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"Boheem' tuleb!
Estonia Teatris 12, novembril. Lavastuse muusika-

juht Oll CARLO FELICE CILLARIO (Itaalia), di-
rigendid ERI KLAS ja ARVO VOLMER, lavastaja
ARNE MIKK, kunstnik ANN LUMISTE, Kaks I'ii-
matinimetatut olid minu vestluskaaslaseks kahe
peaproovi vaheajal.

Puceini ooper "Boheem",
mis valmis IX%. aastal, on
oln ud läb i aegade üks miin-
gilavamaid oopereid, nagu
Puccini "Mudumu But-
terflv' ja "Toscagi".

Arne Miku lnomingulb es
biograafias on seni olnud
vaid üks Pucclni-lavastus,
1972. aastal Iuvale jõudnud
Irjpl ühhon Cl\lantel",
"Ode Angellca", "Giunni
Sehicchi"). Kas nüüd on
"Boheemi"-aeg tulnud?

Arne Mikk: Ma pole ju eri-
ti sihikindlalt saanud valida,
mida hetkelteatris lavastada,
ehk vaid mõne vähetuntud
Verdi ("Luisa t>.'liller"'. "Alli-
la"), "Boriss Godunovi" alz-
variandi ja Eduard Tubiiia
ooperid.

"Boheern' on ooper, mida
kõik tunnevad. see maailma
heade etenduste koorem teeb
"Bohccrni' lavastamise üha
raskomaks. I

1ina olen väga paljusid
"Bohecmi' lavastusi näinud,
k:l meie teatris olen ühes kaa-
S:I teinud. Kui me rnccnutaks-
1,'llirdli lavastust La Senlas
\"1 Hnrrv Kupfcri n111:1 Kn-

misehe Opcr is. siis p:irast
neid tundub vöimatuna mida-
gi uut välj~1 pakkuda, .-\~a
maailmas on vaid paar teatrit.
kus on sellised jõud ja tchni-
I iscd võimalused nauu nime-
tauncs. "Bohccmi'" lavale-
toomiseks peab olema an-
sambel. 'tegelaste koosseis.
kellele see on eal! ja natuurilt
omane. Ja eriti Rodolfo. kes
peab sealjuures väga nõudli-
ku vokaalpartiiga toime tule-
ma, "Bohecm" ei ole "Aida"
esa "Trubaduur", kus suured
siaarid võivad ainult laulda.
tccclascd on nasu natuke dl-
jn~ pool aegaja ruumi. rnonu-
mcntaalscd abstrahccrinuud.
"Bohccrni" teaelaste ellusuh-
tuminc on v:iga elu- ja kuns-
titõe truu. Või nazu Rodolfo
ütleb: •.Ma ole/~ miljon/ir
oma unistustes. oo Pracau on
meil see noorteansambel ole-
mas.

"Boheem'ton ühelt poolt
kahe armastaja - Rodoll'o

.ju Mimi - lugu, teiselt
poolt, kuue noore inimese
lugu. Tavaliselt <m ooper
lood ud kolmele-n elja le
suurele osale.

, (

• Lavastaja ARNE MIKK ja kunstnik ANN LUMISTE "Boheemi" proovis,

.-\1'\1: Id ':l:dib oleks :1Il-
sambcl. millest k.rkx tC~e1:ht
tõusevad kõrucmulc u111:1ar-
mnstusc i:I clluslIhtumiscg:1.

Lihtsam on vist üle!'>luge-
da neid kuulsust, kellega ta
pole töötanud.

Ar"t: J:II1. T:I võib vahel

- sce on nii väike.
l.uvuline lahendus tun-

dub esimesel hetkel oota-
matu, PÜIH~\' ja ka f'unktsio-

lahendaks ehk teistmoodi.
AL: Kunstnik p'::lb tundma

lava kuju. tajuma s\..'tla, Ini-
meile ruumis.Icma liikuminc



. ja Mimi - ~ lugu, teiselt
poolt. kuue noore iniml' 'e
lugu. Tuvuli: eit ())1 ooper
loodud kolmele-neljale
-;1111rele 0<;:11('.

"Bohecmi" lavastusi näinud,
ka meie teatris olen ühes kaa-
S:I teiuuel. Kui me mccnuiaks-
/"tlirdl i lavastust La Seatas
\ "'1 H:I1T\' Kuplcri 0111:1Kn-

• Rodolfo - VELLO JURNA, Mimi - rilEELI KALLASTU.
Stseen "Boheemi" teisest vaatusest.

HARRI ROSPU fotod

• Lavastaja ARNE MIKK ja kunstnik ANN LUMISTE "Boheemi" proovis.

Af\I: 10 ':I:llik, oleks :111·
sambcl. milles: k:lks tC!!eI:l,>t
tõusevad kõrucmalc onl:1 ar-
mastusc ja citusutuunuscua.
. !!a sce (in ikka ühe põlvkon-
na lugu. Peab olema usutav.
et need ncli noormeest - Ro-
dolto. Mareello. Colline j;l
Scaunard - võivad elu 'ja
kunsti [ile nai ja visata ja S:l-
11l:1Son lugu ju nii h:lbr;ls.

"Bohccrn", 19X6. aastal
esietendunud, on ju tegeli-
kult lugu igas ajas ka meie
kaasajast.

A I: Jah, Knvnlchcl rahtxi-
me rõhutada. et ka eesti
kuntsuikkond on pca« gu
"Bohccmi" etcudumise acu-
ses Pariisis elanud, sall1ad~s
tingimustes, See pole mille
ainult Itaalia ja PI~\Il1SUSmaa
probleem. \:aid üleüldinc
kunstnikkonna probleem.

"Hnheemi' partituur on
viimase n üansini täpselt
paika pandud.

AM: Puccinit pole loetud
suureks rcformaatoriks nuuu
näiteks Wauncrii. a!!LI In on
sirluks XX sajandisse, Tema
icatripäranc nägemus on üli-
täpne. Ja etenduse muusika-
juht maestro Cu'10 Feliee Cil-
I.u'lo on elus klassik Puccini-
traditsioonide ja uutoritruu-
duse jälgiruisel. Kui on kaks
takti pausi. siis ta küsib -
miks? Puccini rubotoe, need-
on ju k~\ kõik noot i sisse kir-
jutatud.

Li h tsam on vist üles Iuge-
du neid kuulsus i, kellega ta
pole tiiütallud,

AI\I: Jah, Ta võib vahel
närviline olla. aua kui kõik
viii ja tuleb. siis oi) ka "bravo"
siil:as, TCI11:1tcrnpcrumcnt so-
bib sellele ooperile. vaatama-
ta tema 7X eluaastale.

Ann Lumiste, milline on
Teie suhe muusikaga'!

AL: lina olen muusika-
manilnuts külaline. seda "ü-
luvam on mul siin olla. Puc-
cini muusika ise on nii kaunis
ja valdav. et unustad kõik
I11UIl,

Oll ooperiteater "üga eri-
nev Teie, ellistest kogem us-
test'! .

AL: Minul on seni olnud
kuuemusi vaid filmiua. mille
te:~ri!!;1. Aua teater on kõiuc
,'üimsam j:\ iäiuslikum, nlis
üldse saab olla - süntees.
Muusikuteater On kõige
võimsam süntees. sinna on
koondunud kõikvõimalikud
jõud. mille lõpptulemus
peaks ülema väga tugev nau-
ding. Täiuslikkus peaks hõl-
mama endas kõike,

Ooperis on teatavad tin-
gimused väga tiip eit ette
eatud - on see kunstniku-

Wild seganud?
AL: Seda laadi probleeme.

vastuolusid laulja ja kunstni-
ku vahel. pole eriti tekkinud.

.Kõigc suurem piirang on
muidugi lavakarp. kuhu tege-
lased peavad ära maluuma.ja

- see on nii viiike.
Lavaline lahendus tun-

dub esimesel hetkel oota-
matu, põnev ja ka funktsio-
naalne. Kuida Te koos sel-
li e tulemusenijõud ite?

A 1: Aruiluste ja pr:\ktitis-
te kaalurluste najal. Ann ei ol-
nud seda ooperit üldse näinud
ja mulle see meeldis. et ta oli
"valge leht". Minuloli ju vas-
tupidi, Me püüdsime esimese
variandi puhul võtta aluseks
harjumusl ikku,

AL: f\linule on kÕi2.C võõ-
ram. kõige keerulisem just
klassikalinc lähenemine
ooperile.

AM: Esimese variandi tegi-
mcui ümber. oli sclac.ct klas-
sik;llise tec!!:! me edasi ei saa.
seda on cnne palju paremini
tehtud.

AL: Ka meie lava võimalu-
si tuli arvestada.

AM: Siis tekkis tänava või
Icc või tunneli variant. Ma ar-
van. et põhimõtteliselt see on
tore ja teistmoodi. Mulle tuli
meelde. kui Fclscnstcin
Moskvas ütles. et ta lavastab
"Carmcnit" kuuendat korda.
nüüd la tunneb eda ooperit
põhjalikult. Piiri s töö käigus
näeme. millised .tcnniliscd
võimalused oleksid veel ol-
nud.

AL: Kõige parem, kui prac-
zu saaks uuesti otsast alata,
~ AM: Aga ega me sellest põ-
hiprintsiibist ei loobuks. Vaid
mõned tehnilised üksikasjad

lahendaks ehk tcrxunoodi.
AL: Kunstnik peab tundma

lava kuju. t:ljUI11:1sedn. lni-
rncnc ruumis, tema liikumine
ruumis. kuidas seda 111L1!!a\'a-
ma It 1;1hcndada. ~

1: A:lan:\!!l\n~it\e-IlI'-
li I1\t pol'; I:iinud.

AL: Kummaliselt harmoo-
I\iliselt on xujunud küll.

Af\l: Alguses oli mõne asja
juures hirm- näiteks ni i kõr-
'!!eo seinad!
- AL: Siis see sild. see tuli
ooiam.uuh kindel.

A 1: Scluub, et seda sild:l
(n v(lim:tlik .iisk: k'I kiire ti
ara kunmut.ul». A!!:I kui IIlC
võtaks maailma !TlaHid, sii'i
me ei S:I:\\...smidaui 1:\\ :\,t:\d:\
- juba te!lnikast\ültu\':dt.

.-\1111Lumiste, ega see ain-
saks kokkupuuteks muuxi-
kateatriga jäü'!

AL: Balletilavastuse ku-
jundamise enepenek on mui-
le tehtud.

.lu lõpetuseks peuosali-
.sed: I\limi - Ieeli Kallas-
tu, ladia Kurern, Pille Lill:
Rodolfo- Vetlo Jürna, [yo
Kuusk; i\lusetta - Anu
Kaal, Nudiu Kurern, Sirje
PUllrai Mureello - Väino
Puura, Tarmo Sild; Colline .
-!\lart Laur, IViart Mikk:
Schuunurd - Rauno Elp,
Rando Pihu, Villu Vald-
maa.

MARE PÖLDi\J:o\E


