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Arvan, et tõusen nüüd üles,

arvan, et tohin tõusta -

sulametallist helmed ju lendavad -, ja mina, mu arm, 

mina

olen puhas atsetüleenist

Neitsi, 

kelle saatjaks on roosid,

suudlused, keerubid,

või mis ka ei oleks see roosatus siin.

Mitte sina ega tema

ega tema ega tema

(mu minad lagunevad – vanad hoorad-aluskuued) -

teel Paradiisi. 

Sylvia Plath, tõlkinud Tiina Aug



LARS VON TRIER



LARS VON TRIER

Taani filmirežissöör, stsenarist, operaator, näitleja. 

Sündis 30. aprillil 1956 Kopenhaagenis. Tema lapsepõlvekodus valitsev õhkkond kehtestas 

kommunistliku maailmavaate ning keelas lastele täielikult oma tunnete eksponeerimise ja 

religiooni. Oma vanematekodust sai Trier kogu eluks kaasa erinevaid neuroose ning foobiaid. 

(„Põhimõtteliselt kardan ma kõike peale filmitegemise.”) Kuuldavasti otsustas 19-aastane Trier  

trotsida oma lennuhirmu ning lendas Kopenhaageni kohal deltaplaaniga - paraku lõppes see 

katse kukkumise ning vigastustega. 1989. aastal  tunnistas ema Inger oma pojale surivoodil, et 

mees, keda ta siiani on pidanud oma isaks, tegelikult pole seda, ning Larsi tõeline isa oli tema 

ema sakslasest ülemus Fritz Michael Hartmann. Trier püüdis oma bioloogilise isaga kontakti 

luua, kuid viimane keeldus sellest kategooriliselt.

Teada on, et tulevane filmiguru alustas filmide tegemist juba 11-aastaselt. Ta õppis filmiteooriat 

Kopenhaageni Ülikoolis ning filmirežiid Taani Filmikoolis, mille lõpetas 1983. aastal. 25-aasta 

vanuselt võitis kaks preemiat Müncheni rahvusvahelisel tudengifilmide festivalil. Samal ajal 

lisandus tema nimele tiitel von. Ühe versiooni kohaselt on tegu kaastudengite pandud iroonilise 

hüüdnimega, mille põhjustasid Trieri ülbus ja egotsentrilisus. Teise versiooni kohaselt lisas 

Trier selle lisandi oma nimele ise, parodeerides paari tuntud filmirežissööri (Erich von Stroheim, 

Josef von Sternberg), kes, olemata aadlisoost, lisasid sama tiitli oma nimele ise. 

Rahvusvahelist tähelepanu äratas Trier 1984. aastal valminud filmiga „Kuriteo element”, mis 

Cannes´i filmifestivalil pälvis tehnilise meisterlikkuse Grand Prix´. Samal festivalil on Trier 

pälvinud veel mitmeid preemiaid, teiste hulgas 1996. aastal Grand Prix filmi „Laineid murdes” 

eest. Viimatimainitu ning „Idioodid” ja „Tantsija pimeduses” moodustavad Trieri loomingus nn 

kuldse südame triloogia. 1999. aastal, kui taanlased otsustasid välja selgitada taani „sajandi 

filmi”, hääletas 500 filmieksperti sellele kohale Lars von Trieri „Laineid murdes”, rahvahääletuse 

tulemuste põhjal platseerus see film neljandaks.

„Tantsija pimeduses” pälvis Cannes´is 2000. aastal Kuldse Palmioksa. „Laineid murdes” ning 

„Tantsija pimeduses” on saanud veel ka Euroopa Filmiakadeemia aasta filmi tiitli. Muidugi on 

rohkesti tunnustust pälvinud ka tema filmides mänginud näitlejaid, näiteks „Laineid murdes” 

naispeaosalisele Emily Watsonile määras Euroopa Filmiakadeemia parima naisnäitleja preemia, 



samuti kandideeris näitlejanna selle rolliga parima naispeaosa Oscarile.

1995. aastal lõi Trier koos kolme Taani režissööriga loomingulise rühmituse Dogma 95, mis oma 

tuntud manifestis astus välja kaasaegsete filmide liigse tehnoloogilisuse ning sellest tuleneva 

vaatajaga manipuleerimise vastu ning juhtis tähelepanu mitmetele kinokunsti ununema 

kippuvatele väärtustele nagu ausus, ehedus, vahetus ja naturaalsus. 

Trieri võib ilma kahtluseta lugeda autorikino esindajaks, seda nii formaalsetelt  tunnustelt – 

kõik tema linateosed põhinevad omaenda loodud stsenaariumidel – , aga ka sisulises plaanis: 

tegu on ülimalt isikupärase stiili, tunnusliku teemadevaliku, sageli ka samu näitlejaid kasutava 

filmitegijaga.  Üsna tihti seisab tema filmi keskmes naine, kellele saavad osaks erakordsed 

katsumused. Oma filmide naispeaosadesse on Trier värvanud esimese suurusjärgu tähti 

nii teatri- kui muusikamaailmast (Emily Watson, Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Charlotte 

Gainsbourg, Björk), keda neis rollides on saatnud ka märkimisväärne edu.

Trieri filme on iseloomustatud kui hämaraid, süngeid, apokalüptilisi ja provokatiivseid 

rännakuid inimhinge salasoppidesse. Provokatiivne käitumine iseloomustab tema persooni 

ka igapäevaelus. 2011. aasta Cannes´i  filmifestival kuulutas ta persona non grataks 

pressikonverentsil tehtud natsistlike seisukohavõttude pärast, ehkki hilisemas selgituses Trier 

kinnitas, et ta pole ei nats ega antisemiit.

Hetkel töötab von Trier filmi kallal, millest ta võtab 33 aasta jooksul üles igal aastal kolm minutit 

eri kohtades üle Euroopa. Projekt algas 1991. aastal, nii et esilinastus peaks olema aastal 2024. 

Lisaks alustas ta 2016. aastal uue telesarja võtetega, mille pealkiri on „Maja, mille ehitas Jack.”



Lars von Trieri filmid

Orhideeaednik, 1977

Õnneseen Menthe, 1979

Nokturn, 1980

Viimne üksikasi, 1981

Vabastuspildid, 1982

Kuriteo element, 1984

Epideemia, 1988

Medea, 1988

Euroopa, 1991

Kuningriik, 1994 – 1997 (4-osaline telefilm)

Laineid murdes, 1996

Idioodid, 1998

Tantsija pimeduses, 2000

D-dag, 2000

Dogville,2003

Manderlay, 2005

Kõige selle juht, 2006

Antikristus, 2009

Melanhoolia, 2011

Nümfomaan, 2013



Vivien Nielsen (s. 1963), taani näitlejanna, töötanud paljudes erinevates Taani teatrites. Hiljem 

proovinud kätt ka lavastaja, dramaturgi ja filmistsenaristina. Hetkel üks Taani produktiivsemaid 

ja mängitumaid dramaturge. Vivien Nielseni dramatiseeringut filmistsenaariumi „Laineid 

murdes” põhjal on mängitud Taanis, Soomes, Rumeenias ja Saksamaal.

Peter Asmussen (s 1957). Tuntud ja rohkelt auhinnatud taani dramaturg ning fimistsenarist, 

kirjutanud ligi 30 näidendit. Tema minimalistlikku stiili on võrreldud Becketti ja Pinteriga. 

Valdavalt kujutab ta kaasaegsete inimeste igapäevaelu, kuid lisab sellele teatud sümbolistliku 

või müstilise varjundi. Oli Lars von Trieri filmi „Laineid murdes” kaasstenarist.

David Pirie (s 1953), briti kirjanik, stsenarist ja produtsent. Alustas oma karjääri ajakirjaniku 

ja filmikriitikuna. Tema loomingu põhiosa moodustavad film noir stiilis krimilood ja trillerid, 

samuti selle žanri klassika põhjal loodud adaptatsioonid. 1997. aastal pälvis mitu auhinda BBC-

le loodud filmistsenaariumi „Naine valges” (Wilkie Collinsi samanimelise romaani alusel) eest. 

Oli Lars von Trieri filmi „Laineid murdes” kaasstsenarist.

2016. aastal esietendus Philadelphia Ooperis „Laineid murdes” filmistsenaariumi alusel loodud 

samanimeline ooper (helilooja Missy Mazzoli). 



„Ei ole just palju tegevusi siin maailmas, mida oleks võimalik korda saata ilma kellelegi haiget 

tegemata. Iga sinu hingetõmme võib kellelegi haiget teha.  Seega pead igal hetkel otsustama, 

kuidas ja mil viisil see haigettegemine  seekord aset leiab. Ma saaksin seda võrrelda kalade 

püüdmisega. Muidugi on mul neist omamoodi kahju, aga samas olen mõelnud, et kui ma tõmban 

ühe kala välja, siis teeb see ruumi mõnele teisele kalale, kes saab nüüd tunduvalt õnnelikumaks, 

nii et kokkuvõttes saab temast üks väga õnnelik väike kala. Sa võid siit veelgi edasi mõelda – 

äkki see väljatõmmatud kala põdes parajasti depressiooni ja soovis ise oma elu lõpetada, aga ta 

lihtsalt leidnud selleks võimalusi? Ega see polegi nii kerge, kui sa juhtud olema kala. Ma pigem 

ei tahaks teada, mida üks pirakas lõhe, kes on elust väsinud, tahaks oma eluga ette võtta.”

Lars von Trier



JANTE SEADUS
Taani päritolu norra kirjanik Aksel Sandemose (1899-1965) avaldas aastal 1933 romaani  „En 

flyktning krysser sitt spor” (Põgenik ületab oma jäljed). Romaan kirjeldab peategelase Espen 

Arnakke täiskasvanuks saamist väikelinnas Jantes 20. sajandi algul. Nn Jante seadus (taani 

ja norra k Janteloven; rootsi k Jantelagen, soome k Janten laki) on tänaseks kujunenud 

skandinaavia kultuuris omaette terminiks. See kujutab endast grupikäitumist, mis kritiseerib 

üksikute edu ning saavutusi vääritu ja sobimatuna. Mitte kellelgi ei ole lubatud ülejäänud 

kogukonnas silma paista, heakskiitu pälvib vaid kollektiivne edukus.

EV eelmine president Toomas Hendrik Ilves on tõdenud ühes intervjuus: „Me ei usalda end seni, 

kuni „mainekas Economist” ütleb, et keegi on tõesti keegi. Kui sa saad sellelt mainekalt ülikoolilt 

või ajalehelt või korporatsioonilt kinnituse, et mingi asi on hea, siis ongi. Aga me ise ei ütle, et 

mingi asi on hea. Arvo Pärt polnud meile hea seni, kuni ta sai välismaal kuulsaks. Seetõttu – 

kuni sa ei saa väljastpoolt kinnitust, et oled hea, seni niidad ise endast ja teistest üle. Aga samal 

ajal nõutakse suurt lugupidamist oma kultuuri vastu. Teine pool on see, et oled justkui rahvuslik 

omand. Laulja Vaiko Eplikule ähvardati peksa anda, sest ta ei pääsend Eurovisiooni lauluvõistlusel 

eelvoorust edasi. Siin kehtib Jante seadus. See ütleb muuseas, et sina ei pea mitte uskuma, 

et sa oled keegi ja samuti: ära arva, et sa võiksid meist parem olla, ära arva, et sina võiksid 

siin teisiti teha, ära arva! Eestis vohab see seadus eriti võrgukommentaariumis, kus asjaliku 

diskussiooni asemel liiga tihti esineb sellest seadusest lähtuv argumentatsioon. Argumentide 

asemel püütakse vastaspoolt igal võimalikul kombel maha teha. Paljud eestlased ei oska seda 

hinnata, mida on saavutatud. Ilmekaks näiteks on vinguvad ja virisevad kommentaatorid, kes 

osalt tuulutavad alaväärsuskomplekse ja pole millegagi rahul.” (Eesti Päevaleht, 19.02.2011)



Nn Janteloven (Jante linna seadus) on kokku võetav kümne käsuna

1. Ära arva, et sa oled keegi!

2. Ära arva, et sa oled sama hea kui meie!

3. Ära arva, et sa oled meist targem!

4. Ära arva, et sa oled meist parem!

5. Ära arva, et sa tead rohkem kui meie!

6. Ära arva, et sa oled midagi enamat kui meie!

7. Ära arva, et sa millekski kõlbad!

8. Sina ei ei tohi mitte meie üle naerda!

9. Ära arva, et keegi sinust hoolib!

10. Ära arva, et sa võid meile midagi õpetada!

Allikad:

https://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_Jante 

Helk, Vello. Jante seadusest. Vaba Eesti Sõna, 23.01.2012



Ruti lugu

Juuda suguharusse kuulunud Elimelek ja tema naine Noomi asusid Moabimaale elama. Nende 

kaks poega abiellusid moabitaridega, kellest üks oli Rutt. Elimelek suri peagi, varsti järgnesid 

talle mõlemad pojad, ja nii jäid  Elimeleki naine ja mõlemad miniad leseks. Moabimaal ei jäänud 

lesknaisel muud üle kui nälgida või hakata prostituudiks. 

Noomi otsustas pöörduda tagasi koju Petlemma. Üks minia otsustas jääda Moabi, aga Rutt läks 

koos ämmaga Petlemma. Rutt läks Noomi sugulase Boasi põllule mahapudenenud viljapäid 

korjama. Kui Noomi sai teada, et Rutt on hakanud Boasile meeldima, valmis tema peas plaan. 

Iisraellaste muistne seadus määras nii, et kui abielumees sureb lastetuna, siis peab tema lähim 

meessugulane abielluma tema lesega. Boas oli Ruti kadunud kaasa lähedane sugulane ja 

piisavalt heal järjel, nii otsustas Noomi, et Rutt peab temaga abielluma, see kindlustaks ka tema 

enda tuleviku. 

Lõikuspeo ajal toimus Boasi valdustes suur pidu. Peremees väsis ja uinus, Rutt puges tema 

kõrvale. Keset ööd üles ärganud, palus Boas samas Ruti kätt. Noomi plaan oli korda läinud. 

Üheksa kuu pärast tõi Rutt ilmale Oobedi, kellest sai Iisaraeli kuninga Taaveti vanaisa.

„Ära käi mulle peale, et ma sind maha jätaksin ja pöörduksin tagasi su juurest, sest kuhu sina 

lähed, sinna lähen ka mina, ja kuhu sina jääd, sinna jään minagi! Sinu rahvas on minu rahvas ja 

sinu Jumal on minu Jumal!” (Rutt 1: 16)



Marian Heinat

sündis 1989. aastal Raplas. Kogu teadlik lapsepõlv möödus aga Muhu saarel Hellamaa külas 

Kurise talus.

Hellamaa Algkool, Muhu Põhikool, Saaremaa Ühisgümnaasium. Kooli ajal korjas auhinnalisi 

kohti kirjandus- ja luulekonkurssidel. Enne Lavakunstikooli astumist õppis aasta Tallinna 

Ülikoolis eesti filoogiat. 

2014. aastal lõpetas lavakunstikooli 24. lennu ja asus draamanäitlejana tööle Vanemuise 

teatrisse, kus tänaseks jõudnud mängida kümmekond rolli.

Ivo Uukkivi 

Sündis 1965. aastal Tallinnas. Elanud ja töötanud samas kuni tänaseni.

Tallinna 2. Keskkool, Tallinna Polütehnikum, Lavakunstikooli 15. lend

Teinud ligemale sada teatrirolli, olulisemad neist Mati Undi, Ingomar Vihmari ja Uku Uusbergi 

lavastustes.

1992. aastast kuni tänaseni Eesti Draamateatri näitleja. Osalenud ka Tartu Teatrilabori, Von 

Krahli Teatri, ühenduse R.A.A.A.M lavastustes. Üle kümne filmirolli, rohkesti osatäitmisi 

seriaalides, telelavastustes, kuuldemängudes. Tegutsenud ka produtsendina.

Lisaks teatrile teostanud end muusiku ja maalikunstnikuna. Punkansambli Velikije Luki solist, 

esinejanimi Munk.



KOJU MINNES

Ma lähen koos Sinuga koju, Sinu koju,

  Sinu koju;

ma lähen koos Sinuga koju, Sinu

  õndsalikku koju;

ma lähen Sinuga koju, Sinu koju;

   Sinu koju;

ma lähen koos Sinuga koju, mis on kõige

  õndsuse allikas.

Vana keldi palve, tõlkinud Valda Raud



KAADER LAINEID MURDES FILMIST, BESS - EMILY WATSON, JAN - STELLAN SKARSGÅRD



Teatrijuht Toomas Peterson

Draamajuht Tiit Palu

Muusikajuht Paul Mägi

Balletijuht Mare Tommingas

Lavastusala juht Rait Randoja

Lavatehniline ala Rello Lääts, Veljo Rüütli,  

Aare Kiho, Raido Kits, Siim Naaber, Aigar Kikkas 

Dekoratsiooniala Marika Raudam, Innari Toome, Ain Austa, Andres Lindok,  

Katrin Nigumann, Leenamari Pirn, Terje Kiho, Sirje Kolpakov, Armin Luik, Aleksander Karzubov, 

Indrek Ots, Mart Raja, Tarvo Vassil, Arvo Vassil, Eino Reinapu, Mait Sarap

Grimmiala Anne-Ly Soo, Viktoria Rüster, Erle Vannus

Kostüümiala Ivika Jõesaar, Ruth Rehme-Rähni, Külli Kukk, Edith Ütt, Ivi Vels, Heli Kruuse,  

Natalja Malinen, Luule Luht, Tia Nuka, Olga Vilgats, Kaire Arujõe, Riin Palumets, Irina Medvedeva, 

Valentina Kalvik, Inkeri Orasmaa, Daisy Tiikoja, Elli Nöps, Anneli Vassar, Marit Reinmets,  

Juta Reben, Malle Värno, Hillar Kaag, Henn Laidvee

Riietusala Raina Varep, Kadri Kangur, Anu Kõiv, Katrin Pullmann

Rekvisiidiala Liina Martoja, Angelika Aun, Kaie Uustal, Kadri Kaur, Ave Liivamägi

Valgustusala Andres Sarv, Jaanus Moor, Madis Fuchs, Raul Telliskivi

Heli- ja videoala Andres Tirmaste, Indrek Asukül

Kavalehe koostas Sven Karja, kujundas Katrin Kelpman
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Tere tulemast Vanemuise teatrisse!



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, Andrus Ansipit, Mart Avarmaad,  

Alar Kroodot, Kalev Kaset, Mati Kermast, Eero Timmermanni, 
Tartu linna, Vanemuise advendikontserdil annetajaid.

Ametlik hotellipartner Tartus Ametlik hotellipartner Tartus Ametlik hotellipartner Tallinnas

Aasta toetaja Ametlik autopartner

AS GIGA on Vanemuise Sümfooniaorkestri Kassitoome tasuta suvekontserdi peasponsor.
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