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ja see intensiivsus mõjub hästi. Siin on 
hea laulda, sest orkestris on suurepära-
sed muusikud ning lauljate ja orkestri 
balanss on hästi paigas.

2009. aastal võitsid sa parima meeslaulja 
kategoorias Brasiilia ühe olu li sema,  
Carlos Gomese nimelise muusika   au -
hinna. Selle pälvisid sa mit mete  rollide 
ning ka Jean Sibeliuse süm fooni lise 
poeemi „Kullervo“ esituse eest. Soom-
lased on meie vennasrahvas, nende 
keel meie omaga sarnane. Kuidas sobis 
sulle põhjamaise helilooja muusika 
esitamine soome keeles?
(Naerab südamest.) See oli hullumeelne! 
Ameerika dirigent Ira Levine, kes oli 
aastatel 2019–2022 Rio de Janeiro linna-
teatri kunstiline juht, kutsus mind seda 
laulma. Ütlesin talle, et ma pole kunagi 
elus laulnud soome keeles. Otsisin 
omale soome keele õpetaja ja õppisin 
partii selgeks. Kontserdil viibis ka Soome 
suursaadik Brasiilias. Ta tuli pärast kont-
serti minu juurde ning ütles, et minu 
soome keel olnud perfektne! Veelgi 
hullumeelsem on see, et sain esituse 
eest preemia – keeles, mida ma rääkida 

ei oska! Mul on mõnes mõttes kahju, et 
meil puudub teiste rahvustega tihedam 
kontakt, sest Brasiilia on nii suur maa. 
Kõik räägivad ainult portugali keelt. Aga 
see on ilmselt kõigi suurrahvaste prob-
leem, et teisi keeli osatakse kesiselt. Kui 
ma siin „Falstaffi“ laulsin, siis kuulsin 
lava taga nii paljusid keeli: saksa, vene, 
inglise … Te valdate palju rohkem keeli 
kui mina. Räägin hispaania keelt, kuid 
mu inglise keel on väga halb. Enne kui 
Eestisse tulin, püüdsin Youtube’ist vaa-
data Eesti Televisiooni ja Tallinna uudi-
seid, et kuulda selle keele kõla. Käisin ka 
André [Heller-Lopesi] lavastatud „Lõbu-
sat leske“ vaatamas ning mulle näib eesti 
keel väga musikaalne. Seda lugeda ei ole 
keeruline. Kirjuta mulle siia midagi … 
[Loeb peaaegu aktsendita: „Tere tule-
mast Eestisse!“] Kuuldavasti on aga eesti 
keele õppimine raske. Portugali keeles 
on rohkesti keeruliselt häälduvaid hääli-
kuid, näiteks … [Kirjutab paberile „maçã“ 
’õun’ ja „coração“ ’süda’, mida püüan 
hääldada ja põrun haledalt – autor.] 
Pealegi on portugali keeles hispaania 
keelega sarnase hääldusega sõnu, mis 
aga tähendavad täiesti eri asju. Näiteks 

võib sattuda suurde jamasse, kui öelda 
hispaanlasele portugali keeles „esta 
embaraçado“ ’sa häbistasid mind’, mis 
võib kõlada, nagu ütleksid hispaania 
keeles „esta embarazada“ – ja „emba-
razada“ tähendab ’rasedaks jääma’. Neid 
sõnu ei maksa segi ajada! 

Tulid siia koos abikaasa Monalisa 
Elenoga. Kuidas tema on end siin 
sisse seadnud?
Minu abikaasa on näitleja. Koroonapan-
deemia ajal tuli kogu töö ümber organi-
seerida nõnda, et seda saaks teha veebi-
põhiselt. Ta teeb veebi kaudu Brasiilia 
seriaali- ja filminäitlejatele näitlemise 
meistriklasse. Enamik neist filmidest 
ja seriaalidest jooksevad Netflixis ning 
Amazon Prime’is. Tal on kursusi ka äri-
juhtidele ja kõigile, kes soovivad oma 
avaliku esinemise oskusi parandada. 
Turundus ning raadio- ja telereklaamid 
on samuti tema valdkond. Ka mina olen 
sisse lugenud hulganisti reklaame ning 
andnud oma hääle mitmetele multika-
tegelastele. Brasiilias olen küllaltki tun-
tud, nii et restorani minnes peab arves-
tama, et tuleb ka autogramme jagada.

Mida sulle meeldib teha siis, kui sa 
ei laula?
Laulmine on väga intensiivne töö ja 
sageli olen nii väsinud, et ei jaksagi 
enam midagi teha. Üldiselt meeldib 
mulle minna loodusesse või lihtsalt 
autoga ringi sõita – see aitab lõõgas-
tuda. Mulle meeldib ka uusi kohti avas-
tada, restoranides käia ja uusi maitseid 
kogeda. Sellega tuleb muidugi olla 
tagasihoidlik, sest laval peab hea välja 
nägema ning kostüümid ei tohi kitsaks 
jääda.

Millist ooperit soovitad Estoniasse 
vaatama tulla neil, kes veel ooperiga 
sina peal ei ole?
Soovitan veebruaris esietenduvat Verdi 
ooperit „Jeanne d’Arc“. See on kauni 
muusikaga lugu julgest naisest ja tema 
tähtsast rollist saja-aastases sõjas, kus ta 
juhtis Charles VII väed inglaste vastu või-
dule. Jeanne suri 19aastaselt tuleriidal, 
süüdistatuna nõidumises, kuid kind-
lasti oli ta naine, kes oli oma ajast ees. 
Mulle tundub, et tema lugu resoneerib 
tänapäevaga võib-olla enamgi kui XV või 
XIX sajandil. 

MuuSIKA

Armas pisike pirukas
Häälte järgi võis aru saada, et viibime kõrgkultuuri viljelevas asutuses, mitte mänguasjapoes.  
Kõik helid olid natuke jubedad, kergelt õõva tekitavad, dissonantsed. 

SVEN SAPELSON 

Järelkasvu eest hoolitsemine on mõistlik 
mõte. Mitte ainult kultuuris, vaid üleül-
diselt. Ja mitte ainult järelkasvu enda 
pärast, näiteks etendus teistsugusele 
publikule testib organisatsiooni paind-
likkust ja õppimisvõimet.

Kui hästi paindub Tallinna Filhar-
moonia, kui korraldab noortele ja lastele 
mõeldud festivali „Big Bang“? Et mitte 
lugejat asjatult pinges hoida, võime kohe 
alguses vastata ühe kümneaastase festi-
valikülalise lausungiga: „normaalselt“.

Lastel (ja lapsemeelsetel täiskasva-
nutel) oli Mustpeade majas hullamist 
küll. Sai kõndida pedaalidel, mis tegid 
peale astudes prääksu. Prääksumasin 
käis rihmadega selga nagu seljakott. Veel 
sai kuulata võimendatud mulinaid ja 
vaadata mullimasina suurendatud pilti 
seinal. Sai silitada savipotti ja keerutada 
kettaid, pista näpp hägusesse vette ja 
tõmmata traadist ja virutada haamrike-
sega ja kõik need tegevused tegid erine-
vaid hääli. Huvitav, et häälte järgi võis 
aru saada, et viibime kõrgkultuuri vil-
jelevas asutuses, mitte mänguasjapoes. 
Kõik helid olid natuke jubedad, kergelt 
õõva tekitavad, dissonantsed. Väga hea – 
ka sedasorti helisid peab lastele tutvus-
tama.

Minu kümneaastase festivalikülalise 
muusikaline horisont ulatub küll kau-
gemale kui „Baby Shark“, aga eurolaulu 
juurde on see juba mitmeks aastaks 
toppama jäänud. Hellitan lootust, et kri-
gin-mulin Mustpeade majas aitas teda 
veidi edasi. Tema kokkuvõte: „Seal olid 
ka nupud, mille taga oli mingi ese ja kui 
kakat vajutada, siis tuli öökimise hääl ja 
selline hääl, et sul ei tule see välja. Aga 
plekkpurgi seest tuli muusika.“

Kas seal päris kontserte ka oli? Oli, 
häid oli ka. Kõige rohkem avaldas muljet 
Bachi teoseid tutvustav lavastus „Taeva-
trepp“. Leidlik projektorite kasutamine, 
Playstationi rütmimängude võtted, vih-
jamisi esitatud story ja publikule silma 
vaatamine – väga hea lavastus. Ilus süm-
bol oli lõpus see, kui laps keeras Bachi 
portree tagurpidi. Ma olen küll mitu päeva 
juurelnud, mida see akt võiks tähistada. Ei 
ole suutnud endale rahuldavat tähendust 
leida, aga sümboli ilu käib minuga kaasas.

Kümneaastase festivalikülastaja 
kokkuvõte: „Helilooja maskidega kaks 
tüüpi esines. Veel oli seal hästi palju 
aknaid ja sai ise patsutada ja plaksutada. 
Ei meeldinud, see, et muusikas ei olnud 
eriti midagi kuulata ja video ei olnud nii 
huvitav.“

Loomulikult käib aastal 2022 iga 
ennast moodsaks pidava meelelahutus-
ürituse juurde virtuaalreaalsus. Mina ei 
saa lahti küsimusest: kui kontserdi taus-
taks olevat päikeseloojanguvideot näi-
data virtuaalreaalsuse seadme asemel 

Youtube’ist seinale, kas siis lavastuse 
kunstiline väärtus sellest tõuseb või lan-
geb? Pildi teravus oleks Youtube’is kind-
lasti parem.

Kümnene festivalikülaline hindab 
uusi tehnilisi abivahendeid kõrgelt: 
„Mulle meeldib virtuaalreaalsus. Muu-
sika ei olnudki väga muusika, vaid 
mingi sugused helid. Ja kui oli merel 
kõikuva paadi pilt ja maa pilt korraga, 

siis natuke hakkas paha.“ Ütle veel, et 
kunst ei mõju!

Festival „Big Bang“ on alguse saanud 
Belgiast ja seda korraldatakse paljudes 
Euroopa linnades n-ö frantsiisina. Ma ei 
oska öelda, kui „suur pauk“ käib festiva-
liga kaasas teistes maailma linnades, aga 
Tallinnas jäi see tulemata. Suure paugu 
asemel oli armas pisike pirukas. Järgmi-
sel aastal läheme võtame ehk veel ühe. 

Laste ja noorte muusikafestival  
„Big Bang“ 18.-19. XI Tallinnas 
Mustpeade majas.

Lastel ja lapsemeelsetel täiskasvanutel oli Mustpeade majas festivalil „Big Bang“ hullamist 
küll. Sai kõndida pedaalidel, mis tegid peale astudes prääksu. Prääksumasin käis 
rihmadega selga nagu seljakott.  Tanel Meos 


