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kuraatoriD
josé alfarroba

José Alfarroba sündis 1950. aastal Lõuna-portu-
galis, kus alustas arhitektuuriõpingutega. 1969. 
aastal kolis ta poliitilistel põhjustel prantsusmaa-
le ning töötas esmalt organisatsioonis Culture 
and Freedom Network of Léo Lagrange. 1984. 
aastal sai José Alfarrobast Rutebeufi nimelise 
teatri (Le théâtre Rutebeuf) kunstiline juht ja di-
rektor. Sellesse perioodi jäi ka tänavakunsti festi-
vali Folies urbaines asutamine.

1998. aastal alustas Jose tööd teatri Théâtre de 
Vanves kunstilise juhi ja direktorina. Théâtre de 
Vanves on interdistsiplinaarne etenduskunstide 
keskus, kus on esindatud nii kaasaegne sõna-, 
tantsu- ja muusikateater kui ka film.

2017. aastal toimus Vanves´is juba 19. korda 
rahvusvaheline festival Artdanthé, mille initsiaa-
toriks oli José Alfarroba. Festivali põhifookuses 
on kaasaegne tants, kuid esindatud on ka teised 
etenduskunstid – sõnateater, performance´id, 
visuaalteater jne. Festival on tuntud oma kõrge 
kunstilise taseme poolest ning festivali program-
mi on kutsutud esinema mitmed nimekad noo-
red koreograafid ja lavastajad nagu näiteks Bo-
ris Charmatz, Dave St-pierre, herman Diephuis, 
Fabrice Lambert, gaël Sesboüé, Kataline patkaï, 
Yves-Noel genod, Jeanne Candel, Jan Martens ja 
teised, kes on pälvinud tunnustust nii prantsus-
maal kui mujal Euroopas.

José Alfarroba peab oma missiooniks noorte ta-
lentide leidmist ning nende karjääri toetamist 
kunstnikutee algusaastatel ning on seetõttu al-
gatanud erinevaid programme noorte etendus-
kunstnike toetamiseks. 2012. aastal pälvis José 
Alfarroba kõrge riikliku autasu Chevalier des Arts 
medali märkimisväärse panuse eest etendus-
kunstide arendamisel.

tristan barani

Tristan Barani on õppinud pariisi 2. Ülikoolis (uni-
versité paris 2 panthéon-Assas) õigusteadust 
ning meediat ja avalikke suhteid. Ta on seotud 
Théâtre de Vanves´iga alates 2006. aastast.

Alates 2010. aastast on Tristan Barani koos José 
Alfarrobaga arendanud rahvusvahelisi suhteid 
Artdanthé festivali raames. Kui Théâtre de Van-
ves juhiks sai Anouchka Charbey, sai Tristanist in-
terdistsiplinaarse etenduskunstide festivali Art-
danthé programmijuht. 2015. aastal valiti Tristan 
prantsuse Kultuuriministeeriumi valitsusalas 
oleva komisjoni DRAC Île-de-France kaasaegse 
tantsu eksperdiks. Lisaks juhib Tristan Vanves´i, 
Brüsseli ja pariisi noorte etenduskunstnike vahe-
tus- ja koostööprogrammi.

big Data / ALEXANDRE ZEFF (prantsusmaa)
Esietendus 19. septembril 2017

„BIg DATA“ on lavastus, mille keskseks küsimu-
seks on, kuidas navigeerida digitaalse revolutsiooni 
järgses maailmas, kus tänu kolossaalsele andme-
mahule on mistahes informatsioon põhimõtteliselt 
kättesaadav. Oleme sisenenud uude ajastusse, kus 
esmapilgul näib kõik olevat võimalik ja iga kõrgus 
on ületatav.

aleXanDre Zeff (prantsusmaa) 

Alexandre Zeff on tunnustatud prantsuse noore-
ma põlvkonna näitleja, teatrilavastaja, filmirežis-
söör ning produtsent. Ta on loonud nii lühifilme kui 
täispikki mängufilme, samuti dokumentaale. Vaa-
tamata noorele eale on ta teinud üle 20 teatri- ja 
filmirolli. Alexandre Zeff on lõpetanud pariisi Kon-
servatooriumi Teatriakadeemia (Conservatoire na-
tional supérieur d’art dramatique) esmalt näitleja ja 
hiljem lavastajana ning samuti pariisi filmikõrgkooli 
La Femis (Fondation Européenne pour les Métiers 
de l’Image et du Son). 2007. aastal lõi Alexandre 
Zeff oma teatrikompanii nimega La Camara Obscura.

(teisitimÕtleja) / ANDRI Luup
Esietendus 4. novembril 2017

Lugu räägib endisest punkarist ja bändimehest, kes 
omal ajal teadis, millisele diktaatorile vastandudes 
ta oma laule kirjutas ja mis tõe pärast ta vangis is-
tus. Ent tõejärgses mitmeplaanilisuses on ta kao-
tanud igasuguse fookuse. Temast on saanud ini-
mene, kes on alla vandumas isiklikule heaolule, kes 
vanast vihast mässab internetis, kirjutab vihakõnet 
ning antikapitalistlikke suurkorporatsioonide vas-
taseid kommentaare. Tema elu on läinud allamäge, 
ta on lõhkunud oma lähisuhted ning on määratud 
väljakutsuva käitumise tõttu viharavile. Mees peab 
olema ühiskondlikult kasulik, aga millise tõe või 
millise hüve eest ta inimkonna tulevikku silmas pi-
dades võitlema peaks. Kuhu inimkond liigub? Vaene 
punklegend ei suuda aru saada, mille nimel edasi 
elada.

Mängivad Ivo Uukkivi, Mari Abel või Laura Peter-
son, Eliann Tulve

ÖÖ lÕpp / RAINER SARNET
Esietendus 20. detsembril 2017

François Mauriaci romaani “Öö lõpp” dramatisee-
ringu toob lavale filmirežissöör Rainer Sarnet. No-
beli preemia laureaat F. Mauriac kirjutas romaani 
“Öö lõpp” 1935. aastal. Väljend post-Truth polnud 
veel käibele tulnud, kuid ka Mauriaci teemaks on 
selles romaanis tõde. Kas on võimalik tabada tõde, 
rääkida tõde? Thérèse Desqueyroux, kes on loo 
peakangelanna, on tuntud kui illusioonitu maskide 
maharebija, tõeütleja, kelle tõde mürgitab sõna ot-
seses ja kaudses mõttes.

Kaunis mürgitaja Thérèse Desqueyroux on vastu-
pandamatu, sest tõde teeb vabaks. Kuid mis saab 
Thérèse´st endast?

Mängivad Maria Peterson (Thérèse Desqueyroux) 
ja Maria Koff (Marie Desqueyroux)

pilveooper ehk DiDo probleem /  
LIINA KEEVALLIK, MART KAMpuS ja 
ChRISTINA BATMAN (prantsusmaa)
Esietendus 26. jaanuaril 2018

„pilveooper“ räägib inimeseks olemisest olukorras, 
kus peakohal on taevas täis informatsiooni. Kogu 
“personaalpilvedesse” ehk “cloud’idesse” salvesta-
tud infohulk on sama kontrollimatu nagu ilm ise ja 
iga kell võib sealt kohatul hetkel midagi alla sadada.

Lavastuse tehniline lahendus paljastab julma tõe 
– süütud valged lammaspilved pole enam lihtsalt 
head pehmed padjad ingli istumise all, nad on tulvil 
andmeid, nii vajalikke ja hädavajalikke kui lihtsalt 
jampsi, puhast entroopiat. Seal, kus vanasti elasid 
jumal ja juhus, on nüüd kraamiladu – seal saab nii 
shoppingul kui vargil käia, väärtinfot kalastada kui 
ka müramutta uppuda.

enne meiD oli veeuputus / JAAK KILMI, 
KIuR AARMA ja ANDRIS FELDMANIS
Esietendus 23. märtsil 2018

EV100 TEATRISARI „SAJANDI Lugu“. Vaba Lava ja 
NuKu koostöölavastus 1980ndatest

Kui anda sellele lavastusele mingi žanr, siis võiks 
see olla eepiline kommunaaldraama. Loo keskseks 
sündmuseks on kõikide vanade kultuurrahvaste le-
gendidest tuttav veeuputuse motiiv. Seekord saab 
see alguse augustis 1987, soojaveetorust aadressil 
Õismäe tee 10, korter 62. Läbi ühe maja loo rää-
gime me kümnendist, mis vormis ümber Euroopa 
kaardi, kogu maailma ideoloogilised jõuvahekorrad 
ja inimeste unistused. 1980ndate alguses kehastas 
moodne nõukogude korterelamu eestlastele või-
malust kõigi mugavustega eluks, kümnendi lõpuks 
sai sellest trööstitult hall monument ebaõnnestu-
nud utoopiale.

kevaDine Ärkamine / ARMEL ROuSSEL 
(Belgia/prantsusmaa)

Esietendus 10. aprillil 2017

prantsuse päritolu belgia lavastaja Armel Rousse-
li „Kevadine ärkamine“ põhineb saksa tuntud ning 
vastuolulise näitekirjaniku Frank Wederkindi sama-
nimelisel näidendil, mille teemaks on seksuaalsuse 
tärkamine, tabud, alateadlikud hirmud ja ihad. Kuigi 
näidendi esmalavastus toimus enam kui 100 aas-
tat tagasi, on selle teose temaatika Armel Rousseli 
arvates jätkuvalt aktuaalne, värske ning intrigeeriv.

armel roussel (Belgia/prantsusmaa) 

Armel Roussel on mitmekülgne kunstnik, kes la-
vastab, kirjutab teatritekste, loob lavakujundusi 
ning on ka performance-kunstnik. Ta on Brüsseli 
teatriakadeemia INSAS hinnatud õppejõud, kes 
on läbi viinud töötubasid ja meistriklasse paljudes 
riikides, näiteks prantsusmaal, Šveitsis, Senegalis, 
Togos, Rumeenias ja mujal.

Rousseli kahte viimast lavastust “Ondine(dé-
montée)d” ja “Après La peur`i” on mängitud Kana-
das, Belgias ja prantsusmaal. 2017. aastal  lavas-
tab Roussel Theatre paris-Villette`s Jean-Marie 
piemme näidendit “Eddy Merckx a marché sur la 
lune”. Ta on ka selle lavastuse stsenograafia autor. 
Lisaks lavastab Roussel raadioteatris nii Avignoni 
rahvusvahelise teatrifestivalil kui ka Radio France 
Internationale`s.

2018. aastal valmib Rousselil Belgia Rahvusteatri 
ning Normandia Draamakunstikeskuse koostöös 
lavastus “Kevadine ärkamine“ Frank Wedekindi 
näidendi põhjal.

etenduskunstide hackathon

2018. aasta septembris toimuv rahvusvaheline 
etenduskunstide hackathon toob kokku noored la-
vastajad, näitlejad ja tantsijad nii Eestist, prantsus-
maalt kui mujalt maailmast. Nädala jooksul lavas-
tatud etenduskunstide lühivormid tuuakse publiku 
ette Vaba Lava ja Telliskivi loomelinnaku erinevates 
etenduspaikades.

panDora 3.0 / SALVATORE CALCAgNO  
(Belgia/Itaalia)
Esietendus 19. septembril 2017

“pandora 3.0” on osa Salvatore Calcagno ja tema 
meeskonna suuremast projektist „gEN Z – otsides 
ilu“, mis viiakse läbi erinevates Euroopa linnades 
(Mons, Bruxelles, La Louvière, Belgrade, Tallinn, 
Luxemburg, pariis, Madriid ja Barcelona). het-
kel kirjutatakse palju Y generatsioonist, kuid selle 
projekti eesmärgiks on uurida, millised hoiakud ja 
väärtushinnangud on uuel eurooplaste põlvkonnal, 
kes on sündinud peale 1995. aastat. Kõigis eelpool 
nimetatud linnades viiakse kohalike noortega läbi 
töötoad; salvestuste ja intervjuude põhjal koorub 
loodetavasti aus üldistus, kus püütakse hoiduda 
stereotüüpidest ja eelarvamustest.

salvatore calcagno (Belgia/Itaalia) 

Salvatore Calcagno on noor ja lootustandev bel-
gia teatrilavastaja, kes on lõpetanud Belgia Rii-
kiku Etenduskunstide Kõrgkooli (INSAS) olles Ar-
mel Rousseli õpilane. Tema esimene lavastus La 
Vecchia Vacca etendus alles 2013. aastal, kuid juba 
praegu võib Calcagno puhul rääkida isikupärasest 
lavastajakäekirjast. 2017/2018 on Calcagno resi-
dentuuris Brüsseli teatris Théâtre Les Tanneurs.

2017/2018 hooaja 
kuraatoriprogrammi 
lavastuste tutvustuseD
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tallinn - kõigi 
võimaluste linn.  
vaba lava - kõigi 
eksperimentide paik
Tallinn on tõestanud end noore ja vitaalse Euroo-
pa linnana, mis pulbitseb kultuurist – nii teatri, 
tantsu, muusika, kino, kujutava kunsti, disaini kui 
ka digitaalkunsti vallas, mida näitab ka Vaba Lava 
järgmise hooaja etenduskunstnike projektide 
multidistsiplinaarsus.

Me oleme väga rõõmsad Vaba Lava kutse üle 
korraldada järgneva kahe hooaja kuraatoriprog-
ramm, mille me koos Kristiina Reidolvi ja tema 
meeskonnaga välja oleme töötanud. Me oleme 
programmi kutsunud osalema lavastusprojektid, 
mis puudutavad nii rahvusvaheliselt aktuaalseid 
sündmusi kui ka Eestit, mis on digitaalse Euroopa 
sõlmpunkt.

big Data / post-truth

Kuraatoriprogrammi kandideeris 142 lavastus-
projekti nii Euroopast, Ameerika Ühendriikidest, 
Kanadast kui Taiwanist. Neist 8 etenduvad hoo-
ajal 2017/2018. programmi fookuses on franko-
foonia ning Eesti ja prantsusmaa kultuurivahetus.
Lavastuste teemad on päevakajalised käsitledes 
näiteks nii tehnoloogilisi arenguid kui faktide tõe-
pärasuse küsitavust informatsiooni ülekülluse 
ajastul. Kunstnik kui ühiskonna ja oma ajastu tun-
nistaja ning kroonik, algatab oma loominguga ala-
ti avatud debatti: tekkinud dialoogi kaudu osaleb 
publik intensiivsemalt kui kunagi varem tuleviku 
Euroopa kultuuriloo loomises.

rahvusvahelised lavastajad ja etendus-
kunstnikud vabal laval

Kuna eesti teatripublik ei pruugi olla tuttav rah-
vusvaheliste etenduskunstnikega Vaba Lava ku-
raatoriprogrammis, siis tutvustame neid natuke 
lähemalt.

Noor prantsuse lavastaja Alexandre Zeff, kelle la-
vastus „Jaz“ (autor Koffi Kwahulé) sai palju posi-
tiivset tähelepanu 2017. aasta Avignoni festivalil, 
on viimasel ajal töötanud kaasaegse dramaturgia-
ga (Jon Fosse, Bernard-Marie Koltès jt). Alexandre 
Zeffi „BIg DATA“ koostöös eesti etenduskunstni-
ke ja näitlejatega on Vaba Lava 2017/2018 hooaja 
avalavastus.

Vaba Lava on tõestanud end kaasaegse eten-
duskunsti dünaamilise ja särava eestvedajana, 
olles avatud kõikidele kunstivormidele. Sel hoo-
ajal võtab Vaba Lava vastu ka teatrirühmituse 
garçongarçon Belgiast, mille juhtfiguurideks on 
Salvatore Calcagno, Antoine Neufmars ja Emilie 
Flamant. Selle aasta augustis olid nad Vabal Laval 
residentuuris, kus nad valmistasid ette lavastust 
“pandora 3.0”, koostöös tuntud Brüsseli teatriga 
Les Tanneurs.  Lavastuse teemaks on uusim põlv-
kond generatsioon Z oma hoiakute ja väärtushin-
nangutega. „pandora 3.0“ sünnib koostöös eesti 
noortega.  

Armel Roussel, hinnatud prantsuse lavastaja, kes 
töötab juba viimased kakskümmend aastat oma 
trupiga Belgias, on järgmise hooaja üks võtmela-
vastajaid. Frank Wedekindi “Kevadine ärkamine”, 
mis on loodud koostöös Roueni Riikliku Draama-
teatriga ja Riikliku Wallonie-Bruxelles teatriga, 
esietendub 2018. aasta aprillis. Armel Roussel 
toob Wedekindi teose kaasaega käsitledes noor-
soo probleeme ning ühendades erinevad meediu-
mid nagu teater, muusika, tants ja videokunst.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Big Data (informat-
siooni üleküllus) ja post Truth (tõejärgsus) on 
laiad ja mitmetahulised teemad...  Loojad ja pub-
lik võiksid 2017/2018 hooajal rääkida jõuliselt ja 
mõjuvalt kaasa teemal, mis on meie ühiskonna 
alustala: VABADuS. Nagu me teame, on ju teatrid 
kultuurikantsid, teadmiste kindlused ja vastupanu 
paigad...

Vaba Lava 2017-2019 hooaegade kuraatorid 
José Alfarroba ja Tristan Barani

big Data 
ja post- 
truth
Vaba Lava esitas uue hooaja 
lavastajatele mõned küsimused. 
Vastasid lavastajad Liina Keevallik, 
Rainer Sarnet, Jaak Kilmi,  
Mart Kampus ja Andri Luup.

maailm on info ülekülluses. kuidas leiad 
enda jaoks olulise info üles?

Liina Keevallik: Kõige olulisem on aru saada, mida 
üldse teada vaja on ja kui palju. Määrata sihtpunkt. 
Seejärel mitte lasta ahvatlevatel plinkivatel tulu-
kestel ja sireenide ininal end teelt kõrvale meeli-
tada. Teiste mängijate poolt teele seatud pilvedes 
mitte pead kaotada. Vale pilve peal edasi liigeldes 
võib sattuda täiesti kohatusse lammaspilvekarja, 
kus kõik teineteist järgi ahvivad ja käibetõdesid kor-
davad. See on ummik. Teinekord paistab oluline info 
virvendavat ilusa tundmatu pilve sees. See on oht-
lik, sest õel naaberpilve omanik on oma pilve elekt-
rikarjusega piiranud ja nõuab infonäljas otsijalt sa-
lasõna. Nüüd lähevad ilusad pilved omavahel sassi 
ja moodustavad suure, inetu, vormitu, porikarva 
pilve, kust kõik hoolega hoitud saladused iga kell 
maha sadada võivad. Kui kõik katsumused läbida 
õnnestub, võib puhta info kildudeni jõuda. Need tu-
leb ise kokku panna. Kui veebidetektiivi töös musti 
auke ette tuleb, helistada sõbrale. Tõde on suuresti 
seotud usaldusega.

Rainer Sarnet: Eelistan mainstream meediat al-
ternatiivsele. Ka meedia keel on oluline, kui see on 
robustne, siis väldin ka sisu. Kõige olulisem info lii-
gub inimeselt inimesele, ehk suuliselt. Kui kõik rää-
givad, siis ongi vist oluline. Nii et kõige olulisemat 
infot saan ma oma elukaaslaselt, lähedastelt, sest 
see on info millele peab reageerima, sellest midagi 
sõltub. Ebaoluline info on selline, millest otseselt 
ei sõltu midagi. Inimesed viidavad aega. Infoküllus 
on osa meelelahutusest, et igavust peletada. Aga 
inimesed võivad hakata seda tõsiselt võtma. hak-
kavad uskuma lamedat maad, vandenõuteooriad, 
vihakama inimesi, keda nad näinudki pole. 

Jaak Kilmi: Mina guugeldan.

Mart Kampus: Mida täpsemalt tead, mida otsimas 
oled, seda kergem leida enda jaoks oluline info. 

Sõltub muidugi, milline info sulle antud  ajahetkel 
oluline, vajalik, tõene on. On ju ühe ja sama infor-
matsiooni kohta mitmeid variante, sõltuvalt infor-
matsiooni paiskaja eesmärkidest.
Andri Luup: Info on hästi kättesaadav. Ma leian 
enda jaoks vajaliku info internetist ja inimestega 
suheldes. Tavaliselt info ei olegi nii oluline kui see 
vastus, mis infole sünnib. Ja tänu erinevatele info-
kildudele moodustub mingi tervikpilt või arvamus, 
arusaam vms.

kuidas on infoküllus inimest muutnud?

Liina Keevallik: uus inimsort on: skisofreenne, 
sest eriteemalist infot tuleb pidevalt ja valimatult; 
umbusklik, sest ei söanda ühtki kanalit usaldada; 
ninatark, sest igast suhujooksnud infoputukast 
saab võtta midagi, mida ilma läbi närimata, kandval 
häälel seltskonnas maha laulda; pealiskaudne, sest 
üritab kõike haarata, aga ei jaksa; rööprähkleja, sest 
üritab sarnaneda masinaga, kes kõike võrdse kiiru-
sega sööb ja välja sülgab… Viimasel on muuseas 
suuri sarnasusi renessansiinimesega, neid erista-
vad vaid kiirused ja sügavused. Valemina: Rööp-
rähkleja = Renessansiinimene miinus Aeg.  Teisalt 
on uus inimsort ülimalt kreatiivne, sest tõese pildi 
pusle kombel kokkupanemine eeldab loovat mõtle-
mist. Ta on nuti-inimene, kes ise oma uudise kokku 
paneb. See aga ajab ta teistega tülli, sest pildid tu-
levad paratamatult erinevad. Niisiis – ta on üksik.

Rainer Sarnet: palju infot, palju (eel)arvamusi. Väga 
palju levib halvustavat infot, sest see on nii inim-
lik. umbusaldatakse, kahtlustatakse, vihatakse. 
Info kütab inimesed üles.  Aga võimalust nii palju 
filme vaadata, muusikat kuulata, kõikvõimalikke 
tekste leida, pole varem olnud. See on tekitanud ka 
omalaadse copy-paste kultuuri. Kui on vaja kirju-
tada näiteks artikkel, siis saab guugeldades hulga 
tekste, millest artikkel kokku kombineerida. Sama 
kehtib ka muudes valdkondades. Inimene mõtleb 
individuaalselt vähem, kuid haarab laiemalt. Vas-
tused, hoiakud kogu nüansirikkuses  on kuskil juba 
olemas. Vali ainult meelepärane. Ma ei oskagi öel-
da, kas copy-paste kultuur on halb või hea. See liht-
salt iseloomustab tänast aega.

Jaak Kilmi: Kärsitumaks, vist ka pealiskaudsemaks, 
kui nüüd endast rääkida.

Mart Kampus: Infoküllus  muudab inimese pealis-
kaudsemaks, kuna ei jaksa selles infomöllus sobra-
da. Inimene võtab esimese ettejuhtuva killu ja tõde 
tema jaoks on olemas. Rohkemaks puudub huvi, 
vajadus. Teisalt äkki jälle annab infoküllus võima-
luse läheneda vajalikule infole erinevaid allikaid uu-
rides, mis omakorda lõpuks viib uue tõeni, ehk sinu 
enda tõeni.

Andri Luup: Inimene on muutunud võib-olla piste-
lisemaks. katkendlikumaks. Tal on mitu akent lahti 
korraga, ta jätab ühe tegevuse pooleli, teeb vahe-
peal natuke teist ja siis pöördub endise juurde. Ja 
kui tekib uus tähelepanu objekt või teema, siis ta 

võtab selle järjekorras ette jne. See fragmentaarsus 
ei pruugi olla tingimata negatiivne. Inimene on mit-
mekülgne ja taoline praktika võib avada omakorda 
uusi tahke inimeseks olemisel.

kas tõde on oluline? kui jah, siis miks? kui ei, 
siis miks? kas tõde on olemas? ja milline see 
teie jaoks on?

Liina Keevallik: Mängureeglid on olulised. Ja ausad 
mängijad. Tõde on igas mängus oma. Sohitegijad 
on vastikud. Näärivanavaled on lubatud – need on 
osa ühest suuremat sorti tõest: sellest, et ilma ar-
mastuseta ei püsi siin üldse miski koos. Täpselt nii 
suured ja hämarad on mõisted, mida võib tõe pähe 
maha hõigata. Kõige tõetruum, kõige usutavam 
uudis on ilmateade, sest ta ei varja oma sõltuvust 
udust. Etenduse alguskellaajaga on ka raske vassi-
da, seda võib üldiselt uskuda.

Rainer Sarnet: Tunnetus on lõputu ja sisaldab 
vastuolusid. “Inimene on liiga avar, mina oleks ta 
teinud kitsama”, ütleb üks Dostojevski tegelane. 
Terviklik inimene võib olla ambivalentne, täis muu-
tumisi, kriise. Arvamuse muutumine on osa tõest. 
Olulisem vist kui fikseeritud tõde, on tõearmastus. 
Võiks öelda, et tõe juures on kõige olulisem armas-
tus. Armastus enda, oma vastaste, vastuolusid täis 
elu vastu. Tõde on armastus.

Jaak Kilmi: Ma usun, et kõigil teistel on sama palju 
õigus kui minul. Võibolla isegi rohkem. Ma olen palju 
valetanud. Sestap ma ei kujuta ette end võitlemas 
tõe nimel.

Mart Kampus: Tõde on olemas otsija jaoks sellel 
hetkel, kui ta paneb otsimisele punkti. Vajalik info 
on olemas. Nii ON sellel hetkel.

Andri Luup: Tõde on olemas ja oluline kindlasti. 
Ilma selleta ei oleks mitte mingit mõtet. Kaasaar-
vatud sellel intervjuul ja ajalehel. Näiteks oma 
tõega teen vahel nii, et hakkan seda enda suunas 
kallutama, subjektiivseks kiskuma. Samal ajal saan 
ma suurepäraselt aru, et on olemas mingi reaalsus, 
kust poolt ma seda enda kasuks kallutan. Omaka-
supüüdlik tõde on minu silmis see, millest käib jutt 
nn tõejärgsuses, et igaühel on oma tõde - seega 
on see rohkem õigus, kui objektiivne tõde, see on 
seotud uhkusega, mul on õigus, see on minu tõde 
ja kõik. Ja praegu on maailmas palju igasugu pool-
tõdesid-valesid liikvel, nii et eristus on keeruline. 
Meie lugu (Teisitimõtleja) räägib sellest, et inime-
ne kaotab sellesama paljususe tõttu fookuse, ega 
tea enam mille poolt ta on ja mille vastu. On palju 
väikeseid teemasid ja käibetõdesid ümberringi, mis 
muudavad ka suured missioonid ja tõed uduseks. 
Seda tehakse meelega, sest see on kellelegi alati 
kasulik.

vaba lava 
laieneb 
narva
Vaba Lava juhatuse liige ja tegevjuht  
kristiina reidolv
 
Vaba Lava rajab Eesti suuruselt kolmandasse linna 
Narva multifunktsionaalse teatrikeskuse. Teatri-
keskuse rajamise eesmärk on elavdada Narva kul-
tuurielu pakkudes võimalusi kohalikele truppidele 
ning teistele eesti ja välisteatritele külalisetendus-
te andmiseks ning muude kultuuriürituste korral-
damiseks. 

Teatrikeskust opereerib Vaba Lava, mis roteerib 
oma Tallinnas Telliskivi loomelinnakus asuvas teat-
rimajas etendunud programmi Narvas, kuid seal-
juures on Narva teatrikeskus avatud ka kõigile teis-
tele eesti teatritele ning kultuurikorraldajatele nii 
etenduskunstide, muusika-, filmi, kujutava kunsti 

kui konverentsikorralduse valdkonnast. plaanis on 
arendada rahvusvahelist ning piiriülest koostööd 
nii peterburi teatritega kui teiste välispartneritega.

Vaba Lava Narva teatrikeskus rajatakse Baltijetsi 
tehase ruumidesse aadressil Linda 2. Teatrikesku-
ses on ca 370 m2 blackbox-tüüpi teatrisaal, stuudio, 
publikuala koos galerii ja restoraniga, garderoobid, 

grimmituba jmt. Samuti on teatrikeskusesse pla-
neeritud ruumid Vaba Lava allrentnikele kohalikule 
lasteteatrile Ilmarine ning Eesti Rahvusringhäälin-
gule tele- ja raadiostuudiote jaoks.

Vaba Lava teatrikeskuse avamine Narva linnas toi-
mub Eesti Vabariigi 100 tähistamise raames 2018. 
aasta oktoobris.
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vaba lava hooaegaDest 
2015–2017 Kuraatorid Madli pesti ja 
Thomas Frank (Austria/Saksamaa)
Kuraatori meenutused, madli pesti

Kui me 2014. aasta lõpus kohtusime kaaskuraatori 
Thomas Frankiga, paelus meid mõlemaid idee kaa-
savast ja poliitilisest kunstist. Nii saigi meie esime-
sel talvel üle maailma laiali saadetud projektikut-
sungisse kirja, et otsime kogukonda uurivaid ja Eesti 
avalikkusega suhestuvaid etenduskunsti ideid. Me 
kumbki ei osanud aimata, et kutsung toob meile ligi 
kaks ja pool sada projektiideed 35 riigist, Brasiiliast 
Valgeveneni, Norrast Jaapanini. Eestist tuli taotlusi 
tervelt 43. Ma arvan, et need numbrid on erakord-
selt suured ning küllap näitab see selliste avalike 
kutsungite elujõudu, ootamatust ja värskust. Me 
saime kummalgi aastal välja valida kaheksa ideed, 
mis kasvasid lavastusteks. pooled neist lõid vaid 
Eestist pärit kunstnikud, ning pooled olid välismais-
telt tegijatelt, kuid nad kõik kaasasid ka inimesi Eestist. 

Esimesel hooajal, mille pealkirjastasime kahe lavas-
tuse järgi “Tavalised inimesed: alastusest enam”, kü-
sisime ja saime ka mõtteid võimalikeks vastusteks 
järgmistele küsimustele: millised on kogukondlikud 
sidemed tänapäeva killustatud ühiskonnas? Mida 
tähendab ühine etenduskogemus poliitiliselt ja sot-
siaalselt? Milline peab olema etendus, mis käivitaks 
ühiseid tundeid? 

Kui me lavastusi programmi valisime, oli meile 
iseenesest mõistetav, et me mõtleme teatrile kui 
kunstivormile väga laialt. Kahe aasta jooksul võis 
meie programmis näha tantsuteatrit, osavõtuteat-
rit, dokumentaalteatrit, sõnateatrit, muusikateatrit, 
visuaalteatrit, improvisatsioonilist teatrit ja teh-
noloogilist teatrit, aga ka mänge ja installatsioo-

ne linnaruumis. Samuti soovisime mitmekesisust 
esinejate tausta poolest: meie programmis oli nii 
alustavaid eksperimentaatoreid kui tuntud tegijaid, 
kes osalenud Euroopa mainekatel teatrifestivalidel. 
“Mainest, geopoliitikast ja efektsusest olulisemaks 
valikukriteeriumiks oli meile kunstiliselt tugev idee.” 
Selle lause panime kirja oma esimese aasta visioo-
ni. Tagantjärele vaadates tundub see mõte endiselt 
oluline.

Oma esimese aasta programmiga soovisime esile 
tõsta tavalisi inimesi: laval olid tavalised inimesed, 
etendustel pöördusid kunstnikud otse inimeste 
poole ning küsisid nende identiteedi ja igapäevaelu 
kohta. Sellise lähenemisega töötasid kunstnikud 
välismaalt: Jan Martens lavastusega “Tavalised ini-
mesed. Tallinna versioon”, Julian hetzel lavastuse-
ga “Vormides hirmu” ning Christophe Meierhans 
lavastusega “Ühendus paratamatu ületamiseks. 
Sada sammu üleilmse rahuni”, mille jooksul publik 
valmistas ühiselt õhtusöögi. Sellisel viisil töötas aga 
ka Tiina Sööt oma dokumentaallavastuses “Tõelised 
naised, tõelised mehed ja tõelised teised”, kus oma 
päris eludest rääkisid päris Eesti inimesed. Jaani-
ka Juhanson tõstis esile pimedate ja vaegnägijate 
elu lavastuses “Kes kardab pimedat?”. Omamoodi 
ühiskondlikke tabusid ja erinevaid kogukondi ava-
sid ka Katrin Essensoni ja Jarmo Karingu lavastus 
“Ärka üles! Aeg on surra” ning kuraatoriprogrammi 
populaarseimaks lavastuseks osutunud “sugu: N” 
(autorid ja esitajad Mari-Liis Lill, hilje Murel, ursula 
Ratasepp ja Evelin Võigemast). 

Teiseks, 2016–17 hooajaks saime inspiratsiooni 
ümberringi toimuvast põgenikekriisi aruteludest. 
Me otsisime lõimumise ja kohanemisega tegelevaid 
kunstiprojekte. Valitud lavastused tegelesid järg-
miste küsimustega: kuidas võtame vastu erinevusi 
meile tuttavasse keskkonda? Kui püsiv on meie kul-

tuuriline identiteet? Kus asuvad meie piirid võrdsuse 
ja erinevuse vahel? programmi pealkirjastasime “In 
| Out”: kes on sees ja kes on väljas? Kust on ta väl-
jas ja mille sees ta on? pealkirja jätsime ingliskeelse 
ning tõlgendusvõimaluseks oli ka moes olemine või 
moest väljas olemine: kas meie programm oli moes 
ehk kõlas kaasa õhus olevate küsimustega? 

Teisel hooajal tegelesid kunstnikud digitaalse iden-
titeedi, võõra integreerimise ning sisemise ja vä-
limise kasutusetundega. Esitati sotsioloogilisi ja 
antropoloogilisi vaateid identiteedikriisile ning püüti 
otsida riikide ja rahvuste üleseid moraalseid väärtu-
si. Tundus, et Eesti avalikkusele läks eriti korda, et 
meie programmis uuriti eestlaste ja venelaste koos 
elamise ajalugu ja võimalikkust ning vaadati ka Eesti 
tulevikku.

Kui meie kureeritud esimene hooaeg pööras rohkem 
tähelepanu erinevate kunstiliste lähenemiste tut-
vustamisele, siis teise hooaja eesmärgiks oli pakku-
da nii kunstnikele kui publikule poliitilisi ja sotsiaal-
seid väljakutseid eelkõige teravate teemade kaudu. 
Eesmärk oli kunsti kaudu ärgitada ühiskondlik-polii-
tilisi arutelusid ning küsida lõimumise ja kohandu-
mise, laiemalt meie identiteedi kohta. Vastuolulised 
arutelud tõesti ka tekkisid. 

Erinevate identiteediküsimustega tegelesid luu-
letajate Jürgen Rooste, Kaur Riismaa ja Ivar Silla 
lavastus “Sugu: M”, Audiokinetica lavastus “IDEM”, 
Oleg Soulimenko dokumentaallavastus “Ma pigem 
tantsiksin sinuga”, urmas Vadi kirjutatud ja lavasta-
tud “Furby tagasitulek” ning ka Sveta grigorjeva ja 
Siim Tõniste “hulgakesed”. Eelkõige välismaise pilgu 
Eesti e-identiteedile pakkus kunstnike ja lavastajate 
duo Berliinist, Chris Kondek ja Christiane Kühl lavas-
tusega “Eritunnused”. Meie kaheaastase programmi 
alustas ja lõpetas aga üks ja sama lavastus – era-

kordse Austria koreograafi Doris uhlichi “alastusest 
enam” 17 Eesti tantsijaga. 

Meie kui kuraatorite jaoks oli oluline, et paljud prog-
rammi valitud lavastused käsitlesid Eesti ühiskon-
nas olulisi teemasid ja tekitasid meedias diskus-
siooni, mis väljus kitsalt kunstilisest raamistikust. 
Teisest küljest oli meile oluline pakkuda lavastusi, 
mis oleksid loodud Eestis vähe või harva kasuta-
tud viisil, s.t rakendaksid uudseid performatiivseid 
strateegiaid. Näiteks on Eesti professionaalsel laval 
inimesed üliharva kõnelnud omaenda päris lugusid 
(nagu lavastuses “Tõelised naised, tõelised mehed, 
tõelised teised”), samuti pole üleliia sage uurimuslik 
lähenemine lavastuse loomisele (intervjuude ja kü-
sitluste läbi viimine, kõikvõimaliku kirjaliku materjali 
läbi töötamine). Samuti on kogukonda kaasav lähe-
nemine olnud Eesti etenduskunstides pea olematu, 
meie kuraatoriprogrammis loodi sel viisil mitmeid 
lavastusi. Ka koosloomemeetod, mis on Eestis vii-
mastel aastatel järjest sagedasem, leidis mitmel 
korral rakendamist.  

Nüüd, kui kaks meie valiku põhjal loodud hooae-
ga on läbi, tuleb taas rõhutada, et Vaba Lava töö-
tamise põhimõtted ja kuraatoriprogrammi idee on 
maailmas küllaltki unikaalne. See tähendab, et meie 
kuraatoritena ei saa valida valmis lavastusi (nagu 
tavaliselt festivalide loomisel tehakse), vaid meie 
lähtusime paberile pandud ideest ning vestlesime 
kunstnikega. Tõsi, mõnel juhul algne idee muutus 
– see tundub kunstilise protsessi puhul parata-
matu –, kuid õnneks mitte väga sageli ega täiesti 
teemavälises suunas. Meie käsitlesime kahe aasta 
kuraatoriprogrammi tervikuna, meie jaoks olid ideed 
ja üksikud lavastused omavahel mõttelises seoses. 
Me kureerisime justkui üht pikka festivali, millesse 
eksperimenteerimine ja tundmatusse minek olid 
sisse kirjutatud.  

vaba lava 2017/2018 toetajaD ja partneriD:
Austria Suursaatkond, Avision, Bauhof, BFM, Dunker, Eesti Autorite Ühing, Eesti Kennelliit, Eesti Kultuurkapital, Eesti Teatri Agentuur, Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium, Espak, Euronics, goethe Instituut, goodNews, 
hayDay Organic, Interreg, Kesk-Läänemere programm, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Kärbes Kitchen & Bar, My Fitness, NuKu, piletilevi, pipelife, pK Ilmarine hotel, postimees, prantsuse Instituut, R.A.A.A.M,  
Refleks Design & Advertising, Soome Instituut, Starman, Sõltumatu Tantsu Lava, Škoda Tallinn, Tamrex, Tartu linnavalitsus, Teatriühendus Misanzen, Telliskivi Loomelinnak, Trio LSL raadiogrupp, Vene Teater 
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soeta enDale vaba lava 
kuraatoriprogrammi pass   !
7 uuslavastust ja etenduskunstide hackathon,  
parimad istekohad, kutse esietenduse peole, 
üllatused läbi hooaja. 

hind vaid 89 eurot. piletilevist.

in I out pIDu
in I out pidu on Vaba Lava kuraatoriprogrammi esietendustejärgne 
üritus, mis koosneb mitmest osast - klassikaline esietenduse pidu kõi-
ge selle juurde kuuluvaga - hea muusika ja jookidega, kuid mille muu-
davad tõeliselt hõrguks ja eriliseks loovartistide performance’id, andes 
seeläbi osavõtjatele erakordse teatri- ja peokogemuse. pidudesarja ühe 
missiooniks on lisaks meelelahutuslikule aspektile pakkuda noortele ja 
tärkavatele kunstnikele kui ka ootamatute ideede- ja lahendustega ko-
genud tegijatele esinemisvõimalust.

uus in I out pidude hooaeg algab 19.09.2017. Teatris peol näeme! 

tahaD rentiDa oma  
Ürituse jaoks ruumi? 
vaba lava pakub. 
Vaata lähemalt meie kodulehelt vabalava.ee 
või kirjuta info@vabalava.ee

teemu mäki dokumentaalteatrilavastus 
“Muutujad” (“Transformations”) uuendab 
maskuliinsuse mõistet. Samaaegselt uurib 
lavastus ka naiselikkust, sugude mitme-
sust ja seda, kes määrab soo ja mis sellise 
määramisega kaasneb. Lavastuses lähe-
netakse teemale läbi stand-upi, intervjuu-
de, tantsu- ja sõnateatri.
etendused 25. ja 26.09 vabas lavas ja 
28.09 tartus (ERMi teatrisaalis). 

pärast 26. ja 28. septembri  etendusi toi-
muvad avatud diskussioonid osalejatele, 
publiku ja vastava valdkonna ekspertide 
vahel. Lavastust kaasprodutseerib Vabas 
Lavas 2016. aastal Theatre Expanded’i 
projekti raames teatriprodutsentide koo-
litusel osalejate loodud üksus Vaba Vorm. 
Lavastus on soome ja inglise keeles koos 
eesti- ja ingliskeelsete subtiitritega.
piletid piletilevist

muutujaD    Oled sa mees või naine? Või mitte kumbki?

vaba lava teatrikeskus
Telliskivi Loomelinnak, Telliskivi 60a, C1, Tallinn
info@vabalava.ee, vabalava.ee


