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SISSEJUHATUS

Minu lõputöö projektiks on lavastaja ja näitleja Simona Medolago soolo performance-etendus

“Peatunud”, millele olin lavastuskunstnikuks ning mis etendus festivali CCPM

MANIFESTAL raames. Etendust mängiti viiel järjestikusel õhtul Kanuti Gildi Saali Püha

Vaimu SAALis ning kanti üle ka voogedastusplatvormi elektron.art kaudu.

Lavastus räägib läbi ühe tegelase kuue eri inimese lood, kes on ühel või teisel moel kaotanud

pidepunkti oma senises elus ning otsivad väljapääsu mõttelisest labürindist, kuhu nad on

sattunud. Läbivaks ideeks on veel kuuluvustunde-ja eneseotsingud, mille ajendiks on tunne,

justkui ollakse kaotanud iseenda.

Lõputöö uurimusliku osa raames keskendun taimede kasutusele põhi kujunduselemendina

teatris läbi oma lõpulavastuse “Peatunud”. Otsustasin sellest teemast kirjutada sellepärast,

sest kasutan ka enda lavastuses taimi ja looduslikke materjale ning kuna need kaks teemat

omavahel haakuvad, otsustasin need ühendada.

Töö esimeses pooles keskendun teatrile ja toon näiteid nii Eestist kui välismaalt, kuid vaatan

ka teatrist välja ning uurin põgusalt vertikaalseid metsi ehk uue ajastu rohehooneid. Teises

pooles peatun pikemalt performance-etenduse “Peatunud” tööprotsessil, lavastuse

väljatoomisel ja lõpptulemuse analüüsil ning toon seose oma lõpulavastuse ja

uurimisküsimuse vahel. Lisaks on lõputöö üheks eesmärgiks leida vastuseid küsimustele,

kumma kasutus, kas elus taimede või butafooria, on teatri kontekstis põhi

kujunduselemendina rohkem põhjendatud.
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1. TAIMED PÕHI KUJUNDUSELEMENDINA TEATRIS

Teater on kunst, seega on mõistetav, miks kasutatakse teatris palju butafooriat. Selle

peamiseks põhjuseks on, et kujundus ja rekvisiidid peavad mitu etendust või isegi mitu

hooaega vastu pidama ning nende valmistamine on tihtipeale kallis ja aeganõudev. Kui

rääkida taimede kasutusest lavakujunduses ja miks enamasti kasutatakse kunsttaimi, siis seda

seetõttu, et elus taimed vajavad suuremat hoolt, aega ja tegelemist. Kõik need ja ka mitmed

teised faktorid on põhjuseks, miks kasutatakse teatris butafooriat. Elustaimi võidakse

kasutada küll mõne üksiku elemendina, näiteks potitaimena aknalaual, kuid põhi

kujunduselemendina kasutatakse neid teatris harva. Lisaks juba eelpool mainitud põhjustele

on üheks faktoriks veel tõsiasi, et elus loodusel on oma hind. Taimed kasvavad üldjuhul kaua

ning juurtega maa seest välja võetud taime jaoks tähendab see üldjuhul selle surma.

Sellepärast arvan, et butafoorsete taimede kasutus põhi kujunduselemendina on põhjendatud

just nende argumentide pärast.

Teisalt tuleb mängu ka visuaalne esteetika. Butafoorseid taimi on võimalik taotluslikult

kujutada kunstlikena, aga on ka võimalik luua väga tõetruult mõjuv kujundus nii, et vaatajal

pole võimalik aru saada, kas tegemist on butafooria või päris taimedega. Üldjuhul oleme

siiski harjunud nägema teatris butafooriat ning pigem võib elus looduse lavakujunduseks

kasutamine tekitada küsimusi selle valiku osas. Siiski arvan ma, et lõpuks oleneb kõik

kontekstist, lavastuse teemast, sellest kus asub etenduspaik ja mida üldse tahetakse kujutada.

Seega pole minu meelest konkreetset vastust küsimusele, kumba tuleks lavakujundust luues

eelistada. Nagu ma ütlesin, ka butafoorseid taimi on võimalik kujutada väga tõetruult ja

sellega vaataja ära petta.
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2. NÄITED EESTI TEATRIMAASTIKULT

2.1. Draamateater “Esimene armastus”

Antud lavastusel oli kaks mängukohta. Nii figureerivad ühe etenduspaiga kujunduses

suuremas osas erinevad lehtpuud ning -põõsad ja maapinda katab kerge multšikiht. Huvitav

on, et kui algselt pidi etendus aset leidma Draamateatri väikeses saalis, siis välja tuli see

hoopis vabaõhuetendusena Viinistu seenekasvatuse siseõuel. Lavastaja Mari-Liis Lill on

öelnud: “Esmalt pidi lavastus tulema Draamateatri väikse saali lavale. Viinistul mängisime

vabas õhus endise seenekasvatuse siseõuel ja see on põhiline muutuja, millega oleme pidanud

kohanema. Kui meil enne olid põõsad ratastel, siis nüüd on põõsad kõvasti juurtega mullas,

kui enne valgustas ainult prožektorivalgus, siis nüüd pakub ka päike oma valguslahendusi

jne.”1 Mulle tundub, et nii avanesid hoopis teised perspektiivid ja võimalused soovitud

keskkonna loomiseks. Nagu ka lavastaja ütles, olid teatrilaval plaanitud panna põõsad

ratastele, kuid vabas õhus avanes võimalus luua kujundus hoopis päris puude ja põõsastega.

Kui liikuda sama lavastusega teatri keskkonda, siis Draamateatri väikses saalis mõjuvad

kujunduseks olnud taimed hoopis teisiti, kohati natuke isegi džungli või botaanikaaiana, sest

kasutatud on troopilistele puudele sarnanevaid taimi, nagu näiteks palmid. Selline

etenduspaikade vahetamine aga näitab selgelt, kui oluline on keskkonna ja lavakujunduse

omavaheline side. Mida on võimalik luua vabas õhus, pole võimalik üks ühele teatrisse üle

kanda ja vastupidi. Teatris on tihti võimalused piiratud. Isegi kui lavastaja või kunstniku

visioon on luua lavale suur ja paks mets mitme meetriste puudega, siis elus taimedest oleks

seda metsa lavale ütlemata keeruline luua. Seepärast tulebki kasutada butafooriat, mille

kasutamisega jäävad ära väga paljud probleemid, mis kaasneksid elus taimedega, alustades

näiteks sellest, et enamik puid ajab vaiku; nad on üldjuhul rasked; neil on lehed või okkad,

mis transportides lihtsalt küljest võivad pudeneda ja palju muud sellist, mida butafooriaga ei

kaasne. Lavastuse kunstnik on Nele Sooväli.

1 Kultuur.err.ee - intervijuu Mari-Liis Lillega
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Fotod: Draamateatri koduleht

6

https://www.draamateater.ee/lavastus/esimene-armastus


2.2. Von Krahli teater “Paradiis”

See suurte, lopsakate pastelltoonis troopiliste taimedega täidetud lava mõjus kohe esimesel

vaatamisel väga huvitavalt ja värskelt. Lavakujunduseks kasutatud taimed olid kõike muud

kui staatilises rollis. Neil oli kanda mitmetähenduslikke rolle. Tegemist oli nii paradiisiaiaga

kui ka eluringi representeeriva loodusega, kus toimub tavapärane tõusmine ja hääbumine, mis

on väga omane ka inimese eluringile. Nagu ütles ka teatrikriitik Marie Pullerits, siis:

“Õitsengule järgneb närbumine, kuid kokkuvõttes ei ole ükski närbumine lõpuni halb: muist

taimigi õitseb ju mitu korda või teeb hääbudes ruumi uuele.”2

Olen “Paradiisi” ka ise vaatamas käinud ja mulle on see meelde jäänud ühe parima

lavastusena, mida olen näinud ning seda just lavakujunduse, aga ka näitlejate mängu poolest,

mis koos moodustavad ühtse terviku. Mulle meeldis, et lavakujundus oligi nagu omaette

tegelane ja näitlejad suhtlesid sellega mitte kui kujundusega, mis lihtsalt toetab näitleja

mängu ja loob keskkonna, vaid kui konkreetset tegelast või lavapartnerit. Lavastuse kunstnik

on Kairi Mändla.

Foto: jupiter.err.ee

2Õide ja lehte puhkenud paradiis - Sirp
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2.3. Linnateater “Mineku eel”

Selles lavastuses toimub tegevus kasvuhoone eesruumis ja juures. Tagaplaanil on kasvuhoone

ise, mis näeb natuke hooldamata välja ja kus võib näha kasvamas mitmeid erisuguseid taimi.

Tegelikult ei tundugi see nagu päris kasvuhoone, see mõjub rohkem nagu aed. Kohta isegi

troopilise ja maagilise salapaigana. Etenduse vältel sajab kasvuhoones vihma, mis minu

meelest teebki selle pigem aiaks kui kasvuhooneks. Ta loob justkui omaette maailma, olles

eraldatud ülejäänud lavaruumist. Teisalt tundub mulle, et seda taimi täis metsikut

kasvuhoonet või aeda võib näha kui peategelase André sisemaailma, kus valitseb teatud

ebaloogika, sest peategelane ei ole enam täie mõistuse juures ning tal esineb mäluprobleeme.

Lavastuse kunstnik on Jaanus Laagriküll.

Foto: Linnateatri koduleht

8

https://linnateater.ee/lavastused/mineku-eel/


3. NÄITED VÄLISMAALT

3.1. Nikos Karathanos “The Birds”

Lavastuse kujunduseks on lava keskel asub troopiline ujuv saareke. Asub see kuskil Kreeka

ranna ja Amazonase vahel, väljaspool kindlaid riigipiire või valitsemisvorme.3 See paik ei ole

konkreetselt millegagi seostatav. See on täis butafoorseid mände ja troopilisi taimi. Kuigi

lavakujunduse puhul on nähtavalt arusaadav, et tegemist on butafoorsete taimedega, mõjub

see siiski väga tõetruult. Võibolla on asi selles suures vahemereäärses männipuus, mis

muudab ka teised taimed realistlikumaks. Või on see hea valgustöö, mis annab taimedele

rohkem elutruu välimuse. “The Birds” esietendus 2018. aastal ja selle lavakujunduse ning

kostüümide autor on Elli Papageorgakopoulou.

Foto: nikoskarathanos.com

3 Onassis.org - The Birds by Aristophanes
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3.2. Pina Bausch “Nelken”

Legendaarse koreograafi Pina Bausch’i “Nelken” on tantsulavastus armastusest, mis

esietendus juba 1982. aastal. 2016. aastal Tanztheater Wuppertalis uuesti lavale toodud

etenduses on Peter Pabst’i loodud lavakujunduseks enam kui 8000 heleroosa nelgiõie, mis

moodustavad lavale justkui tuhandete õite mere. Tantsijad liiguvad lillede vahel ega üritagi

neile mitte peale astuda. Lillede peal tallamine on iseenesest inetu tegu, kuid selles lavastuses

on lilled justkui armastuse sümbol ja nende peal tallamine on tõestuseks, et ükskõik mida

armastuse teele ette loopida, kui see on õige, siis elab see kõik raskused üle.4 Tundub küll

väga proosaline, kuid ilmselt on see tõsi.

Foto: dansedanse.ca

Selle konkreetse lavakujunduse puhul polnud ilmselt küsimust, kas lavale peaks tooma päris

või butafoorsed lilled. Päris lilledest poleks tõenäoliselt peale etenduse lõppu mitte kui

midagi alles jäänud ja isegi kui mõned üksikud õied oleks terveks jäänud, oleks tulnud igaks

etenduseks uued lilled muretseda. Suures plaanis oleks olnud tegu elus taimede raiskamisega,

kui nende peal mitu tundi halastamatult tallutakse ja siis ära visatakse, et järgmisel õhtul

täpselt sama korrata. Arvan, et selle lavastuse puhul on butafoorsete lillede kasutamine igati

4 Tanztheater Wuppertal - Pina Bausch "Nelken"
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põhjendatud ning selline lavakujundus mõjub väga kaunilt ja tõetruult teadmises, et tegu on

kunstlilledega.

4. MUSTAST KASTIST VÄLJA

Kui rääkida taimede kasutusest ühiskonnas laiemalt, siis roheline mõtteviis ja selle

propageerimine on üha rohkematele inimestele südameasjaks saanud. Ka mina, olles

viimased kolm aastat Tallinnas elanud, tajun üha selgemalt vajadust näha linnakeskkonnas

vähem autosid ja rohkem rohelust. Roheluse ja üldse looduse osakaalu suurendamiseks on

palju eri viise ja ühed neist on maailma eri suurlinnades asuvad kõrghooned, mida kutsutakse

vertikaalseteks metsadeks ja mille rõdudel ning välisfassaadidel kasvab hulk taimi. Nii on

ehitatud ja planeeritakse ehitada sellised hooned näiteks Hiinas ja Indias, kus üheks

põhiliseks faktoris nende ehitamise juures on see, et õhusaaste tase on neis riigis väga kõrge

ja vajadus puhta õhu järele suur. Kuid selliseid vertikaalseid metsi on ehitatud ka Euroopasse,

näiteks Milanosse. Toon lühidalt kõigist kolmest mõningad näited, mille sarnaseid võiks

minu meelest tulevikus näha ka Eestis.

4.1. Bosco Verticale Milanos

Milano kesklinnas asuvad kõrged “taimetornid” on loodud eelkõige hapniku tootmiseks ja

udu vähendamisele kaasa aitamiseks. Milano on üks Euroopa metropole ja suur tööstuslinn,

mille tõttu on seal juba tekkinud probleeme puhta õhu säilitamisega. Samuti jäävad sellised

taimedega kaetud kõrghooned linnapildis hästi silma, sest paljud Milano hooned on kivist ja

punaste katustega. Bosco Verticale kortermajade rõdudel paikneb 800 puud, 5000 põõsast

ning ligi 15 000 ronipuud.5 Nende lõikamiseks ja hooldamiseks kutsutakse kohale spetsiaalse

väljaõppe saanud aednikud, kes julgestusnööridega mööda hoonet turnivad ja taimi pügavad.6

Selliseid rohehooneid vaadates arvan, et tegelikult saame me kõik rohelisema elukeskkonna

saavutamiseks midagi ära teha, alustuseks panneks näiteks ka oma rõdule või akendele

taimed kasvama.

6 Petzl.com - Vertical tree care
5 Greenroof.com - Bosco Vericale
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Foto: Canadiancor.com - Milan covering skycrapers plants

4.2. Forest School Indias

Indiasse on kavas juba sellel aastal ehitada mitmeid taolisi “taimetorne”. Üks neist on Forest

School, mis kujutab endast kahte ümmargust koolihoonet, mille iga korruse välisfassaad on

kaetud taimedega ning mille katusel asetseb kahte torni omavahel ühendav jalgrattarada.

Pune Forest School asub Mumbaist kolme tunni kaugusel ja selles linnas on viimase

kümnendi jooksul toimunud drastiline rahvaarvu kasv.7 Nimelt on Pune linna õhusaaste tase

neli korda kõrgem, kui lubatud Maailma Terviseorganisatsiooni poolt kehtestatud piirang.8

Seepärast on see suureks probleemiks ning taimetornid ongi mõeldud eelkõige õhu

saasteainetest puhastamiseks. Paljud taimed on võimelised mürgiseid osakesi lagundama ning

suudavad muuta fotosünteesi abil õhus leiduva süsinikdioksiidi hapnikuks.9

9 Dezeen.com - Forest School in Pune
8 Dezeen.com - Forest School in Pune
7 Dezeen.com - Forest School in Pune
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Foto: Forest School in Pune

4.3. Öko paradiis Hiinas

Hiinas on vertikaalseid metsi ehitatud juba mitmesse linna. Öko paradiis Chengdu linnas

kujutab endast kaheksast tornhoonest koosnevat kompleksi, mille kõik rõdud on kaetud

troopiliste taimedega. Need on ehitatud samuti eelkõige selleks, et parandada õhukvaliteeti ja

toota hapnikku, kuid ka selleks, et vähendada müra. Kahjuks on taimed kohale meelitanud ka

teisi elanikke peale keskkonna peale mõtlevate inimeste ja nii on näiteks sääsed leidnud

endale uueks elupaigaks just nimelt need taimetornid. See on aga paljudele elanikele

negatiivselt mõjunud ja nemad omakorda sealsetest korteritest lahkunud.10

10Archide.curbed.com - Forest City and Mosquitoes in Chengdu
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Foto: Archive.curbed.com

Kes teab, võibolla ongi sellised vertikaalsed metsad meie linnapildi tulevik. Üks on aga

kindel - autostumine ja liigne süsihappegaasi tootmine peab vähenema, sest vastasel juhul

seisame me varsti veel suuremate keskkonnaprobleemide ees kui praegu.

Mõistagi on see palju kõneainet ning lõputuid diskussioone pakkuv teema, kuid on selge, et

kui me juba praegu ei astu samme rohelisema tuleviku suunas, on meil varsti suuri probleeme

normaalse ja puhta õhu säilitamisega. Mida varem selle probleemi ennetamisega tegeleme,

seda puhtama ja rohelisema keskkonna saame me jätta oma tulevastele põlvedele.
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5. PERFORMANCE-ETENDUS "PEATUNUD"

Minu jaoks oli põhiküsimuseks lavastuse teema ja lavakujunduse ühtseks tervikuks loomine

nii, et vaatajal jääks ruumi tõlgendada nähtut omamoodi, kuid näha selles ka lugu ning leida

lavastuse juures üles aspektid, millega ta saaks ka ise samastuda.

Juba projekti varajases staadiumis, ideid ning mõtteid jagades oli nii minu kui lavastaja

sooviks, et lavakujundus ei jääks staatilisse kõrvalrolli, vaid oleks tugevas seoses näitleja

liikumisega.

Lavastuse dramaturgiline tekst on kokku pandud nii lavastaja Simona enda kui ka tema kuue

kursusekaaslase lugudest. Leidsin, et pean ka enda seest üles leidma sarnased olukorrad kus

ühel või teisel moel olen kogenud midagi sarnast nende kogemustele. See aitas mul

lavastuses käsitletavat teemat paremini mõista.

Siiski ei tuginenud ma lavakujundust luues mitte tekstile, vaid märksõnadele ja materjalidele,

sest kohati on tekst küllalti abstraktne ja ei andnud mulle kuigi palju materjali, millega

töötada. Ühel või teisel määral tundus see keerulise ülesandena, kuid lavastaja jättis mulle

küllaltki vabad käed ega seadnud mulle omalt poolt piire ega suuri ootusi.

Minu eesmärgiks oli luua visuaalselt mõjuv ja vaatajat kõnetav lavakujundus, mis toetaks nii

näitleja mängu kui kogu lavastuse kontseptsiooni. Näiteks võib kuupi näha justkui mõttelise

puurina, mille sees inimene sihitult eksleb. Kuubi sees paiknev struktuur on aga kui elu

ootamatusi ja keerdkäike kujutav labürint, millest ühel hetkel loodetakse leida väljapääs.

5.1. Tööprotsess

Esimesel kohtumisel proovisime lavastajaga paika panna suuna, kuhu lavastuse visuaalne osa

võiks liikuda. Kuulasin ära tema mõtted ja tema minu omad ning leidsime, et meil on

sarnased ideed ja mõtleme visuaali osas paljuski samamoodi. Edasi tegelesime kumbki

materjali kogumise ja ideede arendustega.
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Idee luua lavakujunduseks kuup tekkis ühest referents pildist. Tegemist oli jaapani arhitekti ja

kunstniku Hiroshi Sambuichi installatsiooniga nimega “The Water”, mille ta lõi

Kopenhaageni vanasse maa-alusesse veehoidlasse ja mis kujutab endast klaasist kuupi, mis

asetseb paksu rohelise sambla sees.

Foto: Hiroshi Samuichi "The Water"

Labürindi struktuur, mille panime kuubi sisse on inspireeritud Anthony Gormley

installatsioonist “RUN”, mis kujutab endast ühes katkematus jadas kulgevat abstraktset

labürinti, mis kohati loob illusiooni, justkui hõljuks see õhus. See tundus mulle huvitav ja

tahtsin ka enda lavastusse üle kanda sarnast ideed katkematust labürindist.
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Foto: Anthony Gormley sculpture

Kuupi luues mõtlesime esialgu välja selle suuruse. Lähtusime nii etenduspaigast kui ka

sellest, mis oleks piisav ruum näitlejale liikumiseks. Kuup ei saanud olla liiga suur, sest

vastasel juhul oleks ära kadunud limiteeritud ruumi tunne ja teisalt oleks kuup väikses Püha

Vaimu SAALis liiga rohmakalt mõjunud; aga see ei saanud ka olla liiga väike, sest muidu ei

oleks näitlejale jäänud piisavalt ruumi füüsiliseks liikumiseks. Kõiki neid aspekte arvesse

võttes otsustasin, et 2,5x2,5 meetri suurune kuup on piisav.

Kuubi sisest labürindi struktuuri luues panin eelkõige paika põrandaplaani. Seejärel mõtlesin

välja, milline võiks olla struktuur ise. Nagu juba eelpool mainisin, soovisin sarnaselt Anthony

Gormley installatsioonile tekitada katkematu jadana kulgevat labürinti, mida olen kujutanud

ka oma visuaalsel kuubi mudelil. Kahjuks selgus proovide käigus, et selline struktuur ei pea

näitleja pidevale struktuuri füüsilisele kasutamisele vastu ning seda tuleb kuidagimoodi

toestada. Nii olime sunnitud struktuuri kinnitama kuubi ülemise tala külge, mille olime

paigaldanud veevooliku ja kraani stabiilsena hoidmiseks kuubi üles keskele ning samuti

pidime panema mõned vahejupid labürindi struktuuri püstiste postide vahele, et anda neile

veel stabiilsust ja vältida olukorda, kus need võiksid katki minna.
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Kuubi mudel

5.2. Materjali kasutus

Materjal, mida kuubi ja struktuuri ehitamiseks kasutasime oli puit. Eelkõige otsustasime seda

kasutada sellepärast, et puitu on küllaltki lihtne töödelda ning teiseks seetõttu, et see on

odavam ja kergem materjal kui näiteks raud või alumiinium. Minu jaoks oli ka oluline

lavakujundusele kuluvaid materjale nii palju kui võimalik taaskasutada ja nii saimegi

puitmaterjali labürindi struktuuri ehitamiseks EMTAst, mis oli varem kasutust leidnud CCPM

drag showl. Teisest küljest oleks raua või alumiiniumi kasutamine nõudnud ka vastava

oskusega spetsialisti kaasamist, kes oleks pidanud meile konstruktsiooni kokku keevitama.

Lisaks oleks selle transport väikesesse Püha Vaimu SAALi osutunud väga keeruliseks. Seega

ei kaalunud ma seda isegi variandina ja nii tundus puidu kasutamine nendes tingimustes, mis

meile antud oli parima variandina.
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Materjalid - sammal ja muld

Mõte kasutada sammalt tekkis juba projekti varajases staadiumis seoses esimeste ideedega,

kuid kui arendasime edasi kuubi ideed, ei tahtnud ma sambla kasutamisest loobuda ja üritasin

seda kuidagi meie uue ideega integreerida. Nii mõtlesingi, et sammal võiks asetseda kuubi

sees ja katta selle põrandat.

Ühel koosolekul tuli lavastaja minu juurde sooviga kasutada etenduses vett ning midagi,

millega ta saaks enda riideid määrida. Pikalt mõtlemata sai mulle selgeks, et see materjal

peab olema muld. Variant tundus kõige loogilisem, arvestades meie plaanitavat materjali

kasutust, milleks olid juba eelpool mainitud puit ning sammal. Butafoorsed materjalid oleksid

minu meelest väga võltsilt mõjunud ja see polnud midagi, mida me soovisime. Seepärast

tunduski päris muld õige materjalina. Teisest küljest tähendas see, et tööd tekkis automaatselt

juurde, sest pärast igat etendust tuli märjaks saanud muld, mis oli tegelikult etenduse lõpuks

juba mudaks muutunud kuubi seest välja tõsta, kuivama asetada ja järgmisel päeval uus muld

sisse panna.

Vett kasutasime lavastuseks kahel põhjusel. Eelkõige oli see vajalik selleks, et näitleja saaks

ennast märjaks teha, et etenduse kestel mulla sees roomates mustaks saada ning teisalt

selleks, et end etenduse lõpus puhtaks pesta. Pesemise aktsioon tähendas kõige endise maha

jätmist ja puhastumist negatiivsetest mõtetest ja emotsioonidest. Looduslikke materjale

kasutasime ka seetõttu, et luua elus keskkond, mis tekitaks kuuluvustunnet, isegi kui tegelane

on alles selle tunde otsingul.
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Vee aktiivne kasutamine terve etenduse vältel tähendas, et pidime leidma lahenduse, kuidas

vältida vee sattumist põrandale. Selleks kasutasime kuubi põhjas vee kinni pidamiseks

tugevat basseinimaterjali, mille peale asetasime omakorda OSB-plaadi ja kuhu külge

kinnitasime labürindi struktuuri, et see oleks piisavalt stabiilne.

5.3. Etenduspaik - Kanuti Gildi Püha Vaimu SAAL

Juba projekti alguses oli teada, et meie etendus paigaks saab Kanuti Gildi Püha Vaimu SAAL,

mis kujutab endast enam-vähem blackboxi laadset ruumi. Tegemist on pigem väikese

ruumiga, mõõtmetega 11,5x6,5 meetrit ja mahutavusega kuni 55 inimest. Algselt soovis

lavastaja Kanuti Gildi suurt lava, kuid tagasi vaadates ei kujutaks me kumbki ette, et etendust

kuskil suuremas või avaramas ruumis mänginud oleksime. Püha Vaimu SAAL sobis hästi just

oma väiksuse poolest ning nii saime luua intiimsema keskkonna ja tuua vaataja “lavale” ja

näitlejale lähemale.

Fotod: 2016 - saal.ee ja Kuukiri - Tantsuliit

Kuubi asetasime ruumis mitte paralleelselt seintega, vaid teatud nurga alla ja mitte päris

keskele. Paigutamisel lähtusime laes asuvast metalltorust, et ka valgustajal oleks võimalikult

efektiivne kuupi igast küljest valgustada. Ruumi mustad seinad ja lagi aitasid kaasa sellele, et

saime hästi ära peita näiteks musta veevooliku, mille panime metallist valgustoru sisse ja

riputasime kuubi keskelt laest alla. Etenduspaiga puidust põrand sobis hästi meie

puitkonstruktsiooniga kokku. Esialgne idee katta põrand tantsupõrandaga tekitaks praegu
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tagasi vaadates liiga suuri konflikte erinevate materjalide vahel. Minu meelest ruumi kulunud

puitpõrand pigem just toetas kogu lavakujunduslikku poolt.

Publiku panime istuma väikestele mustadele taburettidele, mis oli samuti üks esimesi ideid,

mis meil seoses publiku ruumi paigutamisega tekkis. Mustad taburetid sulandusid tumeda

ruumiga ühte ja ei lasknud vaatajal end liiga mugavalt tunda.

5.4. Kostüüm

Kostüümil ma väga palju pikemalt ei peatu. Kostüüm oli lavastaja idee ja kuigi meil oli

kostüümi osas mõtteid, mida ma oleks tahtnud ka lavastusse sisse tuua, siis olude sunnil ei

olnud see võimalik. Seepärast kasutas lavastaja enda kostüümi ja minu teha jäi lavakujundus.

Kostüümist veel nii palju, et see kandis eelkõige praktilist rolli ja see pidi olema mugav.

Kuna näitleja tegevus oli väga füüsiline - ta liikus mitmel eri tasandil ja eri pindadel -, pidi tal

seljas olema seda kõike hõlpsalt teha võimaldavad kostüüm. Teiseks pidi kostüümi materjal

olema kiiresti märjaks ja mustaks minev. Sellepärast kandiski näitleja puuvillaseid riideid,

sest need vettivad kiiresti ja valge särgi pealt oli ka määrdumist hästi näha. Lisaks võimaldas

see kostüüm tal hästi liikuda ning teisest küljest ei olnud konkreetselt seostatav inimese

positsiooni või sooga. Kuna tekst, mida näitleja räägib, on pandud kokku kuue eri inimese

lugudest, siis aitas tagasihoidlik kostüüm säilitada teatud neutraalsust, kus igaüks võis ise

mõelda, kus ja kes ta parasjagu on.

5.5. Laval

Peaproovis sai mul esimest korda selgeks, kuidas kogu etendus päriselt välja nägema hakkab.

Mulle väga meeldis valguskunstniku Rommi Ruttase loodud valguslahendused ja toss, mida

ta kasutas, et tekitada udu ja luua veidi “niiske” keskkonda, mis minu meelest mõjus väga

värskelt ja mängis hästi lavakujundusega kokku.
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Fotod: Alan Proosa

Esialgu oli meil kavas vett kasutada nii, et näitleja ise keerab laest rippuva veevooliku kraani

lahti ning minu ülesandeks jääb etenduse alguses lava kõrval olevasse duširuumi hiilida ja

seinas olev kraan lahti keerata. Pärast peaproovi sai selgeks, et näitleja sellisel tegevusel

puudub konkreetne impulss ja loogika ning jõudsime järeldusele, et hoopis mina peaksin

kraani tööle panema. Niisiis paigaldasime veevooliku vahele veel ühe kraani, mida ma sain

laivis saalis istudes reguleerida ja nii veesurvet vastavalt näitleja tegevusele tuginedes kas

suurendada või vähendada. Näiteks: kui ta oli otse kraani all, keerasin survet veidi

tugevamaks; kui näitleja andis teksti, keerasin veesurve jälle väiksemaks.
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Fotod: Alan Proosa
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5.6. Lavastusprotsessi analüüs

Projekti tegema hakates olin entusiastlik ja avatud kõigile ideedele. Kuid mingi hetkel

tundsin, et motivatsiooni on vähemaks jäänud ja leidsin end olukorrast, kus olin takerdunud

omaenda ideede rägastikku ja kust ma enam ise välja ei osanud tulla. Tundsin, et mul on küll

tahe luua ja teha, kuid samas tundsin, et midagi takistab mul edasi liikumast. Sellepärast

võtsin appi oma arhitektuuritudengist sõbra Mattiase, kes aitas mul välja mõelda labürindi

struktuuri ja selle, kuidas selle loogiliselt kokku panna.

Kõige raskemaks perioodiks kogu projekti jooksul pean ehitusprotsessi, sest selgus, et minu

algselt plaanitud ühtses jadas kulgev installatiivne konstruktsioon on küll ilus vaadata, aga

lavastuslikus mõttes oli ta kasutu, sest näitleja ei saanud seda maksimaalselt kasutada. Nimelt

liikus näitleja eri tasanditel, olles kord struktuuri vahel, siis turnides selle peal, kuni viimaks

roomas mööda kuubi põrandat märjas mullas. Niisiis pidime toestama kogu struktuuri,

millega mina alguses päri ei olnud, kuid pidin siiski näitleja turvalisuse huvides sellega

nõustuma. Arvan, et tegelikult nii oligi parem, sest toestus postide vahele saime paigutada nii

veevooliku kui kraani.

5.7. Projekti aktuaalsus ja tähtsus minu jaoks

Lavastus on oluline oma sisu poolest, mis on seotud paljuski terve aasta väldanud olukorraga,

kus paljud inimesed olid sarnases olukorras nagu lavastuses “Peatunud” läbivad teemad:

isoleeritus, eneseotsingud, teadmatus, paigalseis. Usun, et publik võis nende tunnetega

samastuda.

Projekti tähtsus oli minu jaoks suur, sest eelkõige oli tegemist minu bakalaureuse lõputööga.

Teisalt tahtsin ma, et projekt õnnestuks, kõnetades samas ka publikut ja tekitaks laiemat

diskussiooni. Samuti tahtsin ma sellest midagi õppida ja usun, et olen kordades targem ja

kogenum kui enne projektis kunstnikuna töötamist. Usun, et ükskõik mida sa teed või ette

võtad, sa õpid sellest midagi. Mina õppisin palju enda kohta. Ja ma tean, et mul on

kunstnikuna veel pikk tee minna, enne kui saan enda ja oma tööga sada protsenti rahul olla.
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KOKKUVÕTE

Enda lõpulavastuses otsustasin kasutada päris looduslikke materjale - vett, ehtsat mulda ja

metsa alt korjatud sammalt selleks, et luua nii näitlejale kui vaatajale etenduspaiga väiksust

arvestades usutav keskkond. Lavastused, mida uurisin ja mida ka oma töös välja tõin,

kasutasid kõik suuremal määral butafoorseid taimi. Kindlasti mängib siin rolli see, et meie

mängisime oma etendust vaid ühe projekti raames ja viiel järjestikusel õhtul. Lava oli kogu

perioodi vältel püsti, mis lahendas omakorda transpordi küsimuse, mis võib tekkida siis, kui

tegemist on lavastusega, mis pole kohaspetsiifiline ja mida ei mängita vaid ühest

etenduspaigas. Sellistel puhkudel peab lavakujunduse transport ja ülespanek olema kerge ja

kiire. Kuna “Peatunud” lavastus oligi loodud vaid ühe festivali raames ning ühte kindlasse

ruumi, polnud need tingimused meie jaoks selles kontekstis olulised.

Elus taimede kasutus põhi kujunduselemendina teatris tuleneb siiski suuresti sellest, mis on

idee ja mida tahetakse sellega laval kujutada või edasi anda, kuid kui see mängib seevastu

keskkonna loomisel taustarolli, on butafoorsete taimede kasutus igati põhjendatud.

Leian, et on ka põhjendatav, miks otsustasin kasutada lavastuses “Peatunud” päris

looduslikke materjale nagu muld, vesi ja sammal. Tegemist oli intiimse ruumikeskkonnaga ja

kunsttaimede kasutus oleks kogu lavakujunduse, näitleja füüsilised katsumused pelgalt

näitamiseks, aga mitte läbielamiseks muutnud ja seepärast oleks kõik mõjunud väga

ebausutavalt.

Nagu eelpool mainitud, õppisin sellest projektist palju just nimelt enda kohta. Oli mitmeid

hetki, kus tundsin ennast ebapädeva ning oskamatuna, kuid need tunded kadusid peale

esietendust, sest positiivne tagasiside lükkas kõik negatiivsed emotsioonid tahaplaanile.

Olen õnnelik, et sellest projektist kunstnikuna osa võtsin, sest see õpetas mulle palju ning sain

töötada koos andekate inimestega, kellega loodan ka tulevikus ühiseid projekte teha.
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KASUTATUD MATERJALID

https://kultuur.err.ee/1118486/mari-liis-lill-see-aeg-on-sundinud-meid-lahisuhteid-lahemalt-v

aatama

https://www.sirp.ee/s1-artiklid/teater/oide-ja-lehte-puhkenud-paradiis/

https://nikoskarathanos.com/production/birds-2018/

https://www.dansedanse.ca/en/pina-bausch-nelken

http://www.seeingdance.com/tanztheater-wuppertal-pina-bausch-nelken-13032018/

https://www.petzl.com/US/en/Professional/News/2015-4-15/Vertical-tree-care--a-plant-cover

ed-building-in-Milan

https://www.dezeen.com/2020/07/12/nudes-forest-school-in-pune-architecture-india/

https://www.stirworld.com/see-features-forest-school-by-nudes-in-india-has-an-infinity-shape

d-roof-track-and-green-skin

https://archive.curbed.com/2020/9/18/21445069/qiyi-city-forest-garden-mosquitoes-chengdu

https://www.dailysabah.com/life/environment/chinese-city-welcomes-another-vertical-forest-

in-concrete-jungle

https://www.yellowtrace.com.au/hiroshi-sambuichi-the-water-subterranean-installation/

https://www.antonygormley.com/show/item-view/id/2460/type/solo
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LISAD
Fotod lavastusest (fotograaf: Alan Proosa)
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