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Lauljana on ikka vaja häält lahti 
laulda ja õiget tämbrit otsida, teen 
seda vahel kogemata isegi trollis 
sõites või tänaval, ütleb intervjuus 
LP-le maestro Voldemar Kuslap.
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Estonia ooperimaja ees üdini positiivse 
ja elurõõmsa Voldemar Kuslapiga koh-
tudes ei ütleks, et ta saab 24. septembril 
80-aastaseks. Kepsaka ja rutaka sammuga 
tormab maestro mööda Estonia treppe, 
nii et meil jääb fotograa� ga ainult imes-
tada ja järele kiirustada. Milline füüsiline 
vorm ning väline ja sisemine sära! Selli-
seid elutahtest pakatavaid inimesi võiks 
meie seas rohkem olla.

Oma ala tõelise professionaaliga ves-
teldes kiirgub tema jutust, kehast, žesti-
dest ja laulukatketest muusikat. Tema sil-
mad lähevad muusikast põlema. Iga mee-
nutus süütab tema mälusoppides uuesti 
lõkkele vägevad esitused ja suurepära-
sed rollid. Vestleme rahvusooperi Esto-
nia ruumides, taustaks kõlab proovisaa-
list kostev muusika. Juba mõnest taktist 
tunneb Kuslap ära, et käib uue oope-
ri „Pilvede värvid” proov. Peagi saab ta 
seda oma silmaga vaatama-kuulama min-
na. Enne aga tuleb uus eluaasta vastu võt-
ta ja seda väärikalt tähistada.

Mida 80. eluaasta teile tähendab?
Ma ei mõtle selle peale. Paratamatult 
kaasnevad aastatega ealised iseärasused, 
nende eest ei ole keegi kaitstud. Samm on 
muutunud natuke töntsimaks ja silma-
nägemine samuti, aga ma ei tunne sugu-
gi, et olen kohe 80. Tõsiselt. Ju on kait-
seinglid mind hoidnud. Mul on olnud 
ääretult huvitav elu ja sellest kolmvee-
rand on seotud armsa Estoniaga. Selles 
majas olen elanud rohkem elusid, kui ühe 
elu sisse mahtuda võib. 
Nii kõrge ea saavutamiseks on vaja vun-
damenti. Olete sageli rääkinud oma 
emast ehk memmest. Millised memme 
õpetused ja sõnad teid siiani saadavad?
Memm oli lihtne maainimene ja igal aas-
tal avastan üha rohkem, kui toredaid mõt-
teid ja soovitusi ta mulle jagas. Kasvõi sel-
line lihtne asi: „Poja, ära kunagi unusta 

Noorena ei tulnud ma 
selle pealegi, et hakata 
laulmisega leiba 
teenima
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Samm ja silmanägemine on 
küll töntsim, aga  ma ei 
tunne üldse, et olen kohe 80, 
naerab Voldemar Kuslap.


