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Olla vares, sinilind ja
koopaorav

Uku Uusberg koos sõbraga Soontagana maalinnas 2004. aasta suvel pärast lõppenud filmivõtteid.

MARGUS MIKOMÄGI foto

Teater ongi elu, kõige kiuste on
Teatrikülgede stampküsimusele, mis teater on, miks
teater on, otsib vastust Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli üliõpilane Uku Uusberg.
Kui ma kooliteatrit tegin,
jõudsin ma üks öö enda jaoks
tol hetkel tohutu valgustuseni – teater ongi elu. Kõige
paremini tõestasin ma seda
endale hästi lihtsalt, kui küsisin endalt põhiküsimusi elu
kohta. Neid klassikalisi - mis
on elu mõte, mida ma elult
tahan, miks me elame… Siis
sain aru, et teatri kohta saab
ja peab küsima täpselt samu
küsimusi, asendades sõna
„elu“ sõnaga „teater“. Mis on
teatri mõte, mida teater, näitleja, lavastaja tahab, miks
tehakse teatrit.
Seda laadi küsimuste sarnane olemus seisneb ühes, vastustes, mida üheselt ei ole. Ei
saagi kunagi olema ja mida
iga mees, iga päev, natuke
tahab leida. Ma siis vaatan,
kuhu täna välja jõuan...
Olen vanemaks saanud, sutsukene, ja saan aru, et selle
„valgustuseni“ on jõudnud
paljud. Kes iseseisvalt, kes
varem valgustatute mõjul.
Võimsamad ja paremad teatriteoreetikud-praktikud-sõnastajad on suutnud sellest
kirjutada põhjalikult ja põnevalt, et see ei kõlaks nii
naiivselt. Mul veel siiani kõlab, ju nii peab olema. Aga see
fraas „Teater ongi elu“ on
minu jaoks siiamaani kuidagi õige. Sõna „ongi“ sõna „on“
asemel on ka minu jaoks vajalik, kuna see tähendab, et
kõige kiuste on.
Elu päris, teater mängult?
Mis asja? Elu ju nagu oleks
kuidagi „päris“. Teater nagu
„mängult“. Üks on ju see kõik,
kogu värk. Teine lihtsalt ühtede amet. Ja nii ongi. Muidugi,
lihtsalt minu mõtteis veel ei
ole teatri mõiste materiali-

seerunud, kui ma nüüd õigesti ütlen.
Ma pean tegelikult tunnistama, et mulle absoluutselt
ei meeldi „öelda“, „et nii on“.
Ma ei mõtle, et ma seda tohiks. Samas alati, kui inimene ütleb midagi, tundub
teistele, et ta arvab, et ta
teab. Ma tõesti ei tea ja tegelikult ei peagi. Tegelikult
tuleks üldse vähem arutleda
ilusa ja tunnetusliku üle. Aga
mis teha, inimesed vist on
loodud selliste dissonantsidega. Üks pool tahaks tunda,
saada laengut, elamust,
naudingut. Teine pool aga
mõtleb. Ja see, mõtlemine,
lõhub kõik ilusa ära.
Samas ilma mõtlemata ka
ei saa. Läheks mässuks, sest
siis saaks inimesed veel palju
vähem üksteisest aru. Õnnelikud ja kohe siiralt õnnelikumad on need, kes vähem mõtlevad, aga samas see tunduks
kuidagi nii lihtne, nii lihtne...
Ma ei mõtle näitleja ametist või lavastaja ametist kui
mingist ametist. Need on kõik
minu mina mõtted teatrist.
Sama „elusad“, kui mõtted
mõnest sõbrast ja tema saamisest selliseks inimeseks.
Või puust ja tema olemusest
ülejäänud metsa, ka juurte
suhtes. Või kahest kassist,
kes auto akendest teineteist
vaatavad...
„Teater“ ei ole minu jaoks
hoone või teatriõhtu, reaalne
mõõdetav nähtus. Vastupidi,
ta on sama hägune mõiste, kui
„elu“ või „armastus“ või
„surm“ või...
Ja sama põnev. Mitte sellepärast, et mulle tundub, et nii
oleks nagu kuidagi äge öelda,
vaid lihtsalt nii ongi.

Looming on nagu kehaosa
Teatriloojate jaoks on (mu
meelest heal juhul) teater üks
osa endast, nagu mingi lihakäntsakas, jalg, käsi, osa hingest. (Seepärast ongi kõik
sellised inimesed tihti kriitika suhtes nõrgad või noh...
sama tunne on neil nagu kritiseeritaks nende nina või silmaripsmete plaginat.) Aga
tõelised Loojad mu meelest
sellised olema peakski. See
ongi teatritegijate ja teatrivaatajate üldiseim erinevus...
Ma praegu hakkasin mõtlema, et ma ei tea tegelikult,
miks mu mõtted peaks olema
kuidagi teistele huvitavad
lugeda. Miks inimene loeb
teiste inimeste mõtteid? Kui
nendest mõtete lugemisest
tekib küsimusi, on hea, need
on nagu uued mänguasjad
kõigile, millega edasi minna...
Igal juhul ma ei suuda veel
lühidalt ja sidusalt sõnastada seda, mis on mu sees. Ma
seetõttu liigun mingi teemaga
hästi põhjalikult ja siis katkestan, sest on tunne, et see

UKU UUSBERG lõpetas Rapla ühisgümnaasiumi kolm aastat tagasi. Et lavakooli sellel
aastal vastuvõttu polnud,
õppis kooli hõbemedaliga lõpetanud noormees aasta Tartu ülikoolis ajakirjandust. Laiemale ringile on nüüd lavakoolis näitlemist ja
lavastamist õppiv Uku
tuttav filmidest “Sigade
revolutsioon” ja “Malev”.
Raplamaalased võivad
Ukut ja teisi lavakaid
näha augustis Kehtnas
peetaval teatripäeval,
praegu valmivas lavastuses “Tinasõdur, baleriin ja siga”.

pole õige aeg-hetk seda teha.
Üks sõber ütles mulle, et ma
ei lõpeta üldse oma mõtteid,
jätan laused poolikuteks.
Jätan jah. Ma püüan nüüd
uuesti lühidalt alustada lihtsustatumalt selle teemaga.
Teater on inimeseks
olemise ürgvorm
Inimesele meeldib mängida.
Kõigile meeldib ja on meeldinud. Inimene ju õpibki lalisevast tüübist inimeseks olema mängimise abil, imiteerides täiskasvanuid ja nende
sõnu. Kõik see sünnib mõistuse poolt rikkumata. Lapsed
väga ei põe, kuidas nad välja
paistavad. See ongi mõtte välja lülitamine, mis on kusjuures üks olulisemaid seisundeid, kuhu näitleja peab laval
jõudma. Ürginstinkt, mis on
teatri aluseks mu meelest.
Need, kes teevad, neil on see
instinkt suurem ja neil on tihti lihtsalt paremad looduslikud vahendid – hääl, keha,
nägu, sarm, mõistuse tüüp. Ja
need, kes vaatavad, armastavad ka seda instinkti. Ehk
isegi igatsevad. Nii paljud
inimesed on unistanud näitlejaks saamisest. Kõik inimesed tahes-tahtmata otsivad
endast seda instinkti, näitlejad teadlikult. See on üks tee,
mis on teatri olemuse saladus. Ta, teater, on inimeseks
olemise ürgvorm, mis on
mõistusega suunatult tehtud
nii, et keegi seda ei teadvusta
nõndamoodi, aga kõigil on
mõnus.
Teater pakub lühiseid
Veel on võimalik teatri olemuse saladust seletada lugude rääkimise vajadusega. See
on aegade algusest saadik nii.
Me kõik ju pidevalt räägime
teineteisele lugusid ja sealt
on teoreetikute arust teater
sündinud. Kõigepealt siis va-

Mitte kuidagi ei saa ma täna öelda, et Rapla poiss Uku
Uusberg on oma teatritee hakul.
Õnneks on unustatud see aeg, kui teatrikooli uksed
sellele, kes teatrit vähegi nuusutanud oli, suletuks jäid.
Kui otsiti puhast lehte. Olen üpris kindel muidugi, et
puhtal lehel on kergem, elus ja teatris.
Tänasesse teatripilti tulija teeb publikule tuttavaks
näitav meedia. Film, televisioon, mitte ei tahaks seda
kirjutada, aga kindlasti ka
reklaamiklippides osalemine. Keegi ütleb näiteks,
“Paus 15 minutit,” ja Mikk
Mikiver on pildis. Küllap
vanem lugeja mäletab seda
kohvireklaami.
Linnateatri juht Elmo
Nüganen tõi oma näitlejakursuse Eesti teatripubliku
teadvusse filmiga “Nimed marmortahvlil”. Sealt algas
eestlaste jaoks Raplast pärit näitleja Priit Võigemasti
tulemine. Ja kes siis ei teaks tele Buratiinot? Võigemasti Toomas Nipernaadit teatakse vahest vähem.
Kahtlane seegi, kui suur osa eestlastest teab, et näitleja Võigemasti koduteater on Viljandis.
Tunnistan, et mu üllatus oli suur, kui toimetuse rahvas grimeerija Tiiu Luhti minust paremini näis tundvat. Ja selle tundmise taga oli samuti televisioon.
Nimelt oli just see meeldiv naine, kes teatrirahvale
rohkem kui oma, maalinud poolpaljale televisiooni ilmatüdrukule selga grimmivestid. Ja lai populaarsus käes
nagu niuhti.
Võiks ju küsida, kas Saaremaa viina reklaamiv näitleja saab hästi mängida Hamletit? Marko Matvere on
oma lavategudega sellele juba vastanud.
Raske, aga võimalik on harjuda sellega, et kommerts
on me elu osa. Ka teatris. Et kui tahad mängida sinilindu, pead oskama olla ka vares.
Teatrikülgede toimetaja Margus Mikomägi

nad kollid lõkke ääres ja nüüd
21. sajandi kõikvõimalike
lisadimensioonidega teater.
Miks inimesed seda teevad,
räägivad lugusid, kuulavad
lugusid, käivad teatris? Neil
on igav. Kui vaadata trammis, poes, kohvikus... elus ringi, siis näeb igal pool „äsja
sündinud teatrit“. Räägitakse
lugusid, kuidas keegi sõber
Stihoksti käis tuttava Tolmjonoga Brethis ja tegi põvvo...
või midagi muud. Ja see on
äge.
Kust siis ikka lähevad mõisted „päris“ ja „mängult“? Inimesed mängivad läbi pärisasja. Aga kas see siis on mängult? Päriselt ju ka ei ole...
noh, selline lühis võibki tekkida. Heal juhul teater pakub
just nimme selliseid lühiseid.
Ja siis hakkavad inimesed
edasi mõtlema.
Hea teatri ambitsioon peaks
olema ikka inimesi mõjutada.
Lugude ja nende lahenduskäikudega, moraaliga, atmosfääriga… võiks mõjutada ja
seda läbi maailma muuta
(see ei saagi olla reaalne,
praktiline ihalus)
Teatris algab uus elu,
nagu unenäos
Minu jaoks on kõige ägedam
asi teatris atmosfäär. Sul on
tunne, et sa oled kuskil maailmas, mis on teistsugune ja
oma reeglitega. Võtad need

omaks ning naudid seal viibimist. Üks hetk pead sealt väljuma ja siis mõtled, mida sa
tahaks sealt kaasa võtta,
oma maailma. Äkki. Ma ei
tea tegelikult. Sama asi on
erinevate inimeste tundma
õppimise, ja üleüldse kõigega,
mis on võõras, aga huvitav.
Ma ei oska kellelegi üheselt
öelda, miks on teatrit vaja ja
mis ta on. Elu ei tohi võtta liiga tõsimeelselt. Väikestena
me tõsimeelsed ei olnud ja
nägime elu kõige puhtamalt.
See on lausa fakt, sest siis me
nägime elu esimest korda. Iga
päevaga aga on elu saanud
enam harjumuseks.
Kuigi unenäos on uued elud
ja see „harjumuspärane elu“
alati natuke tühistub ja siis
algab hommikul kuidagi
uuest kohast, algab uus... see
ongi teatri olemuse saladus.
Seal algab uus elu. Nagu unenäos. Ja see on lihtsalt hästi
huvitav... et meil kellelgi igav
ei oleks.
***
Selline arutlus tuli. Täna.
Tahan lõppu öelda, kui väga
ma oma kodust hoolin, kui
hea on olla siit pärit ja kui
hea on siia tulla. Ma ei tea
miks. Ärgu siis keegi pahandagu, kui rääkisin pisut segaselt. Päriselt ka palun. Ehk
kümne aasta pärast suudan
olla selgem. Kuigi vaevalt.
Tervisi.

