MISSIOON
NUKU on noore vaataja teater, mis kujundab noore inimese kultuuriruumi, avardab tema tajusid,
peegeldab tema maailmatunnetust, aitab tundma õppida iseennast ja maailma. NUKU juurde kuuluvad ka muuseum ja festival, mis moodustavad teatriga sünergilise terviku, edendades noorele
vaatajale suunatud teatrit Eestis ja maailmas ning pakkudes inspireerivat keskkonda loominguliseks
arenguks ja eneseteostuseks.
NUKU otsib kontakti noore vaatajaga, aga kõnetab seejuures ka teisi vanusegruppe. Noorus ja arenemishimu on eelkõige sisemise eluhoiaku küsimus ning võib iseloomustada nii last, noorukit kui
täiskasvanut. Teatri ülesanne on see igas inimeses peituv hoiak üles leida ja sellega suhelda. Teater
võib aidata noorel inimesel mõista oma kohta maailmas või innustada ennast ja/või maailma muutma. Teatri kaudu saab noor näha ja väärtustada suhteid ümbritsevaga – pere, sõprade, ühiskonna,
looduse ja erinevate kultuuridega –, aga näha ka seda, mis neis suhetes on ebatervet või ohustavat.
Sellise teatri mõjuväljas kasvanud inimene astub ellu loodetavasti empaatiavõimelise, avatud meele
ja inspiratsioonist laetud isiksusena.
VISIOON
Teater
NUKU teatri repertuaari lavastusi valides lähtume sisust, sihtgrupist ja lavastusliigist.
Nendeni jõuame vastates kolmele põhiküsimusele:
1. Miks antud lavastust tehakse
2. Kellele on lavastus suunatud?
3. Kuidas lavastus vormiliselt lahendatakse?
NUKU teatri peamine sihtgrupp on vaataja vanusevahemikus 5–15, kellele suunatud lavastused on
oma sisu, teatrikeele ja kunstilise kvaliteedi poolest kõnekad ka täiskasvanud teatrihuvilistele. Igal
hooajal esietendub vähemalt üks lavastus täiskasvanutele, vähemalt kahe hooaja jooksul tuuakse
repertuaari üks väikelastelavastus (vanusele 1–5).
NUKU teater on ainus teater Eestis, mille repertuaaris on järjepidevalt ka nuku- ja visuaalteatrilavastusi. Nuku- ja visuaalteater võimaldab käsitleda teemasid tavapärasest erinevas, etenduskunstivorme põimivas teatrikeeles. See annab vaatajale värske perspektiivi ning ergutab ja arendab
tema kujutlus- ja tõlgendusvõimet. Nuku- ja visuaalteatri edendamine ei ole NUKU teatri ainus ega
peamine eesmärk, kuid lahutamatu osa teatri identiteedist. Otsime lavastusi luues sisuliste eesmärkide ja visuaalsete väljendusvormide dialoogi.
NUKU teater on erinevate vaatajagruppide seas teadvustatud kõrge kunstilise tasemega teatrina,
mis loob lavastusi noortele vaatajatele. Teatril on oma kindel koht ja hääl eesti teatri- ja kultuurimaastikul ning ühiskonnas laiemalt. Publikut köidavad nii lavastuste teemad, mis puudutavad
ühiskondlikult ja üldinimlikult olulisi küsimusi, kui ka sisu ja vormi läbimõeldud suhe. Oma professionaalse taseme poolest on NUKU teater oodatud külaline rahvusvahelistel teatrifestivalidel.

Muuseum
NUKU teater on ainus Eesti teater, mille juurde kuulub teatri missiooni ja visiooni toetav muuseum.
Muuseumi püsiekspositsioon ja ajutised näitused tutvustavad nukuteatrikunsti ja meie teatri
ajalugu. Muuseumis toimuvad haridus- ja teatriprogrammid, kohtumised, loengud ja meistriklassid.
Muuseumis suheldakse meie lavastuste sihtgruppidega, avatakse lavastuste tausta, analüüsitakse
teatris nähtut ja kogutakse tagasisidet. Muuseum uurib, kogub ja säilitab NUKU teatriga seonduvaid
materjale ning jäädvustab etendustegevust.
Festival
NuQ Treff on iga kahe aasta tagant toimuv rahvusvaheline teatrifestival, mille missioon on kaasaegse visuaal-, nuku- ja objektiteatri vahendamine eesti vaatajatele, teatriprofessionaalide silmaringi
ja oskuste avardamine, rahvusvaheliste kontaktide loomine, väljundivõimaluste pakkumine oma ala
tipptegijatele.
Nii lastele kui täiskasvanutele suunatud välislavastuste programm tutvustab visuaalteatri võimalusi
ning arendab universaalse teatrikeele lugemise oskust. NUKU teatri omalavastuste programm
võimaldab teatritöötajatel, -publikul ja -teoreetikutel asetada meie lavastused maailma tippteatri
konteksti. Sel moel tõstab festival nii tegijate kui vaatajate teadlikkust ja huvi erinevate teatrivormide
vastu. NUKU teatri ja teiste Eesti teatrite lavastused tutvustavad välisekspertidele meie visuaalteatrit, sõlmitakse kontakte erialaseks koostööks ja välisfestivalidel osalemiseks.

