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iiriS viirPalu,
tantsuauhinna žürii esimees

Nominendid valiti välja 22 eelmisel aas-
tal esietendunud lavastuse seast. Teatri-
pilti ja loojate hulka arvestades on tant-
sulavastusi pigem palju – samasugune 
suundumus valitseb kogu Eesti teatris. 
Tantsuvaldkonnas torkab silma seegi, 
et mõne lavastusega antakse vaid neli 
etendust. Palju on projektipõhisust, mis 
tähendab ka lühikest prooviperioodi ja 
üldse lühemat aega lavastuse loomiseks 
ideest teostuseni. Seega jääb ka vähem 
aega süvenemiseks.

Nominentideks valiti seekord tööd, 
mis paistsid silma lavastusliku tervik-
likkuse või sotsiaalse lähtekoha poolest. 
Nii sisult kui ka vormilt on nominendid 
väga erilaadsed. „Müras“ (ZUGA Ühen-
datud Tantsijad, Väike Objekt A, krinal 
| mansour ja Sõltumatu Tantsu Lava) 
torkas silma etendajate tugev koostöö, 
ansamblitunnetus ja „müra“ tähenduse 
avardamine kontseptuaalsele tasandile – 
infotiheduse ja -rohkuseni oli jõutud 
just kehalisi väljendusvahendeid kasu-
tades. Kädi Metsoja avaldas „tegeele“ 
(Kanuti gildi saal) puhul muljet oma lii-
kumistehnika ja kehatunnetusega, kus 
oli näha kontrolli all riskimist, omapä-
rast akrobaatilise tehnika segunemist 
nüüdistantsuga ja ruumikujunduse 
põimimist koreograafiasse.

Kontseptuaalse terviku ja erilaadsete 
väljendusvahendite sulandamisega tõu-
sid esile lavastused „Performance STLis“ 
(Sõltumatu Tantsu Lava) ja „Ennemine-
vik“ (Kanuti gildi saal ja festival „Moving 
in November“). Neist esimeses puudu-
tati rohkem sotsiaalseid, teises aga indi-
viduaalseid ja üldinimlikke teemasid. 
Huvitava teemapüstituse ühiskondlike 
privileegide, indiviidi positsiooni ja 
vähemuste teemal tõi lavale Biofilm Sis-
tersi „All That Goes Right“ („Kõik, mis 
läheb hästi“, Kanuti gildi saal).

Laureaat Mart Kangro paistis lavastu-
sega „Enneminevik“ silma eelkõige see-
tõttu, et individuaalsed mälukillud olid 
põimitud kontseptuaalselt ja vormiliselt 

läbi töötatud tervikuks. Lavastaja oli 
loonud elava ja vaatajat kaasa kutsuva 
maailma, kus üldinimlikke teemasid 
uuritakse leebe huumoriga. Leidlikud, 
kõiki etenduskunsti meediume raken-
davad stseenid on minimalistlikud, ent 
kõnekad. Hästi toimivad koos lavastuse 
tekst ja lavategevus, valgus ja heli ühes 
minimeeritud kujundusega. Autor on 
sisutasandil ühendanud mälu, mine-
viku, kujutluse ja dramaturgia viisil, 
mis lubab esile tõusta filosoofilisematel 
küsimustel, loonud seejuures lavaruumi 
intiimse ja sooja õhkkonna. Kõik žürii 
liikmed tõstsid esile just Kangro oskuse 
kutsuda vaatajas esile tunded ja luua 
meeleolu nõnda, et üldinimlike teemade 
taustal on näha läbitöötatust ja täpsust.

KriSTel PaPPel,
muusikaauhinna žürii esimees

Muusikateater Eestis aastal 2019 oli nii 
ilmingutelt kui  ka tasemelt väga eri-
laadne. Žanriliselt ulatus see Märt-Matis 
Lille maalähedasest „Suidsusannasüm-
fooniast“ Puccini „Madama Butterflyni“, 
Raimo Kangro alles nüüd esietendu-
nud muusikalist „Juku“ Rimski-Korsa-
kovi „Tsaari mõrsjani“. Mitmesuguste 
projektidega tuli välja Nargenfestival, 
Tartu Uues teatris mängiti edukalt Alo 
Põldmäe uut ooperit „Emajõe ööbi-
kud“, rõõmustavalt tegutses edasi kam-
merteostele pühendunud Opera Veto 
trupp (Telemanni „Pimpinone“). Kuns-
tide poeetilise sünteesi pakkus Tõnu 
Kõrvitsa „Lageda laulude“ lavavariant 
(lavastaja-koreograaf Wang Yuanyuan), 
mille muusikaliselt poolelt tahan eriti 
kiita Vanemuise koori ennastületavat 
esinemist.

Mitmed lavastused näitasid, et meil 
on võimalik saavutada hea ansamb-
liteater nii eesti repertuaari („Emajõe 
ööbikud“, „Juku“) kui ka klassika põhjal. 
Viimase puhul on sobiv näide Gounod’ 
„Romeo ja Julia“ Estonias, kus kahel 
minu nähtud etendusel oli ainult Romeo 
osas külalissolist, ülejäänud lauljad 

moodustasid tugeva ja ühtlase trupi nii 
vokaalselt kui ka lavalise väljenduse poo-
lest (dirigeeris Arvo Volmer). Sama võib 
öelda Estonia „Tsaari mõrsja“ kohta. Seda 
enam hämmastab rahvusooperi vähene 
nõudlikkus enese suhtes, kuna publiku 
ette on lubatud piinlikult ebaprofessio-
naalne kompositsioon „Operetikuningas 
Imre Kálmán“. Muusikateatri kogupildis 
mõjusid ka muusikalilavastused vähe-
veenvalt.

Tahan juhtida tähelepanu veel ühele 
komponendile, lava- ja valguskujundu-
sele. „Romeo ja Julia“ Estonias (Yannis 
Thavoris, Matt Haskins) ning „Madama 
Butterfly“ Vanemuises (Maarja Meeru, 
Margus Vaigur) tõestasid taas nende 
olulisust lavastuse kogumõjus. „But-
terfly“ oli ühtlasi Robert Annuse debüüt 
ooperi lavastajana ning jääb loota, et ta 
selles vallas jätkab. Vaatan lootusrikkalt 
ka Ivar Põllu suunas, kes tajub väga hästi 
muusika tegevuslikkust ja leiab sellele 
laval orgaanilise lahenduse.

Õnnestunud lavastustervikus on 
suur panus dirigendil. Jüri Alperten on 
olnud aastakümneid Estonia teatri üks 
alussambaid, dirigeerides eristiililist 
repertuaari ning töötades pühendunult 
ja põhjalikult nii orkestri kui ka vokaalse 
osaga. „Tsaari mõrsjas“ tõusis esile tema 
oskus kuulata lauljat ja orkestrit, haa-
rata kogu tundeskaala õrnusest raevuni, 
luua pinget ja dramaatikat. Suure pärane 
ooperidirigent on ka Paul Mägi, kes tun-
netab samuti väga erksalt muusikas 
peituvat draamat ja annab seda edasi 
detailirikkalt, lugematute nüanssidega, 
nagu nüüd „Madama Butterflys“, ava-
des Vanemuise orkestri loomingulise 
potentsiaali.

Lauljatest jäid žürii arutlustel sõelale 
Oliver Kuusik ja Kristel Pärtna, kes mõle-
mad on vokaalses kõrgvormis. Kuusik 
üllatab tabavate, väljendusrikaste karak-
teritega, kus on ka annus huumorit ning 
asjakohast eneseirooniat. Peale selle on 
ta väga tekstitundlik laulja, nagu ka Kris-
tel Pärtna, kes samuti on paelunud žürii 
tähelepanu juba varemgi. Tundub, et 
just Gounod’ ooperi Julia on Pärtna üks 
elu rolle – neid tuleb loomulikult veel, 
aga praegu on see romantiline, nõtke 
kangelanna nagu talle loodud. Sama sii-
ralt ja tundesügavalt esines ta ka Marfa 
osas „Tsaari mõrsjas“. Auhinnad läksid 
Alpertenile ja Pärtnale.

Lõpuks veel paar mõtet. On väga olu-
line, et meie ooperiteatrite juhtkonnad 
püüaksid leida repertuaari, mille puhul 
saab rakendada esmajoones meie laul-
jaid. Mõistagi on külalissolistid välti-
matud, aga nende peale ei ole mõistlik 
repertuaari ehitada. Seejuures on selge, 
et tuleb arvestada meie lauljate nii üle- 
kui ka alakoormusega. Nende punktide 
vahel kesktee leidmine on raske, aga või-
malik. Värskendavalt on mõjunud meie 
rahvusvaheliselt tegutsevate lauljate 
külalisesinemised. Loodame mõistagi 

kõigi kavandatud huvitavate muusika-
teatri projektide teostumist pärast iga-
päevaelu normaliseerumist – millalgi 
see ju ikka nii läheb.

oTT Karulin,
etenduskunstide ühisauhinna  
žürii esimees

Ruslan Stepanovi ja Artjom Astrovi „Per-
formance STLis“ on justkui loovuse vaba 
vool – ja mitte just väga kärestikulise jõe 
sängis. Juba tavapäratu ruumipaigutus, 
kus kohaletulnud paigutuvad väikes-
tele poodiumisaarekestele ja eeslava 
nagu polegi, loob mõnusa ja turvalise 
tunde. Seda enam et etendajad (auto-
rite kõrval Oliver Kulpsoo, Raido Mägi, 
Anumai Raska ja Kai Valtna) suhtlevad 
sinuga täpselt samamoodi kui ükstei-
sega – nagu vana sõbraga. See, mis täp-
selt toimub, polegi alati kõige olulisem, 
kuigi nautida saab nii etluskõnet (spoken 
word), kontaktimprovisatsiooni, instal-
latiivseid akte kui ka niisama olemist.

Jah, nii see kõik näib, aga kas nii ka 
on? Saarekestel pole tegelikult väga 
mugav istuda, sest pind on kõva ja kõr-
gust maapinnast tunduvalt enam kui 
säärel pikkust, nii et tajud pidevalt kogu 
kehaga oma rolli – olla vaataja. Isegi kui 
sinuga suheldakse, tehakse seda ette-
nähtud ajal ja läbinähtava eesmärgiga 
tekitada mõnusa koosviibimise tunne – 
just nimelt kaalutletult tekitada, mitte 
lasta sel sündida. Ka esitletud loovuse-
hetked on just sellisena mõjuma planee-
ritud ehk vool jõesängis nutika tammide 
süsteemiga karmi käega juhitud.

Seega on „Performance STLis“ anti-
performance, mis sünnib siin ja praegu 
koos kohaletulnuiga vaid näiliselt 
ning on sellisena ehk üks tabavamaid 
lääne heaoluühiskonna peegeldusi. Me 
jagame samu väärtusi, aga hoiame dis-
tantsi. Meilt küsitakse arvamust, aga 
tegutsetakse seda ära kuulamata. Me 
oleme ühiskonnale väga vajalikud, aga 
täiesti kasutud. Stepanovil ja Astrovil 
on õnnestunud luua see peegeldus eel-
nevale kordagi otseselt viitamata vaid 
esteetiliste, võiks isegi öelda, et kitsalt 
etenduskunsti mulli siseste valikutega – 
ja seda ei juhtugi nii sageli.

Seepärast pärjati nad ka eile etendus-
kunstide ühisauhinnaga. Selle žürii liik-
mena on mul hea meel, et meil oli valida 
nelja tugeva, s.t meeldejääva ja julge käe-
kirjaga nominendi vahel: laureaadi kõr-
val Mart Kangro „Enneminevik“ (Kanuti 
gildi saal ja festival „Moving in Novem-
ber“), Kadri Noormetsa „mobiilsed defi-
nitsioonid“ (Tartu Uus teater) ja Kris-
tina Normani „Lighter Than Woman“ 
(„Kergem kui naine“, Kanuti gildi saal, 
Santarcangelo festival, Läti Uue Teatri 
Instituut, Emilia Romagna Teatro Fon-
dazione / projekt „Atlas of Transitions“). 
Statuut näeb aga ette ühe väljavalimise.

mart Kangro tunnistati lavastusega „enneminevik“ (Kanuti gildi saal ja festival „moving in 
november“) tantsuauhinna vääriliseks. Alan Proosa
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