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arvan, et mõlema generatsioo-
niga töötamine on lihtsalt suu-
repärane ning ülimalt põnev.“ 

„Seisime koos Jüri
Krjukoviga Balti ketis.“

Põhjuseks, miks Georg 30 
aastat tagasi Eestisse sattus ja 
siinsesse teatrisse armus, oli 
Eri Klas. „Tegime temaga koos 
Stockholmis ooperit „Rigolet-
to“ ja siis ta kutsus mind Ees-
tisse lavastama nõukogude või-
mu ajal keelatud muusikali 
„Viiuldaja katusel“,“ meenutab 
Georg. „Mulle tundus erutav 
lavastada midagi, mis on olnud 
pikka aega keelatud. Toona, 
aastal 1989, oligi minu esime-
ne kohtumine Estonia ooperi-
maja ning vana süsteemiga. 
Esimene lavastus, mida ma Ees-
tis üldse nägin, oli Estonia „Sa-
voy ball“, mida Eri Klas soovi-
tas mul vaadata, sest seal män-
gib fantastiline näitleja Jüri 
Krjukov, kes sobivat Tevje rol-
li.“ Krjukovist saigi Tevje. Veel 
enam, temast sai ka Malviuse 
hea sõber.

Tollal nägi Georg ühiskon-
da, mis oli muutuste tuultele 
valla, kuid ka väga haavatav. 
Nii miinus- kui ka plussmärgi-
liselt. „Siinne ühiskond 30 aas-
tat tagasi ei hoolinud eriti ini-
mestest,“ hindab Georg, kel oli 
õnneks sõber Jüri Krjukov, kes 
talle kohalikku elu ja olu tut-
vustas. „Tema rääkis mulle pal-
ju Eesti ajaloost, siinsest teat-
rist ning eestlaste olemusest. 
Seisime koos Jüriga Balti ketis, 
tema oli mul ühel pool ja tei-
sel pool seisis üks daam. Olen 
olnud Eestisse kõik need aas-
tad armunud ja tunnen end ju-
ba paljuski eestlasena. Eesti on 
mu teine kodu Rootsi järel!“ 

Lisaks Eesti-lummusele sai 
Georg vapustatud ka siinse teat-
ri kõrgest tasemest. „Ma ei unus-
ta iial Elmo Nüganeni lavas-
tust „Pianoola ehk mehhaani-

line klaver“ ning Mikk Mikive-
ri lavastust  „Pilvede värvid“. 
Need olid erakordselt kõrgel 
tasemel. Tundsin, et on lihtsalt 
imeline töötada riigis, kus on 
nii võrratud näitlejad ja lavas-
tajad. Eestis on praegu näiteks 
suured näitlejad Mait Malms-
ten, Andrus Vaarik, Ülle Kal-
juste, Helgi Sallo ja Aivar Tom-
mingas, kes esindavad minu 
jaoks professionaalsuse kõrgei-
mat taset.“  

Muusikaliga „Viiuldaja ka-
tusel“ algas Georgi karjäär Ees-
tis, kuid muusikal „Hüljatud“, 
mis esietendus Tallinna linna-
hallis, avas talle uue tee. „Mä-
letan siiani, kuidas esimeste 
proovide ajal saabusid artistid 
20 minutit või pool tundi pä-
rast algust ning keegi polnud 
end prooviks ette valmistanud,“ 
muheleb ta, kuidas artistid ta 
närvid proovile panid. „Ma ei 
vihasta kunagi, kui inimesed 

töötavad. Ma vihastan siis, kui 
inimesed on laisad ja tuimad 
ega anna laval endast maksi-
mumi. Ma õpetasin neid, et on 
ebaprofessionaalne säärasel 
viisl töötada – sa pead alati ole-
ma vastutustundlik nii kollee-
gide kui ka publiku suhtes ning 
alati andma oma parima – sa 
ei saa laval lihtsalt teeselda, et 
teed tööd. Aga vaadake neid ar-
tiste – näiteks Koitu ja Laurit 
– praegu, 18 aastat hiljem!“

„Eestis puudub asjalik
muusikalikriitika.“

Tõsi, Georgki õppis noortelt 
artistidelt aastate jooksul üht-
teist olulist. „Olen õppinud hoid-
ma tagasi oma soovi näha kõiki 
töötamas samal viisil, nagu mi-
na töötan,“ tunnistab Georg, kes 
on tuntud kui enese vastu piiri-
deta nõudlik perfektsionist. Aas-
tatega on ta tõepoolest leebe-
maks muutunud. „Olen õppinud 

asja pisut kergemalt võtma 
ning aru saama, et mõnikord 
kulgevad asjad aeglasemalt, 
kui sa soovid. Olen õppinud 
asju kõrvalt vaatama ning 
olema enese suhtes kriitili-
sem. Muide, ma olen iseen-
da kõige karmim kriitik. Ala-
ti küsin enda käest: miks sa, 
Georg, ei teinud seda lavas-
tust paremini? Ma jutustan ju 
lugusid publikule, kuid ma ju-
tustan neid ka iseendale. Ma 
ei tee kunsti kunsti pärast, vaid 
kogu südamest ning tahan nä-
ha laval tõelisi tundeid. See on 
mulle väga tähtis. Kui keegi 
tunneb end laval ebamugavalt, 
tajun ma selle ära. Kui mulle 
tulevad oma lavastust vaada-
tes pisarad silma, siis poetab 
pisara publikki,  ja kui mina nae-
ran, siis naerab ka publik.“

Georg, kes kasvatab praegu 
muusikaliartistide uut põlvkon-
da, loodab siiralt, et tulemas on 
ka uus põlvkond muusikalila-
vastajaid ja muusikalikriitikuid. 
„Loodan, et tulevad sellised la-
vastajad, kes respekteerivad ja 
armastavad muusikale,“ mõtisk-
leb Georg. „Selliseid, kes ei la-
vasta muusikale puhtalt selle-
pärast, et neil pole muud mida-
gi teha. Mis puudutab kriitikuid, 
siis näiteks Soomes on asi, mi-
da siin Eestis ei ole: Soomes on 
kriitikud, kes armastavad muu-
sikale ja vaatlevad muusikale kui 
kunsti. Nad ei hinda muusikale 
meeldib-ei-meeldi-stiilis, vaid 
suudavad näha professionaalset 
tööd laval ning seda asjatundli-
kult analüüsida. Eestis puudub 
asjalik muusikalikriitika. Mõni-
kord, kui olen siinset kriitikat lu-
genud, tundub mulle, et kirjuta-
ja on näinud totaalselt teistsu-
gust lavastust kui mina. Jääb 
mulje, et kirjutaja ei saa üldse 
aru, mis laval toimub. On suur 
vahe, kas vaatad eksperimen-
taalteatrit või suurt muusikali. 
Ning sellest tuleb aru saada.“
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GEORG
MALVIUS

Sündinud 30. 

mail 1945 

Timișoaras

On õppinud põ-

hierialana näitle-

mist ning lavas-

tamist, ka psüh-

holoogiat, ro-

maani keeli ja 

ajalugu. Pärast 

õpingute lõpeta-

mist töötab va-

bakutselise la-

vastajana.

Ta on õpetanud 

näitlemist, muu-

sikalikunsti ja la-

vastamist ligi-

kaudu 20 riigis.

1978–1982 Turu 

Rootsi Teatri 

kunstiline ja 

tegevjuht. Töötanud ka Örebro Länsteaternis (1982–1985), 

Norrköpingi Östgöteaternis (1985–1988) ja Södra Teaternis (1988–1996) Rootsis.

1979. aastal lavastas Turu Rootsi teatris oma esimese muusikali, Bocki „Viiuldaja katusel“.

1991. aastal valiti Göteborgi ülikooli ja 2000. aastal Müncheni ülikooli muusikali-

teaduskonna professoriks.

Rahvusooperis Estonia on ta siiani toonud lavale „Viiuldaja katusel“ (1989 ja 2016), Rossini 

„Sevilla habemeajaja“ (1994) ja Donizetti „Armujoogi“ (2014). Lisaks kuulub tema portfelli ligi 

20 sõna- ja muusikalavastust Tallinna linnahallis, Eesti Draamateatris ja Vanemuise teatris. 

Malviusele on antud kunstiliste saavutuste eest 13 auhinda, neist kaks aasta parima lavas-

taja tiitlit Eestis lavastuste „Viiuldaja katusel“ (1990) ja „Oliver!“ (2003) eest.

On lavale toonud 60 näidendit, 17 ooperit ja 75 muusikali Rootsis, Soomes, Eestis, Norras, 

Taanis, Leedus, Itaalias, Inglismaal, Saksamaal, Austrias, Ungaris, Monacos, Luksemburgis 

ja Hiinas.

GEORG MALVIUS: „Ma tunnen endnd j jubauba palpaljjususki ki eestlasena!“eestlasena!“
Tiina Kõrtsini

„West Side
Story“ etendub
kahe trupiga
ja kahes keeles
Leonard Bernsteini kultusmuusikal on tä-napäevane „Romeo ja Julia“ lugu, mis 
muutis oma unustamatu muusika ja võim-sa koreograafi aga muusikaliteatri nägu. La-vastuses kõlavad hitid „Maria“, „Tonight“, „Somewhere“, „America“ ja „I Feel Pretty“.

Viimati oli muusikal Estonia reper-
tuaaris 25 aastat tagasi, aastal 1993. 
Toona oli lavastajaks Neeme Kuningas ning esietendus toimus Tallinna linna-hallis koostöös Eesti muusikaakadeemia ja Tallinna pedagoogikaülikooliga. Tänas-test tuntud lauljatest olid lavastuse pea-osades näiteks Ain Anger, Lauri Vasar ja Rauno Elp. 

Nüüdse „West Side Story“ on seadnud lavale Georg Malvius. Rahvusooperi la-vastuse teeb eriliseks tõik, et esimest kor-da on Eestis võimalik muusikali vaadata ja kuulata nii eesti kui ka inglise keeles. Ettelaulmistelt Tallinnas, Stockholmis ja Londonis valiti tuhandete soovijate seast välja kaks koosseisu kõige paremaid 
muusikalistaare. Eestikeelsetes etendus-tes astuvad peaosades üles Hanna-Liina Võsa, Piret Krumm, Heldur Harry Põlda, Juss Haasma ja Tamar Nugis. Ingliskeel-sete etenduste peaosalised on Jade Da-vies, Nicole Deon, Cameron Sharp, David Fienauri ja Jeronimas Milius.

Ingliskeelne trupp astub Estonia lava-le täna õhtul, eestikeelne pühapäeval. 

Tiit Tamme

EESTISSE ARMUNUD: „Eesti on mu teine kodu Rootsi järel!“ 

kinnitab Georg Malvius.


