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Teatris on kõik võimalik. Laval võivad tegelased vaid mõne tunni 
jooksul sündida, armuda ja kogu oma elu läbi elada. Laval on 

võimalik ka see, et täiesti tavaline noormees kehastub vanaks ja 
elutargaks kuningaks või imekaunis näitlejanna kurjaks ja inetuks 

nõiamooriks. Ei ole asja, mida ei saaks teatris mängida, ei ole lugu, 
mida ei saaks laval jutustada. Kõike, mida inimene on suuteline oma 

peas et te kujutama, saab ka teatris näha.

Oma lavastuses tahame näidata, et põnevad lood 
ei sünni alati vaid paksudes ja tarkades raamatutes. 

Need võivad sündida ka väikeste laste peas ega 
jää millegi poolest alla vanadele tuntud lugudele. 
Uhked ja salapärased lossid ei pruugi asuda ainult 
kaugetes salapärastes riikides, vaid võivad olla ka 

meie endi korteris. Igaüks meist võib elada põnevat 
ja seikluslikku elu nagu mõni raamatukangelane. 

Lihtsalt tuleb olla avatud, osata vaadata ja 
olla mänguline. Teater ei sünni üksnes suurte 

dekoratsioonide ja kallite kostüümide abil. 
Teater sünnib läbi mängu. 

Kui me suudame lapse kombel 
näha lihtsuses ilu ja väikeste 

asjade taga suuri, 
siis muutubki meid 

ümbritsev maailm teatriks ja 
meie selle laval 

näitlejateks.

Lavastaja Erki Aule



5Milline jaaniuss leiab tee lossi?
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Näidendi autor Maria Suominen

1. Mis on sinu lapsepõlve lemmikraamat?
Minu lapsepõlve lemmikraamat oli norra kirjaniku 
Thorbjørn Egneri “Mägironija hiir ja teised Küürseljametsa 
loomad“. See jutustab rõõmsast ja heasüdamlikust hiirest, 
kes elab metsas ja satub metsaelanikega erinevatesse 
seiklustesse. Eriti elavalt mäletan ma lugu, 
milles rebane pet tis pagarilt välja tasuta piparkooke, ent 
sai ebameeldiva üllatuse osaliseks – pagari abiline oli 
kogemata taignasse terve kilo pipart puistanud. 
Raamatus olid ka laulud, 
mida koos ema ja vanaemaga laulsime. 
Samuti meeldis mulle sama kirjaniku 
“Kui röövlid tulid Kardemoni linna“, 
Michael Bondi “Karupoeg Paddingtoni“ lood ja Elsa 
Beskow “Tädi Roheline, tädi Pruun 
ja tädi Lilla“.



7

2. Kas etendasid lapsena stseene loetud lugudest? 
Milliseid nippe kasutasid lavastamisel, tegevuspaikade 
kujundamisel ja erinevate rollide mängimisel?
Ma ei mäleta, et oleksin lapsepõlves mänginud stseene raamatutest. 
Küll aga mängisime vennaga etenduselaadset mängu, milles mu 
vend täitis alati Vasemäe Kuninga rolli ja mina tema teenija Liinu 
oma. Me ehitasime elutoa mööblist lossi, kasutades tugitoole ja 
tekke, et luua Kuningale õdus pelgupaik. Tema roll seisnes lossis 
istumises ja koomiksite lugemises, samas kui mina pidin talle mahla 
ja puuvilju tooma ning ajakirjaga tuult lehvitama, nagu olime näinud 
kuninga teenreid tegemas muinasjut tudes ja filmides. Esitasin ka 
printsessi- ja haldjatantse kõigile, kes vähegi nõustusid vaatama. 
Sageli oli publikuks vanaema, kes julgustas mind alati loov olema. 

3. Millise raamatutegelasega sooviksid sarnaneda?
Tahaksin olla nagu haldjast ristiema Tuhkatriinu muinasjutus, 
kes saab täide viia kõik unistused. Kui mul oleks tema võim, 
kasutaksin oma võlukepikest, et kaotada kannatused kõikjalt 
maailmast. Imetlen ka hiina sõjaprintsessi Mulani tema vapruse ja 
ennastsalgavuse pärast, aga ma ei tahaks minna 12 aastaks sõt ta 
nagu tema. Suurtele inimestele kirjutatud raamatutest tahaksin 
sarnaneda Victor Hugo “Hüljatute“ mungaga, kes päästab kaastunde 
ja heasüdamlikkuse abil Jean Valjeani. 

4. Millises raamatus või loos elaksid kõige meelsamini?
Ma usun, et oleksin õnnelik, elades Rudyard Kiplingi 
“Dzungliraamatus“, kus võiksin saada sõbraks kõigi loomadega, kes 
elavad puhtas ja ilusas džunglis, eemal tänapäeva 
stressist ja saastest. 
Imeline võiks olla kogeda ka 16. sajandi Hiina romaani 
“Teekond Läände“, milles seltskond värvikaid tegelasi 
teevad läbi seiklusrohke, lõbusa ja tähendusrikka teekonna, 
otsides suurt tarkust.  



8

Kui lapsepõlves küsiti minult lemmikraamatu kohta, oli mul väga 
lihtne sellele vastata, sest viimati loetu oligi tavaliselt kõige 
lahedam. Praegu see kahjuks enam nii ei ole.

Tegin oma esimese lavastuse, kui ma olin viieaastane. 
See oli “Karupoeg Puhh“, kus mängisin ise ka kõiki tegelasi. 
Mängupaigaks oli kogu korter ja mul ei olnud tookord mingi 
vaev kehastuda sujuvalt ümber ühest tegelasest teiseks. Ainus 
probleem oli selles, et ma ei tahtnud, et keegi seda etendust 
näeks. Alati, kui ema või isa tulid vaatama, kellega ma seal 
räägin, muutusin ma rut tu jälle Erkiks tagasi. Eks selle “publiku“ 
pideva vahelesegamise pärast jäigi minu tookordne tagasihoidlik 
lavastus pooleli. 

Lavastaja Erki Aule

Elaksin hea meelega ükskõik 
millises Shakespeare’i 
näidendis, sest seal on alati 
kõik inimesed väga targad 
ja oskavad väga arukalt oma 
mõt teid sõnastada – 
sellest tunnen ma isiklikult 
iga päev puudust.
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1. Mis on sinu lapsepõlve lemmikraamat?
Minu lapsepõlve lemmikraamatud olid Mark Twaini “Tom Sawyer“ ja 
Astrid Lindgreni “Lärmisepa tänava Lota“.

2. Kas etendasid lapsena stseene loetud lugudest? 
Milliseid nippe kasutasid lavastamisel, tegevuspaikade 
kujundamisel ja erinevate rollide mängimisel?
Olen lapsena lavastusi kirjutanud ja etendanud. Kõige eredamalt 
on mul meeles lavastus põikpäisest maasikataimest, kelle arvates 
oli ühe koha peal istuda ja kasvada igav. Ühel päeval sai temast 
tugev maasikataim, mistõt tu suutis ta oma juured maa seest lahti 
kangutada ja seiklema minna. Seda, kuidas lugu lõppes, ma ei 
mäleta. Dekoratsioonide kasutamise peale ei osanud ma siis isegi 
tulla. Olid ainult näitlejad ja tekst – minimalism.

3. Millise raamatutegelasega sooviksid sarnaneda?
Pipi Pikksukaga, sest ta on uskumatult vapper, krutskeid täis muretu 
plika. Minu jaoks sümboliseerib ta headust ja vabadust. Loomulikult 
jõuaksin ma siis ka ühe käega hobust üles tõsta.

4. Millises raamatus või loos elaksid kõige meelsamini?
Ma elaksin mõnes Verne’i fantaasiarohkes seiklusraamatus, sest ma 
armastan loodust, müstikat ja seiklusi.

Helilooja Liina Kullerkupp
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Üle 60 erilise hoolitsuse
6 erinevat basseini 7 sauna
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12

Kunstnik Liisi Eelmaa

1. Mis on sinu lapsepõlve lemmikraamat?
Tove Janssoni “Muumitroll“ oli see minu-minu raamat.

2. Kas etendasid lapsena stseene loetud lugudest? 
Milliseid nippe kasutasid lavastamisel, tegevuspaikade 
kujundamisel ja erinevate rollide mängimisel?
Mulle meeldis filme ja raamatuid meelde tuletada ja uued algused-
lõpud juurde mõelda. Vahel erines läbimängitud lugu suuresti 
esialgsest ja üks lugu võis kesta nädalaid. Minu lemmikmäng oligi 
mõelda enne magama minekut poolunisena kõikvõimalikele ja 
võimatutele seiklustele. Teine lemmiktegevus oli kuulata õhtuti 
vinüülplaadimängijalt “Alice imedemaal“, “Onu Remuse jut te“ või 
mõnda muud lugu. Iga kord kõlasid need kuidagi isemoodi.

3. Millise raamatutegelasega sooviksid sarnaneda? 
Millises raamatus või loos elaksid kõige meelsamini?
Muumitrollide elu tundus kõige huvitavam ja seiklusrikkam.
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Videokujundaja Urmas Jõemees

Lapsepõlvest tulevad kõigepealt meelde lood, mida ema mulle ja 
vennale et te luges. Mõnda mäletan teistest selgemini – 
“Väikese puuhobu seiklused“, muidugi “Karupoeg Puhh“ ja 
“Viplala lood“. Lemmikuks peangi “Viplala lugusid“ ja 
Viplala on ka üks tegelasi, kellega ma ennast samastaksin – 
vusserdas, mis ta vusserdas, aga sai hakkama. 
Iseseisvalt lugema hakates sat tusid kõigepealt kät te sarja 
“Seiklusjut te maalt ja merelt“ raamatud, siis musketäride ja 
indiaanlaste lood. Musketäre mängisime külapoistega lõpmatuseni, 
papist kübarad  ja hernekeppidest mõõgad käes. 
Kindluste aset täitsid vanaema küülikupuurid ja sõnnikuhunnik.

Praegu olen jäänud Indrek 
Hargla “Apteeker Melchiori“ 
lugude küüsi. Keskaegne Tallinn 
ja põnevad lood. Hoolimata 
koledatest mõrvalugudest 
tundub see olevat keskkond ja 
aeg, kus tahaks elada. Lugude 
elluäratamine ongi juba et te 
võetud – kuuldavasti peaks 
esimesest raamatust varsti film 
sündima.
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Näitleja Helen Rekkor

1. Mis on sinu lapsepõlve lemmikraamat?
Minu lapsepõlve lemmikraamatud on Dumas’ 
“Kolm musketäri“ ja selle järjed, mis õpetasid tõelise 
sõpruse tähendust ja seiklusvaimu, ning Gerald Durrelli 
“Minu pere ja muud loomad“ ja selle järjed “Linnud, 
loomad ja sugulased“ ning “Jumalate aed“, mis õpetasid 
huumorit ja absurditaju. Meeldisid ka Muumitrolli lood. 
Vanemaks saanuna hakkasin “Muumitrolli“ ridade vahelt 
ka filosoofilist plaani tajuma – väärt lugemine nii suurtele 
kui ka väikestele. Samuti Selma Lagerlöfi “Nils Holgerssoni 
imeline teekond läbi Rootsi“, Charlot te Brontë “Jane Eyre“, 
Mark Twaini “Tom Sawyer“ ja “Huckleberry Finn“ ning 
Astrid Lindgreni teosed, millest eriti meeldisid Tjorveni, 
Kalle Blomkvisti, Hulkur Rasmuse ja Vahtramäe Emili lood – 
humoorikad, südamlikud, õpetlikud, üliarmsad ja liigutavad! 

2. Kas etendasid lapsena stseene loetud lugudest? 
Milliseid nippe kasutasid lavastamisel, tegevuspaikade 
kujundamisel ja erinevate rollide mängimisel?
Pigem mängisin stseene filmidest 
kui raamatutest. Raamatud köitsid nii väga, et ma ei 
suutnud neid käest panna, et midagi järele mängida. 
Filmide puhul oli kuidagi lihtsam telekas kinni panna 
ja ise proovida. Kostüümideks sobis kõik, mis leidus 
peaasjalikult ema kappides.

3. Millise raamatutegelasega sooviksid 
sarnaneda?
Raske on välja tuua vaid üht tegelast, sest igast 
kirjanduslikust karakterist võib leida midagi huvitavat, 
õpetlikku ja eluks vajalikku. 

4. Millises raamatus või loos elaksid 
kõige meelsamini?
Kõigis oma lapsepõlve lemmikutes 
võiksin meelsasti elada.
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Kuna minu arusaamist mööda jaotub lapsepõli üsna pikale ajale, siis 
nimetaksin ühe lemmikraamatu asemele ühe koolieelsest ja ühe 
algkoolis käimise ajast. Esimene neist on Tove Janssoni “Muumitroll“, 
mis on üldse esimesi mälestusi iseseisvast lugemisest, ning teine 
Otfried Preußleri “Krabat“, mida lugesin kas kolmandas või neljandas 
klassis. “Krabat“ pani ilmselt ka aluse minu hilisemale huvile fantastika 
vastu. Aga alati, kui mõtlen mingile turvalisele ja meeldivale paigale, 
kus tahaksin viibida, siis meenub mulle ikka Muumiorg oma asukatega. 
Kindlasti mängib siin suurt rolli ka Soome televisioonist nähtud 
“Muumioru lugude“ multikas, mille loojad on minu meelest väga 
hästi tabanud raamatu õhustikku. (Võib-olla on just see multikas oma 
jaapani päritoluga pannud aluse mu hilisemale huvile Jaapani maa ja 
kultuuri vastu.) Minu lemmiktegelaseks nendest lugudest on tingimata 
Nuuskmõmmik, kelle rahulik iseloom ja looduslähedane eluviis võiksid 
olla suureks eeskujuks kõikidele inimestele maailmas. Üleüldse usun, 
et kui kõik suudaksid omaks võt ta midagigi “Muumioru lugude“ 
maailmast, siis näeksime enda ümber vähem ahnust ja hoolimatust.
Mis puutub aga loetud lugude taaselustamisse, siis ei meenu, et 
oleksin sellega kuidagi eriliselt tegelenud. 
Loomulikult lavastasid mu algklasside õpetajad 
õpilaste osalusega erinevaid teatrietendusi, 
aga peab tunnistama, et sel ajal tekitas 
avalik esinemine minus halba enesetunnet. 
Tundsin ennast palju paremini näiteks 
kodus pere ja sugulaste ees esinedes, 
kui seisin toolil, seljas suur triiksärk, 
nii et selja taga põrandal seisnud 
õde sai oma käed särgi 
varrukatest läbi ajada ning 
siis minu jut tu enda kätega 
illustreerida. Kokku tuli 
sellest vist üsna kentsaka 
kehakeelega humoorikas tüüp, 
sest naermist jagus 
siis pikemaks ajaks.

Näitleja Kaarel Targo
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Hamlet

Polonius

Hei! Mina olen Hamlet. 

Prints Hamlet, nii mind tavaliselt 

kutsutakse.
 Aga mul ükskõik, 

kas 

mind kutsutakse
 printsiks võ

i ei. 

Hamlet  on minu nimi ja sellest 

piisab ilma printsitag
i.

Hamlet! 

Sinust ei sa
a kunagi korralikku

 kuningat! 

Sinust ei tu
le kunagi midagi!

Tere päeva
st! Kas ma tohiksin e

nd 

tutvustada? Mina olen Po
lonius, 

kuningas Claudiuse õukondlane 

ja truu abil
ine. Sellele

 lisaks olen
 

veel Ophelia isa.

Oo, kuninga kroon! No vaevalt, et keegi 
pahandab, kui ma natuke proovin tema krooni. 
No, kuidas on? Ja see vaip! Oo! kui pehmena  

tundub see vaip minu vanade jalgade all. 
Kuningas Polonius. See nimi kõlab hästi, eks ju?
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Rosencrantz

Guildenstern

Vaim

Saab tehtud, kuningas!

Meie peale v
õite loota!

Kui tegemist on võim
uga, 

muutub inimene koletis
eks 

ja võib kord
a saata jub

edusi. 

Claudius on alati
 olnud minu 

peale kade, sest mina olin 

kuningas, k
ellest lugu peeti, 

ja kõige muu peale ka
.
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Ophelia

Claudius

See on õudne! Nüüd on isa ja
 

Claudius  palun
ud mind appi välja

 

selgitama, kas Hamlet on pär
iselt 

hull. Nagu te juba 
teate, meeldib 

mulle prints
 Hamlet meeletult. M

a ei 

taha talle
 halba teh

a, aga ma olen 

selleks su
nnitud.

Hamlet! Mina keelan sul mängida  

koos tavaliste lastega! Ma keelan sul 
üldse mängida! 

Ole vait, kui sa minuga räägid!

Olge k
enad

, tõu
ske 

püst
i ja t

ehke
 

süga
v ku

mmardu
s, te

ie ee
s sei

sab 

Taan
i kun

inga
s Cla

udius K
õige

 

Suur
em ise.

 Ja k
ui te

 sat t
usite

 pea
lt 

kuula
ma ee

lnev
at te

lefon
ikõne

t, sii
s 

on p
arem

, et 
te un

ustak
site 

selle
, ses

t 

see 
oli a

inult
 nali

. Meie k
õrge

ausu
s 

on n
aljam

ees 
ja te

eb v
ahel

 

veid
i nal

ja.
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