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Jaan Kruusvalli 1983. aastal valminud 
näidend „Pilvede värvid“ tekitas omas 
ajas venevastase sõnumiga küll kahinaid 
ja televisioon salvestas Mikk Mikiveri 
emotsionaalse lavastuse, kuid tänapäe-
val ei näidata seda sugugi sageli. Praegu-
ses ajas tuletab Mikiveri mitmekihiline 
lavastus meile meelde midagi sellist, 
mille lükkaksime parema meelega vaiba 
alla. Vähe sellest: see meenutab, et mine-
mine ei ole läbi, et ikka veel on minemi-
seks põhjust, et põhjus peitub sageli 
eestlaste suutmatuses kokku hoida ja et 

minemisest on ka kaua püütud mööda 
vaadata.

Päev enne Rasmus Puuri ooperi esi-
ettekannet kohtusin sõbraga, kes elab 
juba aastaid välismaal ja kelle side siin-
sega jääb üha hapramaks. Pool etenduse 
aega mõtlesin, kuidas ma tahaksin, et 
ka tema lavastust näeks, sest jällenäge-
mine lõppes pisut melanhoolsetes too-
nides: Eestist lahkumine, miks jääda, 
miks minna. Paljudest teemadest, mida 
„Pilvede värvide“ näidendi järgi ootasin, 
ooperis juttu ei tehtud, heal juhul viidati 
vilksamisi, et miks ikkagi minnakse. Jah, 
sisemine vabadus on põhiline (mitte 

raha) ja ehkki väikerahva hulgas elamisel 
on kuhjaga eeliseid, kiputakse üksteisele 
just seda keelama, sest mine tea, mis tei-
sed arvavad. 

Ooperis „Pilvede värvid“ astub lavale 
see tavaline visa eestlane, kes näinud 
paremaid ja halvemaid aegu, kes mäle-
tab, kuidas oli supikondi pärast järje-
korras seista või saia asemel ise karaskit 
küpsetada ja kes kunagi ei raatsi midagi 
ära visata, sest kes teab, mis ajad tule-
vad. Kartulikoorte söömise lubadus on 
tänapäeval täide läinud, küll teistel põh-
justel: koore all on vitamiinid, see kõige 
tervislikum värk.

Kalev (Mati Turi) ja Lagle (Janne Ševt-
šenko) on selle ooperi kaks säravaimat 
tegelaskuju, kaks unistajat. Vend ja õde 
kuuluvad väga kergesti mõjutatavate 
inimeste hulka, kes satuvad hõlpsasti 
uutest ideedest vaimustusse. Kalev on 
suur jutumees: kommunistliku partei 
ridadest lahkub ta laulva revolutsiooni 
ajal mängleva kergusega ning asub 
vanemate ees suuga suurt linna tegema, 
nagu oleks just telerist „Kaevuteed“ 
vaadanud.* Augustiputši ajal tormab ta 
aga linna ja hakkab kahtlasi asju ajama. 
Lagle, seevastu, on unistaja, aga ka tegut-
seja. Tema ei oota, kuni asjad iseenesest 
muutuvad, vaid tegutseb perestroika ajal 
punkarina nõukogude võimu õõnes-
tades (muide, esimest korda näen, et 
punkarid on Eestis ooperilavale toodud 
asja pärast, mitte nüüdisaegse lavastuse 
kohustusliku dekoratsioonina). Tema 
aariad vabadusest ja armastusest on 
nõnda tulised ja ometi lapselikult arm-
sad, nagu oleks korraks ooperilavale põi-
ganud Malviina „Buratiino seiklustest“. 
Paraku saab tema mõõt ootamisest täis 
ja tee viib Rootsi, kus ta elab külg külje 
kõrval somaali immigrantidega ja leiab 
Jumala. Korralikku tööinimest, kes põl-
lud künnaks ja külvaks ning aiasaadused 
sisse teeks, ei saa kummastki järeltuli-
jast – sama mure oli teatritükis eelmise 
põlvkonnaga.

Kõige üllatavam tegelaskuju oli 
lavastuses Kalevi abikaasa venelannast 
naine Maria (äärmiselt pingestatud esi-
tus Juuli Lill-Köstrilt). Vist esimest korda 
laotatakse ooperilaval eestivenelase 
hing niimoodi laiali – ja see on tõesti õrn, 
armastusväärne, hooliv käsitlus. Maria 
aaria, kus ta kurdab, et teda perepildile ei 
võeta, oli vanaema Anna (Ita Ever) ilmu-
mise kõrval üks tundelisemaid etenduse 
hetki. Jah, perepojal on lihtne parteipilet 
minema visata ja „värvi vahetada“, aga 
mida peab tegema tema abikaasa, et 
saada uuel ajal päriselt omaks võetud?

Kruusvalli-Mikiveri vaimsust ja 
eesti traditsiooni kannavad põhiliselt 
(peale vanaema) edasi isa Kaarel (Jassi 

Rasmus Puuri ooperi „Pilvede värvid“ 
esietendus 22. IX rahvusooperis 
Estonia. Libretist Laur Lomper (Jaan 
Kruusvalli samanimelise näidendi 
ainetel), dramaturgid Kristiina Jalasto 
ja Mehis Pihla. Dirigent Lauri Sirp, 
lavastaja Roman Baskin, kunstnik 
Ervin Õunapuu, kostüümikunstnik 
Anu Lensment, valguskunstnik Margus 
Vaigur (Endla teater), videokunstnik 
Argo Valdmaa (Endla teater). Laval 
Jassi Zahharov, Helen Lokuta, Janne 
Ševtšenko, Mati Turi, Juuli Lill-Köster, 
Raiko Raalik, Mehis Tiits, Ita Ever, 
Priit Volmer, Fred Laansalu, Vjatšeslav 
Reznitšenko, Mati Vaikmaa, Mart Laur, 
Valentīna Tāluma jpt, rahvusooper 
Estonia orkester, koor ja poistekoor.

MUUSIKA

Pilvede värvivahetus ooperilaval
Tähtsatest asjadest saab ooperilavalgi rääkida kunstilise liialduseta, kui libretistid-dramaturgid  
on sõnaosavad ja piirduvad mõnusalt koduse riimiga. 

Kalev (Mati Turi) ja Lagle (Janne Ševtšenko) on selle ooperi kaks säravaimat tegelaskuju, kaks unistajat. Harri Rospu


