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Algab Aasia sõnatu teatri festival Raamat Eesti LGBT-inimeste elust Narvas toimub iDeeJazzi festival 
25.–29. oktoobril Viimsi Artiumis, ERM-is ja 
Tartu Uues Teatris toimuval Aasia sõnatu 
teatri festivalil „1000 kurge“ esinevad Jaapa-
ni ja Lõuna-Korea artistid. Märksõnadeks on 
tunnetus, liikumine, tants ja muusika. EPL

Eesti LGBT ühing annab sel nädalal välja 
kogumiku „Kalevi alt välja. LGBT+-inimeste 
lugusid 19. ja 20. sajandi Eestist“. Raamatu 
toimetajad on Rebeka Põldsam, Vahur Aab-
rams ja Andreas Kalkun. EPL

27.–28. oktoobril toimub Nar-
vas rahvusvaheline džäss- ja 
rütmimuusika festival iDee-
Jazz, mis toob TÜ Narva kol-
ledži improviseeritud lava-

le artiste Eestist, Lätist, Põh-
jamaadest, Austriast, Itaaliast 
ja Kuubalt. Festivali avab Raul 
Vaigla Fusion 4tet Vaigla 60. 
sünnipäeva puhul. EPL

Kristel Pärtna Euridyke mõjus siiralt.

Elina Nechayevale sobib Eurydike roll 
nii hääle kui ka karakteri poolest. 

Eurydike oli rõõmsalt valmis vastu astu-
ma kõigile saatuse pakutavatele raskus-
tele, peaasi et poleks igav.

Kristel Pärtna, kes laulis esimesel esi-
etendusel, oli laval loomulik ja soe. Tema 
Euridykes võis näha arengut: armastust 
igatsevast naisest uljaks bakhandiks. 
Oma siirusega erines ta aga tuntavalt üle 
mängivate austajate ansamblist.

Lavastuse suurte õnnestumiste hulka 
võib arvata ka Heldur Harry Põlda rolli 
nimiosalise Orpheusena. Põhjuseks mit-
te ainult vokaal, vaid seekord eelkõige 
viiulimänguoskus, mis võimaldas tal laval 
ka olulist viiulipartiid esitada. Kujutan 
ette, kui raske on pillimängult laulmise-
le ümber lülituda. Teise Orpheuse Oli-
ver Kuusiku Hiiu kandle soolo jäi Põl-
da esitusele ulatuselt ja meisterlikkuselt 
mõnevõrra alla, aga see idee oli suurepä-
rane ja teostus sarmikas.

Kuulikindel Avalik Arvamus
Hästi kõlas Tamar Nugis Jupiteri rollis. 
Rauno Elpi loodud peajumala kujus oli 
rohkem otsustavust ja karmust. Reigo
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Hästi kõlas Tamar Nugis Jupiteri rollis. 
Rauno Elpi loodud peajumala kujus oli 
rohkem otsustavust ja karmust. Reigo

Elina Nechayevale sobib Eurydike roll 
nii hääle kui ka karakteri poolest. 

Tamm allilmajumala Pluto rollis oli 
võluv nii laulu- kui ka eriti tantsunumb-
rites, kuid ta kipub ennast osast osasse 
kordama.

Mängu juhtiva Avaliku Arvamuse kuju 
on tegijate soovil Muhu seeliku, kuulives-
ti ja habeme abil silmapaistvalt koledaks 
muudetud. Toredam oleks elada maail-
mas, kus avalik arvamus pole kuulikindel 
ega ka kole. Juuli Lill püüdis kujus leida 
rohkem koomilisi jooni. Paremini mõjus 
Annaliisa Pillaku läbinisti tõsine roll.

John Styxi rolliga paistis silma Mehis 
Tiits, kes pani oma Boiootia-meenutuse 
ilusti kõlama. Tähelepanuväärne oli ka 
Karis Trassi ja Helen Lokuta ulmeline 
vorm Ateena rollis ja Janne Ševtšenko 
oskus ketsidega teismeliseks Cupidoks 
ümber kehastuda.

Eklektiline koreograafia
Siiski seiskub enamasti koos muusika-
ga ka kogu lavastuse rütm ja voolavus. 

Eesti operetile omaselt kipuvad sõnalised 
osad taas laiali lagunema, pinge ja ener-
gia kaotama. Operetis on suur rõhk tant-
sunumbritel, mida esitasid seekord küla-
lissolistid. O� enbachi opereti haripunkt 
ongi lõpunumber „Galop infernal“, mis 
on üldtuntuks saanud kankaanina.

Koreograa� a oli meeldivalt eklektili-
ne, aga oma varieteelikkusega vastuolus 
muusikanumbrite ooperliku lähtekoha-
ga. Tantsustseenid, kus said ka lauljad 
osaleda – need on iseenesest alati väga 
toredad –, vajusid kohati hoomamatus-
se kaosesse.

Oma sära ja tulevärgiga suudab O� en-
bachi „Orpheus ja Eurydike“ kindlasti 
meelt lahutada, aga pikemas vaates teeb 
kurvaks, sest maailm, mille ainuke liiku-
mapanev jõud on piiritu egoism, kus pole 
kohta armastusel ega ka väärikusel, on 
masendav ja lootusetu. Mis sest, et põr-
gulikus kabarees voolab vein, kerkivad 
seelikuservad ja jätkub pidu. 1

J. Offenbachi operett
Lavastaja Liis Kolle, muusikajuht Arvo Volmer
Kunstnik Jaagup Roomet, kostüümikunstnik Reili Evart, 
valguskunstnik René Liivamägi, koreograaf Dmitri Hatšenko
Nimiosas Heldur Harry Põlda ja Oliver Kuusik (külalisena), 
teistes rollides Kristel Pärtna, Elina Nechayeva (külali-
sena), Reigo Tamm, Mati Turi (külalisena), Annaliisa Pillak 
(külalisena), Juuli Lill, Kadri Nirgi, Carol Männamets, Janne 
Ševtšenko, Helen Lokuta, Karis Trass, Heli Veskus, Kadri 
Kõrvek, Tamar Nugis, Rauno Elp, René Soom, Aare Kodasma, 
Merit Kraav, Maria Leppoja, Mart Madiste, Mehis Tiits, Aule 
Urb, Triin Ella, Mart Laur, Tambet Kikas, Maris Liloson, Olga 
Palamartšuk, Rein Saar, Tiit Kaljund, Merje Uppin, Merilin 
Taul, Tiit Kaljund, Priit Kruusement ning rahvusooperi koor 
ja orkester
Esietendus Estonia rahvusooperis 30. septembril.

LAVASTUS
„Orpheus põrgus“

Heldur Harry Põlda 
osatäitmine nimiosalise 
Orpheusena on muljet-

avaldav.


