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„Kaardimaja” looja loobub tööst Linnateater korraldab ekskursioone
Märtsis jõuab ekraanile sarja „Kaardima-
ja” neljas hooaeg, tootja Netflixi teatel on 
kavas toota veel vähemalt üks. Sarja looja 
ja stsenarist Beau Willimon on teatanud, et 
tema viiendas hooajas ei osale. Guardian

Linnateater saab 13. veeb-
ruaril 50-aastaseks ja kor-
raldab sel kuul teatrimajas 
tasulisi ekskursioone. Täna 
on giidid Kaspar Velberg ja 

Kristjan Üksküla, homme Alo 
Kõrve ja Indrek Ojari. Lisa-
info teatri lehel. Piletid on 
müügil Piletilevis ja teatri 
kassas. EPL KULTUUR

Lähis-Ida meediapiltidelt 
tuttav kõrbeliiv ilmestab 
Aida saatuslikke valikuid 
Estonia teatri laval.

Ruth Alaküla
kriitik

ARVUSTUS

V
ihjed tänapäevasusele 
ei peitu ainult Estonia 
teatri uue „Aida” lava-
kujunduses ja kostüü-
mides. Kujundite kasu-

tamise julgusest Saksamaalt 
pärit lavastajal Tobias Kratzeril 
ja kunstnik Rainer Sellmaieril 
puudu ei tule: Etioopia kunin-
ga Amonasro rollis Jassi Zah-
harov tuuakse lavale mustas 
peakotis nagu surma saadetud 
ohvrid Islamiriigi propagan-
davideotes. Aga toodud näi-
de eristub oma teravuse poo-
lest ülejäänud kujunditest, mis 
on võrdlemisi vaoshoitud. Ja 
kallutab lavastuse tõlgendust 
pehmel moel Verdi heroilistelt 
teemadelt inimest väärtustavas-
se patsi� smi.

Vast kõige selgemini paistab 
lavastaja ponnistus välja Ver-
di kuulsa trium� marsi stseeni-
des, mille pildilist lahendust 
võiks kirjeldada kui lustaka 
seltskonna hoolimatut pidut-
semist, taustaks sõjateated, mil-
le meedia on vaatemänguks 
muutnud. Mis ju haakub elu 
tegelikkusega selles mõttes, et 
alates Lahesõjast on sõjakajas-

tused omandanud vormi, mis 
sarnaneb videomängudega.

Seda teadlikult totakavõitu 
värvinguga kujutatud stseeni 
etendas osa peategelasi koos 
poole kooriga sunnitult täna-
päevast hotellituba kujutavas 
ahtakeses ruumis, kuhu terve 
koor polekski kuidagi ära mah-
tunud. Maale tunginud vaenla-
se üle võidu saavutamist tähis-
tavate fanfaarihelide üllust kis-
kus maha sõjast eemale jäänud 
poliitikute ja teiste tsivilistide 
lustimäng.

Mis puutub koori, siis ruu-
milahendusest tingituna oli see 
paigutatud küljerõdule ja osa 

kooripartiisid kostis hoopis 
koridoridest. See klappis lavas-
tuse kammerlikkuse mõttega ja 
pakkus saalis olenevalt asuko-
hast vähemalt osale vaatajaile 
huvitavat akustilist lahendust.

Märksa enam kui trium-
fimarsi piduse tammumise 
puhul väikeses toakeses osutus 
lavakujundus tõhusaks ooperi 
kulminatsioonistseenides, kus 
Aida (Aile Asszonyi), väepealik 
Radamés (George Oniani) ja 
Amonasro jõuavad oma suhete 
selgitamisel sõjasaladuste pal-
jastamise ja saatusliku lõppla-
henduseni. Neis sisult kammer-
likes stseenides loob liiva mat-

tunud 
t o a k e 
sõja apo-
kalüptili-
se õhkkonna, teravdades 
oma ruumiliste hukukujundi-
tega peategelaste väljapääsma-
tute valikute traagikat.

Stseenide kammerlikkus ei 
tähendanud allahindlust laul-
mises. Aile Asszonyi taaskohtu-
mine publikuga andis võima-
luse veenduda laulja häälema-
terjali kaalukuse kasvus. Aida 
roll tähendab lauljale arengut 
jõulisuse ja tundepuhtuse suu-
nas. Lavastuses tekib Amneri-
sega (Monika-Evelin Liiv) dra-

maatiline rivali-
teet, mida toetab 
sisuline vokaalne 
rivaliteet, nii nagu 
see Verdi partituu-
ris peidus on.

Amnerise lava-
line tähetund sel-

les „Aida” lavastuses on lõpp-
vaatuse stseenis, kus printsess 
püüab reetmise pärast van-
gistatud Radamést päästa ja 
sellega tema armastust võita. 
Amnerise „L’aborrita rivale 
a me sfuggia”  on Liivi esitu-
ses täis armulõõma ja lootust. 
Estonia teatri „Aida” armastus-
kolmnurk kannab endas suu-
ri tundeid, mis teevadki oope-
ri suureks. 

Kui Gruusia päritolu, ent 
põhiliselt Saksamaal tegut-
sev tenor George Oniani jääb-
ki sõdalase Radamésina veidi 
deheroiseerituks, siis armas-
tajana on ta omal kohal, lüü-

rilises hääles on mehisust 
ja võlu.
Mainimata ei saa jätta Jas-

si Zahharovi saavutusi Etioo-
pia kuninga Amonasro mitme-
külgsel esitamisel. Zahharovi 
tõlgenduses pole Amonasro 
sugugi jäik ega ebameeldiv 
vaenlasekuju, vaid tema soe 
toon kannab inimlikkust, mis 
tekitab tema kui vangi vastu 
kaastunnet. Sümpaatselt väl-
ja lauldud haarav tegelaskuju.

Estonia lavale on peale 
„Julius Caesari” jõudnud tei-
negi patsi� smimaiguline lavas-
tus, mis eemaldub teose esialg-
sest ideest. Maailm muutub ja 
sõjakust kipub asendama n-ö 
pehmolik sõjavastasus, mis 
seab esiplaanile inimelu ja 
armastuse.  „Aida” puhul võib 
patriootiliste teemade tasalü-
litamine kaasa tuua dramaa-
tilise kon� ikti mõningase peh-
mendamise.

Lavastus sisaldab risusta-
vaid pisiasju, nagu elevandi 
videoprojektsioon, millel puu-
dub side Verdi ooperi ja selle 
looga. Aga see ülemõtlemine 
ei mõju häirivalt. 1

Giuseppe Verdi ooper kahes vaatuses
Antonio Ghislanzoni libreto Auguste 
Mariette’i stsenaariumi järgi
Dirigendid: Vello Pähn, Jüri Alperten, 
Risto Joost
Lavastaja: Tobias Kratzer (Saksamaa)
Kunstnik: Rainer Sellmaier (Saksamaa)
Esietendus rahvusooperis Estonia 22. 
jaanuaril 2016

„AIDA”

Aida 
armastus 
upub sõja ja 
kõrbeliiva 
sisse

Ai Weiwei 
kunsti fookus 
on pagulaskriisil

Mari Peegel
mari.peegel@epl.ee

Hiina kunstnik ja aktivist 
Ai Weiwei kehastus fotol 
Alan Kurdiks, kes hukkus 
teel Euroopasse.

F
oto Türgis asuvas Bodru-
mi rannas uppunud pagu-
laslapsest Alan Kurdist 
on üks tuntumaid üles-
võtteid, mis jäädvustab 

põgenikekriisi õudusi.
Ai Weiweid pildistati ajakir-

ja India Today jaoks Lesbose 
saarel, kus kunst-
nik töötab pagu-
laskriisiga seotud 
projektidega, kir-
jutab The Guar-
dian. Lesbose kau-
du siseneb EL-i 
sadu tuhandeid 
pagulasi.

Lesbosele stuu-
dio rajanud Ai 
on pühendunud 
pagulaste aitami-
sele. Neljapäeval 
jagas ta koos oma 
meeskonnaga äsja 
Lesbose Mytilene sadamasse 
randunud inimestele toitu ja 
juua. Ai Instagrami lehel @
AIWW on näha kümneid ja 
kümneid fotosid ja videoklip-
pe kurnatud põgenikest, kelle 
saatus on kunstniku südame-
asi. Samuti on Ai pildistanud 
Lesbose oranžide päästeves-
tide mägesid, mis hoolimata 
külmast ilmast ei kahane.

Eelmisel kolmapäeval palus 
Ai Kopenhaageni Faurschou 
näitusemajast maha võtta oma 
näituse „Ruptures” protestiks 
Taani seadusemuudatusele, 
mis lubab ametnikel pagulaste 
väärtesemed ära võtta. (Gale-
rii rajaja Jens Faurschou toetas 
Ai otsust ja avaldas kahetsust, 
et Taani on otsustanud aasta-
kümnete suurima humanitaar-
katastroo�  tingimuses astuda 
nii ebainimlikke samme.) 

Kolmapäeval ütles Ai Guar-
dianile oma otsust kommen-
teerides, et tema kogemused 
pagulastega on viimastel päe-

vadel olnud väga 
intensiivsed: „Ma 
näen iga päev tule-
mas tuhandeid: 
lapsed, imikud, 
rasedad, vanad 
naised, ühe käe-
ga poisike. Neil 
pole midagi, kül-
maga peavad nad 
paljajalu mööda 
kivist randa kõndi-
ma. Ja siis kuulsin 
neid uudiseid – see 
vihastab! Ma saan 
(Taani seaduse vas-

tu – toim) protestida, viies 
oma tööd sellest riigist ära. 
See on väga lihtne, väga süm-
boolne – ma ei saa seista nende 
inimeste ees ja vaadata, kuidas 
nendega käitutakse. See on 
väga isiklik tegu, väga lihtne. 
Kunstnikuna, kes püüab mit-
te ainult pealt vaadata, vaid 
tegutseda, tegin spontaanselt 
sellise otsuse.” 1

„Ma näen iga 
päev tulemas 
tuhandeid. Neil 
pole midagi, 
külmaga peavad 
nad paljajalu 
kõndima.”

Kunstnik Ai Weiwei ja vabatahtlikud ulatavad abikäe Lesbosel 
randunud paadipõgenikele. Foto: Scanpix/Reuters 

Aida roll tähendab Aile 
Asszonyile arengut jõulisuse 

ja tundepuhtuse suunas.
Foto: Harri Rospu/Estonia teater

Maailm muutub ja sõjakust 
kipub asendama n-ö pehmolikkus.


