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Mõnda
Strindbergist
Stockholmis on Strindbergi kuju, musklis mees,
keda tuntakse Titaani nime all. Strindberg ei olnud ei tugev ega füüsiliselt võimekas. Titaanid olid
Kreeka mütoloogias rebelid, kes võitlesid jumalate
vastu. Skulptuur peaks väljendama Strindbergi vaimu titaanlikust.
*
Strindberg ei saanud kunagi Nobeli preemiat, kuigi
pühendas – vahest teadlikult – ühe oma hilisema
loomeperioodi Rootsi-teemaliste ajalooliste näidendite kirjutamisele. Ta pürgis n-ö rahvuslikuks
autoriks, aga ei saanud selleks päriselt kunagi, olles
inimesena selleks liiga vastuoluline.
*
Rootsis teab igaüks Strindbergi kohta kahte asja –
seda, et ta läks hulluks, ja seda, et ta mingil eluhetkel mõõtis oma peenist.

Carl Eldhi skulptuur „Titaan“ (1942) Stockholmis.

*
Strindberg kirjutas luulet, proosat, näidendeid, lühijutte, romaane, ühiskondlikke esseid ja autobiograafiaid – mitmuses! Mõne erandiga on kõik tema
žanrid kunstiliselt kõrgel tasemel ja tänini loetavad. Näidendeid tuntakse üle maailma, muud peamiselt kodumaal.
*
Lisaks kirjutamisele Strindberg maalis, olles teedrajav modernist, kelle teoseid hakati hindama alles
pärast tema surma. 2005. aastal toimus Strindbergi
näitus Londonis Tate'i galeriis, millega samal
ajal mängiti lähedalasuvas National Theatre'is
Katie Mitchelli lavastatud „Unenäomängu”. Kui
Strindbergi näidendid tegelevad inimestega, siis
ühelgi maalil inimesi näha pole. Meri, taevas, kivid, värvid, valguse muutumine, loodusjõud...
Strindbergi enese lemmikmaal oli Arnold Böcklini
sümbolistlik topeltteos „Surnute saar“ (1880–1886)
ja „Elavate saar“ (1888), mille koopiad rippusid
ka Strindbergi teatris ja millest esimene ilmub
„Unenäomängu” näidendi finaalis.
*
Strindbergi võib pidada sellise mõttelise žanri nagu
„Skandinaavia äng" üheks autoriks või esmaavastajaks. Põrgueeskojalikud brutaalselt ausad ilma
lootuseta võimukesksed peresuhted on läbiv teema

tema loomingus. Seda liini jätkab Ingmar Bergman,
kes lavastab Strindbergi näidendeid elu jooksul lugematuid kordi, sealjuures ainuüksi „Unenäomängu”
neli korda. Strindbergist ja Bergmanist jookseb liin
edasi Lars von Trierini, kelle „von" on muide inspireeritud Strindbergi hulluksminemise perioodist,
mil mees allkirjastas oma läkitusi tiitliga Rex – kuningas. Von Trier on maininud, et talle meeldis selle
žesti pöörasus ja ülbus.
*
Strindbergi lühijuttude kogu „Abielu” (1884) valgustas omaaegsete moraaalinormide kohta nii
detailselt läbi kooselamise ja seksuaalsuhete dünaamikat, et see kaevati kenderlikult kohtusse. (Ja
mõisteti kenderlikult õigeks – ehkki Strindberg
lahkus vahepeal süüdistuste tõttu Šveitsi.) Ei olnud
raske raamatust välja lugeda tema enda abielukäiku aristokraatlikust suguvõsast pärit näitlejanna
Siri von Esseniga. Oma esimese abielu teemal jõuab
Strindberg sooritada veel teise ja kolmandagi elusa lahkamise – viimaseks jääb hiljuti eesti keelde
tõlgitud „Hullu mehe kaitsekõne“ (1893) – enne, kui
abielu laguneb.
*
Strindbergi elu ja looming on läbipõimunud, tihti
mitte kõige kaunimal viisil. Strindberg ise märgib ühes oma kirjutises, et kui ükskõik millist inimest kaua aega lähedalt jälgida, jõutakse vältima-

tult järelduseni, et see inimene on vaimselt haige.
Strindbergilikku tunnetust näib tänapäeval edasi
kandvat Norra kirjanik K. O. Knausgård oma hüperautobiograafilise jõgiromaaniga „Minu võitlus“
(2009–2011), mis samuti ta oma perega tülli pööras ja kohtusse kaevati. Strindbergi viimane autobiograafiline teos kannab tähenduslikku pealkirja
„Üksi“ (1903).
*
Kuigi seda on ka vaidlustatud, langes Strindberg
ühel hetkel päriselt vaimuhaiguse küüsi. Seda nimetatakse tema Inferno-perioodiks (kestis umbes
1892–1897). Ilukirjandust ta sel perioodil ei avaldanud, küll aga pseudoteaduslikke artikleid prantsuse keeles, mis tegelesid alkeemia, müstitsistlike ja
spiritualistlike teemadega – okultism, mesmerism
jne. Sellega kaasnes psühhootiline, paranoiline seisund, mida tingis ja võimendas ilmselt Strindbergi
vaesus; ta ei suutnud katta abielude lagunemistest
tulenevaid kohustusi ja tema näidendid ei toonud
sisse. Infernos püüdsid teda aidata mitmed kunstiinimesed ja patroonid, aga ta tasus neile enamasti
varjamatu vaenu ja halvakspanuga. Keemiliste eksperimentidega Pariisis vigastas ta lõpuks oma käsi
ning viidi haiglasse.
*
Erinevalt Nietzschest, kes umbes samal ajal vaimupimedusse langes ja sealt enam kunagi ei naasnud,

tuli Strindberg uuesti kirjutamise, aga ka usu ja oma
kodumaa juurde. Tema kirjutamisstiil tegi läbi tuntava muutuse – senine naturalistlik viis, milles kõik
sündmused on seletatavad ja põhjendatavad, asendus unenäolisema ja alateadlikumaga. Suletumad,
peaaegu matemaatiliselt ülesehitatud tekstid nagu
„Isa“ (1887), „Preili Julie“ (1888) või „Võlausaldajad“
(1889) asendusid „hilise perioodi Strindbergi" avatuma struktuuriga, hüplike, sümbolistlike näidenditega nagu „Damaskusesse“ (1898), „Unenäomäng“
(1901) ja „Kummitussonaat“ (1907).
*
Strindberg ja Nietzsche olid ka kirjavahetuses, üks
viimaseid kirju, mida N. saatis enne oma lõplikku
kokkuvarisemist, oli adresseeritud Strindbergile,
kellest ta lootis oma tõlkijat ja maailmale vahendajat – allkirjastades selle Ristilöödu, juba oma vaimu
teispoolsusest. Kuigi Strindberg ahmis Nietzsche
teoseid, sattudes tema mõju alla, väljus ta sellest
ühe oma parima romaaniga „Mere rüpes“ (1890),
mis kujutab üliinimese langemist.
*
Strindbergi võib pidada samavõrd eurooplaseks
kui rootslaseks. 1880ndatel ja 1890ndatel elas ta
pikemalt Berliinis ja Pariisis, samuti Dornachis
Austrias; ta kirjutas ja avaldas ka prantsuse keeles.
Tema tutvusringkonda kuulusid näiteks kunstnikud Munch, Gauguin, Mucha. Strindbergi teine nai-

Edvard Munch, „August Strindberg".
Lithograafia, 1896

ne Frida Uhl oli kirjanik, tõlkija ja hilisem Londoni
kirjandusilma patroon, kes jäi veel Strindbergiga
abielus olles rasedaks Frank Wedekindist – järgmine väga mõjukas näitekirjanik. Munchil on näiteks
maalid „Strindberg“ ja „Kliinikus“, mis Strindbergi
portreteerivad.
*
Strindbergi eluiga (1849–1912) langeb kokku ühe
pikima sõdadevaba perioodiga Euroopas – peetud ka stabiilseimaks perioodiks maailma ajaloos.
Strindberg sündis vahetult pärast revolutsioone
Euroopas ja suri vahetult enne esimest maailmasõda. Siit oleks muidugi lihtne tõmmata järeldust stiilis: välise sõja puudumisel alustatakse sisemist; või
kasutada Nietzsche malli: rahuajal komistab sõjakas
inimene iseendale.
*
Strindbergil ei olnud kunagi ühte ideoloogiat,
alusvaadet elule, mille põhjal anda välja paradoksidest sädelevaid aforismikogusid, nii nagu meil
Tammsaarega. Põrkusid tema enese vaated eri eluperioodidel, moodustades elulise, inimliku paradoksi. Nooruses ateist, vanemas eas katoliiklane.
Alul naisõiguslane, hiljem näidendite kaudu tuntud
šovinistlike vaadete poolest. Sotsiaaldemokraat,
kellest sai üliinimese kummardaja ja hiljem jälle
– ajakirjanduseski debatte algatav – sotsiaaldemokraat. Nagu paljud teised kaasaegsed, oli Strindberg

August Strindberg

August Strindbergi maal

mõjutatud darvinismist ja selle järelkajadest, kuid
pidevas muutumises ja ajaga kaasas käisid tema
vaated nii inimpsühholoogiale, poliitikale, teadusele kui religioonile. Strindberg oli lapsest saati
kergesti mõjutatav, kahtlev, ülitundliku natuuriga.
Võib arvata, et see oli üks asi, mis tegi temast suurepärase näitekirjaniku. Ta seisis paljude ideede keskpunktis, lastes need endast läbi.
*
Et pilti veel keerulisemaks teha, siis biograafide sõnul oli Strindberg oma kolmele naisele üldiselt hea
abikaasa ja kuuele lapsele armastav isa.
*
Oma elu lõpuosas sai Strindberg päris oma teatri,
Intima Teatri, mis tegutses Stockholmis Euroopa
tolleaegse avangardi kohaselt väikse kammerteatrina ja kus lavastati aastatel 1907–1910 veerandsada
Strindbergi näidendit ning mängiti umbes 2500
etendust. Strindberg lõi kaasa ka teatri igapäevatöös,
saates näitlejatele väikseid kirjakesi oma mõtetega
sellest, kuidas tuleks tegelasi mängida. Üks teatri
populaarsemaid lavastusi oli „Preili Julie“ 134 esitamiskorraga. Alles Intima Teatris pälvis Strindberg
esimest korda näitekirjanikuna publikumenu.
*

1921. aastal, 5 aastat pärast Strindbergi surma, lavastasid teineteisest sõltumatult Max Reinhardt
Berliinis „Unenäomängu“ ja Jevgeni Vahtangov
Peterburis „Erik IV“ – kaks teatriajaloos murdelist
lavastust, mis löövad letti ekspressionismi ja – –
mis iganes see hullus oli, mille Vahtangov letti lõi,
sünteesides Meyerholdi ja Stanislavskit bolševike
revolutsiooni aegu.
*
Ameerikasse tõi Strindbergi 1920ndate lõpus näitekirjanik Eugene O'Neill, kelle teatrikompanii
Experimental Theatre, Inc alustas oma eluteed
„Kummitussonaadiga“. Strindbergi „Surmatants“
on tugevalt mõjutanud Edward Albee näidendit
„Kes kardab Virginia Woolfi?“ ning kirjutusviis
Sam Shepardi lavakeelt. Strindbergilt on mõjutusi
saanud aga ka näiteks Arnold Schönbergi muusika,
Franz Kafka „Protsess“ – lisaks mitmetele moodsatele kunstivooludele – ning on aus tunnistada, et
moodne näitekirjandus ei oleks selline ilma temata.
*
Strindbergi essee „Uus kunst! või Juhuse rollist loomingus“ („Des arts nouveaux! ou Le hasard dans
la production artistique“), mis ilmus 1894. aastal
Pariisi ajakirjas La Revue, ennetab moodsa kunsti mõttelaadi, samuti sürrealismi. Essees kirjeldab
ta muusikat, mis sünnib bambusekeppide vilinast
tuule käes, kunsti, mis tekib värviülejääkide kok-

kukoondamisest ning üldisemalt vaataja kujutlusvõime kaasamisest kunstiteose loomisel. Oluliseks
saab kunstniku võime kohanduda, võtta arvesse just praegu ruumis ja ajas toimuvat, kohalolu.
Kunstnik jäljendagu loodust, mis loob juhuslikult,
kuid lähtudes samal ajal loodusseadustest! André
Breton, sürrealistide võtmekuju, ütleb hiljem, et
„Strindberg nägi seda kõike enne meid".

August Strindberg

Üht-teist
„Preili Julie'st"
„Preili Julie" pidi esietenduma Kopenhaagenis 1889.
aastal, vastloodud Skandinaavia Eksperimentaalses
Teatris, peaosas Strindbergi enda naine Siri von
Essen. Vahetult enne esietendust keelati näidendi
avalik esitamine ära. Selle asemel mängiti seda üliõpilasliidu ruumides Kopenhaageni Ülikoolis kinnise etendusena kahel õhtul 150 inimesele; esimest
korda 14. märtsil 1889.
*
1892. aastal mängiti näidendit korra Berliinis Freie
Bühne laval, kuid publiku protestide tõttu võeti
seejärel programmist maha.
*
Läbimurdeliseks võib pidada „Preili Julie“ lavastust Pariisis André Antoine'i teatris Théatre-Libre
(1893), mis oli tollal naturalistliku teatrisuuna eestvedaja. Antoine kirjutab, et publikut erutas nii teema, lavakujundus kui ka see, et näidend oli ühes vaatuses; ehkki loomulikult oli kuulda ka halvakspanu
ja proteste. Seda lavastust peetakse naturalistliku
teatri sünniks – vastusena Émile Zola naturalismile kirjanduses. Zola'd ka Strindberg nooruses väga

hindas ning saatis ka talle oma näidendeid lugeda,
midagi vastu kuulmata.
*
Kodumaal Rootsis ei jõudnud näidend lavale 18 aastat, esietendus leidis aset alles 1906. Ka Venemaal
etendati näidendit esimest korda 1906. aastal Peterburi Uues Teatris, kus leiti, et peategelaste sotsiaalne taust ei tohi olla nii erinev –, ja Jeanist tehti
mõisavalitseja.
*
Strindberg kirjutas „Preili Julie“ kolme nädalaga.
Ajaliselt kirjutas ta oma elust näidendeid üldse ainult 10 aasta jooksul. Neil aastail (1880–1882, 1886–
1888, 1898–1902, 1907–1909) aga kiirusega viis
näidendit aastas. See oli arvatavasti otseselt seotud
näidendite võimalusega saada lavastatud. Teatud
eluperioodidel oli ta teatriringkondades suurem
nimi ja teatud perioodidel oli tal pea võimatu oma
tekste lavale saada.
*
„Preili Julie'l“ on kuulus eessõna, naturalistliku
teatri manifest, mis on peaaegu sama pikk kui näidend ise ja kus on muuhulgas kirjas, et laval peavad
olema päris potid ja pannid ning teatris ei tohiks
olla vaheaegu, kus publik saab süüa-juua. Hilisem
Strindberg loobub pottide ja pannide taotlusest,
nõustudes oma kammerlikus ja väikse lavapinnaga
teatris abstraktsemate lahendustega.

*
Näidendi alapealkiri „naturalistlik tragöödia“ on
paradoks. Naturalistlik tähendab seda, et sündmuste käik on põhjendatud tegelaste eelneva eluga, pärilikkuse ja kasvatusega ning viib välja ühe ja vältimatu lõpplahenduseni. Tragöödia eeldab inimese
vaba tahet ja võimalust (valesti) otsustada.
*
Strindberg kasutab oma tekstides palju klassikalisi
viiteid, lemmikutest esineb „Preili Julie's“ paradiisiaed krahvi aia võrdkujuna. Piiblist on pärit veel
lugu Ristija Johannesest, kelle päeva kristlik maailm jaanipäevana tähistabki ja kelle pea lasi kuningas Herodes tuntud loos maha raiuda, tulles vastu
Salome nõudmisele. Pööripäeva motiivis on nähtud
ka viidet vanade roomlaste saturnaaliale – festivalile, mil kadusid seisustevahed, kus pidutseti orgialikus atmosfääris ning ohverdati. Julie soov pealuu
seest juua toob aga meelde titaan Kronose, saturnaaliate patrooni, kes oma lapsi sõi.
*
Kreeka tragöödiatele kohaselt toimuvad „Preili
Julie's“ kõik olulised sündmused lava taga. Laval
neid ei näidata. Ka ühe – näidendi seisukohast
üliolulise – tegelase on Strindberg jätnud tervenisti
lava taha. (Ma ei mõtle siin koer Tupsut.)
*

Strindbergi ühest esimesest autobiograafiast
„Teenri poeg“ (1886), kirjutatud umbes samal ajal
kui „Preili Julie", tuleb selgelt välja, kuivõrd nägi,
tajus ja mõtestas ta noorest saati maailma läbi hierarhiate, sotsiaalse staatuse, võimusuhete. Noor
Strindberg vahetab mitu korda kooli, tajudes ennast rikkamate hulgas alamana ja vaesemate hulgas ülemana. Ühtse karakteri asemel tunneb ta, et
on kokku pandud teiste muljetest. Isa arvates oli ta
kinnine, ema arvates kuritahtlik, vendade arvates
ekstsentriline, sõbranna arvates emotsionaalne, tädide arvates heasüdamlik, õpetajad lihtsalt ei teadnud, mida temast arvata. Seesama mõte jõuab hiljem Julie monoloogi.
*
Strindbergi isa abiellus endast sotsiaalsel hierarhial
madalama naisega, mistõttu tema sugulased ütlesid
temast lahti. Kui naine suri, ilmusid sugulased jälle
välja. Kui isa uuesti abiellus, siis oma majapidajannaga. Ja sugulased lahkusid taas.
*
9-aastasena armub Strindberg tüdrukusse oma
klassis, kellega ta kunagi ei olnud rääkinud. Ta kirjutab, et kui keegi oleks talt küsinud, mida ta tüdrukust tahab, ei oleks ta isegi osanud vastata, aga ühel
päeval kodus võttis ta noa ja ütles emale, et ta lõikab
endal kõri läbi.
*

Strindbergi keelekasutust näidendis on iseloomustatud kui tõeliste meeste poeesiat; graniit ja männiokkad, otsekohene, spontaanne, irratsionaalne; sõnad, mida sülitatakse, oksendatakse välja.
*
„Preili Julie“ tekstis on kokku 710 hüüumärki, mis
peaks näitama lavalise tegevuse intensiivsust. Vähe
on niisama jutustamist.
*
Algses tekstis kasutab Strindberg mitmel puhul
kirjutamise hetkel moes olnud sugestiooni kui viisi,
kuidas teise inimese tahet endale allutada. Nii toimivad lilled, mida Julie nuusutada annab, afrodisiakumina (uimastava mõjuga on nii kannikesed kui
sirel). Näidendi lõpustseenis apelleerib Strindberg
aga hüpnoositehnikale.
*
Post-coital tristesse (PCT) on korduv motiiv ja seisund Strindbergi näidendites. Eestikeelne termin
sellele on postkoitaalne düsfooria. „Sügav väsimus, tühjusetunne pärast armastuse füüsilist akti“
- nagu seda kirjeldab kindral Jack D. Ripper filmis
„Dr Strangelove". Enne kui tõlgendab seda kommunistide vandenõuna ja alustab tuumasõda.
*

„Preili Julie'st“ on mitmeid tuntud filmiversioone.
Alf Sjöbergi 1951. aasta film võitis Cannes'is Kuldse
Palmioksa. Erinevalt näidendist figureerib seal
ühe peategelasena krahv. Mike Figgise „Miss Julie“
(1999) asetab loo 19. sajandi Iiri konteksti. Lars von
Trieri „Manderlay“ (2005) toob konflikti valgenahalise gängsteri tütre ja mustanahalise meesorja
vahele.
*
„Preili Julie“ on Strindbergi kõige mängitum näidend maailmas.

Rauno Zubko ja Laura Jaanhold
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Laura Jaanhold, lavastaja
Laura Jaanhold (end Mets, s 1991) on ainus Tiit
Ojasoo kursuse lõpetanud lavastaja. Pärast lavakunstikooli lõpetamist 2014. aastal siirdus ta tööle
Pärnusse, Endla Teatrisse. Tema senised lavastused
on erinenud nii alusmaterjalide poolest kui tegemise laadilt, kasutades ära näiteks nii romaanidramatiseeringut, dokumentaalset teksti, grupitööd kui
ka rännaklavastuse vormi. Strindbergi „Preili Julie“
on tema esimene klassikalisel näidendil põhinev
lavastus.
Senised lavastused:

„Werther“ (2015)

„Inimesed akendel“
(2017)

„Titanic. Ilusad
inimesed mängivad
suuri tundeid“ (2014)

„Alice imedemaal“
(2016)

„Eedeni aed“ (2014)

„See asi“ (2016)

(Kõik Endla Teatris)

„45 339 km2 raba“ (2015)
(Andra Teede kirjutatud
tekst võitis algupärase
dramaturgia Eesti
teatri auhinna)

„Korduma kippuvad
küsimused“ (2014),
EMTA lavakunstikooli
diplomilavastus

2016. aastal sai Laura Eesti Teatriliidu noore
teatriinimese Kristallkingakese auhinna.

Laura Jaanhold

Illimar Vihmar
Illimar Vihmar (s 1989) on vabakutseline teatrikunstnik, kes on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia
stsenograafia erialal. Tema ampluaas on nii lavastus- kui kostüümikunst, samuti plakatite disain
ja pidudel muusika mängimine. Illimar on loonud kujundused kahe viimase aasta Eesti Draama
Festivalile. Ta on Eesti Lavastuskunstnike Liidu
juhatuse liige.
Viimased tööd:
„Kas kalad magavad?“
(VAT Teater, 2018)
„Murru 422/2“
(Kinoteater, 2017)
„Peks mõisatallis“
(Must Kast, 2017)
„Alice imedemaal“
(Endla Teater, 2016)
„See asi“ (Endla Teater,
2016)

„Kaheksajalg“ (Ugala
Teater, 2015)
„Laulud halli mere
äärest“ (Eesti
Draamateater, 2015)
„45 339 m2 raba“
(Endla Teater, 2015)
„Romeo ja Julia“ (Eesti
Draamateater, 2015)
„Kangelapsed“ (Endla
Teater, 2015)

„Jõud“ (Must Kast, 2016)
2016. aastal sai Illimar Eesti teatri auhinna
lavastuskunstnike kategoorias.

Illimar Vihmar

Taavi-Peeter Liiv
Taavi-Peeter Liiv (s 1991) on eesti muusik. Ta on
sündinud ja üles kasvanud Tartus, alates 2015. aastast elab ja töötab Tallinnas. Aastatel 2011–2015
õppis Tartu Ülikoolis kirjanduse ja teatriteaduse
erialal. Preili Julie on tema esimene helikujundus
teatris, sellega paralleelselt ilmus Taavil esimene
sooloplaat.

Taavi-Peeter Liiv

Rauno Zubko, Kaspar Velberg ja Ursula Ratasepp

Elisabet Reinsalu, Ursula Ratasepp ja Kaspar Velberg

Kaspar Velberg ja Ursula Ratasepp

Illimar Vihmar

Kaspar Velberg, Elisabet Reinsalu ja Ursula Ratasepp

Paavo Piik, Taavi-Peeter Liiv ja Laura Jaanhold

Töörühm
Lavastusjuht Mart Saar
Dekoratsioonid Tiit Villemsoo, Airi Look,
Rene Vernik, Grete Saluste, Gert Lombiots
Kostüümid Ene Palu, Aalja Soome,
Airiin Saar, Tiina Uibo, Jaana Leib
Heli Haar Tammik, Arbo Maran, Indrek
Tiisel, Lauri Urb, Nikita Šiškov
Video Lauri Urb
Valgus Merily Loss, Neeme Jõe, Silver Savik,
Teet Orupõld, Aleksander Bachman
Rekvisiit Terje Kessel-Otsa, Veeli Tamm,
Margus Mänd, Laura Väljaots
Grimm Anu Konze, Enda Karimõisa, Annifrid
Muda, Heldi Aun-Trepp, Elerin Luuk
Riietajad Külli Pavelson, Anneli Kõrvel,
Kristiina Maimre, Õnne Meronen
Lava Jaak Kaljurand, Jaan Kaljurand, Tarvo Elblaus,
Sergei Peetso, Jasper Roost, Joonas Eskla, Ilmar Aru

Tallinna Linnateatri toetajad
ja koostööpartnerid
Tallinna Kultuuriamet
Kultuuriministeerium
Eesti Kultuurkapital
Hooaja peatoetaja Utilitas
Suurtoetajad Espak, Nordecon, ABC Motors
Toetajad Advokaadibüroo COBALT,
Advokaadibüroo TurnStone, Collistar,
Dr. Hauschka, Floorin, Igepa, Ilotrükk,
LM Keskus, Medicum, MyFitness, Pariisi
Vesi, Pro Beauté, Ühisteenused
Meediapartnerid Eesti Rahvusringhääling,
Eesti Päevaleht, Meedius Eesti
Publikut kostitavad Paulig, Fazer Eesti,
Greenfield, Marmiton, Reval Kondiiter

LEIDA RAMMO
LINNATEATRI FOND
Eesti Rahvuskultuuri Fondi juures
tegutseva Leida Rammo Linnateatri
fondi eesmärgiks on toetada Tallinna
Linnateatrit ning tunnustada teatri
loomingulist kollektiivi.
Annetusi Leida Rammo
Linnateatri fondile saab teha:
Saaja: Sihtasutus Eesti
Rahvuskultuuri Fond
Pank: EE672200221001101347
SWEDBANK
Selgitus: Annetus
Leida Rammo Linnateatri fondi

TALLINNA LINNATEATER
ON EESTI ESIMENE
ROHELINE TEATER!
See kavaleht on valmistatud Ecolabeli
sertiﬁkaadiga märgistatud paberist.
Loe rohelise kontori kohta lisaks:
ekja.ee/et/roheline-kontor/

