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Häbehäälset Mimid laulab Tosca-magister
Soomes magistrikraadi
kaitsnud sopran Heli
Veskus särab Estonia
"Boheemis" Mimina ning
valmistub kontserdiks
Rakveres, mälestustest
tulvil kodukoolis.

Inna Grünfeldt
inna.grynfeldt@virumaateataja.ee

Missugune roll on teie
jaoks «Boheemi" Mimi?

Mimi on üks väheseid rolle,
mis on olnud minu unistuste-
roll. See unistus täitus suhteli-
selt ammu, praegune on minu
teine Mimi. Esimene oli aastal
2001. Roll, millest õpingute ajal
unistasin, sai sm teoks.

Praegune Mimi on unistuste
täitumise jätk selles mõttes, et
kuna tulin eelmises produkt-
sioonis välja suhteliselt tüki lõ-
puaastatel, sain seda laulda ai-
nult kuus korda. Kindlasti olen
vahepeal küpsenud ja kindlasti
on hääl küpsenud.

Puccini pole kellegi jaoks
kerge, see eeldab, et tema loo-
ming lihtsalt istub häälele. Jul-
gen väita, et minu häälele sobib
Puccini väga hästi ja minu na-
tuurile samuti - nii vähe lüürili-
sem roll nagu Mimi kui ka vähe
dramaatilisem nagu Tosca. Nad
mõlemad on minu lemmikud.

Mis on toimunud kahe
Mimi vahepeal?

Olen vahepeallaulnud üsna
palju dramaatilisi ja suuri rolle,
Wagnerit. Nüüd tulla tagasi nii-
suguse lüürilisema partiijuurde
oli natukene keeruline. Onneks

toim.] etendus oli mul esimest
korda Mart Madistega. Oli väga
hea etendus.

Loomulikult jälgid partnerit
rohkem, jälgid tema tegevusi,
üritad talle vastata samaga. See
loob loomingulise atmosfääri,
kõrvaldab liigse närvi. Positiiv-
ne närv on enne lavale minekut
väga hea asi. Kui on uus part-
ner, keskendudki sellele, kuidas
temaga asi laabub.

Kas proove tegite ikka
kõigi partneritega?

Tegime küll, aga olin lavas-
tuse ettevalmistusperioodi juu-
res suhteliselt lühikest aega, sest
mul oli väike gastroll Soomes.
See Mimi sai minu jaoks valmis
tehtud suhteliselt kiiresti. Kind-
lasti aitas, et olen varem seda
laulnud. Aitas ka see, et lavasta-
jal oli oma kindel nägemus, mi-
da ta meilt tahab. See erines
paljuski eelmisest, ja alguses,
kui võtad materjali, millega oled
varem töötanud hoopis teises
võtmes, võtab aega, et seda kõi-
ke muuta. Arvan, et see ikkagi
õnnestus.

Kuidas sujus koostöö la-
vastaja KanArthur
Brauniga?

Koostöö lavastajaga oli väga
meeldiv - nii positiivset õhkkon-
da pole proovisaalis ammu ol-
nud, samuti lavaproovides. Ala-
ti tuleb proovide käigus ette ka
negatiivseid asju ja on vähe la-
vastajaid, kellel jätkub nii palju
huumorit neist ülesaamiseks.

Kuivõrd mõjutab lauljat,
et kujundus põhineb lii-
kuvatel seintel ja valgus-
piltidel?

LAULIA
• Rakvere gümnaasiumi vi-

listlane Heli Veskus on
1997. aastailõpetanud
Eesti muusikaakadeemia
L Dombrovska-Keisi juures
ning jätkanud õpinguid
Sibeliuse akadeemias
A. Välkki-Aro lauluklassis.

• Rahwsooperis Estonia de-
büteeris laulja 1999. aastal
donna Elvirana Mozani
"Don Giovannis". Rahws-
ooperi solistina tegutsenud
aastast 2001.

• Alates 2003. aastast on
õpetanud Georg otsa nime-
lises muusikakoolis.

Tunneb ikka. Publikud on
erinevad. Nagu me kõik oleme
iga päeverinevad inimesed. Va-
hel tundub, et ei saagi kontakti
või küpseb see etenduse käigus.
Eks me üritame alati oma pari-
ma anda ja enamjaolt sünergia
publikuga tekib.

Missugune oU eilne pub-
lik?

Eile oli väga hea publik. Ta-
jusid just nimelt seda, et publik
oli tüki juures, oli sellest haara-
tud. Seal on nii palju imelisi me-
loodiaid ja tundeid, mis puudu-
tavad inimese südant väga valu-
salt. Oli tunda, et see jõudis
publikuni.

See on väga liigutav lugu,
väga raske oleks jääda külmaks
sellise loo peale. Olen öelnud
oma tuttavatele, kes tahavad
"Boheerni" vaatama tulla, et võt-



oli natukene keeruline. Õnneks
oli vahepeal Mozart, mis valmis-
tas seda tagasipöördumist ette.
See kõik on olnud minu häälele
väga hea. Selleks et oleks võima-
lik laulda nii kaua, kui häält on
antud, tuleb oma repertuaaris
aeg-ajalt korrektiive teha. Kui
kogu aeg ainult väga dramaati-
list repertuaari laulda, võib see
aeg liiga üürikeseks jääda. Sel-
les mõttes olen ma väga õnne-
lik, et praegu on repertuaaris
natuke lüürilisemad partiid.

Kas hääl vajab vaheldust?
Minu hääl küll vajab. Ta va-

jab seda, et on ühel hetkel ühesu-
gune repertuaar, mingil ajal na-
tuke teistsugune, mitte et on ko-
gu aeg väga-väga erinev reper-
tuaar. Praegu on lüürilisemad
partiid head.
Kui väga vahel-
dumisi oleks,
oleks raskem -
ei saa kogu aeg
oma häält
ekspluateerida,
kasutada kur-
jasti ära seda, mis on antud.

"Boheemis" on kolm
Mimid: teie, Alle Asszony
ja Lüsi Kasenõmm. Kas
see tekitab ka mingit
võistluslikku seisu?

Kohe kindlasti mitte. Kuivaa-
data välja, siis meie kliimas
peab olema mitu koosseisu. Sa
ei või iial teada, millal hommi-
kul tõused nohuse nina ja kähe-
da häälega. Ma ei ütleks, et see
tekitab võistluse, pigem tekitab
heas mõttes konkurentsi - see
viib alati edasi. Siin saab konku-
rentsi vaadata üksnes positiivse
nurga alt.

Kuivõrd erinevad on la-
vastuse kolm Rodolfot?

Nad on erinevad. Eks iga ini-
mene teeb rolli enda järgi. üks
asi on see, mida lavastaja meilt
tahab, teine asi see, et see tuleb
ikka läbi sinu, teostad seda läbi
enda. Eilne [2. detsembri -
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Kui juba laval oled, .ei teki
niisugust tunnetki, et midagi ei
ole. Pigem on see, et sul on kõik.
See annabki rohkem vabadust
kõike edastada oma rolli ja loo-
mulikult oma hääle kaudu.

Kuivajalik on kriitika?
See on loomulikult vajalik.

Muidugi on igaüheloma autori-
teedid, kelle arvamus eriti palju
loeb.

Kriitika võib teinekord olla
ka selline, et lööb väga suure
haava. Inimesed näevad ja taju-
vad asju väga erinevalt - kuigi
oled oma hinge rolli sisse pan-
nud, oleme kõik mõnikord krii-
tika pärast patja nutnud. Aga
see käib meie tööga kaasas. Nu-
tad ära, ajad selja sirgu ja tuled

jälle. Ise oleme
selle eriala vali-
nud ...

Loomulikult
on alati hea lu-
geda sellist krii-
tikat, millest
näed, et kriitik

on mõistnud, mida oled tahtnud
oma rolli läbi öelda. Et see, kui-
das oled oma rolli lahendanud,
on jõudnud ka kriitikuni.

Kõige suurem kriitik on ik-
kagi publik. Kui mõelda eilset
etendust: kui pärast lõppakordi
kõlamist ei tule tükk aega ap-
lausi, siis sellise tüki puhul na-
gu "Boheem" saad sellest aru, et
lugu on jõudnud publikuni.

Kui Mimi on just-just surnud
ja Rodolfo hüüab oma viimased
kaks "Mimid", siis see, kui kohe
lahvataks aplaus, rikuks atmo-
sfääri. See ongi see, mis peab
jääma hetkeks, see vaikus. Mõ-
nikord on tunne, et lähekski nii-
sama lavalt ära, ei tahakski ap-
lausi.

Arvan, et selle tüki puhul
keegi ei pahandaks, kui publik
lihtsalt lahkuks vaikselt. Siin
hetkeks aeg nagu seiskub.

Kuivõrd tunneb laulja la-
val publiku meeleolu?

"Kõige suurem kriitik
on ikkagi publik. Ir

Heli Veskus
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"Boheerni" vaatama tulla, et võt-
ku ohtralt taskurätte kaasa. Pä-
rast nad tunnistavad, et ei suut-
nud tõepoolest pisaraid tagasi
hoida.

Kriitika on öeldud lausa,
et olete sündinud
Mimiks.

Kas ma olen just sündinud
Mimiks, aga mulle tundub, et
ma tunnetan seda Mimi loomin-
gulist ja poeedinatuuri päris
hästi. Arvan, et meil on ka mit-
meid ühiseid jooni.

Kuigi võin tunduda väliselt
raudne leedi võijääkuninganna,
on Mimi mulle väga-väga hinge-
lähedane.

Ütlesite ennist, et olite
gastrollil Soomes. Mida
esitasite?

Oli väga põnevettevõtmine
- Georg Otsa 90. sünniaastapäe-
vale pühendatud ringreis. Esi-
nes Tallinna Kammerorkester ja
kolm solisti: mina, Taavi Tampu
ja Mart Sander, kes ühtlasi oli
õhtujuht. Soome enda poolt
soomlaste lemmik Tapani Kan-
sa, kes laulis Otsa kergemat
muusikat. Minaja Taavi Tampu
olime rohkem ooperipoolel.

Andsime kümme kontserti
Soome suurimates kontserdima-
jades, alustades Helsingi Finlan-
diatalost. 1500-1800-kohalised
saalid olid kõik täis ja vastuvõtt
oli äärmiselt soe. Soomlased
peavad Otsat väga lugu, ta on
neile väga suur iidol.

Millised tööd ootavad?
Mind ootab üks hästi põnev

väljakutse - Tsaikovski ooper
"Padaernand". Roll on Liisa.
Tükk on mitu aastat olnud rah-
vusooperi repertuaaris, aga mi-
na seda veel siiani laulnud ei
ole. Tunnen, et aeg oleks küps
natuke ka vene ooperit puuduta-
da. Minu ja Mart Madiste de-
büüt selles ooperis on 18. veeb-
ruaril. Tsalkovski muusika on
mulle väga-väga lähedane nagu
Puecinigi. Olen varem laulnud

"Boheemi" Mimi (Heli Veskus) ja Rodolfo (Gregory Warren) traagiliselt kaunis armastuslugu kätk
endas palju imelisi meloodiaid ja tundeid, mis puudutavad südam väga valusalt. Harri Roo

ühe Tsaikovski ooperirolli, see
oli Tatjana "Jevgeni Oneginis".
Aga see oli kümme aastat taga-
si ja nüüd TSaikovskiga pead
murda on veel põnevam. Ma ei
vähenda eelneva väärust, aga
siis käis kõik nooruse uljusest.

Kindlasti väga suur väljakut-
se on järgmisel sügisel taas mi-
nu lemmikhelilooja Pueeini
"Manon Lescaut" - suurepärane
ooper, mida ei ole ammu-ammu
Estonia teatris esitatud.

Mida olulist on toonud
elu väljaspoollava?

Kevadeloli minu jaoks suur
sündmus - viimaks ometi lõpe-
tasin Helsingis magistrantuuri.
Alustasin õpinguid väga ammu,
aga kuna tulin kohe järgmisel
aastal kooli kõrvalt Estoniasse
tööle, jäid need paari aasta pä-
rast pooleli. Nüüd otsustasin, et
teen oma kooli lõpuni. Tundsin
lihtsalt, et see tiksus mul kuskil,
et ma ei saa seda lõpetamata

jätta. Nüüd on minust viimaks
saanud Sibeliuse akadeemia
magister - olen lõpuks paberite-
ga laulja!

Mis teemat magistritöös
uurisite?

Minu teemaks oligi Tosca
roll Puecini ooperis "Tosca". Ku-
na olen seda rolli peaaegu viis-
kümmend korda laulnud, oli
sellest hea ja kerge kirjutada lä-
bi iseenda ja oma rolli. Mis on
"Tosca", kes on Tosca, milline
on see roll, milline on ooper -
niisugune ooperianalüüs. Mitte
muusika, vaid rollianalüüs.

Tulete varsti laulma oma
kodulinna Rakverre. Mi-
da kontserdil kuuleme?

Tuleb tõeline soolokontsert.
Ma laulan lõpuks ära sellise hu-
vitava laulutsükli, mille puhul
olen alati mõelnud, et võiks
laulda, aga mida ma ei ole jul-
genud puutuda. See on Schu-

manni "Naise elu ja armastus
Kõlab veel Jean Sibeliuse
rootsikeelset laulu oopus 3
kus on sees ka tema kõige
tumad lood ''Tuleb tütarla
kohtamiselt" ja "Oli see une
gu" - äärmiselt ilusad roman .
sed lood. Sinna otsa teeme .
bukese ooperiaariaid, ja kw
on viimane advent, siis võib-
la ka mõned jõululaulud. Tul
laia spektiga kava.

See on 19. detsembril k
15 Rakvere gümnaasiumi, mil
enda kooli aulas.

Mis tunnetega tulete?
Mul on väga hea meel s'

tulla. Nüüd on seal ka uus kl
ver. Sinna on alati väga mõn
tulla. Juba sellepärast, et SE

on üksteist aasta õpitud ja la~
väga palju lauldud. Seal on
ga kodune. See on kohuta
hea saal, aga sel ei ole päris .
da atmosfääri, Ei teagi Rakvei
niisugust päris õiget kohta ...


