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Estonia kümnes «Boheem»
I müüb publikule õhku ja armastust
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edel esietendus Estonia
ooperitrupi tänavuse

ooaja kahest uuslavas-
tusest esimesena Giacomo
Puccini «Boheern» (1896).
Miks jälle Puccini ja miks just
«Boheern»? Rahvusooperi 100-
menõukogul on see kiuslik kü-
simus justkui juba ette ära vas-
tatud. Estonia lavastas seda oo-
perit oma esimese saja tege-
vusaasta jooksul koguni ühek-
sa korda ning lavastab täieliku
enesestmõistetavusega ka lOS.
hooajal. Inertsist või nii.

Sest vanasõnagi ütleb: kes
traditsioone ei austa ja mine-
vikku ei mäleta, see elab tule-
vikuta. Kuivõrd aga kehtib see
optimism esteetikas; iseäranis
peaaegu täielikult minevikku
või täpsemalt 19. sajandisse
(kust pärineb näiteks Estonia
tänavuse repertuaari 17 oope-
rist üldistatult 14) kapseldu-
nud ooperikunsti puhul, mil-
lel ei paista juba mitu inimpõl-
ve olevat mingit märkimis-
väärset olevikku, tulevikust
rääkimata?

Puccini (ning Verdi, Rossi-
ni, Donizetti, Wagneri jt) ehk
nn standardrepertuaari igave-
ne taastulernine ooperimaja-
des tähendab kujutavast kuns-
tist kohatut paralleeli tuues
piltlikult olukorda, kus kõigil
maailma galerüpindadel eks-
poneeritakse aastast aastasse
iga kalendrikuu kolmel esime-
sel nädalal üksnes hollandi
kuldajastu autorite (Ruben s,
Rembrandt, Vermeer jt) töid.

Ent seekord lubas Estonia
publikule vana kotletti uue
kastme a ia seda ..

dramaturgiaga võrreldes täiesti
vale jalga. Unenäoline, sürrea-
listIik ning koguni taotluslikult
lastesõbralik visuaalkeel il. la
«Teletupsud», mis võiks sobida
ülimalt kõrge tinglikkuse astme-
ga barokkooperitele või isegi
Mozartile, töötab peaaegu kõi-
ges vastu Puccini esteetilistele
ideaalidele, kes veristina kirju-
tas orkestripartiisse sisse koguni
hingetõmbeid ja võtme kukku-
mise põrandale.

lmpressionistlik laad - ise-
äranis kolmanda vaatuse pime-
dus, udu ja lumi (valgus kunst-
nik eeme Jõe) - toetas aga kõi-
ges Puccini muusikat ja hõreda-
võitu Iibretot, Ooper ja lavastus
riiumusid omavahel, Estonia
saali näis raputavat kollektiivne
katarsis. See oli totaalne õnnes-
tumine, täiesti uus tase, mille
järgnenud neljas vaatus (v.a fi-
naal) vähemalt minu jaoks pal-
juski ära nullis.

Midagi jääb vajaka
Ehkki «Boheem» on tragöödia,
mille põhjused rohkem medit-
sünilise kui romantilise sisuga,
oli lavastaja siiski targu Puccini
tuulde hoides üksnes lembelü-
nile rõhunud.

Paraku ei uskunud ma esi-
etendusel Mirni (Heli Veskus) ja
Rodolfo (ameeriklane Gregory
Warren) armastust algusest pea-
le. See õige kehakeel ja keemia
oli sealt lihtsalt puudu.

Vokaalselt rõõmustas Heli
Veskus ühtlase ning võimsa
rollijoonisega, mis Mimi haa-
vatavuse ja emotsionaalse süü-
tuse mõjusalt välja joonistu-
sid. Berliini Saksa Ooperist im-

orditud W, akku fit-



n se or u as ston a
publikule vana kotletti uue
kastmega ja seda me mingil
määral ka saime.

Iisraeli päritolu külalisla-
vastaja Ran Arthur Braun oli
nihutanud «Boheemi» tege-
vuskeskkonda ühe sajandi võr-
ra edasi ning andnud sellele
ooperile koos itaalia kunstni-
ku Riccardo Gallinoga uue es-
teetilise omaruumi ja värske
kontseptuaalse raami, mida
see Jääge ja suhteliselt sihitu-
sisutu lugu mõnevõrra vajab.

Tavapäraste dekoratsiooni-
de asemel kujundasid lavastu-
se visuaalset palet kaheksa pil-
divahetuste ajal lurnmava
graatsia ja koreograafiaga lii-
kuvat hügeltahvlit.

Läbiv vastuolu
Peaaegu kõiges muus pakuti
publikule harjumusliku lavalise
mateeria asemel puhast õhku -
ehk videoprojektsioone ning
valgust. Mis meenutas Estonia
enda repertuaarist paralleele ot-
sides eelkõige' 2003. aastal esi-
etendunud Weberi« õidküti»
(lavastaja Neeme Kuningas,
kunstnik Hardi Volmer) kujun-
duslikke lahendusi.

Brauni lavastuse kontsep-
tuaalne teravik - ning ka ko-
mistuskivi, ütleksin - peitub
kujundusse sisse kirjutatud
konfliktis kahe vastandliku es-
teetika vahel, mida võiks ting-
likult nimetada infantiil-nai-
vistlikuks ja depressiiv-impres-
sionistlikuks.

ende kontrastne vahel du-
mine peab väljendama vastavas
stseenis parasjagu domineeriva-
te tegelaskujude tõekspidamisi
ja meeleseisundeid, viimaste
seotust reaalsusega laiemalt.

Mõlemad lahendused on vi-
suaalselt efektsed ja kontsep-
tuaalselt kandvad, ent esimene
astub «Boheemi- muusikalise

Üks lavastuse suuremaid tähti on Helen Lokuta (Musetta), kes toob ooperisse elu ja ope-
retilikke nüansse. Foto: Peeter Langovits

porditud Warren pakkus nõt-
ket fraseerimist ja kaunist kan-
tileeni, ent tema hääl oli otse-
kui numbri või paari jagu
Puccini jaoks liiga väike.

Sarnaselt peaaegu kõigi
teiste meessolistidega oli War-
renil hoolimata peaaegu täie-
likult eeslavale toodud tege-
vusest tõsiseid probleeme vär-
vikirevalt, ent pisut liiga val-
jult musitseerinud orkestrist
(dirigent Arvo Volmer) üle
laulmisega.

Priit Volmer (Colline) võt-
tis nauditavalt viimast pint-
saku pantimise stseenist, Väi-
no Puura (Benoit ja Alcindo-
ro) elustas maitsekalt «Bohee-
mi» buffa-kihistused. Võimsa
lavalisuse ja hea partneritun-
netusega Rauno Elpi (Marcel-
lo) hääles on minu jaoks puu-
du see «õige» puecinilik vib-
rato. Rene Soomil ei õnnestu-
nud Sehaunardi väikest ja
suhteliselt tänamatut rolli
kuidagi suure(ma)ks mängi-
da-laulda.

Minu silmade ja kõrvade
jaoks varastas esietenduse suu-
resti Helen Lokuta, kelle
Musetta tõi nii vokaalis kui la-
vakujus boheemlastest rääki-
vasse ooperisse elu ja operett-
likke nüansse, mis Puecini
ning tema libretistide meelest
ainsana meid kõiki kord oota-
vale surmale - põhjustagu se-
da siis raske haigus või vastu-
armastuse puudumine - min-
gi mõõtme suudavad anda.

Estonia tänavuses reper-
tuaaris ootavad meid Bizet'
«Carmeni» (1875) kes-teab-
mitmes uuslavastus ning otse-
kui järeleaitarnistundidena
vähemängitud Bellini «1 Ca-
puleti e i Monteeehi- (1830)
ja Rimski-Korsakovi «Tsaari
mõrsja- (1899) kontsertette-
kanded. Oh, 21. sajand, mil-
lal tuled sa?


