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 Rein Pakk

Sõber ja monolavastuse 
“Brüsseli kapsas” autor

Janil on võimas 
intuitsioon
Janis on palju salapäraseid jõudusid. Need 
jõud on mind isegi hirmutanud. Kõigist 
kolleegidest, kellega olen töös kokku 
puutunud, on Jan põhjustanud mulle kõige 
dramaatilisemaid läbielamisi. Selles mõt-
tes on ta andnud mulle tohutu võimaluse 
kasvada ja areneda ning ma olen talle sel-
le eest tänulik. 

Tal on võimas intuitsioon ja ta ei karda 
seda kasutada. Tema raskesti läbitava 
pealispinna all on äärmiselt avatud ja 
vastuvõtlik loomus, mis võimaldab suht-
luses uskumatuid aju ja südame vahe-
lisi shortcut’e (otseühendusi – toim.). 
Need kuluvad teatritöös marjaks ära.

Temas on väga palju ürgseid jõudu-
sid. Ta on ürgnäitleja, iseenese ja teatri 
tohutu võimas psühhofüüsiline instru-
ment. Sarmikas, suure kehastumisjõu-
ga näitleja. Vähesed näitlejad suuda-
vad anda nii võimsaid soolokontserte. 
Meie koostöös nüüd juba nelja näi-

dendi ja lavastuse jooksul on ta teinud 
läbi suure arengu, saavutanud laval täiesti 
uue meele- ja keelekasutusviisi. Äärmiselt 
huvitav ja rikastav on olnud koos töötada.

Muidugi on tal ka puudusi ja nõrkusi. 
Tohutuid! Aga kellel poleks. Ma olen saa-
nud aru, et inimisiksuse suurust ei tule 
mõõta mitte positiivsete omaduste hulga 
järgi, vaid selle järgi, kui hästi ta oma 
negatiivsete omadustega toime tuleb. 
Kõige suuremad võidud elus on võidud 
iseenda üle. 

No hea küll – ta on vahel laisk. Aga seda 
on kõik väga andekad inimesed. Pealegi, 
laiskus teeb leidlikuks. Nii et läheb ka voo-
rusena kirja. 

Jan, sa oled oma Facebooki 
avalehele pannud B. V. Sadhu 
Maharaja tsitaadi “Huumor on 
see, kui üks teeb nalja ja teised 

naeravad”. Kelle naljad Sulle endale 
kõige naljakamad tunduvad? Kes on 
Su eeskujud?

Nalja võib ju saada igal pool ja pal-
jude erinevate inimeste poolt. Olu-
line on õigete tegurite vahekord, 
mis loob nalja ja kujundab selle nal-
jakaks. Kes seda tabab, paneb ka ini-
mesed enda ümber 
naerma. Suur-
test tegija-
test aus-
tan väga 
Eddie 
Izzardit, 
Russel 
Bran-
di, Woo-
dy Alle-
nit, Charles 
Chaplinit, Eino 
Baskinit.
Usun, et eeskujusid 
tasub endale alati võtta. 
Me ei ole mitte kuna-
gi ühelgi eluetapil nii 
targad, et saaksime ilma 
eeskujudeta hakkama. 

Rein Pakk, monokomöödia 
“Brüsseli kapsas” autor, 
on samuti suurepärase 
huumorimeelega inimene 
ja täiesti originaalne 
mõtleja. Kuidas 
iseloomustad teie 
koostööd? 

Rein on vist kõige 
tundlikum inime-
ne, keda ma tunnen. 
Temaga peab olema 
lõpuni aus. Mulle selline 
töövorm sobib. 

Mis on kolm kõige naljakamat asja 
maailmas? 

Paks naine kukub riietega bassei-
ni. Keegi libiseb banaanikoore peal 
ja kukub. Keegi lööb teisele kaktu-
sega tagumikku. Väidate, et need ei 
ole enam naljakad? Aga miks te siis 
naerate, kui neid asju ette kujutate?

Kust jookseb Sinu jaoks teemade 
piir, mille üle Sa nalja ei tee? Või ei 
ole Sul tabusid?

Minul ei ole sellist piiri. Parafra-
seerides Samuel Beckettit: “Pole 
olemas õnnetust, mis ei oleks nal-
jakas.” 

Mis on kolm kõige ilusamat asja 
maailmas?

Ilusaimat asja pole olemas. Elu, 
mida elame, on alati ilusaim. Aga 
võin vastata, mis on kolm kõige 
tähtsamat asja – muusika, puhas 
toit ja hingeteadvus. 

Sa oled näitleja, armastav abikaasa, 
isa, eksmees ja palju muud. Milline 
eluroll on Sulle inimesena kõige 
keerulisem?

Katsun elus rolle mitte võtta. 

Muusika, 
puhas toit ja 
hingeteadvus 

on kõige 
ilusamad 

asjad.

Kolmandas saates 
tõestab Jan end 
esmakordselt 
naislauljana, paro-
deerides Shirley 
Basseyt.
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