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24.01  
esietendub “Evaldi tekk”, mille on lavale sättinud Tar-
tu Uus Teater eesotsas lavastajate Gabriela Liivamägi 
ja Evald Aavikuga. Tegu on Evald Aaviku 75. juubeliks 
loodud dokumentaalse lavastusega – näha saab näit-
leja enda esituses introspektiivi tema loomingust läbi 
filmide ja lavastuste. Aavik on töötanud erinevates 
Eesti teatrites ning mänginud filmides “Inimesed 
sõdurisinelis” (1968), “Reigi õpetaja” (1977), “Georgica” 
(1998) jt. Pilet: 13–16 eurot. Lisainfo: www.uusteater.ee. 

  Ooper
“Aida” 

Autor: Giuseppe Verdi 

Lavastaja: Tobias Kratzer (Saksamaa)

Kunstnik: Rainer Sellmaier (Saksamaa)

Dirigendid: Vello Pähn, Jüri Alperten, Risto 

Joost

Esietendus: 22.01 kl 19 Rahvusooper Esto-

nia, Tallinn

Piletid: 13–26 eurot

www.opera.ee

Kammerlik suhtelugu 
Egiptuse püramiidide 
juurest. Liivane lavakujundus
MARI HIIEMÄE
kaasautor

Rahvusooperis Estonia esietenduva oope-
ri “Aida” keskmes on kolme peategelase si-
semine muutumine ühise suhteloo käigus, 
millest keegi võitjana ei välju.

Ooperi sündmustik areneb Vana-Egiptu-
ses, kuid tegevuspaiga ajastutruudust lavas-
tus ülearu ei rõhuta. Lavastuse kunstnik Rai-
ner Sellmaier on Estonia uudiskirjas avalda-
tud intervjuus märkinud, et kuigi iidse Egip-
tuse kontekst on “Aida” juures möödapääs-
matu, pole Verdi seda kirjutanud mõttega 
ajaloolist reaalsust taasluua. 

“Tema jaoks oli Egiptus, ooperis kujuta-
tav Egiptus, tegelaste probleemide ja ajastu 
traagika allegooria. Sellest lähtume ka meie,” 
märkis Sellmaier. 

Sel põhjusel ei näe “Aida” lavakujundu-
ses ei vägevaid püramiide ega elusuuruses 
elevante. Küll aga on laval palju liiva, mis 
võimaldab mitmeid huvitavaid lavalisi la-
hendusi.

Armukolmnurk. Olulisim on lavastuses kol-
me peategelase sisemine muutumine. Võt-
meisikuks on lihtne sõdur Radamès, kes ta-
hab sõjapealikuna karjääri teha ning seda 
ka teeb. Läbi lembetunnete on temaga seo-
tud ka kaks hinnalist naist – sõjavangis olev 
Etioopia printsess Aida, kes peab valima ar-
mastuse vahel oma kodumaa või Radamèse 
vastu, ning vaarao tütar Amneris, kes on vas-
tamata armastuse eest valmis kättemaksuks. 
Lisaks muserdab Radamèst ränk kuulsuse-
koorem, millega kaasnevad lõppkokkuvõt-
tes ainult häving ja hukk. 

 Tema jaoks oli 
Egiptus, ooperis ku-
jutatav Egiptus, tege-
laste probleemide ja 
ajastu traagika alle-
gooria. Sellest lähtu-
me ka meie. 
Lavastuse kunstnik Rainer Sellmaier “Aida” 

lavakujundusest

“See on ka lugu poliitika ja religiooni sil-
makirjalikkusest. Mõlemad annavad ini-
mestele näilise vabaduse ja võimaluse elada 
oma unelmate elu. Kuid tegelikult hävitavad 
nad selle, mida on inimestele lubanud,” mär-
kis Sellmaier.

Kammerlik teos. Erinevalt tavaarusaama-
dest, mille kohaselt on “Aida” võimas ja suu-
rejooneline ooper, lähtub “Aida” lavasta-
ja Tobias Kratzer teose lavaletoomisel põ-
himõttest, et see on väga intiimne ja kam-
merlik teos. 

Ooperi kammerlikkust rõhutab ka “Aida” 
kujundus. “Enamik inimesi teab võidumarssi 
ja eeldab, et kogu ooper kõlab nii. Kuid muu-
sikaliselt on “Aida” Verdi üks vaiksemaid, in-
tiimsemaid ja lüürilisemaid teoseid. Terve 
avamängu jooksul vahelduvad piano ja pia-
nissimo eri varjundid, see on üks kõige vä-
hem-pompoossemaid avamänge, mis ta ku-
nagi kirjutanud on,” nentis lavastaja. 

Sellmaier lisas, et kuigi ooper sisaldab ka 
mitmeid kooristseene, ei ole need dramatur-
gia seisukohalt väga olulised, sest kõik konf-
liktid toimuvad kolme peategelase ja kolme 
kõrvaltegelase vahel. 

Mõistagi on “Aida” osatäitjad väga hoo-
likalt valitud. Lisaks meie endi ooperisolis-
tidele osalevad “Aidas” ka mitmed külalis-
solistid. Radamèse rollis astuvad üles teno-
rid Michael Wade Lee (USA) ja George Onia-
ni (Gruusia). Üheks Amnerise osatäitjaks on 
metsosopran Agnieszka Rehlis (Poola) ning 
preester Ramfise rolli laulab Denis Sedov (Ve-
nemaa/Iisrael). Nimirollis saab publik näha 
Heli Veskust või Aile Asszonyit.

EESTI DRAAMATEATER
22.01 kl 19 “Viimasel minutil”
22.01 kl 19 “Pangalaen”
22.01 kl 19 “Julia ja Romeo”
23.01 kl 19 “Kaart ja territoorium”
23.01 kl 19 “Valgustaja”
24.01 kl 19 “Tuhk ja akvaviit”
24.01 kl 19 “Valgustaja”
26.01 kl 19 “Viimasel minutil”
26.01 kl 19 “Pangalaen”
27.01 kl 19 “Kaart ja territoorium”
27.01 kl 19 “Hävituse ingel”
28.01 kl 19 “Vennad Karamazovid”
28.01 kl 19 “Sylvia”
28.01 kl 19 “Julia ja Romeo”
Pärnu mnt 5, Tallinn

ENDLA TEATER
22.01 kl 19 “Uhkus ja eelarve” 

esietendus

22.01 kl 19 “Armastuse õigekiri”
23.01 kl 19 “Uhkus ja eelarve”
23.01 kl 19 “Eedeni aed”
26.01 kl 19 “Kõik naistest” Lihula 

Kultuurimajas 

27.01 kl 19 “Tramm nimega Iha”
Keskväljak 1, Pärnu

ESTONIA
22.01 kl 19 “Aida”
23.01 kl 19 “Pähklipureja”
24.01 kl 17 “Aida”
27.01 kl 12 “Karlsson katuselt”
27.01 kl 19 “Pähklipureja”
28.01 kl 19 “Aida”
Estonia pst 4, Tallinn

JUST MEELELAHUTUS
22.01 kl 19 “Pervert juhuse tahtel” 

Aruküla Rahvamajas

23.01 kl 19 “Pervert juhuse tahtel” 

Nõmme Kultuurikeskuses

26.01 kl 19 “Pervert juhuse tahtel” 

Värska Kultuurikeskuses

27.01 kl 19 “Pervert juhuse tahtel” 

Vändra Kultuurimajas

28.01 kl 19 “Pervert juhuse tahtel” 

Avinurme Kultuurikeskuses

justmeelelahutus.ee

KURESSAARE 
LINNATEATER
26.01 kl 19 “Armastuse kirjad” 

Rakvere Teatris

27.01 kl 19 “Armastuse kirjad”   

Jõhvi Kontserdimajas

28.01 kl 19 “Ülevaataja” Haapsalu 

Kultuurikeskuses

Tallinna 20, Kuressaare

MUST KAST
23.01 kl 19 “5 grammi sisemist rahu”  

Tallinna Kammerteatris

24.01 kl 19 “5 grammi sisemist rahu”  

Genialistide Klubis

25.01 kl 13 “5 grammi sisemist rahu”  

Korter 13 (Akadeemia 7, Pärnu)

Magasini 5, Tartu

PIIP JA TUUT TEATER
23.01 kl 12 “Piip ja Tuut Marsil”
24.01 kl 12 “Piip ja Tuut Marsil”
27.01 kl 19 “Lummus”
28.01 kl 19 “Lummus”
Toom-Kooli 13, Tallinn

RAKVERE TEATER
22.01 kl 19 “Sinatraga kuu peale” 

22.01 kl 19 “Viimase öö õigus”  

23.01 kl 19 “Must prints”  

23.01 kl 19 “Sina maga, mina pe-
sen nõud” 

25.01 kl 13 “Lumehelbeke” Võru teat-

ris Kannel

25.01 kl 19 “Must prints” Võru teatris 

Kannel  

25.01 kl 19 “Oscar ja Roosamamma: 
Kirjad Jumalale” Endlas  

27.01 kl 12 “Buratino” Põltsamaa kul-

tuurikeskuses

27.01 kl 19 “Sinatraga kuu peale” 

Põltsamaa kultuurikeskuses  

27.01 kl 19 “Viimase öö õigus”  

28.01 kl 19 “Oscar ja Roosamamma: 
Kirjad Jumalale” Räpina aianduskoo-

lis 

28.01 kl 19 “Romaan”       

Kreutzwaldi 2a, Rakvere

TALLINNA 
KAMMERTEATER
27.01 kl 19 “Sinised kilesussid jalas”
Vabriku 12, Tallinn

TEATER NO99
22.01 kl 18 “Kodumaa karjed”  

Sakala 3, Tallinn

THEATRUM
22.01 kl 19 “Reha”  

23.01 kl 19 “Reha”  

25.01 kl 19 “Reha”  

Vene 14, Tallinn

UGALA TEATER
22.01 kl 19 “Mee hind”
23.01 kl 17 “Making of “Kapsapea””
25.01 kl 13 “Väike Pii ja kiigelaud” 

Endlas

25.01 kl 19 “Meeste kodu” Endlas

26.01 kl 19 “Mee hind” Tearis NO99

27.01 kl 19 “Moraal” esietendus Len-

nukitehases

28.01 kl 19 “Ema oli õunapuu”
28.01 kl 19 “Moraal” Lennukitehases

Vaksali 7, Viljandi
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ENDLAS

28.03 
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18.04 
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9.05 
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DRAAMATEATRIS

12.05 
PAIDE  
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KESKUSES EESTI MUUSIKA- 

JA TEATRIAKADEEMIA 

LAVAKUNSTIKOOLI 

27. LENNU DIPLOMILAVASTUS

LAVAL LAVAKUNSTIKOOLI 

27. LENNU ÜLIÕPILASED 

endla.ee

 OOPERI “Aida” tegevustik toimub Vana-Egiptuses. Peaosalise Aida rollis astub üles Heli Veskus (keskel). FOTO: HARRI ROSPU


