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 KULTUUR
NUKU teatris esietendub „Tuulte pöörises”
Pühapäeval esietendub NUKU 
teatris August Kitzbergi „Tuulte 
pöörises”. Lavastaja on Mihkel 
Kohava (EMTA lavakunstikool), 
muusika autor Kristjan Kannu-

kene. Osades on Lena Barbara 
Luhse, Maris Lüüs, Kaarel Pog-
ga, Oskar Punga ja Oskar See-
man (EMTA 29. lennu üliõpila-
sed) jt. EPL

Oscarite laureaat „Parasiit” ETV2-s
Ööl vastu esmaspäeva nelja Oscariga, sh 
parima filmi omaga pärjatud Lõuna-Korea 
filmi „Parasiit” näevad Eesti televaatajad 
täna kell 21.30 ETV2-s. „Parasiit” on pälvinud 
Oscarite kõrval ka palju muid auhindu. EPL
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F
erenc Lehári operett 
„Krahv Luxemburg” jõu-
dis viiendat korda Esto-
nia lavale. Tõsiusksed 
ooperisõbrad kipuvad 

vahel opereti peale nina kirt-
sutama, aga asjatult. Operet-
ti on vaja kõikidele: publiku-
le, teatrimajadele, aga eelkõige 
lauljatele. Mujalt ei leia sellist 
lavalist kogemust ja kooli, mis 
virgutab artistlikkust, paneb 
liikuma ja looma karaktereid 
ka muusikaväliste vahenditega 
ning õpetab laval sõna kasuta-
ma. Ja selle juurde käivad ena-

„Krahv Luxemburg” 
pani noorema solistide 
ansambli proovile

Krahv Luxemburgi nimirollis 
säras ilusa tämbriga tenor 
Reigo Tamm, kellele loodus 
on peale hääle andnud ka 
hea liikuvuse.

Fotod: Rauno Volmar

Saksa kooliga lavastaja 
Thomas Mika oli opereti 
„Krahv Luxemburg” lavale 
toomiseks väga hea valik.

Ruth Alaküla
ERR-i muusikatoimetaja

ARVUSTUS

Ferenc Lehári operett
Libreto autorid: Alfred Maria Willner ja 
Robert Bodanzky
Dirigendid: Jüri Alperten, Kaspar Mänd, 
Risto Joost
Lavastaja ja kunstnik: Thomas Mika
Osades: Reigo Tamm või Mati Turi, Heldur 
Harry Põlda või Jaak Jõekallas, René Soom 
või Mart Laur, Helen Lokuta või Janne 
Ševtšenko, Kadri Nirgi, Elina Nechayeva või 
Kadri Kõrvek, Juuli Lill või Aule Urb
Esietendus rahvusooperis Estonia 24. 
jaanuaril.

LAVASTUS
„Krahv Luxemburg”

masti veel keerukad vokaal-
partiid. Kõik kokku on iga 
laulja jaoks tõeline prooviki-
vi. Seetõttu on tore, et seekord-
ses lavastuses lööb kaasa hulk 
noori, kellele tuleb enda selles 
žanris proovilepanek kindlas-
ti kasuks.

Reigo Tamme ilus tämber
Lavastaja � omas Mika valis 
esimest esietendust laulma 
noorema solistide ansambli. 
Krahv Luxemburgi nimirol-
lis säras ilusa tämbriga tenor 
Reigo Tamm, kellele loodus 
on peale hääle andnud kaasa 
ka hea liikuvuse. Tamme loo-
dud krahvi rollis oli palju poi-
silikku energiat. Ent jäi puu-
du karakteri väljajoonistamise 
selgusest, milles oleks lavasta-
ja suurem abi ilmselt kõikide 
artistide puhul ära kulunud. 
Publikuga kohtudes kinnitas 
Tamm, et võttis prooviperioo-
diga neli kilo alla. Seegi näitab, 
kui intensiivset (ja kasulikku) 

tööd näitlejad operetilaval tee-
vad. Krahv Luxemburgi unis-
tuste daami Angèle Didier’d 
kehastanud Janne Ševtšenkol 
on jahedat sarmi ja aristok-
raatlikku hoiakut, mis annab 
tema kehastatud 
kõrgseltskonna-
daamidele usuta-
vust. See omadus 
on kindlasti õpi-
tav, aga maatõugu 
näitlejarahva seast 
seda tihti ei leia. 
Esietendusel var-
jutas muidu vokaalselt õnnes-
tunud etteastet madala regist-
ri kohatine orkestrihelide alla 
mattumine.

Mart Lauri kehastatud Basil 
Basilowitschis oli parajal mää-
ral koomikat ja esituses jäi ruu-
mi kenasti kõlavatele muusika-
numbritele. Ta lõi märksa süm-
paatsemana mõjuva lavakuju 
kui René Soom, kelle krahv oli 
pigem ülevõlli karikatuur, mis-
tõttu ei saanud tema lootuse-

tema esimese ooperiteatri 
lavastusega. Thomas Mika 
on aastaid tegutsenud suur-
tes ooperiteatrites kunstniku-
na, peaasjalikult balletilavas-
tuste juures. Ta oli ka Toomas 
Eduri „Luikede järve” visuaal-
se maailma looja. Mika on rää-
kinud, et alustas ka selle lavas-
tuse ettevalmistamist kujundu-
sest. Kui valmisid kaks suurt 
lavapilti, oli selge, kes ja kui-
das seal tegutsema hakkab. 
Opereti lavakujundus on väga 
ilus, eriti kaunis on lummava 
valguse ja kaunite kostüümi-
dega teine vaatus.

Lavastaja soovil on operetti 
kõvasti lühendatud. See kur-
vastab andunud operetisõpru, 
kuid teeb rõõmu tavapubliku-
le. Tänu sellele liigub tegevus 
kiiremini, selgemini ja hoog-
samalt. Lavastus iseenesest on 
klassikaline ja meeldivalt pre-
tensioonitu. Kindlasti oleks 
tore, kui teatriskäik pakuks 
meelte naudingute kõrval ka 
vaimset proovikivi.

Kõige suurem samm teel 
täiuslikkuse poole on uues 
lavastuses astuda kooril. Väi-
ke koor kõlas ebaühtlaselt, oli 
harali ja logises. Ka orkestri ja 
solistide vahekord tahab tim-
mimist. Wagneri lauljatel pole 
probleemi enda kuuldavaks 
tegemisega, aga väiksema hääle-
materjaliga artistide puhul ei 
jõua esitus alati publikuni.

Operett on õhtumaade kul-
tuuri osa. Ja sellepärast peab 
seda publikule pakkuma, iga 
kord veidi täpsemalt, vaimuka-
malt ja kvaliteetsemalt, tõstes 
iga lavastuse, etenduse ja ette-
astega latti veidi kõrgemale. 1

Tõsiusksed ooperisõbrad 
kipuvad vahel opereti peale 

nina kirtsutama, aga 
asjatult. Operetti on vaja 
kõigile: publikule, teatri-

majadele, aga eelkõige 
lauljatele.

tutele armastusepüüdlustele 
kaasa elada. Suurima aplausi 
teenis esietendusel Juuli Lill 
oma pisikese krahvinna Sta-
sa Kokozowi rolli eest. Lil-
le krahvinnas olid tasakaalus 

mäng ja laul, lavaline enese-
kindlus ja tähelepanuväärne 
koomikataju.

Teise koosseisu peaosades 
laulsid meie kaks silmapaist-
vat ooperilauljat Helen Loku-
ta ja Mati Turi, kelle loodud 
lavakujude seas on ka Wag-
neri suurrollid. Nad tõid osa-
täitmistesse oma sügava muu-
sikalise kogemuse ja tõsiduse. 
Lokutal on imetlusväärne või-
me laulda väga erinevat muusi-

kat, kehastada nii poisikesi kui 
ka suurilmadaame ja laulda 
nii metso kui ka soprani par-
tiisid. Lavastaja tahtel kõlab 
seekordses lavastuses ka killu-
ke Lehári sõbra Puccini oope-
rist „Boheem” ja Helen Loku-
ta Mimi aaria oli üks opereti 
mõjusamaid hetki.

Diktsiooniprobleemid
Mati Turi artistlikkus ja 
vokaalne võime aitasid luua 
krahv Luxemburgi rolli, milles 
oli küll vähem kergust, aga sel-
levõrra rohkem tõsidust ja tõsi-
seltvõetavust. Kadri Kõrveki ja 
Elina Nechayeva Julietid olid 
mõlemad sümpaatsed ja sarmi-
kad. Meie kuulsaimas ooperi-
lauljas Nechayevas oli vahest 
rohkem jõudu ja enese maks-
mapanemist ning tema ülemi-
ne register säras tuntud headu-
ses. Aastatega lisandub hääl-
de kindlasti ümarust ja soojust 
ning küllap tantsunumbrites-
se kindlust ja elegantsi. Aga 
eriti opereti puhul on väga 
kahju, kui ei saa ühestki laul-
dud sõnast aru. Helgi Sallo ja 
Katrin Karisma suutsid omal 
ajal teksti publikuni tuua, nii 
et teoreetiliselt peaks see isegi 
sopranite puhul võimalik ole-
ma. Ka Aule Urbi krahvin-
na Kokozowi muidu särtsaka 
osatäitmise mõju võis kesise-
maks jääda just kehvapoolse 
diktsiooni tõttu.

Operett tahab täpsust, kõik 
peab kokku kõlama nagu õli-
tatud masinavärk, jättes spon-
taanse ja kerge mulje. Sellepä-
rast on saksa kooliga lavastaja 
väga hea valik Eestis operetti 
lavale tooma. Olgu või tegu 

Kindlasti oleks tore, kui teatris-
käik pakuks meelte naudingute 
kõrval ka vaimset proovikivi.


