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Asi ei ole rahas, on
inimestes, tahtes ja andes
Räägib kunagine kultuuriminister, kunagine teatrijuht,
täna teatrilähedane rahvapoliitik Jaak Allik.
Alates Saaremaa teatrimaja valmimisest 1999. aastal
on ootused jäänud samaks –
et tekiks Kuressaare kutseline teater. Kas see on võimalik?
Ma tuletan meelde, et
1935–1940 eksisteeris Kuressaare poolkutseline teater,
kes viie ja poole aastaga tõi
välja 52 uuslavastust. Viiskümmend neist lavastas Riho
Kuljus ja need ei olnud lavastused a la “Charly tädi”, mis
võib olla ka ju tükk.
Kavas olid August Mälgu
“Mees merelt”, Kitzbergi
“Kauka jumal”, “Niskamäe
naised”, “Kõrboja peremees”,
Lutsu “Kevade”, Tammlaane
“Raudne kodu”, “Toomas Nipernaadi”, Lutsu “Tagahoovis”, “Põrgupõhja uus vanapagan”, Mäeküla piimamees”…
Esimene etendus pärast sõda anti Kuressaare kutselises
teatris 1944. aastal, see oli
“Mahtra sõda”. Siis 1945 “Libahunt”, hiljem “Säärane
mulk”… 1951. aastal teater
suleti põhjusel, et statsionaaris ei jätkunud külastajaid.
Minu meelest jutt sellest, et
see teater siin Kuressaares on
võimatu, ei ole õige. Kuressaares elab juba ise umbes
16 000 inimest. Maale saamine ja üle mere saamine on
kergem ja kui tohutu arv suvitajaid ja välismaalasi siin
käib aasta ringi.
Õige kunstilis-äriline plaan
Mis on teatrile vajalik püsimajäämiseks? Mida mina
teeksin, kui juhiksin seda
teatrit? Ma alustaksin stat-

sionaarse trupi moodustamisest. Neli meest, kaks naist
pluss kunstiline juht. Väiksemates või ka suuremates osades kasutaksin andekaid
rahvateatri näitlejaid. Ma ei
kaupleks üheks etenduseks
truppi kokku mandrilt. Kui
vaja, kasutaks ühte külalist
– staari.
Ja jõuaks ikka 12 inimese
juurde. Tähendab: üks finantsist, dramaturg, heli, valgus,
lavastus… Ma julgen väita,
et on võimalik panna nende
inimestega teater käima.
Mida see tähendab? Raha?
Jah. Riigilt kaks miljonit.
Kaks miljonit, palgafond koos
sotsiaalmaksuga, see teeb
keskmise palga 10 000 krooni kaheteistkümnele inimesele.
Kui linn kataks kõik kommunaalkulud, siis lavastuskulud oleks vaja saada kultuurkapitalilt, sponsoritelt ja
piletite müügist.
Kõige tähtsam on, mida siin
siis teha? Asi käivituks, kui
teater näeks konkreetseid
sihtgruppe, kellele teatrit
teha, et neilt ka konkreetne
raha kätte saada.
Neli lavastust aastas
Mina näeksin asja nii, et neli
lavastust aastas, ma räägin
minimaalsetest arvudest.
Üks vabaõhutükk. Olgu ta
lossi juures, seda võiks mängida neli korda, viiesajale inimesele, piletihinnaga sada
krooni. 200 000 krooni kõmaki.
Oli siin idee teha Kaali järve
ääres vabaõhulavastus. Raivo Trass pidi lavastama. Olin
mitmes komisjonis, kust see
rahataotlus läbi käis. Kui siis
ükskõik kus avastati, et see
rahataotlus, lavastuse eel-

statsionaaris.
Kokku, kõige minimaalsemate pingutustega, oleks võimalik saada 8000 vaatajat
aastas, 860 000 krooni. Kulu
neljale lavastusele oleks üks
miljon. Kust see miljon ikkagi võtta?

Jaak Allik.
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arve on 3,5 miljonit, lõppes
igasugune soov selle etenduse
lavastamiseks kohe. See on
fakt. Arvan, et vabaõhulavastust saab teha… 500 000
krooniga. Saab kindlasti.
Edasi võiks, arvestades, et
spaad on soomlasi täis, olla
üks kabareekava soomlastele, mida saaks mängida 20
korda, see on isegi mitte kaks
korda kuus. Võtta 200 krooni
pileti eest. Sada inimest, see
oleks aastakassa 400 000
krooni. Üks lastelavastus,
mida võiks ka mängida saarel ja mandril 20 korda. Sada
last, 50 krooni pilet, 100 000
krooni.
Ja ühes lavastuses saaks
siis teha ka päris kunsti.
Kunsti saab muidugi teha
kõigis pakutud variantides. Ei
maksa teha halba vabaõhulavastust ja lastelavastust.
See üks aga võiks olla siis see
hingele tehtu, mida mängitakse samuti mitte ainult

Riiki kahe miljoniga ei tapa
Kultuurkapital jagab sellel
aastal 16 miljonit krooni teatrile. Kolm protsenti sellest rahast, ehk 480 000 krooni võiks
Kuressaarele anda, et vaadata, kuidas siin midagi käima
läheb.
Kalju Komissarov, kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali juht praegu, kaebas, et
pole projekte, et pole kuhugi
raha anda.
Nüüd on kogu küsimus, kas
riiki see 2 miljonit siis tapaks. Von Krahli teater
Tallinnas saab riigilt 3,5 miljonit. No teater Tallinnas,
pool kilomeetrit Von Krahlist, saab 7 miljonit. VAT
teater saab 1,5 miljonit.
Ma julgen väita, et riiki see
2 miljonit ei tapa. Ei pea kelleltki ära võtma. Siin saab
kaasa aidata ka parlament.
Mida selleks kõigeks, et asi
toimiks, vaja on? Vaja on selge kunstiline juhtimine ja repertuaarinägemus. Selged
eelkokkulepped lavastajatega järgmiseks aastaks juba
selle aasta septembriks.
Trupp saaks alustada 2007.
aastal.
Ühelt poolt on Eestis palju,
ütleme pehmelt, vabakutselisi näitlejaid. Ma arvan, et
trupp tuleks moodustada
noortest näitlejatest koos
lavastajaga.
Ma täie vastutustundega
väidan, et asi ei ole rahas. Asi
on inimestes, tahtes ja andes.

ÜKS KÜSIMUS

Mis teater on, miks teater on?

Üllar Saaremäe, Rakvere
teatri peanäitejuht: Elu
peegeldus. Peegleid on erinevaid. Suurendavaid, vähendavaid, objektiivseid, kõveraid.
Seda kõike on ka teater. Kirik - elu valgustaja. Teater elu peegeldaja. Teater on, et
veidigi maailma paremaks
muuta. Igal tasandil, kus võimalik. Ka meelelahutus on
plussmärgiga.

Peeter Volkonski, lavastaja, näitleja: Andeks, ma tõesti ei tea, mis teater on, aga ju
ta siis millekski vajalik ikka
on, kui ta kord juba on. See ei
ole mõttelaiskus ega küsimusest kõrvalehiilimine,
praegusel eluperioodil mul
lihtsalt ei ole vastust ja udutada ei taha.

Rahajagajad teatris ei käi
Tartu lasteteatri ja Tartu
teatrilabori kuulsusetust lõpust räägib Saueaugul täna
hästi toimiva teatritalu peremees Margus Kasterpalu.
Kui on väga kõva tegija ja
väga suur veendumus selle
inimesega kaasas, kes tahab
teatrit luua, siis tuleb ka tugi.
Kui Tartus lõpetas Jaan
Toominga stuudio, siis leiti
maja ja linn leidis oma eelarvest ka raha. Kui teater
alustas, oli maksevahend rubla. Oma viimasel tegutsemisaastal sai teater linnalt 2
miljonit krooni aastas. Teatritegemiseks vajalik, minimaalne võimalik 2 miljonit.
Ühel hetkel leidis linn, kes
oli lasteteatri ellu kutsunud,
et need asjad, mis ta lasteteatrist kuuleb, mis seal teatris tehakse, ei vasta ootustele. Nagu ikka selgub vahel,

et tegelikult otsustajatest
suurt keegi etendustel ei käi.
Nõnda, et nad päriselt ei tea,
mis toimub. Aga räägitakse
ja siis tuleb ümber teha
Ma pakkusin Tartu linnale
välja utoopilise kava, mis oli
tollel hetkel hea plaan. Pakkusin, et see 2 miljonit antaks
avaliku üleriigilise konkursi
korras kõige paremale ideele
ja meeskonnale, ühele isikule,
kolmeks aastaks. Kuus miljonit seega. Et tulemust ka ei
pea näitama. Ei pea olema
nii- ja niipalju vaatajaid aastas. Peab olema lihtsalt töö
ja huvitav. Ja kujutage pilti,
Tartu linnavalitsus kiitis selle plaani heaks.
Ei olnud etenduste ja omatulu plaani. Pidi olema teatri
laboratoorium. See kava esialgu realiseerus.
Eks me ole kultuurina noored ja riigina praegusel het-

kel veel nooremad. Need inimesed, kes kohtadel juhivad
elu ja võtavad vastutuse, väga
pikalt taha ja ette mõelda ei
saa. Poliitilise elu tsükkel on
see, millega tuleb arvestada.
Nii tekibki äkki olukord, kus
näiteks Tartu teatrilaborile
antud võimalused kaovad.
Rahajagajad pettusid selles,
mida esimese korraga saadi.
Pettumine oli kiire tulema.
Juba esimese aasta lõpus
tuli strateegia üle vaadata.
Enam ei olnud juttu, et ühele
mehele kolmeks aastaks
blankoveksel aastas kahe
miljoniga, vaid oli see mudel,
mida praegu projektiteatriks
nimetatakse. Kolmeaastase
arenemise, eksimise, õnnestumise, tõestamise, laboratoorse töö asemel ühekordne
projekt.
Niimoodi ongi asjast lõpuks
saanud eraalgatuslik siht-

asutus Eesti Teatri Festival.
Tartu linnas aga enam teatrit ei ole. Peale Vanemuise.
***
See on siis hoiatav näide, et
kui kellelegi, kellel on tahtmist ja annet, on tehtud panus, siis jumala pärast, laske
tal natuke töötada ka. See
natuke teatris ei ole 100 päeva. See ei ole isegi üks aasta.
Ei tohi kohe ütelda, et kui sa
kevadeks ei ole midagi ära
teinud, siis hakkame sind
vaikselt umbusaldama. See
võtab ära töörõõmu, võtab
sära silmist ja uskumise sellesse, et oled oodatud ja tahetud. Kui inimene, kes vastutab, on loominguline, siis seda
valusam või kergem on mure
tulema.
Loomingulisust tuleb hoida
kohe väga. Kohapealset tuge
tuleb anda kohapeal ja iga
päev.
(Vaata ka lk 16)

Tõnis Mägi, näitlev laulude
looja: Teatrist on raske kirjutada. Küsimus on, mida inimesed teatrist otsivad.
Meelelahutust, äratundmise
rõõmu, kaasamõtlemist, uut
ideed… Energiat… Niisiis,
kas tahetakse tsirkust või
leiba. Mõelda või mitte mõelda. Selles on küsimus!
Arvan, et on veel üks nüanss,
teater kui kiriku asendaja.

”

Jaanus Rohumaa, Linnateatri lavastaja, näitleja:
Miks küsimus kuulub peamiselt teaduse valdkonda ja
vastus sellele kõlab: et teater
on esitav kunst, mille
põhisisuks on lugude jutustamine teatrispetsiifiliste
vahenditega.
Miks küsimus kuulub pigem
religiooni valdkonda ja rajaneb inimeste soovil teistsuguse reaalsuse järele ja usul,
et teater võib selle lähemale
tuua.

Valitsevad instinktid, tundekesed,
tühised olmemõtted, absurd, emotsioonid. On alanud üldine degeneratsioon. Inimest tuleb otsida, nagu
otsis Diogenes omal ajal lambiga
päise päeva ajal.
Jaan Tooming 31. märtsi Sirbis

