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Kauged maad

ei anna ennast

lihtsalt kätte

Margus Mikomägi

Tunnistan, et ma ei tea Tu-
neesia ja muude sealtkan-
di maade teatrist tühjagi.
Ka seal ärakäinuna pean
seda ütlema. Tõsi, nüüd on
huvi. On uudishimu.

Mu kujutlus sarnaneb
nagu ilmselt enamikul
meist, teadmisega, et pä-
rismaalased rääkisid lu-
gusid kunagi ammu oaa-
sides, tantsisid rituaalseid
tantse, mängisid stseene
elust ja kõik. Pealiskaudne
kuidagi.

Eriti, kui mõelda sellest,
et sajandite jooksul on see
Aafrikamaa olnud tallata
nii paljude eri kultuuride
esindajatele. Odüsseus ja
Moliare pealinnas kõrvuti.
See, kas ja kes on Tunee-
sia Kivastik ja Kivirähk,
jäi ju teada saamata. Tõsi,
me Viiralt joonistas berbe-
reid, poissi ja kaamelit, see
äratundmine oli kõrbe ser-
val seistes täiesti olemas
ja tuli meelde. Tuli meelde
sealt kusagilt lapsepõl-
vest.

Mida tehakse kultuuris
täna Tuneesias, see jäi
kummitama. Mis nägu on
näitlejad, millised on tä-
naste kirjanike teemad,
kas seal ka filmi tehakse?
Vot jah, meid viidi koobas-
linna, kus filmiti „Star
Treki“ ja mitte ükski inter-
netilink El Sidi amfiteat-
rist ei jäta ütlemata, et
film „Gladiaator“ valmis
just seal.

Mõtlesin, et räägin oma
tunnetest ja mõtetest seo-
ses reisimise ja teatriga
Jaan Tättega. Mõtlesin, et
Eestimaa sügis on mehe
Vilsandilt pealinna tiri-
nud, nagu ikka. Aga telefo-
nis ütles Jaan, et on nüüd
Vilsandi mees ja seal ka
ületalve. Et... seepeale kir-
jutasin Jaanile meilikirja.
Ootasin vastust, et see siis
lehte torgata. Olin moodne.

Mõni päev tagasi, kui siis
Jaanilt pärisin, et kuhu ta
vastus jääb, sain vastu-
seks, et saarel ei ole juba
üle nädala internetiühen-
dust.

Siit tekkis mul küsimusi
juurde, et milline võiks olla
internetiteater ja kes võiks
selles mängida.

Vastuseta küsimused
polegi nii pahad, kui neile
vastuseid otsida ja oodata.
Seda, kas teater peaks
valmis vastuseid andma,
ma ei tea.

Kui teil külm hakkab ses
sügises, siis küll soovitan
mõelda ja minna sooja
teatrimajja etendust vaa-
tama, hea lugu annab soo-
ja kauemaks.
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Colosseum kõrbes
Tuneesia ajalugu on sünd-

musterohke. Siinsed on oma
murjaniteel, rahvaks saami-
sel läbi käinud tõelisest kul-
tuuri keedupotist. Kes kõik ei
ole olnud sellel maal valitse-
jad ja valitsetavad, orjad, or-
japidajad ja vabad mehed -
berberid, roomlased, türkla-
sed, juudid, hispaanlased,
maurid - moorlased - murja-
nid, prantslased... Tänane ini-
mene saab olla vaid segu sel-
lest või...

Ja neid tänaseid Aafrika
asukaid valvab keset maad
kõrguv amfiteater aegade al-
gusest. Koha nimi on El Jem.
Amfiteater olevat ehitatud
üles 15 aastaga. Kolmas sa-
jand, aasta 230 kirjutati siis,
kui sai valmis - kolmküm-
mend meetrit kõrge, 138
meetrit pikk ja 114 m lai. See
oli, arvestage ise mitu aastat
tagasi. Ja mahutas see teater
erinevatel andmetel 30 000-
40 000 pealtvaatajat.

Selle hiiglasliku aegade al-
guse teatrimaja laval seistes
tundsin, et ei taha kedagi
kuulda ega näha. Tahtsin olla
ja hingata seda suurejooneli-
sust. Tagantjärele mõtlen aga
lõvidest ja tiigritest (neid
püüti lähedal asuvatest Atla-
se mägedest), kes seal lähedal
kõrbes enam ei ela. Inimesi
elab ka mägedes vähem, aga
suured loomad on läinud, kin-
ni püütud ja puuri topitud.
Muidugi kliimamuutused ka,
ma tean.

Kui palju täna saab gla-
diaatorite võitlust masside
silma all teatriks pidada,
seda ma ei oskagi öelda. Lava
on ju areen ja on teada, et kuna
gladiaatorite võitlused kest-
sid mitu päeva, oli teatri üm-
ber suur turg. Ühest lastele
mõeldud arhitektuuriraama-
tust leidsin järgmise teksti
Rooma Colosseumi kohta:
„Rooma keiser Vespianus
üritas hiiglaslikku amfiteat-
rit tellides rahuldada lihtrah-
va üha kasvavat isu värvikate
vaatemängude ja julma mee-
lelahutuse järele.“

El Jemi amfiteater on 1979.
aastast UNESCO maailma-
pärandi nimistus nagu
Tallinna vanalinn.

Tänapäeval toimuvat Aafri-
ka amfiteatris rahvusvahe-
lised sümfooniamuusika fes-
tivalid.

Heas teatris, näidendis ena-

Kolm kohtumist teatrimajadega
Põhja-Aafrikas, islamimaal

Mis teater on? Maja, kus mängitakse elu
Arvan, et oli aasta 1976. Peeter Volkonski, lavakunstikateedri kolmanda kursuse üliõpilane siis, küsis miskipärast, mis teater on. Miski kramp oli sees, et vastata, et teater on

maja, kus tehakse teatrit. Juba siis oli moes mängida etendusi kus iganes, mida vähem teatriks mõeldud koht, seda teatrim teater tundus.

Meenub kodus korduvalt plaadilt kuulatud, Voldemar Panso  lavastatud Bernard Shaw’ näidend „Armas luiskaja“. Sellel plaadil ja enne seda ka Kadrioru lossis mängisid

seda lugu, etendust näitlejad Linda Rummo ja Ants Eskola. Teater elas plaadimängija sees ja etendus elab tänaseni minus.

masti vastanduvad hea ja
paha. Kuidagi haledana tund-
sin ennast, seistes El Jemi
amfiteatri müüride äärde ra-
jatud pisikese peldiku järje-
korras.

(Järg Teatrikülgede
viimasel lehel)

Suurtest vaatemängudest on tänasesse päeva ja teatrisse jõudnud mõiste amfiteater. Selline
teater siis, kus saalipõrand tõuseb. Kohalikus kontekstis meenub Raikkülas Paka mäel asuva
paemurru natuke ka looduslik, imeväike amfiteater.

Üleval: El Jemi amfiteater hommikuvalguses. Valgus ja vari.
Areeni all hoiti kunagi gladiaatoreid ja lõvisid. Legendid räägi-
vad sellest, kuidas, nii naljakas kui see ka täna ei tundu, liht-
rahva soovil võitlesid areenil 1000 gladiaatorit elu ja surma
peale.
Vasakul: Detail amfiteatri lavapõrandas, areenis. Siit said õhku
nii põranda all elavad inimvõitlejad kui ka uhked kõrbeloomad.

    MARGUS MIKOMÄGI fotod

Nagu Taevaskojas, mõtlesin
igivanadesse kividesse kraa-
bitud sissekandeid lugedes.
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lahkuvad, võivad nad öelda, et pääsesid vanglast ja näljahädast.

Maailm on näitelava,

maailm mahub veetilka

Enne Aafrikat, Tuneesiat mind hoiatati, et sealsed inimesed ei taha, et neid
pildistatakse. Mõttest käis läbi, et kas meie inimesed siin Eestis tahavad siis või?

Aga ma tahtsin pildile saada just inimesi teisest maailmast. Murjanite maailmast, mu-
hameedlaste maailmast, soojemast maailmast kui meil.

Pildistasingi siis uksi ja inimesi ja kui ütlen, et see ongi minu jaoks täna teatri võrdpilt – inimene
sisenemas uksest ja teine inimene seda jälgimas, siis ma ei valeta.

Teater on lugu ka. Selleks, et saada pildile inimesi ilma pahandamata, istusin Kairouanis vanalinnas keset
turuplatsi ühe vana araablase kõrvale. Mehel oli käru, kust ta müütas suitsu muuhulgas, ka ühekaupa sai neid.
See vana mees tundus mulle auväärne. Küsisin talt selges eesti keeles luba istuda, ta noogutas, seega sai aru.
Rohkem ta minust välja ei teinud. Kui mošeest hüüti palvusele, kattis ta oma käruleti vaibaga ja mingi aeg ei

müünud.
Istusin siis ja olin kaitse all, ükski hüplev kaupmees mulle midagi ei pakkunud, mitte keegi ei vehkinud, et pane foto-

aparaat ära. Selle vanamehe kõrval istudes olin oma. Olin pealtvaataja.
Hiljem Eestis küsis professor Ülo Vooglaid, kas me seal haritlastega ka kohtusime. Ei osanud ootamatule küsimusele

vastata. Nüüd neid pildiuksi ja inimesi vaadates saan sulle, Ülo, küll öelda, et jah, ma nägin haritlasi ka laadaplatsidel.
Kõigil siin pildil koondatud inimestel on oma lugu, elu parem ja pahem pool.

Jah, muidugi on maailm teater. Kahju on vaid sellest, et tänane päev sunnib meid üha rohkem näitama ja sellega jääb vaatajaid aina väh


