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WEST SIDE STORY. Rootsi lavastaja Georg Malvius 
ning Šotimaalt pärit kunstnik Ellen Cairns on loonud 
omamoodi retroversiooni, hoides suure aupaklikkuse ja 
aukartusega kinni muusikali esialgsest kavatisest.

lavastuse peale, kus Romeo 
oleks näiteks venelane, Julia 
aga eestlanna (või vastupidi), 
kuid siiski ei ole ükski teater 
otsustanud tuua lavale ideed, 
mille aktuaalsus ei ole sugugi 
kahanenud.

Vähimaidki vihjeid vene-
eesti suhetele ei leia ka rahvus-
ooperis esietendunud muusi-
kalis. Sealt ei saa üldse välja 
lugeda viiteid tänapäeva ühis-
konna võimalikele probleemi-
dele. Ja ei, ma ei nõua üldse, 
et lavatükki tuleks tingimata 
kaasajaga siduda, sugugi mitte! 
Lihtsalt Rootsi lavastaja Georg 
Malvius ning Šotimaalt pärit 
kunstnik Ellen Cairns on loo-
nud omamoodi retroversioo-
ni, hoides suure aupaklikkuse 
ja aukartusega kinni muusika-
li esialgsest kavatisest.

Kusjuures vastupidi kõik-
võimalikele paindumatutele 
reeglitele olid kostüümid, de-
koratsioonid ja misanstseenid 
eriliselt viletsad, mida muu-
sikalis ei saa lubada. Muu-
sikal lausa nõuab luksuslik-
kust, efekte, sõud, estraadlik-
ku, võib-olla isegi varieteelik-
ku energiat, et vaataja tunneks 
endas kihku kaasa laulda, kaa-
sa tantsida. «West Side Story» 
lood ei oleks eales ülemaailm-
seks hitiks saanud, kui neid 
oleksid esitanud tumedas lüü-
rilises maneeris melanhoolses 
meeleolus noored inimesed de-
likaatselt esineva orkestri saa-
tel (dirigent Lauri Sirp).

Kuidas valida välja 
Romeo ja Julia?
Kui esinejaid valitaks välja 
ainuüksi vokaalsete võime-
te põhjal, võiks öelda, et va-
lik on suurepäraselt korda läi-
nud. Aga isegi tänapäeva oope-
ris ei anta enam tingimusteta 
eelist häälele, isegi seal on tar-
vis teatavat tüüpi, teatava näit-
lejaande ja liikumisoskusega 
esinejaid. Mis siis veel kõnel-
da muusikalist, kus välimus ja 
tüüp, eelkõige aga erootilisus, 
karisma, sisemine energia, mil-
lega valatakse üle kogu vaata-
jaskond, ongi kõige tähtsamad.

Muusikal kui vaatemäng 
on esijoones erootiline – mit-
te avameelsete stseenide, vaid 
just suhete lihtsuse tõttu: tuli, 
nägi, armastas! Meie aga pea-
me uskuma, et armastas esi-
mesest silmapilgust – ja eriti 
«West Side Story» tingimustes 
peab peategelaste karisma, kül-
getõmme, köitvus olema ilmsel-
ge, vähimategi mõradeta.

Vähe sellest, et Briti artis-
tide (Jade Davies ja Cameron 
Sharp) välimus ei vasta kuida-
gi noorte armunute omale, on 
halastamatu kunstnik naiste-
gelasele selga ajanud lopsaka, 

Kõik ülejäänud tekitavad 
mõtteid, püüavad vaatajat puu-
dutada, raputada, muuta aru-
saama harjumuspärastest as-
jadest. Muusikal peensusi ta-
ga ei aja. Küll võib tuua järgmi-
se võrdlusse: mõnikord tatsab 
tsirkuses pärast õhuakrobaati-
de esinemist lavale kloun, kü-
bar peas, ja püüab õhku tõm-
matud köiel parodeerides kor-
rata professionaalide trikke. Ta 
liigub mööda lõtva köit, hoiab 
vaevu ennast tasakaalus ja 
kutsub kohmakusega publi-
kus esile naerupahvakaid, ehk-
ki tegelikult on vonkleval köiel 
käia palju raskem kui jäigalt 
pingul trossil, nii et kloun ei 
ole tegelikult mitte kehvem, 
vaid mõnigi kord vaat et suu-
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Noored ja vihased mehed, kes võitlevad maa, õiguste ning naiste pärast. Hetk Georg Malviuse lavastatud «West Side Story» muusikalist, kus vastamisi on Puerto Rico immigrantide jõuk Sharks (Haid) ja 
kohalike meeste kamp Jets (Reaktiivid).  fotod: veljo poom

E stonia teatris jõu-
dis korraga lavale 
Leonard Bernsteini 
muusikali «West Si-
de Story» kaks ver-
siooni, inglise keeles 
ja eesti keeles.

Isegi kõige eduka-
mal teatril – ja Esto-

nia kahtlemata on edukas 
ja publiku seas armastatud tea-
ter – on õigus olla vahetevahel 
edutu. Liiga sile ja sirge tee 
kuulsuse tippu kutsub esile 
kahtlusi, just nagu ookean, mis 
kuidagi ei taha tormlema ja 
mäslema hakata. Niisuguseks 
hädavajalikuks «tormihoiatu-
seks» sai mulle pingsalt ooda-
tud Bernsteini muusikal, tähte-
dest kubisev «Romeo ja Julia» 
muusikalis-tantsuline teisend.

Muusika autor otsus-
tas muuta kahe vaenutseva 
klanni vastasseisu ühiskond-
likult tähelepanuväärseks 
(Shakespeare’il on Montecchid 
ja Capulettid «kaks võrdväär-
selt aulist perekonda»; drama-
turg on teadlikult vaenu põh-
just varjanud, tehes oluliseks 
just selle olemasolu enda).

Algul tahtis Bernstein vas-
tamisi seada juudid ja katoliik-
lased, siis aga pidas paremaks 
kahe tänavajõugu vastassei-
su: ühel pool valgete emigran-
tide, teisel pool puertoricolaste 
järglased – see teema oli möö-
dunud sajandi viiekümnenda-
tel aastatel väga terav ja päe-
vakajaline. Nii sündisid kogu 
maailmas kuulsust võitnud hi-
tid, nagu «Maria», «Tonight» ja 
paljud teised.

Isegi nii pika ajavahemiku 
järel sobib kahe kogukonna te-
rava vastasseisu teema otse-
kui valatult ka meie maa prae-
guse olukorraga: aastakümne-
te vältel on mitmed Eesti teat-
rid mõtelnud «Romeo ja Julia» 

Mõnikord jääbki 
edulootus kõigest 
lootuseks

rem meister kui õhuakrobaa-
did.

Nii on ka meelelahutusliku 
muusikaliga: see lihtsalt ei saa 
olla kehvem, vaid nõuab kõr-
geimat meisterlikkust esine-
jalt, kes on juba korra andnud 
ennast selle sünteesiva žanri 
meelevalda, mis ju peaks pak-
kuma «kõigest» meelelahutust.

Kui muusikalil jääb 
temperatuurist vajaka
Loomulikult vaatasin ära ka 
muusikali eestikeelse versioo-
ni. Heldur Harry Põlda Tony 
rollis jättis vähemalt väliselt 
mulle igal juhul tuntavalt sü-
gavama mulje kui tema Briti 
kolleeg. Aga temagi vokaalsete 
ja näitlejavõimete diapasoon ei 

Ho o l i m a -
ta mõninga-
test problee-
midest on 
Georg Mal-
vius suutnud 

tabada praegu ühiskonnas 
õhus olevaid pingeid, seetõt-
tu on «West Side Story» oluli-
ne lavastus nii Estonias kui ka 
Eesti teatris laiemalt.

«West Side Story» on kor-
raga nii armastuse kui ka ka-
he vaenutseva noortekamba 

kontrolli kaotanud vastassei-
su lugu. Vaatajad, kes soovivad 
Romeo ja Julia kurvale, kuid 
ilusale kirele kaasa elada, või-
vad Estonia lavastuses pettu-
da, sest Malviuse käsitluses on 
armastus tagaplaanile jäetud, 
peaaegu olematuks muudetud.

Malviuse nägemus on üli-
vägivaldne. Tunnistan, et vä-
gagi ootamatu on näha laval 
vägistamist ja inimese kummi-
nuiadega surnuks peksmist – 
tegemist on ju ikkagi Estonia 
suvelavastuse ja muusikaliga, 
seega eeldataks glamuursemat, 
kergemat ning lõbusamat õh-
tupoolikut.

Samas pole Malviuse sün-
ge – mida rõhutab rusuv lava-
kujundus – lähenemine vastu-


 
kultuuritoimetuse 
juhataja

taljest kokku tõmmatud val-
ge kleidi, millega naise figuur 
muutub suisa karikatuurseks. 
Voodistseen, kus võime nä-
ha üsna prisket ja aluspükste-
ni lahti rõivastunud noorukit, 
tekitab mõningat ebamugavus-
tunnet. Ja kui kaunilt nad ka 
ei laulaks, ei ole nende laitma-
tutes häältes kirenooti, ener-
giat, elavat tunnet.

Rootsi koreograafil Ad-
rienne Åbjörnil ei ole õnnestu-
nud saavutada isegi mitte kõi-
ge lihtsamate episoodide puhul 
sünkroonsust. Samal ajal nen-
de episoodide kogu mõte selles 
seisnebki, et moodustada üht-
ne tervik. Nad peavad liikuma 
kui üks tervik, kui üks paljude 
käte ja paljude jalgadega olevus, 
praegusel juhul aga rikub koos-
kõla puudumine ära kogu ko-
reograafia struktuuri ja mõtte.

Ühes stseenis maalib tege-
lase kujutlusvõime talle ette tu-
levase pulma armastatuga. Toi-
muva ebareaalsust antakse 
edasi «nukustamisega» – kõik 
tegelaskujud sarnanevad nuk-
kude või mannekeenidega. 
Kuid niisugune nukkude mas-
siline liikumine nõuab tõsist ja 
hoolikat ettevalmistust, samal 
ajal kui esietendusel tekkis tun-
ne, et laval liiguvad ringi zom-
bid, nagu neid tavaliselt kujuta-
takse õudusfilmides.

Muusikali osatäitjad pea-
vad laulma sama hästi na-
gu ooperilauljad, tantsima sa-
ma hästi nagu balletitantsijad, 
mängima oma rolli sama häs-
ti nagu draamanäitlejad ning 
suutma kõik need anded ühen-
dada harmoonilisse tervikus-
se. Muusikal on selline haru-
kordne žanr, mis lihtsalt peab 
publikule rahuldust pakkuma.

Maailm oli juba enne meid p***s*

Briti artistid Came-
ron Sharp Tony ja 
Jade Davies Maria 
rollis. 

Armastus ei päästa alati maailma. Võluv ja veenev 
Heldur Harry Põlda Tony ning Hanna-Liina Võsa noore 
armastaja Maria rollis. 


