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Elīna Garanča Geor-
ges Bizet’ ooperi 
«Carmen» nimikan-
gelasena Londoni 
Covent Gardeni 
2009. aasta lavas-
tuses.  
 foto: robbie jack

OOPERIKLASSIKA KLIKI KAUGUSEL.
Tehnika areng on tekitanud kõigile 
tasuta kättesaadavatest ooperitest 
Rootsi laua, mille tagumine serv ulatub 
digitaalse ühisruumi horisondi taha.

Ettepanekud 
kodusteks 
tasuta 
ooperiõhtuteks

P raegusel ajal, mil ak-
tiivne teatri- ja muu-
sikaelu on vähemalt 
kuuks või paariks 
seiskunud, peavad 
meie vajadust oope-
rikunsti järele rahul-
dama kas kodune ise-
tegevus, mälestused 

ja/või salvestised. Postimees 
tuleb appi viimaste leidmisel 
ja valikul.

21. sajand näib ooperisõb-
rale olevat hea aeg, sest tehni-
ka areng ja autorikaitseseadu-
se lõdvenemine on tekitanud 
kõigile tasuta kättesaadavatest 
teostest Rootsi laua, mille ta-
gumine serv ulatub digitaalse 
ühisruumi horisondi taha. Et 
selles stiihilises paljuses natu-
kenegi näilist korda luua, pa-
kun välja kolm – artikli veebi-
versioonis kolmkümmend – tä-
helepanuväärset ooperilavas-
tust, mis ootavad kõiki töö-
korras arvuti ja korraliku neti-
ühendusega muusika- ja teatri-
sõpru kõigest kliki kaugusel.

Tänuväärne koht, kus täis-
pikki tasuta ooperisalvesti-
si kalastada, on Youtube. Ala-
tes eelmise kümnendi algu-
sest, mil sinna võis hakata laa-
dima ka üle 10-minutilisi klip-
pe, kujutab see keskkond ene-
sest omamoodi ooperiparadii-
si. Ent sarnaselt mütoloogilise 
paradiisiga visatakse ka siin re-
sidente aeg-ajalt värava taha – 
ettekäändeks mitte keelatud 
puuviljade manustamine, vaid 
eksimused autorikaitseseadus-
te vastu.

Seega, kui näete Youtube’i 
keskkonnas midagi, mis on lii-
ga ilus, et olla tõsi (nt hiljuti 
maailma esietenduseni jõudnud 
teose täispikk salvestus), siis 
eeldage, et see on liiga ilus, et 
kesta, ning kopeerige see huvi 
korral omale kohe koduarvutis-
se (nii videofailide kui ka sub-
tiitrite allalaadimiseks on arvu-
kalt tööriistu ning online-lehti), 
sest halvimal juhul võib see ol-
la sealt teie järgmise külastuse 
ajaks jäädavalt kadunud.

Eraldi maksab silma ja 
kõrva peal hoida Youtube’i ka-
nalil OperaVision, kuhu on vii-
mastel aegadel hakanud ilmu-
ma regulaarselt väga põnevat, 
kõrgetasemelist ning ülihea 
tehnilise kvaliteediga mater-
jali, sh ingliskeelsete subtiit-
ritega nüüdisooperit ning näi-
teid teisejärguliste ooperimaa-

de rahvuslikust ooperikuns-
tist. Iga ooperisõber võiks vä-
hemalt korra kuus teha vir-
tuaalse palverännaku veebi-
lehele arte.tv, kus leidub pal-
ju pidevalt uueneva valikuga 
kvaliteetset ja kaasaja vääri-
list materjali.

Koroonaviirus on toonud 
ooperimaailma, sellesse feo-
dalismiajastu sünnitisse, üht-
äkki kamaluga kommunistlik-
ku vaimu: teatriuste sunnitud 
sulgemise järel on paljud oo-
perimajad teinud rahvale ta-
suta avatuks oma videoarhii-
vi. Väärt kraami pakuvad neil 
päevil nii New Yorgi Metropo-
litan Opera, Londoni Covent 
Garden, Peterburi Maria teater, 
Viini Riigiooper, Baieri Riigioo-
per, Leedsi Opera North kui ka 
teised. Enamiku puhul on vä-
hemalt seni olnud valikus ühe-
kordsed ilma järelvaatamisvõi-
maluseta veebiülekanded va-
nadest salvestustest.

K lassikaline ooper on 
teadupärast üks kõige 
pretensioonikamaid, 

pompoossemaid ja kulukamaid 
kunstivorme – omaaegne aris-
tokraatlik kapriis, mis jätkub 
paljude «rahvalikult» mõtleva-
te kultuuriideoloogide ja -stra-
teegide kurvastuseks enami-
ku õhtumaa kultuurrahvaste 
juures nüüd riikliku rahastuse 
toel. Ka Eesti kultuuriruumis 
on ooper olnud alati miski, mis 
vajab justkui õigustust ja selgi-
tust. Publiku tee tema juurde 
näib väga ülesmäge. Võõrista-
vale distantsile sunnib eelarva-
mustega segunenud aukartus. 
Ning hirm, et ooper on igav ja 
arusaamatu.

Mõeldes nii alustavate, 
edasijõudnud kui ka erivaja-
dustega ooperisõpradele, pa-
kun kolm soovitusnimekir-
ja ooperietendustest, mida on 
kõigil võimalik kodus tasuta 
vaadata ja kuulata. Artikli pa-
berversioonis piirdun ruumi-
puudusel kõigest kolme soovi-
tusega – üks igast nimekirjast.

Kui inimene, kes pole va-
rem ooperiga lähedalt kok-
ku puutunud, peaks avalda-
ma valmisolekut vähemalt 
ühe teose terviklikuks läbi-
töötamiseks ning küsiks, 
mida selleks valida, vastaks 

 
toimetaja

enamik ooperisõpru ilmselt 
kõhklematult: Giuseppe Ver-
di «Traviata» (1853).

Ooperiskäik on teatud mõt-
tes nagu benji-hüpe või bordel-
likülastus: esimese korra õn-
nestumine on edasise suhtes 
võtmelise tähtsusega. Ideaalis 
võiks see olla meeldiv, turvaline 
ja rahuldustpakkuv. Ning mit-
te liiga pikk, et ei tekiks tüdi-
must ega väsimust. Või hirmu.

«Traviata» peaks selle vas-
tutuse välja kandma küll. See 
näib olevat täiesti aeguma-
tu meistritöö, mis pakatab 
puhtast kvaliteedist. Lugu 
on lihtne, üldinimlik ja igati 
ligi pääsetav, vaatused ülihäs-
ti balansseeritud nii pikkuse 
kui ka draamatilise konflik-
ti seisu kohast. Verdi muusika 
on ühtaegu isikupärane, virtu-
ooslik, psühholoogiliselt lae-
tud, maitsekalt äärmusi vältiv, 
kontrastiküllane ning kuulaja-
sõbralik.

Kaasaja inimesele so-
bib nii esmatutvuseks kui ka 
taaskohtumiseks loodetavas-
ti 2005. aasta Salzburgi festi-
vali visuaalseid sümboleid ti-
hedalt täispikitud Willy Dec-
keri lavastus, mis mõjus omas 
ajas väga värskena. Me kõik 
teame, kui kiiresti muutuvad 
wannabe-moodsad asjad vana-

moodsaks. Kuid Deckeri töö-
ga pole seda minu meelest se-
ni juhtunud. Juhtrollides astu-
vad üles ooperimaailma esime-
se suurusjärgu tähed Anna Net-
rebko, Rolando Villazon ja Tho-
mas Hampson. Dirigeerib Car-
lo Rizzi.

Ooper, mida ma julgek-
sin soovitada kõigi-
le eelneva karastuse-

ga moodsa muusikateatri sõp-
radele, on mu arvukatest isik-
likest lemmikutest üks lem-
mikumaid: Kaija Saariaho 
«L’amour de loin» (2000), kol-
me tegelasega poeetiline tour 
de force, mis räägib romanti-
lise kujutlusvõime kõikevõit-
vast ja ennasthävitavast jõust. 
«L’amour de loin» on nii sõ-
nas kui ka muusikas ülemlaul 
kompromissitule idealismile, 
millele tegelikkus teoses het-
keks, ent ka ainult hetkes, ko-
guni vastata suudab.

Youtube’is on kättesaadav 
Peter Sellarsi 2000. aastal Salz-
burgi festivali ja Pariisi Théâtre 
de Châtelet’ koostöös valmi-
nud suurepärane lavastus, mi-
da esitati hiljem ka Helsingis. 
George Tsypini kunstnikutööd 
võiks nimetada minimalistli-
kuks monumentalismiks. So-
listide trio moodustavad Gerald 

Finley, Dawn Upshaw ja Monica 
Groop, dirigeerib Esa-Pekka Sa-
lonen.

Kolmas siia küljele mahtuv 
soovitus olgu eesti algupärase 
ooperi vallast. Nende väheste 
hulgast, mille täispikk video-
salvestis on Youtube’is kõigile 
kättesaadav, osutus minu va-
likuks Evelin Seppari «Teine»
(2012). Subtiilne, isikupärane ja 
mõjus teos, mille esimene ette-
kanne jäi (vähemalt senise sei-
suga) ühtlasi viimaseks. Solisti-
dena astuvad üles Jaanika Kuu-
sik, Mikk Dede ja Martin Sil-
dos, dirigeerib Kaspar Mänd.

«Teine» on ooper edasijõud-
nutele. Oma monoloogilise vor-
miga on see žanriliselt rohkem 
kantaat kui ooper, selles napib 
nii voolavat narratiivi, dramaa-
tilist kontrastsust kui ka välist 
teatraalsust; see pole mitte si-
tuatsiooni- ja karakteri-, vaid 
seisundi- ja sõnakeskne. «Tei-
ne» on tundlik sissevaade sur-
ma palge ees seisva noore ini-
mese teadvusse, see üritab üles 
leida kaastunde, (enese)pettu-
se ja armastuse vahelist piiri; 
püüab muusikas väljendada 
seda, mida A. H. Tammsaare 
«Tõe ja õiguse» 2. osa tegelane 
Ramilda ütles, sõnades: «Kes 
on võitnud surma nukruse, see 
ongi surma võitnud.»

Rasmus Puuri ooperi «Pilvede värvid» Estonia lavastuse (2017) salvestus on alaliselt järelvaadatav 
ETV veebilehel. Pildil Helen Lokuta, Janne Ševtšenko ja Jassi Zahharov.  foto: harri rospu

Ooperiskäik on teatud 
mõttes nagu benji-hüpe või 

bordellikülastus: esimese 
korra õnnestumine on edasise 

suhtes võtmelise tähtsusega.PI
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