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Estonia laval tem-
butab Karlsson
- maailma pa-
rim uudis lastele
ja lapsehingega
täiskasvanutele!

Minu lapsepõlve Karlsson,
keda mängis Enn Kraam, figu-
reeris 1970ndatel noorsooteat-
ri laval Salme tänaval ja laulis
Arne Oidi laule, mida ümisen
tänini.

Tauno Aintsi muusikal
«Karlsson katuselt» on võrrel-
damatult keerukama helikee-
lega teos. Kõige ilusam laul oli
minu kõrvus Väikevenna «Tae-
vas on nii lähedai...», lüürili-
ne sisemonoloog katusel tähti
vaadates, Karlssoniga saiake-
si süües ja kakaod juues. Hetk
lapsepõlvest, mil aeg seiskub ja
lihtne rõõm elusolemisest alati-
seks mällu sööbib. Hingehetki
oleks igatsenud rohkemgi.

Lapsed saalis lustivad, nä-
hes Karissoni möllamist, sa-
luudipauke, lendavaid tonte.
Emad peavad hiljem voodili-
nu vaivama, üks väike tüdruk

teatas veendunult: «Lõikan li-
na katki ja teen kummituse!»
Eriti arusaadav oli lastele na-
li, kui Karlsson kiikab kiikri-
ga paanikas preili Sokku ja ka-
mandab: «Väikevend, pane Ma-
jasokk stopi peale!»

See on ka ainus ja andekas
vihje nutimaailmaie, Wimber-
gi libreto ja Ain Mäeotsa lavas-
tus hoiavad õdusat nostalgiat.
Muhedalt stambivabad on vii-
ted rootsi keelele, nii raadio-
muusikas kui Majasoku hääl-
duses «televišjuuni». Heldima
panevad kaks nunnut kutsut,
jämekoomika piiril balansseeri-
va roövlipaari puänt-koosmäng
Bimboga on armas.

Lava jääb kitsaks
Keskseks tegelaseks osutub
Väikevend, oma muidu tore-
da, aga kiires tempos elava pe-
rekonna üksildane pesamuna,
kes kaheksanda eluaasta lävel
on arukas, mõistlik, hingeline
poiss. Mõlemad osatäitjad on
nakatavad, ehedalt lapsemeel-
sed, üldse mitte lapsikud: Mikk
Jürjens terake helia- ja nukra-
tooniliseni, Kaare! Targo tar-
mukama temperamendiga, mõ-
lemad laulavad hästi ja mõtte-
seigelt, hoiavad koos siin-seal
haraliseks kiskuvat lavalugu.

Draamanäitlejatena valda-
vad mõlemad sõna ega män-
gi muusikaližanris üle. See oht
kimbutab paari kõrvalosa, näi-
teks Helen Lokuta tekstipu-
hangud ema rollis ei pruugiks
olla nõnda eksalteeritud, laul
avab ema iseloomu selgemini.
Märt Jakobson mõjub isana
stiilselt flegmaatilise ning au-
toriteetsena.

Karlsson on nimitegelane,
aga tema lavaelu jääb oodatust

justkui episoodilisemaks. See
pole osatäitjate viga, mõlemad
Karlssonid on oma rolli nagu
loodud. Nii Sepo Seemani kui
Rene Soomi sarmis on määrav
südamlik, soe huumor, intelli-
gentsus, hea maitse. Karlsson
tembutab ja tirriteerib, aga on
loomult hooliv ja lahke.

Sepo Seemani puhul oli esi-
etendusel tunt av kerge lava-
närv, aga see on tühiasi ja lä-
heb üle, tema mängib Karlsso-
nit veidi distantseerituma huu-
moriga, heas mõttes täiskasva-
nupilguga lapsepõlvele, naeruse
silmavaatega. Rene Soom sukel-
dub rolli ulja tuhinaga, pinge-
vaba improvisatsioonirõõmu-
ga, igavese poisiklutina, kes oo-
tab oma tempudele heakskiitu
ja nõuab tähelepanu. Tema kõr-

val näib Väikevend veelgi elu-
targem, vastutab nagu Väike
Prints sõbra eest, kelle on talt-
sutanud.

Nii Seeman kui Soom lau-
lavad helge tämbriga, rolli hing
paotub laulus. Karlssoni teat-

raalne kostüüm väejuhikuue,
iendurikiivri ja Pipi-sukkadega
on igati lahe.

Ei oskagi taibata, millest
lähtub Karlssoni iavaeiu hüp-
iikkus: kas kohati pisut püüdli-
kult ümlwijutustavast libretost,
kirevast lavastusest või hoopis
kujundusest. lir Hermeliinil on
vaimukas idee: pusletükkidest
seinad, eriti vahva värviline
puslekatus mustvalge linna ko-
hal, Karlssoni rõõmus maailm.

Aga Estonia lava jääb kit-
saks ja kujunduse teostus ma-
sendavalt kohmakaks, lõputu
üliaeglane vaheseinte edasi-ta-
gasi lükkamine pidurdab te-
gevust, dekoratsioonivahetus
saab tähtsamaks kui lühikesed
stseenid, mööbeldamine tõrjub
näitlejaid statistideks ja see on
kurjast

Karlssoni majake katusel
on visuaalsek kaunis, nagu loss
või rehvitud purjeantennidega
laev, aga näib absurdne, et me
ei näegi maja sisemust. Kujun-
duse ülekuhjatus ei usalda laste

fantaasiat, kõige paremini mõ-
juvad stseenid tühjai laval, kui
näitleja saab end segamatult
suurde plaani mängida.

Tühja sest norimisest
Teine vaatus pühendub põhja-
likult Majasoku ja Muinas-Jul-
le armastusloole. Kui Hiidur
Sokku mängib groteskikunin-
ganna Kaire Vilgats, saavad va-
nainimesed saalis vürtsikamat
naija kui lapsed. Juuli Liii loob
Majasoku mahedamas värvi-
gammas, partneritele taktili-
selt mänguruumi jättes, roll on
vahva, pisut hoolsamalt peaks
sõnalist teksti artikuleerima.
Majasokuga on seotud vaimu-
kaimad koreograafilised etüü-
did: lõgismao ja hiirekese duell
Väikevennaga, lapse põrgatami-
ne kummipallina jms.

Jassi Zahharov naudib aeg-
luubis hõljuva vana kooli me-
he onu Juhuse rolli, ta mines-
tab imetabaselt. Juiiuse stseen
Üne-Matide parves on efektne,
meenub Tevje unefäntasmagoo-
ria «Viiuldajas katusel», aga see
jääb numbriks omaette, laval
võinuks sellal tirriteerida hoo-
pis Karlsson, kahe muinasmaa
dialoogolnuks põnevam väl-
jakutse.

Nõnda siis on, esietenduste
põhjal, Estonia laval kaks maa-
ilma parimas mängutujus Kar-
lssonit ja kaks tundlikku Väi-
kevenda, kellele jäetud vähem
välist ja ka sisimat mängu-
ruumi, kui nad vääriksid. Aga
kriitiku norimine on tühiasi.
Loeb ainult see, kuidas prae-
gune laps oma esimest teatri-
lava Karlssonit nelikümmend
aastat hiljem mäletab, kui lä-
hedal on mälupildis taevas, kui
kirkad tähed.

Küll maitsevad hästi: Karlsson (Sepo Seeman) ja Väikevend (Mikk Jürjens).
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