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 KULTUUR
Suri helilooja Jaan Rääts
Reedel lahkus 88-aasta-
sena helilooja Jaan Rääts 
(15.10.1932–25.12.2020). 
Tema loomingus on kok-
ku 24 kontserti eri inst-

rumentidele orkestri-
ga, kaks orkestrikontser-
ti, kümme sümfooniat, 
sümfoonilisi lühivorme ja 
kammermuusikat. EPL

ERM ootab lemmikkinkidest pilte ja lugusid
Eesti Rahva Muuseum uurib 
iga viie aasta järel, mida jõu-
lude ajal kingitakse. Populaar-
semad kingitused on jõudnud 
püsinäituse „Kohtumised” kin-

givitriini. ERM-i kingiinfo kogu-
misele saad kaasa aidata kesk-
konnas Rahvalood, kuhu ooda-
takse kaastöid 30. jaanuarini 
2021. EPL

Peeter Kormašov
ajakirjanik

INTERVJUU

Praegu on Luc Robert maailmas nõutud tenor. 
Enne seda oli ta üle kümne aasta tuletõrjuja, jõu-
des aariate laulmiseni alles 30. eluaastate alguses.

T
untud soomlaste ja vene-
laste kõrval valib Ees-
ti oma koduks ka järjest 
enam teiste riikide koda-
nikke, kes on oma ala täie-

likud professionaalid. Nendes 
seas ka paljud muusikud. Näi-
teks elab siin mitmendat aastat 
kahekordse Grammy laureaadi 
Rival Sonsi trummar Michael
Miley, samuti So� a Rubina
abikaasa, džässtrompetist
Jason Hunter. Mõlemad on 
kolinud siia USA-st.

Québecist pärit tenor Luc 
Robert (51) on Eestis elanud 

Ka paljud Luc Roberti esinemised on 
pandeemia tõttu ära jäänud. Samuti 
aasta viimasele päevale planeeritud 

kontsert koos Rémi Boucheriga Jaani 
kirikus, mis on teadmata ajaks edasi 

lükatud. „Usk ja lootus on selle 
kontserdi teema. See on ainus, mida 
neil päevil soovida saame,” ütleb ta.
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Eestis elav 
Kanada tenor 
Luc Robert: 

juba kuus aastat. „Laulmise 
jaoks pole õiget vanust,” ütleb 
New Yorgi Metropolitan Ope-
ra lavale välja jõudnud solist. 
Praegu valmistub ta Estonias 
Manrico rolliks Verdi ooperis 
„Trubaduur”, mille esietendus 
on planeeritud jaanuari lõppu.
pElate Eestis juba pike-
mat aega?
Jah, viimased kuus aastat on 
mu baas olnud Tallinnas. 
Euroopasse kolida tahtsin 
juba varem. Ma polnud kin-
del, kuhu, aga nagu ilmselt 
teate, on siin ooperilauljatele 
rohkem võimalusi kui kuskil 
mujal maailmas.

Tõeliselt saigi mu karjäär 
hoo sisse Tallinnas, esimene 
professionaalne roll oli Gou-
nod’ „Faust”. Minu naine on 
ooperi orkestris vioolamän-

gija ja niimoodi kohtusime-
gi. Kuus aastat hiljem oleme 
õnnelikult abielus ja meil on 
nelja-aastane tütar.
pEnne seda olite tuletõrjuja. 
Loomulikult tuli töös ette oht-
likke olukordi?
Jah, enne õpingute algust 
Montréalis olin kümme aastat 
täiskohaga tuletõrjuja. Pärast 
seda jätkasin vabatahtlikuna.

Ma ei taha küll üksikas-
jadesse laskuda – ja enamik 
sellest oli hea kogemus –, aga 
kahjuks tuli ette situatsioone, 
kus kandsime kaotusi.
pKui mõelda ooperilaulmisele, 
siis on see ju mõneti tuletõrjuja 
tööga sarnane. Teil on eriti või-
mas hääl, mis nõuab kindlasti 
korralikku treenimist.
Päris kohane võrdlus. Me ei 
saa lubada endale nõrk ole-
mist, sest ei suudaks mui-
du tervet ooperit laulda. See 
on palju füüsilisem, kui välja 
paistab.
pKuidas sai tuletõrjujast oo-
perilaulja?
Minu isa oli hea laulja ja kitar-

rist ning õde mängis klaverit, 
nii et muusika oli meie jaoks 
alati oluline. 1990-ndate teises 
pooles laulsin kodulinna ama-
töörkooris. Üks hääleõpetaja 
kuulis mind laulmas ja ütles, et 
mul on võimas hääl ja võiksin 
laulmisest oma elukutse teha.

Olin juba tuletõrjuja ega 
otsinud muud tööd, aga samal 
ajal polnud mul pikaajalist 
lepingut, olin pisut väsinud 
ja uutele võimalustele avatud. 
Mulle meeldis laulda ja otsus-
tasin sellele võimaluse anda.

Montréali konservatooriu-
mis õppimise ajal jäin endiselt 
tuletõrjebrigaadi liikmeks – 
see oli varuvariant, juhuks kui 
asjad ei peaks välja mängima. 
Hiljem õppisin Torontos Kana-
da ooperikompaniis. Kokku 
õppisin viis aastat, enne kui 
olin valmis n-ö turule minema.
pKui vana sel ajal olite?
Ma olin 31, kui hakkasin oope-
rilauljaks õppima. Minu arva-
tes pole laulmise jaoks õiget 
vanust. Kui hääl kannab, siis 
pole mingit põhjust mitte olla 

professionaalne laulja. Kui 
keha sellega hakkama saab, 
võidakse sind laval kogu kos-
tüümi ja meigiga teha selliseks, 
nagu oleksid 20-aastane. Kui 

olin veel 40, olid mõned lavas-
tajad täielikud idioodid! Nad 
ütlesid: su hääl on küll ilus, 
aga oled selle rolli jaoks pisut 
liiga vana.

Praegu on mu repertuaar 
muutunud dramaatilisemaks, 
aga sedasama ei saa nõuda 
30-aastaselt tenorilt, sest tema 
hääl pole veel seal. Aga see juh-
tub, kui sa kõvasti tööd teed.

Ma olen väga siiras ja otse-
kohene inimene ning ütlen, kui 
mulle miski ei meeldi. Ma ei 
tea, kas see on hea või halb, aga 
vähemalt ma ei valeta.

pLauldes tuleb ju rolli sis-
se minna ja selleks tuleb väga 
aus olla.
Kui sa ei ole aus iseenda ega 
rolli vastu, ei puuduta sa ka 
publikut. Sa võid ilusti laul-
da, aga see on võlts. Ma ei saa 
teeselda Cavaradossit, ma pean 
olema Cavaradossi! Ent päeva 
lõpuks pead reaalsusesse taga-
si tulema. „Rigoletto” krahv on 
väga õel mees ja gigolo, aga 
mina pole selline.
pOlete öelnud, et see roll meel-
dib teile väga?
Krahv on üks mu lemmikrol-
le – tean, et pole ise üldse sel-
line, saan sellega viimase piiri-
ni minna. Kui helistaksid mul-
le ja kutsuksid mind homme 
seda rolli tegema, oleksin nõus! 
Rodolfo „Boheemis” ja „Lui-
sa Milleris” meeldivad mulle 
samuti. Verdi repertuaar sobib 
mu häälele hästi.

Praegu õpin omal käel 
„Othellot”. Selle rolli esitajaid 
pole palju, võib-olla ainult 
Jonas Kaufmann. Kindlasti 
on teisigi, aga ma pole kindel, 

Kui keha sellega hakkama 
saab, võidakse sind laval 
kostüümi ja meigiga teha 
nagu 20-aastaseks.
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