
Kulisside taga
Teatreid teenib meeletult meistreid, keda publik ei näe, kuid omad
kiidavad. Lava taga, all, kõrval, kohal ja peal teevad nad tööd, et
teatriime saaks sündida.
JANEK SAARELI
(48), pealavameister
ALATES 1995. AASTAST TÖÖL NUKUS
“Kas sa põrandasse naela oskad lüüa?” küsiti Janekilt, kui ta
nukuteatri uksest sisse marssis ja tööd küsis. Oskan, vastas Janek
- ja temast sai lavapoiss. Toona läks naelu ja haamrit teatris
tohutult vaja, sest paljud dekoratsioonid käisid sedasi kokku ja
lavapõranda külge. Nüüd on lavameistri südamesõbrad akutrell ja
klambripüss. (Naela lõi Janek sisse viimati maakodus, kui vargad
aknaklaasi katki kopsasid ja tuli uus panna.) Päevaga võib Janek
teatris teha 20 000 sammu. Ikka lavale ja lattu ja teisele lavale, et
õige dekoratsioon jõuaks õigeks ajaks õigesse kohta. Suuremaid
etendusi paneb Janeki meeskond üles kaheksa tundi: näiteks
“Momos” tuuakse lavale majad, kus päris toad sees. Ferdinandi
saalis ripub telekas, kust saab töö taustaks Youtube'ist muusikat
mängida. Janeki maitse on raskelt karvane - ta on laulnud doom-
metal-bändis Hukkunud Hinged.
Kui Janek teatris alustas, andis legendaarne nukunäitleja Väino
Luup talle ülesande. Tema tahtis, et lavastuses sajaks vihma. Ei-ei,
seda küll ei saa, põtkis Janek. Mispeale Luup vastas: “Teatris pole
olemas asja, mis poleks võimalik!” Ja tal oli jumalast õigus, ütleb
Janek praegu.

KARIN TETSMANN
( 51), rekvisiidiala juhataja
ALATES 1988. AASTAST TÖÖL EESTI DRAAMATEATRIS
Draamateatri ladudes hoiab Karin nii teatrivara kui ka filmidest
tuttavat kraami. “Tõde ja õigus”, “Seltsimees laps” - need ja paljud
teised on valminud Karini abiga!
“Kui ma teatris alustasin, tuli enamik rekvisiite ise valmistada,”
jutustab Karin. “Kusagilt polnud midagi saada ja käisin kodust
kodusse, et rekvisiite leida. Teater on muutunud - nüüd
kasutatakse laval järjest rohkem päris asju, mida saab osta kõikjalt:
antiigipoodidest, netiavarustest, turgudelt ja kaubanduskeskustest.
Kui näitlejal on käe peal kell, siis ta tahab, et see tiksuks. Või kui tal
tuleb lugeda dokumenti, siis et see oleks õigete kirjutistega, mitte
suvaline paberileht.”
Koostöös kunstnikuga märgib Karin üles kõik, mis lavastuse jaoks
vaja. Näiteks praegu, valmistades ette “Suurt Siberimaad”, on
pikas rekvisiitide loetelus ka Kölnwasser, Stalini raamitud portree,
Buicki võtmed ja haki topis. Nimekirja järgi otsib Karin kõik, mis
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tarvis.
Ta teab une pealt, kus on vabariigi parimad komisjoni- ja
antiigipoed. Või et nikotiinivabu šokolaadimaitselisi sigarette, mida
näitlejad hirmsasti armastavad, tuleb tellida Inglismaalt. Osa
rekvisiite tuntaksegi näitleja järgi, kes on neid meeldejäävalt
kasutanud - näiteks Elle Kulli suitsupits või Kaarel Karmi kargud.

ARNE MAASI
(59), valguskunstnik
ALATES 1981. AASTAST TÖÖL RAKVERE TEATRIS
Pärast keskkooli käis Arne lavaka katsetel ja jõudis 3. vooru. Kui
kursus välja hõigati, oli seal koolivend Eduard Salmistu, aga mitte
Arne nimi. Kallas äikesevihma, kui ta Toompealt alla kõndis, nägu
vihmast ja pisaratest märg. “Hea, et nii läks - keskpäraseid
näitlejaid on minutagi küllalt,” ütleb Arne praegu. Ta õppis
kinomehaanikuks, kui teatrijuht Rein Olmaru kutsus: tule Rakverre
valgustajaks! Nii läkski, et Eduard ja Arne töötavad samas teatris.
Etendust tehes istub Arne oma laua taga, vaatega lavale, ja
kuulab. Tema ees on nimekiri märguannetega: kui juhtub nii,
valgustan naa, aga kui öeldakse naa, liigub valgus nii. Mõnes
etenduses on Arnel 50 valguspilti, teises 150. Aga prožektoreid?
Arne arvutab: “Kaks korda kaheksateist, siis kümme mõlemal pool,
kuus ja kuus…” Palju!
Rakvere teater on tihti ratastel. Juhtub sedagi, et teatri kolm
valgustajat teevad igaüks eri linnas etendust. Iga teater ja
rahvamaja on erinev - Arne lavastab käigu pealt valguse ümber, et
sobiks uude saali.
Suurim valguskunstnik on loodus, mõtleb Arne, kui vaatab
päikeseloojangut pilvetriibulises taevas. See meenutab, kuidas
Tõnu Virve lavastas Rakvere teatris tükki “Naine merelt” (1995).
“Lavale oli maalitud meri ja tarvis luua mulje, et päike tõuseb läbi
udu. Nuputasin, kuidas hämarusest areneb valgus ja muudab
värvi, kõigepealt lava ühes nurgas, siis teises…” Eesriide
avanedes sai Arne publikult aplausi.

HELENA KILPREBANE
(25), maalija
ALATES 2018. AASTAST TÖÖL RAHVUSOOPERIS ESTONIA

Tellised, tellised ja veel telliseid! Kui Estonia tegi operetti “Krahv
Luxemburg”, nägi Helena telliseid isegi unes. Mitu kuud maalis ta
neid kiviseinu ja laetalasid, mis nüüd laval kõrguvad.
Marmoreerimine tähendab marmorilaadse mustri loomist.
Aaderdamine on puidusüü jäljendus. Neid nippe õppis Helena
Tartu Kõrgemas Kunstikoolis, kui tudeeris seal maalikunsti. Kuu
aega enne õpingute lõppu luges ta kooli kirjalistist, et Estonia otsib
maalijat, ja kuu aega pärast lõpetamist oli ta teatris tööl. “Koolis tuli
palju leiutada, mismoodi midagi teha, ja teatris peab ka,” leiab



Helena. Juba ta teab, kuidas üle kavaldada oma keha: kui parem
käsi ära väsib, maalib Helena vasakuga ja pärast tööd läheb trenni.
Värvidest meeldivad Helenale sügavad tumedad ja tuhmid
heledad. Näiteks indigosinine. Või liivakivi. Või sinepikollane. Tööst
vabal ajal armastab ta lugeda - “Praegu on mul pooleli Nietzsche
elulugu, aga enne seda lugesin “Alice'it Imedemaal”.” Selle
raamatu põhjal lavastati Estonias parasjagu balletti.

RUTH REHMERÄHNI
(61), juurdelõikaja
ALATES 1981. AASTAST TÖÖL VANEMUISE TEATRIS
“Ei tea, kas ma julgen Vanemuisesse praktikale minna,” kahtles
Ruth. “Mis mõttes? Ega sa näitlejaks taha saada!” hüüatas ta ema.
Jah, Ruth õppis hoopis meeste ülerõivaste konstrueerimist-
modelleerimist Tallinna Kergetööstustehnikumis.
Praktikal lasi Ludvig Prans, toonane meeste kostüümide
juurdelõikaja, Ruthil ühed püksid välja lõigata, kiitis heaks - ja edasi
algas neil hoogne töö, sest Ago-Endrik Kerge lavastas Vanemuises
“Sevilla habemeajajat” (1981), kus isegi orkester oli rokokoostiilis
rõivastatud.
Kui tulevad uue lavastuse kavandid, hakkab Ruth küsima. Ta peab
mõistma, mis tüüpi on tegelased, keda riietatakse. Muidu võib
juhtuda, et mees, kes teksti järgi kehvik, saab selga liiga head
rõivad. Kas jakile tuleb õmmelda tripp? On tegelasel tarvis taskuid?
Peab ta etenduse käigus kähku ümber riietuma? Väärt rätsepate
abiga saab õige kostüüm valmis ja mitu-setu korda proovitud.
“Neid mehi on vähe, kes tahaks peegli ees vuntsi keerutada ja end
imetleda. Proovis peab kõik käima kiirelt.”
Et riie tuleks ajastutruu, lappab Ruth raamatuid, aga on ka ERMis
valged kindad kätte tõmmanud, et rõivatükke lähemalt silmitseda.
Eriti meelsasti nuputab ta sõjaväevorme. “Publikule jäävad rohkem
meelde naiste kostüümid, aga kui mina vaatan ajastufilme, siis ikka
mehi,” lausub Ruth, kes vabal ajal armastab ka joonistada - aga
pigem loodust, mitte moodi.
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