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Ran Arthur Braunile "Boheemi"
lavastamise usaldamine oli väqa
õige samm, mis viis rahvusoope-
ri oluliselt lähemale tänapäeva
muusikateatri ideaalile.

Tavatult huvitav videokujundus
(pehmed painduvad boheem-
laste kvartali majad ja lavahä-
maruse lumesajus kõndivad te-
gelased) loob peene meeleolu-
tunnetusega nüüdisaegse teat-
ritehnika tasemellavapilte.

Praegu Itaalias elava noore
eesti soprani AileAsszonyi abi-
kaasa RanArthur Braun on maa-
ilmas tuntud just lavaliikumise
koreograafi ja võitlusstseenide
lavastajana. Korralikmuusikali-
ne teostus, traditsiooniline rolli-
lahendus ja uuenduslik lavateh-

nika on loonud mitmel tasandil
hä ti toimiva lavastuse.

Kuigi Brauni lavastus ei saa
kiidelda peene psühholoogiaga,
hämmastab lavategevuse rütmi
eredus ja läbimõeldus. Boheem-
laste avastseenid on lausa ope-
reilikult lustlikud ja üllatavad
leidliku liikumisega. Meeste
näitlejameisterlikkuse ansambel
toimis eriti teisel esietendusel
(Madiste, al, Soom, Laur,Too-
mast) ja lõi lavateose üllatava si-
semi e kuumusega käima. Kui
lisada aeg-ajalt sõna otseses
mõttes peadpööritav lavakujun-
dus, siis on pilt vägagi elav ja pa-
neb meie ooperimaja üle uhkust
tundma. Ja siis- Mimi ja Rodolfo
stseenides aeg ja tegevus seis-
kub. Aga ei olegi igav, kuigi pole
mingit ületamatut näitlejatööd
ega rollipsühholoogiat. Lihtsalt
lauldakse hästi ja hing puhkab
äsjasest virvarrist.

Lavastaja on oskuslikult esile
toonud teose tugevuse - bo-
heemlaste elu kirevuse ja elu
väärtustavate suhete hapruse. Ja
aja seiskumine on nagu pietee-
ditunne suures elupõletamises
ootamatult tekkiva Armastuse
ees. See pole Romeo ja Julia esi-
mene ega viimane, puhas ja

maksimalistlik palang, vaid elu
näinud ja selles pettunud ini-
meste hingeline kõrghetk ... mi-
da nad kahjuks hoida ei oska.

Oskamatus õnne väärtustada
Henry Murgeri novellikogu
.Stseene boheemlaskonna
elust" ainetelloodud libreto rää-
gib Pariisi katusekambri elanike
poeet Rodolfo ja kunstlillede
müüja Mimi uhtest. 0 kamatus
oma õnne väärtustada saab
traagilise alatooni eelmistel sa-
janditel just noorte hulgas sur-
ma külvanud tiisikuse tõttu. Kui
Musetta on oma kõrvarõngad ja
Colline kuue maha müünud, on
sest kasu vaid Mimi viimsete
hetkede soojemaks ja turvalise-
maks tegemiseks. Muud see hi-
linenud ohverdus enam muuta
ei saa.

Helilooja Puccini võimas ja
tihe helikeel on loonud realistli-
kule draamale haarava muusika,
mille orkester annab Arvo Vol-
meri käe all täpselt ja oskuslikui t
edasi. Niimõnegi teise etteaste-
ga võrreldes saab orkester väga-
gi hästi hakkama ning mängib
kohati sümfooniaorkestri vääri-
lise süvenemise ja kvaliteediga

Lavastaja võtab viimase välja

Ei olegi iqav, kuigi
le ületamatut

näitlejatöö ega
rolliP.sühhol~iat.

Maailma menukid

Oktoobri lõpus enim
mängitud ooperid
"La Boheme"
Helilooja: GIacomo Pucclni
•• 55 lavastuse 349 etendust
53 linnas
•• Lähiriikidest kavas Soomes

"Carmen"
Helilooja: Geon)es Bfzet
•• 53 lavastuse 309 etendust
49 linnas
•• Lähiriikidest kavas Lätis ja
Venemaal

"La tr.rviata"
Helilooja: Giuseppe Verdi
•• 57 lavastuse 253 etendust
54 linnas
•• Lähiriikidest kavas Lätis,
Leedus ja Venemaal
Allikas: ülemaailmne andmebaas

ooperi tegevuste rütmist ja sa-
mavõrra oskab ära kasutada ka
enda tugevust. Koos haarava vi-
deopildiga on just meeste lava-
line liikumine ee, mis teeb .Bo-
heemi" elamuslikuks. Isegi nal-
ja pärast etendatud võitluse on
ta osanud .Boheemi" rahumeel-
sete ullikeste süäeesse sisse
tuua. Kui esimeses etenduses
muutus tooliga ki kIemine mi-
nu jaoks juba veidi "oma amp-
luaa" liigseks näitamiseks, siis
teises etenduses oli ärritunud
boheemlaste kähmlemist just
veenvas annuses.

Solistide trupp on ühtlaselt
kõrgel tasemel, nii et isegi küla-
Iis-Rodolfo Berlüni Deutsche
Operist ei ole pea jagu üle. Kõige
rohkem üllatavad HeliVeskus ja
Aare Saal.Vesku on kujunenud
hingestatud ja detailitäpseks
näitlejaks. Saalile sobib roll vo-
kaalselt ning tema täpsed ja
psühholoogiliselt veenvad rea-
geeringud ja liikumine on nau-
ditavad. Need sobisid täpselt an-
samblisse.

Taime Toomast korteri pere-
mehe ja rikkuri koomilises kak-
sikrollis on pilkupüüdev ja tore,
kuigi balansseerib ülemängimi-
se piiril. Claudia Sevtsenko ja

Helen Lokuta mängivad sama
rolli nagu viimati esietendunud
"Siivaski". Meeldivon, et Sevt-
senko vokaal on Silvaga võrrel-
des muutunud pehmemak ja
nauditavamaks. Helen Lokuta
on aga subretliku tantsijanna
Musetta rollis oluliselt vabam,
leidlikum ja särtsakam kui Silva-
na. Alle Asszonyi Mimina haa-
rab just oma vokaalsete võime-
tega -lõpustseenis tugeva hin-
gekarje ja hääbuva so inana esi-
tatud fraasid vääriksid plaadis-
tamist.

.Boheernls" on "Nahkhiire"
ansamblimängu kiirus, lu t ja la-
vapiidi eredus (aga pole laba-
sust) ning "Silva"stiilne ja tradit-
sioooiline lähenemine. Seega
võib öelda, et Estonia viimaste
esietenduste reas on .Boheem"
saavutanud võidu korraga mõle-
mas kategoorias, kus operetid
ühekaupa edu taotlesid. 0
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