
8 8. märts 2019   Sirp

Muusikateater Eestis: 
mida, kellele, kus ja kelle 
raha eest?

Algus lk 6.

Steiner: Jah, ühtpidi tahab festival teost 
tellides ning välja tuues justkui head, 
kuid teisalt kukub tõesti välja nii, et need 
etendused on üsna eksklusiivsed. Festiva-
lil on ikkagi oma ajalised ja rahalised pii-
rid, üle nende ei õnnestu kuidagi minna. 
Ideaalis võiks mõni teater selle lavastuse 
pärast festivali endale repertuaari võtta, 
kuid Eestis selliseid asju kahjuks eriti ei 
juhtu. Samal ajal peaksid tegijad ilmselt 
ise oma teoseid luues kohe ühe võima-
lusena selle peale mõtlema, et ideaalis 
võiks teos olla hiljem lavastusena kerge-
mini liigutatav; et sellega saaks vajaduse 
korral suuremate majanduslike kulude ja 
riskideta ringi sõita.
Mölder: Muusikateatrit kiputakse 
sageli käsitlema üsna ühese nähtusena, 
kuigi teame, et see on žanriliselt mitme-
kesine nähtus. Kuidas on muusikateatri 
alažanrite ning vastava publiku vajadu-
sed Eestis praegu kaetud?
Kotta: Ma ei ole kindel, kas siin on üldse 
midagi kaetud. Kui rääkida ooperist, siis 
ei saa väita, et isegi XIX sajandi itaalia 
ooper oleks kaetud. Meil on olnud aegu, 
mil on välja tulnud väga palju operette, 
ning on olnud aastaid, mil ei ühtegi. 
Meil on olnud muusikalilavastuste 
lained, millest suuremad jäävad juba 
kaugemasse minevikku. Kui hakkame 
vaatama barokkooperi või eksperimen-
taalse uuema ooperi või kammerooperi 
seisu, siis selgub, et polegi eriti millestki 
rääkida … 
Loog: Mingid žanrid liiguvad justkui 
tagasi: üks neist on klassikaline operett, 
mis kannatab juba üksnes seepärast, et 
meie kummalgi kutselisel muusikateat-
ril pole enam operetitruppi, vaid seda 
tööd teevad ooperisolistid. Natuke on 
edasi liikunud barokkooperi esitustra-
ditsioon, mida aastate eest Eestis sisu-
liselt ei olnudki. Praegune kümnend 
on toonud kiiduväärselt palju Wagneri 
teoste lavastusi ja samal ajal poleks ime, 
kui järgneva kümnendi jooksul ei tule 
enam ühtegi.
Pappel: Repertuaar on kindlasti liiga ühe-
külgne ja peaks laienema. Barokk ooper ja 
Wagner, XX ja XXI sajandi ooperid.
Steiner: Nüüdisooperi žanris on välja 
tulnud peamiselt kohalike autorite teo-
seid, ent selle žanri klassikateosed on 
täiesti katmata. Usun, et eesti publik 
vaataks ja kuulaks hea meelega näiteks 
Philip Glassi ja John Adamsi teoseid. 
„Katmise“ indikatsioon võiks olla ühtlasi 
see, kas mõnel kohaliku autori teosel on 
võimalik mõne aja pärast uuesti publiku 
ette pääseda – ja elu on näidanud, et ega 
üldiselt ei ole. Meil on suurepäraseid 
kammeroopereid – näiteks Mari Vih-
mandi 1995. aastal välja tulnud „Lugu 
klaasist“ –, mida võiks kindlasti uuesti 

esitada, kuid kahjuks ei paista selleks 
olevat ühtegi varianti. Keegi ei tegele sel-
lega, sest kellelgi pole käes sellist maja 
ega ressurssi.
Pappel: Siia peab kindlasti lisama Lepo 
Sumera „Olivia meistriklassi“, mis või-
maldaks põnevaid visuaalseid lahen-
dusi. Üldse, rõhutan eesti uuema ooperi 
taaslavastamise tähtsust.
Loog: Kahjuks elab kogu see valdkond 
väljaspool Estonia ja Vanemuise maja 
eelkõige tegijate entusiasmist ning val-
misolekust ise majanduslikult riskida. 
Üks hea näide, mida loodetavasti ei 
krooni negatiivne majandustulemus, 
on Julia Savitskaja eestvõttel ilma mär-
kimisväärse riikliku või omavalitsusliku 
toeta juba kolmandat aastat toimuvad 
Narva ooperipäevad, kus tuleb seekord 
esimest korda ettekandele Raimo Kangro 
1998. aastal kirjutatud muusikal „Juku“.
Kolle: „Juku“ tellis Kangrolt Vanemuise 
teater ning mina oleksin pidanud seda 
seal lavastama, kuid siis tekkisid Vane-
muise juhtkonnal selle teose suhtes 
kahtlused ning nii ta jäigi toona välja 
toomata.
Steiner: Kangro on helilooja, kelle muu-
sikateatritööd vääriksid uuele ringile 
toomist. Kuid „Juku“ on oodanud kaua, 
et esimesele ringile pääseda … 
Loog: Viimastel aastakümnetel kirju-
tatud eesti algupärastest ooperitest on 
uuele ringile pääsenud seni vaid kaks 
teost: Erkki-Sven Tüüri „Wallenberg“, 
mida on lavastatud koguni kolm korda – 
neist kaks Saksamaal – ning Helena 
Tulve „It Is Getting So Dark“. Tingli-
kult võib siia nimekirja panna ka René 
Eespere „Gurmaanid“, mis etendus kõi-
gepealt kammerooperina ning seejärel 
mõned aastad hiljem ümberkirjutatult 
täispika ooperina. Olen ise väga ooda-
nud, et keegi tooks uuesti välja Eino 
Tambergi 1983. aastal esietendunud 
ballett-ooperi „Lend“, mis tundub kohu-
tavalt põnev teos. Gustav Ernesaksa 
hiljutise sajanda sünniaastapäeva aegu 
lootsin, et keegi võtaks teha mõne vana-
meistri omaaegsetest ooperitest, kuid 
midagi sellist ei juhtunud.
Steiner: Estonia ja Vanemuine on too-
nud sageli peaaegu ühel ajal välja mõne 
välisautori ühe ja sama teose. Prokofjevi 
ballett „Romeo ja Julia“, mis esietendus 
septembris Vanemuises, tuleb märtsis 
ka Estonia mängukavasse … 
Loog: Neid näiteid kahjuks tõesti leidub. 
Ooperitest on viimasel kümnel-viieteist-
kümnel aastal korraga mõlema teatri 
repertuaari kuulunud „Traviata“, „Car-
men“, „Rigoletto“ ja „Aida“.
Mölder: Kas või kuivõrd tundub 
meie muusikateatri üldpilt ülejäänud 
Euroopa või isegi üksnes lähiriikidega 
võrreldes provintslik?

Kolle: Ma väidan natuke utreeritult, et 
kuni pole lavastatud Alban Bergi oope-
reid „Wozzeck“ ja „Lulu“, oleme muusi-
kateatri mõttes edasi kultuuriline pro-
vints. Millegipärast valitseb arusaam, et 
need sada aastat vanad teosed on Eesti 
publikule ikka veel liiga moodsad.
Pappel: Bergi „Wozzeck“ tuleb varsti 
lavale Helsingis David MacVicari lavas-
tuses. Uusi oopereid käiaksegi vist roh-
kem vaatamas Helsingi rahvusooperis 
ja Riias.
Kotta: Arnold Schönbergi teost „Mooses 
ja Aaron“ oodata oleks vist liig … 
Pappel: Tegelikult lavastatakse seda 
Schönbergi lavateostest kõige rohkem, 
kuigi Bergi etendamisele jääb see mui-
dugi alla.
Loog: Mis siin Bergist või Schönbergist 
rääkida, viimased paar inimpõlve pole 
Eestis lavastatud isegi mitte Šostakovitši 
ooperit „Mtsenski maakonna leedi Mac-
beth“. Šostakovitši „Nina“ on siin käinud 
üksnes gastrollina. Benjamin Britteni 
nimi on meie ooperimajades kahjuks 
seni täiesti kodustamata, Glassist ja 
Adamsist oli juba juttu. Meie kultuuril 
tuleb korraldada omale kõvasti järele-
aitamistunde … 
Kolle: ... ning selleks oleks vaja kohta ja 
raha, samuti selgelt tajutud missiooni. 
Kui meil oleks Tallinnas oma kammer-
muusikateater, peaks see muu hulgas 
olema väga pedagoogilise suunitlusega. 
Kahjuks on meie publik praegu suuresti 
vajaliku ettevalmistuseta.
Loog: Sõnateatriga olime Eestis umbes-
täpselt samas seisus 1990ndate algu-
ses. Kui poleks olnud Peeter Jalakat ja 
tema Von Krahli, hiljem Tiit Ojasood ja 
Ene-Liis Semperit ning riigi toel loodud 
NO99 teatrit, oleks ka see valdkond ilm-
selt siiani samas seisus ning meie publik 
peaks purkisittumiseks kõike, mis häl-
bib psühholoogilise realismi kaanonist. 
Peeter Jalaka isiklik initsiatiiv, mis puu-
dutas servamisi ka ooperimaastikku, on 
selles liinis muidugi ülimalt kiiduväärne 
ning väärib järgimist. Meie muusikatea-
ter vajaks hädasti samasuguse visiooni ja 
teovõimega inimest.
Steiner: Siin annaks hästi palju ära teha 
asjast huvitatud inimeste ja isikute koos-
töös.
Pappel: Peaks olema ka kujutelm, kuhu 
tahetakse jõuda, millised on esteeti-
lised tõekspidamised ja mis nendest 
sobib Eesti oludega – ning kuidas 
seda kõike realiseerida. Unistusi Eesti 

muusikateatri arendamisest on olnud 
ligi sada aastat, alates 1920ndatest, eesti 
esimese professionaalse ooperilavastaja 
Hanno Kompuse kirjutistest ja katsetus-
test. Aga mida konkreetselt teha?
Loog: Mul käis kümmekond aastat 
tagasi peast läbi selline hull mõte, et mis 
oleks, kui teeks kodanikualgatuse korras 
ühe ringkirja ning kutsuks teatud selts-
konna inimesi kuhugi kella alla kohtu-
misele, et sellise projekti mõttekuse ja 
võimalikkuse küsimuses natuke koos 
nõu pidada. Aga ma ikkagi ei julgenud 
seda kirja kirjutada.
Mölder: Kellele sa oleksid selle kirja 
saatnud?
Loog: Kusjuures mul oli see nimekiri 
paberil isegi valmis. Seal olid kindlasti 
Arne Mikk, Tõnu Kaljuste, Peeter Jala-
kas, Madis Kolk, Liis Kolle, Olari Elts, 
Risto Joost, Timo Steiner, Pille Lill, vist 
ka Mart Sander. Tantsu poolelt oleksin 
kutsunud eelkõige Mai Murdmaa, Tiina 
Olleski, Renee Nõmmiku ja Dmitri Hart-
šenko – sest see tantsuesteetika, mis 
jääb klassikalise balleti ja etenduskunsti 
piire kompava nüüdistantsu vahele, on 
olnud Eestis kõik need aastad tegelikult 
üsnagi kodutu.
Pappel: Huvitav, et sul pole ühtki kunst-
nikku … Ooperidramaturge esindaks 
Madis Kolk. Kas Sander oleks lavastaja, 
esineja või stsenograaf? 
Loog: Kahest Eesti teatriväljal tegutse-
vast Madis Kolgist pidasin silmas seda 
Madist, kes on Eesti Kontserdi ja festi-
vali „NYYD“ produtsendina olnud nii 
algupäraste nüüdisooperite tellimise ja 
väljatoomise kui ka välismaiste maale-
toomise juures (sh Michel van der Aa 
suurepärane „One“). Mart Sander lavas-
tas neil aastatel, vist ka produtseeris 
ning dirigeeris või aitas solistina esi-
tada üksikuid kammerlikke muusika-
draamasid oma revüüteatris Bel-Etage. 
Minu soov oli viia kokku inimesed, kes 
olid aastate jooksul ilmutanud tegudes 
soovi, suutlikkust ja visiooni tegeleda 
muusikateatri väiksemate – ning sageli 
ka nüüdisaegsemate – vormidega. Mul 
oli lootus, et ehk õnnestub neil oma 
tegemistes edaspidi seljad kokku panna, 
miks mitte jõuda üheskoos muusika-
teatri väikevormidele spetsialiseeru-
nud statsionaarse teatrimaja ja riikliku 
püsitoetuseni ning selle kaudu ka püsi-
publikuni. Idee oli aidata muusika teatril 
tõestada end Eestis ajastuväärilise ja 
jätkusuutliku kunstivormina. Üksinda 
nurga taga tegutsedes pole see igatahes 
seni õnnestunud. On kurb tõdeda, et 
eestlastel, kes me peame end uhkusega 
nii muusika- kui ka teatrirahvaks, puu-
dub suurema avaliku väljundita algu-
pärase ja ajastuväärilise muusikateatri 
traditsioon.
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Oma kammersaali ja kindlat kohta on vaja mitte üksnes 
muusikateatri tegijatele, vaid eelkõige publikule – selleks et nad 
vastavad teosed üldse üles leiaks.   Alvar Loog

Suur hulk muusikalavastusi leiab aset hoopis väljaspool Tallinna 
ning sageli vaid ühe või kahe etendusega. Samal ajal tundub 
mõistusevastane piirduda üksnes esiettekandega.  Timo Steiner


