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SAATEKS

Kogumiku „Vaateid eesti nüüdisteatrile” pearõhk on uutel ilmingutel ja 
muutustel tänapäeva eesti teatris. Seda perioodi kirjeldades on kõneldud 
liigilisest mitmekesisusest ja killustumisest ning tervitatud väiketeatrite 
teket ja esiletõusu. Kogumiku autorite peamised küsimused puudutavad 
nii esile kerkinud esteetikaid kui ka kunstiliste arengutega tihedalt seotud 
struktuurseid ja institutsioonilisi muutusi. Fookuses on teatrinähtused ja 
-suundumused kahel kümnendil, Eesti taasiseseisvumisest kuni 2000. aas-
tate lõpuni, kuid vaadatakse ka kaugemale minevikku, ja mõneski artiklis 
liigutakse üle nullindate piiri, peaaegu tänasesse päeva välja.

„Vaateid eesti nüüdisteatrile” on välja kasvanud kahest konverentsist: 
Eesti Teatriuurijate Ühenduse aastakonverents 2011 „Eesti teater sajandi-
vahetusel: suur pauk?”, mis keskendus 1990. aastate teatrimaastikul toimu-
nud muutustele, ja 2013. aastal peetud konverents „Nulli ja lõpmatuse 
vahel: eesti teater 2000. aastatel”, mille korraldas vahepeal uuenemise läbi 
teinud Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute Ühendus. Siiski ei ole tegemist 
konverentsiettekannete publikatsiooniga: enamik artikleid põhineb küll 
autorite ettekannetel, ent need on edasi arendatud, mõned artiklid on aga 
kogumiku jaoks tellitud. 

Terviklik ja kõikehõlmav ajalooraamat lähimineviku teatrist on veel 
valmis kirjutamata, küll aga võiks siinset kogumikku pidada ettevalmis-
tuseks tulevasele teatriajaloole, mis jätkaks kollektiivses monograafi as „Eesti 
sõnateater 1965–1985” (2015) läbikirjutatud arengulugu ja täiendaks 
Jaak Rähesoo ülevaateteose „Eesti teater” (2011) nüüdisaega käsitlevaid 
peatükke. Samuti täiendab „Vaateid eesti nüüdisteatrile” varem ilmunud 
artikli kogumikke: Tartu Ülikooli teatriteaduse õppetooli „Interaktsioonid. 
Eesti teater ja ühiskond aastail 1985–2010 ” (2010) ja Eesti Teatri Agentuuri 
„Eesti näitekirjanduse 20 aastat ” (2014). 

Kogumikust leiab nii mõne valdkonna ülevaatlikke  käsitlusi kui ka 
kitsa matele nähtustele või probleemidele pühendatud kirjutisi. Esimesse 
liiki kuuluvad nüüdisteatri üldisemat laadi kaardistused, nagu Jaak Rähe-
soo põhjalik käsitlus eesti alternatiivteatrist ja Luule Epneri kaasaegsemaid 
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suundumusi jälgiv artikkel, samuti kitsamate valdkondade ülevaate artiklid: 
Heili Einasto ja Evelin Lagle annavad ülevaate kaasaegse tantsu ja balleti-
teatri arengust, Liina Unt vaatleb lavakujundust ja -tehnikat, Kirsten Simmo 
teatrit noorele vaatajale, Katri Aaslav-Tepandi kirjutab teatrihariduse vallas 
toimunust, rõhuga 1990ndatel, ja Madli Pesti eesti teatri väliskontaktidest 

ning välismõjudest meie teatris. Teises rühmas on kõigepealt kaks  artiklit, 
mille huvikeskmes on nüüdisteatri suhestumine uue meedia ja tehno-
loogiaga: Riina Oruaas kirjutab uue meedia käsitamisest ja kasutamisest 
üldisemalt ning Andrus Laansalu tehnoloogilisest teatrist, mille loojaid ta 
ise on. Anneli Saro uurib lavastajapositsiooni muutumist sõnateatris 20. ja 
21. sajandi vahetusel. Madis Kolgi artikkel tegeleb postmodernismijärgsete 
esteetikatega tänapäeva teatris. Teatrisüsteemi, mis on viimaste kümnen-
ditega põhjalikult muutunud, vaatleb Ott Karulin, võttes fookusesse uute 
teatrite ja agen tuuride tegevusstrateegiad ning seletades nende valikute 
põhjusi.

Nende suundumuste ja nähtuste kõrval, mida kogumikus lähemalt uuri-
takse, on mõistagi teisi, mida artiklites ei puudutata või millest kirjutatakse 
vähe – koostajad ei seadnud eesmärgiks kõike katvat ja sidusat käsitlust, 
vaade test eesti nüüdisteatrile ei teki ega peagi tekkima täiesti terviklikku 
pilti. Seetõttu leiab traditsiooniline teater vähe tähelepanu, kõrvale on 
jäänud muusikateater, ning mis peamine, üksnes põgusalt on juttu näitleja-
loomingust. Need ja teisedki lüngad peab täitma ulatuslikum teatriajalugu. 

Kogumiku koostamist ja avaldamist on toetanud Eesti Kultuurkapi-
tali näitekunsti sihtkapital, Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute Ühendus ning 
Tartu Ülikooli baasfi nantseeritav teema „Ülevaateteose „Eesti nüüdisteater” 
kirjutamine”. Täname!

Koostajad




