
20 | Postimees, 31. mai 2022 Kultuur Toimetaja Alvar Loog, kultuur@postimees.ee

Ugala hooaja lõpu kevadpeol 
jagati publikupreemiaid

 ● Laupäeval kogunesid Ugala teat-
ri rahvas ja publik ühiselt kevadpeo-
le, kus muu hulgas anti üle kuu aega 
kestnud hääletuse tulemusena sel-
gunud publikupreemiad. Aasta nais-
näitleja Kuldõuna pälvis Terje Pen-
nie rollide eest lavastustes «Ema» 
ja «Arst». Esikolmikusse jõudsid veel 
Garmen Tabor rolli eest lavastuses 
«Arst» ning Ilo-Ann Saarepera rol-
lide eest lavastustes «Sume on öö» 
ja «Arst».

Publik hääletas lõppeva hooaja 
kõige rohkem meeldinud meesnäitle-
jaks Margus Tabori rollide eest 
lavastustes «Ema», «Jälle need 
Lumejänesed», «Kuhu sa jäid?» ning 
«Üle oma varju». Esikolmikusse jõud-
sid Tabori kõrval Aarne Soro rollide-
ga lavastustes «Sume on öö» ja «Üle 
oma varju» ning Tanel Ingi rollidega 
lavastustes «Jälle need Lumejäne-
sed» ja «Arst».

Lemmikuimaks hooaja uuslavastu-
seks valis publik ülekaalukalt Taago 
Tubina lavastuse «Arst». Esikolmikus-
se mahtusid ka Tanel Jonase lavas-
tus «Ema» ja Kaili Viidase lavastus 
«Sume on öö».

Bruce Springsteen läheb 2023. 
aastal uuele kauaoodatud tuurile

 ● Rokkmuusik Bruce Springsteen 
(pildil) kuulutas välja 2023. aasta 
tuuri, mille raames annab 72-aasta-
ne muusik kontserte Ameerikas ning 
Euroopas. Legendaarse E Street 
Bandiga esinev Springsteen andis 
viimati kontserte 2017. aastal.

Bruce Springsteeni ja E Street 
Bandi tuur algab 2023. aasta veeb-
ruaris USA lavadel. Aprillis põrutab 
bänd Euroopasse, augustis antakse 
aga jälle kontserte Ameerikas. 
Euroopas esineb Springsteen His-
paanias, Iirimaal, Prantsusmaal, 
Itaalias, Hollandis, Šveitsis, Saksa-
maal, Rootsis, Norras, Taanis ja 
Austrias. Väljakuulutamisel on ka 
kontserdid Suurbritannias ja Belgias.

Uus hariduskeskus võimaldab 
karjääri videomängutööstuses

 ● Septembris avab Pärnu män-
gustuudio Gamecan populaarse-
le mängumootorile spetsialiseerunud 
õppekeskuse Full Cycle Game Aca-
demy, mis on ainulaadne terves Põh-
ja-Euroopas. Gamecan on kaasa-
haaravaid videomänge arendanud 
juba kaheksa aastat ning on kesken-
dunud Unreali mängumootorile.

Videomängutööstuse ülemaailmse 
kasvu tõttu on mängumootori spet-
sialistidest puudus ning seetõttu 
otsustas Gamecan rajada Pärnusse 
õppekeskuse, et videomänguaren-
duse talente välja koolitada. Keskus 
koolitab õpilastest üheksa kuuga 
Unreal Engine’i spetsialistid, mis on 
kõige rohkem taga otsitud posit-
sioon mängutööstuses. Õppekesku-
se õppejõud on Gamecanis tööta-
vad spetsialistid ning kursusele võe-
takse 30 õpilast. Registreeruda saab 
kuni 15.07.2022.
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K
ui Eestis tegutseks min
gi Disney või Marveli 
taoline kompanii, mil
le ärimudel püüab fan
tastiliste superkange
laste karaktereid läbi 

uute seikluste ja/või erinevate 
meediumite üha uuesti ja uuesti 
rõõmuks ning rahaks teha, siis te
gelastest, kelle nahka kannataks 
sellises avantüüris korduvalt tu
rule tuua, meil õnneks puudust 
ei ole: Sipsik, Pokud, Leopold 
ja tema homie’d, Lotte ja gäng, 
Kunksmoor ja kapten Trumm, 
Kessu ja Tripp... Ning muidugi 
Naksitrallid!

Naksitralle võib pidada frant
siisiks, mille väljalüps – pardon 
selle agraarmajandusliku oskus
sõna pärast! – on olnud algu
sest peale väga hea. Kirjanik Eno 
Raud ja kunstnik Edgar Valter te
gid nende kolme karakteri aine
tel neli lasteraamatut (1972, 1975, 
1979 ja 1982), režissöör Avo Pais
tik kolm joonisfilmi (1984, 1987 ja 
1990). Ühtlasi on Eesti teatrites 
valminud samal teemal lugema
tu hulk draamalavastusi. Reedel 
esietendus Estonias täispikk oo
per, mille helilooja on Tõnis Kau
mann ning libretist ja lavastaja 
Vahur Keller.

Mida arvata Naksitrallide jär
jekordsest tulemisest? Tegu on 
kindlasti mänguga, mis väärib 
rahvusooperi suurt saali. Samas 
andkem ettevõtmisele au: seda on 
küll lihtne turundada, kuid samas 

pole siin kerge kunstiliselt õnnes
tuda, sest igaühel meist on kujut
lustes omad Naksitrallid, mis ena
masti lapsepõlvenostalgiast idea
liseeritud ning väga eelnimetatud 
raamatute ja neist kahe esime
se ainetel valminud joonisfilmi
de nägu. Ja pettumus on teada
gi kõrgete ootuste lähisugulane...

Olgu kohe öeldud, et minu – 
ja marulise aplausi järgi otsusta
des ka vähemalt valdava enami
ku reedesel esietendusel viibinud 
publikuliikmete – meelest veab 
Kaumanni ja Kelleri ooper eelo
sutatud ootuste foonil ilusti väl
ja ning on kunstiliselt igati selle 
legendaarse frantsiisi sisemiste 
standardite kõrgusel.

Tee triumfini on siin silluta
tud eelkõige tegijate turvalisest ja 
tervemõistuslikust otsusest mitte 
hakata otsima Naksitrallide nar
ratiivile uut sisu ja vormi, vaid 
lähtuda sarnaselt Paistiku filmi
dega nii dramaturgias kui visuaa
lesteetikas Eno Raua ning Edgar 
Valteri aastakümnete eest loodud 
fantaasiamaailmast.

Ooperi kaks vaatust (55 + 37 
minutit) peegeldavad faabulas 
üsna täpselt «Naksitrallide» kahe 
esimese raamatu ja kahe esime
se filmi sisu. Kõigepealt pääste
takse kassitädi kasside käest ning 
seejärel linn rottide terrorist. Si
suliselt on tegu kahe eraldi loo, 
ühe mõttelise seriaali kahe epi
soodiga. Kuid sarnaselt Paistiku 
kolmanda filmiga moodustavad 
need ühendatult sidusa terviku, 
mis kannab suuremat sõnumit 
kui kaks osa eraldivõetuna.

Laias plaanis tegeleb «Naksi
trallide» ooper samade küsi
mustega, millega ka «Star War
si» saaga. Ainult et mitte kosmi
lises, vaid bioloogilises mastaa
bis: kuidas taastada tasakaal? See 
lugu idealiseerib sõprust ja vap
rust, kuid näitab ühtlasi, milline 
jama võib sellest tulla, kui min
na heauskselt kaasa jäätiseput
ka järjekorras juhuslikult kohatud 
pealtnäha ohutute, ent väga ekst
sentriliste tüüpidega ning haka
ta koos nendega aktiivselt maa
ilma päästma.

Tormakus ja järelemõtlema
tus viivad «Naksitrallides» küll 
kangelastegude ning neid tun
nustavate tänukõnede ja ordeni
teni, kuid juhatavad samas nii te
gelased kui publiku järelduseni, 
et maailm vajab pidevalt pääst
mist ka päästjate (või vähemalt 
päästmise praktiliste tagajärge
de) käest...

Action-ooper
Ooperižanri ajaloolises kontekstis 
mõjuvad «Naksitrallid» üsna har
jumuspäratult, kuna teose sisus 
puuduvad täielikult kaks süžee
komponenti, millest ooper mui
du peamiselt elab ja hingab: ro
mantiline armastus ja enneaegne 
surm. Ning seega puuduvad sealt 
prominentsel määral ja väljapee
tud moel nii lüürilisus kui ka dra
maatilisus.

See kõik ei tohiks kohe kind

lasti tulla üllatusena teatrisõpra
dele, kes on viitsinud enne eten
dusele minekut tutvuda kas la
vastuse veebi või kavalehega, 
mis annavad suhteliselt loova ja 
täpse žanrimääratluse korras tea
da, et «Naksitrallid» on actionoo
per. Teoses leidub koguni kolm 
võimast tagaajamisstseeni au
toga, kaks korda sekkub sünd
mustesse helikopter, finaalis saa
vad külastajad elada kaasa veri
sele löömingule kasside ja rotti
de vahel...

«Naksitrallid» on superkan
gelaste lugu, elu kui alaline eri
olukord, milles maailm vajab pi
devalt päästmist. Olemasoleva 
dramaturgilise materjali hulk 
on nii libretisti kui heliloo
ja natuke nurka mänginud, 
sest lastelavastuse formaat 
seab omad ajalised pii
rid (see pole siin Sha
kespeare ega Wagner, 
kelle vastutustunde
tu arusaam teatri
külastaja vaba aja 
ja tähelepanu 
ressurssidest pä
rines keskajast). 
«Naksitrallides» 
täidavad vaatus
te ajamahu trii
ki kohustusli
kud sündmu
sed, mille kõr
valt sügava
male karak
teri loome
le (ning mõt
tekohtade
le) eriti ruumi 
ei jää.

Kaumanni teos 
käib Naksitrallide 
kahe esimese raa
matu ja filmi krestomaa
tilise loo kõik kohustusli
kud kontrollpunktid ilus
ti läbi (vaid harakaliin 
oli välja jäetud), kuid 
seda ooperi tavapä
raste praktikatega võr
reldes harjumatult kiire tempo
ga. Andes ühtlasi tahtmatult au
torefleksiivse ja eneseiroonilise 
kõrvaltähenduse teoses korduva
le muusikanumbrile, mille esime
ne rida kuulutab: «Sa anna gaa
si, Muhv!»

Mänguline põhimeeleolu
Kui ooperižanris tegelevad libre
tistid ja heliloojad enamasti al
likteose dramaturgia lahtipak
kimisega aariateks, duettideks, 
ansambliteks ja vahemängudeks, 
mille ajal kujutatud sündmusti
ku reaalaeg justkui peatub (an
des seeläbi võimaluse nii tege
lastele kui publikuliikmetele sel
lest kõrvale astuda, et vastavalt 
edastada ning kogeda teatud tun
deid ja mõtteid), siis «Naksitralli
de» lugu liigub ooperilaval üsna
gi sirgjooneliselt ja rutakalt. Ning 
seega enamasti ilma dramaturgi
liselt või lavastuslikult väljapee
tud tunde ja mõtterõhkudeta.

Mis ühtlasi tähendab, et ehk
ki muusika on stseenide järgi pä
ris selgelt eristatavateks numb
riteks liigendatud, siin pikemaid 
aariaid või duette siiski eriti ei 
leidu. Sageli on Kaumann piirdu
nud üksnes aaria algmetega (nt 
Kingpoole «Kodu, see sõna on 
magus kui šokolaad» jne), mis ei 
püüa – ega mõistagi ka suuda – 
end ei emotsionaalselt ja estee
tiliselt teose kogutervikus keh
testada. Ega ka mitte hinge pu
geda, karakteriloomesse panus
tada ning meelde jääda. Meeldi

vaks eran
diks oli siin 
vaid Sammal
habeme aaria 

avavaatuse tei
ses pooles.

Kui mitmete hil
jutiste lasteooperite esi
etendumise järel olen 
halanud avalikult selle 
üle, et ooperina välja
reklaamitud teos kasu
tab oma muusikas läbivalt 
muusikaliesteetikat (see eristus 
on mõistagi tinglik), siis «Naksi
trallide» puhul võib sarnaselt Tõ
nis Kaumanni eelmise lasteoope
riga «Mina – Napoleon!» (2005) 
rääkida nii orkestrikõlade kui vo
kaalikasutuse puhul üsna õigus
tatult tõupuhtast ooperist.

Teos on muusikalises plaa
nis üsna eklektiline ja kaleidos
koopiline ning Kaumanni käeki
ri varieerub sõltuvalt stseenist, 
pakkudes kõlalist vaheldust ning 
kehtestades mängulise põhimee
leolu. Siin leidub nii džässilikke 
kõlasid ja rütme (eelkõige kasside 
stseen), marsirütme, aga ka mõ
ned muusikali ja estraadiestee
tikas lahendatud numbrid. Neist 
kõige möödavaatamatum ja meel
dejäävam on mõlema vaatuse fi
naalis korduv «Uus meil sõprus 
truu on ja lõputu», mille kõrge
lennulised meloodiakaared tee
vad (tahtmatu?) kummarduse 
Olav Ehala suunas.

Esimese vaatuse lõpus, kui 
olin juba leppinud, et selles oope
ris on lüürikat sama vähe kui Van 
Damme’i filmides, tuli ühtäkki (ja 
vastupidiselt raamatust ja joonis
filmist meelde jäänud sündmus
tikule) Kassidaami ja Sammalha

beme lühike duett, mille kergelt 
operetlik valsirütmis tuksumi
ne paotas hetkeks kelmikal, väl
japeetult koomilisel ning üksnes 
täiskasvanud inimestele arusaa
daval moel ust romantismi dis
kursuse suurde ballisaali.

Lootsin pidevalt, et sentimen
di pedaal saab ooperis põhja vaju
tatud kohas, kus Muhv vahetab 
iseenesega mõtteid oma iseenese
ga peetava kirjavahetuse teema
del. See number tuligi, ilu ja valu 
kui palju!, aga kestis vaevalt mi
nutikese. Minule, eelmise sajan
di inimesele, oli seda oma tähe
lepanu ja tunnete koondamiseks 
natuke liiga vähe. Pealekasvavale 
TikToki põlvkonnale, keda oli esi
etendusel päris palju, aga parasja
gu või koguni liiga palju...

Pastišš-ooper?
Kaumann on krutskimees, kes ei 
võta heliloojana ülemäära tõsiselt 
ei ennast ega ooperižanri poolpü
halikku enesekuvandit. Arvuka
te «Naksitrallide» partituuris si
salduvate mänguliste (ning ko
hati ka (enese)irooniliste) tsitaa
tide ja pastiššide avastamine ning 
määratlemine võiks pakkuda tä
nuväärset pedagoogilist ja sport
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«Naksitrallide» 
ooperi vaatuste 

mahu täidavad 
triiki kohustuslikud 
sündmused, mille 
kõrvalt sügavamale 
karakteriloomele 
eriti ruumi ei jää.

 ● Eelmisel reedel 
esietendus Rahvusooperis 
Estonia Tõnis 
Kaumanni action-
ooper «Naksitrallid».

 ● Laias plaanis tegeleb 
«Naksitrallide» ooper 
samade küsimustega, 
millega ka «Star 
Warsi» saaga.

 ● Kaumann on 
krutskimees, kes ei võta 
heliloojana ülemäära 
tõsiselt ei ennast ega 
ooperižanri poolpühalikku 
enesekuvandit.

Maailm vajab  
pidevalt päästmist 
maailmapäästjate käest!

Vasakul Kingpool (Mart 
Madiste). Paremal Inspek-
tor (Raiko Raalik) ja Lin-
napea (Rafael Dicenta). 

«Naksitrallid» (ooper)

Eno Raua samanimelise jutustuse 
ainetel, libretist Vahur Keller

Helilooja Tõnis Kaumann

Muusikajuht Kaspar Mänd

Dirigent Lauri Sirp

Lavastaja Vahur Keller  
(Kellerteater)

Kunstnik Jaanus Laagriküll

Valguskunstnik Margus Vaigur 
(Teater Endla)

Kostüümikunstnik Gerly Tinn

Koreograaf Märt Agu

Osades: Aule Urb, Mart Madiste, 
René Soom, Janne Ševtšenko, 
Tamar Nugis, Mart Laur jt

Maailmaesietendus rahvusooperis 
Estonia 27. mail


