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Kõrvallauas on  oma kontori
avanud Jõgevamaa mees
Ants Paju. Tema kõvahääl-
setest telefonikõnedest saa-
vad osa kõik kohvikukülali-
sed. “Mul on vaja see miljon
kuussada tuhat kuju jaoks
kokku saada. Jah, ma olen
Tallinnas. Luban sulle, et nii-
dan ka muru ära.”

Andrus tuleb. Muidugi on
nad Ants Pajuga tuttavad.
Eestimaa hommik on alanud.

Andrus Vaarik: Tere. Tead,
ma tulen külateatrite festi-
valilt. Olen siiamaani paue-
rit täis, uskumatu. Olin zü-
riis. Mängivad Eesti autoreid.
Omaloomingut. Tiia Selli, kes
sai meil dramaturgipreemia.

Tiia Selli?

Temast ei teagi keegi mida-
gi. Loodab saada jalga profes-
sionaalse teatri ukse vahele.
Fantastiline elamus.

Miks see mõjub ehedalt ja

professionaalne teater ei

mõju alati?

Profiteatris pole üllatusi.
Ma olen vana ja panetunud.
Ma tean, mis mind ees ootab.
Kui mulle meeldib, siis meel-
dib väga. Torman garderoo-
bidesse. Torman etenduse
vaheajal lilli ostma.

Olen vahel harva pärast esi-
mest vaatust minema ka läi-
nud. Evald Hermaküla ei
vaadanud etendust kunagi
lõpuni.

Mäletan juttu Kaarel Irdist,

kes ei vaadanud etendust

ka kunagi  üle 10 minuti ja

siis väga täpselt teadis, kas

on hea või millise etendu-

sega on…

Kuigi ta ise ütles, et see, mis
esimene 10–15 minutit laval
toimub, pole üldse tähtis.
Publik vaatab ikka. Vist Os-
kar Wilde oli see, kellele saa-
deti mingi noore autori teose
käsikiri ja ta siis avaldas au-
torile arvamust. Autor ütles,
et kuulge, te ei lõiganud ju
käsikirja lõpuni lahti. Wilde
vastas sellepeale, et  ta ei pea
mädamuna lõpuni sööma,
saamaks aru, et see mäda on.

Aga kuidas siis on, on siis

laval need esimesed minu-

tid tähtsad?

Arvan, et Ird ütles sellepä-
rast nii, et publik tuleb saali
ja hakkab kõigepealt vaata-
ma: aa, see on see näitleja, see
on see. Vaatab lavakujun-
dust. Nad on nagunii natuke-
ne tõstetud, tänu sellele, no
tol ajal vähemalt, et nad on
soengud pähe teinud, kauni
kleidi selga pannud. Puhvetis,
kui suutsid endale lubada,
pitsi konjakit tellinud. Algus
on introduktsioon.

Aga siis peab hakkama pub-
likut köitma. Siis peab lugu
jooksma hakkama.

Muusikali peale jookseb

pealinna kokku kogu Ees-

ti. Vaarik teeb!

Aleksander Eelmaa rääkis
mulle, tal on head sõbrad Vil-
jandi kandis Mulgimaal. Kor-
ralikud, saavad endaga hak-
kama, ja ütlesid Sassile: me
peame jälgima, et me hooaja
jooksul ei läheks kordagi ko-
gemata Ugalasse. Siis saame
sügisel minna kogu perega
linnahalli muusikali vaata-
ma. Mis muusikali, ei ole täh-

tis. See mõjub, see on nii ar-
mas ja armetu samal ajal.
See on perele suur väljami-
nek. Loomulikult.

Aga tahaksid sa, et tuleks

tagasi aeg, kui teatrisse tu-

lek on sündmus, tehakse

soenguid ja seks puhuks on

ülikond?

Ma ei arva, et teater peaks
olema kirik, nagu mõned Ees-
ti lavastajad on väitnud. Iga-
ühe jaoks on oma teater. Kü-
lateatrifestivalil me oma
märkustes-mittemärkustes
soovitasime hoida seda tooni,
et iga etenduse jaoks on oma
publik olemas. Minu paatos
oli, et proovige seda veel, nii
läheb teil tegemine huvitava-
maks. Ehk saaks veel kuskil
vindi peale keerata.

Ma püüdsin hästi lihtsalt,
nagu kuueaastasele lapsele
selgitada neile Stanislavski
meetodit. Kuigi ma ise seda
ka ei valda, lõpuni kindlasti
mitte.

Selgita mulle ka.

Mida ma olen aru saanud
Stanislavskist… Eesti keeles
on väga halb sõna “näitleja”.
“Näitlemine”. Saksa keelest
tulnud schauspiel, schauspieler,
see kõlab kuidagi, viitab näi-
likkusele, pole tõsine asi. Ing-
lise keeles aga on actor, acting,
see ongi Stanislavski meetodi
suund minu jaoks. Sa lähed
lavale milleks?  Mida sa ta-
had?  Ära mine kostüümi näi-
tama või ennast. Su tegelane
tuleb lavale ja hakkab asju
ajama ja see on action – tege-
vus. Näidend, näitemäng, näi-
likkus. Tegelikult on näitle-
mine väga tõsine töö, selles ei
tohiks olla midagi ebasiirast.

Miks lavale kiputakse?

Tihtipeale lähevad teatrisse
ikka inimesed, kes elus ei jul-
ge kogeda ja proovida seda,

mida nad laval saavad teha.
Arvatakse, et sellised niku-

ja naljamehed, pulmatolad on
kõige paremad näitlejad. Pea-
vad keskkooli lõpus lavakas-
se minema. No lähevad, saa-
vad sisse ka ja kukuvad väl-
ja. Veel hullem, kui saavad
äkki alles pärast kümne-
aastast tööd aru, et on täiesti
vales kohas. Teatrisse jäävad
minu meelest… vaata Ita
Everit või Anthony Hopkinsit
või Aarne Üksküla – sellised
trolliga sõitjad, kes autojuhi-
luba ei saa kunagi. Teater on
varjend, koht, elamise vorm…
aktsioon on laval.

Lembit Eelmäe mängis

aastaid halvas mõttes tola-

sid ja siis sai temast Põr-

gupõhja Vanapagan?

Tegigi valesid asju. Ma ar-
van, et ega ta ennast eriti häs-
ti ei tundnud. Muidugi, ega
Herta Elviste poleks mingi
lolliga koos elanud kah. See
on nii tark naine. Naised on
üldse targemad kui mehed.

Mis sind ajas pärast esi-

mest üritust veel kord la-

vakasse proovima?

 Ma tunnen ennast elus
ebapädevana. Ma oleks en-
nast ilma teatrita ammu sur-
nuks joonud. Ma ei taha teha
jõuluvana, ma ei oska seda.
Ma võin jõuluvana teha
sõpradele, aga tasuta, ma
raha ei julge võtta selle eest,
mitte kunagi.

Terve see aeg lavakas, Üks-
küla käe all, ma arvasin, et
Aarne vihkab mind. Et Karu-
soo on mu talle peale surunud
kuidagi. Pärast me saime sõp-
radeks, aga hirm oli kogu aeg.

Sulev Luik rääkis, kuidas ta

kooli ajal Voldemar Pansot

kartis.

Panso oli monoliitne, jah,
teatris pole demokraatiaga

Ma vaatan maailma nagu kass ak
Margus Mikomägi

Ootan Andrus Vaarikut  Radissoni Madissonis. Meie
kokkusaamine on lepitud teatriinimeste tüüpilisimale
proovi algusajale. Kell läheneb üheteistkümnele.

VAARIKU LIINA JA JUHAN OLID RAPLAMAA INIMESED

Ma võin kohaga eksida, aga me Tallinnast alati tulime
vanaisa ja vanaema juurde nii, et Hagudist keerasime ära
paremale, sealt läheb kruusatee Alusse. Seli-Koigi oli see
küla. Käisime Alu mõisa tiikides ujumas. Isa oli Alus koolis
käinud.
Neil oli tagatoas diivanikast, seal olid korralikult kokku
köidetud Päevalehe jutulisad. Õppisin nende najal lugema.
Krimkasid. Vanaisa oli kuulus seatapja, meid ei lubatud
seatapmist pealt vaadata. Vaariku Juhan.
Siis, olin 11aastane, oli suur torm, 1968. Ja vanaisa maja
tagant murdis torm pool metsa küll maha. Tol ajal maksti
peale, et tooge see mets sealt välja. Isa tõi selle välja ja
leidis krundi Läänemaal. Vanaisa oli ehitusmees. Tegi
palgid valmis ja maja pandi seal õue peal kokku. Palgid
nummerdati ära, võeti lahti ja viidi Läänemaale. Pärast
seda hakkasid kontaktid Raplamaaga hääbuma. Vanaema
suri ära ka. Ta oli vanaisast 11 aastat vanem,  Vaariku
Liina. Vägev mutt oli.
Vanaisa oli täiesti kiilakas ja täiesti kurt. Minu vaarisa,
vanaema isa oli olnud Alu mõisa sepp. Siis, pärast
vanaema surma, oli vanaisa sanatooriumis, vist
Järvakandis, tuberkuloos oli tal. Ja leidis uue naise sealt.
Siis ta ei tahtnud meist enam midagi kuulda. Tal olid uued
pojad, selle naise pojad. Juhan leidis seitsmekümneselt
uue armastuse.

palju pistmist. Nii palju kui
ma kuulnud olen, oli Panso
ehedaim näide autokraat-
likust juhtimisest. Loomu-
likult Sulev kartis teda. Sulev
on täpselt see näide eluarast
näitlejast. Ta oli eluarg, ei
saanud igapäevaelus millega-
gi hakkama. On täiesti kin-
del, et Ita Everil ei ole ühtegi
aktsiat. Sul on?

Ei ole.

Mul ka ei ole. Ei ole. See jutt
on nagu enda õigustus ka, sel-
line totakas elus ja teistmoo-
di laval.

Mis on teatris oluline?

Ma olen ateist olude sunnil.
Kadestan religioosseid ini-
mesi. Teatris on sul jumal

KUMMALINE KUNSTIELAMUS

Läksin New Yorgis ooperit vaatama. “Madame Butterfly”,
Metropolitanis. Suuri staare ei olnud. Orkester, see on
pöörane. Nende piano lööb solaari. Nagu elevant käiks
kikivarvul. 120 juudi muusikut.
See on kõige dekadentlikum elamus, mis ma kunstist olen
saanud. Millega on tegu? Ameerika mereväekapteni ja
16aastase Jaapani geiša armastuslugu. Mängitakse New
Yorgis, itaalia keeles ja siis saabub lavale Chio Chio San ja
see on 150kilone neegrivanaeit. Enam suuremat võõrandu-
mist ma pole näinud. Ja laulab nagu ööbik… vapustav.
Väike lepalind. Ja usud.

“Tango” 1989. Artur - Andrus Vaarik, Stomil - Andres Ots, Eu-
geniusz - Paul Laasik.

“Richard III”, tragöödia 1998. Nimiosas Andrus Vaarik, Yorgi
hertsoginna - Kersti Kreismann.

“Kalevipoja” suveetendus 2003. Tuuslar Andrus Vaarik, Kale-
vipoeg Anti Reinthal.


