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Kool kui teater (mõtisklus enne festivali algust)
Karl Hendrik Tamkivi

Kõik saab alguse ühest noorest, pisut
tavapäratust hingest, kes soovib saada
lavastajaks. Pärast õpingute kadalippu
pakutaksegi värskele loomekunstnikule
tööd ühes professionaalses teatris, kuigi

palk ei ole suurem asi. Pikad ja kurnavad
päevad algavad igal hommikul punktipealt
kell kaheksa, kuigi näitlejad paraku sellest
kokkuleppest tihti kinni ei pea. Noore
lavastaja elu teeb keeruliseks ka asjaolu, et
näitlejaskond iga tunni järel vahetub.
Lavastajahakatis üritab näitlejateni viia
tuntud
klassikat,
aga
vastutasuks
pööratakse kogu tema nähtud vaev
totaalselt pea peale ja uude võtmesse. Nii
sünnibki iga koosseisuga ennenägematu ja
kordumatu 45-minutiline lühietendus.
Sellist rada mööda kulgeb lavastaja töö
päevast päeva ja aastast aastasse, kuid
kõigest hoolimata on ta õnnelik. Enam juba
mitte nii noor näitejuht teab, et tema käe all
sirguvad noored elukunstnikud, kes
hakkavad
lavastama
suurejoonelisi
näitemänge juba väljaspool armsaks
saanud koduteatrit.

KOOL KUI TEATER ... (mõtisklus pärast festivali lõppu)
Viljar Aro
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S aaremaa Minikatega saabus taas kevad.
A rmastust teatri vastu sai koolimaja täis.
A rvustamisega tegelesid kõik muretsejad.
R iidlemiseks ei läinud.
E emalt vaadates oli kõik hästi.
M idagi siiski pidi puudu olema.
A ga tegelikult ei olnud teisiti miskit.
A lus on olnud paigas juba aastakümneid.
M e saime taas kogemusjätku korraldamises.
I se võime küll vägagi rahul olla.
N oorus ei ole hukka läinud.
I melised olid taas žüriiliikmed.
T avapäraselt hää oli žak.
E ga tulemusedki halvad olnud.
A ustatud said nii Krevera kui KG.
T ulid-nägid-võitsid ka imelised Lotta ja Elo.
R ita oli muidugi taas kõigekõige.
I sad vallutasid jälle juhendajate südameid.
P ahanduseks sai vaid ühe tualeti umbeminek.
Ä raminek oli kallistusi ja pisaraid rüütav.
E namik hakkas juba mõtlema taastulemisele.
V eidi nukraks teeb tuleviku ebamäärasus.
A ga ehk on traditsioon jätkumiseks piisavalt tugev.
D eemonite vastu tasub siiski võidelda.
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DEKORATSIOONID LAVALE JA ESINEMA!
Diana Alt

Eksaminandid
ootusärevuses,
välisvaatlejad kohad
sisse võtnud, algasid
28.
kooliteatri
riigieksamid.
Teatrimehike
käis
seekord läbi Rakvere
teatrist ja Saaremaa
Ühisgümnaasiumist
ning avastas, et teater
on kui kool ja et kool
on kui teater. Nii ongi
tark ühendada need
kaks
kooliteatriks.
Mehike esitas kõigile
kirjandushuvilistele
tuntud küsimuse: olla

või mitte olla? Sealt
algas pärimiste rida,
kas teha seda, teist ja
kolmandat või mitte.
Vastused
kõlasid
saalisviibijate mõtetes.
Eks igaüks teab, kas
nad loevad “Tõde ja
õigust” või panevad
pausi.
Oma
improetenduse andis
Saaremaa
Ühisgümnaasiumi
direktor Viljar Aro.
Tähtsad välisvaatlejad
vandusid nii seda kui
ka teist, kas nad
viimase päeva lõpuks

kõike ka mäletasid,
see on iseasi. Väite
peale, et näljased
inimesed on tigedad,
kostus
saalist
üksmeelne jaatus, mis
tähendas, et aeg oli
suunduda sööklasse,
kõigepealt
muidugi
tähtsamad isikud ja
siis
kõik
teised.
Esimese
eksami
alguseni oli jäänud
üks lühike tunnike.

28. Saaremaa Miniteatripäevad
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PUBLIK ARVAB (sõnastus muutmata)
I PÄEV

Emma Siigur
Tallinna ÜG
(Roland Laos)

„Mälu”

Hea avapauk oli. Pole
varem ajastus rändamist
nii konkreetselt näinud,
see oli põnev. Väga
ilusasti esitatud, sest see

on hull asi, mida meelde
jätta. Kõigilt nendelt
etendustelt saab natukene
inspiratsiooni. Hea valik,
mis kõnetas publikut.
Noortelik,
et
teinud
mingit Shakespeare´i.
(Marleen,
Ühisgümnaasium)

suutsid tuua enda ette
need mõtteviisid, millest
publik sai aru. Sellest
situatsioonist, kui noor
poiss proovib endale naist
saada ja publik mõistab
seda.
See
oli
põhimõtteliselt
printsessilugu,
kuidas printsess
sai endale mehe,
aga seal oli
vastand, kuidas
mees
sai
printsessi. Grupp
suutis luua sellise
pildi, kus grupp
toobki
reaalselt
sellele mehele naise. Aga
kuidas, see oli natukene
küsimärgiga, mismoodi

Türi

Rapla G Ega Vist
„Vanapagana lood ehk
Kuidas
maameest
aidata” (Krista Olesk)

see kummaline naine ette
toodi. Muidu oli tükk
väga ilus, mulle meeldis
väga. Panen laigi.

Etendus
oli
väga
kooskõlastatud. Etendus
nägi välja nõnda, et
näitlejad
suutsid
omavahel koos rääkida
ühtselt ja

(Daniel, Liblikapüüdja)

Saaremaa ÜG Kreisis
„Vaim”
(Sirje
Kreisman)
Väga, väga, väga meeldis.
Kuna olen ise pärit
Tallinnast, seostub see
kohe Tallinna praeguse

olukorraga, täpselt see on
seal.
Mulle
väga
meeldisid
noored
inimesed, kes seal olid.
See tütarlaps, kes seda
ema mängis, ja ta pisarad.
Aga ma olen inimene,
kellel läheb seedimisega
aega, kui sa küsiksid mult
poole
tunni
pärast,
oskaksin end rohkem
väljendada. Emotsioon on
niivõrd lahe.
(Tallinna Et abijuhendaja
Merleen)
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Kuressaare G Inspira
„Peegeldus perroonil”
(Tanel Ting)
Sisu

oli

väga

deep.

Noored, kes on väga
entusiastlikud,
võiksid
seda vaadata just selle
eesmärgiga, et ikkagi olla
valmis, mis neid elus võib
ees oodata. Väga kena.
Näitlejapoisid Juhan ja
Rasmus on väga tublid,
mitte ainult siis päris
laval, vaid ka minikate
laval.
(pealtvaataja Karl-Alder)

Tallinna Et „Katt ja
Freda” (Juta Teral,
Merleen Läänemägi)

Seda võib pidada omaette
vormieksperimendiks, kus
nagu midagi ei juhtu, aga
kogu aeg on huvitav.
Mitte niimoodi
huvitav,
et
kuidagi
olen
väga elevuses,
aga
mind
hämmastab
see, et selline
täiesti
minimalistlik
vorm suudab püsida, et ta
ei kuku täiesti ära ja tal on
mingid piirid. Julgen
öelda, et laval ikkagi
mitte midagi ei juhtu, aga
juhtub.
Kui
minna
natukene keerulisemaks,
siis tegu on niisuguse
arhetüüpse looga. See on
meile tuttav, olgu laval
tüdrukud või poisid. See
on kui sotsiaalne ruum,
kus üksi on hea olla, aga
kahekesi veel parem, aga
mis siis juhtub, kui sinna
tuleb kolmas. Aga et
selline teater on võimalik
siin kooliteatrifestivalil,
see on minu
jaoks omaette

tähelepanuväärne.
Ta
riskib võibolla sellega, et
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ta kaotab saaliga kontakti,
aga aplausist sai aru, et
saal oli täielikult kaasas.

(Riinimanda
Valter)

juhendaja

Saaremaa ÜG Krevera
“Viis viimast” (Rita
Ilves)
Musikaalselt
põnev,
näitlejameisterlikkuse
poole pealt osav. Kuid
lõpp vajus minu jaoks ära,
sest kool või aktus, kui
see teema ei ole, võib olla
laval nii üldiselt laiale
publikule kui siis ühele
kindlale, antud juhul
Saaremaa
Ühisgümnaasiumi
õpilastele suunatud. Aga
juba eelmistest aastatest
mäletan nende sellist hästi
suurt
energiatõstatust
laval. Nad on hästi
mõistetavad ja igati kohal
oma
energia
ja
tahtmisega, mida tahavad
laval teha.
(Lennart, Tallinna
Keskkool)

32.
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II PÄEV
Elo Nõmm
kuhu ma kuulun“ (Tiina
Rumm)

igaühest kiirgas, oli väga
suurepärane. Etendus oli ka
hea sisuga.

Mõte oli lahe, aga etendus
hakkas venima. Tuli väga

(Marita-Karmen,
Concordia)

Rakvere LN „Maailm,

Türi

G

Tallinna
Lilleküla
G
Kruvikeeraja
„Õhtu
suurmeestega“
(Andres
Jakovlev)

palju mõttekordusi ja mingil
hetkel ei saanud aru, mis
toimus, aga lõpuks asjad
selginesid.
Keegi
pealtvaatajatest ütles veel
lõpu kohta minu meelest
väga tabavalt: „See oli
etteaimatav.“
(Kirke,
Kreputlased)

See on kruvikeeraja! Nad
üllatavad alati. Teema, mida
käsitleti, on väga huvitav,
põnevalt lahendatud. Me

(Teodor, Tallinna ÜG)

Rakvere G TA „Nööp“
(Aili Teedla)
Mulle meeldis! Alguses ei
saanud võib-olla täpselt aru,
aga lõpus tuli alguse point
ka välja, seos kosmosega.
Näitlejate valik oli hea.
Esimene
neiu,
kes
kosmosetädikest mängis, oli
minu lemmik. Kiitus kõigile,

SÜG-i

Hugo
Treffneri
G
„Kuningas Lear“ (Oliver

Ütleme nii, et see oli kohati
väga, väga huvitav ja
naljakas. Hästi mängitud,
etendust vaadates pöörasingi
just
tähelepanu
sellele,
kuidas mängiti. Nad olid nii
palju harjutanud – hästi
puhas
näitlejate
töö.
Vahepeal mõned kohad
venisid natukene, aga muidu
oli väga hea.

kunagi ei tea, kes on
milleski süüdi või kes mille
eest vastutab või kuidas
need asjad käivad. Väga
huvitav!
(Rapla G Ega Vist juhendaja
Krista)
Tallinna 32. KK K.O.K.K

nad olid väga tublid!
(pealtvaataja
Roosmarii)

Issak)
See oli väga lahe! Nende
etenduse
tegi
hästi
omapäraseks see, et liiguti
inimeste vahel ja suheldi
publikuga. Energia, mis
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Inge Sillaste
Viljandi G teatristuudio
I ,,Mäng on läbi” (Silvia
Soro)

(pealtvaataja Mariliis)

väljendatakse peamiselt
käte ja näoilmetega, kuid

Rapla G Riinimanda
,,Jälle Püha Susanna e.
armastuse kooli”
(Valter Uusberg)

Meeldis üleüldine mõte
hakata teatrit tegema ja
idee tuua erinevaid žanre
lavale. Etenduses esitatud
väljavõtted
olid
aga
suhteliselt nirud ja nende
lõpud alati etteaimatavad.

Märkimisväärsed
olid
näitlejate hääled – väga
meeldivad
ja
selge
diktsiooniga. Kiiduväärne
oli ka näitlejate lavaline
kohalolu. Tunti ennast
mugavalt ja tänu sellele ei
olnud
vahepealsed
viperused
nii
silmapaistvad.

siin
tegutseti
vastupidiselt.

just

(Maris, KG Inspira)

Jõgeva
Liblikapüüdja
,,Kroonu onu” (Lianne
Saage-Vahur)
Lustakas ja tore tükk.

(Katre-Liis, SÜG
Kreisis)

Saaremaa ÜG
Krevera
2
,,Mari-TiinaKarin”
(Rita
Ilves)

(Marleen ja Marita, Türi
ÜG Concordia)

Etendus oli ülimalt köitev.
Meeldis, et tüki sisu
põhines
kirjandusel.
Muusikaline osa tuli hästi
välja. Väga omapärane ja
meeldiv.
Tähelepanu püüdis
kaasahaarav teostus.

ka

Kahe tegelase lavale
toomine oli vahva leid.
Kena lõpetus päevale.

Jüri G Vaba Valik
,,KINGitus”
(Ingrid
Mikk)

Tüki omapärasuse tõi
välja
jalgade
mäng.
Tihtipeale
jäävad
etendustes
jalad
tagaplaanile
ja
emotsioone

(pealtvaataja Indrek)
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Liis Keel
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Väike-Maarja
Gümnaasiumi
Dramaarja
„Kaetud
surnud
poeetidele”
(Riina Põldmaa)

Viljandi
Gümnaasiumi
teatristuudio
II
„Armunud
vanamehed” (Silvia
Soro)

Minu
jaoks
see
etendus venis, kuid mulle
meeldis väga-väga sinise
klouni
tegelaskuju.
Näitleja tegi klouni rolli
superhästi.
Samuti avaldas mulle
muljet printsess. Etenduse
ajal juhtunud kukkumise
mängisid nad väga hästi
välja.
See
oli
muljetavaldav. Muusika
kõlas
täpselt
õigete
kohtade peal, mis andis
lavastusele vürtsi juurde.

Paar
kardinatesse
jooksmise kohta oli ka
ning lõpu oleksid võinud
kiiremini kokku võtta.
(Lotta, SÜGi Krevera)

Aprill 2019

Türi
Gümnaasiumi
Concordia
„Surmatants” (MaritaKarmen
Tamme,
Marleen Anderson)

Etendusel
oli
üks
konkreetne teema ja mulle
meeldis selle mõte. Need
tantsud
ja
kehaline
väljendus,
eriti
peategelase poolt, olid
imetlusväärsed. See andis
väga palju etendusele
Mulle meeldis, et
laval
toimunud
vestluse käigus olid
kaunilt välja toodud
meie
klassikute
elulood. Üleüldiselt
oli etenduse teema
mulle
väga
sümpaatne. Võib-olla
jäi
puudu
selgest
hääletoonist
ja
diktsioonist. Kui lava ees
treppidel
istuvad
noored
hakkasid
klassikute
luulet
esitama, siis tekkis
minus selline mõnus
aja seiskumise tunne
ning sai hetkeks oma
mõtteid mõtiskleda.
Ivan
Orava
tegelaskuju
mõjus
väga veenvalt ning tema
tekst pani kuulama ja
publiku muhelema.
(Ronja Marie, Tallinna
32. KK KOKK)

juurde ja pani lava minu
jaoks elama. See valu,
mida tegelaskujud laval
tundsid,
kandus
ka
vaatajani. Muusika oli
samuti
väga
sobilik.
Ilmselt saan end paremini
väljendada siis, kui olen
lavastuse peale pikemalt
mõtisklenud.
(Kirke, Tallinna Lilleküla
Gümnaasiumi
Kruvikeeraja)
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JUHENDAJAD JA ŽÜRIILIIKMED MÕTISKLEVAD
Jutta Loviisa Juht

Mil moel on kool nagu
teater?

mingisugune viis, kuidas
lahendada probleeme ja
see sunnib nägema selles
kõiges midagi elulist.

ROLAND LAOS:
LIANNE
VAHUR:

Maailm on lava ja me
kõik oleme näitlejad.
Kool
võimaldab
sul
katsetada ja eksida väga
palju.
Piire
murda.
Omandada enda jaoks nii
uusi kogemusi kui ka
tarkust selle kohta, mis on
sulle kasulik ja mida saad
katsetada. Mingisuguse
veel nähtamatu tulemuse
poole liikudes omistad sa
organisatoorsed
rollid
isikutele ja inimesed
võtavad need omaks, sest
niimoodi süsteem kui
selline peaks töötama. Iga
õpetaja on oma näoga, iga
õpilane on enda näoga nii,
nagu iga näitleja on täiesti
omanäoline. Sul ei ole
kahte
samasugust
näitlejat,
alati
on
mingisugune erisus ja

SAAGE-

Rollid,
emotsioon,
ettevalmistus,
juhendamine. Kõik, mis
on koolis, on ka teatris ja
vastupidi.

EVA KALBUS:

Tegelikult me ju kõik
mängime
koolis
mingisugust
rolli.
Õpilastel on õpilase roll

esiplaanil ja õpetajatel
õpetaja roll. Arvan, et
vahetunnis oleme me ehk
vähem õpetajad ja vähem
õpilase rollis, siis on meil
teised
rollid.
Oleme
sõbrad või kolleegid. Me
vahetame kogu aeg rolle.
Võin enda puhul öelda, et
saan koolis tihti öelda, et
olen sõbra rollis ja see on
ka põhjus, miks on väga
tore koolis töötada. Lisaks
on
32.
keskkoolis
teatrisuund, mis tähendab,
et meie koolis on ka n-ö
seda
„päris
teatrit“.
Teatrisuund
annab
kindlasti
teatrimaigu
juurde. Tulles tagasi
õpetajate ja nende rollide
juurde – igas tunnis annab
õpetaja ju etenduse. Ta on
mononäitleja,
kes
loodetavasti
astub
publikuga dialoogi, aga
tegu
on
siis
monolavastusega
ehk
õpilased saavad tunnist
tundi käia monolavastusi
vaatamas
ning
loodetavasti on nad ka
sellesse kaasatud.
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Auväärne
žürii
Istuvad
vasakult:
Krista Luts,
Piret Rauk,
Indrek Saar,
Garmen
Tabor
Seisavad
vasakult:
Aarne Mägi,
Jaak Allik
Viljar Aro,
Velvo Väli,
Kristiina
Alliksaar
Gerda
Kordemets

Mil moel on teater nagu kool?

VELVO VÄLI: Teater on
elu peegeldus. Mina olen
seda meelt, et teatril on
vägagi
hariv
eesmärk.
Teater peab saalisolijat
mõtlema panema, ärritama,
tema
emotsioonidega
töötama ning ka negatiivne
emotsioon on emotsioon,
ärgitama inimest paremuse
poole, mitte ainult pakkuma
meelelahutust. Kui see on
meelelahutus, siis ka see
saab olla mõtlemapanev ja
elus edasi arendav. Kui
inimene juba leiab tee
teatrisse ja tal on soov ning
talle meeldib teatris käia,
siis on teater tema partner.
Teater peaks teda lükkama
edasi
mõttetööl
või
maailmapildi avardamisel ja
vastupidi. Ka publik peab

olema selline, mis ei lase
teatril laisk olla, vaid
arendab omakorda teatrit ja
näitlejaid. Tegu on hariva
protsessiga mõlematpidi.

KRISTIINA ALLIKSAAR:
Mina arvan, et teater on
nagu kool väga mitmest
aspektist. Teater on nagu
kool neile, kes seda teevad,
kes seda tehes õpivad läbi
teiste isiksuste hästi palju
tundma ennast, tundma oma
kaaslasi, tundma neid taustu,
milles mängitav karakter
paikneb.
Taustu
tuleb
publikule avada, et aru
saada, mida see tegelikult
tähendab. Teistpidi on teater
kindlasti nagu kool ka
publikule, kes näeb samuti,

mis töötab ja mis mitte.
Vaataja avab enda jaoks
võibolla uusi teemasid, leiab
enda jaoks ehk uusi
autoreid. Usun, et teater on
igas mõttes kool.

INDREK SAAR: Nagu
kogu meie elu, on ka teater
kool. Eks see on meie
inimeseks
õppimise
protsessi osa. Teater on
suurepärane
võimalus
mängida läbi situatsioone,
mis elus võivad ühel või
teisel hetkel ette tulla, ning
olla nendeks valmis, osata
inimesena käituda, mõelda
läbi, mis on ühe või teise
tegevuse eesmärk. See on
samasugune tasakaaluotsing
nagu ükskõik mida õppides.
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2. päeva õhtul paitasid hinge Leana, Carlos ja Kerman

Pidu käib täie hooga
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Väikesed Isad lõputseremoonial

Grand Prix: Tallinna 32. KK KOKK — „Külmetava kunstniku portree“

Aprill 2019
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VÄGA TÄHTIS LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=HTZ_rsqPhJI&feature=youtu.be

AJALEHE TEGIJAD
Jutta-Loviisa Juht, Diana Alt, Emma Siigur, Karl Hendrik Tamkivi, Elo Nõmm, Inge Sillaste,
Liis Keel, Viljar Aro, Rita Ilves, Indrek Peil, Reeli-Alli Kaesvelt, Merle Prii
FOTOD: Triinu Loho, Martin Vesberg, Riin Jaanson, Artur Frederik Alpstål

Südamlik hetk lõpulaulu esitamisel

