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unst ja restoranis puhas
murdosa.

Sel sügisel peaks valmis
saama üks ühistöö Nyyd-
ansambli ja Gavin Bryarsiga.
See põhineb ühel Steven
Hawkingi raamatul, eesti
keeles on see vist „Aja lühilu-
gu“.

See on võtnud mitu head
aastat. Alguses ma kogun
hästi palju materjali ja siis,
kui prooviperiood muutub in-
tensiivsemaks, hakkan sealt
asju kõrvale jätma. Tihtilugu
sellest kogutust ei jää mitte
midagi alles. Samas, kui ma
seda ei tee, siis ega sealt head
nahka ei tule. Materjali ko-
gumisega mõtlen ennast tee-
masse sisse. Ja lõpuks vali-
kuid tehes olen teemaga, prob-
lemaatikaga kursis. Materja-
li kogumine kirjutab ette ka
selle laadi, võtme, mismoodi
lugu teha.

Kui tihti sa lavastad?
Tavaliselt teen aastas ühe

loo. Kuna ettevalmistuspe-
riood on pikk ja vaevaline, siis
ma lihtsalt rohkem ei jaksa.
Sellel aastal on läinud jabu-
ralt, et tegelen juba neljanda
looga. Aga luban, et järgmisel
aastal enam nii ei ole.

Von Krahl on midagi ena-
mat kui teater?

See ütlemine ajab mind
naerma, ma alguses ütlesin,
et teater ei ole eesmärk. Ees-
märk on egoistlik, ise õilsa-
maks, paremaks ja targe-
maks saada. Ja muuta seelä-
bi maailma samas suunas.
Teater on vaid üks vahend.
Kuna seal on selleks teatud
hulk loovpotentsiaali, teatud
hulk vaatajaid ja mingisu-
gused sissetöötatud kommu-
nikatsioonikanalid, siis me
oleme neid püüdnud erineval
moel rakendada.

Üks rakendus on Krahli
akadeemia?

Jah, see on sellel sügisel esi-
mest korda rahvusvaheline.
Meil on aastas kaks sessi.

Üks sügisel ja teine kevadel.
Sessi jooksul on kümme-viis-
teist loengut. Loengud on va-
litud mingi pealkirja järgi.
Esimene oli kosmoloogia,
kolm aastat tagasi. Siis ma-
jandus, ökoloogia ja oli folk-
loori, kui ballaade tegime.
Nad on ühel või teisel moel
olnud seotud meie loomingu-
liste plaanidega. Püüame
loengutes räägitut kasutada
oma lugudes. See on meile
väljund. Publik, kes loengutel
kuulab, saab kaasa rääkida,
ja kolmas väljund on raadio
Ööülikool, kes loengud salves-
tab ja raadios ette mängib.

Seekordne Krahli aka-
deemia keskendub ühiskon-
nale. Kogu akadeemia tege-
mised võib kokku võtta lau-
sega „Elu pärast naftaajas-
tut“. See on see, millega ta
põhiliselt tegeleb. Sügisel
räägime võimalikest alter-
natiividest kapitalismile.

Me püüame luua sellise olu-
korra akadeemias, et lektorid
ei räägiks teaduslikke fakte,
vaid räägiksid oma unistus-
test ja hirmudest.

Kuidas sa suudad endas
ühendada loomingulise ja
materiaalselt mõtleva poo-
le?

Elu on sundinud. Ma küll
poleks viitsinud oma laisku-
ses tegelda millegi sellisega,
mis nõuab harjumatut tööd
ja mingil määral teiste jäl-
gimist.

Kuna siis, kui me teatriga
alustasime, ei olnud meil mit-
te kelleltki mitte mingisu-
gustki tuge, tuli hakkama
saamiseks midagi välja
mõelda. Ja siis ma hakkasin
baari pidama. Hiljem lisan-
dus erinevaid restorane, mille
algatamise juures ma olen
olnud. Sai alguse kõrtsmiku
põli. Elu sundis.

Olen kogu oma teadliku elu
ennast suunanud ja kasva-
tanud teatrit silmas pidades,
et see on minu väljund ja suu-
res plaanis see nii on olnud ja

on. Krahlis oli niimoodi mit-
meid aastaid, et esimesel kor-
rusel teeniti raha ja teisel
korrusel kulutati. Osaliselt on
see nii ka täna. Toitlustuse
pool mingis osas peab teatrit
üleval. Kas või sellel moel, et
teater ei pea muretsema üüri
ja teiste püsikulude pärast.
Ma ise olen seal töötanud ta-
suta, seegi väike kokkuhoid.

Natuke skisofreeniline
tundub mulle.

Nii see on olnud. Teatris ehi-
tad kõik usaldusele, äris
paraku see nii ei ole. Ideaalis
võiks küll ette kujutada, et nii
oleks, aga jah, see ei toimi.
Need on tõesti täiesti teist-
sugused loogikad, aga ühine
on, et neid mõlemaid saab
teha nii ja naa. Saab teha nii,
et kõrvalt on piinlik vaadata
ja endal on ka piinlik. Aga
saab teha ka nii, nii teatrit
kui ka äri, et saad uhke olla

selle üle, mis teinud oled või
teed.

Ma olen seda skisofreenilist
olukorda endale selgeks mõel-
nud ja enda jaoks seda nii
põhjendanud, et ta on sisuli-
selt ikkagi üks ja sama, kas
või meie loosungid. Teatris
puhas kunst ja restoranis pu-
has toit. Et otsid essentsi.
Mitte ei lepi mikrouunis kii-
relt üles soojendatud teksti-
jupiga, vaid tahad sügavuti
minna kõiges. Kõik on isiklik,
kuigi lihtsam oleks suhelda
hulgilaoga.

Minu usk on see, et see pole
niisama, iga liigutus, mis sa
ettevõtmisesse paned, kajas-
tub tulemuses. See võib tun-
duda naeruväärnegi, aga kui
Krahli baaris on olnud aeg,
kus on läinud kehvemini, pii-
sab isegi sellest, kui rebid
värvipurgi kaane maha ja
pintseldad üle ühe seina. Kui
teed seda kirglikult ja innu-

ga, jätab see jälje ja asi läheb
jälle käima.

Mahe teater ja mahe elu-
viis, see välistab kirglikku-
se ju?

Ega ta ei ole väga õnnestu-
nud sõna jah. Ma pigem mõt-
leksin sellele, mis on maheda
vastand. Mahepõllundus on
ökoloogiline. Vastand oleks
ehk rajupõllundus?

Mahedast teatrist... me sel-
le aasta algusest täiesti tead-
likult käime seda teed, et ka-
sutame taaskasutatavaid
materjale. Otsime taaskasu-
tuskeskusest mingid asjad,
millest õmbleme uued kos-
tüümid, samamoodi püüame
kasutada kõike, mida on või-
malik mitte osta, igasugused
rekvisiidid ja muu. See on
teadlik valik, mis siis, et on
tülikam.

Siit su maja eest avaneb

toit

selline vaade, mis annab
aimu sellest, kuidas sünni-
vad su lavastuste lõpud.
See, mida näed, muutub iga
sekundiga.

Jah, aga muutuvad detailid.
Suures plaanis on ju vaade
üldjuhul sama. Omamoodi
naljakas see on, et iga looga,
mis ma teen, lähevad nad
kuidagi aina aeglasemaks.
Ma arvan, et kui veel umbes
kümme aastat tagasi kümne
minuti jooksul juhtus suh-
teliselt palju nendes asjades,
mis ma tegin, siis täna heal
juhul üks asi juhtub üldse.
Keegi pöörab pead. Mulle
meeldib minimalism, pausid.
Nagu pausid teevad muusi-
kast muusika, on teatris sa-
mamoodi, energeetiliselt
ikkagi kannab see hetk, mis
on kahe sündmuse vahel.
Olgu need kaks sõna või kaks
liigutust, aga see, mis on
nende vahel, kannab infot.
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