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Jah, aga olgugi meil Erkki-Sven Tüür, 
kes on kirjutanud ühe suurepärase 
nüüdisooperi, mida on sel sajandil 
lavastatud juba kolmes teatris, pole 
meie ooperiloomingu vallas sellist 
koolkonda veel välja kujunenud. 
Veidi enam kui saja aasta jooksul on 
kirjutatud vaevu sada ooperit. Sina 
oled ju oma perekondliku päritoluga 
seoses kuulnud eesti algupärandeid 
juba 1980ndatest saati. Mida sellest 
repertuaarist arvad? 
Olen oma vanematele tõesti ses osas 
palju tänu võlgu. Mäletan, kui isa võt-
tis mind kaasa Neeme Järvi viimasele 
kontserdile enne emigreerumist – pidin 
olema umbes viieaastane. Istusime Esto-
nia kontserdisaali keskrõdul ja ta seletas 
mulle kõrva sisse: jäta nüüd meelde, see 
seal on Neeme Järvi! Keegi ju ei usku-
nud, et ta kunagi naaseb. Tulles meie 
ooperi juurde, siis siin pani põntsu Sta-
lini aeg. Ooper kannatas ehk rohkemgi 
kui teised žanrid. Seda enam tuleb aus-
tada 1960ndatel tähtsaks muutunud uut 
põlvkonda eesotsas Eino Tambergiga, 
kes suutis taastada ooperi tõsiseltvõeta-
vuse. Unustada ei tohi ka Eduard Tubina 
loomingut eksiilis. 

Hiljuti toimus Estonias ooperikon-
kurss. Osalenud heliloojate suureks 
pettumuseks kukkus see haledalt 
läbi – ühtki ideed ei võetud vastu. 
Ooperiteose tellimine on muidugi 
kallis lõbu ja rahvusooper peab 
suutma tagada publiku huvi. Seega 
saab juhtkond vaid kindla peale välja 
minna ja nii  tekib meie heliloojatel 
kriminaalselt vähe ooperi kirjuta-
mise võimalusi. 
On hea, et tekkis poleemika – nendest 
asjadest tuleb rääkida. Minu arvamus 
on, et selline institutsioon nagu rahvus-
ooper võiks aeg-ajalt ilma konkursi ja 
muu saginata uusi oopereid tellida. Eesti 
on väike ja usun, et tegelikult on teada 
need heliloojad, keda tuleks motiveerida 
ooperit kirjutama. Mul on nii kahju, et 
omal ajal ei tellitud ooperit Lepo Sume-
ralt. Olin tudengina tema muusikast 
vaimustuses – kindlasti oleks ta võinud 
kirjutada suurepärase ooperi. Kahjuks 
jäi see tegemata. 

Aga muusikateatrit vaadeldes ei peaks 
me rääkima ainult rahvusooperist. Kont-
serdielu puhul ei räägi me ju ka ainult 
Eesti Riiklikust Sümfooniaorkestrist. 
Kontserdielu on põnev ja rikkalik just see-
pärast, et meil on palju häid ja huvitavaid 
dirigente, olgugi et kõik ei mahu riikliku 
orkestri ette. Sedasama ma muusikateatri 
puhul kahjuks ei näe. Üks sõlmpunkt, üks 
suuremaid muresid meie muusikateatri-
kultuuris on oma rahvusliku lavastajate 
kaadri nappus. Ühe käe sõrmi jääb aktiiv-
ses eas lavastajaid lugedes üle. Peaaegu 
võimatu on panna teatris kokku profes-
sionaalset režiitiimi, näiteks leida oope-
rilavastaja assistenti, kes oskaks profes-
sionaalsel tasemel kirjutada režiiraama-
tut. Siin ei ole kedagi süüdistada, lihtsalt 
vastava haridusega inimesi ei ole. 

Siis tuleks lavastajaharidus ehk 
siduda EMTA ooperistuudioga? 
Ma ei ole kindel, kas meil on praegu sel-
leks kompetentsi. Aga olen sellest kol-
leegidega muusika- ja teatriakadeemia 
lauluosakonnas rääkinud: praegu, kui 
meil on niivõrd suurepärane saal ooperi 
tegemiseks, tuleks see teema kontsep-
tuaalselt läbi mõelda. Ja ma olen seisu-
kohal, et kindlasti tuleks üliõpilastega 
välja tuua terviklikke oopereid – eeldu-
sel, et lauljatele rollid sobivad ja on jõu-
kohased. Kindlasti tuleks kaasata pari-
maid välislavastajaid. Paljudel hea mai-
nega lavastajatel on kõrgkoolides pro-
fessuur ja seega oleks see meile ka ehk 
materiaalselt võimalik. Siis annaks ehk 
leida muusikateatri režii huvilisi noori 
neid assisteerima ning sellelt pinnalt 
saaks noor inimene juba edasi mõelda 
ja valikuid teha. 

Ometi olen mitmel korral näi-
nud noore, alla 25aastase lavastaja 
debüüti ooperis, mis on väga hästi 
õnnestunud, näiteks Laura Mets, kes 
lavastas 2014. aastal Sander Möldri ja 
Marianna Liigi „Korduma kippuvad 
küsimused“, ning Laura Kalle, kes 
tõi 2016. aastal Estonia kammersaa-
lis välja Benjamin Britteni kammer-
ooperi „Kruvipööre“. Minu teada 
on need jäänud nende ainukesteks 
ooperi lavastusteks – ilmselt just see-
tõttu, et meil puudub nii-öelda regu-
laarne katselava. 
Selle võib igaüks endale ise luua. Põne-
vaid paiku ja rahataotlemise võimalusi 
on piisavalt!

Aga miks siis ei tehta? Kas publikut 
pole? 
Mulle pigem tundub, et publikul on nälg 
sellise asja järele. Andres Mustonen rajas 
1970ndatel Hortus Musicuse. Kas siis 
oskas keegi öelda, kas Nõukogude Eestis 
leidub piisavalt vanamuusikahuvilisi? 
See publik lihtsalt tekkis. Kui on üks tõe-
liselt põnev ja elav asi, siis tõmbab see 
ka inimesi ligi. Probleem on ehk üldises 
silmaringis. Olen lugenud meie lehte-
dest arvustusi, milles kriitik vaatab ise-
enesest täiesti tavapärast lavastust nagu 
talumees loomaaias kaelkirjakut. Võiks 
kas või viisakusest end kurssi viia vii-
masel 30 aastal lääne režiiteatris toimu-
nuga, meeldib see või mitte! Meie muu-
sikateater vajaks värskendamist küll. Kui 
Estonia või ka Vanemuise direktsioon 
võtab endale julguse tuua kas või Saksa-
maalt üks hea lavastaja, kes teeb midagi, 
mida siinmail pole nähtud … 

Rahvusooperi „Aida“ ju tehti! 
Ja millise kriitikalaviini nad kaela said! 
Oli see lavastus siis nii kangesti skan-
daalne? Noorte ja vihaste mässavate 

kunstnike armee ooperisektoris on 
puudu ja kogu meie muusikateatrikul-
tuur kannatab selle all. Tuleks mõelda, 
kuidas seda muuta! 

Muusikateatrikultuuri kannatus-
tele mõeldes jõuame otsejoones 
meie praeguse vokaalkultuurini, 
mida on eeskätt kujundanud puudu-
liku akustikaga rahvusooperi saal. 
Olgugi et seda on korduvalt paranda-
tud, ei anna akustiline ruum ooperi-
teatri mõõtu välja ja see on kindlasti 
kujundanud publiku suhtumist, aga 
mõjutanud ka lauljate hääle tervist. 
Varem või hiljem tuleb uus ooperi-
maja ju nagunii rajada, olgugi et 
praegu näib puuduvat nii hästi sobiv 
koht kui ka vahendid. 
Unistada ju võib! Kui mõelda kõigile neile 
paikadele, kuhu kunagi varem on ooperi-
teatrit planeeritud, siis varem või hiljem 
on sellele kohale kerkinud mõni kauban-
duskeskus. Mina arvan endiselt, et prae-
gusele ooperimajale tuleks teha juurde-
ehitis, aga sellest kõva häälega rääkida 
on pagana ohtlik – muidu tuleb sinnagi 
kaubamaja! Tõsiselt rääkides: Eri Klasi 
aegadel oli juurdeehitise eskiis olemas, 
Jaak Viller kirjeldas mulle seda kunagi 
detailselt. Plaan oli sellega minna vana 
teatrimaja sisse. Mõeldes sellele, et prae-
gune maja on nagunii uuesti ehitatud, 
siis ehk polekski see nii suur pühaduse 
rüvetamine. Mind ei veena vastuargu-
mendid, mis viitavad selle sobimatusele 
praegusesse linnaruumi. Pole ju sugugi 
ebaoluline, mis hoone kus asub. Ka 
kunstiakadeemia hoonega kaotas kesk-
linn tohutult. Estonia asukoht on lihtsalt 
erakordselt hästi sobiv. Eks ootame ära, 
kuni sinna kaubamaja ehitatakse! 

Praegu ei tea me üldse, kuhu see uus 
hoone võiks kerkida. Kuni eelmise 
nädala kolmapäevani oli üks plaan 
rajada uus ooperimaja Tallinna  
linnahalli.
Loomulikult oleks see olnud unistuste 
asukoht. Iseenesest pole mulle linnahall 
kunagi väga meeldinud, kuigi tõenäoli-
selt tuleb nõustuda asjatundjatega, kelle 
sõnul on see rajatis unikaalne arhitek-
tuurimälestis ja väärib säilitamist. Aga 
sinna linnahalli kontserdisaali karpi ei 
oleks minu arvates ooper kuidagi mah-
tunud. Kaalumist oleks väärinud ehk 
mõte rajada ooper linnahalli jäähalli. 

Aga laiemalt: mind häirib, et see 
teema ei ole saanud avalikus mõtteruu-
mis piisavalt kõlapinda. Ma ei näe praegu 
huvi ja ma ei saa sellest hästi aru: rahvus-
ooper on ikkagi niivõrd oluline institut-
sioon, et uue hoonega seonduv peaks 
tekitama ühiskonnas resonantsi. Selle 
prominentsus linnaruumis puudutab 
meid kõiki. Pealegi on jutt väga suurest 

hulgast maksumaksja rahast. Minu mee-
lest peaksid ka kõik muusikud ja lauljad 
oma mõtted lõpuni mõtlema, et mida me 
siis täpselt tahame ja vajame. Uue hoone 
võimalused määravad paljuski ka meie 
muusikateatri tulevase sisu.

Selle sisu loovad eeskätt inimesed. 
Küsimus on ikkagi vokaalkultuuris. 
Selge on see, et kui kõrvale jätta Estonia 
akustika, siis on see maja ikkagi ebapii-
sav: lava ja orkestriauk on liiga väikesed 
ja seega ei saa seal teatavat osa reper-
tuaarist kunagi lavastada. Ma arvan, et 
Tallinna-suuruses linnas polekski vaja 
palju suuremat saali kui 1200kohaline. 
Lava ja orkestriaugu mõõtmed peavad 
aga olema sellised, et tuua välja Wag-
neri oopereid. Muidugi on ka akustika 
tähtis. Mulle on rahvusooperi Estonia 
saal üks raskemaid, kus üldse laulnud 
olen. Kombinatsioon väikesest saalist 
ja kuivast akustikast tekitab mingi jabu-
ralt klaustrofoobilise tunde. Kõige suu-
rem viga on see, et lauljad on seal nagu 
teises toas – ja seda ei saa muuta, kuna 
viga on saali konstruktsioonis. Seetõttu 
tekibki publiku ja lauljate vahele orkest-
rist sein. Kui meenutame suuri talente 
meie ooperiajaloos, siis kahjuks puu-
dub näide, et keegi oleks läinud Esto-
nias töötades päev-päevalt paremaks. 
Pigem on lauljad kaotanud tämbriilu, 
hakanud forsseerima, kõrge register on 
muutunud ebakindlaks – ilmnenud on 
kõik need deformatsioonid, mis tekivad 
sellest, kui kehvas akustikas tuleb laulda 
läbi orkestrimüüri. Praegu on muidugi 
hõlpsam, sest orkester on hulga pare-
maks läinud ja täpsem orkester on ka 
läbipaistvam. Aga mäletan juba lapse-
põlvest neid jutte, et gastrollidel hakkas 
äkki kogu trupp paremini laulma. 

Mulle tundub, et meie väikeses teat-
ris on liiga palju olnud juhtumeid, 
kus varases keskeas hääle kaotanud 
laulja saab teatrist hundipassi ja 
tema elutee jääb lühikeseks – sest 
lauljale ongi teater kogu elu. Mui-
dugi ei saa seda kõike vaid akustika 
süüks panna, eks häälekaotust põh-
justab ka puudulik laulutehnika, 
mida ei olnud võimalik väljaspool 
Nõu kogude Liitu täiendada. 
Väga palju traagilist on seal olnud, jah.

Praegust vokaalkultuuri kujundad 
sa ju ka ise lauluõppejõuna, juba üle 
nelja aasta. See on ehk liiga lühike aeg 
järelduste tegemiseks, aga võrreldes 
20 aasta taguse ajaga, kui ise laulu-
osakonnas õppisin, on pilt tohutult 
muutunud. Tudengite laulutehnika ja 
intonatsioon on palju parem ja kedagi 
pole enam piinlik kuulata. 
Olen nõus: praeguste tudengite hääle-
tekitamine on palju professionaalsem, 
kui võrrelda ajaga, mil mina seal koolis 
viiulit õppisin. Välja on tuldud sügavast 
kriisist. 

Järg pöördel.

Mulle on Estonia saal üks raskemaid, kus üldse laulnud olen. 
Kombinatsioon väikesest saalist ja kuivast akustikast tekitab  
mingi jaburalt klaustrofoobilise tunde. 


