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HUGO RAUDSEPA LOOMINGU ÜLE: 

Raudsepa tütar kirjutab: "Raudsepa teoseis on hulganisti 
erakordselt täppitabavaid, aga kõige eriskummalisemaid 
sõnu ja sõnalühendeid, mis iial varem pole kohtunud. 

Ikka jälle pöördus ta rahva ja rahvaluule poole ja oli 
õnnelik otsekui laps, kui ta peod olid täis kõike loomu
likumalt helkivat sõnakulda. 

Ning rahvas omakorda oli Hugo Raudsepale tänulik 
nende naerupursete ja rõõmupisarate eest, mida kirjanik 
talle vastutasuks nii ohtrasti jagas. Oli etendusi, kus mu 
isa õhku loobiti ja talle elagu hüüti, nagu oleks ta mõni 
Viktor Hugo. Siis palus ta tavaliselt: "Aitab, aitab! Mi
na olen ainult Hugo Raudsepp." 

Ja tänulikud olid ka näitlejad, kes tema lavateoseis esi
nesid. Paul Pinna sõnad: "mis Raudsepa tükkide ette
kande puhul teatris tekkis, oli sedavõrd kevadsuviselt 
erutav, et mängide oli igal näitlejal suurim nauding". 

Väärib imetlust, kui viljakas ta oli." 

(Hugo Raudsept tütre mälestustest.) 

Signe Pinna-Jürgenthat 

PõRUNUD ARU ONNISTUSE TEGELASED: 

Anne Pärtma, Lea Trepp, Karin Holm, Signe Pinna, 

Aleksander Piht, Roman Väli, Peedu Järve 



HUGO RAUDSEPP 

Pörunud aru õnnistus 

Hugo Raudsepa komöödia kolmes vaatuses 

Näitejuht: SIGNE PINNA 

Tegelased: 

Rasmus Noorkikas, 
"Kodumaa Hääle" toimetaja 

Amanda, tema naine 

Eha, nende tütar, 
õpilane keskkoolist 

Soogen bi ts, toimetuse sekretär 

Roosi, majateenija 

Jeremias Suurkukk, 
"Isamaa Hääle" toimetaja 

Lembit, tema poeg, 
õpilane keskkool i st 

Roman Väli 

Signe Pinna 

Anne Pärtma 

Aleksander Piht 

Lea Trepp 

Peedu Järve 

Lauri Nurmissaar 

Riietus: Lea Trepp 
Signe Pinna riietus isiklik 

Aeg: 1931. aasta ümber 

Tegevus sünnib Noorkikase korteris 

Vaheajad pärast 1. ja 2. vaatust 

Etteütleja: Karin Holm 



PINNA-STUUDIO POOLT LAVASTATUD 

NKIDENDID 1969-1978. 

"Voorasema", Salme Ekbaumi näidend 3. vaatuses. 
Lavastaja: Signe Pinna. 

"Sild üle mere", Ilmar Külveti näidend 3. vaatuses. 
proloogiga. Lavastaja: Boris Peensaar. 

"Kihlus", Arvo Mägi komöödia 3. vaatuses. 
Lavastaja: Nils Moritz. 

"Vana kell", Arvi Moori satiir 3. vaatuses. 
Lavastaja: Signe Pinna. 

"Pärandus", Arvo Mägi komöödia 3. vaatuses. 
Lavastaja: Jüri Paul Jürgenthal. 

"Kauged rannad", Marcel Pagnoli näidend 3. vaatuses, 
4. pildis. Lavastaja: Jüri Paul Jürgenthal. 

"Juubel" ja "Neli paari", Arvo mägi ühevaatuslikud 
mängud. Lavastaja: Signe Pinna. 

"Sheppy" W. S. Maughami nä,idend. 
Lavastaja: Signe Pinna. 
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Hugo Raudsepa kiri Netty Pinnale tema 25. a. 
juubeli puhul Bruno Franki komöödias "Nina", 
Estonias 1933. aastal, Tallinnas. 
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