
KOLUMN | Mart Pukk: Estonia teatriga on
nagu vana tõukassiga. Paneme vana
magama ja võtame uue ning kallima?
Eestis ei ole viisakaks kahelda mitmes asjas, aga kaks teemat,
milles kahtlemist peetakse eriti põlastusväärseks, on
lemmikloomade pidamise mõttekus ja Estonia teatri uus maja.

Korralikku lemmiklooma pidada on üsna kallis, tõukass või -koer
maksab palju, raha läheb toidu ja igasuguste tarvikute peale.
Kassile tuleb tema ühest kohast teise vedamiseks puur osta,
koerale jalutamiseks rihm ja suukorv, lisaks veel loomaarsti juures
käimise eest esitatud arved ja tuhat muud ettenägematut
väljaminekut. Perega reisile minnes tuleb trotsida kõiki raskusi,
mida seab teele ette lemmikuga rändamine, või siis leida loomale
hoidja.

30 000 auto eest jäätmeid

Hea tuttav Rain Kooli ERR-ist on Soomes tehtud arvutustele
toetudes oletanud, et Eesti kassid ja koerad tekitavad vähemalt
150 000 tonni süsinikheitmeid aastas. Jube kogus, sama reostuse
tekitaksid 30 000 autot. Kui arvestada, et meie teedel ja tänavatel
on ringi veeremas kolmveerand miljonit sõiduautot polegi palju,
aga ikkagi märkimisväärne arv.

Lemmiklooma pidamine on kallis ja kahjulik tegevus. Kogu selle
jama kaalub aga üles emotsionaalne rõõm, mida annab endast
sõltuva lemmikuga suhtlemine.

Kunagi jääb ka kõige nunnum loom vanaks, ei hüppa enam nii
kõrgele, ei lippa nii kiiresti kui varem, ei ole enam nii ilus kui teiste
peremeeste elukad. Tuleb hankida uus, mõnel on vaja uhkemat ja
kallimat, teisele jätkub ka turuväravast või loomade varjupaigast
hangitud silmarõõmust.

Mida teha aga vanaga? Lasta ta veterinaari juures magama panna,
sest vanurit tuttavatele sokutada on peaaegu võimatu, või endale
alles jätta. Alles jätmine tähendab topeltkulutusi ja süsinikheitmeid.

Unelm Lenini puiesteest

Estonia teatri uuest majast on räägitud pikka aega. Akustika
polevat muusikateatrile kohane, saalis on pingiridade vahe liiga
kitsas, töökodadele polevat piisavalt ruumi, laod jäävad kitsaks jne.

Üle kolmkümne aasta tagasi oleks see peaaegu teoks saanud.
Partei ja valitsuse tahtel valmis Tallinna linna uus generaalplaan,
mis peale toonase Lenini puiestee läbimurdele rajatava
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statsionaarse tribüüni, kust parteibossidel oleks hea
demonstratsioonide ajal möödamarssivale rahvale lehvitada, nägi
ette ka uue ooperimaja ehitamist Süda tänava kvartalisse.

Leidus protestijaid, kellele ei meeldinud sugugi ajaloolise
puitrajooni lammutamine. Projekt jäi aga teostamata ühe
looduskaitse all oleva puu, hõlmikpuu (Ginkgo Biloba)
kasvamisega planeeritud ehituspaigas.

Pilk linnahallil

Pärast Eesti taasiseseisvumist jätkati teatrimajale uue asukoha
otsinguid. Pakuti välja mereäärset paika sadama lähedal,
Lauluväljaku kanti Lasnamäe veerul, lõpuks jäi pilk peatuma
Linnahallil.

Linnahalli ümber veeretati juttu päris pikalt. Just nimelt veeretati,
sest mingeid kindlaid ja siduvaid otsuseid ei tehtud. Paar päeva
tagasi aga selgus, et ei tule sinna mingit ooperiteatrit, hoopis
konverentsikeskus, sadam, hotell ja sinna juurde veel paar
eelkõige turistidele mõeldud ehitist. Uue Estonia ehitamine lükkus
teadmata kaugusesse.

Kujutage ette mis aga juhtub siis, kui Estonia teatrijuhtide unistus
püstitada endale eluajal mälestusmärk saab tõeks. Uus ja uhke,
maailma parima akustikaga, parima lava- ja valgustehnikaga,
ülimugava saaliga teater saab valmis.

Esimese hooga ostetakse kõik piletid aastateks ära, sest inimesed
tahavad uut ilmaimet oma silmaga näha. Kiitvaid hinnanguid tuleb
nagu murdu nii meilt kui mujalt. Mõni Eesti teatrikriitik ehk viriseb
natuke kunstilise taseme kallal, seegi on niisama epateerimise
mõttes välja öeldu.

Mida aga peale hakata vana 1913. aastal avatud ajaloolise Estonia
teatrimajaga? Majaga, mis on tihedalt seotud Eesti tähtsaimate
ajalooliste sündmustega.

Kaks orkestrit, topeltkulud

Lihtsaim võimalus on vana maja alles jätta ja töötada kahes
hoones, Vanemuine ju niimoodi teeb. Vanemuine siiski erineb
Estoniast väga palju, sealne repertuaar koosneb suures osas
sõnalavastustest, Estonias on kavas ainult muusikaetendused.
Järelikult korraga mõlemas majas etenduse andmiseks on vaja
kahte orkestrit, palju rohkem tippsoliste, kooriartiste ja
balletitantsijaid. Lisaks palju suuremad kommunaalkulud, poole
rohkem tehnisisi töötajaid. Mis kõige olulisem, kust leida vanasse
majja publikut, kõik tahavad ju uut ja uhket näha. Tuleb teha
topeltkulutusi.



Võib ju proovida maailmakuulsate muusikalidega, aga need on
kõik praeguseks Vanemuises lavale toodud. Võib proovida
sõnalavastustega, aga see tähendab põhimõtteliselt uue teatri
loomist ja mille uue ja huvitavaga võiks Estonia draama publikut
köita?

Teine võimalus on maja maha müüa, aga kes seda ostaks?
Muinsuskaitse all olevat hoonet lammutada ei tohi,
kaubanduskeskust ega hotelli sinna ei paiguta. Suurejooneliseks
kasiinoks ehk sobiks, aga kust leida nii palju mängureid, et need
ruumid täidaksid?

Nagu vana kass

Kolmas võimalus on maja lihtsalt ära anda, aga kes seda tahaks.
Tekib sama olukord nagu vana kassiga, tore loom, nurru lööb aga
trikke ei tee ja sellepärast kellelegi vajalik pole.

Muide eelmise sajandi kaheksakümnendatel aastatel räägiti täiesti
tõsiselt, et kui uus Estonia valmis saab, siis vana maja saab endale
Vanalinna Stuudio. Nüüd võiks ju proovida Vana Baskini Teatriga,
äkki nemad suudaksid vana Estonia maja sihtotstarbeliselt ja
sisukalt täita.

 


