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KÄHRIKUPÜÜK SAUNALAVAL

22. Saaremaa Miniteatripäevad

Kaspar Viilup

Täiesti hullumeelne idee. Ma ei ole eriline

näitleja. Ausalt öeldes olen lausa kohutav

näitleja. Aga nagu on öelnud ka Faina

Ranevskaja: saunas saab enam-vähem

samaväärt tunde. Seepärast võtsingi

julguse kokku ja haarasin Ukerdajatel

kraest, kuna tegu on tõeliste saunagurude

ning teatrilava meistritega. Pärast kiiret

nõusolekut kuulsin, et isegi nende

esimesed palad sündisid saunalaval – olin

veendunud, et leidsin õiged meistrid, kelle

õpetussõnad enda mälusagaraisse

salvestada.

Juba esimese leiliviske ajal tundsin, et

need mehed teavad, mis toimub. Minevik,

olevik ja tulevik saavad üheks. Pärast

põgusat tutvust ning hoogsat leililoopimist

jõudis jutt viimaks nende bändini ning

mõistsin, et teatud punktides tunnevad nad

seda kooli minust ehk paremini. Osa neist

on siin käinud nüüdseks suisa kuus aastat

nii muusikalise kollektiivi kui ka teatritrupina

ning see on andnud neile oskuse näha siin

koolis seda, mida mina ei näe.

Ukerdajad on midagi uskumatut – nende

(sauna)lavaline olekki kinnitab, et kui lasta

kokku niivõrd suur hulk isiksusi, siis saab

sellest tulla ainult üks emotsioonide virvarr

ning seda kinnitab ka nende jutt.

Kuigi nende bändi perkussioonivend Ringo

käis iga veidikese aja tagant saunast

jooksuga väljas, siis vaimsust see ei

kõigutanud.

Nende jämmivat ning piiritult hullumeelset

olemust selgitabki pajatus, mis neil

samamoodi mänglevalt üle huulte voolas:

neil olevat olnud au koos musitseerida

maailmakuulsa one-hit-wonder’i „I Just

Died In Your Arms Tonight“ autori Nick Van

Eede’iga, kuigi ei pea nad meest enda

iidoliks. Laulja Lauri küll suunurgast julges

seda väita, kuid vaid põgusalt – seda tõesti

vaid põgusalt.

Pärisin noormeestel ka selle kohta, kui

aktiivselt nad bänditegemisega hõivatud on,

mille tõttu jõudsingi loo tuumani.

Kunagistest Viru Folgi tänavakontsertidest

on jõutud olukorrani, kus lähemate kuude

jooksul läheb ahju debüütalbum.

Tõepoolest, selles higistavate meeste

kaardiväes selgus, et sel suvel jõuavad

need Rakvere lavaprofessionaalidest

tüüpide muusika viimaks ometi

poelettidele. Peagiilmuvale heliplaadile

lisaks toimub neil ka üle-eestiline suvetuur,

millega loodavad noormehed koguda

tuntust ja fänne.

Tormakale algusele järgneb paraku ka

tormakas lõpp: Madis, Tanel, Lauri, Ringo

ning Tõnis jooksid aadamaülikonnas õue

ja nõnda jäi üürikeseks meie meeleolukas

saunapidu.
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Viimsi Kk K.O.K.K. ja lendavad püksinööbid

Miniteatripäevadel kohtume Viimsi Kk

K.O.K.K. näitlejatega. Seekord on Tallinna

külje alt Saaremaale kohale tulnud kaks

truppi. Juttu vestame aga teisel päeval

lavale astunud rühmaga. Viimsi kooliteatri

diletantide hulka kuulub noori mujaltki,

kampa võetakse kõik, kellel huvi näitlemise

vastu.

Kooliteatri juurde on tee leidnud igaüks

omamoodi: kes õpetaja suunamisel, kes

omal initsiatiivil. Kuid kõik on oma valikuga

rahul ja arvamusel, et kooliteatrit on vaja,

sest see aitab noorel ennast avastada ja

arendab tema sotsiaalseid oskusi. Kui igal

inimesel ei pruugi elus vaja minna

matemaatikatunnis õpitud Pythagorase

teoreemi ega kodus enam iial NaOH

sisaldust Torusiilis määrama ei hakka, siis

huviringidest kaasa saadud teadmised ja

oskused kuluvad elus alati ära.

Viimsi noorte lavastuski jutustab loo

inimese eneseleidmise teekonnast. Idee

sündis kahe näitleja koostöös ning on

kokku pandud nende isiklikest

kogemustest.

Kui rääkida rühmaga nende põnevatest

kogemustest ja juhtumistest laval, siis

meenub noortele nii mõnigi huvitav seik.

On ette tulnud erinevaid äpardusi

kostüümidega: küll püksinööbi  lahtiminek

keset etendust või süüdatud tiku kukkumine

kleidi voltidesse. Samuti proovidest, kus

rekvisiidid muudavad asukohta ebasobival

hetkel. Muidugi on juhtunud ka seda, et

elatakse rolli liialt sisse. Suur pühendumus

teatrile annab tunda ka noorte eraelus, tihti

meenuvad vahvad seigad või vaimukad

repliigid proovidest, mille tähendust teised

mõista ei pruugi.

Viimsi Kk K.O.K.K. soovitab kõigil kahtlejatel

kooliteatriga lähemalt tutvust teha, sest

kaotada ei ole midagi, saab ainult võita.

Kogemused ja uued tuttavad kaaluvad alati

üles teatrile kuluva vaba aja. Trupi sõnum

kõigile on järgmine: teatrit tuleb nautida,

mitte võtta kui kohustust, sest just nii tekib

positiivne elamus ja hea tunne tehtust.

Ingeborg Virveste

Leili ootavad tagumises reas Tõnis Kipper, Viljar Aro, Jaak Allik ja Indrek Saar. Istuvad Alo Kurvits, Tiina Luks, Kersti Kreismann,

Gerda Kordemets ja Mele Pesti.

Leililõksutajate vanne:

Pöide vanasõna ütleb, et supp ilma soolata ja saun ilma vihata pole midagi väärt, nii nagu teatritükk kriitikata on ju päris asjatult

mängitud. Sõrulased on öelnud, et ega saunalõhna saa kotti panna, seega ei saa meie ka laval toimuva kohta oma mõtteid endale

hoida. Kõruse kandi saunalised ütlevad ikka, et kes see leili eest enne raha maksnud, küll aga peab teatrilavalt tulija oma vigade

eest maksma. Lömala vihtlejad teavad kõnelda, et leil on vanem kui meie, kindlasti on siis ka kriitika vanem kui laval asjatajad.Seda

kõike arvestades vannume, et  meie leililõksutused on parajalt särtsu kuumusega ja mõnusalt mõttekad.
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„Üks, kaks, üks teist?“
Sandra Kahu

Miniteatripäevade avamisel toimunud
valimiste ajal muutus saalis olnud rahvas
pisut ärevaks: sosinaid kostus nii
esimestest kui ka tagumistest ridadest. Nii
nagu igal teiselgi aastal, valiti seegi kord
õpilasþürii. Halastamatu fortuuna tegi aga
tänavu andestamatu vea: teiste üle kohut
mõistma valiti Saaremaa ÜG näitetrupi
Kreisis liige Mikk Rang. Kuhu jäi „üks, kaks,
üks teist“?
„Jah, ma olen sellest veast vägagi teadlik,“
lausus ebaseaduslikul teel þüriisse valitud
Rang kindla meelerahuga, väites, et
tegemist ei olnud pettusega, vaid tühipalja
lavanärvist tingitud eksimusega. „Minu
arvates on see väga õiglane süsteem,“
lausus kreisislane, kes ei tundnud enda
õlgadel lasuvat mitte mingisugust süüd.
„Kui nüüd aus olla, siis pean tõdema, et
poliitil isest vaatenurgast lähtudes on
õpilasþürii arvamus täiesti kehtetu,“
kommenteeris situatsiooni Viljandi
Gümnaasiumi Teatriansambli liige Erik
Mikk, kes on Miniteatripäevadel esimest
korda. „Tulime siia suurte lootustega ning
usus, et tegemist on ikka ausa üritusega,“
mõtiskles mulk, „kindlasti oleks tulnud
korraldada kordusvalimised.“ Meelehärmis
viljandlane tõstatas küsimuse:
„Millised oleksid tulemused olnud siis, kui
valimine olnuks õiglane?“

Vastust küsimusele tahavad leida ka
Orissaare Gümnaasiumi Mo näitetrupi
liikmed. „See oli kindlasti vandenõu,“ sõnas
noomivalt Merily Porovart, kes on minikatel
juba mitmendat korda. „Järgmisel korral
osalemine on suure kahtluse all,“ sõnas ta
kindlal toonil, lisades, et trupis oli liikmeid,
kes pidid ebaõigluse tõttu avama
salvrätikute pakid, et pisaraid põskedelt
pühkida. „Taavi Teevet oli väga nördinud,“
lausus Porovart, selgitades, et õiglaste
valimiste tulemusena oleks õpilasþüriisse
kuulunud just Teevet.
Viha kreisislaste vastu mokatel siiski ei ole
tekkinud. „Rang on ju ka inimene,“ sõnas
Orissaare elanik ning jõudis pärast lühikest
mõttepausi järeldusele, et võimalused
õpilasþürii eripreemia saamiseks seeläbi
ainult kasvasid.
Mikk Rang ise on tööpostil hea meelega:
„Ma pigem tunnen, et teistele on liiga
tehtud,“ sõnas ta, kurbusenoot hinges.
„Teatrilava on siiski kõige südame-
lähedasem,“ jutustas mees ning pidas
mainimisväärseks ka varasemaid
kogemusi Kuressaare Linnateatris
kaasalöömisel, „usun, et minu arvamust
võib usaldada.“
Kreisislane teeb oma valiku südame-
tunnistuse järgi. „Eks ma üritan ikka kõike
jälgida, aga põhiline on näidendi sisu,“
kommenteeris Rang, lisades, et mõningal
moel on võimalik ka tulemusi mõjutada.“
Väike altkäemaks on ikka teretulnud,“ naeris

ta Ukerdajate kontserdile rutates.
(Hiljem selgus, et tegemist on siiski
traditsiooniga. „Igal aastal kolmandal korral
seda ei öelda,“ sõnas kindlameelne ürituse
korraldaja Rita Ilves.)

„Me tulime presidendi eelmise tööautoga!“
Krete Sema

Astun laupäeva keskpäeval koolimajja ja
märkan, et minikad on taas kord täies
hoos. Inimesed kil juvad ja seejärel
kallistavad üksteist, kes jällenägemis-
rõõmust, kes lihtsalt õnnest. Kiljumise uus
ja võimas laine kostub üle koridori, kui
saabuvad rahulikult ja enesekindlalt
osalejamärkideta Kolga Kohaloli jate
esindajad Teijo Idavain ja Indrek Põldver.
„Mida te siin teete?!“ küsin poistelt.
„Minikatele tulime!“ hüüavad nad rõõmsalt.
Küllap see ongi ainukene loogiline vastus
ning tegelikult ei tohiks olla isegi üllatanud.
Olles eelnevalt osalejate nimekirjaga
tutvunud, nägin, et sealt puudusid Kolga
teatritrupp. Eelmise aasta minikaid
arvestades oleks loogiline järeldus, et nad
ka sel korral, vaatamata nimekirjas
mitteeksisteerimisest, kohal on. Nimelt on
selle trupi liikmed Teijo Idavain, Indrek
Põldre ja Ruudi Rand  saaremaistest

teatripäevadest nii vaimustunud, et on
kohale tulnud juba teist aastat järjest ise
laval üles astumata.
„Miks te üldse tulite?“ pärin noortelt.
„Palun vabandust! Tegelikult tulime ilusaid
Saaremaa naisi vaatama… ja kabareed!“
sõnab Teijo nii siiralt ja rõõmsalt, mis
tähendab, et tulemine on olnud hea otsus.
„Saare tütarlapsed sulasid, kui meid
nägid! Ütlesid, et võtke nii palju toitu, kui
tahate,“ jagab Kolgast pärit abiturient enda
esimesi selleaastaseid emotsioone.
Saaremaa Miniteatripäevadest osa-
saamine mitteosalejana on omaette
kogemus. Muidugi on kõik oodatud, kedagi
ei jäeta kõrvale. Organiseeritakse lausa
eraldi ruum, mida öölised ise hellitavalt
Kapiks kutsuvad ja mille ukse peal on uhke
silt „Külalised“. Tegemist on armsa
pisikese ruumiga, kus Kolga Kohalolijad
on ennast õdusalt sisse seadnud.
Kohale on tulnud Kolga omad  tervelt viie
erineva autoga, sest hääletamine kuulub
kogu protsessi juurde.  „Me tulime
presidendi eelmise tööautoga. See tuleb

küll ära mainida!“ rõhutab Saaremaa
pinnale jõudmise teekonna eril isust
Indrek Põldre.
„Aga miks te Kapis magate?“ usutlen
noormehi.
„Seda tuleks Ritalt küsida!“ vastab Indrek
kiirelt.
Miniteatripäevade ema kommenteerib
olukorda järgmiselt: „Garderoobis polnud
lihtsalt ruumi!“
Enim tõmbabki Kolgast pärit poisse
kabaree. Ka kabaree enda üks olulisimaid
esinemisi on just Saaremaa minikatel,
sest siis on kohal kõige elavam publik,
samas ka kõige kriitilisem.
Kabaree oli muidugi taas kord ülivinge,
aga kui nad seal vahekäigus kõhutantsu
tegid, siis tütarlaps lihtsalt kõndis vot
täpselt minust mööda.  Kui Kolga on nii
palju vaeva näinud ja kohale tulnud, siis
võiks seda asjaolu ikka veidi jälgida,“
naljatleb Teijo Idavain, kes ühtlasi Kolga
Kohalolijate lõpetajana annab märku, et
need ei jää kindlasti tema viimasteks
Miniteatripäevadeks.

Milline altkäemaks on Mikule

meeltmööda?



Märts 201322. Saaremaa Miniteatripäevad

374. SÜG-Press

4

Sandra Kahu ja Kaspar Viilup

Kreputlased „Lumivalgeke“ (Rita Ilves)
Me kõik teame, kes on Lumivalgeke. Seitse
pöialpoissi on meile nagu vennad,
eeldades, et me kõik oleme muinasjutte
lugedes üles kasvanud. Väga eluterve ning
voolava interpretatsiooni suisa
oksendamiseni ülekasutatud loost tõi
lavalaudadele Kreputlased, sõlmides lihtsa
loo ühtseks tervikuks kõigile tuntud
poplugude läbi. Ja selline peegel võiks
kodus ju endalgi olla – kaunistuseks
kapinurgalgi...

OG Mo-teater „Herakles“ (Mare Noot)
Nukufilmiliku lapselisuse ning robust-
susega hiilgas Orissaare Gümnaasium:
nende tormakas ning kohati suisa
ülevoolav läbijooks tohutu mahukast
Heraklese legendist oli kiire. See oli isegi
sedavõrd kiire, et kui lõpuks oli õhkutõus,
siis jäi küsimus – mida ma just vaatasin,
kuhu lennatakse? Kuldne hirv ning Nemea
lõvid said aga kütitud ning Herakles jäi
kangelaseks.

Kreisis „Lapsehukkaja“ (Sirje Kreismann)
Martti Mägi, endine Valgepoiss, oli sel aastal
hoopis teises rollis. Samamoodi oli veidi
teisele rajale läinud ka Sirje Kreismann. Kui
eelmine aasta nägime tema sulest imelist
ühistööd kodukooli saladustest, siis
seekord oli kukkumine. Morbiidne
lähenemine Marie Underi ballaadile
„Lapsehukkaja“ mõjus isegi näitlejaile
sedavõrd, et taustaks klaverit mänginud
Marttil hakkasid pisarad kukkuma. Kõik oli

reaalne. Liigagi reaalne ehk, et seda
neelata niivõrd lühikese aja jooksul.

Tallinna Kristiine Gümnaasium DNA
“Eksperiment” (Mart Usin)
See oli nii sügav, et ma vajasin batüskaafi.

Viimsi Kk K.O.K.K. „Eksisteerimise ABC“
(Daniil Merkuriev)
ABC ehk alustame algusest ja teeme puust
ning punaseks... Ei kujuta ette, kes oleks
olnud võimeline seda teksti andma
kooliteatrifestivalil edasi nii, et publikut ei
valdaks kohutav haigutamistõbi. Eksistentsi
üle arutlemine on alati riskantne teema,
mõnusat lähen-laenan-naabrilt-piima-
vaheldust tõi siiski geniaalne, kuid ainuke
meesfiguur trupis.

Paide ÜG Maski Taga  “21.12” (Marju
Mändmaa)
Mõnus, et taas kord tuli meieni maailma-
lõpp. Maailmalõpunälg lähikuudel oli
muutunud niivõrd suureks, et ma olin
suutnud selle lausa unustada. Nüüd on see
taas kord hauast välja kaevatud, aga mul
oli lõbus. Paide noored tõid meieni loo
sellest, kuidas kõike kardetut ei juhtunud,
kuigi kamp ebausklikke noori ka pärast
täielikku rahu siiski veel arvasid, et midagi
ekstraordinaarset on juhtunud, paraku tõi
neid maa peale tagasi näiliselt täiesti
seosetu detail: üks liigselt kastmene burger.

SÜG Krevera  „Elu on lugu“ (Rita Ilves)
Krevera kvaliteetset taset oli saalis liigagi
tunda, kordagi ei tekkinud piinlikkustunnet
ja sai vaid nõjatuda kergelt tahapoole ning
oodata näitetrupi koorekihi lavale ilmumist.
Igal juhul tegi koorekiht enda tööd väga
nauditavalt ja ootuspäraselt. Kuid kas
kooliteatrilt saabki alati midagi üllatuslikku
nõuda? Vahel ongi hea näha laval midagi

vana ja tuttavat. Laval ei pea alati aset
leidma üks suur ja võimas eksperiment,
millega õpilased oma võimete piire
kombivad.

Rapla Riinimanda Teater „Teener“ (Valter
Uusberg)
Jah, on muusika, keegi sagib mööda lava
ringi, kohale veereb tüüp ratastoolis, kelle
välimust ei saa jätta võrdlemata Jaan
Tättega ning „Teener“ hakkabki peale. Kas
just algas üks esimese päeva parim
etendus? See lajatas päevale kindlasti
korraliku punkti. Kuhu jäid ülemängimine,
põhjendamata muusikaline kujundus, halb
diktsioon? Need kõik jäid kuhugi eelmiste
etenduste unustuste hõlma. Joomine,
ämblikutapp ja Ämblikmees - kokkuvõttes
tõi loo sügavam sisu pisara silma.

Näitemänguklubi Altermannid
“Tuhkatriinumäng”(Auli Auväärt)
Printsessid ning muinaslood on sel aastal
miskipärast moes. Teine päev sai alguse
suhteliselt vastakate emotsioonidega.
Tohutult unisena hommikul saalis istudes
ning olles varem uurinud veidi selle
üliolulise kodumaise draamateksti
tagamaid, siis kartsin väga keerulist
pooltundi küündimatu sotsiaalkriitilise
monoloogiga. Asjale oli lähenetud aga
teisiti – suisa naiivne vaatenurk oli selle
materjalile värskendav ning uus. Küsimus
seisneb selles, kas see oli ka põhjen-
datud...

Viljandi G teatristuudio “Metsarahvas”
(Silvia Soro)
Saarlased on mererahvas. Säärane
haldjalik lugu metsainimestest mõjus
esialgu ehmatusena, kuid säärasesse

SIIN ON VÄGA PALJU SÕNU KIRJAS
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rehepaplikku loosse oli lihtne kiiresti sisse
elada – Viljandi Gümnaasiumi teatristuudio
visualiseeris pildi, mis on liialtki reaalne.
Reaalsus on aga subjektiivne mõiste: kuni
lõpuni jäigi meie südameisse segadus, kui
võsas ei elanudki südametuid metslasi,
siis mis tegelikult toimus. Samuti jäid minu
lootused täitmata – ma lootsin tõesõna, et
on mõni puunäitleja, kellel puudub teine
roll, kes ongi Viljandist Kuressaarde tulnud
vaid selleks, et mängida liikumatut taime.

H. Treffneri Gümnaasium  “Võluõunad”
(Kadri Kosk)
Automaadivalang saalis istujate suunas.
Nutt ja hala, rõõm ja kilked – emotsioonide
virvarlik spektaakel jõudis lavalaudadele
Hugo Treffneri Gümnaasiumi poolt, mis
kujutab justkui kääbiklikku retke: rännakut
selge sihi suunas ehk praegusel hetkel
õunapuude juurde, millega saab süstida
emotsioone. Head meelt või suurt kurbust,
see sõltub õuntest. Taas kord jõudsime
aga kultuslike muinasjututegelaste ja
romantistliku armastusloo juurde. Kõik käib
sama rada, kuid lihtsalt vorm on erinev –
see vorm oli aga väga nauditav ning hea.

Rakvere RG Karla”Estonia” (Tiina Kippel)
Estonia teatrit teame kõik, kuid Rakvere
Reaalgümnaasium tõi meieni selle
väljapeetud teatrihoone avamispäeva.
Avamisel oli seal elektrikatkestus, mille
tagajärjel oligi võimalus meil kuulata
mõtisklusi Anna Haavalt, Gustav Suitsult ja
teistelt Eesti selleaegsetelt haritlastelt, kuid
see ei olnud põhiline   põhiline oli hoopis
see, et kätte võeti probleemid, mis olid
aktuaalsed tol ajal, kuid millest võib täiesti
vabalt rääkida ka tänapäeval.

H. Treffneri G Unenäoklubi “28. märts
1941” (Jan Teevet)
Miniteatripäevadel on Unenäoklubi kiire
tasemetõusu läbinud ning saavutatud
tulemus pole üldsegi madal. Lugu Virginia
Wolfi traagilisest surmast hoidis sel korral
publikut erksana eelkõige ootamatu
valgusmänguga. Vinüülplaadimängijast
kostunud muusikasse kadunud sõnad
võisid endaga viia ka tagumiste ridade
soovi tükist aru saada.

Rakvere G Teatriansambel “Unistuste
hotell” (Aili Teedla)
Viimaks ometi on näha läänemaailma
kuldaja variatsioone ka kusagil mujal kui
kabarees. Rakvere Gümnaasiumi
Teatriansambel tõi meie tohutult
mastaapse loo hotellist, kus on palju
sissepääse, kuid väljapääsud puuduvad.
See on koht, kus kõik saab tõeks, mida
soovitakse. Mainimisväärne on see, et
lisaks standardsele näitlemisele oli seal
esindatud tohutu hulk eripalgelisi talente
nagu kasvõi andekas 7. klassi poiss, kes

mängis nii saksofoni kui tegi ka imeliselt
beatbox i. Kui välja arvata mõned
ebaõnnestunud naljad, siis oli ikkagi
mõnus istuda ja seda lihtsakoelist lugu
jälgida.

Viimsi Kk K.O.K.K. “Klaar” (Eva Kalbus)
Kooliteatris tuleb ilmselt tihti ette, et etendus
ei mahu lavale ära ning appi haaratakse
kogu ruum. Publiku sekka peitunud
näitlejahakatis üllatas sel aastal just
etenduses “Klaar“. Pimedast saalist
kardina tagant lava pealt kostunud
tarkuseterad ning õpetussõnad jõudsid
rahvani nii näo kui ka seljaga publikusse
seistes. Lugu noorte eneseotsingutest
neidude ning noormeeste kaudu jõudis
küll selge diktsiooni tõttu kuulajate kõrvu,
kuid kas paljudele neist oli see ka
arusaadav...

Rakvere RG Protest  “Kastis” (Anett
Rannamets)
Elas kord üks mees, ta ei saanud lapsi, ta
ei saanud AIDSi, tal ei olnud sõpru. Terve
ühiskond vihkas teda, isegi poomisnöör
vihkas teda. Ta elas kastis. Rakvere
Reaalgümnaasiumi trupp tõi meieni
kurvameelse ning suisa melanhoolse loo
ühest homoseksuaalsest mehest, kes
suutis panna terve saali mõtlema sellele,
et kas ka meie oleme ebatolerantsed ning
kas meie austaksime sellist indiviidi, kes
ei suuda isegi laval olles välja öelda sõna
„homo“.

SÜG Kreisis “Stiiliharjutused”(Sirje
Kreisman)
Õdus pärastlõuna hubases kohvikus
lõppes liigagi ruttu – toimunud on
bussiõnnetus. Sama lugu räägivad
mitmed inimesed erinevat moodi. Kuigi
kontseptsioon kui selline oli tohutult
intrigeeriv ning pidevalt püsis hinges ärevus
saabuva pärast, siis kahjuks vähene

harjutamine ning kohatine näitlejate
kohmakus muutis nautimise keeruli-
semaks. Kõigele vaatamata pean siiski
nentima, et nende probleemide aktuaalsus
suutis panna mind huvituma algmaterjalist.

Karksi Noorteteater O “Minu sõbra lugu”
(Silvia Soro)
Koolivägivald on väga halb – selle kliðeeliku
fraasiga võiks ju näiliselt suisa kogu selle
tüki kokku võtta, kuid selles on tõetera. On
ju juba kultuslikus Eesti noortefilmis
„Röövlirahnu Martin“ öeldud, et kui sulle
keegi ei meeldi, siis tuleb tema tossudesse
pissida. Kas on siin õigus nüüd
kodumaistel filmitegijatel või jääb jämedam
ots ikkagi Karksi noorteatri „O“ teatrihuviliste
kätte, seda peab igaüks ise otsustama.
See on aga selge, et noorte näitlejate
kaasamine oli võti, mis murdis kõigi
saalisolijate südamete tabalukud.

Jõgeva G Liblikapüüdja “Augustus”
(Lianne Saage-Vahur)
Liblikapüüdjate lavastus väikesest
Augustusest oli deja vu, nagu oleks olnud
siin varem. Sama tuttavana paistsid ka
liblikapüüdjate tiibu kaunistanud värvilised,
kogu lugu tervikuna hoidvad suled. Kuivõrd
palju ideid on minikate lavalt juba läbi
käinud ning kui paljud neist alles
verivärsked, seda teavad öelda vaid
vähesed. Harjumuspäraselt stiilipuhas
ning meelipaitvalt lennukas rekvisiitide-
mäng... Järgmisel aastal jälle?

Näitetrupp Protsess, Tallinna Lilleküla
Gümnaasium, Hugo Treffneri
Gümnaasium ja KGeelased astuvad
kriitikute ette täna ja kõigil on võimalus neile
ise arvustus kirjutada.
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Esimese kahe päeva etendused
võeti kokku, þürii täitis oma
kohust ning andis tagasisidet.
Õhk oli kuumem kui saunalaval!

Saaremaa ÜG Kreputlased (Rita Ilves)
mittemuusikal “Lumivalgeke”
Laulud vedasid dramaturgiat, nooruslik,
vaimukas. Oleks olnud veel rohkem
üllatusmoment, kui kõik laulud oleksid
olnud originaaltekstidega. Üleminekud
stseenist steeni pidanuks olema
sujuvamad. Alati ei pea ütlema, et tapa
Lumivalgeke. Väga äge!

OG Mo-teater (Mare Noot) T. Voorel
“Herakles”
Tugevast lavastajakäest oli puudu.
Omavahelises suhtluses olid näitlejad väga
orgaanilised, vormiotsingud hävitasid selle.
Täpselt mängitud lavaline liikumine, eriti
Heraklese jõud. Hoogu oli mitte kõige
paremas võtmes liiga palju. Päristeatri
hetked!

Saaremaa ÜG Kreisis (Sirje Kreisman)
M.Under “Lapsehukkaja”
Ilusasti koos ütlesid teksti, vorm oli puhas,
aga tükk ei erutanud, kuna tundus, et
näitlejad ei uskunud seda, mida nad
räägivad, raske oli teksti jälgida, kuna "
seisundi panemist“ oli liiga palju. Mida
kargem, seda valusam! Ilus muusikaline
kujundus.

Tallinna Kristiine Gümnaasium DNA
(Mart Usin) P. Handke ainetel
“Eksperiment”
Jäi mulje, et näitlejad ei saanud aru, mida
nad teevad. Tundus, et see oli lavastaja
eksperiment noortega. Näitlejaid oleks
pidanud rohkem aitama. Numbrid jäid
arusaamatuks.

Viimsi Kk K.O.K.K. (Daniil Merkuriev)
M. Kesküla “Eksisteerimise ABC”
Nii tihedat dialoogi ei kohta sageli
professionaalses teatriski, võluv,
silmatorkav. Ülesehitus pani kogu aeg
küsimusi küsima, see on see, mis hoiab
tähelepanu üleval. Iga dekoratsioon on
püha, nendega ei tohi käituda suvaliselt!
Tüdrukute dialoog oli läbi lavastamata.
Kaklusstseen ei kasvanud karakterist välja.
Palju lahtisi otsi.

Paide ÜG Maski Taga (Marju
Mändmaa) ühistöö “21.12”
Oli kaks sündmust: maailmalõpp tuleb,
lõpp jääb ära, aga kumbagi ei mängitud.
Kui midagi koha peal ei juhtu, siis pole
teatrit. See, et tundide kaupa rääkisite, on
väga ilus, aga teater algab ja lõppeb
lavastajast, kes asjad kokku paneb ja ütleb,
kuhu suunas liigume. Lõtv lobisemine.

SÜG Krevera (Rita Ilves)
kompositsioon “Elu on lugu”
Sümpaatne teema. Kõik ei pea olema
võrdselt hullud! Lavaloogika on, et
tegevusest kasvab sõna. Argiloogika laval
ei kehti. Erinevad põnevad karakterid.
Sotsiaalne skeem tuleks teha puhtamaks.

Rapla Riinimanda Teater (Valter
Uusberg) M. Kivastik “Teener”
Mõned situatsioonid olid välja mängimata,
mõned kohad möliseti üle. Päris kõike ei
saa kokku tõmmata. Natuke liiga
korralikud. Oleksid võinud vabamalt olla,
pätti teha. Karakteri mängimine oli oskuslik,
kuid lihtsus mõjus rohkem.

Näitemänguklubi Altermannid (Auli
Auväärt) P.-E. Rummo
“Tuhkatriinumäng”
Oli mulje, et nad tahtsid mängida
muinasjuttu, mille keegi võõras onu on
tänapäevaseks kirjutanud. Lastele paraku
üle jõu käiv. Projektor näos häiris vaatajat
väga.

Viljandi G teatristuudio (Silvia Soro)
S. Soro “Metsarahvas”
Mängustiil ja atmosfäär oli sama
tänapäevas ja minevikus. Oleks võinud olla
rohkem sümboleid. Metsa mängimine
keepidega oli tore leid, pakud ja oksad aga
risustasid lava. Esteetiliselt küsitav –
retuusides tüdrukud seismas tagumikuga
saali poole.

H. Treffneri Gümnaasium (Kadri
Kosk) M. Ulman “Võluõunad”
Väga julm on saata lavastamata
etendusega noored publiku ette. Kohutavalt
raske on tühja koha pealt hakata usutavalt
nutma ja naerma. Algusest peale
räägitakse õuntest, mis need teevad, aga
kui nendeni jõutakse, siis ei tee nad midagi.
Stseenivahetused paindlikumaks!

Mulle meeldis, kuidas te mängisite -
kas te oletegi selline?

Reet Sillavee

Viimsi Kk K.O.K.K. (Eva Kalbus) A. Kõuhkna, K. Kõrre “Klaar”
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Rakvere RG “Karla” (Tiina Kippel) I. Herm
“Estonia”
Mõtted, mis kõlasid sada aastat tagasi,

kõlavad ka nüüd. Näidend koosneb ainult

deklameerimisest. Elu on ka vaja!

Tegelaskujud olid omal ajal

revolutsionäärid, punkarid. See ei paistnud

välja. Paralleel kuiva ajalootunniga, mille

käigus ei õpi mõtestama maailma.

Salajased lilled olid etenduse parim koht.

H. Treffneri G Unenäoklubi (Jan Teevet) V.
Woolf “28. märts 1941”
Saalist vaadates ei olnud nii ilus, kui lavalt

võis tunduda. Lambiklõpsutamine muutus

lõpuks tehniliseks ja kaotas seega oma

mõtte. Eelnevalt vaid napilt vihjati

sündmustekäigule, mistõttu tundus

lõpplahendus liiga jõhker ja realistlik.

Näitlejad tunnevad end laval vabalt ehk

liigagi. Sümpaatne, et katsetati

valguslahendusega, vaataja jaoks jäi aga

liiga pimedaks.

Rakvere G Teatriansambel (Aili Teedla)
omalooming “Unistuste hotell”
Sisulise eesmärgita. Eraldiseisvad

naljakesed, lugu ei haakunud tervikuks.

Algus väga imposantne. Väike tüdruk oli

suurepärane leid! Puändist jäi puudu.

SÜG Kreisis (Sirje Kreisman) R. Queneau
“Stiiliharjutused”
Esimene stseen oli nii sassis, et pärast

võttis tükk aega, et huvi tagasi saada.

Huvitavad eriilmelised lood ja poisid.

Vähemsädelenud stseene oleks võinud

vähem olla. Täpselt tehtud.

Viimsi Kk K.O.K.K. (Eva Kalbus) A.
Kõuhkna, K. Kõrre “Klaar”
Väga orgaaniline ja loomulik mängimine.

Teksti oleks võinud kärpida. Näitlejate

lavaline kohalolek tõi lõppematust

poolunest välja, nende kontsentratsioon oli

võimas. Vaheklipid lõhkusid meeldivalt ära

sellele eale tüüpilise fataalse otsingu.

Karakterid värvikad ja toredad: kogu trupp

andekas!

Rakvere RG Protest (Anett Rannamets) A.
Rannamets “Kastis”
Aitäh, et te selle etenduse tegite! Autor oli

asjale pihta saanud küll. Kargus, millega

näitleja mängis, raputas läbi. Lavastuslikult

kannatamist liiga palju, tekstist tuli juba

piisavalt. Tool oli üleliigne, lavast ja

inimesest oleks piisanud. Muusika

tehniline aps mõjus loomulikult.

Karksi Noorteteater “O” (Silvia Soro)
S.Soro “Minu sõbra lugu”
Leierdatud, delikaatne teema oli

lahendatud usutavalt ja täpselt. Näitlejad

suutsid karakterid ära õigustada.

Vastutustundlik käitumine lavavõitluses.

Materjal oli realiseeritud suure respektiga.

Jõgeva G Liblikapüüdja (Lianne Saage-
Vahur) H. Hesse “Augustus”
Näitlejatel hea ruumitunnetus. Kohati

kuuldavusprobleemid. Mäng liiga

ühetaoline, oleks võinud olla intensiivsem.

Muusika aitas lavastust rütmistada.

Peategelaste energia ei jõudnud saali.

Kuradikest juurde!

Ajaliste kokkulangevuste tõttu järgmiste

lavastuste täispikki kommentaare ajaleht

ei avalda.

Näitegrupp Protsess (Rainer Verner
Samolberg) E. ja R. V. Samolberg, T. Turk 
“-”
Tahtsime teha etendust teemast, mis meid

puudutab. Nii tegimegi loo sellest hetkest,

kui inimene on murdepunktis, kui ta on

valmis tapma teist inimest.

 Tallinna Lilleküla G (Martin Junna, Rauno
Meronen, Andres “Ande” Jakovlev)
omalooming “Kelle jaoks klassikaline,
kelle jaoks mitte”
Balletisaali saladused tulevad

päevavalgele.

 H. Treffneri G Unenäoklubi (Jan Teevet) J.
Teevet “Traktaat viimasele oinale”
Miks mono? – Sest kõik näitlejad jäid

haigeks.

KGeellased (Laura Oolup, Anneli
Meisterson) L. Oolup “Mängi elu”
Tantsu pole kunagi liiga palju.

Rakvere RG Protest (Anett Rannamets) A. Rannamets “Kastis”
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Miniteatripäevad -
staarsaunataride kasvulava!

Taavi Turk

Kuna selleaastaste Miniteatripäevade
läbivaks teemaks on saun, siis otsustas
SÜG-Pressi skandaalimaiguline kerge-
ajakirjandusrühmitus Kollaketrajad, et
oleks igati paslik teha eksperiment.
Soovisime teada, kui palju pingutust nõuab
nelja lummava neiu koos kahe
maskuliinsusest pakatava mehe-
hakatisega poolalasti saunalavale
kupatamine, et seal siis fotosessioon
teostada.
Saunamaiaid teatritibisid võrgutama
valisime näitetrupp Protsessi
testosteroonihõngulised alfaisased Rainis
Koppelmanni ja Siim-Jesper Varblase.
Olles relvastatud nelja saunalina, kahe
poolpalja poisi ja löögivalmis fotograafiga,
siirdusime otsima sobivaid ohvreid. Algus
ei olnud üldsegi paljutõotav, kahjuks
pagesid mitmed potentsiaalsed lava-
semud palehigis, kui tihkasime neile enda
kurikavalat plaani selgitada. Edu aga ei
hüüa tulles: mitmetest negatiivsetest
vastustest hoolimata jätkasime otsinguid
ning ootamatult leidsime sobiva neiu.
Esimesena langes meie sarihurmurite
ohvriks nende oma tiimikaaslane Helen
Treiberg, kes siis ihast ja rõõmust kilgates
üleriided maha rebis ja kassiliku
nõtkusega endale valge saunalina ümber
mässis. Teisena lasime lausa kaks lindu
ühe pauguga: sauna tikkujateks osutusid
näiteringikaaslased Marjana Ahmet ja

Hele-Riin Metsal näitetrupist D.N.A. Edasi
läks juba libedalt, sest ega kolm neljandata
jää. Põgusa jalutuskäigu kaugusel
eelmisest skoorimispositsioonist raba-
sime jalust Merilin Karelini Viljandi
Gümnaasiumist, kes vähese veenmisega
nõustus meie meela pesuruumibandega
ühinema. Nüüd saame uhkusega
presenteerida teile tulemust: kaamera-
soojad ning skandaalsed fotod otse
saunast, Miniteatripäevade kuumast
tagatoast.

Grand Prix:

3 Laureaati:

Parim meesnäitleja:

Parim naisnäitleja:

Parim juhendaja:

Parim muusikaline kujundus:

Parim lavakujundus:

Ansamblimängupreemia:

Huumoripreemia:

Parim þüriiliige:

Õpilasþürii preemia:

Publikupreemia:

Elurõõmu preemia:

Juhendajate lemmik:

Muud preemiad:

Täida ise!

Toimetajate nurgake
Sandra Kahu
Kristina Kretova
Hendrik Kuusk
Triino Lest
Helen Saar
Krete Sema
Reet Sillavee
Henri Sink
Kunnar Sink
Alar Truu
Taavi Turk
Kaspar Viilup
Ingeborg Virveste

Staarsaunatarid ja -saunalõvid niiskes leilikuumuses mõnulemas. Vasakult:

Hele-Riin, Marjana, Rainis, Siim-Jesper, Merilin, Helen.

Kuigi alguses näis seljapesijate leidmine

võimatu, selgus hiljem, et neiud on küll

alguses arad, kuid üldiselt nõus.


