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nad vastavad teosed üldse üles leiaks. 
Praegu tuleb näiteks kammerooperite 
etendumis kordi kultuuriuudistest ja 
mängukavadest tikutulega taga otsida. 
Olen pidanud korduvalt tõdema, et 
algupärase ja ajastuväärilise muusika-
teatriga kohtumise üks eeltingimusi on 
mitte üksnes tegijate, vaid ka publiku 
entusiasm ja fanatism, sest peale teoste 
etendumise harjumuspärase koha puu-
dub meil ühtlasi ka vastav infokanal. 
Kas meie moodne etenduskunst ja 
alternatiivsem tantsukunst elaksid nii 
hästi, kui nad parasjagu elavad, kui ei 
oleks vastavalt Kanuti gildi saali ning 
Sõltumatu Tantsu Lava koos oma turun-
dusinimeste, listide ja veebisaitidega? 
Moodsam, alternatiivsem ja kammer-
likum muusikateater vajaks hädasti 
omale Tallinnas samasugust kohta ning 
infoplatvormi. 
Kolle: Meil on tõesti Tallinnas karjuvalt 
puudu üks väike muusikateater. See on 
olnud mulle selge üle kümne aasta. 
Estonia on ja jääb, kuid sellel majal on 
oma profiil. See väike muusikateater 
tegeleks siis jõudumööda kõige sellega, 
millega Estonia ei tegele, ning ideaalis 
peaks ta püüdma hoolitseda selle eest, 
et need teosed jõuaksid tõesti oma pub-
likuni.
Loog: Loetlen mõned majad, kus on Tal-
linnas väljaspool Estonia maja tehtud sel 
sajandil kammerooperite avalikke ette-
kandeid, kusjuures enamasti ei ole vas-
tav asutus ise lavastust produtseerinud: 

Von Krahli teater, Kanuti gildi saal, Bel-
Etage, Tallinna linnateater, Eesti Draa-
mateater, Vene teater, vene kultuurikes-
kus, Kultuurikatel, Vaba Lava, Kadrioru 
kunstimuuseum, Kumu auditoorium, 
NO99 suur ja väike saal, Eesti teatri- ja 
muusikamuuseum, Tallinna raekoda, 
Eesti ajaloomuuseumi Suurgildi hoone, 
Vanalinna muusikamaja, Mustpeade 
maja, Hopneri maja, Hobuveski, Nigu-
liste muuseum-kontserdisaal, Püha 
Katariina kirik, Jaani kirik, Kaarli kirik, 
Pirita kloostri varemed, Pirita uus kloos-
ter, Noblessneri valukoda, Põhuteater, 
Telliskivi loomelinnaku roheline saal, 
Von Glehni teater, Viimsi Black Box Stu-
dio, teaduste akadeemia saal, Tallinna 
muusikakeskkooli saal, Eesti Raadio 1. 
stuudio, Tallinna loomaaed … Kui palju 
kokku tuli? Kolmkümmend viis saali 
väljaspool Estonia kolme saali! Neid 
kohti on kindlasti veel, kõik ei tule kohe 
meelde, kõiki ei tea ilmselt keegi.
Pappel: Tahaksin meelde tuletada Nar-
gen Opera tegevust. Tõnu Kaljuste on ju 
eri ooperivormide edendamisest olnud 
väga huvitatud ja ka edukas, aga sobiv 
saal ja pidevus on puudunud.
Loog: Lühidalt: ooperit on etendatud 
päris palju ja vist peaaegu igal pool, kus 
see on akustiliselt, logistiliselt ja majan-
duslikult enam-vähem võimalik. Kuid 
need on olnud peaaegu kõik ühekord-
sed projektid, nende turundustöö ja 
suurem või väiksem kunstiline õnnes-
tumine pole saanud vundamendikiviks 

järgmistele samalaadsetele ettevõt-
mistele. Inimene, kes sedasorti kunsti 
vastu huvi tunneb, ei tea, kuhu ta peaks 
pöörduma. Alternatiivsemal ja kammer-
likumal muusikateatril pole Eestis oma 
kodu. Seega pole seda tõesti justkui ole-
mas ning kõrvalt vaadates jääb mulje, et 
kõik, mis üldse tehakse, tuleb Estoniast 
ja Vanemuisest.
Steiner: Päris suur hulk sedasorti ette-
võtmisi leiab aset hoopis väljaspool 
Tallinna ning sageli vaid ühe või kahe 
etendusega. Kuna nende etenduste oma-
hind on niivõrd kõrge, siis korduseten-
duse majanduslikku mõttekusse väga 
ei usuta. Ja Tallinnas pole tõesti ühtegi 
sellist saali, kuhu neid etendusi  ooda-
taks. Samal ajal tundub tõesti mõistuse-
vastane piirduda üksnes esiettekandega! 
Aga kui poleks ka neid geograafiliselt 
hajutatud ning sageli üksnes ühekord-
seid projekte, siis ei areneks kuhugi ei 
žanr, tema tegijad ega ka publik.
Mölder: Timo, võtame näiteks sinu 
2011. aastal (esi)etendunud ooperi  
„2 pead“, mida mängiti samuti kõigest 
kaks või kolm korda, sedagi kõigest ühel 
nädalavahetusel. Kas publik leidis selle 
üles?
Steiner: Ta lõppes ära just sel hetkel, kui 
see teadmine, et midagi toimub, hakkas 
vaikselt inimesteni jõudma.
Kolle: Ma olen lavastanud mitu sellist 
ooperit, mis on etendunud kõigest ühe 
korra või parimal juhul kaks-kolm korda. 
Enamasti on selgunud, et publikut 

jätkuks ka rohkemateks etendusteks. 
Kui oleme hakanud otsima finantsilisi 
võimalusi lisaetenduste tegemiseks, 
oleme jäänud tühjade pihkudega, sest 
kultuurkapitalist ja muudest fondidest 
antakse toetust üksnes teose väljatoo-
miseks ja mitte kordusetendusteks. Kuid 
muusikateatri tehnilisi eeltingimusi 
arvesse võttes ei ole võimalik ilma toe-
tuseta neid etendusi kahjuks teha, sest 
piletihind läheks publikule talumatult 
kõrgeks.
Mölder: Liis, rääkides muusikateatri 
värskest ja väärikast panusest meie rah-
vuskultuuri, võib peale Timo ooperite 
tuua näiteks sinu lavastatud algupäran-
did, millest sai suuremat publiku ja mee-
dia tähelepanu nautida üksnes Estonias 
välja tulnud Mari Vihmandi „Armastuse 
valem“. Kreutzwaldi tekstile kirjutatud 
Tõnis Kaumanni „Lopi ja Lapi“ etendus 
aga vaid ühe korra ning sedagi Oisu rah-
vamajas. Artur Alliksaare tekstidele sea-
tud Ardo Ran Varrese „Käidi ja külvati 
varjude seemneid, sest valgus hakkas 
võrsuma“ jõudis publiku ette kahel kor-
ral Viimsis.
Kolle: „Lopi ja Lapiga“ läks nii, et vasta-
vad inimesed otsisid kaua võimalusi, et 
seda hiljem ka Tallinnas esitada, kuid 
kahjuks jooksis kõik liiva. Ka Alliksaare-
asja ei saanud me kuidagi Tallinna kesk-
linna toodud, sest lavastuse produtsee-
rinud Eesti muusika päevadel on samuti 
piiratud ressursid.

Järg pöördel.

„Eesmärk on ju tegelikult see, et ooperi lõppedes ei arutataks ainult soorituse ilu üle, vaid hoopis lavastuses tõstatatud probleeme,“ sõnastas Kristel Pappel nüüdisaegse  
muusikateatri rolli. Vestlusringis olid Kerri Kotta, Alvar Loog ja Timo Steiner, veebi või kirja teel liitusid Liis Kolle ja Kristel Pappel. Piia Ruber


