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Primadonnade juubeliõhtu
Nad on koos laulnud paljudes ooperi-
tes ja kui üheloli väike osa, siis teisel
suur ning vastupidi. Nii oli see ,,Rigo-
lettos", ,,Lucia di Lammermooris" ja
"Don Carlos". .Roosikavaleris'', kus
üks oli Octavian ja teine Sophie, oli
nende vahel aga lausa armusuhe. Kel-
lest käib jutt, saad teada lk 4.
Elevant linnapea
lillepeenras
Enne Estoniasse tulemist töötas ta
Eesti Postis kullerteenuse juhina - pla-
neeri s teenusega seotud üldstratee-
giaid, turundustegevusi, kliendilahen-
dusi, infosüsteemide arendusi jne. Kes
on Triinu Soikmets ja mida teeb nüüd
Anu Põrk, sellest loe lähemalt lk 5.

Pole midagi uut siin
päikese all
Pärast esietendust viibib lavastaja
täielikus teadmatuses: kas ta on jul-
malt läbi kukkunud või pöörase menu
osaliseks saanud. Loe lähemalt lk 6.
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Öösel: Öösel on pilves
ilm. Paljudes kohta-

:-:~SI.IIdes sajab vihma. Pu-
lli hub lõuna- ja kagutuul

4-10, saartel ja ranni-
kul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on
3..7°C.
Päeval: on pilves ilm. Paljudes koh-
tades sajab vihma. Puhub lõunakaarte
tuul 3-9 m/s. Sooja on 3..7°C.
Tühja sest Eestimaa vihmast - peaasi,
et Londonis ilus oleks, sest just täna
saavad Age Oks ja Toomas Edur Su-
urbritannia kuningannalt Elizabeth
II kätte Briti Impeeriumi Koman-
döri ordeni (eBE) suure panuse eest
Suurbritannia kunstimaailma ning
Suurbritannia ja Eesti kultuurisuhete
edendamisse.
Kuidas kõik täpselt toimus, sellest järg-
mises "Estoonlases".

Ilmub kaks korda kuus teisipäeviti 20. oktoober 2010

Kümnes "Boheem" tuleb
nooruslik ja uudne

29. oktoobril esietendub Giacomo Puccini ooper .Boheem", mis on selle teose
kümnes lavastus Estonias. Lavastajaks on seekord Iisraelist pärit Ran Arthur
Braun, kes koostöös Riccardo Gallinoga Itaaliast on teinud ka lavakujundu-
se.

Ooper räägib noorte ja muretute elunautijate ning kirest pakatavate boheemlaste
elust, mida vürtsitavad armastus, lootus, meeleheide ja Pariisi pöörane elurütm.
20. sajandi ühe suurema meistrina on Puccini loonud oma tegelastele värvi-
kad ja haaravad muusikalised portreed ning maalinud julgeid kõlavärvinguid ja
meeldejäävaid meloodiaid kasutades Pariisist kauni ja romantilise pildi. Claude
Debussy on öelnud: "Keegi pole tolleaegset Pariisi nii täpselt kirjeldanud kui
Puccini oma ooperis "La bohemev.v.Estoonlase" toimetus esitas mõned küsi-
mused Ran Arthur Braunile, saamaks teada, mida seekordne lavastus endaga
kaasa toob.

"Boheemi" on Estonias varem lavastatud üheksal korral. Mida uut toob
sinu lavastus?
Lavastaja ülesanne on jutustada lugu enda vaatenurgastja otsida uusi võima-
lusi oma fantaasia väljendamiseks. Näiteks on traditsioonilise materjali uudsel
ja põneval viisil esitamiseks võimalus kasutada multimeedia vahendeid. Selles
loos käivad naer ja pisarad käsikäes nagu eluski. Pole mõtet ignoreerida noo-
rustja sarmi ning mõelda sellele, kuidas kõik võib lõppeda! Usun, et ka noor-
tele on see ooper elamuslik, sest kasutame filmikunstist tuttavaid võtteid.
Kas see on vaid armastuslugu või midagi enamat?
Lugu räägib Armastusest! Kas saab sellest paremat ainest olla?
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Kuidas proovid su-
juvad?
Oleme lühikese ajaga
jõudnud jõuludest
suveni - nüüd oo vaja
kõik detailid ühtseks
lavastuseks kokku
panna! Tükk oo Iiiku-
mas järgmisele ta-
sandile ja varsti Iiitub
meiega ka orkester.
Oled sa osatäitjate-
ga rahul?
Töö lauljatega laabub
suurepäraselt - nende
laulmine ja näitle-
mine annab iga kord
lavastusele särtsu
juurde.
Sinu lavastajakäe all
astub üles ka sinu abikaasa Aile. Kas olete ka varem
sellist koostööd teinud?
Oleme Ailega kahel korral koostööd teinud ja see on suur
nauding, sest reisime palju ja ei saa nii sageli koos olla kui
tahaksime. Võiks öelda, et olen tööga abielus - ka meie
esimene kohtumioe leidis aset tänu ühisele ooperilavastu-
sele. On kummaline, et kui töötame koos ühes lavastuses,
siis ei räägi me proovisaalist väljaspool oii palju tööst kui
tavaliselt.
Miks peaks seda ooperit vaatama tulema?
Loodan ooperikülastajaid vi ia unelmatemaale! Kaks ja pool
tundi fantaasialendu, muusikat, armastust ja draamat. Siin

peaks kõigile midagi
südamelähedast olema.
Milline on sinu sönum
publikule?
Oleks tore, kui inime-
sed tuleksid .Boheemi''
veel mitmeid kordi vaa-
tama, et avastada selle
erinevaid tasandeid.

.Boheemi" muusikaline
juht ja dirigent
on Arvo Volmer,
dirigendid Risto Joost
ja Mihhail Gerts,
kostüürnikunstnik Elo
Soode ja valguskunstnik
Neeme JÖe. Osalistena
astuvad üles: Mimi -

Aile Asszonyi, Liisi Kasenõmm, Heli Veskus, Musetta
- Helen Lokuta, Janne Sevtseoko, Rodolfo - Oliver
Kuusik, Mart Madiste, Gregory Warreo (Berliini
Deutsche Oper), Mareello - Rauno Elp, Aare Saal, Colline
- Mart Laur, Priit Volmer, Schaunard -Rene Soom,
Roman Chervinko, Benoit ja Alcindoro - Väino Puura,
Taimo Toomast, Parpignol - Jao Oja, Aivar Kaseste.

Boheemlaste kasin pidusöök

Rao Arthur Braun, Mart Madiste ja Aare Saal proovis Heli Veskus - Mimi, Mart Madiste - Rodolfo
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