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COMEDY ESTONIA
30.08 kl 20 Ardo Asperk “Karmid 
vennad naeratavad silmadega” 

Baar Pudel, II korrus

Vana-Lõuna 39-114, Tallinn

EESTI 
KAEVANDUSMUUSEUM
27.08 kl 19 “Kaevurite päev”
28.08 kl 19 “Kaevurite päev”
Kohtla-Nõmme, Ida-Virumaa

KELL KÜMME
26.08 kl 19 “Preili Julie” Ohtu mõi-

sa tallisaal

27.08 kl 19 “Preili Julie” Ohtu mõi-

sa tallisaal

28.08 kl 19 “Tõde ehk valetamise 
meistriklass” Ohtu mõisa tallisaal

28.08 kl 20 “Preili Julie” Ohtu mõi-

sa tallisaal

29.08 kl 19 “Tõde ehk valetamise 
meistriklass” Ohtu mõisa tallisaal

29.08 kl 20 “Preili Julie” Ohtu mõi-

sa tallisaal

Sulevimägi 4/6-41, Tallinn

POLYGON
26.08 kl 19 Kurt Vonnegut “Õnne sün-
nipäevaks, Wanda June!”
27.08 kl 19 Kurt Vonnegut “Õnne sün-
nipäevaks, Wanda June!”
Tööstuse 34 / Peetri 12, Tallinn

R.A.A.A.M.
26.08 kl 15 “Vanapagan” Kernu mõi-

sa küün

27.08 kl 19 “Vannutatud neitsid” Tel-

liskivi loomelinnak, Kollane saal

27.08 19.30 “Vanapagan” Kernu mõi-

sa küün

28.08 15 “Vanapagan” Kernu mõi-

sa küün

28.08 kl 19 “Vannutatud neitsid” Tel-

liskivi loomelinnak, Kollane saal

29.08 kl 19.30 “Vanapagan” Kernu 

mõisa küün

30.08 kl 19 “Vannutatud neitsid” Tel-

liskivi loomelinnak, Kollane saal

P. Süda 7, Tallinn

RAKVERE TEATER
24.08 kl 19 “Must prints” Kuressaare 

Linnateater

25.08 kl 19 “Must prints” Kuressaare 

Linnateater

26.08 kl 19 “Must prints” Rapla kul-

tuurikeskus

Kreutzwaldi 2a, Rakvere

TALLINNA LINNATEATER
26.08 kl 18 “Kes kardab Virginia 
Woolfi?”
26.08 kl 19 “Kurbus ja rõõm kaelkir-
jakute elus”
27.08 kl 19 “Kurbus ja rõõm kaelkir-
jakute elus”
29.08 kl 18 “Karin. Indrek. Tõde ja õi-
gus. 4.”
30.08 kl 18 “Karin. Indrek. Tõde ja õi-
gus. 4.”
31.08 kl 18 “Karin. Indrek. Tõde ja õi-
gus. 4.”
01.09 kl 19 “Köster”
Lai 19, Tallinn

TARTU UUS TEATER
26.08 kl 19 “Odysseia” 

Meloni 7-3, Tartu

TEATRIBUSS
26.08 kl 18 “Pettsoni ja Finduse re-
basejaht” Teatri Kodu sisehoov, Lut-

su 2

27.08 kl 18 “Pettsoni ja Finduse reba-
sejaht” Teatri Kodu sisehoov, Lutsu 2

Kalmistu 13-2, Tartu

THEATRUM
26.08 kl 19 “Armastusega ei teh-
ta nalja” 

27.08 kl 19 “Armastusega ei teh-
ta nalja” 

29.08 kl 19 “Armastusega ei teh-
ta nalja” 

Vene 14, Tallinn

UGALA TEATER
26.08 kl 19 “Kõrboja perenaine” A. H. 

Tammsaare muuseum

27.08 kl 19 “Kõrboja perenaine” A. H. 

Tammsaare muuseum

28.08 kl 19 “Kõrboja perenaine” A. H. 

Tammsaare muuseum

Vaksali 7, Viljandi

04.09 
kell 12–15 toimub Estonia teatrimaja ümber tra-
ditsiooniline teatrilaat, kus kontsertetendusel 
tutvustatakse hooaja uuslavastusi, müüakse 
teatripileteid, meeneid, kostüüme ja rekvisiite. 
Avatud on laste- ja spordiala ning kohvikud. 
Kogu programm on külastajatele tasuta. Päev 
varem, 3. septembril on ooperi- ja balletigala:  
Estonia solistid ja orkester annavad välilaval 
tasuta kontserdi. www.opera.ee

Kõik on vaid spekulatsioon. 
Koera monoloogid
ANETT RANNAMETS
kaasautor

Lõpuks midagi loomasõpradest teatrihu-
vilistele – lavastus, mis püüab selgitada 
koerte hingeelu. Hästikäituvad neljajalg-
sed võib teatrisse kaasa võtta.

“Koerapäevikud” ehk originaalis “The 
Dog Logs” on kirja pannud Austraalia tun-
nustatud näitekirjanik, lavastaja ning draa-
ma- ja filminäitleja Christopher J. Johnson. 
See teatritükk oli 2001. aastal tema läbilöö-
ginäidendiks. 

Tegemist on unikaalse lavalise kombi-
natsiooniga huumorist, traagikast, sõpru-
sest ja armastusest. Lavastus koosneb ühe-
teistkümnest eri tõugu koera loost, mis jõua-
vad publikuni monoloogidena. Need võivad 
ühest küljest olla koomilised ja teisalt traa-
gilised, kuid neil kõigil on oma “saba” või 
konks. Lisaks lemmikute hingeelu peegel-

või kunstis laiemalt avab mitte niivõrd selle 
looma, kuivõrd inimese enda, nii ka needsa-
mad monoloogid,” selgitas ta.

Hoolimata sellest, et inimene on koeraga 
elanud ja tundnud teda väidetavalt juba 25 
000 aastat, on lavastaja sõnul neis ikka veel 
palju üllatavat ja olenemata sellest, palju me 
nende kohta teame, on see kõik siiski vaid 
meie endi spekulatsioon. Selleski lavastuses 
saab spekuleerida, sest publikut üritatakse 
kaasa haarata mõttemängu – mis oleks, kui 
me kujutaks end ette vaatama ühele või tei-
sele asjale hoopiski läbi koera pilgu. 

Kuigi otseselt pole tegemist loomakait-
selise teemaga, oleks lavastuse tegijatel vä-
ga hea meel, kui see lugu sütitaks vaatajais 
hoiaku, mille läbi vaadataks teistmoodi ka 
neid koeri, kes on sattunud õnnetusse olu-
korda. Muideks, publiku sekka on oodatud 
ka hästikäituvad koerad. 

 KOERA hingeelust kirjutatud monoloogid peegeldavad tegelikult inimhinge, sest koerte tundeilmast me päriselt midagi ei tea. FOTO: KARLOVA TEATER

  Draama
“Koerapäevikud” 

Karlova teatris, Tähe 66, Tartu

Lavastaja Taago Tubin (Ugala)

Monolooge loevad Tanel Jonas 

(Vanemuine), Riho Kütsar (Vane-

muine) ja Leino Rei.

Esietendus 27. august, etendu-

sed 15. oktoobrini.

Piletid 13–15 eurot.

www.karlovateater.ee

damisele avavad need ka inimeseks olemi-
se põhimuresid. 

Kriitikud on öelnud, et sissevaade nende 
koerte teadvusesse garanteerib selle, et eten-
duselt minnakse koju üllatunud muigega 
suunurgas ning enam kunagi ei alahinnata 
oma koera ega vaadata teda endise pilguga. 
Sellest samast näidendist pärit rotveiler Bo-
rissi lugu on ühtlasi ka Austraalia teatriskee-
ne üks enim esitatavaid monolooge.

Koeras inimest ja inimeses koera. Koera 
mängimine laval võib tunduda kentsakas, 
kuid selle tüki puhul ei ole eesmärk looma 
kehastamine, vaid tema vaatepunkti vahen-
damine nendest olulistest sündmustest, mi-
da iga monoloog käsitleb. Lavastaja Taago Tu-
bina sõnul on eesmärgi püstitus olnud ka-
hepidine – otsida koeras inimest ja inimeses 
koera. “See looma kehastamine teatrilaval 

26.08–1.09

Miks pole inimesel raha 
kunagi küllalt?
Rahvusooper Estonia hooaja 
avab esimene eesti ballett, mis 
pakub mõtteainet ka tänases 
tarbimisühiskonnas.

Eduard Tubina “Kratt” põhi-
neb mütoloogilisel lool ahnele 
peremehele rikkusi kokku kand-
vast kratist. 

Lavastaja Marina Kesler ei jä-
ta seda lihtsalt rahvapärimu-
seks, vaid esitab loo kaudu vaa-
tajale kõnekaid küsimusi. Täna-
päeval on kratt justkui hääl ini-

mese peas, mis korrutab aina, et 
raha on ikka liiga vähe. 

Samas ei too raha kellelegi 
õnne ja ahnusel on oma hind – 
see viib nimelt hukatusse. Vä-
sides inimlikust aplusest, hävi-
tab kratt oma looja ja hukkub 
ka ise. Kontrastina apla pereme-
he ja krati loole tõuseb esile pe-
retütre ja sulase armastuslugu. 
Sellele paneb käe ette peremees, 
sest sulane on tema tütre kosimi-
seks liiga vaene. 

  Ballett
Eduard Tubin “Kratt”

Etendused 9., 11., 25. ja 28.09 
Rahvusooperis Estonia
Koreograaf-lavastaja: Marina 

Kesler

Dirigendid: Vello Pähn, Kaspar 

Mänd, Lauri Sirp

Rahvusooper Estonia orkester, 

naiskoor ja Eesti Rahvusballett

www.opera.ee/lavastus/kratt

“Kratt” esietendus 1943. aas-
tal Vanemuise teatris helilooja 
juhatamisel. 

Estonias mängiti etendust 9. 
märtsil 1944, kui teatrimaja sai 
Nõukogude vägede õhurünna-
kus täistabamuse. 

Ajalukku jäi sellest värvikas 
seik: jõudmata riideid vahetada, 
tormasid kostümeeritud tantsi-
jad lavalt tänavale, hirmutades 
niigi ehmunud linnakodanikke.

PUHKEPÄEV

  KRATT pole pelgalt tege-

lane rahvapärimusest, vaid 

ahnuse hääl igaühe peas. 

FOTO: RAHVUSOOPER ESTONIA


