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TEATRIKÜLJED

Margus Mikomägi

Kunstnik Vaiko Epliku
jaoks on tähtis teha muu-
sikat ja teha seda austu-
sega.

Meenub sulle su esimene
teatriskäik?

Linnahallis käisime vaata-
mas mingit etendust. Pingvii-
nid olid seal. Pingviinide eten-
dus. Lasteetendus. Mis seal
toimus, kurat, ei mäleta. Suu-
red inimesed olid pingviini
kostüümides. Kino käis. Esi-
mene elamus jah.

Huvitab sind teater?
Mul pole teatri vastu mida-

gi. Ma väga harva usun sel-
lesse, mis teatris toimub. On
erandeid. Ma loodan, et näen
nüüd kohe head tükki, kui
lähen vaatama sõber Jareki
tükki, “Fausti”. (Von Krahli
teatris esietendus eile
“Faust”, kus peaosas on Ja-
rek Kasari, Chalice.)

Muusik Jarek Kasari on
jõuliselt jõudnud teatrisse.
Sina oled mänginud kahes
teatritükis. Vanemuises
muusikalis, „Jesus Christ
Superstaris“ laulsid, män-
gisid Juudast, ja „Rent“ oli
selle teise tüki nimi?

Jah ja pakuti kolmandat.
Õnneks ma suutsin sellest
keelduda.

Miks, kaks esimest tööd

teatris olid edukad ja sind
kiideti ka kui näitlejat?

Keeldusin peamiselt selle-
pärast, et mulle pakuti um-
bes kakskümmend korda roh-
kem raha kui päris näitlejale.
See on nõme. Absurd. See pole
normaalne, et Tartus teatris
külalisena kaasa tehes saak-
sin kümme korda rohkem
raha kui teatri palgal olevad
päris näitlejad. Nõme. Ma ei
saa osaleda sellises mõtte-
tuses.

Ma tunnen näitlejaid, tean,
mis teatrites toimub ja ma ei
saa sellega nõus olla.

Siis sa raha pärast ainult ei
tee midagi?

Ma ei suuda teha head tööd,
kui teen ainult raha pärast.
Pealegi mulle ei meeldi
näidelda. Näitlemine on
kõige õudsem elukutse maail-
mas.

Vaata kui harva saab näit-
leja teha seda, mida ta tahab.
Vaata kui vähe on neid lavas-
tajaid, kelle käe alla tahad
ennast anda. Sa pead ju la-
vastaja sõna kuulama, see on
kohutav, kohutav.

Ega sa ei näinud “Kunin-
gas Ubu” lavastust Mäksi-
ga peaosas?

Ei jõudnud. See oli suvine
aeg ja ma ei raatsinud min-
na.

Tohohh, mis siis sina suvel
tegid?

Ma õppisin ujuma. Tegele-
sin sellega, millega suvel
peab tegelema, kulla inime-
sed. Mul oli kolm kuud

puhkust ja ma nautisin seda,
ei võtnud vastu ühtegi tööd.
Ja tegin väga õigesti. Ilus suvi
oli.

Vanemuise repertuaari, vaid
on eraldi projekt. Mängin
Laertest.

 Viimane teatrielamus?
“Karin ja Indrek” Linnateat-

ris. Minu jaoks väga hea psüh-
holoogiline teater ületab kõik
muude teatrivormide väga
head näited.

Kui sa saaksid valida muu-
sika ja teatri vahel, kumba
eelistad ja miks?

 Ma valiksin oma praeguse
elukutse ehk siis teatri. Ma
arvan, et olen selles vallas
lihtsalt võimekam. Eks ma
ikka olen mõelnud, et kui
oleks omal ajal läinud Otsa
kooli, et mis siis oleks olnud.
Võib-olla saanuks ka sisse,
laulu või kitarri, aga mista-
hes muusikuna ma oleksin
keskpärane, ei rohkemat. Ma
tahaks loota, et näitlejana
olen üle selle. Eks aeg näitab.

Ja ega tegelikult oma vali-
kutes sellist must-valget va-
het ei peagi ju tegema. Näitle-
jana saan ma tegelda muu-
sikaga küll ja veel ja tegelen-
gi. On üks meesansambel

Said ilusa suve sellepärast,
et kirjutad raha eest rek-
laamimuusikat?

Mhh. Kui ma isegi teen raha
pärast seda, siis ma ikkagi
katsun teha head muusikat.
Asi pole reklaamimuusikas,
asi on selles, et ... kui palju
inimene ikka eluks vajab?
Tean inimesi, kes käivad tööl
korraga neljas-viies kohas.
Saavad sealt korralikku pal-
ka ja neil pole aega. Ja oma
rahaga ei oska nad ikkagi
midagi asjalikku peale haka-
ta. Ma ajan parem vähemaga
läbi. Olen rahul.

Inimesel peavad prioritee-
did paigas olema. Olen pere-
inimene, olen kunstnik. Miks
ma peaksin oma suve raiska-
ma.

Tubli mees, aga suvel te-
hakse tuure ja kontserte
just raha pärast.

See on raiskamine pigem.
Milleks. Võiks hoopis talvel
rohkem pingutada ja suvel
ilusti elada. Nagu linnuke.

Ükskõik kui palju raha tee-
nid, kunagi pole küllalt.

“Fausti” lähed vaatama
sellepärast, et sõber kut-
sus?

Jarek kutsus. Kuigi ma
oleks teda vaatama läinud
niisamagi. See on kindlasti
väga lõbus, kui nad seal koos
Pakuga (Rein Pakk mängib
Mefistot) laval püherdavad ja
igasuguseid tempe teevad.

Ma saan teatri võlust aru
küll ja olen seda omal nahal
kogenud, seda maagiat. Aga
teater ei ole minu jaoks, ma
pigem vaatan filme.

Eestikeelseid filme just
palju pole. On eesti keel su
jaoks tähtis?

Ei ole tegelikult. Eesti kee-
les on kõige otstarbekam
muusikat teha.

Otstarbekas?
Mulle kõige loomulikum,

lihtsam ja efektsem. Ma
räägin eesti keeles. Aga mis
meis eestlastes ikka nii palju
erilist on, et peaksime seda
kuidagi kogu aeg rõhutama.
Eesti keel on meie keel. Miks
ma peaksin selle juurde sini-
mustvalget kogu aeg lehvita-
ma.

Mitte kaua aega tagasi oli
sulle otstarbekas teha ing-
liskeelset muusikat?

No muidugi, ma kujutasin
ette, et tahan teha inglise
muusikat. Nüüd tahan oma
muusikat teha ja kõige liht-
sam on seda teha eesti kee-
les.

Mis puudutab tellimustöid
ja reklaamimuusika tegemist
ja müümist, siis räägime
Mozarti “Reekviemist”, Bach
sai elu aeg muusika kirju-
tamise eest palka... Kõik suu-
red meistrid on teinud telli-
mustöid ja need on pahatihti
olnud nende parimad tööd.

Nüüd Pärnu teatri näitleja,
Rapla poiss Märt Avandi
võtab oma esimese teatri-
elamuse kokku sõnadega
”kuhu sa ronid, nolk!”.

Milline on sinu esimene
teatrimälestus?

Olin lasteaias, kui Rapla
kultuurimajja tuli Karlsson.
Ma ei mäleta, kas oli tegu
Lindgreni looga või oli tegu
lihtsalt n-ö ühe mehe sõuga,
et tuleb räägib lastele lõbu-
said lugusid, ja laulab ja tant-
sib jne. Igal juhul oli tegu
Karlssoniga ja ühtegi teist
tegelast ma ei mäleta. Aga oli
lõbus! Ta suhtles lastega
palju ja tegi nalja ja kutsus
paar julget isegi lavale. Käi-
sin ka, pidin ütlema, mis lem-
mikloom mul kodus on ja kui
ütlesin, et polegi, siis Karls-
son küsis, mis looma ma ta-
haksin, ma ütlesin, et mõnd
ahvi. Siis Karlsson ei osanud
midagi öelda… aga ikkagi oli
väga tore. Lõpus, kui asi läbi
sai, mõtlesin, et lähen räägin
veel veidi Karlssoniga juttu,
hakkasin lavale ronima. No
ja siis ta sisistas “kuhu sa

ronid, nolk!” või miskit sellist.
Üsna löödud olin. Vot selline
esimene kogemus.

Mida sa otsid elus teatri
kaudu?

Võiksin selle küsimuse üm-
ber hämada väga ümmarguse
jutuga vist mitme lehekülje
jagu. Tegelikult ma ei tea…
veel. Siiamaani on asjad pi-
gem segasemaks läinud. Aga
ma uurin edasi.

Miks oled otsaga nüüd
hoopis Pärnus?

Olen vist Eesti teatris oma-
moodi rekordiga hakkama
saanud, et kahe aasta jooksul
juba kolmandas teatris. Su-
vel, olles veel Rakvere teatris,
kaalusin kahte varianti, kas
minna Tartusse või Pärnusse.
Otsustasin Vanemuise ka-
suks. Aga lühidalt öeldes olud
muutusid, Tartus seoses töö-
ga palju segadust, Pärnust
väga konkreetsed pakku-
mised. Madis Kalmetiga, kel-
lest ma väga lugu pean, pais-
tab meil koostöö hästi suju-
vat, mängisime koos suvela-
vastuses “Vargamäe kuning-

riik” ja nüüd algavad temaga
kohe ka Pärnus proovid. Ja
kõige tähtsam, mu perekon-
nal on ka tegelikult Pärnus
mõnevõrra mugavam ja
kodusem, minu elukaaslane
on nimelt sealt pärit. Eks näis
siis, kuidas ja mis. Igav mul
igatahes ei ole...

Mis töö, tööd on käsil?
Nagu öeldud, Endla teatris

Madis Kalmeti lavastuses
“Liblikas ja peegel”. See on

Jaan Kaplinski näitemäng,
mis lühidalt öeldes räägib
ühe mehe eneseotsingutest,
suhetest oma naisega, ühe
teise naisega, oma pojaga. Ei
leia end, ma ütleks. Psüh-
holoogiliselt keerukas ja hu-
vitav näidend. Mulle väga
meeldib.

Paralleelselt sellega üritan
jõuda kaasa teha ka Jaan
Toominga lavastuses “Ham-
let”, mille proovid toimuvad
Tartus, aga mis ei kuulu

Vaiko Eplik: “Sa pead ju lavastaja sõna
kuulama, see on kohutav, kohutav.“

Rakveres, mis meil siiamaa-
ni üsna jõudsalt edenenud on.
Kitarr ei kogu ka lihtsalt tol-
mu. Ja mängitud lavastustes
on laulu- ja pillimängu oskus
väga tihti vajalik olnud.

Teater ja muusika on
omavahel muidugi väga tu-
gevasti seotud ja teater muu-
sikast sageli suuresti sõltuv.
Kui rääkida sõnateatrist, siis
helikujundus võib minu jaoks
tüki päästa või ära rikkuda.
Mida aeg edasi, seda olulisem
muusikaline kujundus mulle
on. Siin on väga oluline lavas-
taja musikaalsus ja ka
näitleja oma ehk siis kuidas
ta muusikat tajub ning kui
täpselt ja maitsekalt ta seda
arvestades mängib. Kui kõik
on n-ö õige, siis tuleb kana-
nahk ihule ja hing jääb kinni.
Hea näide selle kohta on nt
Rohumaa “Inishmaani igerik”
või Tammearu “Niskamäe
kired” või mõningate möön-
dustega ka Tiit Palu “Mis
värvi on vabadus”. Nüganeni
lavastused on reeglina kõik
selle koha pealt väga täpsed,
ent kohati pisut-pisut lääged
minu jaoks.

Märt Avandi: “Tegelikult ma ei tea… veel.”

Vaiko Eplik 3. oktoobril 2006 Raplas.                                  MARI METSA foto

Märt Avandi 23. septembril 2006 Tallinnas.            MARI METSA foto


