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Et mingilgi viisil koondada VenePDD KLLJHOP}}WX MD YlKHPDOW NVLN
üritajale hoomamatut teatripilti, selleks
on ellu kutsutud teatrifestival „Kuldne
mask”, mis tänavu toimus Moskvas
27. märtsist kuni 15. aprillini. See on
Venemaa suurim rahvuslik teatribiennaal, mis paari-kolme nädala jooksul
esitleb parimat osa suurriigi „aastatoodangust” (eelvaliku teevad regionaalVHG HNVSHUWJUXSLG  MD PLOOH O}SSHGHV
DQWDNVH SUHHPLDG SDULPDWHOH Y}UUHOdavad siis meie teatri aastapreemiaWHJD 7HJXRQçDQULOHVHWHDWULSHRJD
HVLQGDWXGRQV}QDODYDVWXVRRSHUEDOlett, nüüdistants, operett, muusikal,
nukuteater. Viimatise, kaheksateistkümnendat korda toimunud „Kuldse
maski” üldistest mastaapidest annab
ehk aimu kiire statistika. KonkursiSURJUDPPLV Y}LVWOHE OH SRROHVDMD
lavastuse kümmekonnast Venemaa
linnast, mis koguvad üle kolmekümQH WXKDQGH YDDWDMD OLVDNV LJD}KWXVWHle etendustele toimub ridamisi muid
üritusi, ümarlauakohtumistest raamatuesitlusteni. Üks haru sellest suuraktsioonist, allfestivalid Venemaa naaberriikides, ulatub tänuväärsel kombel
ka Eestisse. Juba mitu sügist järjest
on meilgi „Kuldse maski” korraldaWXG NODOLVHWHQGXVWH NDXGX Y}LPDOLN
osa saada parimast, mida tänasel vene
teatril pakkuda.
„Suure” maski all tegutseb festivali ajal mitu eriprogrammi. Siinkohal
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tuleb juttu umbes nädala jagu vältavast projektist, mis toimub alates 2000.
DDVWDVWQLPHWDWXGNXL5XVVLDQ&DVHMD
P}HOGXGHHVNlWWYHQHWHDWULYLVLLWNDDUdina väliskülalistele. Tegu on kuraatoriprogrammiga, seekord tegi valiku
kriitik Jelena Kovalskaja. Tema valitud
viieteistkümnest lavastusest, millest
P}QHG NXXOXVLG ND Å.XOGVH PDVNLµ
ÅDPHWOLNNXµSURJUDPPL}QQHVWXVNRhapeal näha üheksat, veel kaks lavastust oli nähtud varem. Kuraator ei olnud festivali ajaks „varjus”, vaid osales
mitmel kohtumisel välisvaatlejatega ja
NDNRPPHQWHHULVRPDYDOLNXS}KLP}Wteid.
Päevased vestlusringid kujunesidki
VHHNRUG LJDWL DVMDOLNHNV LQIR MD P}WHWH
YDKHWDPLVHIRRUXPHLNV5}KXWDQVHGD
nimme eraldi, sest olen ses riigis sattunud ka teatraalide „ümarlauaüritustele”, kus erialane konversatsioon pöördub ühel hetkel omaette tundepuhanguks, kus ei toimi enam professionaalne argumenteering, vaid pidurdamatu
HPRWVLRRQ7HLVDOWY}LENLQGODVWLQ}XVtuda kolleeg Maris Johannese terase tähelepanekuga, et Venemaa hetkel kihisev-kohisev ühiskondlik elu on toonud
XXWHODYQHPLVWNDWHDWULHOOX7}VLWDRQ
QlLWHNVDDVWD5XVVLDQ&DVH·LOWPlletan kohalike teatrivaatlejate üsna letargilisi olukorra nendinguid. Seekord
oli meiega kohtunud teatrirahva toon
tunduvalt „revolutsioonilisem”, aga
sedakaudu ka konstruktiivsem.

Å.DMDNDVµ/DYDVWDMD-XUL%XWXVVRY7HDWHU6DWLULNRQ
Jekaterina Tsvetkova foto

Venemaal ei pääse muidugi naljalt
Y}LPX VHNNXPLVH SUREOHPDDWLNDVW
Å9}LPWHDWHUµRQJLWlQDVHWHDWULY}Wmeküsimus, loen ühel kohtumisel tehtud ülestähendustest. Muidugi saab
VHGDSUREOHPDDWLNDWW}OJHQGDGDYlKHmalt kahel tasandil: „sisemisel” ja „välimisel”. Viimane on siis otsese poliitiliVHDQJDçHHULWXVHWHHPDPLV9HQHPDDO
W}XVLV WHUDYDOW SlHYDNRUUDOH lVMDVWH
presidendivalimiste valguses, kui vene
teatri praegused teatri- ja kinokumiirid Jevgeni Mironov (ühtlasi Rahvuste Teatri juht) ning Tšulpan Hamatova
}HO LQLPHQH PlUJLE YDKHOH HW QlLWOHjanna kaasasutatud heategevusfondile
on lubatud riiklikul tasemel rikkalikku
toetust) esinesid Putinit promovates
teleklippides; oma toetust Putinile po-

le varjanud ka kaht teatrit juhtiv Oleg
Tabakov. Samas toimib Venemaal unikaalne näitlejate sotsiaalsete tagatiste süsteem. Niinimetatud riigiteatris,
PLGD DLQXNVL 0RVNYDV RQ    W||tavate näitlejate lepingud on eluaegVHGWHDWULMXKWNRQQDOSROH}LJXVWQHLG
O}SHWDGD6HHN}ODEMXLJDWLOODOWNXLG
VHOOHVW DLPXE ND KRRSLV NDYDODW Y}WHW
teatraalide sotsiaalsest tasalülitamisest
— puudub ju elukestva riikliku kindOXVWXVHJD QlLWOHMDO PRUDDOQH }LJXV MD
ilmselt ka vajadus hakata sedasama
riiki oma loomingu kaudu kritiseeriPD 5llNLPDWD MXED VHOOHVW HW QLLVXJXVH NDDGULSROLLWLND W}WWX KLLJHONRQJlomeraatideks kasvanud suurteatrite
trupid (Tšehhovi-nimelise kunstiteatri
trupis 94, Vahtangovi teatris 80, Väiketeater muusika kino
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ses Teatris koguni 131 näitlejat), mille
NRRVVHLVXVW SRRO ÀJXUHHULE QLPHNLUMDV
ilma reaalse tööta ja trupi värskendamiseks ruumi minimaalselt, pole usutavasti just parim keskkond kunstilise
tulemuse sünniks.
 7HLQH WDVDQG ÅVLVHPLQHµ Y}LPXtundlikkus, praktikute sotsiaalne indiferentsus ja ikka veel püsiv hirmuVQGURRP ROL DLPDWDY SHDDHJX N}LJL
esinenud teatrianalüütikute pettumuVHV .}ODV ND YlLGH HW 9HQHPDDOH RQ
jäänud vaid üks kodanikupositsiooniga näitleja, teenelise kunstniku aunimetusest ja kahekordsest riiklikust
preemiast keeldunud (ta ei soovi „selliselt” riigilt mingit tunnustust) Aleksei
Devotšenko Peterburist, kes avaldab
RPD P}WWHLG ND LVLNOLNXV EORJLV /RRPXOLNXOW M}XDPH VLLW NRKH WVHQVXXritemaatikani, mis taas jaguneb laias
laastus kaheks: kunstniku enesetsensuuri sensitiivne hämarala ja 1992. aastast riikliku tsensuuri välja vahetanud
kommertstsensuur, tegijate taset, pubOLNXPDLWVHWMDWHDWULOGLVWSUHVWLLçLO|UWsiv ajaviiteteater. Samas ei saa kuidagi
kinnitada, et ka riiklik tsensuur pole
ikka veel „mineviku igand”, alles hiljuti „soovitati tungivalt” N. linna teatris
mitte lavale tuua XIX sajandist pärit,
ametnikke pilavat vene klassika teost
*RJROLÅ5HYLGHQWµ"6XKKRYR.RE}OLQLÅ7RLPLNµ"YPV S}KMHQGXVHJDÅVHVW
PHLHOLQQDVRQSDOMXDPHWQLNNHMDP}QL
QHLVWY}LEHQGVROYDWXQDWXQGDµ
Eraldi probleemteemana oli välja
toodud publiku muutumine viimaste
aastate jooksul. Teatrist kipub eemale jääma „suur vaataja”, kellele saaks
toetuda „suur teater”, 80 protsenti vaatajate üldarvust moodustavad eakamad, hästi kindlustatud daamid, kelle
eesmärk on sisustada oma rohket vaba
aega, ja pole just raske arvata, missu60

guses laadis teatrit see sihtrühm eelisWDE 9HHO NV ROXOLQH O}KH PLV MlUMHVW
süveneb, jookseb sisse provintsi ja metropoli vahelt. Pealinnast eemal asuvate
linnade teatrid, kel needusena kaelas
kolkliku maitsega kohaliku publiku
teenindamise kohustus, kipuvad nägema oma missiooni vaid tolmunud klassika kultiveerimises, jäädes tänapäeva
WHDWULP}WWHVW YDOJXVDDVWDWH NDXJXVHOH
6LLV RQ P}LVWHWDY HW Å.XOGVH PDVNLµ
programmi polnud eriti asja teatritel
väljastpoolt Moskvat ja Peterburi.
 .XL Y}WDPH DJD HWWH 5& WlQDYXVH
programmi, siis viieteistkümnest laYDVWXVHVW ROLG QHOL 3HWHUEXULVW N}LN
OHMllQXG0RVNYDVW)RUPDDGLS}KLVHOW
Y}LV VHOOHJL QLPLVWX MDJDGD ODLDV ODDVtus pooleks: „suureks” ja „väikeseks”.
Esimesse kuuluksid siis suurtel lavadel
mängitavad vormilt kohati ekstreempompoossed, sisult aktiivselt interpreteeritud klassikatöötlused (Ostrovski,
Tšehhov, Maeterlinck, Shakespeare),
teine rühm on väikelavadel nähtud
uus omamaine draama, mis valdavalt
kasutas dokumentaalainest. „Suure” ja
„väikese” vastandus kajastus selgelt ka
ODYDVWXVWH DMDOLVHV P}}GXVWLNXV ÅHVLPHVHµUKPDODYDVWXVHGYlOWDVLGN}LN
kolm kuni neli tundi, „teise” omad said
ühele poole tunnikesega.
 6LLQNRKDOVLLVSDDUV}QDÅVXXUHNODVVLNDµWHHPDObUJXVHHN}ODJXOEXVHQD
SHDOHJLUXWWDQNLQQLWDPDHWN}LNQlKtud lavastused olid igati huviga vaadatavad), aga nähtud komplektis avaldus
minu meelest ka teatavat kompleksi.
0}WOHQ VLLQNRKDO YHQH QGLVWHDWUL
klassikalavastuste kaanonit, mis oma
esteetikalt valdavalt ei suuda vabaneda kunagise traditsiooni kammitsaist
ega liikuda sünkroonis maailmateatri
suundumustega. On sümptomaatiline,
et veel viimase ajani sai iga vähegi kon-

Å.ROP}GHµ/DYDVWDMD/HY(KUHQEXUJ3HWHUEXUL9lLNH'UDDPDWHDWHU
Maria Pavlova foto

ventsiooni nihestav klassikalavastus
silmapilk juurde sildi „skandaalne”.
Kindlasti tuleb siin mängu ka omamaise lavaklassika kui rahvusliku identiteedi säilitamise funktsioon, ilmselgelt
DJD HL WRLPL UDKYXVH P}WWHOLVH LQWHJUHHULMDQD VHOOLQH Å.LUVLDHGµ Y}L Å.Djakas”, mis radikaalselt väljub kunagi
NRROLWXQQLV OlELWXG W}OJHQGXVUXXPLVW
Õhus olev „sotsiaalne tellimus” (ehk
WHDWULWH S}KLSXEOLN  RRWDE WHDWULOW HHON}LJH 7åHKKRYL KLQJHVWDWXG HWWHOXJHmist papile maalitud maastiku taustal,
PLWWH DNWLLYVHOW VXKHVWXYDLG W}OJHQGXVL7HDWHUROJXY}UUHOGDYPXXVHXPLJD
kus saab aeg-ajalt käia vanu esemeid
XXULPDV MD DMD S||UGXPDWXVH OH P}WLVNOHPDV
 7XQGXV HW SUDHJXVH 5& YDOLNXJD

üritati sellisele suhtumisele natuke liiga kramplikult oponeerida, liiga pealetükkivalt selgeks teha, et „meiegi siin”
ROHPHO}SXNV;;,VDMDQGLVVHM}XGQXG
Mis pole ju iseenesest katastroof, loomulikult olnuks hullem variant piinata
väliskülalisi kopitanud „muuseumilavastustega”. Samas tekib küsimus
valiku ühekülgsusest, sest vene nüüdisteater oma üksikute näidetega kinQLWDE VLLVNL HW ND WUDGLWVLRRQLS}KLVHP
lähenemine ei välista elusa teatri sündi.
Konkreetse näitena oleks omalt poolt
NRKHYlOMDSDNNXGDNDVY}L/HY'RGLQLÅ.ROP}GHµ PLVROLQDJXQLLÅ.XOGse maski” programmis). Välisjooniselt
igati klassikaline akademism, tegelassuhetelt, tegelaste individualiseerimiVHOW DJD YlUVNH KRROLNDOW P}}GHWXG
teater muusika kino
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emotsionaalsusega, oma vääramatu
ORRJLNDJD SDUDGRNVDDOQH W}OJHQGXV
Nägemata jäi programmi kuulunud
Ostrovski „Talendid ja austajad” MinGDXJDV .DUEDXVNLVH W}OJHQGXVHV PLV
oleks ehk üldist pilti tasakaalustanud.
Siinse ülevaate jaoks peaksin aga ütlema midagi programmi kuulunud JuUL%XWXVVRYLODYDVWDWXGÅ.DMDNDµNRKWD
Moskva teatris Satirikon, aga olen kimbatuses. Nii palju on selge, et lavastaja
huvisfääri ei kuulunud suhete liinid, lavastuse teemaks oli ainult ja ainult „puKDVNXQVWµ}LHWLNXQVWLOLVHHQHVHWHRVWXse okkaline rada. Ning kindlasti polnud
tegu surnud teatriga, kaugel sellest.
Neli vaatust ja neli tundi lendasid mööda kui linnutiivul, trupi mängumootor
W||WDVWlLVNLLUXVHO}KNNRQGDVDDOLVY}LV
Y}UUHOGDURFNNRQWVHUGLRPDJDPlQJXY}WPHGWHJHYXVSDLJDGVXKWHOLLQLGW}sitraagika paatos, heatahtlik pila ja rasvane grotesk vahetasid sujuvalt kohti,
ning mis peamine — ka sisulised aktsendid tundusid justkui toimivat. Vähemalt ei mäleta, et Treplevi loojakreeGRROHNVNXQDJLYDUHPN}ODQXGVHOOLVH
usutavusega ka tänases päevas. Ometi
MlL VHGD N}LNH LNNDJL QDSLNV PLOOHJD
sisulise poole pealt seda neljatunnist
show·GWlLWDVHVWNVNLP}WWHOLQHOLLQHL
hakanud „vedama”, alles jäi vaid ekstsentriline ja lärmakas maskeraad „kiikVXJD NXQVWLLQLPHVWHVWµ )HVWLYDOL çULL
SLGDV %XWXVVRYL W||G VLLVNL ODYDVWDMDpreemia vääriliseks.
 9HHO NV 7åHKKRY Å.ROP }GHµ
HWHQGXV5&SURJUDPPLV/HY(KUHQEXUJL W}OJHQGXVHV 3HWHUEXUL 9lLNH 'UDDmateater). Taas ülimalt eredaks timmitud väline vorm, mis seekord töötas
RPHWLSDOMXW}KXVDPDOWNDVLVXOLVHOWDsandil. Lavastuse esimese kolmandiku
ulatuses esitleb lavastaja end kui südametunnistuseta küünikut. Kogu aur on
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läinud tegelaste äärmuslikule karikeerimisele ja madaldamisele (no pigem
WDKDNV |HOGD ÅDOOD ODVNPLVHOHµ  .}LN
Prozorovite majas toimetavad kreatuuULGRQSLLUDWXGP}LVWXVHJDNlQJXQXG
tundeeluga, füüsiliselt abitud, nad ei
suuda sooritada lihtsamaidki argitoiminguid (Irina on lombakas, Andreid
piinavad seedehäired jne). Oma ennast
WlLV V}JHGXVHV HL WHNLWD QDG DJD NDDVtunnet, vaid instinktiivset vastikust,
VHHW}WWX YDDWDMDWH N}PLVHYDG QDHUXpahvakud ei häiri, vaid tunduvad igati
adekvaatse reaktsioonina. Kuid üsna
HQQHO}SSXKDNNDEODYDVWDMDPDKDS}letatud silda uuesti üles ehitama. Inimnäoga tarakanid omandavad korraga
ka inimliku siseelu. Äkki avastad, et
7XVHQEDFKL GXHOOLHHOQH PRQRORRJ N}lab kontekstiväliselt „arukalt”, täiesti
tähelepanu köites, ja selle ootamatus
P}MXYlOMDVVHOJXEHWNDWHLVWHWHJHODVWH
ajukääbiklus on siiski suures osas teadlikult valitud mask, midagi resigneerunud kaitsekihi sarnast argielu labasuse
ja tooruse vastu.
 ,JDOMXKXOHIHNWQHMDOODWDYW}OJHQdus (bravuurikad ja säravad näitlejatööd boonuseks), mille jooksul lavastaMDW}HVWDEHQGKLLOJDYDGHPLXUJLQDND
kanooniline, edasi-tagasi läbihekseldatud tekst ei määra elusas teatris midaJLVHGDWHHEYDLGDQGHNDSUDNWLNXW}OJHQGXVNHOOHY}LPXVHVRQÅW}VWDµP}ni tegelane (resp. LGHH  OHYDWHVVH N}UJXVWHVVH MD ÅKHLWDµ WD VHDOVDPDV N}LJH
sügavamasse porimülkasse.
Venemaa ühe huvitavama keskPLVH S}OYNRQQD ODYDVWDMD $QGUHL 0RJXWåL P}QH DDVWD HHVW QlLGDWL Å%DOtoscandalil” tema lavastust „Lollide
kool”) töödest oli foorumil „Õnn”
(Peterburi Aleksandra teater), mille
aluseks Maeterlincki „Sinilind”. Tegu
oli totaalse teatri „täispaketiga”, mil-

„Õnn”. Lavastaja: Andrei Mogutši. Peterburi Aleksandra teater.
Viktor Sentsovi foto

le visuaalse poole jälgimiseks kippus
ühest silmapaarist väheks jääma. Mitmekümneliikmeline tegelaskond (osa
tegevust valgus saali, pingiridade vaKHOH  SOXVV RUNHVWHU Q}LGXVOLNXG KLLgelnukud, animatsioon jm, mis ilmselt
hakkaks ühel hetkel vaatajat kurnama,
kui ei oleks välja toodud ka teist poolust, hoopis pastelsemates toonides
esitatud lugu perekonnast (algteksti oli
P}LVWDJLN}YDVWLW||GHOGXG NXKXSDrajasti oodatakse uut ilmakodanikku.
Kuna originaalis on tegu siiski lastele
P}HOGXG PXLQDVMXWXJD NXPDV ODYDVtuse esteetikast läbi natuke kramplikNX SGX QRRUHOH YDDWDMDOH W}HVWDGD
et tänapäeva teatri tehnilised vahenGLG VXXGDYDG WlLHO PllUDO Y}LVWHOGD
ND PXXGH PHHGLXPLGHJD PLVW}WWX

näitleja isikupära (trupis oli mitu VeQHPDD WHDWUL MD ÀOPLWlKWH  SLGL WDDQduma tehnilise masinavärgi ees, alates
VHOOHVWHWNRJXWHNVWN}ODVOlELSHDPLNrofonide. Aga kindlasti ei tahaks kahtOXVHDOODVHDGDVHOOLVHWHDWULHOXM}XOLVXVW
üleüldse: ühelt poolt ülim „moodsus”
MD ÅXXHG ODKHQGXVHGµ WHLVDOW N}LJH
ÅYDQDDHJVHPDVµ P}WWHV WHDWULHODPXV
mille lummuse loovad seninägematud
„teatrivalgus”, „teatriasjad” ja muud
DUJLUHDDOVXVHVW N}UJHPDOH W}XVYDG
LPHG/}SXNVNDOLKWVDOWQXWLNDOWYlOMD
P}HOGXG MD PHLVWHUOLNXOW WHRVWDWXG ODvastuskonstruktsioon, mille ambitsioonikus ei mängi üle sisulist tähendusmahtu. See lavastus oli enam kui edukas ka „Kuldse maski” preemialaua
HHV SlOYLGHV QLL V}QDODYDVWXVH ÅVXXUH
teater muusika kino
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formaadi” lavastuse preemia kui ka
kunstnikupreemia (Aleksandr Šiškin).
 .ODVVLND QLPLVWX YLLPDQH N}LJH
krehvtisem pala oli aga Shakespeare’i
„Kuningas Lear” (Peterburi teater PriMXW .RPHGLDQWD  .RQVWDQWLQ %RJRPRlovi lavastuses pealkirjaga „Lear. Komöödia”, mis kuuldavasti on „tavaSXEOLNXWµN}YDVWLLUULWHHULQXG0RVNYD
enamjaolt teatraalidest koosnev publik
tundus sellist stiili aktsepteerivat, ehkki naturalistlikumate stseenide peale
kostis ka oigamist. Pean märkima, et
PXO HQGDO }QQHVWXV SURJUDPPL NDWWXYXVH W}WWX QlKD YDLG ODYDVWXVH WHLVW
vaatust, kuid üldine „pilt” tuli ehk selOHVWNL NlWWH .}QHDOXVHO MXKXO OlNV ODvastaja oma interpreteerimisvabaduseJDN}LJHNDXJHPDOH6KDNHVSHDUH·LOWROL
VlLOLQXG YDLG OGLQH UDDP N}LN PXX
oli keeratud pea peale: tegevuspaik oli
„nihkunud” 1941. aasta NSV Liitu (seeJD7HLVHPDDLOPDV}MDDOJXVVH PHKHG
(meigitud ja seelikutes) mängisid naisRVLQDLVHGDJDP}LVWDJLPHKL9lUYLND
teravalt individualiseeritud tegelasgalerii karismaatilisim täht oli miniaWXXUVHNDVYXNXLGWHUDVHVWWXQGHM}XJD
näitlejanna Roza Hairullina nimiosas.
Asjaolu, et Shakespeare’i välMD P}HOGXG IDDEXOD resp. P}LVWXMXWW
reaalselt olematust kuningriigist, milOH NXQLQJDV RQ OLLJD Q}GHU ULLJLWUL
NHHUDPLVHNV MD Y}LPX MlUHOH VLUXWXYDGNlWHSDDULGÅN}UYDOWµVRELWXEKLLOJDYDOW MXVW 9HQHPDD DMDOXJX N}YHU
peegeldama, pole ju iseenesest „avasWXVµ.XLG%RJRPRORYLNRQVWUXHHULWXG
versioon on erakordselt täpselt kokku
pandud, iga efektile leitud tähendusOLNYDVWH9}WDPHNDVY}LVHOOHVXJXGH
„ümberpööramise”. Naised verejanuliste amatsoonidena ning seelikus
mehed on laval peaaegu alati „kindla peale” minek, ent see toimib ka tä64

hendusliku märgina: selles riigis on
asju otsustama ja relvadega vehkima
SllVHQXG ÅYDOHGµ LQLPHVHG N}LN VLLQ
RQÅQLKNHVµÅS||UGHVµPLWWHRPD}LJHWHONRKWDGHO1LQJP}LVWDJLHLWHJHle lavastus terrorismikriitikaga ainult
Stalini epohhi silme ees hoides, vaid
OLLJXE P}WWHOLVHO DMDWHOMHO ÅYDEDOWµ
M}XGHV VXMXYDOW ND WlQDVH 9HQHPDD
reaaliatesse. Kuna mitmegi näitleja
välimus kinnitas mittevene päritolu,
W}XVLVÅNXQLQJULLJLµHUDOGLWHHPDNVND
rahvusküsimus NSV Liidu nimelises
rahvuste sulatusahjus ja ka praegusel
Venemaal. Vaataja tähelepanu hoiavad aga mitmed erksa teatraalse teatri
YDKHQGLG PLOOHVW P}QHG DVXYDG Vnagi talutavuse piiril. Andmaks aimu
lavastuse üldisest stiilipaletist, üritan
kirjeldada Leari kuningriigi jagamise
stseeni „tütardele”, ehkki teen seda
IRWRGHMDWHLVWHQlJLMDWHWOXVWHS}KMDO
Jagatavat riiki sümboliseeris erootikapoes müüdav kumminaine, millele
on visandatud Venemaa kaart, jagamisprotseduur ise aga seisnes kumminaise kunstfallosega koinimises Leari
poolt.
 9}LE DUYDWD HW PLWPHWH ODYDVWXVse „peidetud” vihjete avamine eelGDNV S}KMDOLNXPDW 9HQHPDD NRQWHNVti tundmist, „rikkumatu” välisvaatleja
VDLVLLWLJDOMXKXONDDVDV}QXPLHWN}LN
Y}LPX MD VHOOH LKDOGDPLVVH SXXWXY RQ
PDGDOUlSDQHMDSHUYHUVQHY}UUHOGDY
PHLG N}LNL DHJDMDOW SLLQDYD WXQJLJD
HQG SUJLV MD N}QWVDV ULQJL YHHUHWDGD
7}VL WHJX SROH WHDE PLV RULJLQDDOVH
P}WWHJDNXLGVHOOHNXQVWLOLQHHVLWXVROL
LJDO MXKXO DQGHNDV M}XOLQH MD WHDWUDDOQH2PDHWWHP}WWHDLQHWSDNXENDW}LN
et lavastus ei pääsenud „Kuldse maski” ametlikku programmi, vaid üksnes
5& YDOLNXVVH .XLJL LJDO SRRO NLQQLWDtakse „ametliku” tsensuuri kadumist,

„Lear. Komöödia”. Lavastaja:
Konstantin
%RJRPRORY
Teater Prijut Komedianta.
Darja Pitšugina
foto

NDVSROQXG%RJRPRORYRPDODYDVWXVHga siiski mingeid „norme” ületanud?
Nüüd siis lühidalt ka „väiksemast”
festivalist ehk dokumentaalteatri projektidest. Verbatim-teatri pioneer Venemaal on tänaseni edukalt tegutsev
7HDWUGRF NHOOH OlKHQHPLQH RQ U}KXWDWXOW V}QXPLNHVNQH ODYDVWXVH NXQVtiline vormistus aga teisejärguline. SelOHOWWHDWULOWROL5&SURJUDPPLM}XGQXG
lavastus „Kahekesi sinu majas”, mida
kevadtalvel sai näha ka Tallinnas. Kuid
autentsed tekstid, intervjuud, päevikuPlUNPHGMPVRQM}XGVDOWOLLNXQXGND
WHLVWH WUXSSLGH ODYDGHOH .}LJH VRRMHP
mälestus jäi Moskva Praktika teatri la-

vastusest „Vanaemad” (lavastaja Svetlana Zemljakova). Lakooniline vorm ja
teostusprintsiip, mis sai trupi energeetiNDDELON}YDVWLWlKHQGXVPDKWXMXXUGH
Noored näitlejannad mängivad eakaid
Siberi memmesid, kes pajatavad külla
V}LWQXG DMDNLUMDQLNXOH RPD HOXNlLJXVW
See on neil sama ühetooniliselt voogav nagu rahvalaulud, mida „memPHGµ DMDNLUMDQLNX U}}PXNV ND YDSUDOW
N}}UXWDYDG+HDQlLGHWHDWULVWNXVRQ
Y}UGVHOW }QQHVWXQXG NlWWH VDDGD QLL
VRWVLDDOQHSRHHWLOLVÀORVRRÀOLQHNXLND
teatraalne tasand, kuid ükski neist ei
mata teist kinni, jättes ka alternatiivsed
W}OJHQGXVY}LPDOXVHGDYDOL
teater muusika kino
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Huviga vaadatav oli ka sama teatri „Illusioonid”, autor-lavastaja ja üks
RVDOHMDWHVW ,YDQ 9}U}SDMHY NHOOH WHNVte („Hapnik”, „Unenäod”) on ka Eestis
PlQJLWXG .}QHDOXVHO MXKXO HL ROQXG
WHJXGRNXPHQWDDOWHNVWLJDYDLGÀNWLLYse loo ümberjutustamisega, mis samas
NRKH O}KXWL hNV QlLWOHMD DOXVWDE VLLUD
}KLQDJD VHHELRRSHUOLNNX OXJX KH YDnapaari suurest armastusest, järgmine
näitleja esitab uue versiooni, väites, et
paari naispool oli kogu elu kiindunud
hoopis teise mehesse, järgmine näitleja lööb taas kaardid segamini ja esitab
toimunust hoopis uue variandi, järgmine omakorda uue, kuni moodustub
absurdne ringahel. Kahtlemata teravPHHOQHMDO}EXVNXLGQDWXNHHKNOLLJD
Å}KXNHµSDODWlLVYHUHOLVHWHDWULHODPXVH
sünniks.
Küllalt originaalne oli üks verbatim-printsiipi kaasav tantsulavastus,
Å6}GXUL OXJXµ ,JRU 6WUDYLQVNL VDPDQLPHOLVHVWODYDWHRVHVWRQY}HWXGDLQXOW
pealkiri). Hollandlaste Guy WeismanQLMD5RQL+DYHULORRGXGNRUHRJUDDÀD
ÅVLVVHµ ROL ÅDVHWDWXGµ UHDDOVH YHQH V}durpoisi lugu, kes istus tantsijate vaKHOHSDLJXWDWXGV}GXULNRLNXOMDRVDOHV
ODYDVWXVHVRPD´NRKDOROHNXJDµ7HPD
teksti edastas aga teatraalses mustas
kostüümis naistantsija, mis andis tulePXVHNVVQDRPDSlUDVHY}}ULWXVHIHNWL(WWHY}WPLQHMlLPHHOGHNXLNDWVHWXV
siduda esmapilgul nii erinevaid nähtusi nagu enamasti väga abstraktsete kategooriatega opereeriv nüüdistants ja
UHDDOVHOW V}MDYlOMDOW QDDVQXG UHDPHKH
tsenseerimata päevikumärkmed.
Veel kolm elamust sellest rubriigist,
mis jäid aga oodatust lahjemaks. Natalja
Mošina näidendi „Kuumus” lavastusel
(taas teater Praktika, lavastaja Vladimir Agejev) paistis olevat ambitsioon
esindada ründavalt riigikriitilist posit66

siooni. Grupp relvastatud terroriste on
Y}WQXG SDQWYDQJL KH 0RVNYD NRQWRUL W||WDMDG ULLJL M}XVWUXNWXXULG DJD HL
osuta pantvangidele mingit abi, „rahvas” kerib tuhandeid kordi Youtube’i
lekitatud videot, suutmata teadvustada,
et tegu on reaalse ohuga. Vastu ootusi
NXNNXV ODYDVWXV Y}L YlKHPDOW QlKWXG
HWHQGXV  DJD YlOMD ORLG MD YlVLQXG %Xtafoorsete relvadega vehklemine ei tekitanud mingilgi määral illusiooni oluNRUUD W}HSlUDVXVHVW .HQWVDNDV QlKWXV
oli ka pooletunnine etüüd „Jumalad on
langenud” üsna tuntud lavastaja VikWRU5}çDNRYLUHçLLV (HVWL'UDDPDWHDWUL
mängukavas oli veel hiljaaegu tema väga huvitav lavastus „Mängud tagahoovis”.). Ema ja tütre tüütavalt olmeline ja
riiakas dialoog kordub eri variatsioonides (kellegi tundmatu briti noorautori
tekst), viimaks saabub rahu ja leppimiQHNXLGSHDPHP}LVWPDHWNVGLDORRgi osapooltest on lahkunud teispoolsusse (kuigi seda sain teada alles festivali
teatmikku lugedes). Näis, et see, vähemalt omapärase mängupaigaga meelde
jäänud lavastus — mängiti ühe ajakirja
WRLPHWXVHN||JLV³ROLJLP}HOGXGVXKteliselt tagasihoidliku katsetusena.
 $HJNRNNXY}WWHNV1lKWXEHWNHHruline, kohati äraarvamatu käitumisega suurriik on jäänud endiselt problemaatiliseks partneriks tema rüpes
tegutsevale teatrisüsteemile. Kord suUXE WHGD M}KNUDOW ÅRPD WHUULWRRULXPLOHµNRUGRQWlQXYllUVHNVIRRQLNVN}Lge pöörasematele fantaasiatele. Teater
RPDOW SRROW Y}LE SDNNXGD XQXVWXVW MD
lohtu, aga olla ka rahurikkuja ja perekonna „must lammas”.
 .LQGODVWL M}XDE VHOJL VJLVHO P}QL QLPHWXV Å.XOGVH PDVNLµ DÀåLOW ND
(HVWLVVH6RRYLWDQY}LPDOXVWNDVXWDGD
Moskva nihkub meist järjest kaugemale.

IN MEMORIAM
SILVIA LAIDLA
20. X 1927 Ɇ 3. V 2012
Kui poleks Tammarusid, poleks mind praegu siin. Neis oli alalhoidlikkus,
oma kohast kinnihoidmine, maakamarast kinnihoidmine. Metsa joosta on ju kerge, eks ole? Mulle siin ei meeldi, tšau, lähen ära, lähen metsa, söön mustikaid,
WDOYHONlELVHHPQHLGYHVWOHQVHDOOLQGXGHMDORRPDGHJD5RPDQWLND$JDHOXRPD
NDUPXVHVRQPLGDJLPXXG.}LNHLVDDMXPHWVDMRRVWD6LLV2VNDU.XQLQJDVWles: „Laidla pani Kitzbergi „Libahundi” paika.” Nii mulle räägiti. Aga ega ma
WDKD|HOGDHWPDVDPDPRRGLP}WOHVLQVLLVNXLQRRUHQD7LLQDWPlQJLVLQ6HHRQ
aastatega tulnud.
„Vastab Silvia Laidla”
Teater. Muusika. Kino 1997, nr 8-9
teater muusika kino
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IN MEMORIAM
LAINE MESIKÄPP
27. II 1917 Ɇ 5. V 2012
 -XXEHOLODXOXSHR HHO Q}XWXG /DLQH 0HVLNlSDOW HW WD SDQHNV RPD NDUMDVHKHOletuse sisse ka lubadused parteile, et mitu liitrit piima lehmalt lüpsame ja mitu
WVHQWQHULWYLOMDNDVYDWDPH.OO/DLQHQLKYHUGDVHWUHJLODXOXHLVQQLVHOOLVHGV}QDGQDJXYLOMDVDDNMDYlOMDOSV/}SXNVWXOLLNNDPRNDRWVDVWOXEDGXVDQGD$JD
kui laulmiseks läks, siis jäigi lubadus vaid lubaduseks. Hiljem ahastanud Laine
suurte ülemuste ees, et oh vaene vana pea, teatris nii palju teha ja närv ka sees.
(NVVHHSlUDVWOlLQXGNLOLLWULGMDWRQQLGPHHOHVW
Rein Sikk, „Rahvalaulik Laine Mesikäpp hoidis tantsuema ehet”
Eesti Päevaleht 15. XI 2008
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