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T apa vallast pärit kam-
mermuusikute tähelend 
jätkub. Rahvusvahelisel 

muusikakonkursil Belgradis 
(International Music Com-
petition) saavutasid klarnetist 
Artjom Roditšenko ja pianist 
Darja Roditšenko 1. koha.

Duo kategoorias (kaks eri-
nevat instrumenti) konku-
reeris 18 muusikut kaheksast 
erinevast riigist – Poola, Uk-
raina, Itaalia, Eesti, Horvaa-
tia, Venemaa, Ungari, Hong 
Kong.

Rahvusvaheline žürii hin-
das Artjom ja Darja Roditšen-
ko esitlust 97,5 punktiga 100-
st ning kammermuusikud 
said selle tulemusega esimese 
koha diplomi. Konkursil osa-
lemine käis läbi interneti ja 
võidu toonud video salvestati 
telefoniga Rakveres. Esitust 
saab kuulata konkursi kodu-
lehel https://musiccompeti-
tion.eu.

Nende esitus jäi silma kon-
kursi žürii liikmele Helena 
Bergerile, kes saatis Ro-
ditšenkodele kutse osaleda 
hilissügisel toimuval rahvus-
vaheliste konkursside lipu-
laeval – Prantsusmaal Parii-
sis Leopold Bellani nimelise 
muusikute konkursi finaalis. 
Berger käis välja kaks kut-

Täna, 7. juunil saanuks 
maestro Eri Klas 80aastaseks. 
Maestro on oma pühendumi-
sega muusikale andnud meile 
kõige kallima ja huvitavama 
kingituse, mis meenutamata-
gi meeles.

Eri Klas: „Minu väljaütle-
mised on öeldud. Minu käest 
on ikka ja jälle küsitud, kas on 
mõni ooper või sümfoonia, 
mida oleksin tahtnud diri-
geerida? Ei ole, sest olen neid 
oopereid mitu ja mitu korda 
dirigeerinud. Kas on mõni 
teater, kus pole veel dirigee-
rinud? Ei ole, sest ma olen 
igas maailma otsas teatrites 
dirigeerinud. Aga ma ei väsi 
ütlemast, et Estonia teater on 
see maja, mis mulle on kõige 
olulisem.“

Kuigi Eri Klas on olnud 
mitmel pool peadirigendi 
ametis ja dirigeerinud orkest-
reid 40 riigis, tundis ta, et just 
Estonia teatris on see õige ko-
dune lõhn.

„Näiteks kui maakler müüb 
maja ja küpsetab seal enne 
klientide tulekut saia, hõiskab 
ostja juba uksel: „Oi, kui hea 
kodune lõhn siin on!“ Estonia 
teatris on grimmist, liimist 
ja lõuendist pannkookide 
küpsetamise lõhn – kodune 
lõhn,“ on Klas rääkinud.

Oma „sügissonaadis“ mõt-
les maestro, et tõmbaks veidi 
pidureid, annaks endale pisut 
puhkust. Aga Eri Klas polnud 

Eri Klas – eriti veetlev jutuvestja

suur ümberkehastuja. Ikka 
kolm tähtsat asja: muusika, 
muusika ja muusika.

Kuid maestro oli ka tea-
da-tuntud sõnameister, kuk-
kus tema suust sõnu nagu 
kuldmune. Mis tähendab 
seda, et Eri Klas võis rääkida 
mistahes teemal – muusikast, 
vahtralehtedest või hoopis 
kummalistest asjadest. Klasi 
endise abikaasa, Estonia teatri 
tantsija Ülle Ulla sõnul oli Eri 
eriti veetlev jutuvestja.

„Talle meeldis, et ma teda 
hoolega kuulasin. Nende aas-
tate jooksul, mil me koos ela-
sime, imetlesin tema võluvat 
mõju teistele inimestele. Üks-
kõik millisel kellaajal, ükskõik 
kus kohas, pööras kogu selts-
kond oma näo Eri poole, kes 
värvikalt oma kontsertidest 
rääkis. Muutusin ise kida-
keelseks ja õppisin tõepoolest 
kuulama. Elasin tema reisi-
muljetesse nii sisse, et oleks 

nagu ise kohal käinud,“ on 
Ülle Ulla öelnud.

Sõrm jääb peatuma Ülle 
Ulla raamatu erileheküljel, 
kus ta kirjutab, et ühel õh-
tusel ajal, uue aasta esimesel 
päeval, kui enam kedagi ei 
teadnud oodata, helises ukse-
kell. Ja ta leidis sealt naerusui-
se Eri, uueaasta õnnesoovid 
keelel ja šampanjapudel kaen-
las. Tookord olnud nad Sulev 
Nõmmikuga Kadrioru kohvi-
kus ikka veel uut aastat vastu 
võtnud, kui Eri, samme kodu 
poole seades, „juhtumisi“ tee 
Ülle juurde leidis.

„Korter muutus korraga 
rõõmsaks,“ meenutas Ülle. 
„Me istusime Eriga köögis ja 
ajasime juttu. Peamiselt rää-
kis Eri ja see oli otsast lõpuni 
naljakas. Ma polnud näinud 
kedagi, kes oleks nii nakata-
valt heatujuline ja lõbus.“

Marvi Taggo

Eri Klas juhata-
mas orkestrit 
Rahvusooper 
Estonia 107. hooaja 
avamisel. 
Foto: Ave Maria 
Mõistlik, 
et.wikipedia.org

Tapa valla muusikud saavutasid 
taas rahvusvahelise võidu

Artjom ja Darja Roditšenko. Foto: Alina Leopard

set, millest Belgradi konkursi 
võitjad saavad valida ühe: kas 
osaleda Leopold Bellani kon-
kursi finaalis duo kategoorias 
koos aastal 2019 või osaleda 
samal konkursil puhkpillide 
solistide kategoorias Artjom 
Roditšenkol üksinda aastal 

2020.
„Sel konkursil osalemine 

tähendaks meie jaoks sõitu 
Pariisi. Seal konkursil osa-
lemine on suur väljakutse ja 
kõikidest esitlustest tehak-
se otseülekanne konkursi 
kanalitesse,“ rääkis Artjom 

Roditšenko, mõeldes juba 
järgmisel konkursil osalemi-
se peale. Abikaasa Darja lisas: 
„Me ei ole veel otsustanud, 
kumma pakkumise vastu võ-
tame, aga ühe neist kindlasti!“

Belgradis toimunud kon-
kursil osalesid muusikud üle 
maailma. See on üks juhtiva-
maid rahvusvahelisi muusi-
kakonkursse maailmas alates 
aastast 2010. Konkursist on 
aegade jooksul osa võtnud 
rohkem kui 8 000 muusikut 
46 riigist, 540 linnast ja kuu-
lajate ning vaatajate koguarv 
alates 2010. aastast on enam 
kui 7,5 miljonit.

Eelmisel aastal võitsid Darja 
ja Artjom Roditšenko Rah-
vusvahelisel teaduse, kultuuri 
ja kunsti akadeemia kuree-
ritud muusikute konkursil 
Euro Media Star kammer-
ansamblite kategoorias Lau-
reate I Prix tiitli ning Artjom 
Roditšenko solistina ka Lau-
reate II Prix tiitli.

Roditšenkode igapäeva-
tööks on noorte tulevaste 
muusikute õpetamine Tapa 
Muusika- ja Kunstikoolis, 
Väike-Maarja Muusikakoolis 
ja Rakvere Muusikakoolis.
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