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madli PeSTi,
sõnalavastuste auhindade žürii esimees

Sõnalavastuste žürii vaatas eelmisel 
aastal 125 lavastust. Laureaadina pärja-
tud kuue teatritegija loominguga tõs-
tame esile tervelt seitseteist lavastust. 
Nomineeritud lavastajatööd ehk särava 
tervikuna hinnatavad lavastused „Ettu-
rid“ (Ugala), „Kauka jumal“ (VAT-teater), 
„Naiste kool“ (Vanemuine), „Nukumaja, 
osa 2“, „Linnade põletamine“ ning „Põud 
ja vihm Põlva kihelkonnan nelätõist-
kümnendämä aasta suvõl“ (kõik Eesti 
Draamateater) pälvisid kõik ka eri kate-
gooriates laureaaditiitli.

Aasta parima lavastaja tiitli pälvis 
Priit Pedajas möödunud aasta kahe eri-
ilmelise meistriteosega. Lavastus „Põud 
ja vihm Põlva kihelkonnan nelätõist-
kümnendämä aasta suvõl“ jätkab tema 
Kõivu-lavastamise traditsiooni. Just 
Pedajas on lavastaja, kes oskab seda 
laadi mitmekihilise näidendi puhul 
tuua välja erisugused tasandid: nii 
perekondliku, sõjaga seonduva kui  ka 
inimeksistentsi laiemalt puudutava. 
Kai Aareleiu romaani põhjal valminud 
„Linnade põletamise“ puhul tõsteti esile 
lavastuse režiiline voolavus, mida toe-
tab ka Pille Jänese lihtsate, kuid leidlike 
vahenditega kunstnikutöö. Pedajas on 
žürii iseloomustuse kohaselt intuitiivne 
lavastaja, kes tabab lavastustervikut ja 
atmosfääri ning sütitab näitleja, andes 
talle vabaduse – mõlemas lavastuses on 
sündinud ka oivalised osatäitmised.

Aasta parim lavastuskunstnik Krist-
jan Suits paelus žüriid oma mitmekülg-
susega. Suitsu loomingut iseloomustab 
selge kontseptuaalsus ja algmaterjali 
sisuline läbitöötatus. Tema stiil on loo-
duslähedane (sageli näeb lavapildis puid 
ja oksi), puhas ja selge. Eelmise aasta 
loomingust köitsid mind eriti kont-
septuaalselt tugev ja puhta visuaaliga 
„Nukumaja, osa 2“ ning keskaegsesse 
paekivist laohoonesse loodud lumma-
valt müstiline „Emilie Sagée“ (Kellertea-
ter), aga ka „Võrgu“ (Eesti Draamateater) 
üdini stiilne läbitöötatus ja „Persona“ 
(Vanemuine) mitmekihilisus.

Näitlejaauhinna neljast laureaadist 
kolm pälvisid auhinna aasta jooksul loo-
dud mitme eriilmelise rolli eest, millega 
oli neil võimalik end mitmekülgselt näi-
data.

Elina Reinoldi kolm rolli kahes lavas-
tuses on justkui võimatult erilaadsed. 
Žürii aruteludelt jäid kõlama epiteedid 
„meisterlik“ ja „särav“: nii „Juuditis“ 
(R.A.A.A.M.) nähtud krõnksus vanamoori 
Susannana, „Kauka jumala“ (VAT-teater) 
uusvaimsust kandva teadjanaise Anu 
kui ka Mogri-Märdi beibeliku, aga hak-
kaja Perenaisena.

Martin Milli lugematuid rolle suisa 
neljas Ugala teatri lavastuses esile tõstes 
soovis žürii rõhutada, et Mill pole teinud 
vaid ühte efektset sutsu, vaid näitleja 

sooritada on lavastust läbivad kõrval-
rollid, see tähendab, et ta on vedur, mis 
kindlustab etenduste õnnestumise. Ka 
Mill teeb peaaegu võimatult erilaadseid 
rolle, tõsistest ülikoomilisteni, esitades 
need virtuoosselt täpselt ja mänguliselt.

Noorim laureaat Teele Pärn häm-
mastas žüriid oma põhjalikkuse ja mit-
mekülgsusega. Žüriiliikmed kirjeldavad 
Pärna kui ratsionaalset näitlejat, kellele 
on omane poisilik, nurgeline olek. „Lin-
nade põletamise“ peaosa Tiina on tema 
senisel näitlejateel uus kvaliteet. Lavas-
tuses „Gesamtkunstwerk“ (Kinoteater) 
sai Pärn näidata peale psühholoogilise 
teatri vahendite ka tinglikumaid, per-
formatiivsemaid võtteid.

Lavastus, mis žüriile tõeliselt rõõmu 
tegi, oli Moliére’i „Naiste kool“. Lau-
reaaditiitli pälvis Karol Kuntsli peaosa 
Arnolphe. Kuntsel pole ju teatris mingi 
algaja, ent žürii hinnangul sooritas ta 
selle ülikeerulise rolliga tõelise salto: 
esitus oli kerge, detailselt läbi töötatud, 
rõõmsalt mänguline.

enn Suve,
balletiauhinna žürii esimees

Aastast aastasse tase muidugi kõigub, 
ent kahe teatri, Estonia ja Vanemuise 
peale kokku on balletiauhinna žürii 
alati leidnud õige inimese, kes väärib 
laureaaditiitlit. Seekord pääsesid nelja 
nominendi hulka Andrea Fabbri, John 

Halliwell ja Laura Maya Estoniast ning 
Raminta Rudžionytė-Jordan Vanemui-
sest. Kõik neli on loonud oma koduteat-
ris viimasel ajal meisterlikke rolle nii 
klassikalistes kui ka tänapäevastes lavas-
tustes. Žürii kaalus ja vaagis, sest kõik 
nad on seda auhinda väärt, aga kuna 
seda ei saa neljaks osaks jagada, vaid see 
tuleb ühes tükis üle anda, siis langes 
valik Raminta Rudžionytė-Jordanile. Tal 
on ette näidata kolm oivalist ja auhin-
naväärilist rolli: solist Tõnu Kõrvitsa 
muusikale loodud lavastuses „Lageda 
laulud“, Julia „Romeos ja Julias“ ning 
Fermina lavastuses „Armastuse tango 
ehk Aegade lõpus“.

Balletiauhinna žürii andis välja ka 
ühe kahest Kristallkingakesest, mille 
pälvis Ketlin Oja Eesti Rahvusballetist. 
See auhind antakse noorele teatriinime-
sele esimeste märkimisväärsete lava-
tööde eest. Ida tantsukoolis ja Tallinna 
balletikoolis õppinud Ketlin Oja on 
olnud Estonias tööl alles vähe aastaid, 
ent on juba jõudnud tantsida klassika-
lise balletirepertuaari suurrolle, nagu 
Odette/Ottilie („Luikede järv“), Aurora 
(„Uinuv kaunitar“) ja Dražeehaldjas 
(„Pähklipureja“). Tantsutehniliselt on 
Oja tugev tantsija ning seda nõuavad 
ka nimetatud rollid. Vahel paistab küll 
läbi ka algaja rohelisi toone, ent see just 
lisabki tema rollidele värskust ja sarmi-
kust.

Järg pöördel.

TeaTer

Žürii: Lea Tormis (esimees), Kalju Orro, 
Kirsten Simmo, Peeter Tammearu ja 
Hedi-Liis Toome.

Jaak Viller – Vanemuise teatri aja-
loo uurimine ja loomingulise arhiivi 
digiteerimine; raamatud „Kandiline 
Kaarel Ird. Dokumente ja kommentaare“ 
(2009), „Erich Kõlar. Kuulake ennast 
muusikasse“ (2012) ning Evald Kampuse 
artiklite kogumik „Teatrist. Vanemuisest 
ja vanemuislastest“ (2019).

GEORG OTSA NIMELINE AUHIND
Antakse kõrge vokaalse meisterlikkuse 
ühendamise eest näitlejatööga 
ooperi- ja operetilaval ning viljaka 
kontserttegevuse eest nii Eestis kui ka 
välismaal.
Žürii: Heli Veskus (esimees), Rauno Elp, 
Jüri Kruus, Taisto Noor ja René Soom.

Lauri Vasar – kõrge vokaalse 
meisterlikkuse, erakordse lavasarmi 
ja väljendusrikkuse ning sügavalt läbi-
tunnetatud eriilmeliste karakterite 
loomise eest maailma tuntuimatel 
ooperi- ja kontserdilavadel ning kodu-
publiku ees: Figaro (Mozarti „Figaro 
pulm“), Wolfram von Eschenbach 
(Wagneri „Tannhäuser“, mõlemad 
Rahvusooper Estonia) ja nimiosa 
(Mozarti „Don Giovanni“, Birgitta 
festival).

NATALIE MEI NIMELINE AUHIND
Antakse muusikalavastuse 
kõrgetasemelise lava- ja 
kostüümikujunduse eest.
Žürii: Liina Keevallik, Liina Laigu, Ain 
Mäeots ja Rosita Raud.

Mare Raidma – fantaasiaküllaste 
ja nüüdisaegsete kostüümide eest 
muusikalile „Kaunitar ja koletis“ 
Vanemuise teatris.

EESTI NÄITLEJATE LIIDU AURAHA
Antakse ühele Eesti Näitlejate Liidu 
liikmele kui tunnustusena kolleegidelt. 
Laureaadi valib liidu juhatus.

Raivo Adlas

EESTI TEATRI TEHNILISTE 
TÖÖTAJATE ÜHENDUSE AUMÄRK
Antakse vähemalt 15 aastat erialast 
tööd teinud loovtehnilisele töötajale, 
kelle töö ja pühendumus väärib 
kolleegide hinnangul tunnustust. 
Laureaadi valib Eesti Teatri Tehniliste 
Töötajate Ühenduse juhatus.

Imbi Mälk – Vanemuise teatri 
valgusmeister, kelle pikaajalise töö 
taga peitub järjekindel õppimis- ja 
arenemistahe ning kes on olnud 
kolleegidele abiks ametisaladuste 
tundmaõppimisel.

Teele Pärn pälvis Tiina rolliga lavastuses „linnade põletamine“ (eesti draamateater) 
naispeaosatäitja auhinna, Priit Pedajas aga lavastajaauhinna.  Heikki Leis
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