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toimetaja Signe Sillasoo, tel 667 0218, e-post signe.sillasoo@aripaev.ee

12.10 
esietendub Tallinnas Von Krahli Teatris Kertu Moppeli 
lavastatud “Sinihabe”. Lavastaja enda kirjutatud lugu on ins-
pireeritud Ray Bradbury ulmeromaanist “451 kraadi Fahren-
heiti”, mis räägib riigist, kus kirjandus on keelatud. “Siniha-
bemes” uuritakse, mis saab ühiskonnast siis, kui inimesed 
enam ei mõista ega vaja poeesiat. Osatäitjad: Mari Pokinen, 
Liis Lindmaa, Ragne Veensalu, Tõnis Niinemets, Kait Kall ja 
Mart Koldits. Pilet: 12!17 eurot. Lisainfo: www.vonkrahl.ee. 

12.!18.10
CABARET RHIZOME
12.10 kl 19 “All Naked and the Dead”
13.10 kl 19 “All Naked and the Dead”
18.10 kl 19 “All Naked and the Dead”
Kaarli pst 9, Tallinn

EESTI DRAAMATEATER
12.10 kl 19 “Kuni inglid sekkuvad”
12.10 kl 19 “Kõik on täis”
13.10 kl 19 “Võlanõudjad (Veneetsia 
kaupmees)”
13.10 kl 19 “Punane”
14.10 kl 19 “Augustikuu”
14.10 kl 19 “Naine minevikust”
16.10 kl 19 “Uus elektriline tantsu-
saal”
10.10 kl 19 “Aabitsa kukk”
12.10 kl 19 “Kuni inglid sekkuvad”
12.10 kl 19 “Kõik on täis”
14.10 kl 19 “Augustikuu”
18.10 kl 19 “Grönholmi meetod”  
Pärnu mnt 5, Tallinn

EESTI NUKU! JA 
NOORSOOTEATER
12.10 kl 11 “Metsik urisev õnn”
12.10 kl 11 “Käed ja kindad”
12.10 kl 19 “Kevadine ärkamine” 
Tallinnas Viktoria keskuses
13.10 kl 12 “Kiki ja Miki”
13.10 kl 12 “Jussikese seitse sõpra”
13.10 kl 13.30 “Okasroosike”
13.10 kl 18 “Kevadine ärkamine” 
Tallinnas Viktoria keskuses
14.10 kl 12 “Ise, ise ka!”
14.10 kl 12 “Kevadine ärkamine” 
Tallinnas Viktoria keskuses
14.10 kl 13.30 “Pikse pill”
14.10 kl 18 “Kevadine ärkamine” 
Tallinnas Viktoria keskuses
16.10 kl 11 “Kiki ja Miki”
16.10 kl 11 “Rapuntsel”
17.10 kl 11 “Ise, ise ka!”
17.10 kl 14 “Kevadine ärkamine” 
Tallinnas Viktoria keskuses
18.10 kl 11 “Kuldvõtmeke”
18.10 kl 19 “Kevadine ärkamine” 
Tallinnas Viktoria keskuses
Lai 1, Tallinn

ENDLA TEATER
12.10 kl 19 “Imetegija”
12.10 kl 19 “Eesti mees ja tema 
poeg”
13.10 kl 19 “Pühamatest pühamad” 
13.10 kl 19 “Uhkus ja eelarvamus”
16.10 kl 12 “Röövlitütar Ronja”
16.10 kl 19 “Nähtamatu maja”
17.10 kl 12 “Röövlitütar Ronja”
17.10 kl 19 “Pühamatest pühamad” 
18.10 kl 19 “Testosteroon” 
Keskväljak 1, Pärnu

ESTONIA
12.10 kl 19 “Rigoletto”
13.10 kl 19 “Modigliani – neetud 
kunstnik”
14.10 kl 17 “Julius Caesar”
17.10 kl 19 “Mees La Manchast”
18.10 kl 19 “Faust”
Estonia pst 4, Tallinn

KURESSAARE 
LINNATEATER
12.10 kl 19 “Oma saar” Keila kultuuri-
keskuses
15.10 kl 19 “O.T.M.A. – Nikolai II tüt-
red” 
Tallinna 20, Saaremaa

R.A.A.A.M.
12.10 kl 19.30 “Tahame luua näite-
mängu, mis muudaks maailma” 
Kanuti gildi saalis
Süda 8!7a, Tallinn

RAKVERE TEATER
12.10 kl 19 “Toatüdrukud” Panga-
majas
12.10 kl 19 “39 astet” 
13.10 kl 19 “Neetud”
13.10 kl 19 “Armastus tööpostil” 
15.10 kl 19 “Lilled Algernonile” 
Vene Teatris
15.10 kl 19 “Armastus tööpostil” 
Vene Teatris
16.10 kl 19 “Neetud”
17.10 kl 19 “Lõputöö”
17.10 kl 19 “Tuulte pöörises” Jõgeva 
kultuurikeskuses
18.10 kl 13 “Muumitroll ja Sabatäht” 
18.10 kl 19 “Uurimise all”
Kreutzwaldi 2a, Rakvere

TALLINNA LINNATEATER
12.10 kl 19 “Hecuba pärast”
13.10 kl 19 “Lantimiskunstnikud” 

13.10 kl 19 “Ma armastasin sakslast” 
16.10 kl 19 “Aeg ja perekond 
Conway”
16.10 kl 18 “Kes kardab Virginia 
Wool!i?” 
17.10 kl 19 “Aeg ja perekond 
Conway”
17.10 kl 18 “Kes kardab Virginia 
Wool!i?” 
18.10 kl 19 “Aeg ja perekond 
Conway”
Lai 23, Tallinn

TARTU UUS TEATER
13.10 kl 19 “Vanemuise biitlid”
14.10 kl 19 “Vanemuise biitlid”
16.10 kl 19 “Wolf” 
Lai 37, Tartu

TEATER NO99
12.10 kl 19 “Lõpus on kõik õnneli-
kud, ja kui ei ole, siis pole see lõpp” 
13.10 kl 19 “Lõpus on kõik õnneli-
kud, ja kui ei ole, siis pole see lõpp” 
15.10 kl 19 “Lõpus on kõik õnneli-
kud, ja kui ei ole, siis pole see lõpp”  
16.10 kl 19 “Lõpus on kõik õnneli-
kud, ja kui ei ole, siis pole see lõpp”  
17.10 kl 19 “Võtame uuesti!” 
Salme kultuurikeskuses
18.10 kl 19 “Võtame uuesti!” 
Salme kultuurikeskuses
Sakala 3, Tallinn

TEOTEATER
16.10 kl 19 “Salapaik”
Vana-Kalamaja 9a, Tallinn

UGALA TEATER
12.10 kl 19 “Meeste kodu”
12.10 kl 19 “Kalmistuklubi” Salme kul-
tuurikeskuses
13.10 kl 19 “Minu oma” 
16.10 kl 13 “Inetu!”
17.10 kl 19 “Ukuaru”
18.10 kl 19 “Väike raha”
Vaksali 7, Viljandi

VANA BASKINI TEATER
12.10 kl 19 “Valedetektor” Rae kultuu-
rikeskuses
14.10 kl 19 “Minu girlfriend on eest-
lane” Salme kultuurikeskuses
16.10 kl 19 “Äärmiselt piinlik” Kohtla-
Nõmme rahvamajas
17.10 kl 19 “Äärmiselt piinlik” Vaste-
mõisa rahvamajas
Tartu mnt 55/59, Tallinn

VANEMUINE
12.10 kl 19 “Maria Stuarda” väike-
ses majas
12.10 kl 19 “Viimnepäev” Sadama-
teatris
13.10 kl 12 “Kessu ja Tripp” Teat-
ri Kodus
13.10 kl 19 “Uinuv kaunitar” 
13.10 kl 19 “Tappa laulurästast”    
Sadamateatris
14.10 kl 12 “Väikese onu saaga”
Teatri Kodus
14.10 kl 16 “Kontsert diktaatorile”
Väikeses majas
14.10 kl 16 “Lõbus lesk”
16.10 kl 11 “Kunksmoorimäng” Teat-
ri Kodus
16.10 kl 19 “Karjäär” Sadamateatris
17.10 kl 19 “Inimese parimad sõb-
rad” väikeses majas
17.10 kl 19 “Paanika” Sadamateatris
18.10 kl 19 “Rumm ja viin” 
Sadamateatris
Vanemuise 6, Tartu

VAT TEATER
12.10 kl 18 “Rekvisiitori tähetund” 
12.10 kl 19 “Hea, Paha ja Inetu” 
Haapsalu kultuurikeskuses
13.10 kl 19 “Hea, Paha ja Inetu” 
Märjamaa rahvamajas
15.10 kl 18 “Salto Mortale”
16.10 kl 18 “Salto Mortale”
17.10 kl 13.30 “Robinson & Crusoe” 
Vastseliina rahvamajas
18.10 kl 13 “Robinson & Crusoe” 
Võnnu kultuurimajas
18.10 kl 18 “Click-show” 
Tõnismägi 2, Tallinn

VON KRAHLI TEATER
13.10 kl 19 “Õhtute kollane tolm”
15.10 kl 19 “Sinihabe”
16.10 kl 19 “Sinihabe”
16.10 kl 19 “Õhtute kollane tolm”
17.10 kl 19 “Õhtute kollane tolm”
18.10 kl 19 “Õhtute kollane tolm”
18.10 kl 19 “Sinihabe”
Rataskaevu 10, Tallinn

  Esietendus
“Onu Vanja” 
LAVASTAJA: Lembit Peterson
OSATÄITJAD: Helvin Kaljula, 
Aleksander Eelmaa (Tallinna 
Linnateater), Maria Peterson, 
Eva Eensaar, Mare Peterson, 
Ester Pajusoo (Eesti Draa-
mateater), Andri Luup ja Tar-
mo Song
ESIETENDUS: 12. oktoobril 
kl 19 Püha Katariina kirikus 
PILET: 13!16 eurot 
www.theatrum.ee

Theatrum otsib elule 
mõtet. Lavale jõuab Vene 
kirjandusklassika
MARI HIIEMÄE
kaasautor

T"ehhovi “Onu Vanja” keskendub inimese kõl-
beliste väärtuste avamisele. Nii nagu lavastuse 
aluseks olevas näidendis, on värskes teatritükis 
olulisel kohal elu mõtte otsing. 

Lavastaja Lembit Petersoni sõnul ei ole Theatru-
mi lavastuse puhul T!ehhovi originaaltekstis pea-
aegu mingeid muudatusi tehtud. Kuna tegemist on 
väärtteosega, kõnetab see vaatajaid alati. 

Teemad, mida tükk rõhutab, on lavastaja sõnul 
peale elu mõtte otsimise armastuse ja tõe koos-
kõla igatsus ning inimese metafüüsiline vääri-
kus.  Üksikinimese tasandil on oluline aga küsi-
mus, kuidas ja kas üldse on võimalik ravida valu-
tavat hinge. 

Erakordne miljöö. “Onu Vanja” räägib suurest loo-
tusest ning seda esitatakse kujul, kus kõrvuti kõla-
vad nukrad ja rõõmsad noodid. Lavastaja soov on, 
et lõppkokkuvõttes jääks vaataja hinge suure hel-
guse aimdus. 

“T!ehhov armastab kõiki oma tegelasi. Ta esitab 
täpseid küsimusi inimese olukorra kohta siin maa-
ilmas. Ehk õpetab see ka meid kaasinimesi pare-
mini mõistma. Ta nagu prooviks järele, mis on te-
ma loodud tegelaste elus tõeline, mis aga miraa". 
Sissevaade nende tegelaste ellu võimaldab vaata-
jal mõtiskleda ka oma elu ja väärtuste üle,” selgi-
tas Peterson.

“Onu Vanja” etendub Püha Katariina kirikus. 
Lavaruum ja kujundus mängivad lavastuse atmos-

fääriga kaasa. “See on etenduse oluline ja olemus-
lik osa, nagu instrument, millel ja millega näit-
lejad mängivad oma tegelaskujude tahtmisi ja 
neist  tulenevaid tegevusi, luues lavaelu,” märkis 
Peterson. 

“Ilma Püha Katariina kirikuhoone ruumi ja Vla-
dimir An!oni kujunduseta oleksid meie jaoks täht-
sad teemad väljendunud teisiti. Siin kohtuvad Lää-
ne-Euroopa kristliku sakraalruumi varemed ning 
Vene küla ja mõisa elemendid meie stsenograafi 
komponeeritud visioonis,” kirjeldas lavastaja ku-
junduslahendust. 

“Huvitava heliruumi aitab etenduse jaoks luua 
Marius Peterson,” lisas ta.

Kuues T"ehhovi lavastus. Lembit Petersoni sõ-
nul sobib “Onu Vanja” vaatamiseks kõigile teatri-
huvilistele inimestele. “Näidendi eelnev lugemi-
ne pole tingimata vajalik, kuigi me ei muuda loo 
kulgu. T!ehhovi elu ja tegevuse ning kirjandus-
liku loominguga tutvumine tuleb aga ikka ka-
suks,” arvas ta. 

Theatrumis välja tulnud T!ehhovi-teemaliste 
lavastuste hulgas on “Onu Vanja” juba kuues. Seni 
on Theatrum lavastanud viis lavakava, kus on ka-
sutanud Anto!a T!ehhonte ja Anton T!ehhovi ju-
tustusi, novelle ja lühinäidendeid. 

“See oleks võinud olla ka mõni teine T!ehho-
vi teos. T!ehhov on T!ehhov. Praegusel ajal tun-
dus just see näidend meie taotlusi ja võimalusi sil-
mas pidades optimaalne,” kommenteeris Peter-
son valikut.  

HELVIN Kaljula (Ivan Petrovitsh Voinitski) ja Eva Eensaar-Tootsen (So!ia Aleksandrovna) “Onu Vanja” proovis. FOTO: ÜLAR MÄNDMETS


