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ülevaade, milline õpetaja võiks mulle 
kõige paremini sobida. Rudolf Piernay 
oli üks kahest valikust. Esmalt taht-
sin õppida Londonis Teele õpetaja Sue 
McCullochi juures, kellega olin enne 
Guildhalli muusika- ja teatrikooli sisse-
astumist kohtunud ning tema õpeta-
misstiiliga tutvunud. Kahjuks ei võtnud 
ta tol aastal uusi õpilasi ja nii võttis pro-
fessor Piernay mu enda käe alla. Nad on 
väga erinevad õpetajad, aga mõlemad 
oma ala ühed parimad. 

Piernay andis kunagi ka Eesti muu-
sika- ja teatriakadeemias kurikuulsa 
meistrikursuse, mil ta purustas oma 
nõudlikkusega ka kõige uhkemate 
lauljate enesekindluse. Tema tead-
mised on imetlusväärsed, aga nõud-
likkus legendaarne. 
Piernay on mulle isegi sellest meistri-
kursusest rääkinud ning Eestit mee-
nutanud. Ta ütles, et tal on kahju, et 
teda uuesti ei kutsutud. Ta on tõesti 
väga nõudlik ja mitte ükski pisiasi ei jää 
märkamatuks, aga just need omadused 
tema õpetuses on kandunud minu kui 
lauljani. Need eristavad minu ja mu töö-
eetika mõnest teisest. 

Kas tema juures õppida polnud psüh-
holoogiliselt raske? 
Kohtasin härra Piernayt alles meie esi-
meses laulutunnis Guildhallis ja see on 
suhteliselt tavapäratu. Olin kuulnud neid 
hirmulugusid, kuidas tema õpilased nut-
tes toast välja jooksevad, nii et olin selleks 
vaimselt valmistunud. Mäletan, et mu 
perekond küsis minult ootusärevalt „Kui-
das oli?!“ ja ma vastasin: „Just nii, nagu 
ma arvasin – kohutav!“ Sel hetkel otsusta-
sin, et edasi saab minna ainult paremaks 
ja niikaua kui mina olen töökas ja ette-
valmistatud, ei saa midagi valesti minna. 
Arvan, et meie töösuhtele aitas väga kaasa 
see, et ma mõistan tema musta huumo-
rit: laused, mille peale mõni teine õpilane 
olekski ruumist lahkunud, on minu mee-
lest lihtsalt naljakad. Näiteks ühel päeval 
küsis ta minult, kas ma ise kuulsin, et 
laulsin madalalt. Ma muidugi vastasin 
jaatavalt. Ja tema ütles: „Väga hea, sest 
vastasel juhul oleksin soovitanud sul Ees-
tisse tagasi minna ja hakata bussigiidiks!“ 

Kas oli psühholoogiliselt raske? Ei, 
hoopis vastupidi! Minu õpingute ajal 
tuli ette väga raskeid hetki, kus mu ter-
vis ei olnud just kõige parem. Bakalau-
reuseõppe viimasel aastal oli olukord 
juba nii kehv, et tagantjärele on mu isa 
tunnistanud, et tundis hirmu, kas ma 
üldse õpingud lõpetan. Aga õpetaja tuli 
mulle appi ja tõi mu käekõrval sellest 
olukorrast välja. 

Nii et musta huumori taga võib pei-
dus olla väga pühendunud õpetaja. 
Eks kõik, mis ei tapa, teeb tugeva-
maks. Teele Jõksi juurest tulnuna 
olid ehk ka juba mõnevõrra ette val-
mistatud. 
Teele oli samuti väga nõudlik, aga väga 
palju kannatlikum. Suur erinevus on ka 

selles, kas õppida mees- või naisõpeta-
jaga. On asju, millesse naised oskavad 
lihtsalt taktitundelisemalt suhtuda. 

Sinu suur edu on paljuski seotud 
Baieri riigiooperi ooperistuudioga. 
Kuidas sa sinna sattusid? 
Kui mu magistriõpingud hakkasid lõp-
pema, plaanisin edasi õppida Guildhalli 
ooperikursusel. Tegin sinna detsembris 
katsed ning olin endale koha kindlusta-
nud. Arvasin, et kaks aastat turvalises 
koolikeskkonnas rolle teha oleks mulle 
väga kasulik. Samal ajal tahtsin hakata 
vaikselt Saksamaale ooperistuudiotesse 
kandideerima, sest see oleks olnud 
pärast ooperikursust järgmine samm. 
Mõtlesin, et esimesel korral ei pruugi 
õnnestuda, aga tahaksin ennast neile 
tutvustada ning nii-öelda palli veerema 
panna. See oli tohutu õnn, et mul õnnes-
tus Baieri riigiooperi ooperistuudiosse 
sisse saada. Minu sisseastumisaastal oli 
katsetajaid ligi tuhat. Mäletan nii selgelt, 
kuidas inimesi saadeti järjest koju ning 
me ootasime kahepäevaste katsete lõpus 
ukse taga. Olin nii pabinas, et ei mõist-
nud enam päriselt olukorda. Mu Iis-
raelist pärit kolleeg ütles: „Meid on siin 
neli, üks igast häälerühmast. Mis sinu 
arvates juhtuda saab?“ Selle mõttega 
harjumine võttis mul ikka kõvasti aega! 

Kui sageli pole Eesti lauljatel veel 
30aastasena haridustee lõppenud, 
siis sina oled väga hästi graafikus 
püsinud. Kas oled tundnud ka sur-
vet välimuse osas? Mulle näib, et 
ooperilauljad sarnanevad üha enam 
supermodellidega, kuigi pikkus pole 
naiste puhul alati väärtus. Tean, et 
ühele 180  cm pikale suurepärasele 
kergele sopranile öeldi Viinis, et 
tal pole mõtet laulmist õppida, sest 
tema hääleliik ja välimus ei anna 
talle tööd. 
Eks see on tundlik teema. Tõsi, välimu-
sele pannakse rohkem rõhku kui varem. 
Kui ooper tuuakse juba kinolinale ja 
koduteleritesse HD-pildis, siis seab see 
paratamatult teatud nõudmised, et mui-
nasjutt oleks usutav. 

Ühtlasi on lavastajatel aina sürrea-
listlikumad ideed. Seetõttu on toodud 
teatritesse ka väga palju uuenduslikke 
lahendusi, nagu rakmetes rippumine või 
vees ujumine. Kõige sellega kaasamine-
kuks on vaja ka vastupidavust ja füüsilist 
vormi. 

Mängisin hiljuti tantsija Esmeralda 
rolli Smetana ooperis „Müüdud mõrsja“. 
Selleks rippusin rakmetega kümne 
meetri kõrgusel ning pidin nii laval 
kui ka lae all esitama suhteliselt nõud-
liku koreograafia. Paljud küsisid minult 
hiljem, kas olen tantsimisega tegele-
nud – tegelikult ei ole. Selle fantaasia 

publikuni viimiseks oli vaja üle saada 
kõrgusekartusest. 

Kas ooperistuudio töö jätab ka vaba 
aega, et end füüsiliselt arendada? 
Ooperistuudios on seitsmepäevane töö-
nädal väga tavaline, sest peale etenduste 
ooperimajas, tavaliste laulutundide ja 
proovide anname ka väga palju kont-
serte sponsoritele, kes meie haridust 
siin toetavad. Seda, mis tempos me siin 
töötame, on raske ette kujutada. 

Kas hääle nii suure koormuse juu-
res on kehtestatud ka mingi piir, kui 
palju tohib päevas laulda? 
Seaduses on küll ette nähtud teatud 
normid, aga kahjuks juhtub tihtilugu, 
et neist vaadatakse mööda. Lõpuks vas-
tutan ainult mina ise enda ja oma hääle 
ning tervise eest. Sellest lähtuvalt pean 
tegema ka valiku, näiteks mitte igas 
proovis täishäälega laulma ning vahel 
lõunapausil puhkama või võimalusel 
isegi magama. Sellist luksust, et enne 
õhtust etendust on terve päev vaba, meil 
siin ei ole. Tihtilugu olen päeval tunde 
ühe lavastuse proovis ja siis lähen õhtul 
teise etendusega lavale. 

Kas rollist on õigus keelduda, kui 
pead seda endale sobimatuks? 
Ooperistuudios on see väga keeruline … 
Meilt oodatakse pigem kõigi ette antud 
rollide täitmist. Nii olen mina käinud 
Baieri ooperimaja laval ka näiteks metso-
soprani rollis, kui kahenädalase ette-
teatamisega vallandati üks tüdruk, kes 
pidi „Figaro pulmas“ üles astuma. Nii 
lühikese etteteatamisega oli neile parim 
variant mind ühe lilleneiu kostüümi 
sisse panna. Rollide jaotamise eest vas-
tutavad inimesed on piisavalt asjatund-
likud, et mitte teha rumalaid otsuseid, 
ning nad tunnevad meid praeguseks 
juba nii hästi, et teavad, mida saab meile 
usaldada ja mida mitte. 

Millises rollis debüteerisid Baieri 
riigi ooperi laval? Ega see olnud ometi 
paaž Verdi „Maskiballis“? 
Oli jah! 

Puhas ooperiklassika! Selle rolliga 
on alustanud peaaegu kõik kerged 
lüürilised sopranid … 
See oli kõige stressirohkem debüüt. Sel-
les lavastuses oli minu roll lavale joosta, 
oma lause kiirelt ära laulda ning kohe 
maha joosta. Aga oluline on siinkohal 
märkida, et korduvate etenduste puhul 
ei ole meil võimalust laval proovi teha. 
Niisiis oli see esimene kord, kui ma 
lavale sain, orkestrit ja akustikat kuul-
sin. Kui lavalt maha astusin, oli see paar 
minutit mu mälust kui välja puhutud. 
Mul polnud aimugi, mida ma just tegin 

ja kas ma üldse õigel kohal õiget asja 
laulsin! 

Tõeline vetteviskamine! Kui kaua olid 
enne seda stuudios õppida saanud? 
Olin enne seda Münchenis olnud vaid 
kuukese. 

Nüüdseks oled laulnud juba suure 
hulga rolle. Kas Fachi-truud saksla-
sed on su hääle juba täpselt mõnda 
liiki paika pannud? 
Olen ausalt öeldes siin olemise ajal päris 
palju vokaalselt muutunud ning hääl on 
liikunud natukene suuremas suunas, 
kui algul arvata võis. Praegu kvalifitsee-
run lüüriliseks sopraniks. 

Kui palju sul kahe hooaja jooksul on 
rolle kogunenud? 
Kaksteist rolli olen laval mänginud ning 
nüüd jäi pandeemia tõttu kaks lava-
debüüti kahjuks ära. Ma väga loodan, 
et „Mignon“, millega viimastel kuudel 
väga palju tööd tegime, jõuab ikkagi ühel 
hetkel lavale. Selles lavastuses mängin 
nimirolli, mida tõepoolest on laulnud 
tavaliselt metsosopranid. Selles lavastu-
ses õnnestus meil üks aaria ja duett veidi 
kõrgemale transponeerida, aga kindla 
peale on tegemist ühega neist juhtumi-
test, kus saab väga hästi minu tugeva 
keskregistri realiseerida. Suveks oli veel 
graafikus kaks osa, Gianetta Donizetti 
„Armujoogis“ ja Denise Tipetti „Knot 
Gardenis“, aga keegi ei tea praegu, kas 
saan neid teha või mitte … 

Sina oled nüüd kolmas eesti laulja-
tar, kelle partner on olnud miljonite 
iidol Jonas Kaufmann. Kas niisuguse 
superstaariga arvestatakse teatris 
kuidagi eriliselt? 
Jonas Kaufmanniga oli mul võimalus tut-
vuda juba varem, oma viimasel magistri-
aastal Londonis. Ta andis Barbicanis 
kontserdi, kus laulis Richard Straussi 
„Nelja viimast laulu“ – see tsükkel kõlas 
tenori esituses esimest korda. Päev enne 
kontserti oli aga Milton Courtis avalik 
vestlus, kus valitud Guildhalli õpilased, 
mina nende hulgas, said Kaufmanni 
publiku ees intervjueerida. Kui üritus 
sai läbi, oli Kaufmann üllatunud, et aeg 
oli läinud nii kiiresti ja me olime saanud 
nii vähe küsida, ning ta otsustas meiega 
lihtsalt lava taga teetassi juures pikemalt 
juttu ajada. Erakordselt soe ja siiras ini-
mene! Temaga nüüd koos töötades ja 
hiljem kohtudes – tema abikaasa Chris-
tiane Lutz on meie „Mignoni“ lavastaja – 
on mulje sama. Küll aga peab ütlema, et 
prooviruumis on ta väga nõudlik nii enda 
kui ka kõigi teiste vastu. Mis puutub teat-
risse, siis eriti Münchenis, tema kodu-
teatris, on küll õhkkond veidi teine, kui 
Kaufmann mängib. Näiteks meie selle 
aasta uuslavastus, Korngoldi „Surnud 
linn“, sai kõige pikemad aplausid, mida 
olen eales kuulnud – ja mitte ainult esi-
etendusel, vaid igal õhtul! Teatrid kaht-
lemata hindavad ja hoiavad sellist artisti. 

Järg pöördel.
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