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„Nutke, naerge ja plaksutage, nagu oleks saalis 1000
inimest,“ ergutab lavastaja GeorgMalvius publikut, kes
on lubatud vastse muusikali „West Side Story“ läbimän-
gule. Seni on artistid mänginud saalile, kus istub vaid
lavastusmeeskond. „Parim kaasaelaja saab Bernardolt
auhinnaks suudluse. Nii et palun pingutada!“ Leedu
laulja JeronimasMilus, kes ingliskeelses versioonis
Bernardot kehastab, näeb puertoriikolase grimmi all välja
kui naiste ja meeste öine unelm. „Ta on lihtsalt imeline ja
temast saab kord maailmatäht,“ on Georg veendunud.
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„Usun, et „West Side Story“ 
on olnud väga raske töö: panna 
laval tervikuks kokku lauljad, 
tantsijad ja ooperikoor,“ kõne-
leb lavastaja Malvius, kel on la-
vastajastaaži maailma lavadel 
40 aastat, pärast esimest publi-
kuga läbimängu. Liiatigi on tul-
nud tal asjatada kahe koosseisu 
artistidega – Londoni ja Eesti 
trupiga. Teatrimajas kõneldak-
se, et ta pole kellelegi hõlpelu 
lubanud: kui laval higistasid 
londonlased, pidid eestlased se-
da saalist jälgima ning vastupi-
di, keegi ei tohtinud teatrima-
jast jalga lasta.  „Kõik olid väga 
vastutustundlikud,“ kiidab Georg 
oma truppe, kes püüdlikult la-
vastaja korraldusi jälgisid ja jär-
gisid. Ülima kannatlikkusega. 
Muud üle ei jäänudki, sest lõvi-
osa trupist osaleb mõlemas la-
vaversioonis. Välja arvatud viis 
Londoni trupi solisti. 

„See oli küll keeruline töö, 
kuid väga huvitav ja positiivne,“ 
tõdeb Georg. „Erinevate truppi-
de inimesed nägid üksteist la-
val. Mõistsid, et Heldur Harry 
Põlda, kes mängib Tonyt, on suu-
repärane laulja. Kogesid, et Han-
na-Liina Võsa, kes on Eesti pa-
rim muusikaliartist, laulab tões-
ti kaunilt.“ Hanna-Liina naeris 
vastu proovide algust, et ehk pai-
gutab Georg ta laulma lava pi-
medasse nurka, sest mine tea, 
ehk on ta Maria rolli jaoks liiga 
vana. „Ta on täpselt sama valgu-

se käes kui ingliskeelse trupi Ma-
ria – Jade Davies,“ muigab Georg. 
„Ning ei, Hanna-Liina ei tundu 
laval üldse vanana, vaid verinoo-
rena! Mitte sekunditki! Ta on 
üliprofessionaalne ja igavesti 
noor!“

Georg, kelle Eesti teatrid ko-
dustasid 30 tagasi Estonias la-
vastatud muusikaliga „Viiulda-
ja katusel“, on pärast esimest la-
vastust siia tööle käima jäänud-
ki. 30 tööaastaga Eestis on Georg 
üles kasvatanud terve plejaadi 
artiste. Nii on ka Hanna-Liina 
Võsa talle maast madalast tut-
tav. Alates Tallinna linnahalli la-
vastusest „Hüljatud“ aastal 2001 
on kirglikust pedagoogist Mal-
vius suunanud vaat et kõiki Ees-
ti praegusi muusikalitähti. „See 
oli noortele lauljatele, kes siis 
alles alustasid, väga kõva kool! 
Koit Toome, Lauri Liiv, Hanna-
Liina Võsa, Nele-Liis Vaiksoo, Ele 
Millistfer – kõik nad on nüüd-
seks väga head muusikaliartis-
tid. Pedagoogitöö on olnud ala-
ti mulle tähtis, see on olnud mu 
suur huvi ja ma usun, et inime-
ne peab oma teadmisi teistele 
edasi andma.“

Viimaste muusikalide aegu 
on lisandunud mitmeid uusi tu-
lijaid, keda Georg muusikaliar-
tistidena kõrgelt hindab. Tegu 
on näitlejate-lauljatega, kes on 
kaasa teinud Vanemuise teatri 
muusikalis „Kaunitar ja koletis“ 
ning astuvad üles ka rahvusoo-
peri Estonia lavaloos „West Side 
Story“. „Kaarel Targo, Saara Ka-
dak, Silver Laas ja Kärt Anton – 
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GGEORGEORG MALVMALVIIUS:US: „Ma„Ma tunnentunnen ende  juba paljuski eestlasena!“

KULTUSMUUSIKAL:KULTUSMUUSIKAL: Leonard Bernsteini „West Leonard Bernsteini „West 
Side Story“ on tänapäevane Side Story“ on tänapäevane 

„Romeo ja Julia“ lugu, mis muutis oma unustamatu muusika „Romeo ja Julia“ lugu, mis muutis oma unustamatu muusika 
ja võimsa koreograafi aga muusikaliteatri nägu.ja võimsa koreograafi aga muusikaliteatri nägu.
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„„ OlenOlen õppinudõppinud asjaasja 
pisutpisut kergemaltkergemalt võtmavõtma ningning 
aruaru saamasaama, , etet mõnikordmõnikord 
kulgevadkulgevad asjadasjad 
aeglasemaltaeglasemalt, , kuikui sasa soovid.soovid. 
OlenOlen õppinudõppinud asjuasju kõrvaltkõrvalt 
vaatamavaatama ningning olemaolema eneseenese 
suhtessuhtes kriitilisem.kriitilisem. MuideMuide, , 
mama olenolen iseendaiseenda kõigekõige 
karmimkarmim kriitik.kriitik.““
Georg MalviusGeorg Malvius oma lavastajatööst oma lavastajatööst


