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Sissejuhatus 
 
 

Oma lõputööks valisin 2020. aasta sügisel Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Müriaad 

Fest’i raames esitusele tulnud saksa helilooja Boriss Blacher’i kaasaegse ooperi „Abstraktne 

ooper nr. 1“, mille lavastajaks oli Liis Kolle, muusikalised juhendajad Ave Wagner ja Elmo 

Tiisvald, kontsertmeister Ene Rindesalu, löökpillikonsultant Tanel Ruben ja lavalistes osades 

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia üliõpilased. 

 Antud etendus osutuks omamoodi keeruliseks väljakutseks oma ajalise mahu, eelarve, 

inimeste rohkuse, kaugõppe ja omapärase sisu poolest. Ka töö lavastajaga ei toimunud suures 

mahus silmast silma kohtumistega, vaid Zoomi videokõnede teel nii koosolekute kui proovide 

näol.  

 Nagu ka teose nimes kirjas, lähtusime lavastuse loomisel abstraktsetest kujunditest ja 

geomeetrilistest vormidest. Suurt rolli mängis ka inimese figuuri hajutamine erinäoliste 

kostüümide näol. Õige suuna kätte saamiseks tutvusin ajalooliste geomeetrilise kunsti 

kunstnikega, kelle teostest inspireerituna asusin omaenda visiooni koos lavastajaga lavale 

looma. 
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Geomeetriline kunst 
 

Pablo Picasso 
 

Suurimaks geomeetrilise kunsti esindajaks peetakse Pablo Ruiz Picasso’t, kes oli üks 

kubismi aluse panijaid oma teose „Avignoni neiud“ maalimisega 1907. aastal. Kubismi stiili 

põhimõtteks on objektide lihtsateks geomeetrilisteks kujunditeks taandamine. Teostes 

välditakse perspektiivi, toonid on neutraalsemad ja objekte väljendatakse peamiselt joonte, 

pindade ja varieeruvate hele-tumedustega.1 

Pablo Picasso’t tuntakse kõige enam tema maalide poolest, kuid lisaks sellele tegeles 

ta ka teatri lavakujundusega. Ta tegi mitmel korral koostööd rändballetitrupi Ballets 

Russes’iga. P. Picasso loodud kubismi stiilis lavakujundusi ja kostüüme kasutati truppi poolt 

etendustel „Paraad“ 1917 a, „Kolme nurgaga müts“ 1919 a, „Pulcinella“ 1920 a ja „Flamenko 

maal“ 1921 a. 2 

Kubismi stiilile põhinedes, lõi ta erinevate 

karakterite kostüümid lihtsaid geomeetrilisti 

elemente kasutades ja lisas neile juurde 

realistlikumaid elemente, muutes kõik tegelased 

omanäolisteks ja omal ajal väga radikaalseteks.(ill 1) 

Seda kõike tehes, suutis ta siiski publiku jaoks 

karakterid äratuntavaks muuta, kasutades elemente, 

mis vaatajatele antud teemade ja isikutega seostusid.  

Ka lavakujunduses kasutas P. Picasso lihtsaid 

puhtaid vorme, kuhu juurde oli põimitud rohkemate 

detailidega elemendid. Näiteks võib tuua „Paraadi“ 

lavapildi, kus oli loodud linnapilt mitmete 

lihtsustatud kõrgete kortermajadega ja kõigi nende 

vahele põimitud  rohkemate detailidega lavaportaal. 

Kubismile kohaselt polnud antud lavakujunduses 

perspektiivi traditsiooniliselt kasutatud ja sügavuse 

loomisele rõhku ei pandud. (ill 2) 

 

 
1 https://kunstiabi.weebly.com/kubism.html  

 
2 https://nga.gov.au/exhibition/balletsrusses/default.cfm?MnuID=4&GALID=21618&viewID=3 

 

 

(ill 1) Pablo Picasso „Paraadi“  kavandid - „Prantsuse 
mänedžer“ vasakul ja „Ameerika mänedžer“ paremal. 
http://ekladata.com/dV3FtUavFxD1cTpmD-
T5UH4TNfs.jpg 

(ill 2)Pablo Picasso „Paraad“ lavakujunduse makett. 
https://longstreet.typepad.com/.a/6a00d83542d51e69e
2019b01ee1f5f970b-pi 
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Kazimir Malevitš 
 

  Kazimir Malevitš on üks suurimaid geomeetrilise abstraktsionismi esindajaid. Ta pani 

aluse absoluutselt puhtale geomeetrilisele abstraktsionismile, andes sellele nimeks 

suprematism. Suprematismi eesmärgiks oli aidata inimesel mõista tühja maailma, kus midagi 

ei ole. 3 

  K. Malevitš’i kõige tuntumaks lavakujunduseks on ooper „Võit Päikese üle“, mis 

etendus vaid kaks korda 1913. aastal. Tegu on futuristliku lavastusega, kus grupp tegelasi 

tahavad mõistuse hävitada, kaotades ajataju Päikse kinni püüdmisega. K. Malevitš’i kasutas 

lavapildis musta ruudu motiivi, lisades sellele erinevaid geomeetrilisi elemente, mis lavapiltide 

jooksul muutusid. Tema loodud kostüümid olid samuti geomeetrilised ja abstraktsed, mis 

muutsid näitlejate siluette. Paljud kavandid pole sellest ajas säilinud, aga olemasolevatelt 

kavanditelt on näha, kuidas kunstnik on iga tegelase täiesti omamoodi väljanägemisega loonud 

- erinevad kujundid, millest nende kostüümid koosnevad ja omamoodi värvigammad eri 

kostüümi osadel. Need kostüümid koos lavakujundusega tekitasid laval eriskummalisi efekte, 

kui neid tugevate prožektorite valgusega välja valustati. Kostüümid andsid edasi etenduses 

läbivaid teemasid nagu tulevik, minevik, tehnoloogia, masinad ja päike.4 5 

 

 

 

 

 

 

  

 
3 https://www.tate.org.uk/art/art-terms/s/suprematism 
4 https://www.imj.org.il/en/content/victory-over-sun-russian-avant-garde-and-beyond-8 
5 https://monoskop.org/Victory_Over_the_Sun 

(ill 3) Kazimir Malevitš’i kostüümikavandid ooperile „Võit üle Päikese“ 1913 a. 
https://freight.cargo.site/t/original/i/bed0ccc828ae7130d9be67437ecfd7a3ce7a3f68debe6a9f9117862f7
a4cc0b1/ede03d25c9bed1b2a27706286b728904-1.jpeg 
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Das Triadisches Ballett 
 

„Das Triadisches Ballett“ on Oscar Schlemmer’i 1912. aastal Stuttgardis loodud 

ballett, mis oli minu lõputöö etenduse lavastaja suurimaks inspiratsiooniks. (ill 4) O. 

Schlemmer sai inspiratsiooni Arnold Schoenberg’i „Pierrot Lunaire’st“ ning oma kogemustest 

ja vaatlustest Esimesest Maailmasõjast. Ta leidis, et ballett ja pantomiim on vabad 

traditsioonilise ooperiteatri tavadest ja läbi nende saab ta esitada oma ideid geomeetrilise 

tantsuna. Ta kasutas inimese keha kui uut kunsti väljenduse meediumi – inimene kui tantsija, 

kostüümis, liikumas ruumis. „Das Triadisches Ballett“ on kolmainsuse peale üles ehitatud – 

kolm vaatust, kolm tegelast, 12 tantsu ja 18 kostüümi.  Iga vaatus põhineb erinevale meeleolule 

ja emotsioonile – kollane kujundus tekitamas rõõmsat meeleolu, roosa toon loomas piduliku 

keskkonda ja must tekitamas müstilist ja kummalist atmosfääri. Kostüümidega tõi O. 

Schlemmer kokku inimese figuuri ja marionetti nukku. Ta dekonstrueeris inimese figuuri ja lõi 

selle uuesti geomeetriliste ja abstraktsete kujunditega, millest koosnesid tantsijate kostüümid. 

Ta leidis, et nukkude ja marionettide liikumine on inimese enda liikumistest esteetiliselt parem 

ning näitab, kuidas iga kunsti meedium on tegelikkuses tehislik. O. Schlemmer nägi modernset 

maailma kahe leerina, kes on mõjutatud kahest erinevast asjast – tehnoloogia ja ürgsed tungid. 

Oma teose kaudu üritas ta need kaks eri tegurit läbi koreograafiseeritud geomeetriaga kokku 

tuua, luues sümbioosi emotsionaalse tantsu ja rangete vormide vahel.6 

   

 
6 https://www.britannica.com/biography/Oskar-Schlemmer#ref1221553 

(ill 4) Oscar Shclemmer’i „Das Triadisches Ballett“ 1927 a grupipilt, fotograaf Ernst Schneider. 
https://news.artnet.com/app/news-upload/2019/01/GettyImages-89858230-1024x664.jpg 
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Kuna balletti loomine algas kostüümidest ning muusika ja koreograafia tulid 

viimastena, oli Oscar Schlemmer’il võimalik mängida ideega, kui tantsija suudab balletti 

tantsida ilma takistusteta, siis mis juhtub, kui neilt vabadus ära võtta? Sellele põhimõttele 

põhinedes piirasid O. Schlemmer’i loodud kostüümid teadlikult tantsijate liikumist. Nende 

materjal, kuju ja tantsija vaatevälja ulatus muutis iga kostüümi omaette arhitektuurseks 

struktuuriks, mis omakorda sundisid tantsijaid laval liikuma kohmakalt, järsult ja 

koomiliselt.(ill 5) Kostüümide loomisel kasutas ta ära oma aja uusi tehnoloogiaid – klaas, 

metall ja plastik. 7 

 

 

  

 
7  https://www.bagtazocollection.com/blog/2015/8/16/movement-study-das-triadisches-ballett-oskar-schlemmer-and-the-

bauhaus-theater 

(ill 5) Oscar Schlemmer’i kostüümikavandid balletile „Das Triadische Ballett“  1922 a. 
https://www.bagtazocollection.com/blog/2015/8/16/movement-study-das-triadisches-ballett-oskar-
schlemmer-and-the-bauhaus-theater 
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Tööprotsess 

Töö teosega 

 

Boris Blacher’i ooper oli minu jaoks täiesti uus kogemus just tänu sellele, kuidas 

„Abstraktne ooper nr 1” erineb traditsioonilistest ooperitest. Antud lool puudub konkreetne 

kontekst traditsioonilises mõistes. Kogu teose jooksul pole ühtegi hetke, kus lauldavas tekstis 

oleks loogilist dialoogi tegelaste vahel. Kogu sisu väljendatakse ebamääraste häälitsuste ja 

mitte loogiliste sõnadega. See lõi omamoodi väljakutse mulle kui kunstnikule, kes tavaliselt on 

harjunud ettekirjutatud sõnadele, mõtetele ja asukohtadele baseeruma. Samas tekitas see minu 

ja lavastaja vahelise väga olulise sideme, sest ilma lavastaja poolt sisestatud kontekstita, poleks 

olnud võimalik üldse teost lavale tuua. Kõik pidi olema läbi räägitud ja kindlaks määratud -  

kus mismoodi emotsiooni väljendatakse, kuidas lauljad rollides olema hakkavad, mis 

liikumised toimuvad ja nii edasi. Lisaks sisulisele keerukusele pidi kõik teostuma väga piiratud 

eelarves ja küllaltki lühikese ajaga. 

  Kogu projekti töö algas 2020. aasta kevadel, kui semestri lõpus saadeti projekti 

tutvustus ja üleskutse koostööle, mille ma kiirelt vastu võtsin. Järgneval kahel kuul projektiga 

me ei tegelenud. Järgmine kohtumine lavastajaga oli suve lõpul veebi teel, peale mida andsime 

kogu projektile tegeliku stardi. Veebi teel toimus suur osa ka meie proovidest, kuna koroonast 

tingitud piirangutest, ei saanud lavastaja proovide alguse ajaks Eestisse tulla. 

  Esimeseks etapiks oli teosega tutvumine. Selleks sai ülesse pildistatud teose klaviir, 

mille kiirelt läbi töötasin. Vastupidiselt tavalisele ooperile, polnud klaviirist võimalik sisu välja 

lugeda, tänu eelmainitud sõnade puudumisele. Ainsaks suunaks oli klaviiri esikaantele 

kirjutatud autori eessõna, kus kirjeldati ooperi esimest esilavastust, aga ka sellest polnud 

piisavalt teose tegeliku sisu mõistmiseks. Arusaamaks, mis tunded ja emotsioonid teoses 

tegelikult on, pöördusin teise kooliaasta kevadsemestril õpitud tehnika poole, kus ainult kuulad 

teost ja üritad sellest omale visuaali luua. Teost kuulates hakkasid mu kujutuspildis kohe 

omavahel mängima erinevad värvid ja erikujulised abstraktsed kujundid. Pärast lavastajaga 

rääkimist sain teada, et ka tema oli neid samu kujunduse märksõnu algusest peale silmas 

pidanud, aga oli mulle alguses vabad käed andnud, nägemaks mille peale mina ise tulen ilma 

mingite suunanäitajateta. Sellest kohtumisest algas töö teosele kujunduse loomiseks. 
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Algmaterjali/inspiratsiooni kirjeldus 

 

  Teose läbitöötamine oli omamoodi keerukas, sest teksti oli klaviiris väga minimaalses 

koguses ja ka kirjas olev tekst ei olnud väga informatiivne. Suuna andis kätte teoste erinevate 

osade pealkirjad, mis jagunesid: Hirm 1, Armastus 1, Valu, Läbirääkimised, Paanika, Armastus 

2, Viha 2. Igas osas oli „oma keel“, mis omakorda antud emotsiooni väljendas. Ooperi osad, 

millel oli täielik oma väljendusviis olid Hirm, Armastus ja Valu. Neis osades polnud ühtegi 

sõna vaid kõik väljendati erinevate häälitsustega. Hirmu osas oli kolmel peategelasel eri 

kombinatsioonid tähtedest „a“, „u“, „o“ ja „ü“ ning neid hirmutava kooril „ha-ha-ha“ ja 

„Agatta“. Armastuse keele sõnadeks näiteks „Laga“, „Baba“, „Logaga“, „Babuna“ ja „O 

Curru“ ning valu väljendati „a“, „i“ ja „ai“. Kaks osa, kus lauldakse mingil määral arusaadavate 

sõnadega olid Läbirääkimised ja Paanika. Kuid see, et klaviiris sõnad kirjas olid, ei tähendanud 

veel loogilist vestlust tegelaste vahel. Läbirääkimiste stseenis on laval kaks mees lauljat ja 

mõlemad räägivad eri keeltes – üks vene ja teine inglise. Nende vahel peaks toimuma 

läbirääkimised, aga tegelikkuses kumbki teineteisest aru ei saa. Kokkuleppele jõudmiseks 

peavad mõlemad teineteise hääletoonist ja näoilmest nende tegeliku soovi välja lugema. Publik 

kuuleb vaid sõnu ja lauseid nagu „How are you“ (tõlge inglise keelest: kuidas sul läheb?), „o.k“ 

ja vastu „patschemu otwetschai“ (tõlge vene keelest: miks vasta), „sluschaite“(tõlge vene 

keelest: kuulake). Paanika stseenis koosneb kogu lauldav tekst ainult saksakeelsetest laborite 

terminitest nagu „Azidazant“ (tõlge saksa keelest: happeline), „Chlor“ (tõlge saksa keelest: 

kloor) ja „Nitro“ (tõlge saksa keelest : nitroglütseriin). 

  Kogu teos on kirjutatud Teise Maailmasõja ajal ja autor, Boris Blacher, oli sellest ajast 

sügavalt mõjutatud. Välja võib tuua Läbirääkimiste stseeni Venemaa ja Ameerika vahel ning 

Paanika stseeni saksa sõjalaborist. Need on ka kaks kolmest stseenist, mille kohta on teada, 

mis täpselt antud osas toimub. Kolmandaks selliseks stseeniks on Armastus 1, kus mees armub 

mannekeeni ja tema naine mannekeenile kuuli pähe laseb. 

  Kohe protsessi alguses väljendas lavastaja soovi teostada kogu lavastus abstraktsete 

elementidega ja andis üheks oma visuaali ettekujutuseks Oscar Schlemmeri  „Das Triadisches 

Ballett“ kostüümid aastast 1922. Lavastaja soov oli ära kaotada inimese siluett ja luua 

abstraktne keskkond, kus kõik emotsioonid olla saaks. 
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Kujunduse loomine 

 

  Kujunduse loomisel lähtusin ma oma visuaalidest, mida teost kuulates ette kujutasin. 

Põhi märksõnadeks sai abstraktsus, geomeetrilisus, inimese figuuri hajutamine ja ebamäärase 

keskkonna loomine. Kuna tegu oli väikese blackbox saaliga ja eelarve oli küllaltki väike, tuli 

läheneda asjale väga loominguliselt. Minu tugipunktiks sai teostes olevate stseenide 

emotsioonid, mille baasil hakkasin oma kujundust üles ehitama. Algselt soovis lavastaja 

kasutada ka realistlike elemente, nagu toolid ja püstol, aga pärast kokkuleppele jõudmist 

abstraktses kujunduses, suutsin ma ta õnneks ümber veenda ja lahendasime kõik abstraktselt. 

 

Kostüümid  

 

Esimene osa kujundusest, millele keskendusin, oli kostüümid. Ma teadsin kohe algusest 

peale, et lauljaid on umbkaudu 20. Lisaks rohkele lauljate arvule, pidi ka arvestama sellega, et 

sama kostüüm pidi selga minema mitmele inimesele. Traditsiooniliselt on etendustel kaks 

koosseisu, kes kordamööda etendusi annavad. Meie etendusel oli samuti kaks koosseisu, aga 

need koosnesid samadest inimesest, kes omavahel rolle vahetasid. Sellest tulenevalt pidid 

kostüümid olema väga universaalsed. Tänu väiksele eelarvele polnud võimalik hakata topelt 

kostüüme tegema vaid tuli leida teistsugune lahendus. Sellele põhinedes otsustasime 

lavastajaga, et kogu koosseis saab omale ühesuguse alusriietuse, mida kõik kannavad kogu 

etenduse jooksul ja solistide elemendid tulevad veel eraldi selle juurde. Solistide elemendid 

pidid olema lihtsalt ära võetavad ja kiire vahetada, et sama laulja kahe stseeni vahel oleva kahe 

minutilise muusika improvisatsiooni jooksul oma kostüümi jõuaks ära vahetada. Samuti pidid 

kostüümid võimaldama teha erinevaid liigutusi ja tegevusi. Mõnes osas lauljad lihtsalt kõndisid 

mööda lava, järgmises jälle roomasid mööda maad või ronisid üle esemete. Kindlasti pidi ka 

arvestama materjaliga, mis oleks piisavalt tugev ja suudaks erinevaid geomeetrilisi kujusid 

hoida, ei deformeeruks kandmisel ning ei teeks liikumisel liiga palju heli. 

  Kõige esimeseks ideeks olid geomeetrilised püksid. (ill 6) Iga püksipaar oleks saanud 

erinevate tahuliste elementide kujud – kolmnurksed, nelinurksed, ümarad. Pükste värvid 

oleksid vastavad antud stseeni emotsiooniga. Antud kostüümiga tekis kohe küsimus, kuidas 

püksid konstrueerida nii, et nad oma kuju hoiaks ja ei deformeeruks. Sai mõeldud erinevale 

metalli või traadi konstruktsioonidele, aga midagi katsetatud ei saanud. 
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  Teine idee oli luua suured ümarad pallid, mida lauljad eri kõrgustel kanda saaks ja 

solistidele juurde lisaks väiksed pallid, mida nad vastavalt vajadusele erinevalt kostüümile 

külge paneks, näiteks käe või jala ümber. (ill 7) Antud kostüümi kõige suurem küsimus oli 

liikumine. Kui antud kostüümid oleks tõesti kasutusele tulnud, siis oleks pidanud lavastaja 

kogu liikumise ümber lavastama. Samuti oli suureks küsimärgiks suurte pallide konstruktsioon 

– kuidas need üleval püsivad, millest tehtud, kas jäävad oma kuju hoidma ja nii edasis. 

 

 (ill 6) Esimesed kavandid „Geomeetrilised püksid“ 

(ill 7) Kostüümikavandid „Molekulid“ 
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  Lisaks sai veel välja mõeldud mõningaid kostüümiideid, aga nendega edasi ma ei 

töötanud. (ill 8) Küll aga mingid osad nendest kavandite ideedest liikusid edasi viimase kavandi 

versioonini ja lõpuks ka valminud kostüümidesse. 

 

 

 

  Pärast lavastajaga kohtumist ja kostüümide üle arutamist jõudsime järeldusele, et meile 

mõlemale meeldib geomeetriliste pükste mõte, aga sinna juurde võiks tuua pehmemaid 

ümaramaid kujundeid. Selleks ajaks oli kätte jõudnud tõsihetk, et Eestis müüdavad unitardid, 

ehk kogu keha katvad liibuvad kombinesoonid, on liiga kallid ja välismaalt odavate variantide 

tellimine pole mõistlik ei lühikese ajalimiidi ega kvaliteedi küsimuse pärast. Kiirete otsingute 

tulemusena võtsin otsuse ise aluskihi püksid valmis õmmelda ning odavatest poodidest pikkade 

varrukate ja kõrgete kaelustega pluusid soetada. Kuna me polnud põhikostüümi toonides ja 

välimuses veel kindlad, otsustasime valge alusriide kasuks, mida vajadusel saaks ära värvida. 

  Pärast kohtumist võtsin taas kavandid ette ja asusin uut visiooni paberile kandma, 

pannes tähele lavastajaga vesteldes kõiki märksõnu. Ma jätkasin uute pükste välja 

mõtlemisega, mis oleksid endiselt geomeetrilised, aga samas pehmemate vormidega. Ülemisse 

otsa tuli idee tekitada kui muusikatoosi võtme motiiv - lapik tiiva kujuline osa, kus mõlemas 

otsas ümar ava. (ill 9) Selleks hetkeks olid minu jaoks ooperis olevad tegelased saanud kui 

üleskeeratavateks mängutoosi nukkudeks, kes ainult oma emotsiooni muusika karbis elavad. 

Vahepeal tuleb väljastpoolt keegi, kes neid üles keerab, mille tulemusena mängivad nad oma 

loo ära ja seejärel vaiksel jälle välja lülituvad. Sedasama kostüümi ülemist osa kutsusime 

lavastajaga tiibadeks. 

(ill 8) Täiendavad kostüümide ideed 
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Viimasele kavandile tuli lavastaja poolt positiivne tagasiside, nüüd oli vaid vaja välja 

mõelda millised püksid ja tiivad erinevates stseenides on. Ma põhinesin värvidele, mis mulle 

mingi emotsiooniga seostusid ja märkisin nad vastavate stseenide tegelaste juurde. Hirm must 

ja hall, Armastus punane ja roosa, Valu hall ja sinine, Läbirääkimised pruunid toonid, Paanika 

erksates toonides kollane, oranž ja punane.  

  Sealt edasi asusin materjali otsingutele. Kuna eelarve ja ajaga oli kitsas, otsustasin 

kostüümid ise valmis teha. Pükste puhul sai proovitud vakstut, mööblikangast ja vilti, aga 

esimene neist tegi liialt palju heli, teine ei hoidnud vormi ja kolmas oli liiga raske. Viimase 

variandina otsustasin proovida käsitöö vahtplasti EVA. See oli piisavalt kerge, hoidis oma 

vormi aga samas tegi endiselt natuke liiga palju heli. Heli probleem viis kostüümide kavandid 

taaskord muutmisele, kus rohkemate liikumistega stseenid pidid saama teistsuguste lõigetega 

püksid. Ka kostüümide lõplikud värvid said paika EVA plastvahu värvidele põhinedes, ainult 

ühe kostüümi pidin ise vajaliku tooni värvima. Õnneks oli värvivalik suur ja kõik stseenid said 

omale värvid, mida ma ka ise tahtsin kasutada. Hirm- kolm erinevat tooni halli, Armastus -

punased ja roosa, Valu- sinine, Läbirääkimised -roheline ja pruun, Paanika- kollane ja kaks 

erinevat oranži.  

  Vajadusest tulenevalt said paljud stseenid omale pükste asemele seelikud. Seelikut 

kandes ei tekkinud hõõrdumise heli, mis pükste puhul oleks stseeni häirima hakanud. Ent see 

ei lahendanud probleemi stseenides, kus tegelased palju ringi liikusid ja tihti põrandaga 

kontaktis olid. Sellest hetkest alates, ei mõelnud ma pükstes kui lihtsalt pükstest, vaid nendest 

pidid saama oma stseeni emotsiooni osad. Alumine osa ja tiivad pidid looma ühtse terviku 

(ill 9) Kostüümikavandid pehmemate vormidega ja mängutoosi võtme motiiviga tiivad 
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soovitud tegelasest ja emotsioonist. Hirm sai omale rüütli kaitserüüst inspireeritud kilbid, mille 

taha kartuses varjuda saab. Armastus 1 sai omale ümara seeliku, mis koos tiibadega tekitaks 

südame motiivi. Valu sai omale lühisese seeliku, mis oli pisara kujuline ja tõi välja tegelaste 

jalad. Läbirääkimised said omale keebid, meenutamaks kuninglikku rüüd. Paanika sai omale 

sirged püksid, tekitades katseklaasi figuuri. Armastus 2 peategelane sai suure sädeleva seeliku 

koos uhke kraega, meenutamaks uhket diivat. (ill 10,11) 

 

 

(ill 10) Solistide kostüümikavandid „Hirm“ (ülemisel real), „Armastus 1“ (alumisel real vasak ja keskmine pilt) ja 
„Armastus 2“ (alumisel real parempoolne pilt) 
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  (ill 11) Solistide ja koori kostüümikavandid „Paanika“ (ülemisel real), „Läbirääkimised“ (keskmisel real vasak ja keskmine 
pilt), „Valu“ (keskmisel real parempoolne pilt) ja koori riietus (alumisel real) 
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Lavakujundus 
 

 Lavakujundus oli kõige viimane asi kogu kujunduse protsessis ja sündis jooksvalt 

proovide käigus vastavalt vajadusele. Ainus asi, mida ma enne lavastaja Eestisse tulekut 

teadsin, oli millises stseenis kui palju inimesi on, ja kas see stseen on rohke liikumisega või 

passiivne. Lavastaja soov oli, et kui ta kuu aega enne esietendust Eestisse tuleb, oleksid olemas 

kostüümid, mille järgi hakkas ta paika panema tegelikku lavalist liikumist. Samuti soovis ta 

käia saalis kohapeal, sest oli plaanis kasutada saalis olevat tehnilist rõdu etenduse 

lavastamiseks. Ühtse keskkonna loomiseks sai lavastajaga kokku lepitud ühevärvilises 

põrandas ja ideaalis ka mitte mustas taustafoonis. 

  Esimene kujunduse  variant sai mul loodud küllaltki protsessi alguses, kui esimesed 

kostüümivariandid ka just valminud olid. Kujundus koosnes mitmetest erinevast ratastel 

olevatest seintest. Seinad ise oleksid ehitatud puitliistude võrestikust, mis oleksid osaliselt 

läbipaistvad ja osaliselt tagant kaetud. (ill 12) Lavastajale kujunduse ideed näidates tuli kohene 

negatiivne tagasiside seinte kohta, kuna need olid liiga realistlikud ja sobinud abstraktsete 

kostüümidega. Otsustasime, et keskendun antud hetkel ainult kostüümidele ja lavakujunduse 

paneks paika alles siis, kui hakkavad proovid liikumiste ning kostüümidega.  

 (ill 12) Esimene lavakujunduse eskiiskavand liikuvate seintega 
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  Teine kujunduse idee tekkis mul jooksvalt kostüümidega tegeledes. Mõtetes käisid 

pidevalt erinevate geomeetriliste lahenduste mõtted, millest sündisid kiired joonised. Teise 

idee põhifookuseks olid suured läbipaistvad pallid, mis ripuksid lae alt lavale. Nende sees oleks 

erinevad objektid, mis seostuksid erinevate emotsioonidega, mida ooperis käsitletakse. (ill 13) 

Vastavalt stseenis olevale emotsioonile valgustataks välja ainult need kerad, mille sees on selle 

emotsiooniga seotud objektid. Kahjuks selle ideega ma edasi ei tegelenud, kuna antud kujundus 

oleks olnud raske tehniliselt teostada ja piirangu panid peale ka teised kaks saali, kus 

potentsiaalselt sama etendus esitusele oleks pidanud tulema.  

 

 

  Vahetult enne lavastaja Eestisse saabumist, hakkasime ka rohkem arutama 

lavakujundust. Kujunduse märksõnadeks said abstraktsus, ühtne keskkond ja muutlikus. 

Selleks hetkeks oli lavastaja ka kindlam erinevate stseenide liikumistes ja meie ühiseks mõtteks 

sai sarnaste abstraktsete elementide lavale loomine, mida saaks vastavalt soovile muuta. 

Esimese asjana sai uuritud erinevaid vahtmaterjale, mis oleksid piisavalt tahked, et laulja saaks 

selle peal normaalselt istuda, aga samas piisavalt pehme, et seda saaks muuta vastavalt soovile 

lauljate poolt stseeni käigus. Kuna kõik erinevad vahtmaterjalid osutusid mitte sobivateks, olin 

sunnitud kastist välja mõtlema. Sellest sündis kolmas idee, kus põhitegelasteks oleks pallid, 

(ill 13) Lavakujunduse idee eskiiskavand rippuvate pallidega 
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mis omavahel kuidagi seotud oleks. Antud kujundus kujunes siiski tehniliselt liiga keeruliseks 

ja lavastaja ka ei soovinud, et laval palju väikseid objekte oleks. 

  Lõplik kujundus sündis pärast esimest külastuskäiku Eesti Muusika- ja 

Teatriakadeemia blackbox saali. Pärast kohapeal olemist, tekkis parem kujutus sellest palju 

tegelikult ruumi on ja mis liikumisi lavastaja lavastada soovib. Sama päeva õhtul saatis 

lavastaja ka ühe inspiratsiooni pildi, mis tema lavakujunduse juures mõtles.(ill 14) Uueks 

märksõnaks sai stiliseeritud abstraktsed elemendid.  

 

   Ma sidusin lõplikus kujunduses kokku detaile varasematest ideedest – ümmargused 

pehmed vormid, muutlikkus ja stiliseeritud objektid. Kõigest sellest sündisid kolm valget 

penoplastist pilve.(ill 15) Objektid pidid olema piisavat kerged, et lauljad suudaksid neid 

stseenide vahel ümber liigutada ja ühes stseenis käest kätte anda, aga samas olema piisavalt 

tugevad ning kandma istuvat inimest. Samuti ei tohtinud objektid liiga palju heli teha. Kuna 

esietenduseni oli aega vähe ja sel hetkel polnud võimalust skulptori poole pöörduda, 

valmistasin pilvekesed ise oma kodustes tingimustes. Kokku sai ostetud suurem kogus 

penoplasti plaate, mille omavahel kokku kleepisin ja millest asusin pilvi välja lõikama. Heli 

probleemi lahendasin penoplastpilvedel PVA liimiga kattes ja seejärel üle värvides. Kõige 

suuremast pilvest sai kokku põimitud mannekeen, troon ja labori mehhanism. Kahte 

väiksemasse pilve kõnepult, tool, sein ja labori mehhanism. Üleüldine visuaal meenutas 

endiselt abstraktset objekti, aga tänu nende funktsionaalsusele kujutas iga objekt vajaliku 

stseeni dekoratsiooni.  

(ill 14) Lavastaja Liis Kolle  poolt tehtud ja saadetud pilt Saksamaa pargis olevatest objektidest 
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  Kogu lavakujunduse ja kostüümide värvi pani lõpuks paika solistide kostüümid. Tänu 

otsusele luua kostüümid põhinedes emotsioonide värvidele, oli lihtne järeldus ülejäänud lava 

ühetooniliseks jätta. Vastasel juhul oleks kõik liiga kirjuks muutunud. Nii mina kui ka lavastaja 

leidsime, et blackboxi must toon meile ei meeldinud seega otsustasime valge põrandakatte 

kasuks. Ka objektid otsustasime valged teha, luues ühtsema keskkonna. Teemaks tulid ka 

valged kardinad, aga kardinate muretsemine oleks osutunud keerulisemaks ja kallimaks kui 

meile võimalik oli. Arvasime ka, et üleni valge ruumi loomine oleks natuke liig ning 

otsustasime kasutada blackboxi enda musti kardinaid. Valgele toonile truuks jäämine tähendas 

kostüümide juures ka seda, et koori kostüüme ei pidanud hakkama muud tooni üle värvima.  

 
(ill 15) Pildid valmivatest lavakujunduse elementidest 
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Grimm 
 

  Tegelaste loomisel mängis suurt rolli grimm. Lavastuse algstaadiumis tahtis lavastaja 

tegelasi lavastada vaid kui inimese emotsioone, aga Eestisse jõudes ja proovidega alustades 

muutus etenduse kontseptsioon. Kõik tegelased said humanoidideks, kes mingit emotsiooni 

väljendavad. Ka liikumine muutus robotlikuks ja koroona viirusest tulenevalt otsustas 

lavastaja, et kõik tegelased peavad hoidma üksteisega 2 m vahemaad. Humanoididest 

inspireerituna lõin ma grimmi kavandi, kus koos valge kostüümiga markeeriks valged osad 

mehhaanilisi robotlike osasid ja nahatoon oleks tegelaste inimlik osa. Lauljate kael ja näo 

alumine osa sai omale valge värvitud maski, kulmud võõbati valgeks ning kätele ja jalgadele 

tõmmati pintsliga laiad valged voolavad jooned ja kujutised. Valged osad kätel ja jalgadel 

meenutamaks erinevaid juhtme motiive ja osaliselt robotlikke osasid. Juuksed said lauljatel 

samuti osaliselt valged. Meestel siluti juuksed võimalikult vastu pead ja värviti pea pealt 

valgeks. Naistel tõmmati juuksed vastu pead patsi ning värviti samuti pea pealt valgeks. 

Lühemate juustega lauljatel keerati juuksed krunni ning krunn jäeti värvimata, pikemate 

juustega tehti hobusesaba ja tehti sellest pallikese kujulised patsid ning patsi ots värviti valgeks. 

(ill 16) 

 

 

  
(ill 16) Ülemisel real vasakul pikkade juustega naiste grimmikavand, üleval vasakul lühikeste juustega naiste ning 
pikemate juustega meeste grimmikavand ja alumisel real lühikeste juustega meeste grimmikavand 
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Tulemused 

  Ooper etendus kahel päeval  21.11 ja 22.11.2020. Tegu oli minu esimese projekti 

esietendusega, kus olin kunstniku rollis. Kuigi proovide ajal oli kõik paika loksunud, oli 

endiselt närv sees.  

  Kogu projekti protsessi käigus tekkis väiksemaid ja suuremaid probleeme, ka viimase 

proovinädala jooksul. Kõige suuremat muret valmistas mulle algusest peale valge 

aluskostüüm. Kohe protsessi alguses tekkinud unitardi tarne ja kvaliteedi küsimus sundis kohe 

varuvarianti otsima. Lahenduseks leidsin variandi teostada sarnane visuaal eraldi pükste ja 

pluusiga. Kuna oli talvehooaeg, siis tavapoodidest valgete retuuside leidmine oli võimatu. Sai 

kohe uuritud erinevaid tantsuriiete poode, kust oleks saanud püksid kogu koosseisule, aga hind 

oli meie projekti jaoks liiga kõrge. Ei jäänud muud üle kui leida nii meeste kui ka naiste pükste 

lõiked ja asuda ise õmblema. Suureks abiks osutus mu ema, kes oli nõus kõik püksid ise valmis 

õmblema ilma tasu võtmata. Tänu pükste ise õmblemisele istusid püksid kõigile hästi ning olid 

hea kvaliteediga. Ka tükki hind tuli taskukohane. Pluusid leidsin ma Tallinna ühest kõige 

odavamast poeketist ja neil oli olemas nii meeste kui ka naiste pluusid samas stiilis. Kuid kodus 

pluuse lahti pakkides ja pükstega kokku pannes avastasin, et naiste pluusid olid kollakat tooni. 

Proovisime ühte pluusi valgendada, aga olulist muutust sellega ei saavutanud ja seega olin 

sunnitud leppima, et naiste pluusid jäävad kollakamad. Mulle tuli üllatusena, et laval õige 

valguse all polnud toonide vahet pea üldse märgata, ainult siis kui tõesti kostüümide värvidele 

pingsalt keskenduda. Ideaalis oleks soovinud kõigi pluusid neile paremini istuma kohandada, 

aga kahjuks selleks aega ei olnud. 

 Nädal enne esietendust tekkis kostüümi proovis  ootamatu  probleem kui üks laulja 

keeldus oma kostüümiga esinemast. Ta ütles, et oma figuuriga keeldub ta ümber riideid 

kandmast ja kui ta oleks algusest peale teadnud, mida ta kandma peab, poleks ta üldse projektis 

osalenud. Ma asusin kohe probleemile lahendust otsima. Pakkusin välja varianti kanda meeste 

suurt numbrit, aga see oli talle osadest kohtadest liiga kitsas ja mujalt liiga suur. Siis jäi silma 

üks naiste pluus, mis lisaks ostetud sai ja välgatas idee lisapluusist tema pluusile siilud juurde 

õmmelda. Seda me ka tegime ja kõik jäid tulemusega väga rahule.    

Tagant järele vaadates leian, et tegelikkuses mõjusid valged kostüümid koos tugeva 

lavavalguse ja valge lavakujundusega figuure hajutavalt. Just nii nagu me seatud eesmärk oli. 

Kui proovisaalides võis tunduda valge liibuv kostüüm osadele ebamugav ja nende figuurile 

mitte hästi sobiv, siis lõpuks laval muutus kõik ühtseks valgeks massiks ning sulas visuaalselt 

lavakujunduse ja grimmiga kokku. 
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  Üks ootamatu probleem kostüümiosakonnas oli kaks päev enne esietendust. Nimelt 

esimese läbimängu ajal jooksid pillimängijad rõdult alla kummardama, aga enne lavale tulekut 

pidid nad oma solistide kostüümid uuesti selga tõmbama. Rahmeldamise käigus juhtus õnnetus 

ja üks tiibadest läks aasast katki. Õnneks oli mul juba proovide käigus veel sama õnnetus üks 

kord juhtunud ja teadsin kohe kuidas tiib ruttu korda saada. Nüüd vigase tiivaga pidi aga eriti 

ettevaatlik olema, mis tekitas minus enne iga etenduse lõppu natuke hirmu, kas tiib jõuab 

tervena lavale või mitte. 

  Lavakujunduse koha pealt oli põhi muretekitajaks valge põrandakate. Sai uuritud 

erinevatest kohtadest, kas kellelgi on õiges suuruses valget põrandakatet olemas, mis oleks kas 

üle või oldaks nõus laenama, aga paraku mitte. Sai ka kontakteerutud PVC tootjatega, aga läbi 

nende tellimine ei olnud meie eelarve piires võimalik. Lahenduse leidsin vanade 

reklaamplakatite näol, mis on samuti valgele PVC materjalile trükitud – ühel poolel reklaam, 

tagapool valge. Ostsin Pärnust neli kasutatud kuus meetrit korda kolm meetrit plakatit. Nendelt 

lõikasin ära aasade ära volditud ääred, pesin mustusest puhtaks  ja üritasin ka pinge all tekkinud 

volte kuumaõhupüstoliga välja saada. Suuremal osal õnnestus plakatid sirgeks saada, aga 

lavapõrandale kinnitades hakkasid need siiski natuke lainetama. Õnneks lavavalguse all seda 

väga näha ei olnud, nagu ka kergelt läbikumavaid reklaamlogosid.  

  Kuna lavakujundus sündis proovide käigus, siis kogu tegeliku kujundusega algasid 

proovid alles nädal enne esietendust. Proovisaalis sai Armastus 2 osa lõpus solist väiksel pilvel 

koori poolt lavalt välja lükatud, aga blackboxi saalis koos põrandakatte ja suure pilvega osutus 

see võimatuks, sest pilv ei libisenud põrandakatte peal. Lavastaja pakus välja rattad alla panna, 

aga kuna tegu oli penoplastiga, siis neid pole võimalik lihtsalt külge panna. See oleks 

tähendanud kas metallkonstruktsiooni pilve põhja sisse panemisega, mille külge oleks saanud 

rattad panna , või oleks kogu pilve pidanud tõstma eraldi ratastel plaadile. Neist paraku kumbki 

ei sobinud kuna see oleks ära rikkunud kogu visuaali. Sai seejärel proovitud libedat 

mööblikangast alla liimida ja kangapoest suur tükk vilti laenatud pooleks tunniks, et libedust 

testida, aga kumbki neist ei toiminud. Kuna me ei suutnud toimivat lahendust nii kiire ajaga 

välja mõelda, oli lavastaja lõpuks sunnitud stseeni lõpu ümber lavastama.  

  Kõige suuremaks ootamatuseks sai grimmile kuluv eelarve. Ma teadsin algusest peale, 

et tegu on erigrimmiga ja tuleb arvestada suuremate väljaminekutega. Ka peagrimeerijaga 

plaani pidades panime natuke oma arvestusega mööda. Tänu ilusasti eelarves püsimisele oli 

mul raha alles ja grimm selle pealt ei kannatanud. Kuna meil oli nii palju lauljaid ja igal 

etendusel kolm grimeerijat, sain ka ise grimeerija rolli astuda ning lauljatele kätele ja jalgadele 

detaile maalida. 
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Tagasiside 
 

  Tuttavad, kes etendust vaatama tulid olid, pärast etendust positiivselt meelestatud. Oli 

inimesi, kes ei ole suured klassikalise teatri ja ooperi sõbrad, aga kuna tegu oli natuke 

absurdsema etendusega, oli see ka neile nauditav. Samas jäi osadele etenduse sisu natuke 

arusaamatuks, sest nad ei olnud ooperi sisuga kursis ja dialoogi puudumisel osutus ooperi 

täielik mõistmine keeruliseks. Need, kes kohe etenduse alguses kavalehe läbi lugesid, oskasid 

kavas kirjas olnud stseenide pealkirjade järgi etenduse käigus paremini orienteeruda. Kõige 

meeldejäävamateks osadeks vaatajate seas said Armastus 1 ja Läbirääkimised. Need olid kõige 

humoorikamad osad ja näitlejate poolt ka väga hästi välja näideldud. Mainiti ka huvitavat 

kostüümide ja lavakujunduse lahendust. Eesti Muusika – ja Teatriakadeemia saalide juht Ilja 

Goor mainis, et stsenograafia oli huvitav ja meenutas talle natuke Robert Wilsoni etendusi. 

Olles näinud ise vaid üksikuid lühikesi klippe Robert Wilsoni etendustest, tuli tagasiside 

üllatusena. Olles nüüd lavastust tagantjärgi analüüsitud, leian, et tõesti valge grimm, 

stiliseeritud lauljate liikumine ja minimalistlik stiil on R. Wilsoni kujundustega sarnased. 

Olgugi et sarnasus on täiesti juhuslik. 

 

Tagasiside lavastajalt 
 

Teose lavastaja Liis Kolle kirjutas oma tagasisides „ [---] Koostöö Hannabeliga algas 

tollal veel üsna harjumatute ZOOMi kohtumistega, kus ta esmalt tähelepanelikult tutvus minu 

nägemuse ning assotsiatsioonidega, hiljem tutvustas valmivaid kavandeid. Kujunduse 

põhiidee sündis mitmes järgus. Hannabel oli avatud lavastaja soovidele, mida püüdsin talle 

igati põhjendada, olid need siis kontseptuaalset või praktilist laadi. Mulle tundus, et protsessi 

käigus kunstniku tervikunägemus järjest arenes ja enesekindlus kasvas. Kostüümikavandid 

olid valminuna küpsed teostamiseks, seda tegi Hannabel ise koos õmblejast emaga. 

Lavakujunduse sünd oli eksperimentaalsem, nõudis kunstnikult leidlikkust ja püsivust õigete 

materjalide leidmisel ja töötlemisel ning esteetika kohandamist lava vajadustele. Tahtejõu ja 

distsipliiniga ületas Hannabel ettetulevad probleemid ning kõik kujunduse elemendid 

valmisid õigeaegselt. Tulemuseks oli lummav ja stiilne, üdini kunstlik lavamaailm, mis viis 

vaataja steriilselt abstraktsesse „mitte-kohta“, kus lavastaja lasi humanoididel oma suhteid 

selgitada ja tundeelu elada. Publik tõstis lavastusest kiitvalt rääkides esile ka kujundust. 

Suhtluses lauluüliõpilastega ning teiste asjaosalistega oli Hannabel alati austav, sõbralik ja 
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toetav, prooviprotsessi jälgis tähelepanelikult ning teadis alati, mida on järgmiseks vaja. Oli 

suur rõõm töötada noore andeka kunstnikuga, kes ilmutas igati professionaalset suhtumist.”8 

 

 

 

 
  

 
8 Liis Kolle Tagasiside koostööle 17. V 2021 

 

(ill 17) Etenduse läbimängu pildid, fotograaf Rasmus Kooskora 



 26 

Analüüs 
 

  Etenduse pealkirjast tulenevalt sai teose visuaalseks kujundamisel märksõnadeks 

abstraktsus ja geomeetria. Põhinedes mõlemale märksõnale sai loodud nii lavakujundus kui ka 

kostüümid, mis baseerusid ka mingil määral lavastaja poolt saadetud inspiratsioonile, Oscar 

Schlemmer’i balletile „Das Triadisches Ballett“.   

 Oma kavandite loomisel võtsin ma šnitti O. Schlemmer’i kujundusest - figuuri 

moonutamisest ja kostüümi mõjust liikumisele. Vastupidiselt O. Schelmmer’ile, kes lõi 

tantsijate liikumise tulenevalt kostüümide poolt loodud liikumise takistustele, üritasin mina 

oma kavandeid luues teha kostüümid sobivamaks antud stseenides toimuva liikumisega. Selle 

jaoks sai näiteks Valu stseenis olevaid seelikuid mitu korda ümber konstrueeritud.. Algselt 

külje peal olevate lõhikutega pikad püksid, muutusid lühikesteks püksteks, millest omakorda 

sai lai lõhkine pikem seelik kuid mis osutus ikkagi liiga takistavaks. Viimaseks versiooniks sai 

tagant pikem ja eest lühem pisara kujuline seelik, mis ei takistanud liigselt lauljate põrandal 

roomamist ja liikumist. Samuti sai ümber tehtud Hirmu solistide kostüüm, kus alguses pidi 

lauljatel jalas olema püksid, kuid liikumisest tulenevalt olin sunnitud uue idee välja mõtlema. 

Varasemate pükste versiooniga polnud võimalik vaikselt kükitada ega kummardada. Viimase 

kahe näite puhul leian ise, et sunnitud muudatused tegid visuaali ja kontseptsiooni tugevamaks 

ning tõid sisse rohkem oma stseeni emotsiooni tunnetust.  

 Etenduse visuaali loomisel pöördusin ma Pablo Picasso töid uurima. Samuti sai ka 

vaadeldud teisi kubismi esindajate teoseid, millest jäi silma Kazimir Malevitš. Mõlemad, P. 

Picasso ja K. Malevitš, kasutasid samuti oma lavakujunduses geomeetrilisi elemente, kuid 

teoste rohkemal vaatlemisel tähendasin, et nemad olid pannud rohkem rõhku kandilisematele 

elementidele, mille juurde lisandusid pehmemate joontega kujundid. Ka minu enda esimesed 

ideed teosest olid sirgemate ja tugevamate joontega. Kuid teosega aina rohkem edasi töötades 

ja sisu paremini mõistes leidsid tee minu kujundusse ka ümaramad ja pehmemad vormid. 

Tagantjärgi värskema pilguga teost vaadates tundub koheselt loogilisem luua kujundus 

pehmemate vormidega. Teos on tegelikkuses tõsise sõjateemalise taustaga, aga autor Boris 

Blacher on Teise Maailmasõja aegse tragöödia üle omamoodi huumorit teinud. Tavalise 

vaataja jaoks on tõsises kontekstis ümaramate vormide kasutus pehmem. Samas kui oleks soov 

tuua välja asja tõsidust, mõjuksid paremini julged tugevad sirged vormid. Kuna meie 

lähtepunkt oli omamoodi koomiline, humanoidide ja kahe meetriste vahemaade hoidmisega, 

olid pehmed jooned õige otsus.  

Teose lavastumine koroona ajal, kus maski kandmine on siseruumides kohustuslik, sai 

minu loodud grimmis olev mask omamoodi antimaski metafooriks. Ma ise ei mõelnud sellest 
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küll kui maskivastase maski loomisest, vaid üritasin luua seose tänapäeva sõjast viiruse vastu, 

sidudes B. Blacher’i sõjatemaatika tänapäeva olukorraga. 

  Oma loodud teosele tagant järgi vaadates olen ma üleüldiselt saavutatuga rahul. 

Vaatamata rangetele piirangutele raha ja aja suhtes ning pandeemia olukorrale, sai lavale 

toodud hästi toimiv kooslus. Endale jäi hinge peale valge kardina puudumine, mis oleks 

aidanud kaasa ebamäärase ruumi loomisele, kuid arvan, et kardina olemasolul oleks ma tahtnud 

ka põranda pehmemaks muuta.  

 Kui fantaseerima hakata, mis oleksin teisiti teinud kui mul oleks olnud täiesti vabad 

käed, piiramatu eelarve ja ka võimsama saali olemasolu, siis oleksin ma edasi töötanud oma 

rippuvate pallide ideega. Kujutagem ette, kus kogu lava ulatuses ripuksid lae alt erinevatel 

kõrgustel eri suurustega läbipaistvad kerad. Osade kerade sees oleksid erinevad objektid, mis 

seostuksid teoses olevate emotsioonidega. Ülejäänud kerad oleksid tühjad, kuid nende sees 

oleksid valgustid. Vastavalt etenduvale emotsioonile valgustataks selle stseeniga 

kokkuminevad objektid kerade seest vastava valgustooniga nagu ka tühjasid kerasid. Suurem 

osa kerasid oleks valmistatud  plastist, millest osad oleksid üleni kinnised, teised jälle avade ja 

luukidega. Lisaks veel võltsklaasist kerad, mida saaks etenduse käigus purustada. Kerade sees 

olevad objektid oleksid kõik üleni ühte värvi, ning neid värvilise valgusega valgustades saame 

alles aru, mis emotsiooniga mis kokku läheb. Põrand ja ruumi seinad võiksid olla kui kokku 

sulanud kasutades ümarnurki. Pehmed pilvelikud vormid põrandal liiguksid üle kohevatele 

kardinatele, tekitades pilvede sees olemise tunde. Kindlasti kasutaks ka tossu, mis aitaks luua 

veelgi ebamäärasema keskkonna. Selle kõige keskel oleksid ooperi tegelased, kes oleks samuti 

ruumiga sama tooni kostüümides. Kostüümide juures oleksid detailid, mis iga stseeni 

emotsiooniga kokku läheksid, nii värvilt kui olemuselt. Sooviks ka kostüümide juures kasutada 

valgust, mis rõiva enda sisse või külge oleks pandud. Üleüldiselt tekitada kummalist ja 

abstraktset keskkonda, kus emotsioonid üksteise järel välja tulevad. 
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Kokkuvõte 
 

  Abstraktse stiili esindajaid on läbi aegade olnud palju igas kunsti valdkonnas. Ühtedeks 

tähtsamateks stiili esindajateks teatrikunsti alal on Pablo Picasso, Kazimir Malevitš ja Oscar 

Schlemmer. Nende poolt loodud kujundused etendustele, nagu „Paraad“ „ Võit Päikese üle“ ja 

„Das Triadisches Ballett“, on läinud ajalukku kui märkimisväärsete geomeetrilise 

lavakujunduste näidetena ja inspireerivad kunstnikke ka tänapäeval. 

  Eesti Muusika – ja Teatriakadeemias lavastunud „ Abstraktne ooper nr 1“ etenduse 

loomise käigus oli suur rõhk abstraktse keskkonna loomisel. Seda saavutati läbi geomeetriliste 

kostüümide, mis olid suuresti mõjutatud lavastaja soovist järgida Oscar Schlemmer’i 

kostüümide põhitõde balletis „Das Triadisches Ballett“, milleks oli kaotada inimese siluett. 

Kuid tähtsat rolli mängis ka ühtse valge keskkonna loomine lavale, mis lõi lavale uue abstraktse 

maailma. 
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file://///Users/hannabelsaareli/Desktop/EKA%203.%20kevad/Lõputöö%20PDFid%20Liinale/lõputöö%20protsess%205.docx%23_Toc71479054
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Lisa 1 
Tagasiside lavastaja Liis Kollelt 
 

Tagasiside Hannabel Saareli tööle B. Blacheri „Abstraktse ooper nr 1“ kunstnikuna 

sügissemestril 2020/21 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ooperistuudio kaasaegse 

ooperi õppeaine raames etendustega 21. ja 22. novembril 2020 EMTA Black Boxis  

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ooperistuudio ning Eesti Kunstiakadeemia 

stsenograafiaosakonna koostöö on kestnud vaheaegadega juba üle kümne aasta. Selle aja 

jooksul on stsenograafiatundengid kujundanud nii täismahus lavastusi kui ooperikatkenditest 

koosnevaid eksamietendusi. Omal ajal selle koostöö algatanuna on mul hea meel tagasi 

vaadates tõdeda, et see on end vähemalt ooperistuudio seisukohast igati õigustanud. 

Tulevased lauljad on saanud õppida kunstnikuga töötamist, eriti mis puudutab kostüümide ja 

grimmi valikut, aga ka oma koha leidmist terviklikus visuaalis ning sellest arusaamist. 

Loodetavasti on töö ooperistuudios aidanud ka tulevastel lavastuskunstnikel saada praktika 

kaudu paremat ettekujutust muusikateatri iseärasustest ning selle žanri võludest ja valudest.  

Hannabel Saareli sai oma esimese kogemuse ooperistuudios juba kevadsemestril 2020, mil 

ta koos kahe kaasüliõpilasega kujundas nõukogudeaegsete Eesti ooperite katkendeid. Noored 

kunstnikud nii-öelda hüppasid prooviprotsessi sisse alles selle alguses ning reageerisid väga 

koostööaltilt, kiiresti ja paindlikult, luues stiilse ja lauljaid rolliloomel toetava kujunduse, 

mille ise ka teostasid. Järgmise semestri töö „Abstraktse ooperiga“, mis jõudis kahe 

täismahus etenduseni ja oli väga menukas (maisse planeeritud kordusetendused jäid 

piirangute tõttu kahjuks ära), valis ta oma bakalaureusetööks, kujundades nii lava, kostüümid 

kui koostöös Grimmikooli õpilastega ka kogukehagrimmi.  

Koostöö Hannabeliga algas tollal veel üsna harjumatute ZOOMi kohtumistega, kus ta esmalt 

tähelepanelikult tutvus minu nägemuse ning assotsiatsioonidega, hiljem tutvustas valmivaid 

kavandeid. Kujunduse põhiidee sündis mitmes järgus. Hannabel oli avatud lavastaja 

soovidele, mida püüdsin talle igati põhjendada, olid need siis kontseptuaalset või praktilist 

laadi. Mulle tundus, et protsessi käigus kunstniku tervikunägemus järjest arenes ja 

enesekindlus kasvas. Kostüümikavandid olid valminuna küpsed teostamiseks, seda tegi 

Hannabel ise koos õmblejast emaga. Lavakujunduse sünd oli eksperimentaalsem, nõudis 

kunstnikult leidlikkust ja püsivust õigete materjalide leidmisel ja töötlemisel ning esteetika 

kohandamist lava vajadustele. Tahtejõu ja distsipliiniga ületas Hannabel ettetulevad 
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probleemid ning kõik kujunduse elemendid valmisid õigeaegselt. Tulemuseks oli lummav ja 

stiilne, üdini kunstlik lavamaailm, mis viis vaataja steriilselt abstraktsesse „mitte-kohta“, kus 

lavastaja lasi humanoididel oma suhteid selgitada ja tundeelu elada. Publik tõstis lavastusest 

kiitvalt rääkides esile ka kujundust. Suhtluses lauluüliõpilastega ning teiste asjaosalistega oli 

Hannabel alati austav, sõbralik ja toetav, prooviprotsessi jälgis tähelepanelikult ning teadis 

alati, mida on järgmiseks vaja. Oli suur rõõm töötada noore andeka kunstnikuga, kes ilmutas 

igati professionaalset suhtumist.  

17. mail 2021 Tallinnas  

Liis Kolle, 

EMTA ooperistuudio lavastaja-õppejõud  
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