
E R I O L U K O R D   19 MAALEHT Nr 12 (1693) 19. märts 2020

Draamateater on otsustatud 
jätta teater kinni 1. maini.

R A H A L I S T  K A H J U  E I  S A A  V E E L  M Õ Õ TA

Ma loodan oma 
väljakujunenud 
publiku ja 
Saueaugu teatri 
tugeva imago 
peale.
MARGUS 
KASTERPALU

Me arvestame 
aega nädal 
korraga. Kõik on 
läinud väga suure 
kiirusega. Äkki 
kõik ka laheneb 
sama suure 
kiirusega.
REIN OJA

Kultuuriministeerium 
kaardistab rahalist kahju
Ministeerium analüüsib kultuurivaldkonda kõige laiemalt, hõl-
mates saamata jäänud tulu hinnangutesse nii riigiga seotud 
kui ka eraõiguslikke kultuurikorraldajaid, seisab nädala alguses 
ilmunud pressiteates.

“Täpseid vastuseid, kui suur on mõne konkreetse vald-
konna kahju, ei ole selle nädala alguses veel võimalik anda. 
Kultuuriministeeriumiga seotud riigiasutuse ja sihtasutuste 
omatulu, mis jääb kriisi tõttu kuni 1. maini saamata, on umbes 
5,4 miljonit eurot. Ülejäänud kultuurimaastikku tabava raha-
lise kahju kaardistamine kestab. Väga oluline on jätkata seda 
tegevust terve kultuurivaldkonna, see tähendab ka erasektori 
suhtes. Me liigume edasi kitsamalt valdkonniti,” ütles kultuu-
riminister Tõnis Lukas.

“Kultuuriministeeriumi valdkonda puudutavad toetus-
mudelid on võimalik lõplikult paika panna pärast seda, kui 
valitsuse üldised majandusliku kahju leevendamise meet-
med on kokku lepitud. Neist saavad kasu ka kultuurivald-

konnas tegutsevad asutused. Ka tuleb juba praegu arvestada 
sellega, et oma aja võtab kultuuri- ja spordivaldkonna käima-
tõmbamine pärast seda, kui kriis on möödas,” lisas Lukas.

Leivateenimine avalike esinemistega 
on mõneks ajaks lõpetatud

asutustel ja teatritel ning esi-
tada need andmed kultuuri-
ministeeriumile võimalikuks 
kompensatsioonitaotluseks.

Saueaugu Teatritalu plaan

Margus Kasterpalul on selli-
ne teatrikogemus, mida nal-
jalt kellelgi teisel pole. Esiteks 
on ta oma isakodus Saueaugul 
asutanud ja elus hoidnud 
oma pisikest tearit. Ta on ol-
nud ka Ugala teatri kunstili-
ne juht ning lavastanud muu 
hulgas Eesti Draamateatris, 
Vanemuises, Pärnu Endlas. 
Teinud projektiteatrit ja kor-
raldanud-lavastanud suurüri-
tusi. Jah, ta on aastaid olnud 
ka meie teatrifestivali juht. 
Küsin, mida ta teatriasjus sel 
suvel plaanib.

Margus ütleb, et sai just 
koos Priit Põldmaga valmis 
näidendi “Kadunud kodu”, 
mille ta ise lavastab. “See on 
näidend, mis tõukunud Ernst 
Ennost ja tema sõpradest, aga 
nagu “Ilmavõõras” ei olnud 
vaid Uku Masingust, ei ole ka 
“Kadunud kodu” ainult Ernst 
Ennost.”

Selgub, et helilooja Pärt 
Uusberg kirjutab näidendi tar-
vis kaheksa koorilaulu Ernst 
Enno sõnadele ja et Enno ko-
dutunnet on näidendi tekstis 

palju. Mängu võetakse 12-liik-
meline koor. Näitlejatest män-
givad varemgi Saueaugul rol-
le teinud Aleksander Eelmaa, 
Külli Teetamm ja Meelis Räm-
meld.

Kui ütlen seepeale, et siis 
on kõik korras, hakkab Mar-
gus Kasterpalu mõnusalt 
naerma. “Sellega on, jah, küll 
kõik korras.” Küsimusele, kui-
das ta Saueaugule publiku 
saab, kui pärast teatrite pik-
ka kinniolekut plahvatab su-
veteatri vabadus, vastab Mar-
gus: “Ma loodan oma väljaku-
junenud publiku ja Saueaugu 
teatri tugeva imago peale.”

Nii nagu Margus Kasterpa-
lu ministri nõunikuna, muret-
sevad kõik, kellega kujunenud 
olukorrast räägin, just vaba-
kutseliste näitlejate ja projek-
titeatrite pärast. Nende saa-
mata jäävat tulu on raskem ar-
vestada kui sihtasutuste oma. 
Seda mainib nii draamateatri 
direktor Rein Oja kui ka linna-
teatri direktor Raivo Põldmaa.

Vaba Lava mured

Vabal Laval on kuus teatrisaa-
li kahes linnas – Tallinnas ja 
Narvas. Tallinna suures saalis 
pidid olema nii Tallinn Music 

Weeki kui ka Jazzkaare kont-
serdid. Need suurüritused ei 
toimu, seega jääb Vabal Laval 
saamata ka plaanitud rendi-
tulu. R.A.A.A.M.il jääb näita-
mata peaaegu valmis lavastus 
“Minu Georg Ots” – lavastus 
kuuest naisest, kelle elus on 
Georg Ots ja tema looming 
tähelepanuväärset rolli män-
ginud.

Vaba Lava juht Märt Meos 
plaanis alustada näidendi 
“Mul on nõbu” proove, aga 
kuna lavastaja on Lätist, Val-
ters Sīlis, saab ehk alustada 
vaid Skype’is. Piirid on kin-
ni. Selle lavastuse produtsent 
Liisa Liksor ütleb, et teksti 
on kirjutanud näitekirjanik 
Rasa Bugavičute. See on do-
kumentaallugu, räägib Rasast 
ja tema nõost. Nad kasvasid 
koos üles. Rasast sai näite-
kirjanik, tema nõost Kaunase 
maffia üks juhtfiguure, kelle 
2015. aastal tapsid kaks Eesti 
palgamõrtsukat. Kahju oleks, 
kui see lavastus teostumata 
jääks.

Elu nädala kaupa

Draamateater sai sildi, et 
etendusi ei toimu, reedel, 13. 
märtsil. Teatri direktor Rein 
Oja ütleb, et praegu on ot-
sustatud jätta teater kinni 31. 
märtsini. 

“Juhtkond on omavahel 
kontaktis kogu aeg. Oleme 
kokku leppinud, et igal näda-
lal vaadatakse olukord üle ja 
sellest lähtuvalt tehakse uusi 
otsuseid kui vaja,” selgitab Oja. 
Ta lisab, et lähimal kahel näda-
lal jäävad ära ka proovid. Tea-
ter on karantiinis, valvelaud 
ei tööta, uksed on lukus. “Me 
arvestame aega nädal korra-
ga. Kõik on läinud väga suure 
kiirusega. Äkki kõik ka laheneb 
sama suure kiirusega,” on Oja 
kehvas olukorras positiivne.
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Kõige sisukam

nädalalõpuleht!

Me kõik oleme erinevad. 
Meil on erinev töö, hobid, eesmärgid. Aga me kõik 

ootame nädalavahetusi, sest siis teeme seda, 
mis meile päriselt meeldib. Iga nädalavahetus 

algab LPga. See on minu aeg. 

Uuri lisa: epl.ee/telliLP või telefonil 680 4444. 
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Helen Vaks, 

    looja


