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Talvejazzi kont-
sert viis inglise 
kitarrilegendi 
Dominic Mille-
ri kokku meie 
instrumentaal-

virtuoosi Erki Pärn ojaga. Te-
gemist oli väga õnnestunud 
kontserdiga, kus esimene 
pool oli pigem intiimne mõ-
tisklus – Erki Pärnoja esitles 
sooloalbumit «Leva».

Erki Pärnoja ehitab üles 
lõputuid helikihte, mis jõua-
vad oma sügavasisulisuses ja 
mõtlemapanevuses naudita-
vate tipphetkedeni. Pärnoja 
esinemises ning temaga teh-
tud intervjuudes paeluvad 
soojus, avatus ja ausus, soov 
valada sisemised mõtisklused 
oma muusikasse ning seelä-
bi neid ka kuulajatega jagada.

Plaat «Leva» on muusi-
ku kinnitusel alguse saanud 
nimiloost ja mõttest, kas 
me elame päriselt või oota-
me midagi, et hakata elama. 
Kõik lugude pealkirjad väl-
jendavad igatsust millegi jä-
rele ning on üles ehitatud 
kordustele. Nii nagu elami-
ne koosneb mitmetest kih-
tidest ja tahkudest, oli Erki 
Pärnojal soov seda ka muu-
sikas väljendada.

Muusika Elule antud in-
tervjuus tunnistab Erki Pärn-
oja, et teda on mõjutanud Ar-
vo Pärt. Nende loomingukee-
le sarnasus peitub korduva-
te fraaside kulgemises, mil-
lele lisatakse pidevalt arene-
vaid kihte, ning samuti soo-
vis leida lihtne kõla, eemalda-
da kõik ebaoluline, jättes al-
les vaid kõige mõjuvama, kõi-
ge kõnetavama.

Omapärased mõtted
Kontserdi teises pooles esi-
nes eesti publikule tuntud 
ning siin mitu korda esine-
nud Stingi kitarrist Dominic 
Miller koos oma bändiga. 
Ka nemad esitlesid oma kõi-
ge uuemat plaati «Absinthe»  
(2019), ent kontserdikavast ei 
puudunud ka vanemad lood. 
Laval improviseeris ka Er-
ki Pärn oja, kes lisas üldtun-
tud loole veel omagi erinäo-
lise kihi.

Jazzkaare kodulehelt lei-
tavast intervjuust Dominic 

Milleriga selgub, et uue al-
bumi inspiratsioon tuli vär-
vikontrastidest ja värvide 
konfliktist, mis iseloomus-
tab tuntud impressionistlike 
maalikunstnike töid. 

«Uuel albumil proovin ma 
harmoonia, meloodia ja rüt-
miga taasluua seda psühhe-
deelset, ehk isegi uimastavat 
kogemust, mis tollest ajastust 
õhkub.» Säärast kõlapilti, 
kõrvuteritavaid instrumen-
taalkäike, mis haarasid oma 
virtuoossuses, oli tõesti mit-
mes loos kuulda. 

Dominic ja tema kaas-
lased kulgesid mööda radu, 
mille puhul helisesid kuulajal 
pidevalt kõrvus kindlad alu-
sed, mida täiendasid muu-
sikute omavahelised suht-
lemised helimaastikel, mis 
kohati muutusid üsna vürt-
sikaks, justkui vaidlusteks. 
Need paistsid mingite kind-
late hetkede ja värvingute vi-
sualiseerimised läbi heli. Oli 
põnev jälgida, kuidas muusi-
kud oskasid väljendada oma 
mõtteid-tundeid instrumen-
tide abil sedavõrd omapära-
selt. Kõigil lugudel oli oma 
karakter. 

Erilised muusikud
Dominic Miller on kitarrist, 
kelle oskus panna muusikas-
se rikkalikult emotsioone ei 
jää märkamata. Tema män-
gu dünaamilisus, kõrvupai-
tav pillikäsitsus ja soe suht-
lus publikuga hoiavad kuula-
jat enda kütkes.

Kogu bänd koosneb eri-
listest muusikutest, ent bas-
sisti Nicolas Fiszmani koh-
ta on Dominic öelnud: «Te-
da saan ma kirjeldada ai-
nult ülivõrdes. Ilma temata 
ma tuurile ei lähekski! Kui 
Nicolas koju jääb, siis oleme 
bassist ilma.» Ning võib aru 
saada, miks: Nicolas hoiab 
kogu lugude ülesehitusel ala-
ti kindla põhja all, mis laseb 
teistel muusikutel viisiga ko-
hati vabamalt ringi käia. See 
aga ei tähenda, et ta ainult 
üksikuid noote mängiks. Te-
gemist on tõelise virtuoosi-
ga, kelle kiire näputöö ja ise-
loomulik mängustiil anna-
vad bändi kõlapilti asenda-
matu panuse.

Jäin kontserdielamusega 
väga rahule. Muusika kõlas 
EMTA uues saalis tõeliselt 
imeliselt. Kitarrihäält kuula-
tes oli tunne, justkui viibiks 
selle kõlakastis. Ka Dominic 
tõi esile, kui väga neile meel-
dib just selles saalis esineda. 
Kindlasti oli tegemist ühe 
väga õnnestunud muusiku-
te kokkusobitamisega.

Iga uue tantsija tulek 
repertuaaris olevasse 
lavastusse toob välja 
selle uued tahud ning 
annab võimaluse uues-
ti mõtestada vana tun-

tud lugu. Asi muutub veelgi 
huvitavamaks, kui rollidebüü-
di teeb meie oma balletikoo-
li kasvandik, kes tuttav juba 
õpingute päevilt.

Just selline on lugu Anna 
Roberta [Lahesoo]* puhul, kel-
le kaunis elegantne kuju, pikad 
liinid ja mänguline natuur on 
eriliselt meelde jäänud Triinu 
Upkini lavastatud džässballe-
tist ja «Uinuva kaunitari» Si-
relihaldjana. Anna Roberta de-
büüt «Luikede järves» 12. veeb-
ruaril oli teada vähestele asjas-
sepühendatuile, kuid seda suu-
rem rõõm oli olla selle sünd-
muse tunnistajaks. Järgnevalt 
püüan edastada seda, mida ma 
lavalt nägin – eelkõige kaksik-
rolli sisulist poolt, jättes tant-
sutehnilised üksikasjad peda-
googide kommenteerida.

Lavaline keemia oli tunda
Anna Roberta Odette mõjub 
enesekindla ja sihiteadliku 
noore naisena, kel näib olevat 
kogemus ka armastuse heit-
likkusega, sest tema suhtumi-
ne järve äärde jõudnud print-
si on algul üsna ambivalent-
ne. Armumine toimub järk-jär-
gult adagio vältel, kuid see on 
eelkõige reaktsioon printsi vai-

TULEK. Noor balletiartist Anna Roberta tegi 
tähelepanuväärse debüüdi «Luikede järves».  

Andestuse alistav vägi

Erki Pärnoja Tavejazzi kontserdil.  foto: liis reiman
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mustusele ja joovastunud tun-
depuhangule.

Printsi kehastav Kealan 
McLaughlin on rollis kõvasti 
kasvanud ning lavaline kee-
mia Anna Roberta Odette’iga 
oli saali näha ja tunda. Hetked, 
mil Anna Roberta Odette  puu-
dutab printsi, tekitavad print-
sis tugeva emotsioonilaengu: 
noormees läheb silmanähta-
valt särama ning tema õnne-
tunne voolab üle rambi, nii et 
see on vist tunda II rõdu vii-
masesse rittagi. Tantsijate pil-
kude ja puudutuste keele rik-
kus võimendub kehalistes 
reaktsioonides, mis klassikali-
sele vormile vaatamata hinga-
vad sensuaalse väega.

Anna Roberta Odette II 
vaatuses on oma tunnetes ja 
nende väljendustes vaba, te-
ma armastuses puudub see 
hillitsetus, mis iseloomustab 
«vaga vesi, sügav põhi» tüü-
pi Odette’e. Anna Roberta 
Odette , kui ta on jõudnud ära-
tundmisele, et ehk siiski tasub 
seda printsi usaldada, ei kõhk-
le seda avaldamast, kuid ta säi-
litab teatud ettevaatuse, mis 
ei lase tal, erinevalt printsist, 
vaatuse lõpu coda juubeldust 
tunda. Ja tema reserveeritus 
näib III vaatuse taustal olevat 
õigustatud – prints ju murrab 
talle antud truudusvande, mis 
sest et eksikombel.

Aga Anna Roberta Ottilie 
teeb printsi eksituse mõisteta-
vaks – ta on tõesti Odette’i tei-
ne pool. Kui Odette on raske-
meelne ja väärikas, siis Ottilie 
mõjub ülemeeliku, vingerpusse 
armastava tütarlapsena, kes isa 

Rotbart’i soovil printsi võrgu-
tab. (Muide, suurepärane silm-
side ja kontakt Anatoli Arhan-
gelski Rotbart’i ja Anna Rober-
ta Ottilie vahel – isa tahe an-
nab Musta Luige tembutami-
sele fookuse ja jõu.) Anna Ro-
berta Ottilie võrgutab printsi 
lustlikult, tema tegudes peaae-
gu puuduvad halvad tagamõt-
ted: see on oma võimete proo-
vilepanek, võistlus Odette’i (või 
iseenda) tõsidusega.

Vallatu trikster
Temas on vallatut triksterit, 
kes veab inimesi ninapidi lõbu- 
ja mänguhimust. Ning prints 
reageerib naise võludele sama 
usaldusega, mida Odette tun-
dis lõpuks mehe vastu: järve 
ääres võis ju Odette olla mõt-
lik ja oma saatuse pärast mu-
res, aga siin, ballil võib ju val-
latleda, sest kohe-kohe saab ku-
ri võluvõim murtud – või vähe-
malt nõnda tundus see print-
sile.

Veelgi enam: I vaatuse 
taustal sobis Ottilie vallatle-
mine printsi meelelaadiga isegi 
rohkem kui Odette’i väljapee-
tus – just sellist südamedaa-
mi näis prints otsivatki! See-
tõttu prints ei reeda südames 
Odette’i, sest Must Luik on 
tõepoolest Valge teine ja üld-
segi mitte tume külg. Nii et kui 
printsi eksitus välja tuleb, näib 
tema ahastus olevat kahekord-
ne: ühelt poolt antud sõnast 

taganemine ja teiselt poolt ka 
lustilise unistuse häving.

Eelnimetatu sundis IV vaa-
tuses jälgima tavalisest suu-
rema tähelepanuga printsi ja 
Odette’i taaskohtumist. Print-
si kahetsuse siiruses pole min-
git kahtlust – ja see siirus, te-
ma ehe ahastus suudab üle-
tada Anna Roberta Odette’i 
pettumuse. Prints haarab ta 
oma embusse ning teineteise-
le silma vaadates keerutavad 
nad aeglaselt paigal: iga pöö-
re kasvatab printsi andestus-
soovi, mis leiab Odette’is vas-
tukaja, kuni lõpuks Odette an-
nab printsile andeks kõik: nii 
mineviku, oleviku kui ka tule-
vikus ette tulevad eksimused. 
Sellise vabandamis- ja andes-
tusprotsessi tunnistamine on 
harukordne ja vaimustav ko-
gemus. Just andestuse (mitte 
üksnes armastuse) vägi on see, 
mis alistab Rotbart’i kurjuse, 
sest sellel puudub kasvulava ja 
koht, kust kinni haarata.

Odette saab jälle inimeseks 
ning koos printsiga ootab neid 
ees keeruline, kuid ühine tule-
vik kuningriigi valitsejatena – 
ja nii on Anna Roberta Odette  
elav kinnitus Paulo Coelho sõ-
nadele «Zahirist»: andestuse 
jõud, mis ilmneb armastuse 
kaudu, suudab elu positiivses 
suunas muuta.

*Lavanimena eelistab Anna Roberta 
Lahesoo oma perenimest loobuda.
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Anna Roberta Odette’ina «Luikede järves».  fotod: rünno lahesoo

Anna Roberta Odette’ina «Luikede järves», partneriks Kealan Mc-
Laughlin Siegfridina.  

Anna Roberta Odette 
mõjub sihiteadliku 
noore naisena, 
kel on kogemus 
ka armastuse 
heitlikkusega.


