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Urve Tiidus: Eelistan Saaremaist!

Tere tulemast Saaremaa Miniteatri-
päevadele! Saarlastele olete päris oma
inimene ja kindlasti teavad-tunnevad Teid
ka mandrimaalt tulijad. Sellegipoolest,
palun tutvustage end paari sõnaga.
Ma olen tegelikult viimased 18 aastat olnud
Kuressaare inimene ja kõik mu juured on
siin, Saaremaal. Ma olen sündinud mandril,
aga hingelt ja juurtelt olen ma täielik
saarlane. Olen töötanud televisioonis,
meedias, kohalikus omavalitsuses
Kuressaare linnas ja nüüd siis olen ma
kultuuriminister. Kolm kuud on täis.
Ministrina olete seega miniteatripäevadel
esimest korda. Kas see paneb üritusele
teise nurga alt vaatama või muudab
kuidagi suhtumist?
Kindlasti mitte. Miniteatripäevi olen ma
külastanud aastaid, kuna minu lapsed
käisid siin koolis. Ma olen jälginud selle
ürituse arengut ja pean ütlema, et alati on
olnud niisuguseid tükke, millest näen,
missuguseid lavaandeid ja avaliku
esinemise andeid on tegelikult Eesti
noorte seas. See on fantastiline, et
miniteatripäevad on kunagi ellu kutsutud
ja nad on ellu jäänud. Järelikult on meil neid
vaja. See on suur võimalus noortel
endavanustega võistelda, õppida üksteist
tundma ja seda just läbi ühesuguste
huvide. Seesugune kogemus aitab noori
edaspidi kindlasti mitmel moel. See, kes

Ja uus saabki alguse...
Monika Mander

Eestlased ei pööra tähelepanu enam oma
kodumaale ning just seepärast tuleb teda
väärtustada. Ka Miniteatripäevadel
rõhutati eelkõige Eestimaisust.
Minikad avati taas filmiga, kus seekord
rändas Teatrimehike erinevates maailma
paikades ringi, kohates erinevaid kuulsaid
eestlasi, kes kõik on karjääri teinud
välismaal. Filmi lõpus leidis peategelane
õnneks tee oma kodumaale tagasi.
„Vöörsil on kena, kuid kodus veel kenam
— EELISTA EESTIMAIST!!!“- selline on
Teatrimehikese, Maria-Helena Palijenko,
üks  mõtetest.
Kodumaisust rõhutasid ka Saaremaa
Poistekoor ja SÜGi Kratid, kes esitasid
lustaka ühisloo. Oli tore näha, et

kodulinnas on noori tublisid poisse, kes
suudavad oma häältega publikut
lummata. Muusikalist elamust pakkus
lisaks poistekooridele Kärt Männa, keda
saatis kitarril Sander Sepp.
Avamisel valiti ka õpilasþürii, kuhu
kuulusid neli andekat erinevatest
truppidest pärit näitlejat. Kõne pidas
Kristiina Oomer, Eesti Harrastusteatrite
Liidu tegevjuht, kes tänas Eesti
Harrastusteatrite Liidu teenetemärgi
pälvinud kodumaist Rita Ilvest. Þürii luges
ette vande, milles lubati olla näitlejate
suhtes karmid, kuid õiglased.
Alati on meeldiv, kui tullakse tagasi juurte
juurde. Eestimaa väärtustamine teeb ka
tänavused Miniteatripäevad erilisemaks.
Selle väikese piduliku üritusega võis
2014. aasta kooliteatripühad avatuks
lugeda.

Saaremaine  kultuuriminister

Kristin Kurvits
julgeb teiste ette astuda, oskab kindlasti
ka elus paremini hakkama saada.
Kas Teil on endal olnud otsene
kokkupuude kooliteatriga? Kas olete ka
ise näidelnud?
Kui ma hästi meenutan, siis sellest on hästi
kaua aega möödas. Ma tulin Tallinnasse
kooli, kui mu pere kolis mandrile. Mina
läksin kuuendasse klassi. Kaheksandas
klassis vist läksin alles Salme
kultuurikeskuse juures tegutsenud
näiteringi. Mingisugune huvi mul oli, aga
õige pea tulin ma sealt ära, sest see tundus
mulle liiga keeruline. Kõik see teksti pähe
õppimine ja laval käitumine...
Kas Teil on endal teatud ootusi näitlejatele,
truppidele ja kogu üritusele?
Mingisuguseid ootusi... olles küpses eas
inimene, vaatan ma väga suure huviga, mis
on noorte sõnumid, mõtted, millised nad
välja näevad, milline on üldine kuvand, sest
inimesed on aastakäikude kaupa ikkagi
erinevad. Ootused on sellised, et tegelikult
mul ei ole ühtegi eelarvamust. Minu ootus
on see, et järgmised põlvkonnad suudaksid
meid üllatada, meid rõõmustada ja meid
naelutada lava ette.
Tänavuse festivali teema on Eelista
Eestimaist. Seega, kui mina ütlen sõna
“eestimaine“, siis Teie ütlete...
...saaremaine
Aga kui mina ütlen “saaremaine“...
...meri, kalad.
Kui mina ütlen “kooliteater“, siis teie
ütlete...
...miniteatripäevad.

Ja lõpetuseks, kui mina ütlen Saaremaa
Miniteatripäevad, siis Teie ütlete...
...Saaremaa Ühisgümnaasium, Rita Ilves,
Viljar Aro ja kõik see vahva „mansahvt“, kes
kogu selles ürituses kaasa lööb!
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Eesti Kriitikute Pundi muundumine
marueestlaslikuks supergrupiks

Kaspar Viilup

Þürii on osalejate jaoks justkui kõrgem jõud.
Nende sõna on see, mida kardetakse, kuid
samas ka oodatakse. Ometi on ka neil
kohati hinges tunne, et keegi kusagil on
veidi parem. On olnud ajaloos või on suisa
praeguselgi ajal persoone, kes on veel
kõrgemal. Seepärast võtsime ette müstilise
ülesande – uurida EKPlt, kes nad olla
tahaksid.
Algne segadus Pundi poolt oli täiesti
ootuspärane, sest mina vajaksin sellisele
küsimusele vastamiseks ilmselt päeva.
Võib-olla suisa nädalat. Siiski saime me
skandaalset materjali, mis kollase meedia
(mida paratamatult oleme ka meie) kätes
oleks puhas kuld. Selliste asjade nimel
ollakse valmis tooma ohvreid. Inimohvreid.
Piret Rauk teadis hoobilt – esimene
esindaja selles supergrupis oli koheselt
Kihnu Virve. Heroiline ning kartmatu

võiks juba vaikselt maailma vallutama
hakata? Asi läheb aga veelgi võimsamaks
– Jaak Allik, kes terve aja sügavas mõttes
on olnud, leiab viimaks, et vahepeal võiks
ju Viljar Aro ka ikkagi olla. Härra Aro lähenes
aga küsimusele hoopis poeetilise
vaatevinkli alt, soovides endale kogenud
mitmesaja aasta taguse vanaisa ametit,
kes elab kusagil maal, teeb õlut, joob õlut
ja kellel on hulk lapsi, kes teda pidevalt
toetavad. Luulelisi ning
südantsoojendavaid lähenemisi oli aga
veel – Urmas Lennuk leidis, et õigeim oleks
kehastuda enda tütreks. Hakkab vaikselt
ring peale saama, kõik on leidnud endale
kellegi. Uksest väljutes poetas otsekui
salamahti aga Tõnis Kipper, et kui see oleks
vaid võimalik, siis tema prooviks ära Urmas
Oti ameti. Milline seltskond, täiesti
hämmastav.
Gerda Kordemets aga ei suutnudki
otsustada – miski jääb saladuseks. Seal
grupis on ka üks salajane liige!

vanaproua seisab esirinnas. Vaimujõust ei
tule aga puudust, kuna Lee Trei väidab
ülima meelekindlusega, et tema oleks Paul
Keres. Kel vaja, otsige viiekroonised välja,
kuid kultusmaletaja kannab kindlasti olulist
rolli selles segapuntras. Velvo Väli viskas
üle huulte enneolematu paljastuse –
Rakvere teatri direktorist saaks Eesti teatri
alusepanija ning 19. sajandi suurim eesti
luuletaja Lydia Koidula. Juba tüürime
kuskile.
Nüüd aga olukord pöördub, sest mõne
hetke möödudes on Eestis kaks uut Velvot
– tema elukaaslane Natali Lohk leidis ka,
et võiks korra mehe rolli proovida.
Sealjuures ei suutnud ka Andrus Vaarik
enam vastu panna, temagi jaoks tundus
Velvo olemine mingi eepilise kõrgpunktina.
Garmen Tabor hõikas vahele, et tema jääb
küll iseendaks – tuleb üritada endana parim
olla. Toomas Lõhmuste leidis samuti, et
pärast pööraseid rollisooritusi teatrilaval
eelitab temagi enda nahas olla.
Tundub juba päris vägev armee olevat –

Þürii vanne
Mina, Saaremaa Miniteatripäevadel EKP-sse kuuluja, luban, et kooliteatrile hinnanguid  andes püüan ka nende lavastuses leida:
pedajaslikku lummust, ojasoolikku tarmukust, karusoolikku pädevust, raidilikku vaistu, türnpuulikku eriskummalisust,
petersonilikku nappust, nüganenilikku süvenemist ja toomperelikku uljust. kriitikat tehes ei ylti yksijäri seermatuid nempe ja ei
meeka miiveid nõmikuid, vaid alnan vaimuvmalnidusele.
Seda kõike vannun kogu südamest!

Þürii koosseisus: Viljar Aro, Gerda Kordemets, Toomas Lõhmuste, Urmas Lennuk, Lee Trei, Piret Rauk, Karmen Tabor, Andrus
Vaarik, Natali Lohk, Velvo Väli, Jaak Allik. Pildilt puudub Tõnis Kippel
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Kaspar Viilup

Paide ÜG Maski Taga (Marju Mändmaa)
ühislooming “Vaimude jaam”
Ma ei saa sellest küsimusest mööda
vaadata ning ma parem küsin selle kohe
alguses ära – miks on etendus saanud
endale pealkirjaks „Vaimude jaam“.
Ümberkaudsete pealtvaatajatega
arutasime, mis me arutasime, kuid mingit
pädevat vastust iseendi jaoks ei leidnud.
Seejuures otsisin üles Eesti Harrastusteatri
Liidu juhtnäo Kristiina Oomeri, kes võttis
vaevaks lausuda paar sõna. Väga huvitava
mõttena tõi ta välja reaalseski elus
aktuaalse probleemi, millega me liiga tihti
kokku puutume, kus kuritegelik kahtlus
muutub koheselt otseseks
süüdiolemiseks, mis oli ka üks põhilistest
küsimustest selles teoses. Oomer lisas,
et ülimalt hästi on suutnud üks kooliteater
tabada mingit ürgset üksinduse lugu.
Isiklikult leian aga, et näitlejatööd olid väga
mõnusad, kuid lugu võiks veel rafineeritum
olla.

Orissaare G Mo-teater (Mare Noot) A.
Beyeler “Kick ja Rush“
Orissaare rahvas on jalgpalliaustajad, vana
lugu juba. Suudavad isegi nii vutti taguda,
et keset väljakut kasvab ammustest
aegadest tamm. Nagu oleks see mõni
takistus – antud spektaakel kujutas
samasugust meeleolu. Turvamees Ivar
Indrek Himmist aga võttis kõik kiirelt kokku,
sõnades, et kõik oli kontrolli all, keegi
lahkuda ei tahtnud ning rahvas märatsema
ei kippunud. Samas lisamärkuseks ütles
ta jalkafännina, et see on tõesti jama, kui
mängu ei saa. Mees teab, mis mees räägib.
Olgem ausad „Neetud kellakott!“ on
geniaalne sõnapaar. Mis see alaealine
poiss aga seal laval nende õllede ja
suitsudega toimetas, oskab keegi öelda?
Samas ma hakkasin mõtlema, et tahaks
ka kunagi saada selliseid pöidasid, nagu
Pelel on. Tundus ikkagi enneolematult
ahvatlev.

SÜG Kreisis (Sirje Kreisman) kirjade
põhjal “Kildhaaval”
Kreisise näitlejanna perekondlike kirjade
põhjal moodustatud teos oli loodud
liigutamaks iga kalgimatki südant.
Armastus ning elu pisimadki rõõmud nii
kodumail kui ka kaugel sõjaväes tõid
äratundmisrõõmu igasse südamesse. Ei
jäänud muud üle, kui leida objektiivne
kõrvaltvaataja. Rivaalkooli Kuressaare
Gümnaasiumi emakeele pedagoog Marit
Tarkin leidis sõnu vaid kiituseks: „Kui
kooliteatris räägitakse laval midagi, milles
on segatud nii pere lugu, armastuse lugu,
Eesti lugu kui ka Saaremaa lugu, siis on
saavutatud midagi enneolematut.“ Kreisis
üllatas ka massidega. Poleks ilmaski
uskunud, et sellega nii palju inimesi
seotud on. Maasikapõllult tuttava katteloori
ehk varjuteatri peitva palge tagant tuli välja
suur ports inimesi.

Haljala G (Eva Samolberg) E. Samolberg
“The Morning Side of Love”
Te kõik teate, et ma istun ise ka praegu
Facebookis. Kellegagi ei ole enam räägida,
sest kell on varsti pea neli öösel. Kõik
inimesed magavad. Eva Samolbergi
juhatusel toodi aga meieni liigagi aktuaalne
lugu kõigest sellest, mis tegelikult toimub
sotsiaalvõrgustikes. Täpsemalt nende
tagatubades ning pimedamates urgastes.
Arvo Pärt, Vaiko Eplik ning suisa epileptiline
tantsimine segunevad piinlikkuseni mineva
aususega. Üritsuse ammune veteran,
praegu Rapla Riinimanda teatritrupi juht
Valter Uusberg vaevus tõdema, et etendus
algas vastikult ja lõppes vastikult. Vastik on
eesti keeles küll üldjuhul suhteliselt
ebameeldiva ning otsekui halvustava
tähendusega, kuid antud juhul ei tähenda
see seda. Pigem on silmas peetud, et on
suudetud teha ðokiteatrit ilma ðokiteatrit
tegemata – eesmärk oli vaid lugeda

VõtkVõtkVõtkVõtkVõtkeeeee
tematematematematema
sõnalinesõnalinesõnalinesõnalinesõnaline
osa ärosa ärosa ärosa ärosa ära!a!a!a!a!
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moraali. On ju suisa maailmameediassegi
levinud pildid noortest neidudest (IQ
väiksem kui jalanumber), kes enda surnud
vanaemadega selfiesid (eestistatult
„enekaid“) teevad. Valus. Psühholoogiat
oleks aga võinud isegi rohkem olla –
kujundid olid väga tugevad, lugu oli väga
tugev, aga kõike võiks veelgi lisada.

SÜG Krevera (Rita Ilves) kompositsioon
“On aeg...”
Monotükk on alati väga isiklik. Üksi laval,
kogu oma hiilguses, heas ja pahas, ilus ja
valus. Antud juhul pakuti meile aga otsekui
läbilõiget ühe noore näitlejanna elust ja
loomingust – lavalaudadele jõudis best of

materjalidest, mida Maria on läbi aastate
esitanud erinevatel etluskonkurssidel.
Sellisel juhul oligi ainsaks võimaluseks
haarata Maria Pihlakul natist kinni ja
uurida, mida ta endast üleüldse arvab ja
tõepoolest, positiivsust kiirgas temast igal
sammul: „Laval ma tundsin end väga hästi
– sooloetendused mulle meeldivad!“
Lisaks ütles ta, et kunagi tulevikus võiks
kindlasti veel üksinda laval olla, kuigi see
on kindlasti kordi-kordi keerulisem, kuna
pole kellelegi toetuda, pole võimalik
kaasnäitlejatele loota. Ukselingimängu
tahan ma aga ise ka nüüd proovida –
tundus ülivinge asi! Kas kellelgi on kuskil
sellist linki näiteks garaaþisahtlis
ootamas?

Rakvere RG Karla (Tiina Kippel) J. Tätte
motiividel “Lõhutud vaikus”
Rakvere noored tulid lagedale väga
huvitava lahendusega. Võeti Jaan Tätte
varasemalt selgelt muusikaliks loodud teos,
eemaldati sealt kõik muusikanumbrid ning
muudeti see äärmiselt koomiliseks looks
täiskasvanuks saamisest ning kohati suisa
vulgaarsust kompavatest so-called

„suhetest“. Tegu oli äärmiselt vägivaldse,
aga tehniliselt suurepäraselt välja kantud
tükiga, mispärast otsustasin võtta
kommentaari Saaremaa
Ühisgümnaasiumi pikaaegselt kehalise
kasvatuse õpetajalt Aime Metsmaalt, kes
ütles kaljukindlalt: „Niivõrd tugevat tükki
tuleks ilmtingimata veel teist korda
vaadata.“ Tal jagus kiitvaid sõnu ka
liikumisele, kiites just selle tehnilist täpsust.
Fraas „Käisid seenel, vä?“ äratas minus
nostalgilised meeleolud ning silme ette
tõusis Märt Avandi Valdisena karjumas
saunas istuvatele karvastele: „Pesete
juukseid seal vä?“ Minu jaoks oli see
„Tulnukas 2.0“ ja ma usun, et see on väga-
väga suur kompliment. Ma nägin rähni.

SÜG Krevera (Rita Ilves) J. Tuuliku ainetel
“Tegevuspaik – Abruka”
Rannarahva ning eriti ilmselt just saarlaste
südamed täitusid ülima heldimusega. Ette
oli võetud luua Jüri Tuuliku materjalide
põhjal ülimalt lustlik ning kohati otsekui

paroodilisuse piire kompav tükk Abrukast ning
sealsete inimeste tegemistest. Minu jaoks
oli tohutult humoorikas just see, kuidas
sealne rahvas pidas Kuressaaret
suurlinnaks. Võimalused ning helge tulevik
näivad sealt otsekui paradiisist vastu vaatavat.
Sellist tükki saab kommenteerida vaid tõeline
Miniteatripäevade guru Ellen Õnnis, kes on
näinud ära arvatavasti kõik Miniteatripäevad
ning kõik Krevera etendused, mida seal
esitatud on. Tema julges väita, et nii head
lavastust pole ta sellel üritusel veel varem
näinud, kuid rõhutas sealjuures, et ka varem
on väga-väga häid lavatöid näha olnud. Kiitis
ta just seda, et sellise tükiga saab tuua
noorteni seda üdini ehedat ning mingile
kindlale piirkonnale omast kirjandust ja
kultuuri, mida võib-olla isegi koolipingist
niivõrd palju ei saa, kuna etendusse on
selgelt sisse segatud Jüri Tuuliku fraasid,
Uustulndi laulud ning ka üleüldisemalt Abruka
ajalugu. Mina jäin sealjuures aga kohe
mõtlema, et milline siis minu jaoks see köige
parem kala oleks. Kuivatatud lesta ja angerja
vahel kahtlen ma siiani. Kole keeruline on
otsustada.
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M. Jonesi põhjal “Kuda mudu läheb?”
Statistide mõttemaailma ei ole kunagi väga
põhjalikult analüüsitud – ka nende
unistuseks on kunagi olnud Hollywood,
tähesära ning rahamäed, milles supelda.
Isiklikult meenub mulle ainult Ricky Gervaisi
poolt kirjutatud sari „Extras“, kus näidati
samamoodi nii-öelda „massinäitlejate“
varjatud ambitsioone ja südamesoove.
Kaks pöialt kiituseks püsti, et selline materjal
kooliteatri lavale toodi – toimib otsekui
õppematerjal. Käesoleva tüki kohta tahtis
aga sõna võtta Teatrimehike ehk Maria
Helena Palijenko, kes avaldas enda ametile

vastavalt Miniteatripäevade maskoti
soovi: „Selliseid tükke on rohkem vaja!“ Ta
ei pidanud paljuks ka kiita rollivahetusi ning
ühe näitleja poolt niivõrd erinevatesse
karakteritesse sisenemist, nimetades seda
lausa suurepäraseks. Mina tahaks isegi
kunagi kohtuda mingi eepilise kultusfilmi
viimase elusoleva statistiga. Oleks silmiavav
kogemus kohe kindlasti.

Rakvere LNNT (Tiina Rumm) L. Hübner
“Creeps”
Rakvere Karla pidi kaklema minema, et selle
etenduse kohta midagi öelda. Suurest
sõnamulinast suutsin ma eristada aga ühe
eriliselt kindlameelse ja konkreetse hüüde

madratsil lebotavalt Ege Siirakult: „Need 3
poissi olid täiega head!“ Imeline, säärane
ülim sõprus sama linna näitetruppide vahel
teeb südame soojaks. Minu jaoks jäid kohati
näitlejatööd veidikene algelisteks – materjal
ise on suurepärane ning annab tohutult
mänguruumi, kuid karakterid jäid kuidagi
pinnapealseteks ning ei suutnud saavutada
sellist dünaamilisust, mida oleks vaja antud
stereotüüpse telesaate jaoks. See
seksitelefoni häälega neiu kardina taga aga
ruulis täiega. Superlahe!

Viljandi G teatristuudio “Taavi” (Silvia Soro)
grupitöö “Peatus”
Fotograaf Alar Truu ütles, et üldpilt oli päris
hea. Bussi tehti ka tema sõnutsi suhteliselt
hästi järgi. Ülejäänu aga, ma ei tea. Ütleme
nii, et veidi hapu oli see kõik. Temaatikaga
tekkisid juba esimesed käärid – ma saan
aru, sel üritusel on väga palju inimesi, kelle
jaoks muutub see asi kohe-kohe väga
aktuaalseks. Suurim häda teemaga on see,
et käsitlus jäi väga pealiskaudseks, tekkis
kuidagi steitmentlik mulje. Samamoodi
tuleks näha vaeva trupi ühtsusega, pidades
silmas just seda, et kohati oli tunda väga
mõnusaid ning kogenud näitlejatöid, aga
need vaheldusid kuidagi enneolematult
puiste esitlustega. Täiesti eepiline oli
muidugi see üksik joodik, kes pingil istus.
Temast võiks eraldi lavastuse teha. Ja võtke
tema sõnaline osa ära!

Karksi Noorteteater “O” (Silvia Soro) D.
Kareva/J. Rooste “Elutants”
„Elu ei lase kergelt elust loobuda,“ ütles
viimaks Helika Pilt, üks Karksi Noorteatri
näitlejaid enda etenduse kokkuvõtteks, olles
korduvalt keelanud nende lauseid üles
kirjutada. Vorm on sellel etendusel aga
ülihea – kuidagi tohutult kummituslik ja
viirastuslik, olles samas kusagil kaugel
eemal mingis veidras mõttes helge ja
lootustandev. Sisu jäi küll veidikene kaugeks,
vähemalt minu jaoks. Samas on mitmed
naisvaatajad öelnud, et neile oli asi selge.
Äkki see on mingi eriti kõrgetasemeline
psühholoogiline värk, mida ainult naised
mõistavad? See oleks väga lahe. Väga lahe.

H. Treffneri G Unenäoklubi2.5 (Jan Teevet)
kompositsioon “Ðostakovitði 14.
unenägu”
Unenäoklubi etendused on alati huvitavad.
Saalis on tunda teatavat suminat. Kõik
arutavad, et millega siis Jan meid sel aastal
üllatab. Seekord oli meil suurepärane
võimalus saada kommentaar ka värskelt
kultuuriministrilt Urve Tiiduselt, kes enda
kohalolekuga sellele üritustele austust
avaldas. Ta pidas antud lugu väga
huvitavaks just selle sügava ning
filosoofilise tausta tõttu, millest noored
suutsid imetabase lustiga leida üles elu
mõtte, tõlgendades seda nii üht- kui
teistpidi. Samas leidis kultuuriminister, et

KÕIGILE MOKKAMÖÖDA

HAPUKHAPUKHAPUKHAPUKHAPUKOOROOROOROOROOR
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Viimsi Keskkooli KOKK ühislooming
„Igavus – suvagI“
Lugu mõtetest, mis tekivad liigsest
igavusest. Trupi juhendaja Eva Kalbus ütleb,
et idee sündis Mihkel Seederi tekstist
igavuse teemal. Sealt miksiti kokku ka
rühma oma mõtteid ja loos on palju
improvisatsiooni. KOKK liikmed Grettel ja
Maia-Grete räägivad, et etendus on täis nalja,
palju huvitavaid hetki ja lõpp on üllatuslik.
Kuidas peletada paremini igavust kui
lollustega?

Jüri gümnaasiumi Vaba Valik (juhendaja
Rasmus Onkel) „Kas võidan või langen“
Etendus hirmudest ja nendega võitlemisest.
Trupi liige Raili Ots mainib, et loos on
esikohal absurdsed hirmud nagu
läbipaistmatud joogid. Ta ütleb, et kunagi
kartis ta siile, sest vanatädi sõnul tulistavad
nad okkaid. Tähtsaim on etenduse juures
see, et ajapikku saab hirmudest üle.

Hugo Treffneri Gümnaasiumi Unenäoklubi
kompositsioon „FEAR of DISAPPEARANCE“
Monoetendus dialoogi vormis. Loos
räägitakse Jumalast, olemisest, elust,
kadumisest ja kadumise hirmust.
Kompositsiooni üks autoritest Jan M. Teevet
mainib, et tekst on minimalistlikult absurdne,
etendus on esteetiline ning näidendis olevad
naljad on keerulised. Etenduse võtaksid Jan
M. Teevet ja Laura N. Porovart kokku Blaise
Pascali tsitaadiga „Otsatute kuristikkude
lõputu vaikus hirmutab mind.“

Tallinna 32. Keskkool „Good Day & Good
Luck“
Tegevus toimub II maailmasõja ajal Loost
ei puudu muidugi ka armastus ning kokku
saavad sõjasangar ja pagarikoja töötaja.
„Tõsine elu läbi nalja,“ ütleb Tõnu Tamm
etenduse kohta. Näidendis on kujundimäng
ja lugu ise on üllatusi täis. „Püüelda usu,
lootuse ja armastuse suunas,“ on mõte,
millega Seidi Preitof loo kokku võtab.

läbivalt jäi kõlama ikkagi idee, et seda elu
mõtet ei saa lõppude-lõpuks nii tõsiselt
võtta, väike lust peab ikka sees olema. Enda
seisukohast kiidan kindlasti väga vormilist
külge, kust jäi eriti meelde tohutult äge
motiiv valgusega – kõik algab küünalde
põlemapanekuga ja lõpeb ärapuhumisega.
Jätkake samas
vaimus, siit on midagi
veel ja veel oodata!

Tallinna THK Protsess
(Rainis Koppelmann /
Kirke Pilliroog) A.A.
Milne ainetel  E.
Nurmetu “Espitsjoon
põhjapoolusele”
Tööstushariduskeskus
on väga palju
kõneainet pakkunud
trupp. Kes meist ei
mäletaks Kersti
Kreismanni lahkumist
saalist poole
etenduse „7“ ajal ning
hiljem kogu kõmu
selle ümber.
Seepärast tundus ka
selleaastane tükk
veidikene veider.
Puhh, Notsu, Tiiger?!
Meil on
Tööstushariduskeskus
ja üks klassikaline muinaslugu. Tegelikult
oli aga asi midagi hoopis väärakat selle
sõna kõige mõnusamas mõttes. Enda sõna
võttis vaevaks öelda ka Taavi Turk, THK trupi
eksmentor, guru, staardisainer ning muidu
veider tüüp, kes pidas tükki haigelt
pervesseks just nende kostüümide pärast.
Notsu trikoo ajas teda otse iiveldama. Mulle
isiklikult meenutas see karupoeg Puhhi
kostüüm näiteks haigelt mingit Haribo
kummikarude reklaami kuningkaru, mis
lisas kõigele eriti haigelt värdjaliku mõõtme.
Aga tegelt väga vinge – vaatamata sellele,
et ootasime midagi hoopis muud, saime
ikkagi kulbitäie värskendavat
mässumeelsust.

Jõgeva Liblikapüüdja (Lianne Saage-
Vahur) W.Shakespeare “Nagu teile
meeldib”
Kes oleks osanud arvata, et Shakespeare’i
materjalil põhinevas tükis tuleb lavale
selline rämedalt veider sinistes dressides
jörm lõngus. Mina igatahes ei oleks, aga te
suutsite seda! Samas on aga Shakespeare
väga suur autor ning tema lavaletoomine
nõuab erilist pühendumist. Seepärast
andis enda kommentaari ka Saaremaa
Miniteatripäevade vaimne juht ja liider ning
Krevera juhendaja Rita Ilves, kes kiitis väga
Jõgeva muutumist läbi aastate:
„Varasemalt on nad olnud väga stiliseeritud,
nüüd aga on kasutusel mingi hoopis teine
võti, kõik on kujutatud kuidagi julgete
paksude värvidega.“ Ka tekstivaldamine sai

Ilvese poolt vaid kiidusõnu, kuid üheks veidi
ühtsust painavaks asjaoluks pidas ta just
seda, et tuntav oli näitlejate erinev
lavakogemus – osad vastsed näitlejad,
osad ammused tegijad. Aga ma pean ära
kiitma, et väga äge mõte oli ainult Queeni
läbi etenduse kasutada ning peategelane

on reaalne Jalmar
Vabarna 2.0. Ülivinge.

Tallinna Lilleküla G
Kruvikeeraja (Andres
Jakovlev) S. King
“Carrie”
Ma ei tahtnud
esimesel hetkel väga
uskuda, et keegi
hakkab päris tõsiselt
Stephen Kingi
„Carrie’t“ kooliteatris
lavale tooma. See
tundus kuidagi
n i i i i i i i v õ r d
uskumatuna, et ma
pidin seda mitu korda
üle kontrollima, et kas
see on ikka see
„Carrie“. Tegu on
kindlasti ühe minu
lemmikõudusfilmiga,
kui rääkida just
visualiseeringutest,
ning seepärast

ootasin väga-väga tugevat tõlgendust.
Ütleme nii, et võib-olla ootasin liialt midagi
muud. Ehk tahtsingi näha seal mingit
sarnast lähenemist nagu filmis.
Perversselt õudne ja õudselt perversne,
kõik segatud mingi sakraalse
ajuvabadusega. Tekstiga tasub aga
igatahes rohkem tööd teha – antud
momendil tundus pool aega nagu Stephen
Kingi teemaline improviseeritud olemine.
Aga ma annan teile au, et te sellist asja
proovisite. Katsetus on pool võitu. Võtke
järgmisel aastal ka mingi äge totaalne
klassik ette, juba ootan. Ma siin ei küsinudki
kelleltki kommentaari kogemata, olgu see
siis nii-öelda sisekaamos.

Rakvere G Teatriansambel (Aili Teedla)
omalooming “Meie küngas”
Teatriansamblilt oleks oodanud tohutut
lavakujundust. Oleme harjunud juba
mõttega, et nad tulevad meie ette
suurejooneliste hiigelprojektidega, mida
esitatakse kusagil suurtel suvelavadel. Sel
aastal oli kõik suhteliselt minimaalne – keset
lava vaid pisike pukk, millest immitses
suitsumasina abil vaikselt tossu ning selle
ümber tantsisid inimesed ðamaanlikult,
lausudes regilaululikke fraase. Kõik see oli
vaid pealiskord – pinna all peitus imeline
tõlgendus üksindusest ning viisidest, kuidas
seda leevendatakse. Trupijuht Aili Teedla oli
omadega väga rahul. Ainus probleem on
tema arvates ehk vaid see, et lava jääb
väikeseks, sest neid on alati niivõrd palju ja
ollakse otsekui kilud karbis. SÜGile võiks

suurema lava ehitada küll. Suurepärane
algatus, ma arvan?

Rapla ÜG Ega Vist (Krista Olesk) K. Ehini
põhjal “Teekond Rõõmumereni”
Ma arvan, et selle arvustuse puhul maksab
kätte see, et ma olen terve päeva kultuuri
endasse ammutanud. Juba etenduse
alguses hakkasime ühes Väikese Isa,
Indrek Viiresega, looma teooriat teie
aprikoosivärgi kohta. Kristiina Ehin on
imeline luuletaja ja need aprikoosid
painavad mind siiani. Indrek leidis, et kõigile
sellistele veidratele, täiesti enneolematult
pervessetele ja kohatutele võrdlustele ning
plahvatuslikele teemamuutustele polekski
olnud tarvis lisaks mingit nii-öelda „diipi
osa“, kus tuli sisse kaugele
inimpsühholoogiasse vajuv temaatika. Aga
tegelt oli see ikka väga mõnusa fiilinguga
spektaakel. Neelame aprikoosid alla? Ma
jätaks pigem selle osa vahele.
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Vanker läheb kiiva
hinnangute poole

Paide ÜG Maski Taga (Marju Mändmaa)
ühislooming “Vaimude jaam”
Tegemist on looga, mis puudutas nii
tegijaid endid kui vaatajaid. Þürii sõnul jäi
kohati tekst küll kunstlikuks ega
sarnanenud sellele, kuidas inimesed
päriselus räägivad. Selliste lugude puhul
on aga väga oluline rolli sisse minek.
Kuigi kohati oli tegelaste füüsises näha
lavalist ebakindlust, olid nad saanud väga
hästi aru käsitletavast probleemist. Need
lapsed, kes etenduses kaasa lõid,
mõtlevad nüüd koolikiusamisest hoopis
teisiti.

Orissaare G Mo-teater (Mare Noot) A. Beyeler
“Kick ja Rush”
Orissaare poisid olid endale võtnud tohutult
raske ülesande, mille kallal þürii soovitas
töötamist jätkata. Sporditeater on
miniteatripäevadel uus þanr, mis on
adresseeritud justkui meesvaatajale.
EKP sõnul tegi etenduse eriti intrigeerivaks
tõsiasi, et vaataja ei näe, mis toimub aksi
taga ega ka seda, mis täpselt toimub
tegelaste silme ees. Kurdeti siiski, et tükk
oleks võinud veidi lühem olla.
Andrus Vaarik lõpetas aga väga positiivsel
toonil: parem joosta väga kõrge latt napilt
maha, kui üldse mitte hüpata.

SÜG Kreisis (Sirje Kreisman) kirjade põhjal
“Kildhaaval”
Kreisis suutis väljendada kahe inimese
armastust läbi varjude. Etendust kiideti kui
tohutult armsat, ehedat, põnevat ning
üllatavat tükki. Tegelastest oodati aga
rohkem põlemist ning intiimsust.
Kuigi varjumängu taga oli tohutu töö, jätsid
noored laval mulje, et tegemist on loomuliku
ja lihtsa nähtusega. Samas jätsid soovida
lavalise liikumise motiivid ning segas ka
liigne pidulikkus kirjade esitamisel.
Þürii sõnul saavad noored nüüd kindlasti
aru, et vanemad on ka inimesed, igaühest
meist võib näitemängu teha, olgem ainult
tähelepanelikud.

Haljala G (Eva Samolberg) E. Samolberg “The
Morning Side of Love”
Haljala Gümnaasiumi noorte tükk suutis
aga mitmed þüriiliikmed lukku lüüa. Siiski
läks teema neile väga korda, eriti
sotsiaalvõrgustikesse jäävad vaimud. 
Vaatamise muutsid veidi häirivaks
etenduses kasutatud taskulambid ning

strobo, kuigi need vahendid olid siiski
mõjuvad.
Tükis räägiti mitut sotsiaalmeediaga
seotud lugu korraga, kuid selle asemel
oleks võinud keskenduda rohkem ühele.
Oma eesmärgi etendus siiski täitis, sest
þüriiliikmed endale uusi sotsiaalkontosid
looma ei tõtta.

SÜG Krevera (Rita Ilves) kompositsioon “On
aeg...”
Maria Pihlaku monotükk oli väga soe ja
südamlik. Þüriid üllatas loo terviklikkus ning
väga tugev raamistik. Lemmiknuku ära
viskamine tõi nii mõnelgi vaatajal lausa
pisara silma.
Kuigi üksi laval olla on raske, sõnas EKP,
et Mariale võib teha päris
kõrgprofessionaalile mõeldud märkuseid. 
Lugu oli väga loogiliselt kokku pandud.
Asjade pakkimisest sai alguse
lapsepõlvega hüvasti jätmine. Þüriis tekitas
see tükk lausa tahtmise kuulda “Tulipunast
vihmavarju”, lihtsalt selleks, et näha, mida
Maria sellest välja võluda suudaks.

Rakvere RG Karla (Tiina Kippel) J.Tätte
motiividel “Lõhutud vaikus”
Karla sai þüriilt kiita kui väga ühtlane
ansambel. Nad võtsid oma rolle väga
tõsiselt ning tulihingeliselt. See omakorda
pani ka naljad töötama.
Noored suutsid oma tegelasi kujutada
reaalsete inimestena ning panna vaatajad
neid ka uskuma. Nad olid rollis sees ega
lasknud end häirida isegi sellest, kui publik
ootamatus kohas naerma pahvatas.
Kuigi Tätte tükile omast kiiksu oleks võinud
þürii arvates rohkem võimendada, suutsid
noored loo mõtte edukalt vaatajaile
edastada.

SÜG Krevera (Rita Ilves) J. Tuuliku ainetel
“Tegevuspaik – Abruka”
Krevera etendus pani nii mõneski kohas
rahva lõkerdama. Ühelt poolt tundus þüriile,
et abrukalasi kujutati veidi totudena ja
karakteritele lisati liiga palju värvi. Teiselt
poolt oli aga väga tänuväärt, et noortel oli
võimalus kokku puutuda mahlaka
Saaremaa murdega. Sellist võimalust igal
mandril elaval koolinoorel tänapäeval ei
avane.
Noorte näitlejate jaoks muutis nende
ülesande eriti raskeks asjaolu, et lisaks
murdekeeles rääkimisele tuli neil
kehastada ka endast tunduvalt vanemaid
inimesi. Þürii soovitusel tuleks karakterite
puhul leida pigem sarnasusi kui erinevusi
iseendaga.

Rapla Riinimanda Teater (Valter Uusberg) M.
Jonesi põhjal “Kuda mudu läheb?”
Riinimanda Teatri noorte etenduse alguses
kartis þürii, et poisid võivad alt minna, kuid
see hirm kadus peagi. Eriti kiideti sujuvaid
üleminekuid ning huvitavat lugu.
Samuti mõjusid karakterid usutavalt.
Tegemist oli hea näitega, kuidas nappide
vahenditega saavutada realistlikkus
Neil, kes olid ise näinud sama tüki
teatriversiooni, tekkis kerge
võrdlusmoment, kuid etendus oli siiski väga
elegantne ning huvitav.

Rakvere LNNT (Tiina Rumm) L. Hübner “Creeps”
Etendusele oleks kasuks tulnud veel
nädalajagu proove. Oleks olnud põnev näha
küpsemat tulemust. Juhendajapoolset osa
jäi väga palju puudu. Sellest oli kahju.
Poisid olid ise pusinud ja andsid märku, et
nii tahtsidki. Nad olid väga tublid, võimekad,
aga keegi oleks võinud neile rohkem
julgust anda.

Viljandi G teatristuudio “Taavi” (Silvia Soro)
grupitöö “Peatus”
Tüki tugevaimaks küljeks olid noorte
monoloogid, siiras hirm tuleviku ees.
Ülejäänud, mitte enesekohased dialoogid
ei kandnud. Seetõttu puudus balanss. Lugu
rääkis hoolimisest ja eelarvamustest,
samas meetodina oli täiskasvanute
maailma kujutamisel palju küünilisust.
Võiks pöörata mitte nii palju tähelepanu
karakterile, vaid selle põhjustele. Väga ilus
mõistmise leid –  joodik oli endine
klarnetimängija. Teksti vaimukus ei
muutunud paraku komöödiaks. Igasuguse
teatri imeline omadus on empaatiakool –
mängida endast erineva loogika ja
päritoluga inimest. Kui aga kogu vanker
läheb kiiva hinnangute poole, siis on
juhendaja asi vanker tasakaalustada.

Karksi Noorteteater “O” (Silvia Soro) D. Kareva/
J. Rooste “Elutants”
See oli hästi tehtud teater. Trupp väga
sisuline. Koos on tegutsetud kaua,
juhendaja tunneb oma lapsi väga hästi.
Selline karakteri loomine mõtlemise kaudu
oli hea. Oli näha, et lastele meeldis olla
protsessis. Meeldis vormistamise puhtus,
näiteks leidlikkus kärestiku tegemisel.
Näha oli kannatamise märke, seekord
poiste mängus. Tants tundus abitu, mis
võis olla lavaruumi probleem, aga mitte
ainult. Tekkis dissonants – puhtalt
edastatud mõtestatud tekst määriti ära
li ikumisega.

Pärlin Luhila ja Anneli Tarkmeel
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H. Treffneri G Unenäoklubi2.5 (Jan Teevet)
kompositsioon  “Ðostakovitði 14. unenägu”
Kui jänest kaua balalaikaga peksta, hakkab
jänes balalaikat mängima ehk Lavastaja
areng on olnud väga hea. Väga vormi- ja
sisutäpne, põnev vaadata. Tulevikus ei
tohiks välised efektid muutuda tähtsamaks.
Lahendused olid läbi töötatud. Kasuks
tuleks hääleseade. Hea näide, kus absurd
oli sisuga tasakaalus.
Vägivaldselt ei olnud sümboleid sisse
toodud. Shakespeare ja Pärt kokku ning
lisaks küünlad – natuke palju. Noored said
aru, millest räägivad, mõtteselgus oli
olemas. Trupp töötas grupina ilusti, kõigi
oma nägu oli näha. Vahel on tore näha laval
korralikes riietes noori.

Tallinna THK Protsess (Rainis Koppelmann /
Kirke Pilliroog) A.A. Milne ainetel  E. Nurmetu
“Espitsjoon põhjapoolusele”
Hullumaja ei tohi teha – liiga lihtne. Sellega
ei saa kõike põhjendada. Tuleb süveneda
diagnoosidesse, olla empaatiline. Samas
oli see lugu liiga keerulise struktuuriga.
Lõhuti Milne’i loogika, uut aga ei loodud.
Lavastaja põhiülesanne on anda näitlejale
ülesanne. Jäi mulje, et näitlejad ei teadnud
oma tegelase diagnoosi. Lava rütmi
reeglid, tähelepanupunktid peaksid olema
selgemad. Hakkas pisut igav. Trupp võiks
vaadata ka teisi festivali etendusi. Suur tänu
järjepidevuse hoidmise eest. Jõudu
edaspidiseks!

Jõgeva Liblikapüüdja (Lianne Saage-Vahur)
W.Shakespeare “Nagu teile meeldib”
Tänuväärne, et minnakse klassika poole –
Shakespeare’i komöödia osas þürii siiski
pisut nõutu. Latt pandi väga kõrgele. Kui
rohmakas laadanali ajas sajandeid tagasi
naerma, siis üllatav, et see ajas ka nüüd
lapsi naerma. Tore, et Rosalind suutis
mitme asja vahel mängida.
Queeni muusika oli hea leid. Andis teatava
võtme kätte. Nalja on veenvalt raske teha –
kui narr oli unustatud lava äärde, oli kahju
näitlejatest laval. Hamleti võrseid on uues
trupis olemas.

Tallinna Lilleküla G Kruvikeeraja (Andres
Jakovlev) S. King “Carrie”
Materjalist on tehtud koguni kolm filmi, aga
selle sisu ei jõudnud seekord publikuni.
Kooliteatri jaoks liiga raske materjal. Oht
jääda laval ebaväärikasse olukorda. Kui
saalis naerdi, siis mitte etenduse nalja
pärast.
Tallinna trupi arvates oli loo sõnumiks
koolikiusamine, aga see oli hoopis
tagajärg. Peaosaline oli lausa
suurepärane, tema karakteriareng oli tõesti
väga nauditav. Samas, tõlge tundus
mannetu. Läks liiga ameerikalikuks.
Õudust stiilipuhtalt teha on raske. Meeldis
raamatutrikk.

Rakvere G Teatriansambel (Aili Teedla)
omalooming “Meie küngas”
Ideaalne kooliteatri juhtum, kus noor
inimene räägib endakohast teksti ja ajab
endakohast asja. Saime liigutatud ja
puudutatud sellest loost. Rabav lihtsus.
Erakordne orgaanilisus. Oli üllatusi,
ootamatuid pöördeid. Sai südamest naerda
ja nutta. Ka mehed pühkisid pisaraid. Suur
kunst on näidata probleemi nii helgetes
toonides, väliste traagiliste vahenditeta.
Terviklik lugu, ühtne mäng, sõltumata
vanusest. Imeilus tükk, mis tuli juhendaja
peast ja südamest. Puhas struktuur ja
kristalne sisu.

Rapla ÜG Ega Vist (Krista Olesk) K.Ehini põhjal
“Teekond Rõõmumereni”
Tekst ei jõudnud kohati saali. Puudu jäi
energeetikast. Kõik lugesid teksti
ühesuguses maneeris, mis uinutas.
Samas kõik valdasid teksti mõtet ja esitus
oli veenev. Vaikne rääkimine on hea, aga
kui seda saab palju kuulmispiiri peal, siis
see on väsitav. Tundus, et oli mitu lõppu.
Näitejuhi töö oli suurepärane. Tundus, et
hästi kätteõpetatud oma asi. Oleks
oodanud rohkem suhtlemist omavahel,
samas kuulasid üksteist ilusti. Tüdrukud
nägid ka ilusad välja.

PIHUD TÄIS SOOJE PÄTSE

MUST VÕI VALGE?
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Sometimes lose, always win

Karin Viilup

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
Alar Truu
Anneli Tarkmeel
Hendrik Kuusk
Henri Sink
Karin Viilup
Kaspar Viilup
Kristin Kurvits
Marili Pärtel
Monika Mander
Pärlin Luhila
Taavi Turk
Triino Lest

Reede hommikupoolikul SÜG-i trepist üles
rutates koperdasin ma otsa kahele
„eriskummalisele“ isikule, kes juhtumisi
olid näitetrupi Protsess juhendaja Rainis
Koppelmann ja tekstide autor Eliise
Nurmetu. Tee peal oli ka teisi teatrilisi, aga
need noored torkasid mulle silma oma
huvitava väljanägemise ja suure rekvisiitide
hulga pärast. Aitasin Rainisel veidi
käevaeva vähendada, tassisin kostüümid
nende trupi koduklassi ning tundsin juba
tol hetkel, et pean kindlasti jagama ka
teistega Protsessi      arengulugu.
Protsessile pani aluse Rainer-Verner
Samolberg, keda saabki vast lugeda antud
trupi nn vaimseks isaks ja loojaks.
Trupiliikmed ise väidavad, et ilma Rainerita
poleks ka Protsessi. Trupi nimi oli algselt
Tallinna THK, aga koos Verneriga tuli uus
nimi – Protsess. Liikmed nimetavad end
Verneri lasteks, sest Raineri utoopilised ja
uudsed ideed toovad noored algselt
madalseisuna tunduvast olukorrast taas
päikese kätte. Noored loevad oma motoks
või hüüdlauseks: "Sometimes lose, always
win".
Minikatel osalemisega alustati 4 aastat
tagasi, kui trupp tõi publiku ette lavastuse
„Neonatalism“. Etendus oli nii kooliteatri kui
ka Miniteatripäevade võtmes täiesti uudne,
sest tuldi lööma parajalt ðokeeriva tükiga
sündimata lastest. Protseslased tõstsid ka
ise esile, et ðokietendused on nende
„leiutis“ ja algatus kooliteatris.
Nüüdseks on Verner Protsessi
juhendajapuldi üle andnud kahele THK
noorele, Rainis Koppelmannile ja Kirke

Pilliroole, kes varem olid näitlejarollis, kuid
on nüüdseks tõusnud sammukese
kõrgemale. „Kohati tundub ilma Vernerita
tühi ning ideedevaene,“ tunnistasid noored
ja kindlasti loodetakse sõjaväkke läinud
juhendaja tagasi oma tiimi sebida.
Selleaastase tüki idee tuli trupil üsna
lambist ja ekspromt, seega nii, nagu antud
seltskond enamasti oma etenduste alge
leiabki. Saali istudes ootasin midagi haiget
ja uudset, aga ainult visuaali vaadates võis
mulje jääda, et tegemist oli pelgalt
lastelavastusega. Kirke Pilliroo sõnul
plaaniti algselt etendadagi midagi
kergemat, aga hullumaja idee
sissetoomine ja „Karupoeg Puhh“ olid
nooruki Siimu mõttevälgatus. Karupoeg
Puhhi lugu on hullumajaga seotud, sest
räägitakse legende, et kõik tegelased Puhhi
loos olid omamoodi hullud ja vaimse
hälbega. Nii komponeeritigi lavastus, kus
hullumajas olev mees kujutab ette
„Karupoeg Puhhi“ tegelasi püüdlemas
millegi kõrgema ja üllama poole.
Zürii tagasiside osas olid trupiliikmed üsna
vähe üllatunud. Pärast etendust olid kriitikud
väitnud, et nad ootasid midagi rõvedamat
ja hullemat, aga üllatamisega said noored
taas hakkama. Üheskoos väitis kamp
värvikaid näitlejahakatisi ka seda, et nad
armastavad Saaremaad ja SÜG-i ning et
minikad on väärt üritus, mis igal juhul
rikastab. Kirke Pilliroo sõnul kõlab igal
aastal protseslaste suust lause: “Nii,
järgmisel aastal me enam ei osale!“, aga
juba 4 aastat on trupp platsis olnud ning
eks näis, kas me ka järgmisel aastal
saame midagi hämmastavat ja utoopilist
näha.

Tilguti ühendas Puhhi tema edasipürgimisplaanidega( Puhh Helen treiberg ja
notsu Maria Salumäe)


