
 
 

Austatud riigikogu kultuurikomisjon

1996. aastal otsustas Riigikogu lülitada Eesti Kultuurkapitali kaudu rahastatavate riiklikult 
tähtsate kultuuriehitiste nimekirja  KUMU, Eesti Rahva 
Teatriakadeemia. Neist viimase valmimine võttis küll rohkem kui 20 aastat, kuid valmis 
lõplikult 2019. aastal. 

Eesti on tänaseks tundmatuseni muutunud, märkimisväärselt on kasvanud riigi võimalused 
kuid ka kultuuri pidev areng vajab uusi võimalusi ning arenenumat toimimiskeskkonda.
Üks aastakümnete taha ulatuv kitsaskoht on ooperiteatri puudumine Tallinnas. Teatavasti on 
Estonia teater ehitatud draamateatriks ja sellest tulenevalt pole see kohane ooperite ja 
ballettide etendamiseks kaasaegsel rahvusvahelisel tasemel. Vanemad inimesed mäletavad 
vastavasisulisi debatte, mis on erineva intensiivsusega toimunud aastakümnete vältel. 
Ilmselt kõige markantsem neist oli võistlus ooperiteatri ja hõlmikpuu vahel, mis päädis 
viimase võiduga. 

Pikk on olnud ka Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri ruumiprobleemidele tähelepanu juhtimise 
aeg. Estonia kontserdisaal kui Eesti Kontserdi pealava ei saa pakkuda ERSO
töö ja loomekeskkonda, kuna seal toimub intensiivne muu kontserttege
võimalused efektiivseks, tänapäeva nõuetele vastavaks proovitööks. Samuti pole Estonia 
kontserdisaali akustika optimaalne suuremate sümfooniliste teoste ettekandmiseks ja 
kuulamiseks. 

Eesti Muusikanõukogu on läbi aastate korraldanud avalikk
muusikavaldkonna vajadusi puudutavatel teemadel. Neist mitu on olnud pühendatud ka 
muusikavaldkonna kultuuriehitistele. Viimane taoline toimus Riigikogu Kultuurikomisjoni 
liikmete ja kultuuriministri osavõtul 12. detsembril 2019 ja 
ettepanekuid riiklikult tähtsate kultuuriehitiste osas.

Eesti Muusikanõukogu teeb ettepaneku Riigikogu Kultuurikomisjonile lülitada planeeritavate 
riiklikult tähtsate kultuuriobjektide hulka:

1. Ooperiteater 

2. Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri ruumiprobleemide lahendamine
 

Lugupidamisega 

Ivari Ilja 
Eesti Muusikanõukogu president
(allkirjastatud digitaalselt) 
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