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Naksitrallid igal kujul
● Lõõgastavaks suvelugemiseks võib ka täiskas-
vanu võtta ette «Naksitrallid». Eno Raua supersaa-
ga teemad (sõprus ja üksildus, ökoloogiline tasakaal 
ja selle rikkumine, eriolukorrad ja individuaalsed käi-
tumishäired, ressursside ülekasutamine ja ebaõigla-
ne jaotumine jne) on aktuaalsemad kui eales ning 27. 
mail esietendusid «Naksitrallid» Estonias ka ooperina 
(enamik etendusi on mängukavas tuleval sügisel ja 
talvel). Sisetunne ütleb, et kui mõni produtsent piisa-
valt suure harakapesa leiab, võiks naksitrallidest saa-
da ka suurepärane film.

Hirmueksperdid
● Ajal, mil vaimse tervise spetsialis-
tid oma vastuvõtuhindu aina tõsta-
vad, otsekui poleks äraelamiseks pii-
sav ka paarikordne riigikogu liikme 
palk, oli rõõm leida ühest Londo-
ni raamatuantikvariaadist vaid kahe 
naela eest Adam Phillipsi «Terrors 
and Experts», mis räägib nauditava 
elegantsiga psühhoanalüüsist, mil-
lest on kuulnud pea kõik, kuigi kunsti olemuses ja 
mehhanismides ei ole kokku leppinud ka ettearvama-
tu alateadvuse eksperdid ise. Phillipsi raamat on kui 
vaimukas kaaslane, mis toetub suuresti varaste psüh-
hoanalüütikute omavahelisele kirjavahetusele ning 
poetab pärleid lahkel käel («Hullus on vajadus olla 
usutud,» tsiteeritakse näiteks lk 35 Donald Winnicot-
ti). Soetamine võib olla keerukas, sest meie raamatu-
poodides ringi müdistavate eluloo- ja kokandusraa-
matute sõrgade alla pole ükski kirjastaja söandanud 
nii õrna õiekest tõlgitud kujul lükata, kuid Amazonis 
on teos saadaval.

Vaesed Guccid
● Ridley Scotti 
«House of Gucci» 
(Eestis näidati seda 
madalaima ühisni-
metaja poole püüd-
leva tõlkekoolkonna 
traditsioonide koha-
selt «Gucci tragöödia» 
nime all) oli üks värvikamaid filme, mida mullu nägin. 
Selles filmis on seebiooperlikku jutustamislusti, magu-
sat Itaalia elu ning mitte liiga aupaklikult väljajoonis-
tatud karaktereid. Neid laiali lükates saabub rambi-
valgusesse Lady Gaga kehastatud Patrizia Reggiani: 
lihtne tüdruk, keda otsekui lihatäidis ravioolis täidab 
otsustavus vaesuse solgiaugust iga hinna eest välja 
ronida. Gucci moemaja pärija oma peokesse püüd-
mine pakub selleks ideaalse võimaluse, kuid armastu-
sest saab peagi vihkamine ja hinged kalestuvad, kuid 
nahk kuulikindlaks ei muutu. Film on ostetav näiteks 
Google TV kaudu.

Tasuta muuseumipühapäev
● Miskipärast on 
üsna kehvasti kommu-
nikeeritud, et iga kuu 
esimesel pühapäe-
val on sissepääs pal-
judesse Tallinna linna-
le kuuluvatesse muu-
seumitesse tasuta. Kes 
tahab näiteks näha Kiek in de Köki kindlustustemuu-
seumi, linnaelumuuseumi, fotomuuseumi või Tallin-
na vene muuseumi, võiks seega 3. juuli oma kalend-
risse märkida. 7. augustil peaks lisaks sisse saama ka 
kolme Tallinna kirjanduskeskuse muuseumi Kadriorus. 
Alati tasuta on Tallinna muuseumitest aga kultuuri-
keskuse Kaja galerii (E. Vilde tee 118) ja Eesti Kaas-
aegse Kunsti muuseum (Kursi 5).

S
ee hiir on muidugi Disney kor-
poratsiooni vapiloom Miki 
Hiir ja aardelaeka all pean 
silmas voogedastusplatvormi 

Disney+, mille sisu saab 14. juunist 
Eestis legaalselt vaadata.

Valikut on palju, sest Disney on 
ise tootnud või kokku ostnud mär-
kimisväärse hulga popkultuuriva-
ramust. Kui suvi peaks külm ja vih-
mane tulema, siis igav vähemalt ei 
hakka. Eestikeelsed telekanalid on 
juba niikuinii kordussaadete luugid 
valla löönud.

Keel ongi Disney+ suurim prob-
leem. Nimelt ei pakuta eestikeel-
seid subtiitreid, dubleerimisest pole 
mõtet rääkidagi. Sellest on tuline 
kahju, sest väga kaaluka osa voog-
edastuse sisust moodustavad las-

tele mõeldud filmid ja sarjad. Kõi-
gepealt muidugi kogu Disney enda 
toodang, aga veel parem on see, et 
juurdepääs avaneb ka kommerts-
animatsiooni suurimale ja parima-
le tegijale maailmas, Pixarile. Endi-
selt on nii, et kui tahta eestikeelse 
tõlkega sisu, siis tuleb pöörduda vä-
lismaistest voogedastajatest väiksei-
ma, Apple TV+ poole.

Dinsey+ põhivaramus on mui-
dugi ka «Star Wars» ja Marveli fil-
mi- ja sarjauniversumid ning nen-
de arv seal on leegion. Aga kui lä-
hemalt vaadata, siis väga palju on 
lihtsalt rahalehmade äbaraid vasi-
kaid, mida lõputult kloonitakse, et 
fännide raha kätte saada. Esimesest 
kategooriast tasub esile tõsta «Man-
daloriani» sarja ja teisest «Wanda-

Visioni». Mõlemad tõusevad oma 
kunstilise taseme poolest muust si-
sust esile.

Kellel kollastest inimestest veel 
küllalt ei saa, selle jaoks on olemas 
«Simpsonite» arhiiv, nostalgikute-
le aga «X-files» ja «Die Hard». Sel-
le viimase jaoks ei peagi enam jõu-
le ootama, võib ka jaanipäeval vaa-
data. Johnny Deppi kohtusaaga val-
guses võib üle vaadata kõik «Kariibi 
mere piraadid».

Nõudlikumale filmivaatajele on 
kah midagi, näiteks David Cronen-
bergi geniaalne õudukas «The Fly», 
vendade Coenite «Raising Arizona» 
Nicolas Cage’iga või Chloé Zhao au-
hinnatud «Nomaadimaa». Üldse on 
tore see, et kui koroona ajal oli fil-
mide kino- ja telelinastuste vaheli-
ne aeg umbes 45 päeva, siis kanalist 
Disney+ saab vaadata veel hiljaae-
gu meie kinodes linastunud löökfil-
me, näiteks Steven Spielbergi «West 
Side Storyt».

Kui nüüd veel HBO Max ka Ees-
tisse jõuaks, siis võiks arvata, et ole-
me voogedastusvõimekuse poolest 
lääneriikidega samale pulgale jõud-
nud. Hendrik Alla

P
atarei merekindlusest ja 
vangimajast võib nüüd väl-
juda muhedas meeleolus, 
kui selja taga Uku Uusber-
gi «Kalaranna 28» etendus, 
mida sünge ajalooga hoo-

nekompleksi õuel sel suvel mängi-
takse.

Ehkki helguse ja huumori too-
mine Patarei hoovile tundub oma-
pärane valik, möödub etendus ise-
enesest tüüpilises suveteatri regist-
ris ega realiseeri lõpuni potentsiaali, 
mida tegijate ring võimaldaks.

Uku Uusbergi autorilavastus ku-
jutab nimelt ühe kortermaja elani-
kest moodustuvat mikrokosmost, 
kus intriigidest puudust ei tule. 
Tegu on omamoodi mudeliga Eesti 
ühiskonnast, mille karakterite gale-
rii mahutab nii kummalisi keevita-
jaid kui ka omakasupüüdlikke rii-
giametnikke, nii kodu loovat noort 
peret kui ka hooldekodueelikust va-
nameest. Uusberg püüab luua mul-
je, et tegu on küll koomilisel ees-
märgil utreeritud, kuid siiski äratun-
tava seltskonnaga, kes võiks sama-
hästi praegu jageleda ükskõik mil-
lise Eesti korteriühistu koosolekul.

Et veelgi teose ajakajalisust rõ-
hutada, kõlab tekstis korduvalt too-
sama kuupäev, mil etendust mängi-
takse – nähtud etendusel räägiti nii-
siis 13. juunist. Pealegi toimub «Ka-
laranna 28» tegevustik kellaajaliselt 
enam-vähem samal ajal, kui eten-
dust mängitakse. Esimeses vaatu-
ses on probleeme kell 19 hoovi peal 
müra tekitamisega, teises vaatuses 
algab kell 21 korteriühistu koosolek.

Loo sõlmitus leiab aga aset 
juba enne kella 19 ehk enne publi-
ku saabumist Patarei õuele. Täpse-
malt loob «Kalaranna 28» süžees 

konflikti üks maantee, mida on 
mõni päev tagasi hakatud üle Ka-
laranna 28 kortermaja õue ehita-
ma ning mille nimel ähvardatakse 
maha lammutada suurem osa ma-
jast. Majaelanikke pole säärasest 
plaanist mõistagi teavitatud. Sel-
le konflikti olemus tuletab kusjuu-
res meelde 2019. aastal Ugala teatris 
esietendunud Ott Aardami autorila-
vastust «Toru. Krossides läbi elu», 
mille süžeed sütitas suure (ja kogu 
Euroopat läbiva) toru rajamine te-
gelaste jaoks armsale maa lapile. 
Sarnaselt Uusbergiga vaatles Aar-
damgi konfliktset olukorda läbi ja-
bura huumori prisma.

Nii «Kalaranna 28» kui ka «Toru. 
Krossides läbi elu» puhul võib kõige 
otsesema paralleelina käsitleda mui-
dugi Rail Balticut, mille rajamine 
põhjustab Eestis samasugust polee-
mikat ning ähvardab enda alla jätta 
loodusliku, emotsionaalse ja majan-
dusliku väärtusega maa-alasid. Rail 
Baltic on aga siiski ainult paralleel, 
mitte kummagi loo fookus. Raud-
tee, maantee või suure toru kui ob-
jekti ehitamisest palju olulisemaks 
kujuneb vastandumine, mille ehi-
tus kaasa toob. Paratamatult teki-
vad pooled, kelle huvid ja eesmär-
gid on lepitamatus vastuolus, luues 
nõnda soodsa pinnase dramaatilise 
konflikti arendamiseks.

«Kalaranna 28s» on vastan-
duvad pooled kahtlemata olemas: 
ühel pool seisab riik oma aparaadi-
ga, teisel pool riigis pettunud koda-
nikud. Kuigi tegelaste palett pais-
tab kirev ja algne konflikt põnev, 
jääb Uusbergi lavastust kummita-
ma puudus mõjukatest sündmus-
test, mis tegelaste arengukaart eda-
si viiksid ja mitmekesistaksid. Si-
suliselt kõik tegelased, kes lavale 
ilmuvad, lahkuvad lavalt samasu-
gusena nagu tulles. Psühholoogili-
selt kujunevad Kalaranna 28 asu-
kad niisiis pealiskaudseks, üheplaa-
niliseks.

Tõepoolest, tegu on suvise ko-
möödiaga, kust ei tasugi ehk otsi-
da selliseid psühholoogilisi arengu-
kaari, nagu võiks pakkuda mõni tõ-
simeelne tragöödia või draama. Sa-
mas seostub Uusberg lavastajana ik-
kagi psühholoogilise teatriga, pais-
tes Eesti teatrimaastikul silma la-
vastustega, mille rollides ilmneb kii-
duväärt sügavus ja mitmeplaanili-
sus. Tema viimased klassikatöötlu-
sed Gorki või Tšehhovi põhjal on 
säranud detailselt põhjalike näit-
lejatööde poolest, mis panevad ka 
sajandivanused tekstid suurepära-
selt tänapäevaga kokku kõlama. Sel-
lest perspektiivist näib lihtsakoeli-
ne «Kalaranna 28» Uusbergi psüh-
holoogilise teatri ande raiskamise-

na, olgugi et teksti on kirjutanud ja 
tegelased loonud tema ise.

Pealegi kisub lavastus kohati 
kahtlaselt paatoslikuks, kui lavalt 
kõlavad repliigid nagu «Eestimaal 
on kannatus küljes» ja «miks me ai-
nult läbi sõja saame vennaks?». Loo-
mulikult võib neid vaadelda lihtsalt 
ühe tegelase, täpsemalt Egon Nuteri 
kehastatud Rudolfi maailmakäsitlu-
sena, mis ei esindagi lavastuse meel-
sust tervikuna. Samas, kui finaaliks 
langevad näitlejad põlvili ning esita-
vad kaunilt seatud laulu «Mu isamaa 
on minu arm», võib lavastaja kõrgen-
datud huvi paatose tekitamise vastu 
ikkagi täheldada. Kolmetunnise jan-
ditamise järel ei mõju see tundehoog-
sus ometi siiralt.

Sestap paistab «Kalaranna 28» 
kui selle teatrisuve suurprojekt, 
mille kohta saab publik uhkusega 
öelda, et etendus sai nähtud – eri-
ti kuna kohti on etendustel vähem 
kui piletitahtjaid –, kuid mis vaata-
jale erilist kunstilist elamust ei jäta. 
Lavastuse mastaap on Eesti teat-
rimaastiku kontekstis kahtlemata 
erakordne, ent sisu selle mastaabi 
täitmiseks napib. Hoolimata nime-
katest tegijatest, huvitavast mängu-
paigast ja ühiskondlikult aktuaal-
sest teemast kujutab «Kalaranna 
28» endast lihtsalt üht järjekordset 
suveteatrilavastust.

SOOVITUS

KINDEL LAKS

Voogedastusteenus Disney+ 

Saadaval arvutis, nutiseadmetes ja -teleri-
tes

79,90 eurot aastas või 7,99 eurot kuus

www.disneyplus.com

Maailma rikkaim hiir avas Eestis oma aardelaeka

«Kalaranna 28» tegelased on küll värvikad, kuid eriti ei arene.  FOTO: SIIM VAHUR

Voogedastusplatvorm Disney+. Marvel, «Tähesõjad», Pixar ja muidugi Dis-
ney enda toodang hiireklõpsu kaugusel.  FOTO: KUVATÕMMIS

«Kalaranna 28»: suvelavastusest ei 
tasu otsida psühholoogilisi arengukaari
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«Kalaranna 28»

Linnateatri suvelavastus Patareis. Autor 
ja lavastaja Uku Uusberg, osades Argo 
Aadli, Epp Eespäev, Anu Lamp, Andero 
Ermel, Ene Järvis jt

Kahes vaatuses, kestus 3 tundi ja 15 mi-
nutit (koos vaheajaga)

Esietendus 4. juunil

KRISTER KIVI
AJAKIRJANIK


