zeppelin, Pink Floyd jt plaate. Seega on
rockmuusikaalane haridus mul soliidne (naerab) ja naabrite käest sai laenata
Soome muusikaajakirja Suosikki.
Ema on mul hariduselt hambaarst.
Mu kodus peeti kultuurist väga lugu,
meil oli suur raamatukogu ja seinad
kunsti täis. Mu vanemad käisid aktiivselt läbi nii filmitegijate (Hans Roosi-

puu) kui kunstnikega (Malle Leis, Villu Jõgeva, Raul Meel), seega oli see hea
keskkond, kus üles kasvada.
Ma olen pärit Sauelt, mis oli tollal
põhimõtteliselt küla. Esimesest klassist alates käisin samas koolis, Gustav
Adolfi Gümnaasiumis, praeguse Kinoleht: La Strada peatoimetaja Joonas
Kiigega, kelle suguvõsa on aktiivselt
seotud tõlkimise ja Loomingu Raamatukoguga. Teinekord tegime koolist
poppi ja läksime kinno, kus teismelisena Pasolini filmide retrospektiivi näha
oli ikka midagi erakordset.
Väiksena sain vanematega koos
palju reisida mööda endist Nõukogude Liitu — nii Gruusias, Venemaal kui
mujal ja paratamatult puutusin reisides
kokku ka kohaliku filmikultuuriga. Lisaks vaatasin Soome televisioonist ära
kõik oma esimesed Scorsesed, Pasolinid, Fellinid ja Antonionid. Nagu lapsed ikka tahavad väiksena kosmonaudiks või näitlejaks saada, nii lootsin mina filmirežissööriks saada. 1990-ndatel
isegi hellitasin mõtet lavakunstikooli
astumisest, filmikoolist ei olnud ma
kuulnudki, kuid vanemlik hoolitsus
vaatas, et ma ei läheks liialt ula peale.
Nii sattusin hoopis juristiks õppima.
Pärast keskkooli astusite Tartu ülikooli õigusteaduskonda, kuidas Tartu aastad möödusid?
Tormiliselt. Ma olin aktiivne üliõpilane ja korraldasin erinevaid üritusi
ning asutasin Euroopa Juuratudengite
Assotsiatsiooni Eesti osakonna. Samuti
reisisin palju ja õppisin Maastrichtis ja
Uppsalas. See oli väga viljakas periood,
teater muusika kino
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Indrek Kasela septembris 2013.
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sest õppimine ja ühiskonna muutmine
käis koos. Juuratudengina põhimõtteliselt istusid tunnis ja kirjutasid seadusi.
See on mu elus üks parimaid etappe,
sest meie põlvkond oli oma vaadetelt
ikka väga idealistlik.

hendustasandeid neis filmides. Ülikooli kõrval olid ka tuntud sõltumatute ja
klassikaliste filmide kinod nagu IFC,
Angelika Film Center ja Landmark
Cinemas, mis on kõik maailma kino
ikoonid.

Seejärel suundusite New Yorgi
ülikooli õiguse magistriõppesse, kuidas maailmalinn teid mõjutas?
Mul vedas, kuna sain täisstipendiumi. 1990-ndate keskel ei olnud New
Yorgi toonane linnapea Rudy Giuliani
jõudnud veel rahakraane kinni keerata
ja ülikooli ümber tegutses väga palju
sõltumatuid kinosid ning klubisid. Sai
vaadatud kõikvõimalikke filme ja magamiseks väga palju aega ei jäänud.

Pärast õpinguid naasite Eestisse
— töötasite Balti Crescos, Privadoris,
Hexis ja nüüd siis Amber Trustis —,
siinses kontekstis on olulisem teie
„kultuuriline pööre”, kui nii võib öelda, ja Sõpruse kino taasavamine. Enne selle teema juurde pöördumist rääkige oma varasemast kultuurihuvist.
Kuna mu isa suhtles aktiivselt
kunstnikega, siis esimesed kokkupuuted olid mul kujutava kunstiga. Üks
eredam kultuurialane mälestus lapsepõlvest on Malle Leisi ja Villu Jõgeva
ateljee külastus, kus ma esimest korda tundsin õlivärvide ja kange kohvi
lõhna ja kuulsin kitarrivirtuoosi Steve
Montano elik Steve, Righi?i loomingut.
Maalide sügavad rohelised toonid,
espressolaadseim kohv, mis toonases
Nõukogude Liidus võimalik oli, ja Steve, Righ? kõlamas plaadilt on jäänud
justkui filmi stoppkaader mu mällu.
Samuti oli Gustav Adolfi Gümnaasium väga kultuuririkas õppeasutus,
kus me ei õppinud ainult prantsuse keelt, vaid ka selle kultuuriruumi
muusikat, kunsti, kirjandust ja kino.
See kõik on olnud nii loomulik osa
mu elust, et ma ei ole pidanud vajalikuks seda kunagi eraldi teadvustada.
Me kõik oleme kultuuri sees, mõni on
lihtsalt kultuuriteadlikum tarbija kui
teine. Ma usun, et mul on olnud head
võimalused olla kultuuri keskel.

See ülikool on muuhulgas tuntud
mitmete filmimaailma tippu kuuluvate vilistlaste poolest, nagu näiteks režissöörid Woody Allen, Jim Jarmusch,
Ang Lee, Spike Lee, Martin Scorsese
ja Oliver Stone, lugematutest näitlejatest rääkimata. Oli sealsel keskkonnal
mõju ka teie filmihuvile?
Meie lemmikkohvik ülikooli kõrval
oli Caffe Reggio, kus on filmitud varem ja filmitakse ka praegu väga tuntud filmide stseene, näiteks on see üks
peamisi kohtumispaiku filmis „Ristiisa II” (Coppola, 1974). Siis elas Brad
Pitt veel Jennifer Anistoniga New Yorgis ja nende kodu asus ülikooli vahetus
naabruses. Kohe ülikooli kõrval elas
Willem Dafoe. Seega nägime väga paljusid inimesi elusast peast, keda oleme
üldjuhul harjunud nägema kinolinalt.
Kui sa oled noorest peast vaadanud
lugematul hulgal Ameerika filme ja
sul on ühel hetkel võimalus olla nende
filmide tegevuspaikades ning tutvuda
nende kohta käivate legendidega, siis
avab selline kogemus kindlasti uusi tä-

Teie konkreetsem tegutsemine
kultuuri vallas galeriide ja kino haldamise näol jääb viimastesse aastatesteater muusika kino
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se. 2010. aastal nimetas Postimees teid
kultuuriveduriks seoses siinse filmilevi mitmekesisemaks muutmisega.
Palun meenutage Sõpruse tõusmist
fööniksina tuhast.
(Naerab.) Tegelikult toimus see kultuurialane tegevus ka varem, kui ma
olin abiks oma sõprade filmitegemiste juures. Nii Andres Maimiku ja Rain
Tolgi filmi „Jan Uuspõld läheb Tartusse” kui ka praktiliselt kõigi Veiko Õunpuu filmide juures olen ma tahtnud
midagi teha, juba lihtsalt selleks, et olla
selle protsessi lähedal. See muidugi ei
ole nii nähtav pool kui kino pidamine.
Kino koha pealt tahtsime muidugi, et inimesed käiksid meie kinos, aga
tegelikult tuli suur meediakajastus ja
inimeste tänulikkus ikkagi ootamatult
ning see ei olnud meie algne motiiv.
Tundus lihtsalt jabur, et kultuur liikus
nii selgelt massikultuuri ja kommertsialiseerimise suunas, kuigi meil on
ju mälestus ajast, mil kultuuri tehti ja
sellesse suhtuti palju tõsisemalt. Intelligentsi hulka ei saanud toona end lihtsalt igaüks arvata, vaid see koht teeniti
ära raske tööga ja sellest tulenevalt oli
kultuuriinimeste positsioon ühiskonnas palju olulisem kui praegu. Arutasime kino olukorda Eestis Tristan Priimäega ja kuna mul oli parasjagu piisavalt vabu vahendeid, siis nii see läks, et
hakkasime ühel hetkel kino haldama.
Galeriidega seoses tundus, et kuigi
Eesti kunst on jätnud erksa jälje kultuurilukku, olid kunstnikud paigutunud kõige enam külma turumajanduse ja muuseumisaalide vahele, seega
püüdsin leida kohta, kus saaksin oma
oskustega anda suurima panuse korra
edendamisse.

olulisusest aru saada, ja 2010. aastal ei
valitud ühtegi MTÜ Must Käsi levitatavat filmi filmilevi paremikku. Hilisematel aastatel on olnud raske levifilmide tipust ühegi teise levifirma
filme leida. Mille alusel valite filme ja
kuidas neid hangite?
Oli paratamatus, et pärast kino taasavamist leidsime end olukorrast, kus
tuli ka filme muretsema hakata. Kuigi
me filmide levitamisest midagi ei teadnud, sõitsin Cannes’i filmifestivalile
kohale ja kohtusin näiteks Wild Bunchi
meeskonnaga, kes on ka Quentin Tarantino filmide üks levitaja. Üldiselt oli
kõigile selge, et me asjast midagi ei tea,
aga kuna kultuur on ennekõike emotsioonide pakkumine, siis meie oma siirusega teenisime välja palju toetust.
Samuti oleme suhteliselt paindlikud ja otsustasime kohe, et kõik filmid
ei pea meile isiklikult meeldima ega
olema publikumagnetid, aga nad peavad olema mingis mõttes olulised. See
on tõenäoliselt teistele silma jäänud ja
nad usaldavad meile oma häid filme
näidata. Filmide hankimine hõlmab
palju osapooli ja on seega üpris kirglik
protsess, näiteks Aki Kaurismäki viimase filmi ostmise juurde kuulusid nii
pisarad ja hääletõstmised kui ka roosid
ja šampused.
Baltikumis on meie positsioon sõltumatute filmide levitamisel üsna unikaalne, kuna teeme aeg-ajalt radikaalseid
valikuid — olgu selleks Ulrich Seidli triloogia, mida näitas ka Forum Cinemas,
või Béla Tarri „Torino hobune”. Me korraldasime Sõpruses Ameerika kultusfilmide festivali ka enne kino taasavamist.
Ega tänases Euroopas kinod naljalt selliseid riskantseid valikuid ei tee.

Filmiajakirjanikel võttis natuke
kauem aega, et Sõpruse taasavamise

Olete toonud võrdluse, et kui Eesti
Draamateatri sulgemine mõjuks üldi-
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Indrek Kasela septembris 2013.
Harri Rospu fotod

se šokina, siis kinode sulgemisel sellist efekti pole. Millest see võib tulla,
kas massi ja kunsti vastandamisest?
Kas ka Sõprus väärtkinona ei kinnita
sellist vastandust?
Selline vastandamine on osaliselt
vajalik, sest on vaja anda teada, kust see
piir läheb. Meelelahutusel ja kultuuril
on erinevad kriteeriumid, mistõttu ma
näen probleemina seda, kui need piirid hägustuvad. Riiklikud struktuurid
ei peaks muretsema omanikule toodava kasumi pärast ega püüdma tulla
meelelahutuse nime alla, kuna nende
staatus on ikkagi aastakümnete jooksul
paika pandud. Seda ajalugu ja mainet
ei tohi kvartaalse kasumi nimel maha
müüa justkui mõni börsifirma.
On kinnistunud arusaamine, et
teatreid tuleb toetada ja et kinod on iseseisvad. Kino puhul eeldatakse, et nad
lihtsalt on kuidagi. Teisalt ei ole kinod
ka ise oma koha eest võidelnud, kuigi
tegu on justkui aasta läbi toimuva filmifestivaliga. Samal ajal pälvib Eestis
üldiselt igapäevane töö vähem tähele-

panu kui sündmustena korraldatavad
üritused.
Ma ei vastanda teatrit ja kino, vaid
pööran tähelepanu asjaolule, et kultuur
on enda harimine ja on väga oluline, et
institutsioonid ei annaks ühiskonnale segaseid signaale. Kui kõrgkultuuri
pähe pakutakse vodeville, siis on see
minu silmis ikkagi inimeste petmine.
Samal ajal on Sõprus teie juhtimisel korraldanud mitmesuguseid kino
ampluaale lisanduvaid üritusi — püstijalakomöödiast jalgpalli vaatamiseni — ja tulnud välja kino seinte vahelt, näidates filme sellistel üritustel
nagu „Mutant Disko”. Rääkige veel
natuke, millisena te näete Sõpruse
kohta kultuurimaastikul.
Sõprus on vana kino ja seega tähendab see erinevatele inimestele eri
asju. Ühest küljest on ta kultuurimajakas, mis koos Von Krahli, NO99 ja
Kanuti gildi majaga pakub mõnevõrra
teistsugust lähenemist kultuurile. Teisalt on ta kultuurimaja, mis on avatud
teater muusika kino
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erinevatele ideedele ja kuhu inimesed
on ise tulnud oma projekte pakkuma.
Peale selle käin mina „Mutandil” ja minu sõbrad kinos, seega on loomulik, et
need huvid viiakse kokku. Minu jaoks
on oluline, et inimestel oleks olemas
valikuvõimalus.
Mida on oodata järgmiseks, kas on
tulemas uusi põnevaid projekte?
Avasime Riias ülieduka suvekino ja
oleme maha saanud oma esimese filmiproduktsiooniga. Ben Riversi ja Ben
Russelliga filmisime Vormsil möödunud aastal filmi „Pimeduse peletamise
loits”, mis on valitud lugematute festivalide kavva ja mida näidati ka „DocPointi” raames. Suvekinos käis kolme
kuuga umbes 15 000 inimest ja seda
nimetati Riia üheks olulisemaks suvesündmuseks.
Kas filmide levitamine on puhas
metseenlus või ikkagi väikestviisi investeering?
Leian, et kui sa teed midagi hästi,
siis võiks see ka majanduslikult toimida. Iseenesest on Euroopas väga head
levitamisvõimalused, kuid see eeldab,
et tuleb näidata pigem kommertskaupa. Ütleme nii, et kui mul oleks juhataja, siis tõenäoliselt ta vallandaks mu
kohe. Samas tahan, et nii kino kui galeriid areneksid iseseisvalt.
Kas kunsti toetamine ei ole omamoodi anakronism, mis kuulub kuhugi renessansiaega ja Medicite juurde ning mis ei käi tänapäeva kapitalistliku reaalsusega kokku?
Mis on tänapäevane kapitalism?
Inimeste ajaarvamised on erinevad ja

kui eurooplaste mälu väga kaugele ei
ulatu, siis hiinlased võivad asju hinnata hoopis teisel ajaskaalal. Ma arvan
pigem, et tänane tööstusrevolutsiooni
varemetel põhinev arusaamine kapitalismist on anakronistlik. Vaadates, kuidas Silicon Valleys inimesed suhtuvad
ühistegevusse, loomingusse ja innovatsiooni, siis see on juba tulevik ning
pigem on Lääne-Euroopa natuke ajast
maha jäänud.
Rääkige mõne sõnaga Kinoleht: La
Stradast.
See leht hakkas ilmuma ajal, mil
kulude kokkuhoidmiseks koondati kultuuritoimetajaid peaaegu kõigi
päevalehtede juures. Kuna La Strada
on ilmunud erinevate päevalehtede
va
he
lehena, siis püüdsime pakkuda
võimalust, et kinouudised jõuaksid
jätkuvalt lugejateni, kelle jaoks Sirp
või mõni teine kultuuriväljaanne jääb
pisut spetsiifiliseks. Samas sai see leht
alguse ka üldisemast vastureaktsioonist kultuuriosa marginaliseerumisele
päevalehtedes. Teisest küljest on riiklik
kultuurikorraldus üpris hierarhiline ja
La Strada näol tahtsime anda noorematele autoritele võimaluse end filmi
alal väljendada. Seega ei ole La Strada
eesmärk kunagi olnud olla pelgalt reklaamleht — veel vähem on see materiaalselt kasumlik ettevõtmine —, vaid
leht on püüdnud ikka jõudumööda käsitleda kõiki kinoelus aktuaalseid teemasid.
Suur tänu vastamast ja edu ettevõtmistes!
Küsitlenud TEET TEINEMAA

***
Vigade parandus. TMKsse 2013, nr 12 on sattunud viga: artikli „Euroopa muusika
raamatukogud täna” autor on Pamela Thompson.
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Vt lk 72.
Gabriela Liivamäe foto

Peeter
Tammearu
SARAH KANE VON KRAHLI TEATRIS
RAKVERE TEATRI JUHID JA SIHID
TÕNN SARV POPMUUSIKAST
SIR TAVENERI VIIMASED LAULUD
VASTAB ISTVÁN SZABÓ
HEILIKA PIKKOVI TÕSIELUFILM „ÕLIMÄE ÕIED”

