
vaba lava Tallinna ja 
narva TeaTrikeskused
 2018/2019. hooaja erilehT 

Vaba Lava Narva teatrikeskus avatakse 1. detsembril 2018 ja 1.–11. detsembrini toimub seal etenduskunstide 
nädal. Vastavatud keskuses esietendub projektiteatri R.A.A.A.M. dokumentaallavastus Eesti estraadi- ja rokitähtedest 
Nõukogude Venemaal „TRANSIIT. Peatage muusika“, samuti on võimalik näha Rootsi Kuningliku Draamateatri DRAMATEN 
külalisetendust „Hedda Gabler“, Soome kaasaegse tsirkuse Race Horse Company lavastust „Urbotek“ ning muid Eesti ja 
välisteatrite etendusi ja kontserte ning osaleda seminaridel ja töötubades.
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Vaba Lava juht kristiina reidolv, eesti Vabariik sai 
sada ja Vaba Lava on tegutsenud sellest ajast neli 
aastat ning jõudnud juba asjalikku lapseikka. Mis 
positsioonis Vaba Lava tänaseks eesti teatris on?
 Kui vaadata kultuurivälja laiemalt, siis julgen väita, 
et oleme üks kõige kiiremini arenevaid ja kasvavaid 
kultuuriorganisatsioone – 2014. aasta septembris 
avasime Vaba lava teatrikeskuse Tallinnas Telliskivi 
loomelinnakus ning vaid neli aastat hiljem ehk selle 
aasta 1. detsembril avame sarnase teatrikeskuse 
Narvas, endises baltijetsi tehases. 
 Teatrivälja mõistes võiks aga öelda, et oleme kõige 
süsteemsemalt rahvusvaheliste suhetega tegelev 
teatriorganisatsioon – meie jaoks on oluline tuua 
välja välispartneritega koostöölavastusi, tutvusta-
da Eesti publikule terve hooaja jooksul välisteatrit 
ja kaasaegseid etenduskunste nii Euroopast kui ka 
mujalt maailmast ning näidata meie kuraatoriprog-
rammi lavastusi välispublikule. 
 Kuna 2017.–18. hooaeg lõppes publikurekordiga – 
hooaja vältel külastas Vaba lava Tallinna teatrikes-
kust 70 685 inimest ning toimus 320 erinevat üritust 
–, siis julgen öelda, et Vaba lava Telliskivi loome- 
linnakus on saanud tõesti populaarseks tõmbekes-
kuseks nii külastajatele kui ka kultuurikorraldajatele.

Milline oli teie kui juhi unistus Vabast Lavast kui  
organisatsioonist? Mis sellest unistusest saanud on?
 Kohe algusest peale oli mõte, et Vabast lavast 
peab saama uus ja unikaalne mudel teatriväljal ja 
seda mitte ainult Eestis, vaid ka laiemalt Euroopas. 
Või kui täpne olla, siis samamoodi toimivat organi-
satsiooni ehk analoogi Vabale lavale mujalt maail-
mast polegi õnnestunud veel leida. Seega pole olnud 
kunagi võimalust organisatsiooni arendamisel võtta 
aluseks mõni juba toimiv teater ja teha copy-paste, 
vaid algusest peale on tulnud võtta riske ning katse- 
eksituse meetodil leida oma tee.

 Vaba lava teeb unikaalseks ja eriliseks just kombi- 
natsioon teistmoodi finantseerimisest, juhtimisest 
ja programmi koostamisest. 
 finantseerimise mõttes on tegemist avaliku ja era-
sektori koostööga, mida vähemalt Eestis eriti palju kul-
tuuriväljal ei viljeleta. See võiks olla eeskujuks erasek-
torile, et julgemalt kultuuriasutustega koostööd teha. 
 Mis puudutab aga juhtimist, siis võib küll öelda, et 
töökultuur 21. sajandil on võrreldes varasemate ae-
gadega selgelt muutunud. Kui 19. sajandil domineeris 
töökultuuris meistri-selli suhe, 20. sajandil tegid ilma 
(suur)korporatsioonid väga selge hierarhia ja autori-
taarse juhtimisstiiliga, siis 21. sajandil toimub inno-
vatsioon just väikeste ja paindlike organisatsioonide 
kaudu, mis on varmad ühiskondlikele muutustele 
reageerima. Neid organisatsioone iseloomustab võr-
gustikupõhisus – nii organisatsiooni struktuur kui ka 
suhted teiste asutustega toimivad võrgustikupõhi-
selt ja see eeldab demokraatlikku juhtimist. Ehk siis 
tänases maailmas viib palju huvitavama tulemuseni 
strateegia mitte positsioneerida end suure kalana 
väikses tiigis, vaid väikse kalana suures ookeanis.
 Mujal maailmas on küll produktsioonimaju ja  
rendimaju, kuid selliseid etenduskunstide keskuseid 
pole, mille programmi koostavad rahvusvahelised 
kuraatorid avatud konkursi baasil, sealjuures vahe-
tuvad kuraatorid iga kahe aasta tagant ning võetak-
se fookusesse uus rahvusvaheline kultuuriruum, et 
vältida organisatsiooni kivistumist või stagneeru-
mist. lisaks kuraatoriprogrammile võõrustame nii 
Eesti kui ka välismaa teatrite külalisetendusi, kont-
serte, konverentse, näitusi ja muid üritusi, mille kõige 
puhul on oluliseks kriteeriumiks kvaliteet.
 Mis puudutab aga algusaegu, siis alustasime väga 
väikese tiimiga, mis tähendas suuresti töötamist 
24/7. Ja seda saab teadupärast teha vaid entusias-
mi ja usu pealt, et pühendad oma elu õigele asjale. 
Nüüdseks on organisatsioon juba omajagu kasvanud 
ja kuigi tööd on jätkuvalt palju, võib kokkuvõtvalt 
öelda, et nende nelja aastaga oleme muutunud palju 
professionaalsemaks ja ambitsioonikamaks.

Milliste hetkede üle nende nelja aasta jooksul olete 
olnud eriti uhke? 
 Esiteks, kui tõepoolest Vaba lava Tallinna teatrikes-
kus sai valmis. Mäletan, kui istusin avamisnädalavahe-
tusel ühel Jazzkaare korraldatud kontserdil ja ühtäkki 
ei uskunud ka ise oma silmi, et kõik see, mis sai kunagi 
paberile joonistatud ja kirjutatud, oligi saanud tõeks. 
Usun, et samasugune emotsioon ootab ka Narva teat-
rikeskuse avamisega ees, sest seekord on kogu aren-
dus- ja ehitustegevus olnud minu vedada ja vastutada.
 Teiseks tulevad meelde emotsioonid, mis on seo-
tud inimeste ja lavastustega: kui on õnnestunud väl-
ja tuua mõni väga hea uuslavastus või tuua Eestisse 
tipptasemel välislavastus (nt saksa tipplavastajalt 
Hans-Werner Kroesingerilt, jaapani koreograafilt 
Un Yamadalt jt), kui lavastused on saanud nominat-
sioonid ja saanud laureaatideks, kui on õnnestunud 
läbi viia kaheaastane teatriprodutsentide koolitus  
Theatre Expanded 1 ja seeläbi tuua teatrivaldkonna 
juurde mitmeid noori ja andekaid teatriprodutsente, 
kui on loenguid pidanud ja teatrit mõtestanud maail-
ma tipplavastajad (nt Heiner Goebbels Saksamaalt), 
kui on tekkinud siirad ja lähedased suhted nii kuraa-
torite kui ka lavastajatega (nt Doris Uhlich vmt) jne. 
 Samuti on rõõm heade suhete üle Prantsuse Insti-
tuudi, Goethe Instituudi, Soome Instituudi, Austria ja 
Prantsuse saatkondade ning teiste saatkondadega, 
kelle abiga on õnnestunud välissuhteid luua, hoida ja 
arendada.

vaba lava 2018/2019. HooAJA ERIlEHT  

vaba lava juhT krisTiina reidolv:
vaba lava on üks kiiremini 
arenevaid kulTuuri-
organisaTsioone eesTis

Kristiina Reidolv Vaba lava Narva teatrikeskuse ehitustandril. / foto autor: Irina Kivimäe
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eiAlgusaastatel otsustasite luua Vaba Lava kuraato-

riprogrammi. Millest saite inspiratsiooni kutsuda 
ellu uutmoodi printsiip teatrikeskuse kunstiliseks 
arendamiseks?
 Kuraatoriprogramm sai loodud seetõttu, et oleks 
printsiip, mille järgi teatrikeskusesse uuslavastusi 
valida – rahvusvahelise avatud ideekonkursi kaudu 
õnnestub kutsuda ellu uusi kooslusi ning teha rah-
vusvahelist koostööd. Samuti on meie sooviks olnud 
tegeleda teatriuuenduse ja eksperimenteerimisega. 
Alati on lihtsam tee minna kindla peale, panustada 
staaridele ja kindlale kvaliteedile, kuid tunduvalt hu-
vitavam on anda võimalus neile, kellest alles võivad 
kujuneda uued tõusvad tähed. Selles mõttes on meie 
kuraatoritel olnud väga hea vaist ja nina. 
 Näiteks Vaba lava esimesed kuraatorid oleg lo-
jevski Venemaalt ja Madis Kolk uskusid juba aastaid 
tagasi nooresse eesti lavastajasse Helen Rekkoris-
se, kes sai sel aastal Eesti Teatriliidult Ants lauteri 
nimelise lavastajaauhinna ja keda ootab kindlasti ees 
suur tulevik. Kuraatorid Thomas frank Austriast ja 
Madli Pesti kutsusid 2016. aasta kuraatoriprogram-
mi osalema Jan Martensi ja lukas Dhonti belgiast, 
kellest esimene astus sel aastal üles ühe kuulsama 
festivali, Avignoni teatrifestivali põhiprogrammis 
ning lukas Dhont võitis samal ajal Cannes’i filmifes-
tivalil parima debüütfilmi preemia. Rääkimata Doris 
Uhlichist, kes on praeguseks väga kõrgelt tunnus-
tatud austria koreograaf. Või austria koreograaf Si-
mon Mayer ja saksa-hollandi lavastaja Julian Hetzel. 
Prantsuse kuraatorite José Alfarroba ja Tristan ba-
rani kuraatoriprogrammis astuvad sel hooajal üles 
noor lavastaja Julien Gosselin, keda prantsuse juhtiv 
kvaliteetleht le Monde on tituleerinud prantsuse 
imelapseks ja kelle uuslavastused on juba mitu aas-
tat esietendunud Avignoni teatrifestivali põhiprog-
rammis, mida on peetud ka festivalide tippsünd-
musteks – José Alfarroba on talle olnud kunstiliseks 
kasuisaks. Samuti astub lausa kahe uuslavastuse-
ga üles teenekas prantsuse-belgia lavastaja (bel-
gia Rahvusteater, Théâtre les Tanneurs bruxelles,  
[e]utopia) ning belgia lavakunstikooli INSAS õppe-
jõud Armel Roussel, kelle lavastus „Kevadine ärkami-
ne“, mis oli sel kevadel Vaba lava kuraatoriprogram-
mis, nomineeriti sel aastal belgia parima lavastuse ja 
parima meesnäitleja preemiale.
 Tänu kuraatorite valikutele on meil õnnestunud 
Vabale lavale tuua Euroopa tõusvaid tähti.

Vaba Lava kuraatoriprogrammi sõnumid on olnud 
alati väga sotsiaalsed või päevakajalised: „in/out“, „big 
data“, „post-truth“. Milliseid tendentse teater nende 
sõnumite kaudu meie ühiskonna kohta peegeldab?
 Vaba lava kuraatoriprogramm on aastate jook-
sul tõepoolest tõstnud fookusesse ühiskondlikke 
valupunkte ja püüdnud erinevatele teemadele lähe-
neda läbi uute teatrivormide nagu osalusteater ja 
dokumentaalteater, tuues lavale tavalisi inimesi või 
kasutades visuaalteatri vahendeid ja tehes koha- 
spetsiifilisi lavastusi. oleme käsitlenud sooküsimusi, 
vähemuste õigusi, diskrimineerimist, integratsiooni-
temaatikat, globaliseeruvat digitaliseerumist, tõe-
järgsust jne. Eesmärgiks on olnud utsitada ja provot-
seerida diskussiooni ühiskonnas, millel on kalduvus 
kergesti mugavustsooni uinuda ja seeläbi teistsu-
gusust mitte tolereerida.  

Millist muutust võiks ühiskonda tuua sel sügisel 
avatav Vaba Lava Narva teatrikeskus? 
 Narva on suuruselt kolmas linn Eestis, kuid Narva 
elanikkonnal puudub stabiilne ligipääs kvaliteetkul-
tuurile, mis aitaks tugevdada narvalaste enda identi-
teeti, soodustada integratsiooni ning saada osa rah-
vusvahelisest kultuurielust – seega on teatrikeskuse 
loomine Narva oluline nii regionaal-, integratsiooni- 
kui ka kultuuripoliitika tasandil.
 Narva teatrikeskus on avatud kõigile Eesti teat-
ritele ja kultuurikorraldajatele nii etenduskunstide, 
muusika-, filmi, kujutava kunsti kui ka konverentsi-
korralduse valdkonnast. Soovime eelkõige kohalikule 
publikule pakkuda kultuurielamusi, kuna siiamaani 
on neil olnud vaid piiratud võimalused, kuid nagu näi-
tas Tartu Uue Teatri „Kremli ööbikud“, tunneb Nar-
va ja Narvas toimuva vastu huvi ka ülejäänud Eesti 
publik. Narva ja Ida-Virumaa on väga unikaalne koht 
Eestis, mis kindlasti väärib ühelt poolt nii suuremat 
tunnustamist kui teisalt ka avastamist.
 Minu kogemused narvakatega on, et nad on väga 
soojad ja sõbralikud ning tõesti ootavad uue teat-
rikeskuse avamist. Meil on ka väga hea meel, et 
president Kersti Kaljulaid tuleb koos presidendi 
kantseleiga novembri lõpus Vaba lava Narva teatri-
keskusesse nädalaks ajaks tööle.

Mida saab teatripublik Narva teatrikeskuses 
näha-kuulda?
 Vaba lava Narva teatrikeskuse avamine toimub 
1. detsembril 2018.  1.–11. detsembrini viime Nar-
vas läbi etenduskunstide nädala, pakkudes väga 
põnevat kultuuriprogrammi ja tutvustades publiku-
le tervet paletti oma edasistest tegevustest Narva 
teatrikeskuses: projektiteatri R.A.A.A.M. esietendus 
„TRANSIIT. Peatage muusika“ (lavastaja Dmitri Je-

vaba lava narva 
TeaTrikeskus
Aadress: linda 2, Narva

Narva teatrikeskusesse tuleb 216 iste-
kohaga black-box-tüüpi teatrisaal (371 m2)  
koos abi- ja kontoriruumidega, ca 70kohaline 
stuudiosaal (136 m2) nii Vabale lavale 
kui ka Eesti Rahvusringhäälingule 
teleülekanneteks, Eesti Rahvusringhäälingu 
tele- ja raadiostuudio, ca 50kohaline 
kohaliku lasteteatri Ilmarine saal (82 m2) 
ning kohviku- ja galeriiala. Teatrikeskuses 
saab korraldada üritusi: teatrietendusi, 
kontserte, konverentse, seminare, 
vastuvõtte vmt. Ruume saab rentida, 
kirjutades anzelika@vabalava.ee. 

Teatrikeskuse projekteerija:  
Allianss Arhitektid oÜ
Teatrikeskuse ehitaja:  
As ehitusfirma rand & tuulberg
Projektijuhtimine: stranden oÜ
omanikujärelevalve:  
HML Project Management oÜ

gorov, Venemaa), Rootsi Kuningliku Draamateatri  
DRAMATEN külalisetendus „Hedda Gabler“ (lavastaja 
Anna Pettersson), Soome kaasaegse tsirkuse Race 
Horse Company lavastus „Urbotek“, muud Eesti ja 
välisteatrite külalisetendused nii Venemaalt kui ka 
mujalt ning kontserdid, seminarid ja töötoad.
 Avamisnädala programmiga soovime jõuda erine-
vate sihtgruppideni Narvas – traditsioonilisemate 
lavastuste ja kontsertidega pigem vanema generat-
sioonini ning avangardsemate lavastuste ja kontser-
tidega noorema auditooriumini. Samuti soovime tut-
vustada erinevaid teatrisuundi, mida plaanime Narvas 
edaspidi arendama hakata – dokumentaalteater, uu-
tel tehnoloogiatel põhinev teater, kaasaegne tsirkus 
jne. Plaanime Narvas kutsuda ellu ka rahvusvahelise 
etenduskunstide festivali.

Millisena näete Vaba Lava kahe teatrimaja  
sümbioosi ja mõju?
 Vaba lava on tõepoolest uut tüüpi organisatsioon 
Eesti teatriväljal – etenduskunstide keskus, millel 
on kaks maja kahes linnas, Tallinnas ja Narvas. See-
ga struktuurilt on Vaba lava mõnes mõttes Eesti 
Kontserdi sarnane. on kahe maja ülene üldine ja 
strateegiline juhtimine, siis on mitmed inimesed, kes 
töötavad mõlema teatrimaja heaks (nt kuraatorid, 
välissuhete juht, turundus- ja kommunikatsiooni-
juht, tehnikajuht, raamatupidaja jne) ning lisaks on 
kummalgi majal oma kohapealne tiim teatrimaja juhi 
koordineerimisel, kes tegeleb teatrimaja igapäevase 
administreerimise ja toimimisega.
 Vaba lava kuraatoriprogrammi lavastused ja ka 
koostöölavastused teiste teatritega hakkavad esi-
etenduma nii Tallinna kui ka Narva teatrimajades, 
sealjuures on plaanis mõlema maja programmi ro-
teerida – Tallinnas välja tulnud lavastusi tutvustame 
ka Narvas ja vastupidi. Üldjuhul tahame välislavas-
tusi, mida toome Eestisse, näidata samuti mõlemas 
teatrikeskuses. Mõlemasse majja on aga oodatud 
kõik Eesti teatrid ja kontserdikorraldajad, konverent-
side, näituste ja festivalide organiseerijad jmt. Usun, 
et eesti kultuuri tuleviku võtmesõnadeks ongi ava-
tus (nii erinevale Eesti-sisesele publikule kui ka vä-
lismaailmale), mobiilsus, paindlikkus ja koostöö (nii 
kultuuriorganisatsioonide kui ka teiste sektoritega 
nii Eestis kui ka välismaal). olete uuel hooajal ooda-
tud kõik nii Vaba lava Tallinna kui ka Narva teatrikes-
kusesse!

1. Välisprojekt „Theatre Expanded“ toimus 2015.–2017. aastal koostöös läti Uue Teatri Instituudiga Interregi Kesk-läänemere programmi raames.

eesTi vabariigi PresidenT kersTi 
kaljulaid narvasT: oluline on 
moodsa kulTuuriruumi Tekkimine
 Narvas töötamise ajal olen kohtunud ja 
kohtun veelgi Ida-Virumaa tublide inimestega 
ning külastan kohalikke omavalitsusi, ette-
võtteid ja asutusi.
 olen oma poolteist aastat tagasi välja 
käidud plaani põhjuseid selgitanud selliselt, 
et Narva on küll väga eriline, kuid kõige pa-
remas mõttes tavaline Eesti linn. Siin töö-
tades on võimalik kohtuda paljude toredate 
inimestega ja kindlasti saab piirkond ka pisut 
suuremat tähelepanu, mis aitab murda neid 
stereotüüpe, mis võibolla kellegi peas seoses 
Narvaga veel on. Narva eeldused ja potent-
siaal on ju tegelikult muljetavaldavad. 
 Asukoht kultuuride ja narratiivide ristteel –  
sellised kohad on läbi ajaloo silma paistnud 
loovuse ja leidlikkusega. 2015. aastal Narvas 
avatud rahvusvaheline kunstiresidentuur, 
mis tegutseb loomemaja ja näitustepaigana, 
on hästi tõestanud, kui oluline on moodsa 
kultuuriruumi tekkimine. 
 Narvas on rõõmustavalt vilgas kultuurielu 
ja ootused Vaba lava Narva teatrikeskuse 
avamisele on kindlasti suured. Kreenholmi 
manufaktuuri varemetes toimunud Tartu 
Uue Teatri suvelavastus „Kremli ööbikud“ 
tõestas suurepäraselt, et kultuuripublikut 
jagub: 12 etendust anti täissaalidele, etendu-
sest sai osa 24 000 inimest.
 Narval on oma huvitava ajaloo ja keskkon-
naga piirilinnana atraktiivne positsioon, see 
annab hoogu ka rahvusvahelisele koostööle.
 Uue, modernse teatrikeskuse sünd teeb 
alati rõõmu ning loob häid võimalusi eri vald-
kondade ettevõtmisteks. Teatri kõrval on 
kindlasti ruumi kontsertidele, kinole, näitus-
tele ja seminaridele, millest linna ja ümbrus-
konna elanikud osa saaksid.

kersti kALjuLAid, Eesti Vabariigi president



 Vaba lava toob 2018.–19. hooaja kuraatoriprog-
rammi raames Eestisse prantsuse teatri imelapseks 
tituleeritud Julien Gosselini lavastuse „Elementaar- 
osakesed“ („Les Particules élémentaires“), mis põhineb 
Michel Houellebecqi samanimelisel romaanil. Julien 
Gosselin on Avignoni teatrifestivali ajaloos senini 
noorim lavastaja, kes aastal 2013, vaid 26aastasena 
eespool nimetatud lavastusega festivalile kutsuti. 
Võib öelda, et Gosselini tähelend on olnud väga kiire: 
pärast lille’is paikneva teatrikooli Théâtre du Nord 
lõpetamist lõi ta kursusekaaslastega trupi „Si vous 
pouviez lécher mon coeur“ („Kui te vaid saaksite puu-
dutada mu südant“).
 Julien Gosselini esmalavastusele „Genova 01“ 
järgnes „Must loom kurbus“ („Tristesse Animal Noir“ ), 
mis sai teoks Vaba lava hooaegade 2017–19 kuraa-
tori José Alfarroba juhitud Vanves’i teatris Pariisis. 
Sestpeale on trupp Julien Gosselini juhtimisel uute 
lavastuste loomisel eranditult alati lähtunud kir-
jandusteostest – olgu see siis prantsuse kirjaniku 

Michel Houellebecqi „Elementaarosakesed“, tšiili kir-
janiku Roberto bolaño romaan „2666“ või ameerika 
kirjaniku Don Delillo teosed.
 Senini on Avignoni teatrifestivalil esinenud ning 
kodu- ja välismaiste teatrikriitikute ja publiku tähe-
lepanu pälvinud kolm Gosselini lavastust: „Elemen-
taarosakesed“, „2666“ ja „Mängurid, Mao II, Nimed“ 
(„Joueurs, Mao II, Les Noms“ ), mille ühisnimetaja on 
eepilisus, autori ajatajuga manipuleerimine ja tran-
silaadse seisundi esilekutsumine. Kui „Elementaar- 
osakesed“ kestis neli tundi, siis 2016. aastal eten-
dunud lavastuse „2666“ pikkuseks oli 12 tundi ja 
2018. aastal etendunud Don Delillo kolmel teosel 
põhineval lavastusel 10 tundi. Selliseid ekstrava-
gantsusi on seni teatriajaloos lubatud vaid sellis-
tele gurudele nagu Peter brook või Robert Wilson... 
Kuid publik ja kriitikud on olnud Gosselini lavastus-
test võrdselt lummatud ning etenduste pikkus pole 
kedagi eemale peletanud ei Avignoni teatrivestivalil 
ega prestiižikas odéoni teatris Pariisis. 

2018. aasta novembris pälvib Julien Gosselin  
Euroopa Teatri Preemia (Europe Theatre Prize) ka-
tegoorias „Uued teatrireaalsused”, mille möödunud 
aastal sai teater No99.
 Julien Gosselini kui lavastaja esma-
seks tutvustamiseks siinsele teatripub-
likule on Vaba lava kuraatorid José Al-
farroba ja Tristan baraniga otsustanud 
kutsuda just lavastuse „Elementaarosa-
kesed“, sest samanimelise romaani (Ind-
rek Koffi tõlkes) autor Michel Houelle-
becq on paljudele eesti lugejatele tuttav. 
Gosselin ei näe põhjust, miks peaks la-
vale tooma ajaloolisi teoseid tänapäeva 
võtmes, kui tänapäev ise on tulvil head 
kirjandust, mida dramatiseerida. Ta ter-
vitab Houellebecqi karmi keele kolimist 
teatrilavale ning leiab selle olevat äär-
miselt värskendava: „Teater peab rääki-
ma praegusest maailmast, võimalikult 

otse, ilma metafoorideta.“ Ta teeb kõik, et võtta ro-
maanist kaasa nii lootusetus kui ka huumor. Et sün-
niks valus ja vajalik teater. Tsiteerides Houellebecqi:  
„Pühendatud inimesele.“
 Komeedina prantsuse lavataevasse tõusnud Julien  
Gosselin on tõesti eesti publikule tutvustamist väärt.
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 Michel Houellebecq (s 1956) on kahtlemata täna-
päeva läänemaailma tuntumaid ja mõjukamaid kir-
janikke. Houellebecqi iga uut sõna ei janune mitte 
üksnes käputäis jüngreid, vaid tõelised lugejate hor-
did, kusjuures igast vanusekategooriast ja paljudelt 
elualadelt. Mõni ootab kirjanikult tõtt, mõni lohutust, 
mõni tahab vaielda, mõni otsib kvaliteetset erooti-
kat, mõni keskkonda, mis aitaks mõnuga oma ma-
senduses püherdada, mõni aga tahab kinnitust arva-
musele, et ega see H. kirjutada küll ei oska – igatahes 
on kindel see, et väga paljud teda loevad ja märka-
vad. Temaga arvestatakse.
 Miks? Raske öelda, kuid mõned märksõnad siiski 
on, millega žongleerides võib üritada Houellebecqi 
mõju seletamisele lähemale jõuda. Püüan need ase-
tada „Elementaarosakeste“ konteksti – et kahele 
kärbsele korraga ära äsada. Ja liiguksin selles mängus 
lihtsamalt keerulisema, väiksemalt suurema poole.

h. ja skandaal
 H. on alati osanud avalikkusega manipuleerida, 
teravused ja poliitkorrektsuse eiramine on tema 
trump. „Elementaarosakeste“ ilmumise järel õnnes-
tus skandaal saavutada väga lihtsate vahenditega: 
kui selgus, et Goncourti kirjanduspreemiat ei saagi 
Houellebecq, oli see suurepärane võimalus poetada 
pressile vihje, et žürii on äraostetav. „Kahjuks ei ole 
väiksemate kirjastuste eelarves sellist rida.“

h. ja sTiil
 Houellebecqile on algusest peale ette heidetud, et 
ta kirjutab maotus nullstiilis või et tal stiili üleüldse 
polegi. „Elementaarosakesed“ näitavad selgelt, et 
see väide on tühi. Houellebecqi stiil seisneb stiilide 
segamises, tema tekstist leiame kauneid poeetilisi 
lõike, mis lähevad sujuvalt üle entsüklopeedilisteks 
definitsioonideks, rõvedaid stseene, millest kasvab 
välja teaduslikuna mõjuvaid arutlusi ühiskonna üle. 
Võtke kätte ükskõik milline H. teos ja õige pea kostab 
teie kõrvu tema selgesti äratuntav hääl.

h. ja seks
 Selle rubriigi pealkiri võiks sama hästi olla ka H. 
ja vägivald, sest Houellebecqi maailmas on ühest 
teiseni vaid lühike samm. Vägivald on siin muidugi 
kõikehõlmav, mitte üksnes otsene ja füüsiline, kuna 
seksi juurde kuuluvad alati inim- ja siis muidugi juba 
ka võimusuhted. Seks on kirjanikule nähtus, mille 
kaudu saab inimühiskonda kirjeldada ja mis on lää-
ne ühiskonna mingis mõttes praegusesse seisu vii-
nudki – individualistliku naudingu piiride nihutamise 
tõttu, mille tulemusel on seksist saanud tee tühjus-
se. H. kõige suurema „seksisisaldusega“ romaan on 
kahtlemata „Platvorm“, mille järel vast hoiavadki 
auväärset teist kohta just „Elementaarosakesed“ – 
kusjuures siin on selle roll laiema mõtestamise ehi-
tusmaterjalina eriti oluline.

 on väljaspool kahtlust, et Michel Houellebecq on praegu üks silmapaistvamaid ja isiku-
pärasemaid kirjanikke maailmas. Autori olulisust silmas pidades on kummaline, et Michel 
Houellebecqi tekst jõudis Prantsusmaal esimest korda vaatajateni alles 2013. aastal. Mit-
med saksa ning hollandi lavastajad on viimastel aastatel Houellebecqi teoseid teatri jaoks 
kohandanud, kuid paradoksaalsel kombel on Michel Houellebecq välismaal kaugelt kuulsam 
kui kodus ning prantsuse teatraalid väidavad sageli kangekaelselt, et nad pole kirjaniku teos-
tega kursis. See hoiak põhineb suuresti mitte niivõrd tahtmatusel tegeleda sotsiaalselt eba-
mugavate ja plahvatusohtlike teemadega, kuivõrd välja kujunenud eelarvamustel – Houel-
lebecqi on sildistatud reaktsionääriks, islamofoobiks, jõuetuks intellektuaaliks jne. Autori 
tuntus maailmas on prantslaste jaoks kohati isegi üllatav. Samas olen veendunud, et mul 
pole vaja „Elementaarosakesi“ kaitsta, sest Houellebecqi rahvusvahelist tunnustust pälvi-
nud looming ja arvukas lugejaskond kõneleb enda eest ise.

 Igal juhul on mul väga hea meel selle üle, et otsustasin Houellebecqilt lavastada just selle 
teose. Autori loomingus on „Elementaarosakesed“ märgiline teos, n-ö läbimurderomaan – 
kuuekümnendate lõpu ideaalide kokkuvarisemine, seksuaalne üksindus, sotsiaalse sidususe 
puudumine, erootika ja võim, tulevikuühiskond kui „naudingutsivilisatsioon“ jne on teemad, 
mis kõik jõuavad tema hilisematesse teostesse. Kirjanikuna on Houellebecqi suureks eesku-
juks olnud muuseas balzac ja „Elementaarosakestes“ toob autor lugejateni tõelise tänapäe-
vase eepilise perekonnasaaga.
 Tahaksin veel kinnitada, et Michel Houellebecqi looming on tõesti loodud lava jaoks, sest 
autorile nii iseloomulik erinevate stiilide, „kõrge ja madala“ segamine ning polüfoonilisus on 
lihtsalt orgaaniliselt nii teatraalne.

Julien Gosselin, „Elementaarosakeste“ lavastaja

„elemenTaarosakesed“ ja PranTsuse imelaPs kevadel vabas lavas
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Michel Houellebecq / foto: Shutterstock

„elemenTaarosakesed“ –  
armasTusavaldus inimesele

h. ja ühiskond
 See märksõna on eelnevaga tihedalt seotud, kuid 
on teisigi olulisi nähtusi, mida H. ühiskonna kirjelda-
misel ja mõtestamisel aktiivselt kasutab: tööstus, 
kaubandus, tarbimine, perekond ja selle tähtsuse 
(kahetsusväärne) kahanemine, religioon, võim ja 
inimestevahelised sidemed (õieti pigem nende või-
matus). Üle ääre vohav ja kobrutav individualism, 
millest ei näi pääsu olevat. Kõige selle kohta leiab 
mõningaid vastuseid ja ohtrasti küsimusi ka „Ele-
mentaarosakestest“.

h. ja looTuseTus
 Houellebecqi loomingut peetakse üldiselt ma-
sendavaks, aga ometi pöörduvad paljud tema kui 
prohveti poole. Tähendab, seal peab midagi olema. 
Midagi niisugust, mis näilise lootusetuse taustal – 
jah, tõepoolest, pealispindne lugemine ei jäta suure-
mat kahtlust, et lääs ja ühes sellega tegelikult kogu 
inimkond on hukule määratud – lubab siiski midagi 
loota. Ja tegelikult on Houellebecq sügavuti tõesti 
optimistlik, ehkki omal äraspidisel viisil. H. edukai-
ma, Goncourti auhinna pälvinud romaani „Kaart ja 
territoorium“ sügav optimism seisneb selles, et Maa 
suudab loodetavasti hakkama saada kõigi inimese 
tekitatud kahjudega (inimene saab kord otsa ja tai-
med kasvavad tema jäetud kultuurikihist läbi: TAI-
MEDE  TRIUMf oN TäIElIK!). „Elementaarosakeste“ 
optimism aga on mahedam, see jätab võimaluse ka 
inimliigile. omal äraspidisel moel on romaan kaunis, 
õrn armastusavaldus inimesele.

Indrek Koff, 
„Elementaarosakeste” tõlkija eesti keelde

vabalava.ee

sügis TeaTris -  
eelmise hooaja kuraaToriProgrammi TiPPlavasTused

Vaba lava kuraatoriprogrammi mängukava  
2018. a sügishooajal:

Prantsuse kirjandusklassiku f. Mauriaci  
romaani dramatiseering.  
lavastaja rainer sarnet / Peaosas maria Peterson

23.09 / 30.10 / 31.10.2018
kell 19 

ÖÖ lÕPP

andri luubi menulavastus 
Peaosas ivo uukkivi (Eesti Draamateater)

22.10 / 23.10 / 06.11 / 07.11.2018 
kell 19

(TeisiTimÕTleja)

jaak kilmi ja kiur aarma 
EV100 teatrisari „Sajandi lugu“  
Vaba lava ja NUKU koostöölavastus 1980ndatest

10.10 / 11.10 / 21.11 / 22.11 / 23.11 / 24.11.2018 
kell 19

enne meid  
oli veeuPuTus

majutuspartner

Sooduskoodiga “viiendik vähem” maksab teatripilet  Piletilevis 16€

Stseen Julien Gosselini lavastusest „Elementaarosakesed”.  



 Septembris algas Vaba lava viies hooaeg – juba 
teist hooaega on Vaba lava fookuses prantsuse kul-
tuur ja frankofoonia ning kuraatoriteks José Alfarro-
ba ja Tristan barani Prantsusmaalt. 
 Hooaeg saab avapaugu 23. septembril, kui toimub 
rahvusvaheline etenduskunstide hackathon, mis toob 
kokku Eesti ja Prantsuse-belgia trupid (Eestist Vaba 
Vorm ja teater Kelm ning Prantsusmaalt Kobal’t). 
Nädala jooksul lavastatud etenduskunstide lühivor-
mid tuuakse publiku ette Vaba lava ja Telliskivi loo-
melinnaku etenduspaikades. Hackathon tipneb 23. 
septembril kell 14–18 toimuva avaliku showing’uga, 
kus presenteeritakse kolme etenduskunstide lühi-
vormi. Sellise kunstilise katsepolügoni eesmärk on 
tuua kokku Eesti ja väliskunstnikke, et sünniksid uued 
koostööprojektid, mida nii sel hooajal kui loodeta-
vasti ka tulevikus publiku ette tuua. Etenduskunstide 
hackathon 23. septembril on publikule tasuta.
 Sügisel jätkavad oma mängukordi ka eelmise hoo-
aja kuraatoriprogrammi tuntud ja armastatud lavas-
tused nagu „(Teisitimõtleja)“ (lavastaja Andri luup), 
„öö lõpp“ (lavastaja Rainer Sarnet) ja „Enne meid oli 
veeuputus“ (lavastajad Jaak Kilmi ja Kiur Aarma), mil-
lest viimane on koostöölavastus NUKU teatriga teat-
risarjas „Sajandi lugu“ ja jutustab 1980. aastatest 
Eestis. Samuti on võimalus näha Eesti Heliloojate 
liidu ja Vaba lava koostöölavastust „Keres” (koreo-
graaf-lavastaja Teet Kask, heliloojad Timo Steiner ja 
Sander Mölder).
 Detsember on märgiline kuu, kuna 1. detsembril 
avatakse uus Vaba lava Narva teatrikeskus. Ava-
mispäeval on projektiteatri R.A.A.A.M. ja Vaba lava 
koostöölavastuse esietendus „TRANSIIT. Peatage 
muusika“ (lavastaja Dmitri Jegorov, Venemaa) – do-
kumentaallavastus eesti estraadi- ja rokitähtede 
gastrollidest Nõukogude liidus. Vaba lava Narva 
teatrikeskuse avamisnädalal 1.–11. detsembrini toi-
muvad etendused Eesti ja välisteatritelt, kontserdid, 
töötoad, seminarid ja kohtumised. 
 12. veebruaril 2019 esietendub Vaba lava Tallinna 
teatrimajas kuraatoriprogrammi uuslavastus „Pilve- 

ooper ehk Dido probleem“, mis sünnib lavastus-
kunstnik liina Keevalliku, lavastaja Mart Kampuse ja 
etenduskunstnik Christina batmani (Prantsusmaa) 
koostöös. „Pilveooper“ räägib inimeseks olemisest 
olukorras, kus pea kohal on taevas täis informat-
siooni. Kogu „personaalpilvedesse“ ehk „cloud’ides-
se“ salvestatud 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 ka lihtsalt 
jampsi, puhast entroopiat. Seal, kus vanasti elasid 
jumal ja juhus, on nüüd kraamiladu – seal saab nii 
šoppingul kui ka vargil käia, väärt infot kalastada 
kui ka müramutta uppuda. Etenduses astuvad üles  
Christina batman (autor, laul), liina Vahtrik (Von 
Krahli teater, laul), louis Arlette (muusika ja heli-
kujundus), Jérôme Dupont (video), lavastus sünnib 
koostöös Tallinna ülikooli bfMiga. 
 Märtsis 2019 esietendub Vaba lava kuraatori- 
programmi raames Vaba lava Narva teatrikeskuses 
Narvast pärit Venemaal tuntud näitlejalavastaja  
Julia Augi lavastus „Minu Eesti vanaema“, mis on 
koostöölavastus projektiteatriga R.A.A.A.M.
 9. aprillil 2019 toob prantsuse-belgia lavastaja 
Armel Roussel koostöös eesti näitleja Jarmo Rehaga 
Vaba lava Tallinna teatrikeskuses välja uuslavastuse 
„Elagu elu, mis põletab rinda“, mis võrdleb sajandita-
guseid tabusid praegusaja omadega nii Euroopa kul-
tuuriruumis kui ka mujal maailmas. Prantsuse pärit- 
olu belgia teatrilavastaja Armel Roussel on tegev 
teatrikompaniis [e]utopia3, belgia rahvusteatris ja 
brüsseli teatris Théâtre les Tanneurs ning samuti 
on ta teatripedagoog belgia riiklikus etenduskuns-
tide kõrgkoolis (INSAS). Armel Roussel on eesti 
teatripublikule juba tuttav, sest 2018. aasta keva-
del esietendus Vabal laval „Kevadine ärkamine“  
f. Wedekindi samanimelise näidendi põhjal. Rousseli 
„Kevadine ärkamine“ on nomineeritud belgia teatri- 

auhindadele parima 
lavastuse ja parima 
meesnäitleja kate-
goorias. Rousseli ja 
Reha uuslavastus 
„Elagu elu, mis põle-
tab rinda“ märksõ-
nadeks on armastus, 
iha, religioon, seks 
ja surm. See on ro-
mantiline, šokeeriv ja 
erootiline lavastus, 
täis rikkalikku fan-
taasiat. „Elagu elu, 
mis põletab rinda“ on 
samuti osa Rousseli  
u u s l a v a s t u s e s t  
„Kevadine ärkamine 
2.0“ (kaasprodutsendid  [e]utopia / Armel Roussel, 
Vaba lava ja Théâtre les Tanneurs bruxelles), mille 
esietendus on planeeritud 2019. aasta lõpul Théâtre 
les Tanneursi ning seejärel Vabale lavale.
 4. mail 2019 etendub Vaba lava kuraatoriprogram-
mi raames prantsuse imelapseks peetud Julien Gos-
selini külalisetendus „Elementaarosakesed“, mis on 
tehtud M. Houellebecqi samanimelise teose põhjal. 
 Prantsuse fookusega kaheaastase kuraatoriprog-
rammi ja käesoleva hooaja lõpetab 23. mail 2019 
teatrikompanii Plexus Polaire, kes kandideeris oma 
lavastusega „Pime ruum“ („Chambre Noire”) Vaba 
lava kuraatoriprogrammi. Plexus Polaire on noor, 
alles 2008. aastal lavastaja Yngvild Aspeli (Norra) 
initsiatiivil loodud rahvusvahelise tiimiga prantsuse  
teatrikompanii, kes on oma lavastustega ülimalt 
edukalt esinenud paljudel mainekatel festivali-
del üle kogu maailma. Yngvild Aspeli põimib oma  
lavastustesse visuaalteatri, nukukunsti, muusi-
kateatri ning videokunsti elemente. 2017. aastal 
oli Plexus Polaire lavastusega „Tuhk“ („Cendres“) 
rahvusvahelise visuaalteatri festivali NuQ Treff 
üks peaesinejaid Tallinnas. 

 lavastus „Pime ruum“ on inspireeritud tänapäeva 
rootsi kirjaniku Sara Stridsbergi romaanist „Unenä-
gude reaalsus“ („Drömfakulteten“). Rahvusvahelist 
menu saavutanud ehe, kriipiv-valus ning tundlik teos 
portreteerib Valerie Solanast, popikooni ja radikaal-
set feministi, naist, kes kirjutas skandaalse „SCUM 
Manifesto“  ja üritas tappa Andy Warholi. 
 Näidendi tegevus toimub aastal 1988, mil Valerie 
Solanas on San francisco kehvas hotellitoas sure-
mas. Selle komplitseeritud naise elu tuuakse lavale 
fragmentaarsete mälupiltide ja varjukujudena taas-
elustuvate inimeste kaudu. Reaalsus seguneb pead-
pööritava hallutsinatiivsusega, kasutades ainulaad-
set visuaalset kujundikeelt ning lummav-õõvastavat 
muusikalist kujundust. Valerie Solanast, lavastuse 
peategelast, etendab elusuurune nukk. lisaks on 
laval näitleja ja nukujuht Yngvild Aspeli ning löökpilli-
mängija Ane Marthe Sørlien Holen. 
 Sel hooajal jätkab Vaba lava koostööd NUKU teat-
riga ning visuaalteatri tipplavastus „Pime ruum“ on 
ka NUKU teatri korraldatud rahvusvahelise visuaal-
teatri festivali NuQ Treff 2019 programmis.

vaba lava 2018/2019 hooaja ToeTajad ja ParTnerid
Advokaadibüroo Nove ja Veiko Vaske, Allianss Arhitektid oÜ ja Indrek Tiigi, bfM, Dunker, EAS, Elisa, Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital, Eesti Teatri Agentuur, Eesti Heliloojate liit, Eckerö line 
Eesti, Eesti Rahvusringhääling, Ehitusfirma Rand & Tuulberg, Euronics, EV100, [e]utopia-Armel Roussel, Collectif le Grand Cerf bleu, HeyDay organic, HMl Project Management oÜ, Kobal’t, Kuressaare linnateater, 
Kärbes Kitchen & bar, linda Kaks oÜ ja Allan Kaldoja, Myfitness, Narva Euroopa kultuuripealinn 2024, NUKU teater, Piletilevi, PK Ilmarine Hotel, Plexus Polaire, Prantsuse Instituut, Prantsuse Suursaatkond, 
R.A.A.A.M. ja Märt Meos, Race Horse Company, Refleks Design & Advertising, Rootsi Instituut ja Rootsi Suursaatkond, Rootsi Kuninglik Draamateater DRAMATEN, Station Narva, teater Ilmarine, Théâtre les 
Tanneurs bruxelles, Soome Instituut, Stranden oÜ ja Priit Aer, SVPlMC, Sõltumatu Tantsu lava, Tallink Hotels, Teet Kask, Telliskivi loomelinnak ja Vene Teater.

Täname: Vabariigi Presidendi Kantselei, liina Keevallik, Indrek Koff, Julien Gosselin, Eugénie Tesson, Armel Roussel, Claire Costa, Annika land-Reisser, linda Nilsson, Anu laitila, felicia Moritz Malmcrona, Antti 
Suniala, Marje Kidron, Riina Tobias, Marian Arbre, José Alfarroba, Tristan barani, Mattias Tammet, Irina Kivimäe, Simon Gosselin ja benoît Schupp.

Koostaja: Piret jaaks    Tekstide koostajad: inga koppel, indrek koff, liina keevallik, Piret jaaks ja kristiina reidolv    Väljaandja: sa vaba lava
Kujundaja: oü refleks    Toimetajad: Piret jaaks, kristiina reidolv, riina Tobias        Trükk: as kroonpress

soovid renTida oma  
üriTuse jaoks ruumi? 
vaba lava Pakub ruume 
Tallinna ja narva 
TeaTrikeskusTes.
Vaata lähemalt meie kodulehelt vabalava.ee  
või kirjuta info@vabalava.ee (Tallinn),  
anzelika@vabalava.ee (Narva).

vaba lava TÖÖTajad
Juhatuse liige ja tegevjuht Kristiina Reidolv
Juhatuse liige Märt Meos
Tallinna teatrikeskuse juht Alo Puustak
Narva teatrikeskuse juht Anželika Shticalov
Produtsent Tiiu Tamm
Välissuhete juht Inga Koppel
Turundus- ja müügijuht Viktor Aspel
Kommunikatsioonijuht Piret Jaaks
Korraldusjuht Kaisa Paluoja
Haldusjuht Eero Druus
Tehnikajuht Priidu Adlas
lavatehnikud Margus Terasmees ja Siim Soop

vaba lava Tallinna TeaTrikeskus
Telliskivi 60a/C1, Tallinn 10412
infotelefon: +372 517 6006, info@vabalava.ee, vabalava.ee

vaba lava narva TeaTrikeskus
linda 2, Narva 20309
infotelefon: +372 5344 1275, anzelika@vabalava.ee, vabalava.ee
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VAbA lAVA  
KURAAToRI- 
PRoGRAMMI  
lAVASTUSTE kinkePileT 
MÜÜGIl PIlETIlEVIS.

Stseen Plexus Polaire’i lavastusest „Pime ruum”. 


