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I EESSÕNA 

 

Viljandi Nukuteatri arengukava on strateegiline dokument, mis määrab asutuse arengu põhisuunad 

aastateks 2021–2025. Käesoleva arengukava ülesandeks on anda ülevaade Viljandi Nukuteatri 

(edaspidi nukuteater) senisest tegevusest ja hetkeolukorrast ning sõnastada arendustegevus, mis 

tagab asutuse jätkusuutliku arengu aastateks 2021–2025. 

Arengukava loomisel osales kogu nukuteatri kollektiiv ja teised koostööpartnerid, et kaardistada 

ja avardada laiemalt praegust tegevussuunda ning püstitada ühiselt lisaeesmärgid. 

Arengukava koostasid: 

Altmar Looris - nukuteatri kunstiline juht 

Vootele Ruusmaa - nukuteatri helilooja ja muusikaline kujundaja 

Evelin Lagle-Nõmm - nukuteatri näitleja 

Eneli Rimpel - nukuteatri näitleja 

 

Arengukava koostamisel on lähtutud Kultuuriministeeriumi poolt koostatud kultuuriasutuste 

arengukavade koostamise soovituslikust juhendist ja vormist “Kultuuriministeeriumi valitsemisala 

arengukava 2019-2022” ning Viljandi linna “Viljandi linna arengustrateegiast 2030+ ja 

arengukava 2020-2025”. 

 

Kajastus Kultuuriministeeriumi arengukava: 

 Ministeerium on oluliseks pidanud kultuuri kättesaadavust kõikjal Eestis ja jätkab 

programmi “Teater maal”, mis on suunatud kultuuri vahendamisele maakondades. Viljandi 

Nukuteater asub väljaspool suurlinna ja annab palju etendusi erinevates Eesti paikades, 

seega annab ta olulise panuse märgitud eesmärgi täitmisse. 

 Ministeerium on koostöös heategevusfondi Aitan Lapsi ja Eesti Pandipakendi Liiduga 

kutsunud ellu programmi “Teater lasteaeda”, mille eesmärk on võimaldada lasteaedades 

etendada keskkonnateemalisi lavastusi. Viljandi Nukuteatril on võimalus selles programmi 

konkursil osaleda ning anda nii oma panus keskkonna teadlikkuse väärtustamiseks. 

 

Kajastus Viljandi linna arengustrateegia 2030+ ja arengukava 2020-2025: 

 arengukavas on toodud esile nukuteatri tegevuse pidev arendamine ning perspektiivis 

taristu parendamine, nukuteatri heli- ja valguspargi kaasajastamine. 

 arengukavas 2020-2025 on sätestatud Lossi 3 hoone rekonstrueerimine kultuuri, 

huvitegevuse ja sotsiaalvaldkonna tarbeks, 2020-2023 perspektiivis. Projekti tasandil on 

hoone teisele ja kolmandale korrusele planeeritud nukuteater. 

 Tuginedes linna arengukavale jätkatakse rahvusvaheliste festivalide, sh “Teater Kohvris”, 
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kui olulise mainekujundusfestivali toetamist linnaeelarvest. Toetus tagab kindluse festivali 

jätkusuutlikuks korraldamiseks ja rõhutab selle olulisust linnale. 

 arengukavas on nähtud perspektiivika tegevusena loomeresidentuuride toetamist. 

Nukuteater näeb seda kui võimalust pakkuda residentuuri nukukunsti valdkonnas 

tegutsevatele loomeinimestele. 

 arengukavas on sätestatud olulisena linna turundustegevuste rakendamine koostöös 

ettevõtjate ja kultuurielu korraldajatega. Nukuteater näeb siin potentsiaali suurendada oma 

osatähtsust erinevates linna turundustegevustes ja aidata kaasa nii omalt poolt linna 

turundamisele ja tutvustamisele. Aidata välja töötada erinevaid tehnoloogilisi vahendeid 

seoses linna turundustegevustega. 

 arengukavas on sätestatud Teater Ugala, nukuteatri ja kontserttegevuse paindlik 

hinnapoliitika, mis võimaldab teatrikülastuse ka vähemkindlustatud peredele. 

 

Kontaktandmed: 

Lossi 31, Viljandi  

433 4295, +372 527 7129 

nukuteater@viljandi.ee 

http://www.viljandinukuteater.ee 

II NUKUTEATRI TAUST JA HETKEOLUKORRA ANALÜÜS 

 

Nukuteater sündis 1955. aastal, kui Alice Mägi asutas Viljandi Kultuurimaja juurde 

nukunäiteringi. Lühikese aja jooksul kujunes kindla struktuuri ja trupiga iseseisev nukuteater, 

mille etteotsa asus 1956. aastal ligi paarikümneks hooajaks Votele Kuusik. 1969. aastal toimus 

nukuteatri juhtimisel esimene nukuteatrite festival Viljandis, mis kujunes 1997. aastal 

rahvusvaheliseks nukuteatrite festivaliks „Teater Kohvris“.  

 

Nukuteater loodi 31.10.1994. aastal. Teatri käsutusse anti ruumid Viljandi vanalinnas Lossi 

tänaval. Nukuteater on aastast 1997 UNIMA Eesti Keskuse Liidu ja Eesti Harrastusteatrite Liidu 

liige. 

 

Viimased 44 aastat on teatrit juhtinud Altmar Looris, kes on peaaegu kõigi repertuaaris olevate 

lavastuste lavastajaks, kunstnikuks ja nukumeistriks. Lisaks direktorile-kunstilisele juhile on 

teatris veel kaks palgalist töötajat: direktori asetäitja-administraator ning koristaja. Kõik näitlejad 

teevad etendustes kaasa oma põhitöö kõrvalt, mistõttu on teatri töökorraldus raskendatud just 

mängukava koostamisel, sest praegusel juhul on võimalik seda planeerida ette 1-2 kuud. 
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9-liikmelise trupi staažikaim liige tegutseb aastast 1969, kuid üldiselt on meeskond noor ning 

entusiastlik. 

2009. aastal käivitati nuku-pantomiimistuudio, mille õppetöö tulemusena tuuakse välja lavastusi 

ja koolitatakse uusi näitlejaid. Algselt ehitati stuudio üles endise kolledži tudengitele, viimased 

aastad on tihe koostöö loodud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tudengitega. 

 

Igal hooajal tuuakse välja kaks uuslavastust. Teater annab statsionaarseid etendusi kahel päeval 

nädalas: neljapäeval kell 11.00 ja pühapäeval kell 12.00 ja kell 16.00. Pääse etendusele maksab 

arengukava koostamise hetkel 2,50 €. Jõulueelsel perioodil antakse kahe nädala vältel päevas kolm 

etendust, mille raames saavad lapsed osa jõuluvanaga kohtumisest, ühismängimisest ja 

kingipakkide jagamisest. Jõuluetenduste pilet on kõigile 3,00 €.  

Väljasõidu etendusi mängime vastavalt tellimusele ja võimalusel soovime anda külalisetendusi 

maapiirkondades, kuhu teatrid aktiivselt ei satu.  

Hetkeseisuga on teatri mängukavas üle 10 lavastuse ja hooajal antakse nii statsionaaris kui 

väljaspool seda kokku ligi 150 etendust. 

 

Traditsiooniliselt korraldab nukuteater igal aastal rahvusvahelist nukuteatrite festivali „Teater 

Kohvris“, mis pöörab tähelepanu oma programmi koostamisel just nukulavastustele ja nende 

tugevale kunstilisele kvaliteedile. Festival on järjepidevalt toimunud igal aastal (v.a 2020. aasta 

üleilmse pandeemia tõttu) tänaseni, eesmärgiga hoida nukuteatrit kui kunstiliiki pidevas 

uuenemises ning arengus. Siinkohal tuleb rõhutada asjaolu, et “Teater kohvris” on ainus 

spetsiaalselt nukukunstile keskenduv festival Eestis, mille raames toimuvad lisaks etendustele 

laboratooriumi formaadis õpitoad ja vestlusringid. 

 

Lisaks osaleb nukuteater Eestis toimuvatel lasteteatrite festivalidel ja võimalusel ka festivalidel 

piiri taga. Festivali “Teater Kohvris” korraldamine ja erinevatel festivalidel osalemine on 

võimaldanud luua tugeva koostöövõrgustiku erinevate teatritega, mis tagab nukuteatri kui 

kunstiliigi järjepidevuse. Teatrile kuuluva transpordivahendi puudus seab piiranguid tegevustele 

väljaspool statsionaari, mistõttu jäävad välisfestivalidel osalemine tihtilugu rahanappuse tõttu ära. 

Lisaks raskendab oma transpordivahendi puudumine tellitud etenduste logistikat. 

 

Teater rendib oma ruume laste sünnipäevadeks ning pakub abi nende läbiviimiseks mängujuhi, 

erinevate tegevuste ja etenduse näol (hooajal keskmiselt 20 sünnipäeva). Lisaks on nukuteatri saali 

kasutanud ka mitmed muusikafestivalid kammerlikemate kontsertide jaoks. Pidev koostöö on 

Viljandi Kitarrifestivaliga, mille raames korraldatakse vähemalt üks kontsert nende programmis. 

Viimaste aastate jooksul on nii mõnedki muusikalised kollektiivid pöördunud nukuteatri poole 
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huviga salvestada oma muusikavideo nukuteatri saalis. 

 

Rahuldavaks võib pidada nukuteatri väljundit kohalikus ajalehes, kus kõik esietendused ja 

suuremad sündmused kajastamist leiavad. Koduleheküljelt leiab igakülgset informatsiooni teatris 

toimuva kohta, kuid koduleht vajaks kaasajastamist ja erinevate sotsiaalvõrkudega integreerimist. 

Rahanappuse tõttu on reklaam ning turundus vähene, kuid otsesuhtlus koolide ja lasteaedadega 

ning reklaami levitamine tasuta kanalites tagab siiski informatsiooni jõudmise sihtgrupini. 

 

Lossi tänavale kolimisel anti nukuteatri kasutusse ruumid, kuhu ehitati lava, saal, 

koridor/garderoob, publiku WC (151,4 m2). 2000. aastal kohandati kõrvalsaaliks, näitusetoaks ja 

WC/duširuumiks juurde antud pind (61,2 m2). Samuti proovisaal ja töötuba (45,9 m2). Heli- ja 

valgustehnika täidab hetkeolukorra vajadusi, kuid pikemas perspektiivis vajab täiendamist ja 

uuendamist. Samuti vajab lava elektrisüsteem rekonstrueerimist. Vajalik on nukuteatrile ruume 

juurde saada, eeskätt dekoratsioonide hoidmiseks (hetkel kasutatakse selleks proovisaali). 

 

2011. aastal tehti trepikoja remont koostöös maja haldajaga. 2012. aastal paigaldati tuletõrje 

ettekirjutuse alusel kolm tuletõkke ust. Väljavahetamist vajavad 10 akent, uuendamist aga 

küttesüsteem, et tagada soe ja meeldiv keskkond publikule. Lisaks tuleks rõhku pöörata 

ventilatsioonisüsteemi arendusse, et nukuteater saaks oma vaatajaskonnale tagada piisavalt 

ventileeritud õhu olemasolu, seda eriti pandeemiast tingitud olukorra tõttu. 

III MISSIOON, VISIOON JA PÕHIVÄÄRTUSED 

 

3.1. Missioon 

Nukuteater on elujõulise, arenguvõimelise ja kõrgetasemelise nukuteatri kui ühe maagilisema 

teatrikunsti looja. 

3.2. Visioon-nägemus 

Nukuteater statsionaarse teatri asutusena tagab kõrgetasemelise nukukunsti jätkumise ja annab 

heatasemelisi nukuetendusi nii lastele kui täiskasvanutele. Seeläbi kindlustame aastaringsed 

kultuurielamused nii Viljandi linna ja maakonna elanikele, kui ka vabariigi ja rahvusvahelisel 

tasandil.  

Nukukunsti erivorme kasutades ja mitmekesist repertuaari pakkudes tagame nukukunsti 

jätkusuutlikkuse, mis võimaldab nukuteatril osaleda aktiivsemalt järelkasvava publiku harimises 

ja sel viisil nukukunsti kui teatrivormi hoidmisel. 
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3.3. Ainulaadsus 

Nukuteater on ainuke statsionaarne nukukunstile spetsialiseerunud teater Eestis, kes annab hooajal 

iganädalaselt kahel päeval etendusi. 

3.4. Väärtused 

 Teatrikeele universaalsus - nukuteater on üks vanemaid teatriliike, kus loo jutustamiseks 

kasutatakse erinevaid nuku- ja visuaalkunsti vorme. 

 Kaasaaegsus – traditsioone hoides, otsides uusi lavastuste sisulisi ja vormilisi väljendusi 

(varjuteater, objektiteater, visuaalteater, maskiteater, pantomiimi-nukuteater, 

traditsiooniline nukuteater). 

 Professionaalsus - kompetentne kunstiline juht, kes on omandanud teatrialase hariduse ja 

tagab näitlejate järelkasvu. 

 Koostöö - erinevad koostöövormid kultuuri toetavate sündmuste raames nii maakonna kui 

riiklikul tasandil. 

IV EESMÄRGID JA TEGEVUSED 

 

Nukuteatri strateegilised eesmärgid puudutavad järgmisi tegevusvaldkondi: 

1. loominguline tegevus; 

2. majanduslik tegevus; 

3. koostöö̈ nukuteatri kui erilise teatrikunstivormi propageerimisel ja arendamisel; 

4. festivali “Teater Kohvris” jätkusuutlikkuse tagamine. 

Eesmärk 1. Loominguline tegevus 

Eesmärgi saavutamiseks olulisemad tegevused, uued algatused: 

 tuua hooajal välja vähemalt kaks uuslavastust; 

 tuua lavastus, mis on mõeldud täiskasvanutele; 

 taotleda vähemalt kahte koosseisulist näitleja kohta; 

 luua nukumeistri/kunstniku ametikoht; 

 näitlejate individuaalse ja loomingulise arengu soodustamine täiendkoolituste kaudu; 

 tagada nuku-pantomiimistuudio järjepidev töö; 

 koostada ja anda välja raamat „Viljandi Nukuteater pildis“; 

Eesmärk 2: Majanduslik tegevus 

Eesmärgi saavutamiseks olulisemad tegevused, uued algatused: 

 jätkata nukuetenduste mängimist kahel päeval nädalas; 

 jätkata lastele mõeldud teatraalsete ürituste läbiviimist (nt laste sünnipäevad); 
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 uuendada nukuteatri kodulehte, interaktiivse meedia (Instagram, tutvustavad videod ehk 

treilerid) kaasamine teatri turundusplaani; 

 algatada koostööprojekt Eesti Harrastusteatrite Liidu või Eesti Rahvakultuuri Keskusega, 

mille raames loob nukuteater nukukunsti tutvustamise koolitusprogrammi; 

 teostada praegustes kasutuses olevate ruumide hädatarvilikud remonditööd: 

 vahetada aknad, põrandad; 

 uuendada küttesüsteem; 

 uuendada ventilatsioonisüsteem; 

 uuendada ja täiendada valgus-ning helitehnikapark. 

Eesmärk 3: Koostöö ̈ nukuteatri kui erilise teatrikunsti vormi propageerimisel ja 
arendamisel 

Eesmärgi saavutamiseks olulisemad tegevused, uued algatused: 

 jätkata rahvusvahelist nukuteatrite festivali „Teater kohvris“ ning saada festivalile veelgi 

suuremat kõlapinda; 

 jätkata koostööd erinevate liitude ja organisatsioonidega;  

 osaleda nii riigisisestel kui välisfestivalidel; 

 otsida koostööprojekte, mille raames kutsuda välislavastajat või näitlejat osalema nukuteatri 

lavastusprotsessis;  

 arendada koostööd lasteaedade ja koolide õpetajatega. 

Eesmärk 4: Festival-laboratooriumi “Teater kohvris” jätkusuutlikkuse tagamine 

Eesmärgi saavutamiseks olulisemad tegevused, uued algatused: 

 sihistada teadlikumalt festivali repertuaari vastava eagrupi lavastustele; 

 leida uusi viise, kuidas kommunikeerida ja turundada festivali linnarahvale (täiendada 

kodulehel olevat informatsiooni, turustada festivali erinevatel meediaplatvormidel);  

 jätkata erinevate rahvusvaheliste nukumeistrite poolt läbiviidavaid töötube; 

 külastada rahvusvahelisi nukuteatri festivale, et luua kontakte välisteatritega. 

V SWOT analüüs 

 

Tugevused: 

 ainus statsionaarne nukuteater Eestis; 

 teatri soodne asukoht kesklinnas; 

 kollektiiv on professionaalne, püsiv, nooruslik; 

 repertuaar on laiaulatuslik ning mitmekülgne; 

 väljakujunenud partnerid; 
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 tihe koostöö teiste nukuteatritega;  

 pileti hind on soodne, mis ei pane teatrikülastajat sõltuma majanduslikust olukorrast; 

 iga-aastane rahvusvaheline nukuteatrite festival-laboratoorium „Teater kohvris“ on pälvinud 

suurt tähelepanu oma eripärasusega välisriikides; 

 kompaktne, kammerlik väike saal. 

 

Nõrkused: 

 ruumi on teatri efektiivseks toimimiseks liiga vähe, puudub ladu rekvisiitide/nukkude 

hoidmiseks, töötoad dekoratsioonide ja nukkude valmistamiseks; 

 kütte- ja ventilatsioonisüsteem ning heli- ja valgustehnika on amortiseerunud; 

 teatril puudub väljasõitudeks isiklik transpordivahend; 

 puuduvad palgalised töökohad nukukunstnikule ja näitlejatele; 

 sotsiaalmeedia võimaluste vähene kasutus. 

 

Võimalused: 

 uue publiku pidev juurdekasv; 

 erinevatest toetusmeetmetest taotlemine; 

 koostöö teiste teatrite, kultuuri- ja haridusasutustega, lavastajate ja loomeinimestega; 

 integreerida etendustesse erinevaid kunstiliselt põhjendatud tehnoloogilisi vahendeid; 

 residentuuri vormis kutsuda külalis-etenduskunstnikke.  

 

Ohud: 

 noorte eneseväljendus on kolinud multi- ja sotsiaalmeediasse; 

 teatris käimise harjumus on pandeemiast tingitult kahanenud; 

 väike- ja erateatritrupid pretendeerivad jõuliselt samale publiku osale; 

 professionaalse kaadri defitsiit. 

VI ARENGUKAVA TÄITMINE JA MUUTMINE 

 

Arengukava täitmist viiakse ellu iga-aastaste tööplaanide alusel. 

Arengukava täitmise riskifaktoriteks on muutunud majandusolukord riigi ja linna tasandil. 

Pandeemia võimalik jätkumine raskendab teatri aktiivset loome- ja etendustegevust, mistõttu on 

hooaja ja festivali planeerimine keeruline. Edasise arengu jätkumiseks peab kollektiiv oluliseks 

uute alaliste töökohtade lisandumist (nukumeister/kunstnik ja vähemalt kaks näitlejat). 


