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ariuse teatri uusla-
vastus «Saatuslik 
nahkhiir» jätkab 
estoonlaste elu- ja 
lavasaatuste välja-
valgustamist. Ger-
da Murre (1913–
1981) dramaatili-
se elutee on ka-
valehel sõnasta-

nud Arne Mikk: «3 aastat pri-
madonnana, 15 aastat vangina, 
7 aastat vabakutselisena ning 
18 aastat valvelaua ametniku-
na...» Nood kontrastsed elueta-
pid mahutab Heidi Sarapuu la-
vastusse, mis ajaliselt lühike ja 
tähendusmahult avar.

Tundetoonilt läheneb «Saa-
tuslik nahkhiir» Variuse lavas-
tusele «Suurem kui saatus» 
(2015), kus keskenduti Nikolai 
Kultase elukäigule, puudutades 
ka Estonia teatrilugu. Võrreldav 
on kahes lavaloos inimväärikus, 
elujaatus ränkades katsumustes. 

«Saatusliku nahkhiire» 
trumbiks on Gerda Murre rol-
li jagamine Helgi Sallo ja Liina 
Vahtriku vahel: mõlema stiili-
tunnetus ja endastmõistetav 
daamilikkus ei jäta kahtlust-
ki, et noor operetitäht (Vaht-
rik) ja Siberist naasnud Esto-
nia valvelauatädi (Sallo) on üks 
ja seesama inimene. Kui vaada-
ta fotosid kavalehel, torkab sil-
ma osatäitjate väline sarnasus 

Gerda Murrega, eriti iseloomu-
lik napp naeratus.

Vahtrik laulab hingestatult 
ja paotab intelligentse veenvu-
sega noore Gerda vaimu mur-
dumatust ülekuulamisel. Sallo 
tegelase meenutustes, truudu-
ses operetižanrile, ka peenelt 
iroonilistes viidetes arvustus-
tele on tuntav näitleja isiklik 
samastumine Murre tõekspi-
damiste ja vaimuilmaga.

Sallo rõõmus noor partner
Kulminatsiooniks kujuneb Ger-
da Murre laul helilindilt, mida 
Sallo kuulatab, mõistatuslik 
muie huulil. Ja kuigi Sallo vai-
kib, on tajutav tema intensiiv-
ne, katkematu kaasalaulmine 
hinges. Haruldane lavaviiv, ta-
haks aplodeerida, aga ei saa ju 
vaikimise salaväge lõhkuda.

Variuse püsikunstnike Ma-

re Kõrtsini ja Karmo Mende la-
vakujundus loob taas tingliku 
ruumi, kus valgusrežiis muu-
tub hetkega õhustik: hõbe-
sinisest operetimuinasjutust 
saab ähvardava tragöödia ai-
mus, kui eesriietel peegelduvad 
1940. aastatel nii märgilised au-
totuled. Keset lava kõrguv puu-
putka on raamstseenides teat-
ri valvelaud, mis seostub vang-
laterritooriumiga. Alles finaa-
lis löövad lohutud seinad helen-
dama, kuldse helgiga peeglikil-
lud pilluvad sädemeid, kui Ger-
da Murre tohib taas koduteatri 
laval laulda.

Sallo rõõmus noor partner 
on koolipoiss Kaspar Gräzin, 
kes Variuses juba veteran ja 
jõudnud vahepeal poole pike-
maks sirguda: ta mängib Murre 
vennapoega Maanust, kes õhi-
nal teatrisse armunud. Tegela-

se prototüüp on noorelt surnud 
näitleja Maanus Valentin.

Stseeni Straussi operetist 
«Nahkhiir» esitavad koos Vaht-
rikuga koketselt Diana Dikson-
Soom ning koomiliste elumees-
tena René Soom ja Alo Kõrve. 
Meeste duetis kipub häirima 
mõlema naiselik, edvistav ma-
neer, see teeb värvika laulu-
numbri mänguvahendeis staati-
liseks. Kummatigi aimub Kõrve 
ilmumisest dr Falke rollis vah-
vat operetinärvi.

Valusa allteksti lisab «Nahk-
hiire» flirt vangla teemaga, 
mis minetab muretu helistiku, 
muutudes julmaks reaalsuseks. 
Nii saab 1940. aasta «Nahkhiir» 
omamoodi eelakordiks balletile 
«Kratt» 9. märtsil 1944.

Karmi pinevusega kujutab 
Soom Gerda Murre abikaasat 
Ülo Maramaad, kelle ülekuula-

UUSLAVASTUS. Helgi Sallo ja Liina Vahtriku lavaelu Gerda Murrena kinnitab usku teatriime jäävusse.

Lend operetist tragöödiasse
arvustus

pille-riin purje
teatrikriitik

«Saatuslik nahkhiir»
Autor-lavastaja Heidi Sarapuu. 
Kunstnikud Karmo Mende ja 
Mare Kõrtsini

Variuse esietendus 6. detsembril 
rahvusraamatukogu teatrisaalis

mine on murranguline. Seejuu-
res on Soomi rollihoiak mõtle-
mapanevalt erinev tema Kul-
tasest lavastuses «Suurem kui 
saatus». Ülekuulamiste ängis 
saab määravaks raadioteatri he-
lirežissööri Külliki Valdma he-
likujundus, napid helid teevad 
kujutlusvõime erksaks, ilma et 
ilmsi midagi koledat näeksime. 

Estonia järjepidevus
Hiilivat ähvardust hoovab Kõr-
ve nahkmantlis ja säärikuis ka-
gebiidi Nikolai Laikõrva kohal-
olekust, tema metalljoonlaua 
löögid panevad võpatama. Kõr-
ve mängib neutraalselt, just ni-
melt isikupäratus annabki tege-
lasele ebainimlikkuse, see mees 
ei kahtle sekundikski oma või-
mus. Nahkne seltsimees jääb 
hääletul sammul üle lava lii-
kuma ka 1950ndatel, ühtaegu 
siin ja praegu.

Ohutunne, et argiste reet-
miste liin ei katke, teeb rahu-
tuks, valvsaks. Samas mõjub 
kurjusele vastumürgina Gerda 
ja Ameerikast kodumaale kül-
la tulnud Evy (Diana Dikson-
Soom) karastunud kartmatus, 
milles ei puudu koomikanoo-
didki, ometi võiksid Evy reagee-
ringud olla mitmekihilisemad. 

«Saatusliku nahkhiire» fi-
naal annab operetile tagasi pi-
dulikkuse sära. Helgi Sallo ja 
Liina Vahtriku lavaelu Gerda 
Murrena kinnitab usku teatri-
ime jäävusse. On huvitav, pea-
aegu paradoksaalne, kuis väike 
Varius tegeleb süstemaatiliselt 
Estonia järjepidevuse mõtesta-
mise ja usaldamisega. See on 
juba üheksas Variuse lavastus, 
mis avastab ja avardab estoon-
laste talente mineviku ja olevi-
ku ajasildadel. Heidi Sarapuu ja 
peagi 30-aastaseks saava Variu-
se teatri põhiteema on inimes-
te loomevõime ja loometahte, 
ande ja kutsumuse kaitsmine.

V
Gerda Murre (Helgi 
Sallo) koos venna-
poeg Maanusega 
(Kaspar Gräzin). 
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Neli kunstnikku saavad 
uuel aastal riigipalka

Eesti Kunstnike Liidu 
komisjon valis 41 
taotleja seast järg-

misteks kunstnikupalga 
saajateks Dénes Farka-
se, Kiwa (Jaanus Kivas-
te), Flo Kasearu ja Jaanus 
Samma (pildil).

Dénes Kalev Farkas (sündi-
nud 1974 Budapestis) on Tallin-
nas elav ja töötav eesti-unga-
ri postkontseptualistlik foto-
kunstnik. Ta püüab oma teos-
tes taandada ümbritsevat sot-
siaalset struktuuri, kasutades 
lakoonilist fotot ja pildiallkir-
ja. 2013. aastal esindas Dénes 
Farkas Eestit Veneetsia kuns-
tibiennaalil. Farkas soovib 
kunstnikupalga toel jätkata se-
nist praktikat.

Kiwa (Jaanus Kivaste, 1975) 
on eesti kunstnik, helilooja, ku-
raator ja literaat. Alates 1990. 
aastate algusest on ta tegut-
senud eksperimentaalse inter-
distsiplinaarse kunstnikuna. 
Kiwa soovib kunstnikupalga 
toel keskenduda ruumi mõis-
tele tänapäeval ja selle inter-
distsiplinaarsetele väljunditele.

Flo Kasearu (1985) on 
kunstnik, kes seob 

oma loomingus te-
gevuskunsti meeto-
did video, foto, maa-
li ja installatsiooniga. 

Peamiselt huvitavad 
Kasearu avalik ruum 

ja ühiskonda puudutavad 
teemad. 2013. aastal asutas ta 
Flo Kasearu Majamuuseumi. 
Kunstnikupalga toel soovib Ka-
searu keskenduda mitmesugus-
tele projektidele.

Jaanus Samma (1982) esin-
das 2015. aastal Eestit 56. Ve-
neetsia kunstibiennaalil. Sam-
ma töötab kõikide kaasaeg-
se kunsti meediumitega ins-
tallatsioonist ja videost ehete 
ja kudumite kujunduseni. Li-
saks kunstnikutööle on Sam-
ma kujundanud ning koosta-
nud kümneid näitusi ja kuns-
tiraamatuid. Kunstnikupalga 
toel soovib Samma jätkata tu-
levaste näituseprojektide ette-
valmistamist

Konkursi võitjatega sõlmib 
loomeliit lepingu vastavalt töö-
lepingu seadusele. PM


