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Hetk lavastajapreemia võitnud Priit Pedajase lavastusest «Linnade põletamine». Tiina kodus peetakse pidu – Tiina (naispeaosatäitja lau-
reaat Teele Pärn) on tantsule palunud isa sõber Paul (Tõnu Oja), taamal isa Peeter (Jaan Rekkor) oma uue naise Aitaga (Laine Mägi).  FO-
TO: EEsTi DraamaTEaTEr

Teatripreemiad on jagatud

Eesti Kultuurkapi-
tali näitekunsti 
sihtkapitali pree-
miad ehk Ees-
ti teatri auhin-
nad 2020 eelmi-

se aasta loomingu või pikaaja-
lise silmapaistva töö eest kuu-
lutati erandkorras välja ETV 
vahendusel. Koroonakriisi tõt-
tu jäeti auhinnagala Vanemui-
se teatris ära.

Sõnalavastuste auhinnad

• Lavastajaauhind Priit Pe-
dajas – «Põud ja vihm Põlva 
kihelkonnan nelätõistküm-
nendämä aasta suvõl» ja «Lin-
nade põletamine» (mõlemad 
Eesti Draamateater).
• Kunstnikuauhind Kristjan 
Suits – «Persona» ja «Julm 
mõrvar Hasse Karlsson paljas-
tab tõe naise kohta, kes kül-
mus surnuks raudteesillal» 
(mõlemad Vanemuine), «Nu-
kumaja, osa 2» ja «Võrk» (mõ-
lemad Eesti Draamateater), 
«Kant» ja «Kommuun» (mõle-
mad Tallinna Linnateater) ning 
«Emilie Sagée» (Kellerteater).
• Meespeaosatäitja auhind Ka-
rol Kuntsel – «Naiste kool» 
(Arnolphe, Vanemuine).
• Naispeaosatäitja auhind Tee-
le Pärn – «Linnade põletami-
ne» (Tiina), «Põud ja vihm Põl-
va kihelkonnan nelätõistküm-
nendämä aasta suvõl» (Ottilie, 
mõlemad Eesti Draamateater) 
ning «Gesamtkunstwerk» (Ki-
noteater).
• Meeskõrvalosatäitja auhind 
Martin Mill – «Once», «Ettu-
rid», «Saja-aastane, kes hüp-
pas aknast välja ja kadus» ja 
«Kui me nüüd ei sure, ei sure 
me kunagi» (kõik Ugala).
• Naiskõrvalosatäitja auhind 
Elina Reinold – «Juudit» (Su-
sanna, R.A.A.A.M.) ning «Kau-
ka jumal» (perenaine ja Anu, 
VAT Teater).

Muusikaauhind

• Jüri Alperten – vene oo-
peri stiilitundlik ja sügavalt 
musikaalne tõlgendus (Niko-
lai Rimski-Korsakovi «Tsaa-
ri mõrsja», Rahvusooper Es-
tonia). 
• Kristel Pärtna – eripalge-
liste rollide hingestatud ja vo-
kaalselt kõrgetasemeline esi-
tus (Marfa osa Nikolai Rims-
ki-Korsakovi ooperis «Tsaa-
ri mõrsja» ning Julia osa  
Charles Gounod’ ooperis «Ro-

meo ja Julia», mõlemad Rah-
vusooper Estonia).

Balletiauhind

• Raminta Rudžionytė-Jor-
dan – «Romeo ja Julia» (Julia), 
«Armastuse tango ehk aegade 
lõpus» (Fermina) ning «Lage-
da laulud» (kõik Vanemuine).

Tantsuauhind

• Mart Kangro – «Ennemine-
vik»: emotsionaalselt ja keha-
liselt läbitunnetatud lavastus, 
milles on ühendatud liikumi-
ne, tekst, ruum, aeg ja mälu 
(Kanuti Gildi SAAL ja festival 
«Moving in November»).

Etenduskunstide 
ühisauhind

• Ruslan Stepanov ja Artjom 
Astrov – «Performance STLis» 
(Sõltumatu Tantsu Lava).

Salme Reegi 
nimeline auhind

• Katrin Pärn ja Janek Savo-
lainen – meisterlik lastelt las-
tele tantsulavastus «Klaabu» 
(Vanemuine).

Sõnalavastuste 
muusikalise kujunduse ja 
originaalmuusika auhind

• Mingo Rajandi – originaal-
muusika ja muusikaline kujun-
dus lavastusele «Kontrabass» 
(Eesti Draamateater).
• Riina Roose ja Jaak Jüris-
son – muusikaline kujundus la-
vastusele «Kommuun» (Tallin-
na Linnateater).

Kristallkingakese auhind

• Ringo Ramul – lavastused 
«Võlur Oz», «Tähtede seis», 
«Saja-aastane, kes hüppas 
aknast välja ja kadus» (kõik 
Ugala), «Kellavärgiga apelsin» 

(Rakvere Teater) ja «Ilmavõõ-
ras» (Saueaugu Teatritalu); osa-
täitmised lavastustes «Hiired 
on hiired», «Väike Pii ja kii-
gelaud», «Kõrboja perenaine», 
«Sätendav pimedus», «Vai-vai 
vaene Vargamäe», «Krdi loll 
lind», «Hipide revolutsioon», 
«Tuul kuu pealt», «Kohtume 
kell 8 Noa laeval», «Etturid» 
ning «Kui me nüüd ei sure, ei 
sure me kunagi» (kõik Ugala).
• Ketlin Oja – klassikalise 
balletirepertuaari suurrolli-
de – Odette/Ottilie («Luikede 
järv»), Aurora («Uinuv kauni-
tar») ja Dražeehaldja («Pähk-
lipureja») veenva esituse eest 
Eesti Rahvusballetis.

Ants Lauteri 
nimeline auhind

• Sandra Uusberg – osatäit-
mised lavastustes «Põrgupõh-
ja uus Vanapagan», «Undiin» 
(kõik Emajõe Suveteater), «Aeg 
ja perekond Conway», «Amy 
seisukoht», «Kirsiaed», «Vürst 
Gabriel ehk Pirita kloostri vii-
mased päevad» (kõik Tallinna 
Linnateater), «Elavad pildid» 
(2013, Exitfilm), «Isa» (Theat-
rum).
• Kertu Moppel – lavastused: 
«Kunstveri ja -pisarad» (Rak-
vere Teater), «Bloody Mary» 
(Von Krahli Teater), «Mõnikord 
on kõik nii selge» (R.A.A.A.M.), 
«Hipsteri surm» (Von Krahli 
Teater), «Väikekodanlased» ja 
«Rahvavaenlane» (mõlemad 
Eesti Draamateater).

Priit Põldroosi 
nimeline auhind

• Jaak Viller – Vanemuise 
teatri ajaloo uurimine ja loo-
mingulise arhiivi digiteerimi-
ne; raamatud «Kandiline Kaa-
rel Ird. Dokumente ja kom-

mentaare», «Erich Kõlar. Kuu-
lake ennast muusikasse» ning 
Evald Kampuse artiklite kogu-
mik «Teatrist. Vanemuisest ja 
vanemuislastest».

Georg Otsa 
nimeline auhind

• Lauri Vasar – kõrge vokaalse 
meisterlikkuse, erakordse lava-
sarmi ja väljendusrikkuse ning 
sügavalt läbitunnetatud eriilme-
liste karakterite loomise eest 
maailma tuntuimatel ooperi- ja 
kontserdilavadel ning kodupub-
liku ees: Figaro (Mozarti «Figa-
ro pulm»), Wolfram von Eschen-
bach (Wagneri «Tannhäuser», 
mõlemad Estonia) ja nimiosa 
(Mozarti «Don Giovanni», Bir-
gitta festival).

Natalie Mei 
nimeline auhind

• Mare Raidma – fantaa-
siaküllaste ja nüüdisaegsete 
kostüümide eest muusikalile 
«Kaunitar ja koletis» Vanemui-
se teatris.

Lavastust ettevalmistava 
töötaja auhind

• Krista Norden – NUKU teat-
ri dekoraator, kelle suur töö-
kogemus ning jätkuvalt värs-
ke käekiri on tõusnud sära-
valt esile lavastustes «Apelsi-
nitüdruk», «Momo», «Röövel 
Hotzenplotz» ja «Tõrksa talt-
sutus» – detailsetest dekorat-
sioonidest võimsa seinamaa-
linguni. 

Etendust teenindava 
töötaja auhind

• Ivar Piterskihh – Endla teat-
ri valgusmeister, väsimatu kat-
setaja valguse kujundamisel ja 
perfektsionist etendustel val-
gusrežii esitamisel, kes on 
omandanud erakordse kiiruse 
ja täpsusega suurema osa teat-
ri repertuaarist.

Haldus- ja 
administratiivtöötaja 
auhind

• Karl Kena – Ugala teatri tru-
pijuht, kelle peenekoeline ja os-
kuslik planeerimistöö on aida-
nud siduda teatri masinavärgi 
ühtseks logistiliseks tervikuks.

Reet Neimari nimeline 
kriitikaauhind

• Ott Karulin – artiklisari 
«ÜKT» ajalehes Sirp ja teised 
2019. aastal ilmunud artiklid.

Karol Kuntsel pälvis rikka ja armukadeda kaupmehe Ar nolphe’i rolli 
eest aasta meesosatäitja laureaadi tiitli, fotol lavastuses «Naiste 
kool» Agnèst mängiva Linda Koldega.  FOTO: maris savik / vanEmuinE


