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likku väljakutset igale muusika-
ajalugu õppivale tudengile.

Eelmainitud tempokuse tõt-
tu on nimitegelaste karakterid 
ooperis pigem visuaalsed. Kuna 
nad on kõik pidevalt laval ning 
pealegi veel kolmekesi koos, siis 
pole see jätnud ei libretos, muusi-
kas ega lavastuses tegijatele eriti 
head võimalust neid indiviidide-
na suureks mängida. Selle mõt-
telise ülesande raskust suuren-
dab ka asjaolu, et keegi neist ei 
ela kujutatud sündmuste käigus 
läbi märkimisväärset isiksuslik-
ku arengut: mõttelist teekonda, 
mida on traditsiooniliselt pee-
tud psühholoogilise sisuga nar-
ratiivsete teoste peamiseks sünd-
museks.

Kõigi kolme puhul teevad rol-

li ära eelkõige kostüüm, grimm ja 
parukas. Mingit ülemäära füsio-
loogilist (ega ammugi mitte ko-
reograafilist) mõõdet pole lavas-
taja nende karakteritele lisanud.

«Naksitrallide» raamatutes 
toetavad karakteriloomet auto-
ri kirjeldused ning filmides lähi-
plaanid (mis annavad edasi pea-
miselt miimikat, Kingpoole puhul 
ka varvaste koreograafiat). Suu-
rel ooperilaval, kus lähiplaanid ja 
kirjeldused puuduvad, peaks seda 
funktsiooni täitma eelkõige so-
listi hääl, kuid tuleb tõdeda, et 
ooperlik (sageli orkestriga forte’s 
võistlev forsseeritud) vokaalika-
sutus pigem nivelleerib karakte-
reid. Paljuski seetõttu, et enamas-
ti pole võimalik lauldud sõnadest 
aru saada.

Esietendusel nimiosades laul-
nud Aule Urb (Muhv), Mart Ma-
diste (Kingpool) ja René Soom 
(Sammalhabe) tegid ilusad ja häs-
ti ansamblisse sulanduvad, kuid 
natuke hillitsetud rollid. Kõik oli 
maitsekas, kuid pisut nagu pilt-
postkaardil: tuttavlik ja harju-
muspärane ning sellisena üsna 
staatiline. Ja seega pisut igav vaa-
data.

Iseäranis puudutab see mõis-
tagi Sammalhabeme tegelaskuju, 
mis kannatas liigse skulptuursu-
se all. Samas panin tähele, et esi-
etendusel sai ta (st René Soom) 
lõputantsu ajal puusad päris häs-
ti lahti – ehk oleks võinud tema 
karakterile särtsakamat (ning 
seega ühtlasi stereotüübist välja 
raputavat) tuuningut anda algu-
sest peale?

Suure saali ja noore publiku 
vajadusi arvestades andnuks ehk 
nimitegelastele natuke rohkem 
vinti peale keerata, otsida lavas-
tuslikke võimalusi, kuidas neid 

karakterilt suuremaks, põne-
vamaks ja dünaamilisemaks 

teha. Kingpoole pu-
hul oli tema pa-
lavalt armas-
tatud mängu-

hiire lilla värviga mängitud väl-
ja tema karakteri queer-poolus, 
kuid samas keeratud millegipärast 
maha tema koomilisuseni tõus-
vat egoismi ja eneseimetlust, mida 
mäletame raamatutest ja joonis-
filmidest.

Iseäranis hästi tuli kolme ni-
mitegelase suhteline alalavasta-
tus välja kontrasti pealt võrreldes 
kahe episoodilise kõrvaltegelase-
ga, kes olid muusikaliselt (Kassi-
daam) ja lavastuslikult (Inspek-
tor) palju suuremalt ja õnnestu-
numalt välja mängitud. Inspek-
toril lisandus sellele veel ühtlasi 
koreograafiline mõõde, mille vir-
tuooslik ja vaimukas teostus pak-
kus Raiko Raaliku esituses mul-
le lavastuse kõige ootamatuma, 
meelelahutuslikuma ja meeldejää-
vama hetke. Väga liikuv ja koo-
miline oli ka näiteks see (misan)-
stseen, kus Sammalhabe varjab 
kassi eest oma selja taga tibusid.

Koreograafilise ja dünaamilise 
mõõtme eest hoolitsesid laval eel-
kõige kasside ja rottide karjad, kes 
olid aga paraku (vähemalt antud 
stseenide lavavalguses ja rõdult 
vaadates) millegipärast üsna üht-
laselt hallid ning seega visuaalselt 
üksteisest peaaegu eristamatud. 
Iseäranis hästi ilmnes see finaali 
suures taplusstseenis, mis ei jäta 
asja sportliku poole vastu huvi 
tundvale vaatajale mingit võima-
lust oma lemmikutele kaasa elada.

Et Naksitrallid, inimesed, 
kassid ja rotid on lavastuses kõik 
ühes mõõdus, selgitub suurepä-

raselt näitlejakeskse lavakunsti 
spetsiifika ning teatri soovima-
tusega värvata teatud rollidesse 
suures koguses lapsi. Kuid mul-
le jäi natuke arusaamatuks, miks 
pärinevad episoodilistes rollides 
üles astunud Kassidaam, Lin-
napea, Inspektor ja Jäätisemüü-
ja oma kostüümide ja rollijoonis-
te poolest eri maailmadest, kus-
juures Linnapea paistis pealtnä-
ha hullem friik kui Naksitrallid 
kolme peale kokku.

Üldiselt võib «Naksitrallide» 
ooperit lugeda suureks õnnestu-
miseks ning vajalikuks täiendu-
seks meie rahvusooperi reper-
tuaari, kuhu see jääb loodetavas-
ti pikkadeks aastateks. Teose pea-
miseks komistuskohaks võib saa-
da tegijate varjamatu eeldus, et 
vaataja on teosega varasemast kas 
raamatute ja/või joonisfilmide abil 
juba tuttav või viitsib, näeb ja os-
kab lugeda subtiitreid. See on ik-
kagi suure lava ooper, mille puhul 
on lauldud sõnadest arusaamine 
pigem õnnelik erand kui reegel.

Samas valitseb sisu ja vormi 
valikul oht kukkuda kahe tooli 
vahele: need, kellele see lugu hu-
vitav tundub, ei mõista ooperi-
le eriomast esteetikat ning vas-
tupidi. Esietendusel võis pidevalt 
näha ja kuulda, kuidas täiskasva-
nud teatrikülastajad pidasid oma 
lastega sosinal motivatsioonivest-
lusi, jagasid sisuselgitusi ning kat-
teta lubadusi vaatuse peatsest lõp-
pemisest. Söendan pakkuda, et 
alla 10-aastatele lastele on selle oo-
peri praegune vorm ja maht na-
tuke liiast.

Et anda väiksematele vaata-
jatele – kui Naksitrallide peami-
sele sihtrühmale – hingetõmbe-
pause ning neid etendusse pare-
mini kaasata, võiks teose tuleva-
sed lavastajad (kooskõlas heliloo-
jaga) kaaluda selle muutmist se-
mi-ooperiks, kus keegi jutustaja 
ja tseremooniameistri funktsioo-
nis draamanäitleja nähtut teatud 
numbrite vahel natuke selgitab.
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«Naksitralle» 
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Saatuslik kohtumine jäätiseputka järjekorras. Muhv (Aule Urb), 
Kingpool (Mart Madiste) ja Sammalhabe (René Soom). 
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Kassidaam 
(Janne Ševt-
šenko) kass 
Albertiga.


