
 KULTUUR
Narvas ja Jõhvis andis näda-
lavahetusel kontserdi saa-
mi moodsa muusika ja kirjan-
dusilma üks olulisemaid loo-
jaid Niillas Holmberg koos 

Roope Mäenpääga. Holm-
berg on üks tuntumaid saami 
õiguste eest võitlejaid, muu 
hulgas lööb ta kaasa provo-
katiivses kunstirühmituses 

Suohpanterror. On öeldud, et 
temast võib saada sama olu-
line saami kultuuri eest võit-
leja, kui seda oli Nils-Aslak 
Valkeapää. EPL
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M
iljonid õnnelikud ini-
mesed, sume ja soe 
õhtu ning rokkmuusi-
ka. Sinna juurde nälg, 
mis on kasvanud pika-

ajalisest kõigele, kaasa arva-
tud rokkmuusikale, kehtinud 
embargost, ning vanema gene-
ratsiooni usk, et midagi sel-
list nagunii kunagi ei juhtu. 
Nii saamegi Briti kultusbän-
di � e Rolling Stones ajaloo-
lise suursündmuse Kuubal. 
Kontsert toimus tänavu keva-
del, täpsemalt 25. märtsil, kui 
Ladina-Ameerika tuuri raames 
andis � e Rolling Stones Kuu-
ba pealinnas Havannas tasu-
ta vabaõhukontserdi, millest 
võttis osa ligi poolteist miljo-
nit inimest. Bänd on varemgi 
tasuta kontserte andnud, näi-
teks on nad mänginud sama 
suurele rahvahulgale Rio de 
Janeiros Copacabana rannas.

Oluliseks ja eriliseks muu-
tis sündmuse aga tõsiasi, et 
Kuubale ei ole embargo tõttu 
esinema pääsenud pea ükski 
suur rokkbänd. USA ja Kuu-
ba suhted on pikka aega kee-
rukad olnud, kuid just samal 
nädalal, kui Havannasse tuli 
esinema � e Rolling Stones, 
juhtis USA president Barack 
Obama pärast 88 aasta möö-
dumist Kuubale esimest USA 
delegatsiooni. Nõnda nimeta-

President Barack Obamat 
nimetati uudistes humoo-
rikalt The Rolling Stonesi 
soojendusesinejaks.

Katariina Rebane
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The Rolling Stones tegi 
ajalugu, andes kontserdi 
pikalt lääne muusikutele 
suletuks jäänud Kuubal.

tigi toona uudistes USA presi-
denti humoorikalt rollingute 
kontserdi soojendusesinejaks. 
Vaevalt et rollingute kontsert 
Kuuba poliitilisi protsesse kii-
rendab või eriliselt mõjutab, 
kuid märgiline oli see sünd-
mus siiski. Kuulsa bändi esine-

mine tähendas paljude koha-
like jaoks sümboolselt midagi 
rohkemat kui lihtsalt kontser-
ti: selles oli vabaduse, muutus-
te ja võimaluste hõngu.

Ajaloolise kontserdi jääd-
vustas auhinnatud režissöör 
Paul Dugdale ja tulemust 

„Havanna kuu” („Havana 
Moon”) sai maailma kino-
des näha ühel korral, 23. sep-
tembril. Filmil on dokumen-
talistika jooni, ent sisult on 
tegemist kontsert� lmiga, mis 
pakkus eelkõige vahetuna 
mõjuvat võimalust kontserti 

kogeda. Vaataja astus rollin-
gutega lavale ja nägi pea lõpu-
tut publikumerd. Kui aga kaa-
mera n-ö kardina taha piilus, 
paistsid sealt suitsu kimuvad 
või lavale hüppamise hetke 
ootavad vanameistrid.

Kuuba kummaline aura
Filmi alguses rivistati üles 
Charlie Watts, Ronnie Wood, 
Mick Jagger ja Keith Richards. 
Räägiti põgusalt Kuuba maa-
gilisusest (Mick Jaggeri sõna-
dega: Kuubast õhkub kum-
malist romantilist aurat), rol-
lingute nn diplomaatilistest 
võimalustest, Kuubast kui rii-
gist, mis astus USA-le vastu, ja 
keelust, mis bändil seni Kuu-
bas mängida ei lubanud. 

Kuubal kõlasid kõik tun-
tumad hitid: „Jumpin’ Jack 
Flash”, „It’s Only Rock ’n’ 
Roll”, „Start Me Up”, „Brown 
Sugar”. See ei pane imestama 
– ligi kümne aasta jooksul ei 
ole bänd värsket materjali väl-
ja andnud. Bänd oli aga leid-
nud uusi viise, kuidas lugu-
sid interpreteerida. Enami-
kus juba 70. aastates rokkaritel 
(vanim on 75-aastane Charlie 
Watts, tema kõrval näib Ron-
nie Wood oma 69 aastaga suisa 
nooruke) jagus küllaga ener-
giat. Karismaatiline Mick Jag-
ger kepsutas laval energiliselt 
ringi, � irtis taustalauljaga ja 
tegi silmad ette ka poole noo-
rematele. Isegi kinosaalist vaa-
dates oli kontsert kaasakiskuv. 
Filmi lõpus jääb kõlama mõte, 
et publik on see, mis rollin-
gutesuguseid rokkbände elus 
hoiab. Ja publikut sel bändil 
jagub. 1

E
stonia teatri uues „Len-
davas hollandlases” näib 
lavastaja (Pamela Recinel-
la) traditsiooniline artis-
tidega tehtav töö puudu-

vat või ei pääse see teiste efekt-
sete kunstnikutööde kõrval 
lihtsalt maksvusele. Põhjus 
võib olla ooperi aluseks ole-
va loo ümbermängimine. Vii-
rastuslaeva kaptenist on saa-
nud naftamagnaat, laevakap-
ten Dalandist keemiatööstuse 
ettevõtja, tema tütrest Sentast 
kunstnik jne. Samuti on teise-
nenud tegevuskohad: Dalandi 
majast on saanud bordell ning 
mererannast ja sadamast vaja-
dust mööda kas baar, ööklu-
bi või kunstigalerii. Samal 
ajal on otsused tehtud läbi-
mõeldult, mistõttu need oope-

Estonia sümbolistlik ja allegooriline hollandlane

Kerri Kotta
muusikateadlane

„Lendava hollandlase” 
mäng sümbolitega on 
veenev, ent psühhologism 
ei hakka kuigivõrd tööle.

ri libretoga otseselt vastuollu 
ei lähe. Pigem vastupidi: näi-
teks Dalandi majas ketrava-
te ja mehi merelt koju oota-
vate naiste asendamine klien-
te ootavate lõbunaistega aitab 
irooniliselt rõhutada ka lib-
retos väljendatud meeste ja 
naiste suhete puhtmateriaal-
set aluspõhja (naised peavad 
usinalt ketrama, siis toovad 
mehed neile kaugetelt maa-
delt kulda). Samuti on päris 
nutikas tõlgendada Holland-
lase viirastusliku meeskon-
na peole ilmumist naftamag-
naadi isikliku nõrkushetkena, 
tema peas ilmuva pildina, kui 
ta oma pahedele enne lunas-
tuse leidmist veel kord järe-
le annab.

Ka Sentast kunstniku 
tegemine haakub päris häs-
ti Wagneri (Schopenhaueri) 
ideedega kunstniku ja kunsti 
lunastavast mõjust. On sümp-
tomaatiline, et Hollandlane 
ongi selles lavastuses Senta 
jaoks eelkõige pilt, kunstiob-
jekt, mille kaudu ta otsib isik-
likku tunnetust. Tõelise kuns-

ti loomine eeldab vankumatut 
pühendumist, mis ooperis väl-
jendub Senta vankumatu truu-
dusena Hollandlasele. Samuti 
hõlmab selline pühendumine 
kannatusi: romantilise kunst-
niku lunastusakt seisnebki eel-
kõige eksistentsi omalaadses 
läbivalgustamises kunstiteo-
se kaudu: ooperi lavastuses ei 
maali Senta ainult Holland-
last, vaid ka teda vaevavaid 
surmapatte. Patte piltidel 
kujutades aitaks ta Holland-
lasel justkui iseennast mõista. 
Kuid Senta tegevus ei ole või-
malik enesesalgamiseta, mille-
na ehk kannatust selles kon-
tekstis tõlgendada tulekski.

Lavastuse „kah veel midagi”
 Tuleb tunnistada, et ülalkir-
jeldatud sümbolitega män-
giv lavaline allegooria oli 
kontseptsioonina üsna vee-
nev, kuid probleemid alga-
sid siis, kui kogu ideestikule 
üritati anda mingisugune ajas 
kulgev vorm. Seda lihtsalt ei 
olnud või jäi see oma klišeelik-
kuses eelnevalt kirjeldatu var-

ju. Näib, nagu ei osa-
nuks lavastaja ilma 
teoses sisalduva 
muusika ja dra-
maturgia otse-
se toetuseta 
midagi peale 
hakata. Oope-
ri pikemate ala-
lõikude puhul 
oli tüüpiline, et 
lavaline situatsioon 
artikuleeriti visuaal-
selt ja mingite sümboolsete 
aktidega ära mainitud lõikude 
esimesel veerandil ning pärast 
tehti nagu kah veel mida-
gi. Kahjuks kippus see „kah 
veel midagi”, milleks enamas-
ti oli lihtsalt mingite elementi-
de ülekordamine, lavastuslik-
ku pinget alla viima. Näiteks 
võib tuua seitsme surmapatu 
kehastaja, kelle ilmumine esi-
meses vaatuses oli küll efekt-
ne, kuid kes ei osanud pärast 
seda endaga suurt midagi pea-
le hakata, või totruseni üle võl-
li keeratud peostseeni, mis jät-
tis inimmassi liiga pikaks ajaks 
lavale karglema.

Kuna lavastusele 
omane sümbolism 

artikuleeris algu-
päraselt roman-
tilise ooperi 
pigem külma 
ja distantsee-
ritud esteeti-
ka võtmes, ei 

hakanud teoses 
sisalduv psühho-

logism eriti töö-
le. Erandiks oli Sen-

tat kehastav Heli Veskus, 
kes oma siirusega suutis pea-
aegu ainsana lavastuse kont-
septuaalsetest müüridest läbi 
murda ning luua laval n-ö 
luust ja lihast inimese. Teis-
tel õnnestus see ainult koo-
mikale lõivu makstes või üld-
se mitte. Koomika oli omal 
kohal Ain Angeri kehastava 
Dalandi ja üldse mitte Kevin 
Ray kehastatava Eriku puhul: 
iseenesest hea häälematerjali-
ga Ray pidi etendama tradit-
sioonilist armunud ja hüljata-
va mehe rolli koos kõige kaa-
sas käivaga kontekstis, kus 
ülejäänud suhteid markeeriti 

ainult vihjamisi (kogu lavas-
tuse jooksul Hollandlane ja 
Senta vaevu puudutasid tei-
neteist). Rauno Elpi kehasta-
tav Hollandlane kippus aga 
jääma lavastuse vangiks, kel-
le distantseeritus hakkas sula-
ma alles teises vaatuses.

Orkestri terav, naksakas 
ja asjalik mängulaad haakus 
päris hästi lavastuse üldise-
mate ideedega. Eriti täpse-
te ja homogeensetena kõla-
sid vaskpillid. Samuti võib 
rääkida lava ja orkestri heast 
kõlalisest tasakaalust. Koha-
ti jäi mulje, et dirigent (Vello 
Pähn) hoidis orkestrit kindla-
tes kohtades tagasi (eriti koori-
des), et lasta laval kõlaval pare-
mini publikuni jõuda. Seda 
võib kindlasti pidada targaks 
otsuseks, sest mitte alati ei tei-
nud lavastuslikud otsused siin 
muusikajuhi tööd lihtsaks. 1

Lavastaja: Pamela Recinella, dirigent: Vello 
Pähn, kunstnik: Yannis Thavoris, valgus-
kunstnik: Matt Haskins, koreograaf: Daniel 
Kirspuu, video: Apparati Effimeri. Peaosades: 
Rauno Elp, Heli Veskus, Ain Anger, Kevin Ray 
jt. Esietendus Estonias 22. septembril 2016
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„Lendav hollandlane”

 KULTUUR jaid Niillas Holmberg koos 
hulgas lööb ta kaasa provo-
katiivses kunstirühmituses 

leja, kui seda oli Nils-Aslak 
Valkeapää. EPL

Havanna taevas särab 
kuu, kultusbänd 
mängib, õhkub 

vabadust
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The Rolling Stones Kuubal

Hollandlase rol
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