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Üks järjepidevamaid kultuurisaateid Eesti televi-
sioonis on saatesari „Lennud“, mida on Eesti Te-
levisioonis praeguseks näidatud juba 20 aastat. 
Sari keskendub Eesti Muusika- ja Teatriakadee-
mia lavakunstikooli lendudele, selles räägitakse 
kooli vilistlaste ja nende õpetajatega ning näida-
takse videoid ja fotosid. Kuna teatrikooli lõpeta-
mised on igal teisel kevadel, on ka saated lendu-
dest alates 17. saatest eetris olnud üle aasta. Te-
gu on kultuurisaatega, mis annab olulise panu-
se eesti kultuuriloosse.

Näitlejad on ajakirjanduses ühed kesksed per-
soonid. Auditoorium tahab ajalehte lugedes või te-
leviisorit vaadates näha tuttavaid tegelasi, kellele 
kaasa elada ja kellega ajutiselt  isegi samastuda. Po-
liitikud pakuvad selleks halba varianti — nende 
tööl võib olla küll suur otsene mõju kodanike elu-
le, kuid neid nähakse siiski pigem igavate ning 
maksumaksjate aja ja raha röövijatena. Lauset „Po-
liitika mind ei huvita“ kuuleb tavakodanike vest-
lustes üsna tihti. Näitlejatega on teine lugu. Nen-
de ülesanne on inimestele meeldida. Pärast pikka 
päevatööd tahab tüüpiline inimene mõelda mille-
legi muule kui argimuredele. Meelelahutus on hea, 
samas on hea ka mõtteliselt liikuda hoopis teistsu-
gusesse maailma, kus on väljamõeldud tegelased 
ja probleemid — kus näeb midagi sellist, mida töö-
nädala jooksul ette ei tule. Kui on rohkem aega, 
saab minna teatrisse või kinno ja n-ö „suurel ek-
raanil/laval“ tegutsejatele kaasa elada. Lihtsam va-
riant on aga jääda koju teleekraani ette. 

Näitleja kui avaliku elu tegelane

Just näitlejad on need, kes pakuvad vaatajatele või-
maluse siseneda maagilisse maailma. Nende iga-
päevatöö on tegutsemine avalikus sfääris, rollide 
täitmine publiku ees. Paljud näitlejad osalevad fil-
mides, teleseriaalides, saadetes ja ka reklaamides. 
Nähtav olemine on selles ametis sisuliselt vältima-
tu. Näitlejate kehastatud rollid võimaldavad vaa-
tajatel kogeda laia tunnetespektrit, tegelastele kaa-
sa elades tunda viha, armastust, ängi ja rõõmu. 
Vaatajakogemus ei piirdu aga ainult sellega, vaid 
annab võimaluse arutleda ka oma elu muutuste 
üle, õpetab tegema selgemat vahet „õige“ ja „vale“ 
vahel ning avardab paljuski silmaringi. Lisaks tu-
leb mängu hariduslik aspekt.

Televisioonil, mida võib käsitleda sotsiaalse teks-
tina, mis täidab kogu kultuuri, on inimpsüühika-
le meediakanalite hulgas ehk kõige suurem mõju: 
erinevalt näiteks raadiost edastab see lisaks helile 
ka liikuvat pilti, mille korralikuks jälgimiseks tu-
leb süveneda. 

Rääkides saatesarjast „Lennud“, võib välja tuua 
selle positsiooni Eesti kultuurivälja ühe edendaja-
na. Saade on märgilise tähendusega. Teater on ju-
ba iseenesest sümboliline maailm, ja nii on seda 
ka näitlejaid portreteeriv saatesari, mis peab lisaks 
vastama ka televisiooni nõuetele. Iga lennu jaoks 
on üks ülevaatlik saade. Indiviidide eraelu  süga-
valt ei lahata — selleks napib aega. Saadetes valit-
seb soe sõbralik õhkkond, sest eesmärk on iga kur-
sust, mis on teatrikooli vastuvõetute väikest arvu 
vaadates pigem sõpruskond, tutvustada just nen-
de endi tegemiste ja mälestuste põhjal. Terav krii-
tika ega konfliktsus sellisesse formaati ei mahu, 
kuigi üksikutel kordadel toimetaja tõepoolest pro-
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votseerib intervjueeritavaid mõne negatiivse emot-
siooni mõjul rohkem rääkima. Saatesarjaga kok-
kupuutunud näitlejad, kellega mina rääkisin, rõ-
hutasid võimalust minna teemas süvitsi, rääkida 
inimestest nende tööde keskel, tuues näiteid koo-
liajast ja hilisemast, et vaataja saaks osa vahenda-
tud, kuid siiski isiklikumast näitlejatöö kogemu-
sest. Näiteks XX lennu lõpetanud Evelin Võige-
mast tunnistas, et teda kurvastab, et hilisem mee-
diakogemus on  võrreldes „Lendude“  saatega hoo-
pis pealiskaudsem, n-ö kollane.

Telesari „Lennud“ kultuuriloo loojana

Eelnevast johtub, et telesaade „Lennud“ ei piirdu 
ainult teatritegelaste ja vaatajate vahendaja rolliga. 
Sarjast on saanud lisaks „saatelisusele“ ka kultuu-
riloo looja, sest see pakub võimalust hoida pika aja 
vältel silma peal mitte ainult näitlejate arengul ja 
kasvulaval, vaid ka teatrielus üldisemas plaanis toi-
muvatel muutustel. Kuigi iga saade keskendub 
konkreetsele kursusele, on terve sarja puhul siiski 
märgatav oma järjepidevus ja areng. Ühe saate 
jooksul võib näha ja kuulda, kuidas üks või teine 
näitleja või lavastaja on kooliaastatega arenenud, 
mis rolle selle aja jooksul täitnud teatrilaval ja fil-
mides, mis on muutunud tema mõtlemises ja aru-
saamises maailmast. Sarjas saavad sõna ka inime-
sed, kes olid kunagi lavakooli tudengid ja hiljem 
juba õpetasid seal koolis ise, „päriselust“ saadud 
kogemuste võrra rikkamad ja targemad. 

Saate kaudu saame täheldada ka näitlejate üldi-
se meelsuse muutumist ajas. On olnud igas mõt-
tes eeskujulikke kursusi, kus kõik teatritudengid 
on teinud täpselt nii, nagu õppejõud tahtsid. On 
olnud boheemlaslikke ja mässumeelseid lende, kust 
on pärit teatrit uuendanud näitlejad ja lavastajad, 
uute teatrite loojad. On selliseid näitlejaid, keda 
me teame nüüd hoopis muusikute, teletöötajate või 
ärimeestena. Telesaade „Lennud“ uurib, kust need 
teatritegelased on saanud mõtteid, mis on meie 
kultuuripilti muutnud. Saade võimaldab koosta-
da ka omalaadse arhiivi ühe kooli ja suure osa ko-
haliku teatrimaailma arengu kohta, mis on palju-
dele kättesaadav ja hästi vormistatud. See on oma-
laadne inimlik kultuurimälu meie telepildis.  

Saateid „Lennud“ saab vaadelda kui sarja, mil-
le tegemisel on kaks selgelt eristatavat perioodi: 
saated, mis on salvestatud ja esmakordselt eetris-

se läinud retrospektiivselt, ning saated, mille sal-
vestamine ja eetrisseminek on toimunud kursuse 
kooliajal. Saadete nn järelejõudmisega lendude lõ-
petamistempole jõutakse punkti, kust edasi saab 
saateid hakata tegema juba kooli lõpetavatest noor-
test näitlejatest ja lavastajatest. Ilmselt annab see 
rohkem aega teemale pühenduda ja väiksema aja-
lise distantsi, et kooli ja näitlejate elust olulist sisu 
välja noppida. Esimesed saated valmisid kolme 
aasta jooksul, hilisemate lendude puhul oli juba 
nende kooli astudes teada portreesaate tulek ning 
materjali kogumiseks oli aega. Saatesarjas „Len-
nud“ osalevad  näitlejad avalikkuses  telekanali va-
hendusel, nii valisin saadete uurimiseks kolm foo-
kust: missugune on näitlejate meediakuvand nen-
de endi arusaamade järgi, kuidas seda võib tõlgen-
dada saatesarja „Lennud“ kaudu ja kuidas on näit-
leja kuvand ajas üldisemalt muutunud.

Näitleja roll ja kuvand  
isiklikul tasandil

Näitleja peab praktikute endi arvates vastama mit-
mele nõudmisele, mis seostuvad eelkõige kohane-
misvõime, esinemisjulguse ja empaatiavõimega.1 

Need omadused  hoiavad näitlejat laval nii, et see 
on mõnus talle endale (lihtsam rolli sisse elada ja 
seda edasi anda) ja ka publikule (näitleja ja eten-
dus on usutavad). Näitlemine põhineb paljus isik-
likul läbielamisel. Praktikute arvates on näitlejaid 
kahte sorti: ühed on eraelus märkamatud, aga la-
val säravad, teised on näitlejad kogu aeg ja igal 
pool. Saatesarjaga „Lennud“ on praktikud rahul 
ja hindavad kõrgemalt pigem vanemaid saateid, 
millel on juures üldistused ja analüüs.

EMTA teatrikooli II lennu lõpetanud teletoime-
taja Anne Tuulingu sõnul on näitlemine hingeli-
ne asi. 

See on ränkraske töö ja selles mõttes elamise viis, 
et kui teatrile sõrme annad, siis oled kadunud. 
Nii naljakas kui see pole, ega see ei kao terve elu 
jooksul ära. See on midagi niisugust, mis on sul 
sees.2 

Ilmselt on näitlemine ka tööväliselt seotud Stanis-

1 Kalju Orro (Koost). Lavakooliraamat 1 ja 2. Tallinn: Eesti Teatriliit, 
2007 ja 2010.
2 Intervjuu Anne Tuulinguga, 2011.
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lavski meetodiga, mille järgi tuleb rolli sisse elada 
oma tegelaskuju tundeid läbi elades. Tuulingu mõt-
tega võib tuua paralleeli, et näitleja on näitleja iga 
hetk, 24 tundi päevas, seitse päeva nädalas. Üks 
asi võib olla lava jaoks rolli ettevalmistamine ja sel-
les mõttes näitlemine, aga samamoodi saab sisse 
elada mingisse teise ametisse, olles igal hetkel val-
mis näitlema.

Pidevat rolli ja ameti läbielamise teooriat kinni-
tab V lennu saates Martin Veinmann: 

Kohutavalt raske on harjuda mõttega, et näitle-
ja väljendusvahend ongi ta ise: tema liha, tema 
veri, tema närvid — kõik, mis temas on. Mitte 
see, et ma mõtlen midagi geniaalset ja kirjutan 
selle üles või ei kirjuta. See tähendab ühte: et näit-
leja maksab kõik oma isikliku tervisega kinni, 
[---] oma isikliku läbielamisega.3 

Näitleja mõistest saatesarjas palju ei räägita, oluli-
sem on kursuse ühtekuuluvustunne või siis pigem 
just eraldihoidmine. Siiski võib 20 saate lõikes kok-
ku võtta näitlejate arvamused näitlejast ja näitle-
jaks olemisest. 

Aivar Tommingas VIII lennust:

Kui näitleja on näitlejaks sündnud, siis ta on näit-
leja ja kool aitab tal ainult sellele kogemusi lisa-
da, et oma anne laval lõplikult maksma panna. 

Andrus Vaarik X lennust lisab: 

Ma tunnen, et see, mis toimub hommikul ja lõu-
na ajal, õues ja väljaspool teatrit, sellest ma aru 
ei saa, aga need reeglid, mis õhtul laval on, neid 
ma enam-vähem valdan. 

Võiks öelda, et näitleja on näitlejate endi jaoks eral-
diseisev isik. Keegi, kes ongi ennekõike näitleja, 
kelle isiku defineerib lava- ja näitlemiskogemus,  
miski, mis seisab eespool kas või perekonnaseisust, 
rahanduslikust olukorrast või usutunnistusest. 
Kool saab aidata talle kõige paremini sobiv eksis-
teerimisviis näitlejana üles leida ja selleni jõuda. 
III lennu saates ütles toimetaja Reet Neimar: 

Näitleja isikupära ei ole kooliajal tihtipeale veel 

3 Saatesari „Lennud“: Lavakunstikooli V lend. ETV teatrisaated, 1992.

välja kujunenud, oskustest rääkimata. Ja ometi 
vilksatab neis teatrikooli tundides ja eksamieten-
dustes midagi üsna ainulaadset. Noored inime-
sed kompavad oma piire ja leiavad oma loomin-
gulist tuuma. Siin parasjagu sünnib tulevane isi-
kupära, näitleja aura. 

Seega, tudengid ei olegi veel näitlejad. Küll aga 
teatrikoolis kujundatakse näitlejaks — seda ei tee 
tingimata kool või õpetajad, vaid täiesti vabalt võib 
see kujundaja olla ka noor ise. Saadetes osalenud 
hilisemate lendude kohta on nii toimetajad kui ka 
osalejad märkinud, et kursuse ja noorte näitlejate 
kohta ei saa veel üldistusi teha. Ehk on asi aga hoo-
pis selles, et tegu ei olegi veel väljakujunenud näit-
lejatega, vaid lihtsalt noorte inimestega, kes on või-
melised näitlejaks saama.

Näitleja roll saates

Saatetasandil saab öelda esiteks seda, et lendudel 
endil saatesarja alguses erilist kaasarääkimise õi-
gust polnud. Alles siis, kui retrospektiivsete saa-
dete osa läbi sai, anti ka lendudele endile rohkem 
sõnaõigust, tunnistab Anne Tuuling, üks saatele 
alusepanijatest. Tõsi, seda kasutasid vähesed, vaid 
XVII lend on seni ainus, kes kirjutas saate stsenaa-
riumi ise. Esimesed ideed pakkusid välja küll saa-
te toimetajad, aga saate kangelastel oli võimalus 
nendega nõustuda või mitte, samuti ka ise midagi 
välja pakkuda. Enamasti ei olnud võttepaikadel 
mingit sisulist kaalutlust, pigem taheti lihtsalt koos 
näiteks linnast välja sõita. Konkreetseid pakkumi-
si, mis kursuse saate ülesehitust tugevasti mõjuta-
sid, tegi XIV lend, kes tahtis enda lugu Vilsandil 
filmida, ja nimetatud XVII lend.4

Saatesarjas tuuakse esile, mis lennule tervikuna 
on iseloomulik olnud. Näiteks II lennu saates pöö-
ratakse palju tähelepanu Noorsooteatrile, mille põ-
hitrupi moodustaski just see lend. VI lendu kirjel-
dab saate toimetaja kui „õnnetut kursust“, sest suur 
osa neist ei lõpetanudki kooli. XI lend tegeles Ees-
tis ringirändamise ja etenduste andmisega, mis-
tõttu nimetatakse saadetki rändteatri-saateks. XV 
lend oli ainus, kes pole  remondi tõttu lavakunsti-
kooli õiges majas üldse õppinud, saadet kannab 
asendusmaja teema. XVII lend raamis saate hoki-

4 Intervjuu Anne Tuulinguga, 2011.
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meeskonna stiili. XVIII lennu intervjuud on teh-
tud bussisõidul ühte Lahemaa mõisa. XIX lend ka-
sutas rongi ja loomaaia temaatikat. 

Üksikult saab pildi XX lennu lõpetajatest, nen-
de saates võrreldakse noori nende esimestel koo-
linädalatel ja kooli lõpus ning antakse kursuse-
kaaslaste iseloomustused iga inimese kohta. Samas 
ei saa selle saate puhul korralikku kursuse üldpil-
ti. Mingil määral toimivad kursusest ja üksikutest 
liikmetest kuvandi loomise sümbioosina XVII ja 
XVIII lennu saated. Esimeses kirjeldab iga lõpeta-
jat juhendaja Kalju Komissarov. XVIII lennu saa-
tes kirjeldavad kursusekaaslased üksteist ise. Kur-
suseõde Kleer Maibaumi iseloomustab näiteks 
Andres Roosileht nii: 

Kleer on väga kindlameelne, väga vastutusvõi-
meline, ja mis on oluline, väga töökas. Hästi 
töökas.5 

Varem, XVI lennu saates maalitakse noortest konk-
reetsemaid pilte veel vähe. Vaid Ain Mäeots toob 
välja, et üksmeelselt leiti, et Margus Jaanovits on 
kursuse kõige edevam poiss. Rohkem ongi indi-
viidide iseloomustamisele tähelepanu pöörama ha-
katud saadete teises laines.

Näitleja esituse muutumine ajas

Ajas ei ole näitleja esituse viis eriti muutunud. En-
diselt hinnatakse näitlejana inimest, kes on em-
paatiavõimega, tundlik, aktiivne ja avatud natuur, 
kellel on olemas suhtlemisoskus, kujutlusvõime, 
tahe ja valmisolek midagi laval ära teha.6 Küll aga 
nentisid intervjueeritavad, et kuigi näitlejaks sobi-
vuse omadused on jäänud põhijoontes samaks, on 
inimesed ise muutunud. Esimesi ja hilisemaid len-
de võrreldes on lõpetajad muutunud nooremaks 
ja targemaks (viimast küll eelkõige tänu info pa-
remale kättesaadavusele). Ja kui näitlejad ise ajaga 
ei muutu, on midagi korrast ära — ja muutuda tu-
leb julgelt koos oma vanusega.

Muutust saatesarja loomes saab kindlasti seos-
tada „Lendude“ kahe perioodiga. Esimeses osas, 
retrospektiivsetes saadetes, on esialgne pilt näitle-
jatest juba loodud, sest lennud on kooli lõpetanud 
ja suur osa näitlejatest teatrites või muudel aladel 
5 Saatesari „Lennud“: XVIII lend — teel…. ETV teatrisaated, 1998.
6 K. Orro 2007.

tööl. Teatrikülastajad ja lehelugejad teavad neid nä-
gupidi ja on nende tegemistega kursis. Ajaline dis-
tants võimaldab tutvustamisele lisada ka kokku-
võtted ja analüüsi, mida hilisemate saadete puhul 
veel teha ei saa — lennud on alles kooli lõpetamas, 
noortel näitlejatel töökogemust vähe ja seda, mis 
neist edasi saab, võib vaid arvata. 

Suur osa EMTA lavakunstikooli lõpetajatest, kes 
on pärast lõpetamist ka ise seal õpetanud, arvab, 
et näitlejaks pürgiva inimese põhilised omadused 
ei ole ajaga muutunud. Seda on näha esimeste len-
dude saates, kus ealine koosseis oli väga erinev.  
Teise lennu lõpetanud Tuuling ootas teatrikooli 
minekuga aastaid pärast keskkooli lõppu,7 Kersti 
Kreismann viiendast lennust tõdes, et kursusel 
olidki kõik erinevad. 

Vanuseliselt olime ka erinevad: Martin oli pesa-
muna, 17, Jaak Tamleht 27 — kümme aastat oli 
vahet.8

Ajaga on amet raskemaks muutunud. Anne Tuu-
ling meenutab, et varem sai vahel  südamesse võe-
tud, et Nõukogude Liidus ei tohtinud üht või teist 
näidendit lavastada või tuli tekstist mingeid sõnu 
ja väljendeid tsensuuri tõttu välja kärpida. Sellest 
saadi aga üle ja lahendati asjad kuidagi nii, et loo 
mõte ikkagi publikuni jõudis. Hoopis suurem mu-
re on töökoha leidmine. Kui varasemate lendude 
lõpetajatele oli suunamisega töö vähemalt kolmeks 
esimeseks aastaks kindlustatud, siis vaba turu olu-
korras on näitleja tulevik ebakindlam.9 Konku-
rents on suurem, tööandjatel on rohkem võimalu-
si valida just sellised näitlejad, keda nad 
soovivad. 

Kokkuvõte 

Saatesari „Lennud“ on ainult üks vahend, mille 
kaudu saab uurida kultuuritegelaste esitamist 
teleajakirjanduses.

Oluline on seegi, et teleajakirjandus vahendab 
ka justkui vähemärgatavaid detaile, mis ometi on 
olulise kultuurilise sõnumiga. Näiteks sedagi, mil-
line on inimeste kehahoiak, kuidas inimesed suht-

7  Anne Tuuling, Ivi Lepik. Ma jutustan teile oma loo. Tallinn: Valgus, 
2006.

8 Saatesari „Lennud“: Lavakunstikooli V lend. ETV teatrisaated, 1992.
9 Intervjuu Anne Tuulinguga, 2011.
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levad, kuidas küsimustele vastavad —  mitte ainult 
sisuliselt, vaid ka füüsiliselt. Seega võib väita, et jät-
tes kõrvale isikliku kokkupuute, on televisioonil 
tohutu jõud kanda kultuuri ja kultuuritegijaid esi-
le tuua — kellestki või millestki võimalikult adek-
vaatne mulje luua. Paraku tuleb tõdeda, et otsus-
tajateks on siin toimetajad, monteerijad ja teised 
kaameratagused isikud, kelle võimuses on kokku 
lõigata endale meelepäraseim pilt ja seda esitleda. 

Jääb vaid loota, et telemeedia ei kasuta oma nel-
janda võimu staatust kurjasti, vaid püüdleb selle 
poole, et piiratud aja kestel anda vaatajatele või-
malikult erapooletu, ent jõuline kultuurikogemus, 
mida nemad saavad edasi analüüsida.

Kultuurivälja kujundamisel on oluline roll tele-
teatri salvestustel, mis annavad pildi näitlejate iga-
päevatööst ja rollivalitsemise oskustest. Kahjuks 
on teleteatri osa praegu ETV-s nõrk.    
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