
Karol Kuntsel: 
keerulised olud 
turgutavad 
loomingulisust
Mida tähendab teie jaoks 
parima meesnäitleja auhind?
Ma olen selle tunnustuse üle väga õnne-
lik ja tänulik. Pole paha olla ühes reas nii 
nomineeritutega kui ka nendega, kes on 
varem selle au osaliseks saanud. Ilmselt 
iga näitlejahakatis teatrikoolis unistab, 
et see hetk võiks kord saabuda. Ja eestla-
sena võtab veidi kohmetuks ka muidugi. 
See on hea võimalus tänada oma Vane-
muise teatri kolleege, kellelt on nii pal-
ju õppida ja kelleta poleks ka see magus 
hetk mu elus aset leidnud. Aitäh!

Žürii ütleb, et panete Molière’i klas-
sikalise „Naiste kooli” särama ning 
paljastate nii mõndagi ka tänapäe-
vase mehe alateadvuse ja kompleksi-
de kohta. Mis teid ennast selles loos 
enim kõnetab?
Mind kõnetabki peamiselt see, mis on 
ajatu. Meid ümbritsev elu loob Moliè-
re’i tekstile uusi tähendusi ja varjundeid, 
annab uusi mänguvõimalusi. Me loe-
me seda teksti paratamatult tänapäeva-
se pilguga. Põnev väljakutse on need too-
nid üles leida ja välja mängida. Aga põ-
hilised soovid-vajadused-hirmud jäävad 
läbi aegade samaks.

Millises „vormis” oli sel hooajal Eesti  
teater, enne kui saabus sunnitud 
paus? Kas võib öelda, et just draama-
lavastused kõnetavad isegi enam kui 
avangard?
Mulle tundub, et kuni pandeemia saabu-
miseni oli Eesti teater väga hea tervise 
juures. Mladen Kiselov rääkis kunagi, kui 
mitu korda ta on juba näinud seda laine-
tust: kord on laineharjal avangard, kord 
traditsioonilisem psühholoogiline teater. 
Ilmselt oleneb inimesest, keda mis kõ-
netab. Oleme õnnega koos, et Eestis osa-
ti riigiteatrite süsteem nii elujõulisena 
säilitada. Ja et aastatega on selle kõrva-
le tekkinud nii palju väiksemaid kooslu-
si. On palju mitmekesisust. Viiruse tõttu 
on olukord muidugi nukker ja peab loot-
ma, et kõik tegijad elavad raske aja üle.

Praegune eriolukord puudutab näit-
lejaid tugevalt. Kuidas olete teie enda 
elu ümber korraldanud? Kas praegu-
ses olukorras võib leida ka midagi 
head?
Tean, et mõned teevad lugemisproo-
ve videokõnede vahendusel. Meil katke-
sid proovid vahetult enne uuslavastuse 
„Pangarööv” esietendust. Mina olen prae-
gu suure osa päevast koduõpetaja rollis.

Kui näha selles olukorras midagi 
head, siis on ju lootus, et kui kõik need, 
kes eesliinil pole ennast tühjaks rabele-
nud, saavad ükskord isolatsioonist jälle 
tavalisse rütmi tagasi pöörduda, siis on 
nad laetud loetud raamatutest, nähtud 
filmidest, jutuajamistest, milleks muidu 
poleks aega leidunud. Keerulised olud 
turgutavad loomingulisust.
Kristi Helme

Etenduskunstide 
alale ei maksa 
hoiatussilti lüüa

Teatri aastaauhindade 
pidu ETV-s

„Need on keerulised teemad,” öeldi 
veebruarikuises „OP!-is” julgustavalt, kui 
järjestikku sattusid saatelõigud kaasaeg-
sest kunstist ja „moodsast tantsust”. 

Nii juhatati sisse Mart Kangro „Enneminevik” 
(Kanuti Gildi SAAL), üks etenduskunstide ühi-
sauhinna nominent, kelle kõrval Kadri Noor-
metsa „mobiilsed definitsioonid” (Tartu Uus 
Teater), Kristina Normani „Lighter Than Wo-
man” (Kanuti Gildi SAAL) ning Ruslan Stepa-
novi ja Artjom Astrovi „Performance STL-is”.

Pole siis ka imestada, et etenduskunsti kõ-
lapind pole just väga lai, kui sellele pide-

valt hoiatussilt peale lüüakse. Asjata, sest 
ka laureaat „Performance STL-is” on äge 
kogemus: mõnusa atmosfääriga, erine-
vaid väljendusvahendeid põimiv, hu-
moorikas ja hästi kokkukõlava trupi-
ga (autorite kõrval Oliver Kulpsoo, Rai-
do Mägi, Anumai Raska ja Kai Valtna). 

Mind paelub selle lavastuse puhul enim 
see, kuidas näiliselt luuakse üht atmosfää-

ri, kuid kogetut tagantjärele analüüsides tu-
leb õdusa pealispinna alt välja üsnagi nukker 
– ja seda täpsem – pilt meist siin ja praegu, kes 
me oleme üheskoos lahus ja paljusõnaliselt sõ-
naõiguseta. 

Ott Karulin 
etenduskunstide  
ühisauhinna  
žürii esimees
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Elina Reinoldile tõi naiskõrvalosa  
auhinna särav mitmekülgsus „Kauka jumala” 
ja „Juuditi” rollides. FOTO: MADIS VELTMAN

Karol Kuntselile  
tõi parima mees- 

peaosatäitja auhinna 
Arnolphe’i roll lavas-

tuses „Naiste kool” 
(Vanemuise teater).
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