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Selline üritab tema sõpra 
Mitchi püünistesse püüda! Ja 
Georgi Blanche saab sellest suu-
repäraselt aru. Tal ei ole enam 
lootust millelegi paremale kui 
hullumaja/haigla turvalised sei-
nad ja kindel lobi. Arhangelski 
Stanleys on ägedusest hoolima-
ta liigutavat õrnust Stella vas-
tu – pole ime, et Navasardyani 
Stella mehest kümne küünega 
kinni hoiab.

Esietenduste täismajad an-
navad lootust, et ballett jääb 
repertuaari veel kauaks ja ar-
tistidel on aega oma rolle vii-
mistelda, lisada värve ja tun-
deid mitte ainult suurtesse mo-
mentidesse, vaid ka väikestes-
se hetkedesse – et näidata: iha 
ei ole üksnes iharus, vaid ka 
püünis parema elu peale saa-
miseks.

Varun endale tunnikese li-
saaega karabinjeeridega kisk-
lemiseks, aga selgub, et paberi-
tükikese näitamine muundab 
kerberosliku oleku šarmantseks 
naeratuseks. Punase vaiba ees 
peatuvad järjest sitikmustad li-
musiinid, süljates välja skandi-
naavialikku kasvu kaunitare, 
kel sametkleidi slepp raskelt jä-
rele lohiseb.

Hoolimata sellest, et moe-
politseinikud häbistavad ette 
kõiki, kel julgust kanda hooaja 
avaõhtul punast (teatri sisus-
tussameti värv), näib see koos 
musta ja sinisega olevat moes. 
Mehed ilutsevad maani karus-
nahkse äärisega keepides, vea-
tud lakk-kingad läikimas. 

Ehted sädelevad ja maail-
ma kaunimad inimesed näita-
vad armulikult oma valgenda-
tud hambaid nende ümber rü-
selevatele bloknootidega rel-
vastatud reporteritele, kes tu-
listavad küsimusi välklampi-
de kanonaadi. Scusi, sinjoora! 
saan ma etteheitva pilgu osa-
liseks. Minu tundmatu kau-
bamärgi kingad on rüvetanud 

Carla Bruni laadse iluduse siid-
kleidi saba.

Minu looži täidavad kahe 
imposantse matrooni print-
sesslõikelised siidtualetid. Ju-
veelidest rõhutud daamide sel-
fikultuse jumalanna teenimi-
seks on loomulikult parim just 
minu istekoht. Ootan naerata-
des. Poole tunni pärast mee-
nutan tehtud sõbralikkusega, 
et etenduse alguseni on mi-
nut. Pääsen oma kohale alles 
siis, kui maestro, teatri peadi-
rigent Riccardo Chailly pulti 
asub. Itaalia hümni ei näi kee-
gi kaasa laulvat.

Mario Martone lavastatud 
veristlik meistriteos, Umberto 
Giordano «Andrea Chenier» oli 
teatri laval viimati 32 aastat ta-
gasi. Uuslavastus presenteerib 
parimas mõttes La Scala tra-
ditsioone. Siin juba Verdit mõ-
nitada ei lubata. Ursula Patza-
ki eksimatu maitsega 18. sajan-
di stiilis kostüümid resoneeri-
vad Margherita Palli mõõdu-
kalt sümbolistliku kujunduse-
ga. Esimesena avab suu Coig-
ny’ palee teenrit, tulevast revo-

lutsioonijuhti Gerardi kehastav 
bariton Luca Salsi.

Ootused on nii üles kruvi-
tud, et tunnen, kuidas kõhus 
hakkab kasvama pettumus. 
Kuni äkki kostab kuskilt minu 
alt eriliselt särav, ümar ja peh-
me, aga erakordse kõlaga hääl. 
Ma kukun peaaegu üle rõdu ää-
re. Jah, see ongi Anna Netreb-
ko. Ma olen kuulanud kõiki te-
ma albumeid ja arvan ta häält 
tundvat päris hästi – aga selle 
elav kuulmine teatri akustikas 
on midagi sõnadele alistamatut.

Ka Itaalia lauljate taustal 
paistab silma tema vapusta-
valt sundimatu tehnika, imet-
lusväärne fileerimisoskus, tun-
nete intensiivsus. Tema kaasa 
elus ja ooperis, Yusif Eyvazovi 
ilmumine naelutab publiku lõp-
likult. Kuigi tenori esimeses aa-
rias pole aplausikohta ette näh-
tud, plaksutatakse ja braavo-
tatakse veidi häbelikult. Tub-
li poiss! Ta pole tehniliselt nii 
täiuslik kui Anna, aga ta hääl 
on kaasakiskuvalt ilus, laval-
olek majesteetlik.

Maestro Chailly juhatab nii, 
nagu laulaks ta kõike kaasa. 
Järgmise päeva lehtedest loen, 
et ta olevatki kaasa laulnud. 
Trionfo delle tenore! «Ootamatu 
triumf!» kisendavad pealkirjad. 
Eelmise õhtu etendust võtavad 
arvustada kõik hommikused le-
hed. Hukkamõistu osaks saa-
vad nii peaminister kui ka pre-
sident, kes arvasid heaks eten-
dusele ilmumata jätta.

Terve linn teab, et aplaus 
kestis 11 minutit. Selle jooksul 
tabab esitajaid lillesadu. Algul 
heidetakse vaid õisi, siis aga 
hakkavad lendama pompoos-
sed kilesse mässitud roosibuke-
tid. Hüüan mõttes Ambrosiust 
appi, et need esipaari päid ei ta-
baks. Kõrvulukustavate pauku-
de saatel täitub õhk kuldkon-
fettidest.

Järgmisel päeval on kõik 
restoranid suletud. Raudteejaa-
ma kõrval pisikeses trattoria’s 
laiutab noormees leti taga käsi 
– täna on Madonna püha, süüa 
ei pakuta. Kas olete siin puh-
kusel, pärib ta viisakalt. Vas-
tust kuuldes jääb ta mind jõl-
litama nagu tonti. «Giovanni, 
Luca, venite qui! Questa signo-
ra e stato a prima della Scala!» 
(«Tulge siia! See sinjoora käis 
La Scala hooaja avaõhtul»). 
Giovanni ja Luca leiavad ta-
garuumist nii jääsalatit kui ka 
mozzarella’t, tomateid ja pes-
tot, ning segavad mulle salati. 
Lahkudes sunnivad mind kin-
giks kaasa võtma parimat Itaa-
lia šokolaadi.

«Una persona importantissi-
ma!» («Väga tähtis isik») sosis-
tavad nad, kui uks kinni langeb.

Anatoli Arhangelski (Stanley) ja Luana Georg (Blanche).  foto: harri rospu
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