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Muusikateater Eestis: mida, kellele, kus ja kelle raha eest?
Kerri Kotta: „Teatud kultuuriruumis tehakse ooperis teatrimaailma kõige uuemaid ja põnevamaid asju.  
Ooper ei ole nähtusena mingilgi moel ajale jalgu jäänud.“ 

MARIA MÖLDER

Eesti muusikateater pääses kohalikus 
meediaruumis suurelt – ehkki küll mitte 
eriti positiivselt – pilti eelmisel nädalal, 
kui ERRi kultuuriportaalis ilmus Meelis 
Oidsalu artikkel „Puhka rahus, Vana Bas-
kin!“ (ERR 27. II 2019). Juhtumisi just järg-
misel päeval arutlesid Eesti muusika-
teatri hetkeseisu üle Eesti muusika- ja 
teatriakadeemia muusikateaduse pro-
fessorid Kristel Pappel ja Kerri Kotta, 
heliloojast Tallinna muusikakeskkooli 
direktor Timo Steiner, muusikateatri 
lavastaja ja EMTA ooperistuudio kaas-
aegse muusikateatri õppejõud Liis Kolle 
ning Postimehe kultuuritoimetaja Alvar 
Loog.

Maria Mölder: Oidsalu valutab oma 
mõneti eksitava pealkirjaga artiklis 
südant eelkõige selle pärast, et balleti- 
ja muusika(li)teater – mida ta nimetab 
üldistatult etableerunud kõrgkultuuri 
nähtuseks – naudib Eesti Vabariigis 
mõne teise kultuurivaldkonnaga võr-
reldes üüratut eelisrahastust, kuid ei 
panusta võrreldes teiste žanritega eriti 
algupärase Eesti kultuuri arengusse. 
Oidsalu osutab, et Estonia teater ning 
Vanemuise muusikateatri trupp ei loo 
ega esita eriti algupärandeid, kuid samal 
ajal on riigipalgalistest välismaa balerii-
nidest ja lavastajatest ning riigi doteeri-
tud piletiga balletti külastavatest soom-
lastest kujunenud meie riigis mainimist 
mittevääriv normaalsus. See sõnavõtt 
lõpeb tõdemusega, et balleti-, ooperi- ja 
muusikalikultuur on valdavas enamuses 
kommertsialiseerunud (kõrg)kultuur ja 
rahvusvaheline äri, mille riigipoolne toe-
tamine tuleks senises mahus lõpetada. 
Mida teie arvate?
Alvar Loog: Need eesti muusikateatri 
probleemid, millele Oidsalu oma artiklis 
tabavalt osutab – etableerumine, (uute) 
algupärandite vähesus ning välistööjõu 
ebaproportsionaalselt suur osakaal – ei 
ole ilmselt üllatus kellelegi, kes vald-
konda natukenegi tunneb. Neist ongi 
vaja pidevalt rääkida lootuses, et ehk 
sünnivad jutu käigus toimivad ideed, 
mis aitavad osutatud probleeme lahen-
dada. Kuid muusikateatrile riigi eelarve-
raha vähendamine, mida Oidsalu otse-
sõnu soovitab, ei ole kindlasti lahendus. 
Pigem on raha hoopis juurde vaja.

Ja enne kui hakata rääkima sellest, 
miks seda raha juurde on vaja, tuleb 
ilmselt korrata vana tõde: muusikatea-
ter ongi väga kulukas kunst ja sinna pole 
midagi parata. Seega ei tohiks Estonia ja 
Vanemuise riiklik toetus, mis on pealt-
näha ebaproportsionaalselt suur just 
sõnateatri väiketruppidega võrreldes, 

kellegi õiglustunnet riivata. Suurte 
ooperi-, balleti-, opereti- ja muusikali-
lavastusega on sageli seotud ligemale 
sada inimest alates solistidest, orkestrist 
ja koorist ning lõpetades loomingulise ja 
tehnilise meeskonnaga. Samahästi võiks 
küsida, miks saab bridži- või kabekoon-
dis riigilt ettevalmistuseks kordades 
vähem raha kui hoki- või jalgpallikoon-
dis. Neid asju ei saa niiviisi võrrelda.
Kerri Kotta: Ma võtaksin alustuseks 
süüdistuse selle kohta, et muusikateater 
on liiga etableerunud ning kujutab ene-
sest kõrgkultuuri. Samasugusel moel 
oli etableerunud ja justkui teatava eliidi 
siseringi asi ka näiteks teater NO99, mille 
puhul tekkis paljudel nn keskmistel ini-
mestel pealtnäha õigustatud küsimus, 
miks sellist asja riigi raha eest ülal pee-
takse. Aga ooper ja ballett ongi elitaarsed 
kunstivormid ning õnneks on meil seni 
olnud teatav ühiskondlik kokkulepe, mis 
on taganud neile riigi tegevustoetuse.
Timo Steiner: Kusjuures klassikalise 
muusika valdkonnas on ooper ainus 
žanr, mis laiema publiku jaoks üldse 
uudisekünnise ületab. Sümfooniatest ja 
kammermuusikateostest ei räägita avali-
kus meediaruumis peaaegu üldse.
Kotta: Oidsalu tekstist jäi mulje, et muu-
sikateater on nähtusena justkui natuke 
ajast ja arust; et ta justkui ei suuda enam 
midagi uut pakkuda. Eesti kontekstis 
võib selle väitega peaaegu nõustuda, 
kuid vaadates seda, mis maailmas toi-
mub, tahaksin Oidsalule vastu vaielda. 
Viimastel aegadel on toimunud režii-
ooperi kaudu väga suur ooperirenes-
sanss ning paljudel puhkudel on oope-
rid ja/või ooperilavastused olnud teatud 
kultuuriruumides just see cutting edge – 
koht, kus tehakse teatrimaailma kõige 
uuemaid ja põnevamaid asju. Ooper ei 
ole nähtusena mingilgi moel ajale jalgu 
jäänud.
Kristel Pappel: Ooper ei ole ammu 
enam üksnes elitaarne nauding vokaali-
fetišistidele – mida muidugi võib ka ette 
tulla – või ilus vaatemäng, vaid suudab 
sekkuda ühiskonda ja inimesi puuduta-
vatesse küsimustesse, kasutades kõige 
moodsamaid teatrivahendeid. Eesmärk 
on ju tegelikult see, et ooperi lõppedes 
ei arutataks ainult soorituse ilu üle, vaid 
hoopis lavastuses tõstatatud probleeme. 
Võib tuua ridamisi näiteid paljudest 
ooperilavastustest, mis ajendavad täna-
päeva maailma lahti mõtestama. Või 

Eesti ühiskonda üle kandes: lavastus-
test, mis näiteks oleksid kunstivahen-
ditega sekkunud valimistel propagee-
ritavatesse väärtustesse, mõistagi ilma 
primitiivse plakatlikkuseta.

Praegu pole õige aeg teha ooperi-
teatritele etteheiteid, aga siiski kritisee-
riksin kontseptsiooni puudumise tõttu 
eriti Estoniat. Milline on Estonia koht 
tänapäeva ooperimaastikul? Kas sellele 
on mõeldud, on seda sõnastatud? Kas 
ollakse kursis rahvusvaheliste tendent-
sidega, parimate lavastustega? Provints-
likkusest rääkides on raske unustada 
fakti, et kui üks meie aja kuulsamaid 
ooperilavastajaid avaldas ise soovi lavas-
tada Estonias, siis talle öeldi ära, sest 
teater polnud nõus tema esteetilise 
nõudega – ooper ilma vaheajata. Teine 
näide uskumatust piiratusest on see, et 
Estonia teatris puudub (vana nimetu-
sega) kirjandusala juhataja ehk (levinud 
nimetusega) dramaturg. Euroopa teatri-
tes on see võtmepositsioon teatri arengu 
ja repertuaari kujundamisel. Estonias on 
selline koht kaotatud. Euroopa Tallinna-
suurustes teatrites on kaks-kolm drama-
turgi. Seega tuleks Eesti muusikateatrite 
eelarvet sisuliseks arenguks veelgi suu-
rendada, mitte vähendada.
Kotta: Ehkki Eestis on ooperi nüüdis-
aegsusega kahjuks veel probleeme, on 
algupärane ooper – vastupidiselt Oidsalu 
väidetule – meil siinkandis viimastel 
aegadel siiski üsna tugevalt pildil. Vane-
muise mängukavas on praegugi Eduard 
Tubina „Reigi õpetaja“ ja Märt-Matis 
Lille „Tulleminek“, hiljuti oli seal Tauno 
Aintsi „Rehepapp“. Estonias mängitakse 
suure publikumenuga Tubina „Kratti“, 
läinud hooajal esietendusid Manfred 
MIMi „Ehmatusest sündinud rahvas“ 
ning Rasmus Puuri „Pilvede värvid“.
Pappel: Ütleksin sedasama. Pealegi ei 
saa sõnateatri tekstivaramut kvantitee-
dilt võrrelda muusikateatri partituuri-
varamuga.
Liis Kolle: Estonial ja Vanemuisel ning 
ühtlasi kogu ooperi- ja balletižanril on 
kahjuks kuvand, mis piirdub üksnes 
„Traviata“, „Pähklipureja“ ning „Lui-
kede järvega“. See, et samades majades 
tuuakse välja ka eesti algupäraseid oope-
reid ja ballette, kipub info mõttes sageli 
kaotsi minema ka nendel inimestel, kes 
külastavad Estonia ja Vanemuise teatrit 
suhteliselt regulaarselt. Sest paraku on 
nii, et mida uuem ja huvitavam teos on, 

seda kiiremini ta mängukavast ära kaob, 
samal ajal kui „Traviata“, „Pähklipureja“ 
ja „Luikede järv“ on kavas mitte üksnes 
läbi aastate, vaid läbi aastakümnete. 
Ma ei süüdista selles Estoniat või Vane-
muist – umbes nii on see peaaegu kõigis 
maailma suurtes ooperimajades. Ja kõik 
need majad on suures osas turistide tee-
nistuses – sinna pole midagi parata. Nad 
on ühtlasi linna visiitkaardid. Kusagil 
pole minu teada ka kaht piletihinda: et 
oma riigi inimesed saavad riigi dotat-
siooniga odavama pileti ning turistid 
peavad maksma mitmekordse summa.
Pappel: Ooper on paratamatult rahvus-
vaheline žanr nii külastajate kui ka tegi-
jate mõttes ja on anakronistlik seda meie 
teatritele ette heita. Ometi on kodupub-
likule alati olulised oma eesti lauljad 
ning Estonia on püüdnud seda võima-
luste piires silmas pidada. Vanemuine 
seevastu võiks rohkem oma lauljatega 
arvestada ja repertuaaris ooperi posit-
siooni tugevdada.
Loog: Estoniat ja Vanemuist võib soovi 
korral süüdistada kõiges, mis on meie 
muusikateatris puudu. Samal ajal on 
ju selge, et nad ei suudaks ka kõige 
suurema tahtmise ja rabelemise korral 
rahuldada oma publiku – või ammugi 
mitte potentsiaalse publiku – kõiki või-
malikke vajadusi.

Olen olnud pikki aastaid veendumu-
sel, et samal moel, nagu meil on Tallin-
nas Linnateatri ja Draamateatri kõrval 
Theatrum, VAT Teater, Von Krahli teater, 
Tallinna kammerteater, Kanuti gildi saal, 
Vaba Lava, Kelm ja palju teisi, peaks meil 
olema Estonia kõrval kammerooperitea-
ter – koht, kus saaks muusikateatrit teha 
väiksemalt, paindlikumalt ja odavamalt, 
kus oleks võimalik riskida nii loomin-
gulises kui ka majanduslikus mõttes. 
See lahendaks loodetavasti nii kohaliku 
muusikateatri vähese algupärasuse ja 
ajastuväärilisuse kui ka eesti soost tegi-
jate pealekasvu probleemi. Ma ei hakka 
end siin pikalt kordama, olen sel teemal 
kirjutanud aastate jooksul mitu artik-
lit, kõige pikemalt ajalehe KesKus 2010. 
aasta detsembrinumbris.
Steiner: Jah, suurte institutsioonide 
kõrval peaks olema vabamatel kooslus-
tel võimalus oma asju teha. „EV 100“ oli 
selles mõttes väga tänuväärne, et pakkus 
vahendeid eri projektideks. Nii sündis 
näiteks „Ehmatusest sündinud rahvas“, 
aga ka „Keres“. Ka mina olen tõdenud, 
et meil on muusikateatri vallas puudu 
selline Vaba Lava tüüpi keskkond, kus 
oleksid vajalikud tingimused teose välja-
toomiseks ja etendamiseks.
Loog: Oma kammersaali kui kindlat 
kohta on vaja mitte üksnes tegijatele, 
vaid eelkõige publikule – selleks et 

See, et Estonia ja Vanemuise teatris tuuakse välja ka eesti algu-
päraseid oopereid ja ballette, kipub info mõttes sageli kaotsi minema 
ka inimestel, kes külastavad neid teatreid regulaarselt.  Liis Kolle


