
Maailma ooperilavade kaunis päri "Estonias"
12. ja 14. novembril Giacomo Puccini "Boheemi" kahel
esietenduseloii "Estonia" tulvil teatrisaalis esietenduste
tavaline pidulikult riietatud publik. Mõnigi oli ehk tulnud
rohkem ennast näitama või tuttavatega suhtlema.
Toimus aga midagi ebatavalist - ka muusikast väga
kaugel seisev inimene elas tõenäoliselt liigutatult kaasa
lavastusele, millist oodates ikka jälle teatrisse tullakse,
mille pärast teatrit tehaksegi. Teatri maagilise ime poole
püüdlevad teatritegijad taas ja taas, paraku ei pruugi
see alati õnnestuda.

Teater algab garderoobist,
etendus - kavalehest "Bo-
heemi" kavaleht üllatab

meeldivalt. Juba kaanel toodud
reproduktsioonEduardWiiraltivär-
vilisest puulõikest "Pariisi majad"
loob meeleolu. Mõne niisuguse
maja ärklikorruse katusekambris
võinuksidelada neednelivaimukat
noort rõõmsameelset kunstnikku,
kellest jutustab Henri Murger oma
romaanis "Stseenid boheemlaste
elust". Ooperi libreto on kirjutanud
Luigi IlIica ja Giuseppe Giacosa.
Kavaleht tutvustab ooperi sisu,
saamislugu, toob lühiülevaate
Puccini elust ja loomingust, lisaks
katkendi Friedebert Tuglase rei-
sikirjast aastast 1909 - 1910, mis
räägib eesti kunstnike elust Parii-
sis, ning Octave Uzanne'i värvika
luhlkirjutise "Pariisi naised"õmble-
jannade eluolust

Puccini ligi sada aastat tagasi
kirjutatud ooper on "Estonia" laval
jubasertsmerdatkordaalatesselle
es rnesest lavaletulekust 1926.
aastal. Kes küll pole ooperi pea-
tegelastena "Estonias' laulnud.
Sellestki annab kavaleht põhjaliku
ülevaate, on toodud fotod ka eel-
mistest lavastustest. Tutvusta-
takse itaalia dirigenti maestro Car-
10Felice Cillariot, kesseekord "80-
heerru""Estonias" lavale tÕI.

Et ooper esitatakse itaalia
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sõnaosav ja vaimukas, rõõmustab
seekord sõpru ootamatu õhtusöö-
giga.

Niisugune on see kehvust, tüh-
ja kõhtu, külmaja rõskettuba trot-
siv boheemlaskond,needneliselli,
kellest õhkub sütitavat vaimukust,
rõõmsameelsust, tulevikuusku.

Suurepäraselt on lavale seatud
stseen majaperemehe Benoifga,
kes tuleb üüriraha nõudma. Iga
tegelase käitumineon isikupärane,
omaenese karakterist lähtuv. Be-
noiton Uno Kreenl meisterlik, lau-
sa hiil~av karakterosa. Missu-
gused ätilikud liigutused, kõkutav
naer - kui tore noorte kiituses ja
tähelepanus mõnulev papi! Kogu
vaimukasaskeldamine vanamehe
ümber, mille jooksul üüri nõud-
mine hoopis ununeb, on ilusasti
paika pandud.

Maestro Carlo
Felice Citlario

Miml (Meeli
Kallastu) Ja
Rodolfo (Vello
Jürna).

Et meie karmis põhjamaisuses
leidub ikka jälle särav tenor, on
küllap päris suur ime. Ometi ei
sünni selline ime ilma lakkamatu
~in9utava tööta. Vello Jürnal on
jõuline. paindlik,erakordseltväljen-
dusrikas hääl, reljeefne fraasiku-
jundus, voolav legato ja suure-
pärane õhkõrn piano, mida saal
hinge kinni hoides nautis. Rodolto
on kahtlemata noore laulja välja-
paistev saavutus ja publik ei suut-
nud keset etendustki jätta talle
korduvalt kiitust avaldamata.

Musetta - oma võludele kindel,
kapriisne ja taltsutamatu, vaba ja
meeletu kaunitar, samas kaas-
tundlik ja õrn. Niisugune oli Sirje
Puura osatäitmine. Marcello ah-
vatlemiseja lepitamise stseeni ning
kuulsa aaria tõi ta vaataja-kuulaja
ette lausa sädemeid pilduva särt-
sakusega.

Anu Kaal laulis Musettat juba
1977. aasta lavastuses. Tema
Musetta on oma kapriisides ta~a-
sihoidlikum, "hiilgavat komöödiat"
Marcello tagasivõitmiseks mängib
ta nagu sordiini all. Musetta "teen
mis tahan, keelata ei saa mind
keegi!"-iseloom jääb varjatumaks,
rohkem tuleb ehk esile tema sü-
dames elavarmastus Marcello
vastu.

~ IIvaatuse aaria, koloratuursop-
:J. ranite meelispalaontõeline pähkel
11.
8
igale lauljale. Lavastajaon pannud

_ Musetta seda esitama kohviku
~ "Momus' rõdultjanõnda kõlabsee

mõlema Musetta esituses bra-
tunnistust Pille Lille professionaal- vuurikalt ja võidukait.
susest. Lisaks tähelepanelik part- Marcelio - oma kutsumuse le
neritunnetus, hea lavavälimus, andunud, elu ja noorust nautiv
kaunis liikumine, sellele osale nii kunstnik.Tarmo Sild mängibseda
vajaliksüdamlikkus.PilleLilletäien- osa temperamentselt, tema Mar-
dusõpingud Londonitippõppeasu- cello on tundlik, valusalt armunud
tuses Guildhall School of Music ja kannatab Musetta kergemeel-
and Drama on veel pooleli. Loo- suse pärast Nauditavoli tema an-
dame, et andekat lauljatei ahvatle samblimäng II vaatuse kohviku-
monr suurem lava. stseenis, kus ta oinosalt kuulab la

Me~1IKallastu Mimi C?ntütar- jälgib Musetta väljakutsuvat käitu-
IC!P~elikum,pehmem, ~~!tsetum- mJst,~uigi ta.seda Jauas i~tu~ate
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Et ooper esitatakse itaalia
keeles, on mõeldud ka neile, kes
teksti kuulata-lugeda tahaksid.
Eestikeelne tekst on toodud ka-
valehe teises köites ja see algab
G. Puccini sõnadega: "Nõnda
meeldisid mulle "Boheemi" neli
lustlikku selli, sest nad on nii arm-
sad poisid, kergemeelsed, aga sü-
damlikud ja pretensioonitud, püü-
deta kõigile imponeerida."

NiiSIIS on ooperi tutvustamine
hästi läbi mõeldud, lausa kirjan-
duslik. Kavalehed on koostanud
Mare Põldmäe.

Missugust sõnumit võib aga
pakkuda tümpsmuusika kurdis-
tavast kärast, jõhkrusest, vägival-
Iastja üleüldisest labasusesttäide-
tud tänapäevas sada aastat taqasi
kirjutatud romantiline lugu noorte
kunstnike sõpruskonnast, ehkki
sellest rä~gib Puccini imekaunis
muusika? Akki oleme niituimaks ja
küüniliseks muutunud, et siirad
tunded - armastus, sõprus, kaas-
tunne, ustavus oma kutsumuse le-
vaid muigama paneb? Küllap' juur-
dies nende probleemide üle ka
Arne Mikk "Boheemi" lavale
seades. Nüüd elab etenduses
oma isikupärast täisverelist elu
neli sõpra, neli täiesti erinevat
karakterit, neli Isiksust. Ja nad on
ootamatult tänapäevased. Lavas-
taja on asetanud õiged rõhud, la-
vastus on kindla kompositsiooni-
ga, poeetiline, jälgib igal sammul
Puccini haaravat muusikat, mida
avastavad enda jaoks järjest uued
põlvkonnad.

Rõske ja külm katusekamber,
kus jõuluõhtulgi pole koldes tuld.
Et vähegi sooja saada, viskab
kambri kõvera toruga raudahju
oma valminud näidendi käsikirja
unistav poeet Rodolfo. Ahjusuu
ees soojendab sokist välja tikku-
vaid külmast punetavaid varbaid
raamatutes tuhniv filosoof Colline.
Uljas ja iseteadlik kunstnik Marcel-
10 püüab kohmetuvaid sõrmi trot-
sides lõuendile maalida järjekord-
set surematut teost. Muusik
Schaunard, sarmikas dändi, alati

Teise vaatuse vaatemänguline
intensiivsus on saavutus omaette.
Jõululaat kohviku "Momus" esisel
väljakul. Igaühel on oma kindel
karakter, oma tegevusliin, oma
koht. Mänguasju jahtivad poi-
sikesed, nende emad, grisetid,
tänavakaubitsejad, vahtkond, kel-
nerid - kõik on kindlalt tegevuses
sees, koguväljakelabjapulbitseb.

Selles kirevas möllus tegutse-
vad ooperi peategelased, kord
tähelepanu endale tõmmates, kord
rahva hulka kadudes. Siia tuiskab
Marcello armastatu, kaunitar Mu-
setta oma uue austajasaatel. Koh-
vikulaua taga lõbutsevad need neli
selli ja Mimi.

Lavastuse poeetiline stiil on
lõpuni välja peetud, leidlik lavaku-
jundus lisab sellele oma erilise
värvingu. Tühjad salapärased tu-
medad aknad raamimas jõuluõhtu
kirevat seltskonda: elu ei ole nii
muretu ja lõbus, nagu ta rahva
keskel momendil ehk tundub. Ro-
mantiline kaarsild linnaäärse kõrt-
si esisel platsillii vaatuses, raud-
väravad taamal hommikuhämus,
kust tänavapühkijad ja turunaised
linna tulevad. 'Ja taas just nagu
kurjakuulutavad pimedad aknasil-
mad ... Kunstnik on Ann Lumiste,

kellele see on esime-
ne töö ooperiteatris.

"Estonia" on oota-
matult rikas noortest
ja kaunitest häältest.

Mimi - võluv õrnb-
lejanna, tagasihoidlik,
parandamatult haige.
See osa on Pille Lille
debüüt "Estonia" laval
ja publik võttis laulja
vaimustusega vastu.

ir. Hääle kaunis tämber,
l3 pingutuseta intensiiv-
'= ne tooniandmine, sä-
~ rav jõuline forte ja õrn

I ~ piano - kõik annab

aarne, el cHlUeI\CllIClUlJCI[ en:U1vaue-

mõni suurem lava.
Meeli Kallastu Mimi on tütar-

lapselikum, pehmem, kaitsetum-
gL TemaarmumineRodolfosseon
aäretult usaldav, piiritu ja lõplik.
Loodus on andnud Meeli Kallas-
tule eriliselt sooja tämbriga hääle,
mida ta ka meisteriikult kasutab.
"Mini-Kallas," (või Callas!) hakkas
Meelit hellitavait kutsuma ooperi
dirigent maestro Cillario. Kütkes-
tav ja veetlevosatäitmine.

Rodolfo - Vello Jürna. Meie
laval on tõeline esimene armastaja
- mehelik, seejuures õrn, südam-
lik, poeetiline. Rodolto tärkav,
järjest tugevamaks muutuv tunne,
hirm armastatu pärast, ahastus
paratamatu ja ülekohtuse lõpu
saabudes on antud suure emot-
sionaalse laenguga.

-samurrmang-r,vaaT05e I\UIIVII\U-

stseenis, kus ta ninosalt kuulab ia
jälgib Musetta väljakutsuvat käitu-
mist, kuigi ta seda lauas istuvate
sõprade eest varjata püüab. Tar-
mo Silla meeldiva tämbriga kandev
bariton, puhas intonatsioon, tema
musikaalsus ja näitlejameister-
likkus kujundasid osa, mis selles
etenduses oli üks meeldejääva-
maid.

Väino Puura Marcello on eluko-
genum ega reageeri Musetta muut-
hkule meelele nõnda ägedalt, ta
näib sellega juba harjunud olevat.
Mimi ja Rodolto armastuslugu jäl-
gib ta kui vanem ja kogenum sõber.
NaguAnu Kaal, on ka Väino Puura
eelmises 'Boheerni" lavastuses
kaasa teinud, aga tema soe bari-
ton kõlas seekord eriliselt varvikalt
ja säravalt.

Pärast "Boheemi" esietendust. Esireas: Vello Jürna, Pille Lill, maestro Carlo Felice Ci~lario, Sirje
Puura. Seisavad Mart Mikk, Arne Mikk, Ann Lumiste (kunstnik), Rauno Elp ja Tarmo Sild.
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1920ndail vaibus Soome kunsti eelmise kümnendi an .~u
radikalism märksa vaoshoitumaks, klassitsistlikumaks ~ä:j!fn~:j:
kunstikäsitluseks. Oma mõju oli muidugi ka muutunud hoolsuse:
sotslaal-poliitilise! taustal. . I J

Ametlikus kunstipoliitikas sai määravaks aateline ~~~~~s~:~
rahvuslikkuse nõue ja törjuv hoiak mujalt tulevate
mõjude suhtes. Kunstnikele, kelle kaudu modernism
1910ndail Soome oli jõudnud, ei sobinud kitsarinna-
lised, pelgalt kalevalalikule maailmale tuginevad
ootused. Kuid al'astu autoriteetide vastu ei tõstetud ka
mässu na9u ee misel kümnendil.

Sajandi teist kümnendit nimetatakse Soome kuns-
tiajaloos modemismi läbimurde perioodiks.

Asetades teadlikult rõhu internatsionaalsusele, te-
kitades diskussioone modernse kunsti olemusest või
suisa tormilise mässumeelsusega manifesteerudes
tekkisid kaks märkimisväärset rühmitust - neoimpres-
sionistliku suunitlusega koloriste ühendav "Septem'
(1911) ja soome ekspressionismi esindav 'Novemb-
rirühm' (1917).

"SEPTEMLIK" KOLORISM
Puhtaid, segamata värve kasutav maalilaad levis 1910.
aastate alguses väga laialdaselt. Kuid 1920. aastate
alguseks, kui Soome kunstielus tugevnes rahvus-
likkuse nõue, nihkus põhiliselt soomerootsi taustaga
rühmituse 'Septem' kolorism taga laanile. 20. - 30.
aastatel ela impre ioni li ra itsioonidest läh uv
rafineeritud värvipeen suund edasi vaid üksikute
soomerootsi kunstnike loomingus.

Näituse üks tundeküllasem osa on R. ENCKELU
(1903 - 1974) S. SCHAUMANI (1877 - 1979) J'a
E, HELENiUSE (1875 - 1955) valjapanek. Nen e
poeetilist kujunditeringi kasutav looming on nägemus-
Iik, muljeid Ja val9usnüansse püüdev. E. Heleniuse
puhul ühineb värviromantika teatud religioosse vaim-
suse müstikaga. ("Katedraal" 1936, "Ingel' 1937).

Uhe 191 Ondate vä!lapaistvama "Septemi' koloristi
Y. OLULA (1887 -1932) 1920. aastateteosed "Kodutöö
kontrollimine' (1923) ja 'Elina Vaara portree' (1~9)
esindavad Soome kunstis suhteliselt vahe levinud
uusasjalik-salonglikku maali.

Stseen viimasest vaatusest. Parandamatut kopsuhaigust
põdev Mlml (Pille Lill) on suremas. Tema ümber on Rodolfo
(Vello Jürna), Coliine (Mart Mikk) Ja Musetta (Sirje Puura).

Colline-filosoof, kes üle kõige
hindab raamatuid. Naistest ega
nende veidratest tujudest ei taha
ta midagi teada, oma välimusest
suurt ei hooli. Colline 'i mängib Mart
Mikk nähtava lustiga. Tema mah-
lakas bass paneb end sõprade

artetis mõnu~a kuulama ning
tema kõhetu kUJUsehkendamine
laval meenutabtänapäeva raama-
tukoisttudengit. Südamlikult ja hea
stiilitundega on esitatud Colline'i
liigutav tänuavaldus oma sa-
terkuuele, milletaskud ontihti kuul-
susrikkaid filosoofe ja poeete varja-
nud.

Muusik Schaunard - lõbus, lii-
kw, sädelev dändi. Rauno Elp
säras oma osas ja puhuti tundus,
et kogu lava on täis tema elurõõmu
ning liikumist. Tähelepanu äratas
plastilisus ja meisterlik tüüsise val-
damine. Tema liikumisvabadus
paistis silma juba Riffi osas "West
Side Storys'. Oma hääleaparaati
kasutab Rauno Elp oskuslikult,
tema heleda värvinguga bariton oli
ühtlane kõigis asendites.

Villu Valdmaa Schaunard oli
tõsisem, oma kutsumusse ehk
sügavamalt suhtuv. Köitis noore
laulja vahenditus ja loomulikkus.

Kõigi nelja boheemlase omava-
heline ansamblimäng oli hästi läbi
mõeldud ja paigas. Toreda koomi-
kaga tantsisid viimase vaatuse
improviseeritud etenduses daami
osas Tarmo Sild ja Väino Puura-
ja kui "galantselt" juhtis neid Vello
Jürna. Tormilise "duellistseeniga'
said hakkama Mart Mikk, Villu Vald-
maa ja eriti Rauno Elp, kelle liiku-
mine oli lausa virtuoosne.

Musetta vanahärrast austaja
Alcindoro rollis olid nii Hans MIII-
berg kui ka TIIt Tralla mõlemad
nauditavad oma lootusetuses Mu-
settat kuidagi taltsutada. Tallinna
Vanalinna Poistekoori lauljad lii-
kusid laval poistele omase tuhina-
ga, esitasid oma partiid korrektselt
ja kõlavalt.

Kuigi inimhääl, instrumentide
kuningas, on kõige kütkestavam
kõikide muusikariistade seas, peab
selle lavastuse puhul eriti esile tõst-
ma "Estonia" orkestri tööd. Selle
kollektiivi võimekusele juhtis ke-
vadel tähelepanu ka Neeme Järvi.

Maestro Carlo Felice Cillariost

hoovav võlu jasugestiivsus oli lum-
manud nii lauljad kui ka orkestri
ning koostöö dirigendi, lava ja
orkestri vahel andis kauaks meel-
dejäävatulemuse. Orkesterei kat-
nud hetkeskski ühtki lauljat, pieno:
laval saatis orkester pisnissimoe,
nii et publik ei julgenud ajuti hinga-
tagi. Kõrva hellitas orkestri läbi-
paistev puhas kõla, tasakaalus pil-
lirühmade täpne sisseastumine,
keelpillide ilus toon.

1915, aastal sündinud dirigent,
kes on koos töötanud maailmakuul-
sustega nagu Victoria de los Ange-
les, Renata Tebaidi, Mirella Freni,
Maria Callas, Luciano Pavarotti,
Montserrat Caballe jt, ei pidanud
paljuks tulla Eestisse, et tuua siin
lavale oma armastatud "Soheem".

Cillariol oli Eestis kolm projekti,
millega ta töötas, Peale "Soheemi'
veel Verdi "Reekviem' "Estonia'
orkestri, koori ja solistidega ning
sümfooniakontsert ERSOga, kus
maestro musitseeris koos meie
Ulrika Kristianiga Vivaldi "Kontser-
dis a-moll kahele viiulile ja or-
kestrile', Tegelikult valmistus Cil-
lario nooruses viiulikunstniku kar-
jääriks, kuid käevigastus, mis juh-
tus jalgpalli mängides, sundis sel-
lest unistusest loobuma ja dirigee-
rimisele pühenduma.

Maestro, kes on pärit Itaaliast,
ütles eesti lauljatele vist suurima
komplimendi: itaalia keele hääldus
olevat perfektne, parem kui muu-
des riikides, kus ta lavastanud on.
Kasutades oma ulatulikku sõp-
rusringi ja sidemeid, püüab Cilla-
rio korraldada meie noorte laul-
jate täiendusõppusi Firenzes ja
Genuas.

"Teil on suurepärased lauljad ja
praegu on aeg ellu viia selliseid
programme, sest Eesti peab võit-
lema oma tuleviku nimel, mis võib
olla väga kuulsusrikas,' ütles Car-
10 Felice Cillario.

Sügav kummardus maestro Cil-
lariole, kelle taktikepi all "Estonia'
solistid nii hingestatult laulsid-
mängisid jaorkesterniivõrd haara-
vaIt musitseeris, etooperi lõppedes
olid paljudel pisarad silmas. Ovat-
sioonid ei tahtnud kuidagi lõppeda.

VELLYROOTS

NOVEMBERUKU EKSPRESSIONISMI TRADITSIOON
Mitmed näitusel eksponeeritud kunstnikud (T. K. Sal-
linen, M. co iiin, A Cawen I. Aalto, R. Ekelund,
W. Lönnberg, E. Nelimarkka) olid seotud "Novemb-
rirühmaga'.

Samaaegselt "Seytemi" moodustumisega koon-
dusid T. K. Sallise I'oulise isiku ümber noored, radi-
kaalselt mässumee sed kunstnikud. Neist paljud olid
ka sotsiaalses plaanis Soome kunstnikkonnas uueks
nähtuseks oma proletaarse päritolu ja rõhutatult ba-
heemlasliku eluhoiakuga.

1920. aastate alguseks olid "Novembrirühma"
iseloomustanud võitlused radikalismi nimel Soome
kunstis peetud. Juba 1917. a, kui rühm ametlikult
organiseerus, oli tugeva rahvusliku omapäraga soome
ekspressionism üldisemat tunnustust leidnud. Nende
loorninqus .~akati taas uut, jõuiiseit soomelikku kuns-
tisuunda nagema.

Praeguses väljapanekus annab tooni napi, tume-
dama koloriidiga pohjamaine kargus.

Rahva, tööelu ja inimmasside kujutamine on olulisel
kohal M. COLLlNI (1882 - 1966) loomingus. Melan-
hoolses, tumeda koloriidiga, pisut geometriseeriva
vormikõnega töös "Tehasetöölised koduteel" (1917)
tuleb esile ajastu ängistav pool.

A. CAWENI (1886 - 1935) lüürilise tundelaadiga
maalid "Viiuidaja (1922), "Ateljee interjöör' (1923) Ja
"Hällilaul" (1921) köidavad eelkõige oma tundlikult
hõõguva, kujutatule sisemist sära andva koloriidiga.

Soomelikult lakoonilise, diskreetse laadi esinda-
jad on V. KAMPPURI (1891 - 1972).
E. NELlMARKKA (1891 - 1977) ja R. EKELUND
( 1892 - 1960).

E. Nelimarkka on tuntud kui Pohjanmaa inimeste ja
lagendikuavaruste kujutaja, kelle rahulike arhitektoo-
niliste kompositsioonide mõju seisneb laiade pindade
omavahelistes suhetes ja vaga läbimõeldud nappides
toonides. ("Lapua kirik' 1916, "Hommikukohv' 1916.

R. Ekelundile on omased staatilised, lakooniliste
pindadega konstruktiivse kompositsiooniga maastikud
Ja inimtlih/'ad linnavaated. ('Kangasniemi kirikurand"
'1917, "Silavaade" 1922, "Notre Dame' 1925.)

Läbikomponeeritud pjnnarütrniqa 109~. kunstnik
huvitava, erilise tundevarjundiga atmosfaan. R. Eke-
lundi loomingus on muuseas ka arvukalt linnavaateid
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