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Mõni lavastaja on ju tihti-
peale lollim kui näitleja.
Mis siis saab?

Mis siin salata, ikka juhtub.
Mina pole süüdi, kui nii on,
kui keegi arvab, et on lavas-
taja. Mina olen näitleja ja
teen nii hästi kui oskan. Va-
hel, jah, ei saagi osa teha mõ-
ne lavastajaga. Lavastus on
õnnevärk. Miljonite kompo-
nentide kokkulangevus, et
üks etendus hiilgavalt õnnes-
tuks. Seda kõrvalseisja ette
ei kujuta. Minu jaoks on täh-
tis, kas mängitakse õigesti või
valesti, vähem oluline on, kui
hästi või halvasti.  Muidugi,
mõnel päeval meeldib mulle
mõelda ka vastupidi.

Kas oled vahel nende aas-
tate jooksul teatrist ära
väsinud?

Ei ole, vaat mulle meeldib.
Ma olen nõus minema hom-
me hommikul proovi jälle. Ma
ei taha muud mitte midagi.
Muidugi mõtlen, et oh kui tore
on puhata, kui suvi on tule-
mas. Ma kolmandal puhkuse
päeval ei malda enam kodus
muru niita. See on tore ja lõ-
bus, aga ma hakkan nagu ved-
rujänes autoga edasi-tagasi
tõmblema – vaatan linna, sõi-
dan maale tagasi. Mulle tões-
ti meeldib proovides. Mulle
meeldib see teatrimaailm ja
need inimesed.

Mida sulle annab mängi-
mine komöödiates?

Oi ma olen neid palju teinud.
Ma olen isegi muusikali tei-
nud. Laulnud. Olen neljas
muusikalises etenduses tei-
nud.

“Suudle mind, Kate” oli mu
jaoks rahvuslik tragöödia.

Ja ikka läksid proovi rõõ-
muga?

Sellega oli nii, et talvel tuli
direktor ja pakkus ja me lep-
pisime kokku, et mina lavas-
tajat pikalt ei saada. Teen
selle töö ja trajektoori rõõm-
salt lõpuni, olgu, mis on, sest
seda on teatrile vaja. Raha
pärast.

Mul on selline jama, et ma
ei saa laulmisest aru. Ma

 lausega: “See on mu elu
pean viisi ja laulan. Koorilau-
lust ma saan aru. Aga ma ei
saa päris tõsiselt aru, miks
inimesed laulavad. Ma ei saa
mõttest aru. Ega ma väga pole
aru saanud ka sellest, miks
on vaja luuletusi kõva hääle-
ga ette kanda. Luuletus kir-
jutatakse paberile ja siis ma
saan teda edasi-tagasi võtta.

Jubedaks kisuvad asjad,
kui tullakse kokku, tõmma-
takse pilli ja hakatakse laul-
ma.

Aga saab ju vahel mõelda ka
nii nagu tükitööline, et kui on
vaja nii teha, siis teeme nii.
Hoidsin suu kinni ja tegin.
Täie mahviga kusjuures. Kole
tuli tagasi siis, kui enam
proove ei olnud. Etendustel
kärpisin laule ja siis tulid
vastuolud, mul oli mängida ja
laulda võimatu. Tükk võeti
õnneks maha.

Ise lavastada sa pole taht-
nud?

Ei ole veel siiamaani. See
võimalus on olemas, et lavas-
tan. Ma ei taha teha tavalist
lavastajatööd, olla teatris la-
vastajapalgal. Lavastaja
mõtlemine on natuke teine
kui näitlejal. Andrus Vaarik
on väga hea näitejuht. Samas
ma ei saa öelda, et tal lavas-
taja mõtlemine puudub, tal
lihtsalt käib näitleja mõtle-
mine lavastaja omast üle. Ta
oskab mind laval aidata. Ja
ta on kindlasti palju parem
lavastaja kui meil paljud
nime poolest lavastajad ongi.
Ta teeb ilma ambitsioonide-
ta sellise lavastuse, mida mul
ei ole piinlik vaadata.

 Ma vannun, et ma ei lähe
ise mitte kunagi ühtegi muu-
sikali vaatama.  Samas on
mulle mõlemad linnahalli
muusikalikogemused seest-
poolt väga sümpaatsed olnud.
Tegemise viis on mulle täies-
ti vastuvõetav. See on nagu
puhkus. Lähed “Othellost” ja
viskad sinna otsa “Georgi”,
see on maasikas. Mõnus.
Nõnda, et kõik on hea.

Raamatud sa oled kõik ära
lugenud, aga kas sellist
mõtet ei ole, et osad ka on
mängitud?

Vastupidi. Mina pole mida-
gi mänginud veel…

Siinkohal katkestab Jaani
jutu lavastaja Andres
Noormets, kes tasakesi
räägib näitlejale paarist
stseenist äsja lõppenud
etenduses, mida Jaan võiks
veel kraadi võrra täpsemalt
mängida. Väga hea, ütleb
Jaan.

…Homme esietendusel on
palju lihtsam mängida. Kõik
tänased jamad ja äpardused
on juba juhtunud ja homme
on palju rahulikum. Kol-

kõrghetk!”
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leegidele on ikka raske män-
gida. Et no vaatame, mis sa
siin teed.

On mõni kriitik sind vahel
nutma ka ajanud?

Nutma ei ole, aga vahel vas-
tu hambaid tahaks küll anda.
Paneks, aga siis läheb aeg
mööda ja mõtled, et mis siin
ikka. Pealiskaudsus häirib
mind väga.

Aga mille peale sa vihaseks
saad, kui vaatad Eesti elu?

Ma ei saa vihaseks, ma
imestan.
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