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kadrinoormets (1988) on etenduskunstnik ja kirjutaja, kes töötab teatriga. dialoogiks graafiline 
disain, praktikaks action teater. kaasaminemise võtmesõna on isiklikel skaaladel tajutav atraktiiv. 
eesmärgiks suurendada kohalolu kvaliteeti. töödes pöördub essentsiaalsust puudutavate 
küsimuste poole. vaadetelt sageli radikaalne. isegi kui avaldab raamatu või astub üles galeriis, 
täpsustab see tema seisukohta teatrist - organiseeritud kontsentratsiooni ruumist, nagu seda 
on potentsiaalselt, essentsiaalselt ka kunst, muusika või kirjandus. ta on ka üks festivali notafe 
korraldajatest (www.notafe.ee). 

viimased lavastused: kadrinoormets, diego agulló “formlessly yours” (kanuti gildi saal), 
kadrinoormets “procedure of beauty” (stl), kadrinoormets ja diego agulló “darks in blues” 
(augusti tantsuFestival), kadrinoormets “siseturism” (rakvere teater), kadrinoormets ja 
kadi maria “an hour of” (stü). avaldatud raamatud: “siseturism/ intourism” (lugemik, 2015), 
“go neo und romantix” (lugemik, 2014).

sel aastal oli kadrinoormets märgitud etenduskunstide ühisauhinna kategoorias (st etenduskunste 
ühendavad lavastused, mis oma otsingulisuses avardavad teatrikunsti väljendusvahendeid) eesti 
teatri aastaauhindade nominendiks. eelmisel aastal pälvis ta etendusega “an hour of” 
eesti sõltumatu tantsu auhinna.



Maarja noormets on hariduselt fotograaf ja stsenograaf, vabal ajal maali-  ja filmikunstnik, 
argipäevadel kunstipedagoog ja graafiline disainer, erialaselt täiendanud end helsingis, Portos 
ning Peterburis. 



näidendi kasutusjuhend
käesolev näidend on lavatekst, mille eesmärk on osaleda lavastusprotsessis - olla aines, impulss, 
aktiivne partner, iseseisev arenev osis, dünaamiline ja elus. 

antud teksti ambitsioon ei ole saada laval sajaprotsendiliselt ette kantud, esitatud. antud tekst 
ei ole fikseeritud muutumatu. ta ei ihka olla kirjapandud lõpp-resultaat. ihkab osalust ja pidevat 
omapanust. ihkab avatust, et olla konkreetse lavastuse vajadustest lähtuvalt suuteline arenema. ta 
on protsessi usaldav kirjapandud üksus, mille kaugem ideaal on olla osa koostööst. 

eesmärk on olla näitleja, lavastaja jt protsessis osalevate professioonidega nii motivatsioonilt kui 
ambitsioonilt võrdne. eesmärk on kohata kannatlikku partnerit, kes läheneks tekstile rahulikult. 
antud tekst ei ole vastutulelik, ta ei ole kompromiss. eesmärk on raputada maha need, kes 
näidendina tunnistavad vaid loogilist dialoog-formaati. eesmärk on leida osaleja ja vastuvõtja. 
eesmärk on leida võimalik mõttekaaslane.

ennetamaks ohtu:
mitte paigutada seda teksti teatri stamp-struktuuri oletatavate võimaluste, motivatsioonide 
konteksti; mitte püüda välja mõelda selle iseseisva teatriteksti võimalikku tulevikku, olemata 
ise valmis protsessis osalema; mitte arutada teemal, kas tekst on näidendi žanri piirides; mitte 
tegeleda eeldamisega - mitte vaevata teksti. 

võimalus: lavastusprotsessi lõpuks võib käesoleva teksti verbaalsest osast ka loobuda. oluline on 
publikut protsessis tehtud valikuist informeerida. 
 
/kadrinoormets. autori kirjaviis muutmata/



Cubus Larvik  
nime all Cubus larvik tegutsevad karl saks ja hendrik kaljujärv, kes loovad elektroonilist heli 
ja muusikat. tandem on koos tegutsenud 2007. aastat ning andnud selle aja jooksul välja plaadi 
“memorial” (2014). 



teised Cubus Larvikust:
“Cubus larviku helimaastik on mitmekihiline, ähvardavast sügavusest kajavad vastu lõhutud 
bassirütmid ja masinlik vibratsioon. Pulseerivasse tausta lõikuvad eksperimentaalsed katkestused 
on arusaamatud märgid, millest on raske moodustada ratsionaalselt vastuvõetavaid lauseid. 
samm veel ja nurga tagant tuleb vastu throbbing gristle, samm veel ja suicide’i hüpnootiline rütm 
tühistab deep-techno ajatu masinlikkuse.

“memorial” pole kohvihommiku ega veiniõhtu muusika. Pigem on see eksistentsiaalne rännak või 
olek, millele sobib kirjutada tegevuskunsti. keldriline heli, mis tuleb läbi aurumasina pilvede. 
/tõnu karjatse/

“memorial” mõjub tervendavalt. rahustavalt, värskendavalt, orgaaniliselt. kõige selle juures, et 
tegu on võrdlemisi tehnitsistliku teosega. siinse muusika ametlik iseloom on pigem industriaalne, 
mahajäetud kajad trööstitus ja ohtlikus tehasehoones, kuid mõjub ta turgutavalt ja meeliavardavalt 
nagu rabavann igale lingvistilisele metslasele. niisiis on siin kõik helid pigem väga hoolikalt 
disainitud, akustika läbi mõeldud, helid mõtestatult riimis. mis on aga minu meelest oluline – 
meistriteos “memoriali” psühhedeelia, dub ja kalkuleeritud installatsiooni-techno voolab sinust läbi 
kui soe jõgi ka ilma kõlaalaste täppisteadmisteta ja vaimuerksa ning distsiplineeritud jälgimiseta. 
/siim nestor/



kvantfüüsikast
juba pikemat aega on füüsikud uurinud inimteadvuse ja füüsilise mateeria omavahelist suhet. 
varem usuti, et njuutonliku füüsika reeglitega materiaalne universum on meie füüsilise reaalsuse 
alus. kõik muutus aga siis, kui teadlased hakkasid tõdema, et kõik olemasolev meie universumis 
koosneb energiast. kvantfüüsikud avastasid, et füüsilised aatomid koosnevad energiapööristest, 
mis keerlevad ja vibreerivad lakkamatult. mateeria oma kõige väiksemal
vaadeldaval kujul on energia ning inimteadvus on sellega ühendatud, võimeline selle käitumist 
mõjutama ning isegi ümber struktureerima.

taani tuumafüüsik ja nobeli preemia laureaat niels bohr on öelnud: “kõik, mida me nimetame 
reaalsuseks, koosneb sellest, mida me ei saa kuidagi reaalsuseks pidada.”

avastus, et universum ei koosne füüsiliste osakeste kogumitest, vaid hoopis mittemateriaalsete 
energialainete põimingutest, tuleneb albert einsteini, nikola tesla, max Plancki, Werner 
heisenbergi ja paljude teiste kuulsate ja teedrajavate füüsikute töödest.

kaksikpilu katse 
kaksikpilu katse on suurepärane näide sellest, kuidas  teadvus ja füüsiline maailm on omavahel 
seotud. selle katse üks võimalikke selgitusi on, et “vaatleja loob reaalsuse”. teadusartikkel 
ajakirjas “Physics essays” selgitab, kuidas seda katset on arvukalt kasutatud, uurimaks teadvuse 
rolli füüsilise mateeria vormimisel.

kvantfüüsikas üldiselt ning ka kaksikpilu katse juures on üheks suurimaks müsteeriumiks fakt, 
et elektronid käituvad teisiti, kui katset otseselt jälgida. kahe piluga takistusest läbi liikuvad 
elektronid tekitavad interferentsimustri, kuid kui lisada katsesse detektor, mis jälgib, kumma pilu 
elektron läbib, muster kaob.

“vaatlemine mitte ainult ei mõjuta mõõdetavat, vaid lausa loob seda. me sunnime elektroni valima 
kindla asukoha. me ise toodame mõõdetava tulemuse.”



uue füüsika fundamentaalne järeldus tunnistab, et vaatleja loob reaalsuse. olles vaatlejad, oleme 
me isiklikult seotud omaenese reaalsuse loomisega. Füüsikud on sunnitud tõdema, et universum 
on mentaalne konstruktsioon. teedrajav füüsik sir james jeans on kirjutanud: “teadmiste voog 
suundub mitte-mehaanilise reaalsuse suunas, universum näeb pigem välja nagu suur mõte, mitte 
kui suur masin. mõistust ei käsitleta enam kui juhuslikku sissetungijat mateeria kuningriigis, vaid 
me ülistame seda kui mateeriamaailma loojat ja valitsejat. saage juba üle ning tunnistage seda 
vaieldamatut järeldust. universum on mittemateriaalne, mentaalne ja vaimne.” 

/r. C. henry, “the mental universe”; nature 436 : 29, 2005/
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emakeelne kultuur on hindamatu väärtus.

30. detsembril 2006 asutasime vanemuise Fondi, et hoida ja toetada eesti teatrikunsti.
lubame hea seista fondi käekäigu eest

olga aasav, kalev kase, mart avarmaa, tartu linn

vanemuise Fond on loodud teatri töötajate erialase arengu ja koolituse toetuseks.
Fondi on võimalik teha annetusi:

sa tartu kultuurkapital /  seb pank 10102052050006 / sampo Pank 334408570002
märksõna: vanemuise Fond

vanemuise fond tänab: 
olga aasavit, mart avarmaad, alar kroodot, kalev kaset, mati kermast, eero timmermanni, 

tartu linna, vanemuise advendikontserdil annetajaid.

as giga on vanemuise sümfooniaorkestri kassitoome tasuta suvekontserdi peasponsor.
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