
„Võtame olukorda rahulikult ja kui viirus
taandub, ootame jälle kõiki teatrisse.“
Riigis valitseva eriolukorra tõttu on teatrid alates 13. märtsist
kuni 1. maini külastajatele suletud ja etendusi ei toimu. Teatrid
võtavad keerulist aega rahulikult ja valmistuvad seni ajaks, kui
eriolukord lõpeb ja inimesed taas teatrisaali tulevad. Publik ei
pea muretsema ka juba ostetud piletite pärast, iga teatri
otsuse järgi vahetatakse need ümber hilisemale ajale või
ostetakse tagasi.

Rahvusooperis Estonia, Draamateatris, Linnateatris ja NUKU
teatris vaatamata etenduste ärajäämisele töö siiski käib ja proovid
enamasti jätkuvad, küll aga mõnel pool väiksemas mahus ja
näitlejad saavad rohkem n-ö kodutööd.

Rahvusooperis Estonia on lisaks etendustele jäetud ära ka kõik
ekskursioonid ja haridusprojektid. Proovid toimuvad individuaalselt
ja väiksemas koosseisus, suuremad proovid on ära jäetud.
„Rahvusooper Estonia on teinud ja teeb ka edaspidi omalt poolt
kõik, et hoida nii publiku kui ka teatripere tervist. Loodan südamest,
et uue viirusega puutub kokku võimalikult vähe inimesi ja
tavapärane olukord taastub peagi,“ avaldab lootust Estonia direktor
Aivar Mäe.

Teadmiseks teatrisõpradele, et Estonia teatri märtsi- ja aprillikuu
etendustele ostetud piletid vahetatakse ümber hilisemate
etenduste vastu alates 23. märtsist. Soovi korral ostetakse piletid
tagasi, ent teater palub publikul kaaluda võimalust teatrit raskel ajal
toetada, jättes ostetud pileti eest raha tagasi võtmata. 

Linnateatri turundusjuhi Margus Küppari sõnul on tühistatud kõik
teatri töötajate välislähetused, töötatakse osaliselt kodukontoris ja
valmistatakse ette tegevusplaane erinevateks
arengustsenaariumideks. Küppar ütleb, et hetkeseisuga ostetakse
tagasi kõikide märtsikuu etenduste piletid ja kehtestatud eriolukorra
tõttu jäävad tõenäoliselt ära ka aprilli etendused. „Kui olukord
paremaks ei muutu, peame ilmselt lükkama edasi ka aprilliks
plaanitud esietendused. Võtame põhimõtteliselt päev korraga ja
püüame teha oma publiku ja töötajate jaoks parima,“ lisab ta.

Linnateatri juht Raivo Põldmaa ütleb, et olukord teatrirahva hulgas
on rahulik. „Paanikat ei ole. Esmaspäeval (16. märts – toim) kell 10
on taas koosolek, kus arutame uuesti olukorda ja teeme uued
otsused,“ lausub ta ja märgib, et näitlejate põhipalku praegune
eriolukord ei mõjuta. „Võtame olukorda rahulikult ja kui viirus
taandub, ootame jälle kõiki teatrisse.“
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Juba ostetud piletid ei lähe kindlasti raisku

Draamateater on teada andnud, et ärajäävate etenduste piletite
ümbervahetamiseks või tagasiostmiseks võtab teater inimestega
ühendust hiljemalt 1. maiks. Kui aga pilet on ostetud otse teatri
kassast või Piletimaailma müügipunktist, tuleks piletiostjal võtta
ühendust e-posti aadressil pilet@draamateater.ee.

„Kindlasti ei lähe ostetud piletid raisku – teater püüab kõik ümber
vahetada,“ ütleb Draamateatri juht Rein Oja. Planeeritud
esietendused lükkuvad tema sõnul edasi, aga proovid teatris siiski
toimuvad. „Palgakärpeid loodame mitte teha,“ märgib Oja.

NUKU teatri kommunikatsioonijuht Peep Ehasalu räägib, et
võimalikult palju tööd tehakse kodukontorist, osa proovidest
jätkuvad, osa on aga tulnud ära jätta. „Eile algasid proovid mais
esietenduva lavastusega „Tagurpidi“, mis põhineb Priit Pärna
koomiksiraamatul,“ annab Ehasalu ülevaate praegusest seisust.
„Kõik meie inimesed on äärmiselt mõistvad ja ühtehoidvad, ehkki
mõistagi on kõigil kahju, et tuleb etendused ära jätta,“ märgib ta ja
tänab publikut ehk piletiostjaid, kes on samuti olnud äärmiselt
mõistvad ja rahulikud.

„Et teatrid ja laiemalt kultuurikorraldajad keerulisest ajast
võimalikult tervelt välja tuleksid, eelistavad kõik, ka meie, et
ostetud piletid vahetataks mai-juuni või ka sügise etendustele ning
suur osa on seda võimalust ka kasutanud. Kui see ei sobi, mis on
samuti mõistetav, ostame piletid tagasi,“ ütleb Ehasalu, et
täpsemad juhised leiab teatri kodulehelt.

Paus sunnib publikut mõtestama kultuurisündmust

„Mida eriti tahaksime rõhutada, on teatri, kirjanduse, laiemalt
kultuuri olulisus nii kriiside ajal kui ka kriisist väljatulemisel –
looming toetab ja ehitab vaimu. Mitte ainult ei hoia vaimset tervist,
vaid annab jõu ja mõistmise näha enda kõrval inimesi, keda hoida.
Mulle tundub, et seda tajuvad meie inimesed väga selgesti ning
valmistutakse ajaks, mil eriolukord lõpeb ja inimesed naasevad
teatrisse,“ räägib Ehasalu.

Ta jagab veel üht mõtet, mis teatriperega jutuks tuli: „Inimesed on
harjunud kultuuri „tarbima“, isegi mitte halvas mõttes, vaid on
normaalne, et soovi korral ostan pileti ja lähen. Võib-olla sunnib
selline paus inimesi ka mõtlema ja mõtestama seda, millist sisu on
andnud nende elule teatrikülastus, kontsert või mõni muu
kultuurisündmus. Kodus raamatut lugedes võib ju ka sellistele
teemadele mõelda.“



Taavi Tõnisson: „Mul tekib nüüd palju vaba aega, et olla koos
perega.“

NUKU teatri näitleja Taavi Tõnisson ütleb, et eriolukorras, kus
teatrid etendused ajutiselt ära jätavad, muutub tema elu päris
olulisel määral.

„Põhiline on see, et mul tekib praegu teatritöö mõttes kaks täiesti
vaba nädalat. Täna(reedel – toim) tegime oma viimase proovi ja
majas võeti vastu otsus, et kõigi tervise ja heaolu huvides me
proovides ei kohtu ja tuleme uuesti teatrisse tagasi 31. märtsil. Kui
leida asja juures midagi positiivset, tekib mul praegu palju vaba
aega, et olla koos perega.“

Töö käib tal siiski edasi, nii palju kui tal on võimalik seda
individuaalselt teha. „Saan proovideks valmistuda ja lugeda. Täna
oli teine kohtumine uue lavastuse proovidega, milleks on Priit
Pärna „Tagurpidi“ ja lavastaja jagas meile juba nii-öelda kodutööd
ehk taustamaterjali, millega saab tutvuda. See on isegi äge, sest
nüüd ei ole vaja teha seda kiirustades ja öötundide arvelt, vaid
mõnusa rahuga.“

Ta loodab, et jõuab nüüd ka natuke rohkem raamatuid lugeda,
jalutada ja looduses käia. 

„Kui peaks juhtuma, et olukord veel nii pea ei muutu, siis selliseid
väikseid kodust välja toovaid töid mul ikkagi tuleb. Olen ju aastaid
lugenud televisioonis multikaid. See töö praeguse info põhjal jätkub
ja muid pisikesi asju on veel, mida on vaja teha.“

Ühegi telesarja juures näitleja praegu püsivalt tegev ei ole ja
seepärast ei teki tal ka muret, mis sellest saab. „Aga olen kuulnud
teiste käest, et nii mõnelgi puhul on juba võtteid ära jäetud, edasi
lükatud. Aga peame selle keerulise aja lihtsalt üle elama. Kõik
saavad ju aru, et see on meie endi huvides. Mingit masendust ega
paanikat ei ole ja püüame kõik leida kogu asja juures midagi
positiivset.“

Metsosopran Juuli Lill (Rahvusooper Estonia) Juuli Lill pageb
Võrumaa metsade vahele: „On järelemõtlemise aeg.“

Rahvusooperi Estonia metsosopran Juuli Lill helistas teatrite
eriolukorrast teada saades oma Võrumaal asuva maakodu
naabritele ja palus ahju tule teha.

„Ostsin poest toidukraami, vinoteegist veini ja sõitsin Hortesesse,
kust hankisin kõiksugu seemneid, istutuskaste, mulda ja
lillesibulaid. Edasi pakin autosse tütre, koera, mehe ja kassi. Siis
kiman Tartusse, kust tuleb auto peale poeg ja teine kass. Kõigil on
loomulikult tohutud kotid ja mina tahan ka süntesaatori koos hulga



nootidega kaasa võtta,“ räägib Estonia teatri metsosopran Juuli Lill,
kuidas eriolukorra tõttu teatri ajutine sulgemine tema elukorraldust
muutis.

„Vett toome jõest, sooja saame ahjust ja süüa teeme pliidil. Ennast
peseme saunas ja tualett asub majast mõnekümne meetri
kaugusel. Televiisorit meil pole. Levi pole seal samuti, aga mullu
suvel saime kuidagi tänu tehnika arengule internetiühenduse. Nii
saavad tütar oma põhikooli- ja poeg ülikooliasjad korda aetud.
Minu mees kirjutab magistritööd ja saab oma asjad ka loodetavasti
kodus tehtud. Korra nädalas peab ta siiski Tallinna sõitma ja tööl
käima,“ ütleb Lill, et kogu pere saab Võrumaa metsade vahelt
kaugtööd teha. Ta plaanib kindlasti ka harjutada ja uut materjali
õppima hakata, mis on väga aeganõudev osa tema tööst. Aega
nõuavad maal ka argitoimetused.

„Tavalised tegemised nõuavad maal palju rohkem aega, sest kui
süüa tahad, tuleb kõigepealt puud tuua, tuli teha ja lõpuks
nõudepesu jaoks jõest vesi tuua, see üles soojendada. Niisiis
läheb selle peale juba pool päeva,“ kirjeldab Lill. Viirusepaos
olemiseks on ta endale muidki tegevusi valmis mõelnud: „Kavatsen
oma ostetud seemned taimebeebikooli panna. Neid poputada ja
passida, kuidas nad kasvavad. Kindlasti tahan ka veini juua ja
head sööki süüa. Võtsin kaasa kõik maailma maitseained. Pärast
lõunasööki on meil maal kombeks minna pikutama. Siis loen
kindlasti raamatut! Õhtul saun, jälle raamat, lauamängud ja tuttu!
On järelemõtlemise aeg. Kui tervis korras, siis tasub seda aega
nautida ja tervist hoida!“

 

Sarnased uudised

„Võtame rahulikult, kui viirus taandub, ootame kõiki teatrisse.“
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