
"Boheem" toob Estoniasse arusi
Et ooperi" oheem" tegevus toi-
mub 19. saj andi a iisis, manab
videoprojektor Estonia lavale
Ladina kvartali maj ad, kohvikud
ja tänavad. Ent siiski mitte ajaloo-
liselt tõeses versioonis.

nagu Gaston ,,1'raviatas" ja
meremehe roll"Tristani ja Isol-
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Pueeini "Boheem", ku E tonia
t:atri ROdolfo teeb Parpignoli
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Estonia lavale jõudnud igihalja
Puceini .Boheem" peaks ooperi
lavastaja Ran Arthur Brauni
sõnul k1appima nii noortele kui
ka vanadele, sest seaian tradit-
siooniline ooperikäsitlus koos
moodsa videokunsti abil tekita-
tud ruumilahendusega.

Ettepaneku lava tada just
.Boheem" tegi lava tajale Esto-
nia teater. "Teater küsi minult,
millinevõib olla lava tuse kont-
eptsioon. Ma pakku in välja, et
.Boheern" võiks olla multimee-
dia abilloodud lavakujundusega
ja trad it ionaalse ooperikä itlu-
ega teos. See lahendu meeldi
teatri juhtkonnale," ütles iisrae-
list pärit lavastaja Braun oma
töö kohta.

"Me ei taotlenudki videopil-
dis ajaloolist autentsust. iin ei
ole täpselt selli t Parii i, nagu oli
ooperi sündmuste toimumise
ajal," iseloomustas Itaaliast pärit
lavastuse kunstnik RiccardoGal-
lino lavastuse tarbeks loodud
ruumi. "Me loome elle loo jaoks
uued ja algupärased kulissid,
aga muidugi arvestame seejuu-
re Parii i ajaloolise arhitektuuri
stiilidega. Meie videopilt loob
iseseisva maailma. Tahtsime, et

see maailm oleks lapselikult
ergas ja fantaasiarikas. Kui me
lavastuse jaoks kaameraga
materjali salvestasime. aseta-
sime kaamera rnadalale, et maa-
ilm paistaks justkui läbi lapse sil-
made."

Topeltkoosseis
Ooperi keskme on armastuse
lugu, mis tärkab vaese noore
poeedi Rodolfo ja lihtsa linna
tüdruku Mimi vahel. Puccini
ooper kujutab Pariisi vallatut
kunstirahvast. kes viskab sage-
dasti nalja, teeb kelmustükke ja
üritab nautida elu nii, nagu uu-
dab.

"Lavastuse visuaalsed kujun-
did on inspireeritud sürrealistli-
kust kunstist ja lap e unenäo-
maailmast," seletas Braun. "Juba
mitu aastakümmet on inimeste
kunstimõistmist mõjutanud fil-
mikunst. Praegu on uute tehno-
loogiate aeg. Ma olen väga tänu-
likEstonia teatrile, kes tuli kaasa
meie kavatsustega ja teatralisee-
ris võrdlemisi keerulised ülesan-
ded."

Esietendusellaulavad ooperi
peaasi Heli Veskus ja Gregory
Warren, viimane on Berliini
ak a Ooperi solist. Ameerika
päritolu tenor laulab tolles
ooperimajas väiksemaid osi,

selt võistlusliku seisu. Mimi rolli
laulavad veel Aile Asszonyi ja
Liisi Kasenõmm. Rodolfona
astuvad peale Warreni üles Oli-
ver Kuusik ja Mart Madi te.

"Estonia teater on reper-
tuaariteater, siin oleme harjuta-
nud koosseisuga, milles igal rol-
Iil on kaks osatäitjat, mõnel
isegi kolm," ütles lavastaja.
"Teatri juhtkond saab .Bohee-
mi" planeerida nii, et lavale
tulevad lauljad eri kornbinat-
sloonides." 0

Esietendus
Boheem
•• Autor: Giacomo Puccinl
•• Libreto: Luigi 11I1caja Giuseppe
Glacosa
•• Muusikaline juht ja dirigent:
ArvoVolmer
•• Dirigendid: Risto Joost, Mlh-
hall Gerts
•• Lavastaja: Ran Arthur Braun
•• Lavakujundus: Ran Arthur
Braun ja Riccardo Gaiiino

•• Kostüümlkunstnlk: Elo soode
•• Valquskunstnlk: Neeme Jõe
•• Osades: Hell Veskus, GreQOI'Y
Warren (Berliini Deutsche Oper).
Helen Lokuta, Rauno Elp, Priit
Volmer, Rene Soom, Väino
Puura, Jan Oja, Alle Asszonyl,
Mart Madiste, Janne SevtSenko,
Aare Saal, Mart Laur, Rene
Soom, Talmo Toomast jt
•• Esietendus 29. oktoobril


