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SVEN ARBET

Ka Rahvusooper Estonia 
on suletud.

Tallinna 
Linnateater on 
suletud. Olukorra 
teeb keeruliseks 
ka see, et augustis 
tuleb oma ruumi-
dest välja kolida.

MARGUS MIKOMÄGI
margus.mikomagi@maaleht.ee

Nüüd peavad 
teatrid täiesti 
ümber tegema 
oma mängukavad, 
tulevikuplaanid. 
Kui ühte perioodi 
satub suur hulk 
esietendusi... 
Ma ei ole kindel, 
et teatrid seda 
koordineerida 
suudavad.
RAIVO PÕLDMAA

Leivateenimine avalike esinemistega 
on mõneks ajaks lõpetatud
Hakkasin just tähele panema krimilugude 
pealetungivat osakaalu meie uuslavastuste hulgas, 
kui nakkava viiruse tõttu riigis välja kuulutatud 
eriolukord sundis teatreid – esialgu 1. maini – uksed 
sulgema. Ära jäävad etendused. Aga mida teevad 
inimesed, kes teatris töötavad?

Teatriteadja ja poliitik Jaak 
Allik, kes ühtlasi on tubli va-
naisa, ütleb ootamatult mõt-
te, et sotsiaalne üksindus ta-
pab inimesi rohkem kui vii-
rused. “Isoleeritus tapab eriti 
vanu inimesi. Kasutus tapab.”

Tema arvates on see, et 
teatrid ka proove ei tee, paa-
nikaga kaasaminek. “Ma ei 
tahaks seda laiskuseks nime-
tada, aga intelligentsed ini-
mesed ei peaks nii paanikas 
olema. Vabastagu näiteks üle 
70aastased näitlejad proovi-
dest, kui soovivad. Aga miks 
peaks 30–40- või 20aastased 
inimesed mitte proovi tege-
ma?” ei saa Jaak Allik valitud 
käitumisest aru.

Samas räägime Allikuga 
ka sellest, et juhul kui meid 
poolteise kuu pärast rõõmus-
tataks uute esietendusega, 
mis on sundsulgemise ajal 
valminud, siis ei jaksaks neid 
ära vaadata. “Neid lavastusi, 
mis täna-homme-ülehomme 
esietenduma pidid, saaks ju 
nüüd lihvida täiuseni. Ja ei 
saaks enam öelda, et proovi-
aega jäi puudu.”

Allik on endale iseloomu-
likult irooniline, kui ütleb, et 
pole kuskil näinud arve, mis 
kinnitaks, et üle 70- ja 80aas-
taste seas oleks suremuse 
protsent koroonata väiksem 
kui koroonaga.

Tallinna Linnateater lukus

Linnateater keeras välisukse 
lukku esmaspäeval kell kolm. 
“See tähendab seda, et pea-
tuvad kõik teatri tavapära-
sed tegemised,” ütleb teatri 
direktor Raivo Põldmaa. Ta 
kinnitab, et suletud on töö-
kojad ja ka proove teatris ei 
tehta. Uuslavastuste käimas 
olnud proovid jäävad pooleli. 
“Uks läks lukku, keegi majja 
ei pääse.”

Küsimuse peale, kuidas as-
jaosalised selle vastu võtavad, 
ütleb teatridirektor: “Ühiskon-
nas on praegu asi aetud selli-
seks, et seltskond juba ammu 
ootas niisugust otsust.”

Jaak Allik mõtiskles ka sel-
lel teemal, et kui publik saab 
poolteist kuud hakkama ilma 
elus teatrita, siis võib see 
meeldima hakata. Raivo Põld-
maa arutleb: “Publiku huvi 
langeb kindlasti. Teatrid tee-

vad oma otsuseid 
pool aastat ette. 
See, mida praegu 
planeerime ja ot-
sustame, mõjutab 
meid poole aasta 
pärast. Nüüd pea-
vad teatrid täies-
ti ümber tegema 
oma mänguka-
vad, tuleviku-
plaanid. Kui ühte 
perioodi satub 
suur hulk esieten-
dusi... Ma ei ole 
kindel, et teatrid 
seda koordinee-

rida suudavad.”
Kui pakun kol-

lektiivpuhkusele 
saatmise võima-
lust, ütleb Raivo 
Põldmaa, et sea-
dus seda ei võimal-
daks.

Linnateatri olu-
kord on keeruline 
ka sellepärast, et 
nad pidid hakka-
ma augustist oma 
ruumidest välja 
kolima.

“Kõik plaa-
nid on tehtud: 
mis kuupäevast, 
kuhu,  mida, 
kes... Ma tean, 

et teised teatrid 
proovivad praegu müüdud 
pileteid edasi lükata. Et sama 
piletiga saaks hiljem kunagi 
vaatama. Meie ostame kõik 
tagasi, sest pole võimalust 
asendusetendusi planeerida 
ja pakkuda,” selgitab Põld-
maa.

Linnateatri uue suure saa-
li ehitus läheb plaanide järgi 
käima 2021. aasta jaanuaris. 
Teater kolib ajutiselt Salme 
tänava kultuurimajja. “Kui ei 
juhtu veel midagi erakorra-
list, siis see ehitus ka käima 
läheb. Ja meie kolime,” kinni-
tab Põldmaa.

Aprillis pidi linnateatris 
olema kaks esietendust. Nüüd 
lüüakse kokku teenimata jääv 
omatulu ja esitatakse see üle-
vaade Tallinna linnale. Kul-
tuuriministri nõunik Margus 
Kasterpalu ütleb, et seda on 
palutud teha ka teistel siht-

Linnateater on 
suletud. Olukorra 
teeb keeruliseks 
ka see, et augustis 
tuleb oma ruumi-
dest välja kolida.

on mõneks ajaks lõpetatudon mõneks ajaks lõpetatud

vad oma otsuseid 
pool aastat ette. 
See, mida praegu 

rida suudavad.”

lektiivpuhkusele 
saatmise võima-
lust, ütleb Raivo 
Põldmaa, et sea-
dus seda ei võimal-
daks.

kord on keeruline 
ka sellepärast, et 
nad pidid hakka-
ma augustist oma 
ruumidest välja 
kolima.

SVEN ARBET Tallinna 
Linnateater on 
suletud. Olukorra 
teeb keeruliseks 
ka see, et augustis 
tuleb oma ruumi-
dest välja kolida.

vad oma otsuseid 
pool aastat ette. 
See, mida praegu 
planeerime ja ot-
sustame, mõjutab 
meid poole aasta 
pärast. Nüüd pea-
vad teatrid täies-
ti ümber tegema 
oma mänguka-
vad, tuleviku-
plaanid. Kui ühte 
perioodi satub 
suur hulk esieten-
dusi... Ma ei ole 
kindel, et teatrid 
seda koordinee-

Ole OMA ELU 
kaanestaar

Telli ajakiri Eesti Naine eestinaine.ee/kaanestaar
680 4444 või klienditugi@ekspressmeedia.ee

Telli ajakiri
5 kuud 15,90 €

Siiri, 
ujumistreener,
Tallinn


