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SUKELDUB RAAMATUISSE: 

„Tütar on toonud mulle kümme-

kond raamatut, mis kõik on 

ritta pandud ja tahavad luge-

mist,“ teab Luule Komissarov, 

kuidas ta oma aega veetma 

hakkab. Pildil mullu Ugala 

kevadpeol, kui talle anti üle 

parima naisnäitleja auhind.
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Riigis valitseva eriolukorra tõttu on teatrid alates 13. märtsist kuni 1. 

maini külastajatele suletud ja etendusi ei toimu. Teatrid võtavad 

keerulist aega rahulikult ja valmistuvad seni ajaks, kui eriolukord lõ-

peb ja inimesed taas teatrisaali tulevad. Publik ei pea muretsema ka 

juba ostetud piletite pärast, iga teatri otsuse järgi vahetatakse need 

ümber hilisemale ajale või ostetakse tagasi.

Rahvusooperis Estonia, Draa-

mateatris, Linnateatris ja NUKU 

teatris töö siiski käib ja proovid 

enamasti jätkuvad, küll aga mõnel 

pool väiksemas mahus ja näitlejad 

saavad rohkem n-ö kodutööd.

Rahvusooperis Estonia on li-

saks etendustele jäetud ära ka 

kõik ekskursioonid ja hariduspro-

jektid. Proovid toimuvad indivi-

duaalselt ja väiksemas koosseisus, 

suuremad proovid on ära jäetud. 

„Rahvusooper Estonia on teinud 

ja teeb ka edaspidi omalt poolt 

kõik, et hoida nii publiku kui ka 

teatripere tervist. Loodan süda-

mest, et uue viirusega puutub kok-

ku võimalikult vähe inimesi ja ta-

vapärane olukord taastub peagi,“ 

avaldab lootust Estonia direktor 

Aivar Mäe.

Teadmiseks teatrisõpradele, et 

Estonia teatri märtsi- ja aprillikuu 

etendustele ostetud piletid vahe-

tatakse ümber hilisemate eten-

duste vastu alates 23. märtsist. 

Soovi korral ostetakse piletid taga-

si, ent teater palub publikul kaalu-

da võimalust teatrit raskel ajal toe-

tada, jättes ostetud pileti eest raha 

tagasi võtmata. 

Linnateatri turundusjuhi Mar-

gus Küppari sõnul on tühistatud 

kõik teatri töötajate välislähetu-

sed, töötatakse osaliselt kodukon-

toris ja valmistatakse ette tegevus-

plaane erinevateks arengustse-

naariumideks. Küppar ütleb, et 

hetkeseisuga ostetakse tagasi kõi-

kide märtsikuu etenduste piletid ja 

kehtestatud eriolukorra tõttu jää-

vad tõenäoliselt ära ka aprilli eten-

dused. „Võtame põhimõtteliselt 

päev korraga ja püüame teha oma 

publiku ja töötajate jaoks parima,“ 

lisab ta.

Juba ostetud piletid ei
lähe kindlasti raisku

Linnateatri juht Raivo Põldmaa 

ütleb, et olukord teatrirahva hul-

gas on rahulik. „Paanikat ei ole. 

Esmaspäeval (16. märts – toim) 

kell 10 on taas koosolek, kus aru-

tame uuesti olukorda ja teeme 

uued otsused,“ lausub ta ja mär-

gib, et näitlejate põhipalku prae-

gune eriolukord ei mõjuta. „Võta-

me olukorda rahulikult ja kui vii-

rus taandub, ootame jälle kõiki 

teatrisse.“

Draamateater on teada andnud, 

et ärajäävate etenduste piletite 

ümbervahetamiseks või tagasiost-

miseks võtab teater inimestega 

ühendust hiljemalt 1. maiks. Kui 

aga pilet on ostetud otse teatri kas-

sast või Piletimaailma müügipunk-

tist, tuleks piletiostjal võtta ühen-

dust e-posti aadressil pilet@draama-

teater.ee. „Kindlasti ei lähe ostetud 

piletid raisku – teater püüab kõik 

ümber vahetada,“ ütleb Draama-

teatri juht Rein Oja. Planeeritud 

esietendused lükkuvad tema sõnul 

edasi, aga proovid teatris siiski toi-

muvad. „Palgakärpeid loodame 

mitte teha,“ märgib Oja.

NUKU teatri kommunikatsioo-

nijuht Peep Ehasalu räägib, et või-

malikult palju tööd tehakse kodu-

kontorist, osa proovidest jätkuvad, 

osa on aga tulnud ära jätta. „Eile 

algasid proovid mais esietenduva 

lavastusega „Tagurpidi“, mis põhi-

neb Priit Pärna koomiksiraamatul,“ 

annab Ehasalu ülevaate praegu-

sest seisust ja tänab publikut ehk 

piletiostjaid, kes on olnud äärmi-

selt mõistvad ja rahulikud. „Et 

teatrid ja laiemalt kultuurikorralda-

jad keerulisest ajast võimalikult 

tervelt välja tuleksid, eelistavad 

kõik, ka meie, et ostetud piletid va-

hetataks mai-juuni või ka sügise 

etendustele ning suur osa on seda 

võimalust ka kasutanud. Kui see ei 

sobi, mis on samuti mõistetav, os-

tame piletid tagasi,“ ütleb Ehasalu, 

et täpsemad juhised leiab teatri 

kodulehelt.

„Mida eriti tahaksime rõhutada, 

on teatri, kirjanduse, laiemalt kul-

tuuri olulisus nii kriiside ajal kui ka 

kriisist väljatulemisel – looming 

toetab ja ehitab vaimu. Mitte ai-

nult ei hoia vaimset tervist, vaid 

annab jõu ja mõistmise näha en-

da kõrval inimesi, keda hoida. 

Mulle tundub, et seda tajuvad 

meie inimesed väga selgesti ning 

valmistutakse ajaks, mil eriolukord 

lõpeb ja inimesed naasevad teat-

risse,“ räägib Ehasalu.

Võimalus mõtestada
kultuuri sündmust

Ta jagab veel üht mõtet, mis 

teatriperega jutuks tuli: „Inimesed 

on harjunud kultuuri „tarbima“, ise-

gi mitte halvas mõttes, vaid on nor-

maalne, et soovi korral ostan pileti 

ja lähen. Võib-olla sunnib selline 

paus inimesi ka mõtlema ja mõtes-

tama seda, millist sisu on andnud 

nende elule teatrikülastus, kontsert 

või mõni muu kultuurisündmus. 

Kodus raamatut lugedes võib ju ka 

sellistele teemadele mõelda.“ 

KATRIN HELEND-AAVIKU

„Pea iga õhtu pidi mul etendus olema, aga
nüüd ei ole,“ tõdeb Rakvere teatri näitle-
janna Ülle Lichtfeldt (49), sest kuni 1.
maini jäävad Eesti teatrite uksed publikule 
suletuks. „Esimesel hetkel ehmatas see 
pikk etenduspaus muidugi ära, aga väga
tahaks loota, et olukord ikkagi ei ole nii
katastrofaalne. Loodame ikkagi parimat ja
usaldame valitsust, kes peab tegema väga
raskeid otsuseid.“

AIGI VIIRA
aigi.viira@ohtuleht.ee

Mõistagi eelistaks iga näitle-
ja etendusi anda, kuid praegu 
pole midagi teha. Kui paus, siis 
paus. „Põhimõtteliselt olen puh-
kusel, sest etendusi me ei anna. 
Mul peaks nüüd algama uus proo-
viperiood, sest teatrites ju ikka-
gi proovid käivad. Kahju on ai-
nult paralleeltrupi kolleegidest, 
kel pidi 20. märtsil esietendus 
välja tulema – praegu lükkuvad 
ju kõik esietendused kuhugi tu-
levikku,“  on Üllel neist truppi-
dest, kelle esietendused mai-
kuusse nihkuvad, pisut kahju. 
„Maiks võib ju kõik ununeda,“ 
muigab ta, kuid tõsineb sekun-
di pealt. „Arvan, et ega see ikka 
nii hull ka ole. Eks inimene on 

kohanemisvõime-
line ja näitleja võ-
tab end kähku kok-
ku, kui vaja.“ Ülle 
enda esietendust, 
millega ta proove 
alustab, on oodata 
alles sügisel ja siis 
on vast ärevad ajad 
möödanikuks saa-
nud. Ülle sõnul po-
le ükski teater püssi põõsasse 
ega jalgu seinale visanud, vaid 
püütakse olukorraga kohaneda 
ning töödega edasi minna. 

„Mõtlen, et võtame rahuli-
kult,“ lausub ta. „Naudime aga 
päikest ja loodame, et saaks pii-
savalt aiamaal toimetada. Mul 
on juba mullakoormad ostetud, 
juba ma külvan kasvuhoonesse 
redist, salatit ja tilli!“ on Ülle 

etendustest prii aja juba  aiatöö-
dele planeerinud. „Kõik asjad ta-
havad tegemist,“ leiab Ülle. „Kas-
või koduse suurpuhastuse saab 
põhjalikult ette võtta. Mina üt-
leks, et lugege häid raamatuid ja 
vaadake häid fi lme. Minge jalu-
tama sinna, kus on inimesi vä-
he. Õnneks on Eestis nii palju 
ruumi – metsa ja mereranda –, 
et kõik mahuvad oma meelt tuu-

lutama, nii et me ei pea itaallas-
te kombel kuskil linnakorteri rõ-
dul laulma.“

Luule Komissarovil on
proovivaba periood

Ugala teater jättis muu hul-
gas ära möödunud laupäevaks 
plaanitud lastelaulude kontsert-
etenduse ning arutab edasisi 
plaane homme, kuid kõigi eel-
duste kohaselt jätkab seegi tea-

ter proovidega. „Minul on proo-
vivaba periood,“ lausub Ugala 
näitlejanna Luule Komissarov 
(77). „Mul algavad „Katkuhaua“ 
proovid alles aprilli lõpus.“ Oo-
tamatu vaba aeg Luulet muret-
sema ei pane, sest tal on kogu 
aeg midagi teha. „Mina võin liht-
salt pikapeale laisaks minna, 
sest pole kellaaja peale kuhugi 
minekut,“ naerab ta. „Planee-
rin oma päevi ise ja siis ma ve-
nitan, sest aega ju küll. See võib 
pärast, kui töö lahti läheb, ju 
mõjuma hakata – ma ei tea, 
kuidas.“ 

Plaane on Luulel ohtralt, sest 
siiani on üksjagu asju, mida ta 
on teatritöö kõrvalt muudkui 
edasi lükanud. „Ma saan ome-
ti nüüd raamatuid lugeda,“ pü-

sib Luule rõõmus. „See on üks 
ütlemata hea asi! Tütar on too-
nud mulle kümmekond raama-
tut, mis kõik on ritta pandud ja 
tahavad lugemist. Ma kahjuks ei 
ole see inimene, kes suudaks mi-
tut raamatut korraga lugeda. Tae-
vane tali, mul lähevad need ju 
siis peas segi ning siis ei saa enam 
millestki aru!“ Tõsi, nende raa-
matute kõrval ei ole ootel „Kat-
kuhaua“ tekstiraamatut. Sel liht-

sal põhjusel, et see pole veel val-
miski. „Teatrist olen ma eemal – 
istun siin ja ootan käske, kuidas 
edasi!“

Luule sõnul on praegu põhi-
line reibast meelt hoida: „Meil 
siin Viljandis on kolm päeva jut-
ti päike paistnud ja mina olen 
ümber Paala järve jalutamas käi-
nud. Üleeile kaks, eile poolteist 
tundi. Jumal hoidku, värske õhk 
on ju parim! Seal on alati väga 
palju jalutajaid, kogu aeg liiku-
mine käib. Aga suhtlema pole 
ma kellegagi kippunud. Ütlesin, 
et mina olen karantiinis ega ta-
ha siin levitada ei tea mida.“ Ka-
rantiini tõttu on Luule ära jät-
nud mõned reklaamilugemised 
ja kohtumisõhtud publikuga, mi-
da ta jututubadeks nimetab. 
„Need jututoad on vahvad, aga 
midagi pole teha, kahjuks ei saa 
kohtuda ja kallistada,“ sõnab ta. 
„Aga ma loodan, et see kõik lä-
heb mööda ja meie oleme nii tar-
gad, et ei anna ise viiruselevi-
kuks võimalusi.“

Ain Mäeotsal on
suvetükini vabam aeg

Vanemuise teatris pidanuks 
möödunud laupäeval esietendu-

„Võtame rahulikult, kui viirus taandub, ootame kõiki teatrisse.“

Nagu pildil olev Ugala teatri suur saal, jäävad Nagu pildil olev Ugala teatri suur saal, jäävad 

kõik Eesti teatrisaalid tühjaks esialgu 1. maini.kõik Eesti teatrisaalid tühjaks esialgu 1. maini.

Aldo Luud

Kuigi Eesti

teatrid on publi-

kule maikuuni

suletud, püüavad

lavastajad-näit-

lejad proovidega

jätkata

LUULELUULE KOMKOMIISSAROV:SSAROV: „„IIstunstun k kodusodus jaja ootano  käske, kuidas edasi!“
Hiiglaslik teatripidu asendub

tagasihoidliku ja karge telesaatega

Ehkki 27. märtsil pidanuks Tartu Vane-

muises peetavale Eesti teatri auhinna-

galale kogunema hiigelhulk teatrirah-

vast, jääb seekord pillerkaar ära. 

Vabariigi valitsuse kolm päeva 

tagasi kehtestatud eriolu-

korra tõttu auhinnagalat ei 

toimu ning sestap valmis-

tab Vanemuine koostöös 

ERRi ja Eesti teatriliiduga 

ette teatripäeva erisaate, kus 

kuulutatakse välja tänavused 

teatriauhindade laureaadid.

Mäherduseks teatripäeva saade ku-

juneb, on tegijail esiotsa keeruline öel-

da. „Praegu ongi vast kõige selgem üks-

nes see, et laureaadid antakse ses saa-

tes teada,“ ütleb erisaate režissöör Elo 

Selirand (pildil). „Saame öelda, kes au-

hinnad võitsid, arvatavasti teeme lau-

reaatidega ka emotsionaalsed interv-

juud ning rõõmustame koos nen-

dega.“ Tavapäraste laulu- ja tant-

sunumbrite ning peomelu ase-

mel on seekord kompaktne info 

ning laureaatide esimesed 

emotsioonid ehk teisisõnu – ta-

gasihoidlik ja karge telesaade.

Toimetaja-saatejuht on Reet 

Weidebaum, produtsent Rait-Roland 

Veskemaa, lavastaja Tiit Palu ja lavastu-

se produtsent Heli Anni. Saade on ETV 

eetris rahvusvahelisele teatripäevale eel-

neval õhtul, 26. märtsil kell 20.


