
Sirp   20. märts 2020  17ARHITEKTuuR

pruugita alati teadvustadagi. Seekord 
pole jutt akustikast, vaid ruumipoliiti-
kast, millega seatakse paika muusiku 
asukoht ja publiku pilkude rakurss. 
Laias laastus võib lavaarhitektuuris 
täheldada kahte või kolme tüüpi.

Esiteks tõstetud lava, mis soosib 
klassikalist muusikat ehk muusikat 
suure algustähega. Muusikud asu-
vad kõrgemal poodiumil, publik istub 
põrandal toolidel ja jälgib kontserti alt 
üles vaadates. Rõdupublik jälgib toimu-
vat küll ülevalt alla, ent rõdukohti pee-
takse vähem väärtuslikuks – need piletid 
on tavaliselt odavamad.

Teine tüüp on Vana-Kreeka amfi-
teatri lava, mis soosib demokraatliku 
n-ö madala muusika esitamist ehk, nagu 
ütleks Rein Rannap, muusikat väikese 
algustähega. Muusikud asuvad kõige 
madalamal positsioonil ning publik vaa-
tab neile ülevalt alla.

Kolmanda võimaluse pakub black 
box’i tüüpi teatrisaal, mille leiab EMTA 
teiselt korruselt. Selline kuubiku tüüpi 
eksperimentaalne ruum allub vastupa-
nuta nii publiku kui ka esinejate kiire-
tele ümberkorraldusele.

Muusikud sel teemal avalikult palju 
ei räägi, ent ilmselt on Tallinnas ja võib-
olla laiemalt Eestis kujunenud ideaaliks 
või etaloniks XX sajandi alguses ehitatud 
rohked juugendstiilis teatrimajad, ees-
kätt Estonia teater ja selle lavaarhitek-
tuur. Amfiteatri tüüpi ruume seevastu 
eriti ei meenugi. Nimetada võib ehk 
kohandatud Püha Vaimu saali vanalin-
nas ja mõnda suuremat auditooriumi 
Tartu ning Tallinna ülikoolis ja kunsti-
akadeemias.

Publikule avanev rakurss on lava-
arhitektuuri puhul oluline, sest võib 
kontserdielamuse ka ära rikkuda. Näi-
teks olen käinud kontserdil Estonias, 
kus John Cage’i kontseptuaalset, n-ö 
madalat muusikat (veevalamine, raadio-
kruttimine, lasteklaver Pille jms) män-
giti kõrgelt lavalt ülevalt alla. Tulemus: 
kontsert ei mõjunud nii, nagu pidi, ning 
külalismuusikute kimbatus oli tajutav. 
Lõpuks oleksin tahtnud küsida: „Miks 
see Cage siis ometi nii kuulus on?“ Vas-
tupidist kogesin aga Poolas amfiteatri 
tüüpi saalis, kus Cage’i vaimukus ületas 
kõik ootused. 

EMTA juurdeehituse kaks eri tüüpi 
saali peaksid seega võimaldama ka eri 
tüüpi muusikat esitada sellele sobivas 
keskkonnas. 

Kunstiteosed

EMTA uues kontserdimajas on ekspo-
neeritud ka kunsti: välja on pandud 
mõned statsionaarsed tööd, kuid on ka 
vahetatav näitus. Kunst on parimal juhul 
maja hing, mis aitab ruumides toimuva-
tele põhitegevustele kaasa.5

Esimese korruse fuajees avasta-
sin pooljuhuslikult Maret Sarapuu 
2019. aasta geomeetriliste kujunditega 
klaasvitraaži „Esimene keel“. See prot-
sendikunsti taies on majale sobilikult 

tagasihoidlik, kuid vajaks ometi paremat 
valgustust. Õrn klaasist töö jääb siseruu-
mis peaaegu nähtamatuks, ärkab aga 
korraks ellu, kui vaadata seda trepikojast 
ehk n-ö selja tagant, kui valgus lööb töö 
värvid ootamatult särama.

Kõrgeima korruse laastuvaip on suu-
repärane valik, et anda anonüümsele 
seinale juurde pehmust ja soojust. Vaiba 
juures puudub aga kunstniku nimi ja töö 
pealkiri. Arvatavasti on tegemist Kadi 
Pajupuu autoritehnikas tööga.

Vahetatavaid näitusi kureerib kuns-
tiajaloo õppejõud Harry Liivrand, kes 
otsustas maja avamise puhuks Rootsi 
popkunstiklassiku Enno Halleki näi-
tuse kasuks.6 Esimese korruse seinal on 
sobivaks aktsendiks suurte geomeetri-
liste kujunditega värvirikkad tööd, mis 
kommenteerivad vaimukalt kaubandus-
likku reaalsust väljaspool kunstitemplit. 
Hallekiga on mõttelises dialoogis Eesti 
popkunstiklassiku Leonhard Lapini 
assamblaaž, mis toob kokku nii mure-
tuse kui ka muremõtted. 

Kokkuvõte

EMTA juurdeehituses on panustatud ühe 
keskse dominandi rahulikule esiletõu-
sule: see on rahvusvahelisele tasemele 
timmitud akustikaga suur kontserdisaal. 
Taotletud pole sotsiaaldemokraatlikult 

tasapaksu ruumikujundust, mille puhul 
on kõik ruumid võrdsed ja ühesuguse 
madala laega. EMTA juurdeehitus mee-
nutab pigem barokset Kadrioru lossi, 
mille arhitektuur soosib inimeste vaim-
set ülendamist.

Üks märkus ka peavoolumeedia pihta: 
aastakümnete jooksul pole ära õpitud, et 
hoonest rääkimisel on oluline ka arhi-
tekti või arhitektide nimetamine. Mitte 
üheski EMTA juurdeehituse avapidus-
tusi kajastavas ülekandes ei nimetatud 
hoone arhitektide Toivo Tammiku ja 
Mart Rõugu nime. Tegemist on kroonilise 
hädaga, millega sugereeritakse vaatajale, 
et majad on justkui taimed, mis kasvavad 
iseenesest keset linna, ilma mingi vaimse 
või füüsilise pingutuseta. Jacques Der-
rida mõistujuttu jätkates tuleb tõdeda, 
et peavoolumeedia vaatab pidevalt peeg-
lisse, kus näeb vaid iseennast. Ja veel: 
loodetavast annab EMTA uus ehitis eesti 
muusika haridusele uue hoo.
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Peavoolumeedia pole ikka selgeks saanud, et hoonest rääkimisel 
on oluline nimetada ka arhitekti nime. Arvatakse, et majad on kui 
taimed, mis kasvavad iseenesest, vaimse ja füüsilise pingutuseta.

Akadeemia juurdeehitus on pigem sissepoole pööratud. uus, musta tooni kaaslane ei 
konkureeri peahoone arhitektuuriliste ja muusikale viitavate kaunistustega.   2 × Toivo Tammik

EmTA juurdeehitus mõjub väliselt igas mõttes tagasihoidlikult. Kuidas on võimalik, et nii 
vaoshoitud hoonesse on mahutatud viis korrust, lisaks palju teenindusruume?   


