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Kõik emotsioonid viivad Minikatele (mõtisklus enne festivali algust)
Karl Hendrik Tamkivi

Kes ütles, et teater on
pelgalt meelelahutus?

Meie kõigi ühispingutuse
tulemusena käidi eelmisel
aastal
Eesti
teatrites
emotsioone ammutamas
kokku üle miljoni korra.
Tegelikult
astuti
üle
teatrimajade lävepakkude
vähemalt kaks korda
rohkem, sest eestlane
teatris tavaliselt ei ööbi.
Arv kasvab veel jõudsalt,
kui mõelda kõigile neile,
kes
vaheajal
teatrikohvikust koogitüki
ostmiseks
autosse
rahakoti järele tormavad.
Ühesõnaga on samas
tempos jätkates Eesti
teatrite lävepakud varsti
auklikuks kulunud ja meie
riigist saab tislerite Meka.

Kõige selle taustal jääb
mõistatuslikuks,
miks
eestlane sinna teatrisse
üldse
tikub?
Avalik
näitetrupp
tegutseb
Toompeal
järjepidevalt
juba ju mitukümmend
aastat, lisaks ei ole
näitemängule piletit vaja
soetadagi. Tundub, et
sellest jääb eestlastele
siiski
väheks
ning
emotsioone suundutakse
ammutama
teatrisaalidesse. Näitlejad
pidavat praegusel ajal
lausa
hästi
makstud
olema, kuid see kuuldus
tasub liigitada pigem
fantaasia
valdkonda.
Igatahes on ülevoolavaid
emotsioone niivõrd palju,
et Saaremaal otsustati
neile pühendada lausa
oma
teatrifestival.
Kusjuures on meie armsal
riigil vististi ka mingi
juubeliaasta käsil.
Otse „Kolme musketäri"
raamatuveergudelt saabub
üritusele 17. sajandile
omases riietuses ikka ja

jälle ka Teatrimehike,
tehes seda väsimatult juba
27. korda. Kuuldavasti on
Teatrimehike
kaotanud
silmist
viimsegi
emotsiooniraasu, mille üle
pole ka põhjust imestada,
sest kõik emotsioonid on
ju praamiga üle väina
Saaremaale
kokku
loksunud.
Seega
on
Teatrimehike
jõudnud
õigesse paika, sest eriti
emotsionaalselt
teatrimaailma
suursündmuselt ei puudu
ka veel emotsionaalsem
žürii.
Vaadates
pilte
festivali kodulehelt, on
prognooside kohaselt sel
aastal Jaak Alliku laiast
emotsioonigammast
võimalik tuvastada lausa
naeratust ja teisedki Eriti
Emotsionaalsed Saaremaa
Teatripäevade Inimesed
säravad väga lustlikult.
Kohalikud
tundetargad
ennustavad festivali ajaks
Saaremaa
kohale
emotsionaalset
kõrgrõhkkonda ning iiliti
puhuvaid
tugevaid
teatrielamusi.
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PEALKIRJAD KÕNELEVAD
Täna ei juhtu midagi
Emilia Rozenkron,
Brita Laht
Kui Indrek ja Ramilda
tol rõskel linnukuu õhtul
õue astusid, keerlesid
nende mõtted mõnevõrra
tõsisemate teemade ümber
kui
võiks
oodata
inimestelt, kes on teel
sõbra teise aastakümne
lõppu
tähistavale
üllatuspeole.
Vana
kortermaja trepimademel
hetkeks
seisatades
hingasid noored ahnelt
kevadõhku, mis kandis
endas
kurjakuulutavat
nooti, just sellist, mida
tavapäraselt võib tunda
hingedepäeva
videvikutunnil surnuaial
jalutades,
kui hakid
lendavad,
ning mis
seetõttu
sugugi
kevadeõhtusse ei sobinud.
Võib - olla oli just see
kõduhõnguline
õhk
noormehe ja neiu vahel
varasemalt lahvatanud tüli
põhjuseks.
„Kas
sa
Kõmpat mäletad?“ küsis
Indrek viimaks. Vaikuse
lõhkumisest ehmatanuna
kulus
Ramildal
paar
hetke, et vastamiseks
vajalikke sõnu vormida.
„Kõmpa? Too joobes
mees Tallinnas? Ikka
mäletan.
Kuidas
ma
saaksingi unustada? Seal
oli külm, nii külm.“
Mälupildist
haaratuna
lisas ta: „Ja ta kandis
sandaale.“
Neiu
sõnaohtrusest
kannustatuna asus Indrek

taaskord oma varasemat
seisukohta
kinnitama:
„Sõltlased.
Meie,
eestlased, oleme alati
olnud sõltlased. Kõmpa
sõltuvuse alustalaks oli
alkohol, ehk ka kokaiin,
aga meie oleme vaesed
mehed, meie kui rahvas
oleme
alati
olnud
sõltuvuses võõrvõimust,
me ei oskagi teisiti elada.
Sa pead seda ometi
ükskord
tunnistama!“
Järjekordsest rünnakust
haavununa
kiirendas
Ramilda
alateadlikult
sammu, olgugi, et poolde
säärde ulatuv lumekiht
teda maa külge aheldada
püüdis. Ja kes teab
mitmendat korda tolle
päeva jooksul üritas neiu
poisile mõistust pähe
panna.
„Jah,
tolle
padujoodikust
jänese
aasta oma sõltuvuste
küüsis on raske. Kuid
kelle vitsad peksavad?
See on ju tema enda töö
vili.
Rääkides
aga
eestlastest
ja
võõrvõimust… meil ei ole
ju mingit süüd…eestlasi
ei ole ju enesedistsipliini
puudumise
tõttu
vabadusest ilma jäetud.“
Pärast üürikest mõttepausi
jätkas neiu: „Ja üleüldse
peaksime meie, eesti soo
esindajad
suhtuma
rahvuse püsima jäämise
küsimusse täie tõsidusega.
Meie
juured
siin

võrsuvad ning meie
kohus on tagada, et Eesti
kultuur ja meie klassitu
ühiskonnasüsteem
kestaksid veel mitmeid
inimpõlvi.“
Indrekut
pahandas
selline
pimepatriootlik kiidukõne
aga väga. „Kas ma olen
nüüd elus, kas ma olen
nüüd mina ise vaid
seetõttu,
et
minu
paganatest
esivanemad
suutsid
mõnele
välismaalasele
vastu
hakata? Kas meie senine
kultuurisäilitustöö ei ole
mitte
saksa
soost
haritlaste teene? Võid ju
küsida, et mida nad meie
heaks teinud on, kelle
sugulased nad on? Sinu
või minu? Kuid selge
mõistus vastab, et meie
mõlema. Me vihkame
vallutajaid, mõistmata, et
nad võivad olla hoopis
meie päästjad.“
Ja küllap oleks see
sõnelus saanud kohase
fragmentaarse
finaalmängu,
ning
noored oleksid võinud
rahus edasi elada, kuid
emotsioonidetulvast
pimestatuna olid nad
eksinud
aegruumi.
Reaalusesse tõi nad tagasi
alles hädakisa liigkiiresti
läheneva
erkoranži
raudruuna suust, mille
rataste all sai surm neil
osaks mõlemal.
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UUS ALGUS (ülevaade avamisest)
Diana Alt

Selleaastane Teatrimehike
Martin jutustas, kuidas ta
Tallinna
teatritest
erinevaid
emotsioone
otsides Saaremaale jõudis
ning publik sai näha selle
kohta
ka
multifilmi.
Lõppude lõpuks saab
Saaremaalt
ja
Miniteatripäevadelt
kuhjaga parimaid elamusi,
mida mujalt pole võimalik
leida.

Oma tervitussõnad sai
öelda Saaremaa valla
esindaja Raivo Peeters,
kes lausus, et teatripäevad
on
selle
piirkonna
kevadekuulutajad.
Eriti
Emotsionaalsed Saaremaa
Teatripäevade Inimesed
vandusid kõike head ja
paremat:
kuidas
nad
muigavad
muhedatel
momentidel,
poetavad
pisara
probleemide
puntras,
tunnustavad
tarmukaid tegijaid ja veel
palju muudki. Valitud sai
ka õpilasžürii.
Sind ei jäta ma… Selliste
sõnadega lõppes laul
Põhjamaast, mille järgi
tantsis
imekaunilt
ja
südamlikult
rahvatantsurühm
Öieti.
Need sõnad sobivad väga

hästi ka meie festivali
kohta. Ma usun, et paljud
tunnevad, kuidas kolme
päeva lõppedes pole üldse
tahtmist koju naasta.

27.
Saaremaa
Miniteatripäevad
olid
alanud.
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PUBLIK ARVAB (ülevaade etendustest)
I PÄEV

Aile Saar

Tallinna 32. Keskkool
KOKK “Rahus edasi
elada” (Eva Kalbus)

Miniteatripäevad algasid
kaunilt ja ilusa pauguga,
sest KOKK on alati olnud
väga hea ning ka see aasta
on näha kõrget taset. Neil
oli
laval
super
partneritunnetus
ja
kuuldavus. Sisu oli lihtne
jälgida, paljude asjadega
oli võimalik samastuda
ning samuti sai rohkelt
naerda. See oli perfektne
etendus, sest lavastuses
oli
palju
erinevaid
emotsioone, mis olid
omavahel
väga
loomulikult ja ideaalselt
seotud. Silma jäi nende
lavakujundus, mille puhul
oli näha, et selle kallal on
palju vaeva nähtud ning
asi oli kindlasti seda
väärt. Etendus pakkus
emotsioonirohkust ning
see oli väga meeldiv.
(Liis SÜGi Krevera
trupist)

Saaremaa
Ühisgümnaasium
Kreisis “Meie juured
siin võrsuvad” (Sirje
Kreisman)

Minule
kui
Kreisise
vilistlasele tegi etendus
palju rõõmu. Vahelduseks
tegi
trupp
komöödia
asemel teistsuguse tüki,
millel on sügavam sisu.
Mul on hea meel näha, et
vaatamata
Kreisise
aastatepikkusele
huumoritükkide
tegija
mainele, näitavad nad
oma erinevaid tahke.
Minule
jäi
sellest
etendusest väga positiivne
mulje.

Tükk oli mõtlemapanev.
Mõtisklesin selle üle,
milliseid standardeid me
kõik peame tänapäeval
läbima,
alates
vitamiinijookidest
ja
lõpetades
füüsilise
vormiga. Juurdlesin ka
etenduse lõpu üle. Väga
hästi tehtud vaatemäng.
(Pealtvaataja Kaire)
Rapla
Vesiroosi
Gümnaasium
teatristuudio Ega Vist
“Ei ole ju mingit
süüd…” (Krista Olesk)

(Pealtvaataja Karl)
Tallinna 32. Keskkool
12.d klass “Klassitu”
(Eva Kalbus)
Minule
meeldis
nii
etenduse
kompositsiooniline kui ka
vormiline ülesehitus.

Leian, et etendus oli
kohati vaimukas: sain
naerda ja kuulsin, et ka
publik rõkkas kaasa.
Mulle väga meeldis, et
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lavastus koosnes mitmest
erinevast
osast.
Üleminekud olid päris
hästi tehtud. Minus tekitas
tükk lõbusat meeleolu.
(Liisa
Rakvere
Teatriansamblist)

G

Viljandi Gümnaasiumi
teatristuudio II “Kui
hakid lendavad” (Silvia

Soro)

Minu meelest oli see just
niisugune
klassikaline
kooliteater. Täpselt selline
tunne, et etendus oli just
selline nagu 1990. aastal
vabariiklikul
festivalil
tehti. Lugu mängiti ausalt
ja siiralt maha ja mind
kõnetas see väga. Ajastu
ja olustik jõudis hästi

kohale. Mulle pakkus
huvi see hakkide metafoor
ja
kujund.
Üks
vapustavamaid osatäitjaid,
keda viimastel aastatel
näinud olen, oli see
vanamemm, kelle juures
kõik käisid nõu küsimas
või
lohutust
saamas.
Probleemiks oli see, et ma
ei tea, kas kõik osatäitjad
suhestusid
selle
materjaliga. Veel peab
mainima
tehnilisest
küljest, et tagant reast
oli suhteliselt raskesti
kuulda. Mul oleks hea
meel, kui sellist asja
tehtaks rohkem ning
ma olen väga tänulik
selle etenduse eest.
(Kruvikeeraja juhendaja
asendaja Rain Mikser)
Saaremaa
Ühisgümnaasium
Krevera
“Fragmentaarne
finaalmäng” (Rita Ilves)
Ma leian, et ära on
kasutatud
suurepärane
materjal. Ühe kooli lugu
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on nii hästi kokku
põimitud. Kuna festivali
teemaks on Eesti ja Eesti
100, siis üks nii suure
ajalooga
kool,
nagu
Saaremaa
Ühisgümnaasium

Saaremaal on olnud, saab
uhke olla oma vilistlaste
üle. On hea näha, kuidas
nii
kirjanikud
kui
muusikud olid kokku
toodud niimoodi ühte
väga maitsvasse kompotti.
Ma arvan, et kogu trupp
tegi hea töö ja etendus on
väga hariv. Usun, et
noortele endalegi oli
põnev kuulata, kes kõik
siit Kuressaare esimesest
gümnaasiumist on välja
sirgunud.
(Pealtvaataja Marit)

II PÄEV
Elo Nõmm
Rakvere
Linnanoorte
Näitetrupp- „Indrek ja
Ramilda“
(Tiina
Rumm)
Etendus
oli
rahulik,
alguses isegi liialt, mis
pani loo natuke venima.

Kuid viimasena lavale
ilmunud tüdruku osatäitja
andis oma jõuga hoogu
juurde. Silma jäi ka
pillimees,
kes
väga
väärika
mulje
jättis.
Üldkokkuvõttes anti eesti

kirjanduse
klassikat
puudutav tükk lihtsalt ja
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Peategelane
mängis
suurepäraselt!
Stseenid
olid väga hästi kokku

(Pealtvaatajad
Pilvi,
Katariina ja Katrin)

Tallinna
Lilleküla
Gümnaasium
Kruvikeeraja- „Joobes
mees Tallinnas“ (Andres
Jakovlev)

Mulle meeldis, oli hea
vaadata. Etendus läks
kiirelt ja ei pidanud nii
pingsalt kaasa mõtlema.
Samuti sümpatiseeris see,
et
käsitletud
oli
aktuaalseid teemasid. Ja
kuigi tegutsesid laval
ainult tüdrukud, said nad
väga hästi hakkama.

Märts 2017

ühesugused,
võivad
suhetes ebakõlad tekkida.
Kartsin alguses, et ei pea
60 minutit vastu, aga
aeg täideti ära, kuna
tükk oli huvitav ja
seal leidus, millele
kaasa mõelda, mida
vaadata.
(Pealtvaataja Indrek)

pandud ja üleminekud
ühest teise räigelt lahedalt
lahendatud.
Etendusse
sobis ideaalselt kitarr ja
hääl, mis vahepeal
kõlaritest kostus,
mõjus
efektselt.
Väikeseks
miinuseks
võib
tuua
selle,
et
vahepeal
tükk
natukene venis.
(Kermo ja KarlSteven
Viljandi
Gümnaasiumi
Teatristuudio II trupist)
Viljandi Gümnaasiumi
Teatristuudio III „Kas
ma olen nüüd elus?“
(Silvia Soro)

(Eleriin
Rakvere
Gümnaasiumi
Teatriansamblist)

Rakvere Gümnaasiumi
Teatriansambel„Üllatuspidu“
(Aili
Teedla)

Nähtu on siiani minu
lemmik,
kuna
sain
etendusega
samastuda:
tükis
nähtud
seigad
meenutasid
mulle
tuttavaid hetki enda
elust. Vaadates ei
hakanud
kordagi
igav
ja
ootasin
põnevusega,
mis
järgmiseks tuleb.
(Anete Suure-Jaani
Koolist)

Jüri Kooliteater Vaba
Valik- „Kelle vitsad
peksavad?“
(Ingrid
Mikk)

Etendus
iseloomustas
tänapäeva noori, kes
otsivad
lahendusi
probleemidele.
Ilmnes
asjaolu, et kui mured pole
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Paul-Mark Pihl

Türi Ühisgümnaasium
Concordia „Kelle
sugulased nad on?“
(Klaudia Tiitsmaa)

kahe inimese vaikelu. Nad
mängisid väga hästi ja
emotsioonid olid head.
Meeldis, et surmateema
tuli sisse ootamatult ning
see, et nad ikkagi ei
surnud
ära,
oli
ootamatu. Need kohad,
kus Joe perenaist tegi,
olid väga omapärased.
(Kermo, Inessa, Kristel
Viljandi Gümnaasiumi
teatristuudiost II)

Minule etendus väga
meeldis. Näitlejad ei
ajanud midagi sassi ja
teema anti väga hästi
edasi ning rohkem ei
oskagi selle kohta midagi
öelda.

Rapla
Riinimanda
Teater „Meie oleme
vaesed mehed“ (Valter
Uusberg)

(Pealtvaataja Anu)

Rakvere
Karla
„Sõltlased“
(Tiina
Kippel, Jaanus Lekk)

Alguses venis, aga nagu
ei veninud ka, sest oli
ainult üks teema, aga
samas see oli hea, et oli

Emotsionaalselt
nagu
Ameerika mäed, sest
alguses püüad ära
tabada, mis või kes ta
täpselt on, ja hakkad
kaasa elama. Endale
märkamatult haaras
endasse. Ei mõtle
kriitiliselt,
vaid
kuulad ja jälgid ja
mõtled, et tekst on väga
hea ja kuidas näitleja oli
nii kohal ning nii hea.
Naljakas ja kurb samal
ajal. Tõmbas väga, väga

endasse, kuigi alguses sai
huviga jälgitud, et kõik
elemendid laval, mis
nende rakendus võib olla
ja kuidas tüki käigus tuli
igale asjale seletus. Ei
pidanud pettuma.
(Jessica Agneta Kari,
Kristiine Eliise Kadakas
Tallinna 32. Keskkool
KOKK-ist)

Jõgeva
kooliteater
Liblikapüüdja „Kõmpa“
(Lianne Saage-Vahur)

Minule etendus meeldis.
Lavastus oli nagu teater.
Seal oli lavastus, olid
dekoratsioonid,
kostüümid, noorte väga
hea mängimine, eriti
Kõmpa, uskumatult hea ja
hästi mängitud. Samas oli
see Alveri tekst. Alver on
minu lemmikkirjanik ja

kui ta on lemmikkirjanik,
siis ka nii suured sõnumid
väga lihtsalt öeldud ja
lihtsalt tehtud.
(Pealtvaataja Viiu, kes
kunagi
ka
teinud
kooliteatrit)
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III PÄEV

Emma Siigur

Vändra G “Ta kandis
sandaale” (Andres Oja)

Algus oli minu jaoks
sisutühi, kuid kui lavale
ilmusid
kaks
väga
värvikat kuju, läks asi
käima. Tekkis põnevus
ning sai palju nalja.
Näitlejatöö iseenesest oli
väga
mõnus
ja
partneritunnetus
lausa
märkimisväärne.
(Elo SÜG Kreverast)

Olen 33. aasta tüdruk,
mistõttu ei saa tänapäeva
noorte tasandile minna,
sest minu ajal olid
hoopis teised rõõmud ja
mured.

Meie lõbus seltsielu sai
elatud
varemete
taastamise ajal, kuid
mitte selliste arutelude ja
teemade näol. Samas oli
põnev vaadata, kuidas
noorte mõttemaailm on
muutunud.

põhiline mõte kohati
segaseks,
mille
võis
tegelikult
põhjustadagi
rollide liikumine ühelt
näitlejalt teisele. Lahe oli
aga vaadata, et noored
olid
laval
väga
entusiastlikud.
(Karita
Viljandi
teatristuudio III)

G

Suure-Jaani Kool “Sai
surm
neil
osaks
mõlemal” (Andres Oja)

(Pealtvaataja Ellen)

Haapsalu Muusikakooli
teatriklass
“Jänese
aasta” (Marion Undusk)

Tükk oli huvitav! Vast
tänu sellele, et jänes nii-

Kuressaare G 12.a klass
“Täna ei juhtu midagi”
(Lelet Aavik, Kateriine
Püüa)

öelda
pidevalt
muutus. Samas jäi

Väga äge! Mulle väga
meeldis, päriselt! Ma
unustasin
end
isegi
etenduse lõppedes
saali istuma. Ülimalt
hariva sisuga ja hea
meeldetuletus
nendest suurteostest.
Näitlejad olid ise
täiesti kohal, power!
(Krista,
Rapla
Vesiroosi G teatristuudio
Ega Vist juhendaja)
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ŽÜRIILIIKMED MÕTISKLEVAD
Jutta Loviisa Juht
Aarne Mägi
Milliseid soovitusi oskate
jagada
noortele
näitlejatele?
Sõltub näitlejast, kas ta
omab erialast haridust, kas
on
tegemist
noore
inimesega, kellel on soov
saada näitlejaks. Ega sellist
ühest valemit ei ole, mille
lahendus annab sulle võime
olla keegi, kelleks püüdled.
Kui olete kooliõpilane, kelle
üks soovidest on saada
näitlejaks, siis käige teatris,
käige võimalikult palju
teatris.
Millisel moel kujundavad
Miniteatripäevad ja muud
sarnased festivalid Teie
arvates
tulevast
teatripõlvkonda?
Eks sellistel festivalidel
osalevad ikka need, kellel on
huvi teatri vastu. Kui see
huvi suudab nakatada ka
noort vaatajat, siis hea on
juba see, et nii tegijad kui ka
vaatajad hakkavad rohkem
teatrit armastama.
Kuidas näitleja puhkab?
Mida meeldib Teile tööle
vahelduseks teha?
Rännata.
Milline roll on Teid siiani
kõige enam puudutanud?
Miks?
Neid on enam kui üks ja
ühest vastust ei ole. See
sõltub
materjalist,
partneritest, lavastajast. Aga

mind on pigem puudutanud
need rollid, mida teistes
teatrites näinud olen. Ja neid
on, nii Eestis kui väljaspool.
Kui võiksin mainida ühe
viimastest, siis see oli
Novosibirski Draamateatri
etendus
„Kirsiaed“,
Lopahhini
roll
näitleja
Anatoli Grigorjevi esituses.
Garmen Tabor
Millist nõu oskate jagada
meie noortele näitlejatele?
Kõigepealt tahan ma tänada,
et nad sellega tegelevad, et
neil on huvi, entusiasmi ja
tahtmist. See on juba väga
suur asi meil siin Eesti
Vabariigis. Esiteks soovitan
ma kindlasti väga palju
lugeda. Midagi ei ole teha.
Meil on ikkagi väga rikkalik
omakirjandus,
ka
tõlkekirjandus. Nagu Tõnu
Õnnepalu ütleb: „Kõik, mis
on tõlgitud, on samuti eesti
kirjandus.“ Teiseks uurida
muusikat, muusika ajalugu,
kuulata
ka
klassikalist
tausta.
Vaadata
maale.
Kunstis skulptuuride ja
maalide peal on väga palju
misantseenilist mõistatamist:
mis sünnib, millised on
sündmused, milline on see
dramaatika, mida seal on
kujutatud. See kõik rikastab
ja annab kogu aluspinna,
mille pealt saab tekkida
võimas fantaasia. See annab
aluse, mille pealt luua.
Millisel moel kujundavad
Miniteatripäevad ja muud

sarnased festivalid tulevast
teatripõlvkonda?
Esiteks on neil väga tugev
ikkagi see hariduslik pool.
Ma pean silmas, et inimesed
tulevad kokku ja ka jälle
väga soovitan seda, et kui te
olete
tulnud
kolmeks
päevaks, siis väga rikastav
on vaadata ka teisi. See on
väga oluline. Olgugi, et
etendused hakkavad kell
10:00 peale ja kõik, aga see
on ka omamoodi selline
respekt ja austus ka teiste
tegevusele ning siis on ka,
mida omavahel jagada. See
on väga põnev, kui lähete
jälle tagasi, et aa, seal tehti
seda, seal tehti teist – see
kõik on arenguks vajalik. Ja
suhtlus!
Siin
on
ju
imetabased inimesed, kes on
kõik kokku tulnud. Lihtsalt
nii kaunis. Tuleb võtta
nendest kolmest päevast,
mis võtta annab, ja nautida
ka seda, mida teised on
loonud ja toimetanud, mis
lisaks kasulikkusele pakub
ka palju ilusaid emotsioone
ja ka mõtlemisainet.
Kuhu näete eesti teatrit
pürgivat? Kuidas läheb
eesti teatril?
Oi, sellist asja on väga raske
ennustada.
Aga
minu
meelest on praegu väga
põnev aeg. Esiteks meie
riigil on väga põnev aeg, hea
aeg, nõnda ka eesti teatril.
Meil
on
suurepärane
teatrivõrgustik
ja
haridusbaas – kaks täiesti
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korralikku
arvestatavat
teatrikooli. Väikese riigi
jaoks on see suur rikkus ja
õnn,
sest
see
aitab
vastastikku
koosluses
areneda. Lisaks on nad ka
oma sisult piisavalt erinevad
ning pakuvad väga suuri
võimalusi. Loodan, et eesti
teater areneb aina ilusate ja
säravate
teosteni,
mis
etenduskunstides
võivad
olla.

26. Saaremaa Miniteatripäevad

Millist
rolli
tahaksite
kindlasti tulevikus veel
laval mängida?
Mul on suhteliselt vedanud.
Olen saanud väga suuri rolle
mängida. Sellist kindlat
unistusterolli mul ei ole,
keda
kindlasti
tahaks
mängida. Küll aga on palju
ilusaid asju olnud.
Aga
mida ma sooviksin küll, on
see, et satuksin ja oleksin
sellises
sünergilises
koosluses: head partnerid,
head lavastajad, kunstnikud.

Märts 2017

Et see, kuidas ühte või teist
etendust
või
lavastust
luuakse, et kõik need valud
ja vaevad, mis selle kõigega
kaasnevad, mis on ilusad,
oleks
sellises
heas
sünergilises liikumises. Et
sellest
võivad
tõusta
säravad
mõtted,
mida
katsetada, proovida, mõelda
ja
katsuda
ilmutada
publikule. Nii endale kui ka
oma
kolleegidele.
Ja
loomulikult
ka
head
publikut.

EESTI – Eriti Emotsionaalne Saaremaa Teatripäevade Inimene

Istuvad: Piret Rauk, Garmen Tabor, Gerda Kordemets
Seisavad: Viljar Aro, Aarne Mägi, Velvo Väli, Jaak Allik, Toomas Lõhmuste, Andrus Vaarik,
Tõnis Kipper, Indrek Saar
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2. päeva õhtul tõmbas peo käima Magic Panda

Väikesed Isad lõputseremoonial

Märts 2017
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VÄGA TÄHTIS LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=UqqREjMGc5I&feature=youtu.be

AJALEHE TEGIJAD
Jutta-Loviisa Juht, Diana Alt, Paul-Mark Pihl, Emma Siigur, Karl Hendrik Tamkivi, Brita
Laht, Emilia Rozenkron, Aile Saar, Elo Nõmm Rita Ilves, Indrek Peil, Merle Prii
FOTOD: Triinu Loho, Martin Vesberg, Sille-Riin Rand, Artur Frederik Alpstål

