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TEATIOHTU POHJAL
TIIU LEVALO

Nii nagu sündimise ja suremisega peab
igaüks ise hakkama saama, nii ka enese
väljendamisega. Ja see käib sõnaks, heliks
või värviks saamise kaudu. Muu on käsi-
töö. On ameti õppimine ja selle ameti abil
elatise teenimine. Kuid see ei ole maailma
loomine. Nii nagu kunst oma algtähendu-
ses on olnud ja on ikka veelloomine. Mitte
õpitud amet, millega raha teenida, ka mitte
eneseteraapia ega enese välja elamine, vaid
looming.

Viivi Luik. Hedi Rosma. Ma olen
raamat.

Giaeomo Puccini ooper "Boheem".
Luigi Illica ja Giuseppe Giaeosa lib-
reto Henri Murger' romaani "Stseene
boheemlaselust" ainetel. Muusikaline
juht ja dirigent: Arvo Volmer. Diri-
gendid: Risto Joost ja Mihhail Gerts.
Lavastaja: Ran Arthur Braun (Iisrael).
Lavakujundus: Ran Arthur Braun ja
Riccardo Gallino (Itaalia). Kostüümi-
kunstnik: Elo Soode. Valguskunstnik:
Neemejõe.
Osades: Mimi - Alle Asszonyi, Liisi
Kasenõmm või Heli Veskus, Musetta
- Helen Lokuta või Janne Sevtsen-
ko, Rodolfo - Oliver Kuusik, Mart
Madiste või Gregory Warren (Berliini
Deutsche Oper), Mareello - Rauno
Elp või Aare Saal, Colline - Mart Laur
või Priit Volmer, Schaunard - Rene
Soom või Roman Chervinko, Benoit/
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Alcindoro - Väino Puura või Taimo
Toomast, Parpignol - Jan Oja või Ai-
var Kaseste. Esietendus 29. oktoobril
2010 Rahvusooper Estonias.

(Nähtud etendused: 29. oktoober
ja 18. november 2010 ning 27. jaanuar
2011.)

Arvesse võttes tänaseid teatripile-
tite hindu, oli mulle antud võimalus
osa saada kolmel õhtul meeliköitvast
muusikast ja väga erinevatest interpre-
tatsioonidest lausa luksuslik privileeg.
Pealegi põhiliselt omamaiste lauljate ja
dirigentide esituses (vaid ühe erandiga
- esietenduseloli "laenatud" tenor).

Alates 1926. aasta e malavastu-
sest on Puccini "Boheem" nüüd juba
kümnendat (!) korda Estonia laval. Kui
mõelda, et põlvkonnad vahetuvad oo
siin- kui sealpool ramp i uskumatus
tempos, siis pole siin midagi valesti,
on ju see teos igati väärt, et seda ikka
ja jälle lavale tuua, rääkimata ellest, et
iga põlvkonna lauljatele on unistuseks
seda laulda ja lavastajate rollinägemusi
avada.

"Boheemi" on Estonia lavastanud
Hanno Kompus, Eino Uuli, Paul Mä-
gi, Udo Väljaots. Arne Mikk ja viima-
ti külalislavastaja Iisraelist Ran Arthur
Braun.

Puccini "Boheemil" on märgiline tä-
hendus. Selles on tugevannus realismi
ja verismi, see on moodi tõusnud bo-

Giacomo Puccini
.Boheem".
Estonia, 2010.
Vasakult: Rodol-
fo - Mart Ma-
diste, Schaunard
- Roman Cher-
vinko, Mareello
- Aare Saal ja
Colline - Mart
Laur.

heernluse kvintessents - inimsuhete
ohtrad tundevärvid, keevalise armas-
tuse heitiikkus rõõmus ja mures, mis
on kätketud tol ajal mitmeti uudse har-
mooniaga muusikasse.

Pöördun taas oma mällu talletatu
poole, muljete poole, mis ilmselt jää-
vad minus igavesti mõjutama kõike,
mis selle ooperiga seotud. Nimelt laulis
meie Estonia laval 1964. aastal ühel õh-
tul Mimid Theresa Stratas, teistes osa-
des olid Kalju Karask (Rodolfo), Georg
Ots (Marcel), Veera Nelus (Musetta).

Stratas oli tulnud esinema 1 õukogude
Liidu linnadesse . 10 kva, Leningrad,
Tallinn, Riia), sest ta oli saanud Metro-
politan Operas paari muusikalise eksi-
muse eest etenduste n-ö ajutise esine-
miskeelu (!). Kuid Ameerikasse tagasi
pöördudes ai temast siiski Meti staar
järgnevaks paarikümneks aastaks. Te-
maga salvestas Zeffirelli oma ooperfil-
mi "La boherne", ta laulis ka Violettat
sama rezissööri tehtud Verdi "La tra-
viata" filrniversioonis, Alfredo osas
Pläcido Domingo.
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Ees: Miml - Aile Asszonyi ja Rodolfo - Mart Madiste; taga: Musetta - Janne Sev-
tsenko.

Kõigest kahekümne me aastase
kreeklanna täiuslik laulmine, äärmiselt
isikupärane musitseerimine, imeline
fraseerimine ja lummav sarm koos üli-
kauni välimusega sütitas kõiki - see
andis tüvad nii kaaslauljatele kui ka
kuulajaile saalis! On teada, et ka teda
lummas mõnegi meie laulja hääl -
Kalju Karaskit kutsus ta näiteks enda-
ga Saksamaa tumeele kaasa (mis luh-
tus kummalistel asjaoludel ja võib vaid
oletada, milliseks oleks kujunenud sel-
le kauni ja tuumaka tenorihäälega laul-
ja lavatee teisel ajal ja teises kohas!).
Leningradi Maria teatri "Jevgeni One-
gini" lavastuses oli Stratase Tatjanale
Oneginina partneriks Georg Ots', kes
laulis ka Riia ooperiteatri "Madarna
Butterflys" konsul Sharplessi.

Alates Zeffirelli legendaarsest, aas-

takümneiks Meti lavale jäänud lavastu-
sest, mille stsenograafiagi looja oli Zef-
firelli, kuni Eldor Renteri loominguni
meie laval Paul Mägi ja Udo Väljaotsa
lavastustes olid kujunduses säilitatud
ooperi loomisaegne boheemlusele ise-
loomulik interjöör ja kostüümid. See
polnud "naftaliinilõhnaline" vanavara,
vaid terviku juurde kuuluv. Ei riputa
me ju näiteks Leonardo da Vinci või
ka kubistliku Picasso maale pea alaspi-
di seinale, selleks et saada mingit uut
impressiooni! Milleks?! Rakendada
saab oma fantaasiat ju uutes teostes,
tellides tänastelt autoriteit kaasaegse
helikeelega lavateoseid ja kujundades
neid mis tahes kooslustes multimeedia
võimalustega, nagu tänapäeva uuele
avatud inimesele ja tema mõttemalli-
dele sobiv.

AJcindoro -
Väino Puura ja
Musetta - Janne
Sevtsenko.

Alvar Loog lõpetab sama lavastu-
se arvustuse lausega: "Oh, 21. sajand,
millal tuled sa?" (Estonia kümnes .Bo-
heem" müüb publikule õhku ja armas-
tust. Postimees 1. XI 2010). Olen elle-
ga nõus kaheksakümmend protsenti,
kuid lisaksin siia soovi lähtuvalt muu-
sikaloolisest aspektist: millal leiavad
tee meie lavale näiteks Lully, Rameau
või Meyerbeeri ooperid? Või hoopis
midagi Richard Straussi helgemast ja

meeletult rikka muusikalise värvi pa-
letiga teo eist, näiteks "Roosikavaler",
"Ariadne axosel" või "Arabella"?
Meie naislauljate hulgas oleks kate kõi-
zile rollidele, selles pole kahtlust!

Praegune .Boheern" Estonia laval
on nagu Anderseni muinasjuturaamat,
mis koosneb väga rikkalikust pildiga-
leriist, mõjudes aga samas küllaltki
eklektiliselt, Avataktidest peale võtab
endale kogu tähelepanu ootamatult
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Miml - Heli Veskusja RodoLfo- GregoryWarren.

novaatorlil< multimeedia "ime" (Ran neli aastaaega - võluvalt naiivne süm-
Arthur Braun, Riccardo Gallino), mis boolika! Ooperi finaalis luuakse lausa
lavastaja väitel peaks ooperisse kut- katartiline seisund. Üheaegselt Mirni
suma noori. Ausalt öeldes kahtlen sel- hääbuva eluküüniaga põlevad taustal
les siiralt, iseasi, kui tegemist pole just majad mustavateks varemeteks.
muusikaõppuritega. Ooperisõpra aga Ja nüüd peamisest, sellest, mille pä-
üldjuhul see foonillõbusalt tantsiskle- rast tullakse ooperisse - muusikaline
vate majade ja sirmidega mäng vist siis- teostus, lauljad.
ki ainult häirib. Esimese vaatuse tervi- Esietendus loob teatrisaalis erilise
kut see ei toeta, ei haaku muusikaliste atmosfääri ja seetõttu on ka kõiges, mis
rütmide ega ka autori sisulis-emotsio- laval ja orkestris toimub, tunda elevust,
naalse ideega, vaid on "asi iseeneses". särinat, mis aga nii mõnegi reaetenduse
Kuid ooperi teises pooles kõik muu- puhul kipub kahjuks kuhtuma. Minul
tub. Videoinstallatsioonid toetavad iga seekord põhiliselt vedas, iga etendus,
meeleoluvarjundit muusikas. äiteks mida nägin, oli esietenduseks mitmele
III vaatuse Mirni ja Rodolfo dueti ja osatäitjäle ja ka dirigendid olid erine-
hiljem juba kontrastidest tulvil kvar- vad.
teti ajal, kus paralleelselt tegutsevad Esietenduse muusikaline tervik oli
vastastikku "sulgi katkudes" Musetta hea, Arvo VoImeri ratsionaalne suhe
ja Marcello, on foonil üksik õunapuu, muusikasse hoidis kogu truppi ühisel
mis teeb selle stseeni jooksul läbi kõik lainel. Oli tunda ansamblisolekut ja

Musetta - Helen
Lokutaja Marcel-
lo - RaunoElp.

mitte ainult lavalises mõttes, kõik laa-
bus veatult nii orkestriI kui ka kooril.

Heli Veskuse (Mirni) ja külaliste-
nori Gregory Warreni (Rodolfo) laul-
mises valitses ühine musitseerimislaad
ja fraasikujundamise loogika, kõrged
noodid kõlasid hea dünaamikaga, väl-
japeetult ja efektselt. Kuid teatud kää-
rid tekkisid häälte erinevate mahtude
tõttu ja võib-olla ka emotsionaalse kül-
je gradatsioonis. Warreni hääl on lüü-
riline, tema tundepuhanguis oli vaese

74

literaadi kirg, ta nagu ärganuks uuele,
unustatud tundele. Veskuse hääle- ja
tundekäsitluse oli küpset lopsakust ja
mõningal määral vist ka teadlikku rat-
sionaalsust. Loomulikult ei saa salata
- tema vokaalne küps us on hetkel sel-
les teatrimajas konkurentsitu. Ja siin-
juures tekkiski uitmõte, et ehk sobiksid
talle nüüd juba rohkem Wagneri mas-
taapsed rollid ja miks ka mitte näiteks
eespool jutuks olnud Richard Straussi
Marssaliproua "Roosikavalerist" või

1 U· 0 75



Mimi - Heli Veskus ja Rodolfo - Gregary Warren, Musetta - Helen Lokuta ja
Mareello - Rauno Elp.

"Arabella" nimiosa? Teatrijuhid peak-
sid sellele mõtlema - ega naislauljate
tippaeg pikalt kesta ja nii töökaid na-
tuure nagu Veskus ei sünni meie olu-
des just tihti!

Boheemlasi laulnud Rauno Elp,
Rene Soom ja Priit Volmer olid heas
vokaalses vormis ja neil õnnestusid nii
lustlikud "kambastseenid" kui ka soo-
lod. Hästi kõlas Rauno Elbi ja Gregory
Warreni duett viimases vaatuses ning
Rauno Elp ja Helen Lokuta moodus-
tasid tasavägise paari, nende duettides
oli bravuurset kirge, karakterite reljeef-
sust ja kvaliteetset laulmist.

Rene Soom rõõmustab kuulajat
oma pideva arenguga just kõlakvali-
teedilt, sest tema näitlejaanded on üld-
teada. Saomi lüüriline ja mitte just suu-
rekõlaline bariton on omandamas neid
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omadusi, mis tagavad hääle saali kan-
durnise ja teksti selguse. Priit Volmer
on alati laval meeldiv ja tema musitsee-
rimine äärmiselt intelligentne. Võib-ol-
la pole Collini osa just päris tema pä-
rusmaa - minu kõrvale on tal hele ja
kõrge bass ning sellele rollile vajalikust
madalast registrist jääb ehk vajaka. Pä-
ris lustakas oli Väino Puura majape-
remees esime es vaatuses, vanahärra
Alcindoro roll teises vaatuses oli ehk
veidi üle mängitud.

Teeksin siinjuures ühe kõrvalepõike.
Ajakirja Opera ow viimases numbris
(jaanuar/veebruar 2011) on üks äärmi-
selt huvitav artikkel, "Simon Keenlysi-
de: lauljad, kes mind on inspireerinud"
(Simon Keenlyside: the singers who
inspired me"), milles hetkel maailmala-
vadel ilma tegev bariton (meie ooperi-

Miml - Heli
Veskus ja Rodol-
fo - Gregary
Warren, taga-
plaanil Colline -
Priit Volmer.

sõbrad on saanud Keenlyside'i kuulda-
näha Meti ülekannetes Harnletina Belli-
ni samanimelises ooperis ja Rodrigona
Verdi "Don Carlos") jagab oma mõtteid
laulmisest. Refereerin vabas vormis
olulisemat.

Küpse lauljana ei pelga ta tunnis-
tada, et püüab õppida igalt healt laul-
jalt. Tema eeskujuks on olnud Thomas
Hampsoni Mahleri "Rückerti laulude"
interpretatsioon (dir Leonard Bernstein),
Bryn Terfeli lavaline ja vokaalne leidlik-

kus ning keeleanne, mis teinud temast
imepärase näitleja-laulja, ja hea sõber
bariton Carlos Älvarez, kelle häälevärv
kui tõrv ning kes kasutab oma ooperi-
töös häält nagu relva. (Ka seda lauljat oli
võimalik kuulda Salarises Verdi ooperi
"Othello" otseülekandes Salzburgi fes-
tivalilt, kus ta laulis Jagot, Othello rollis
oli Aleksandr Antonenko.)

Kuid põhiliseks julgustajaks ja oma
ande sütitajaks peab KeenJyside Pie-
ro Cappuccillit, kelle metalse värviga



Vasakult: Mareello - Aare Saal, Musetta - Janne Sevtsenko, Miml - Alle Asszonyi
ja Rodolfo - Mart Madiste.

"lõvihääl" kõlas laval nii majesteetli-
kult, et seda pole ükski salvestus või-
meline peegeldama. Kuid mitte seda
võimsust, vaid tema meisterlikkust
selle hääle käsitlemisel peab Keenlysi-
de imetlusväärseks. Nimelt oli tal 1990.
aastail õnn kolmekümneaastase noore
lauljana osaleda Hamburgi Riigioope-
ri laval pisirollis Verdi "Othellos", kus
hiilgasid kaks suurust - Pläcido Do-
mingo ja Piero Cappuccilli. Viimane
märkas noort lauljat, tegi temaga mõ-
ned tunnid ja andis seejärel kaasa järg-
mised soovitused: tuleb hakata tegele-
ma itaalia ooperiga ja mitte jätta seda
liiga hilisele ajale, kui hääl juba näitab
vananemise ja kulumise märke. Keen-
lyside nimelt ei arvanud endalolevat
selleks ei vajalikku häälevärvi ega ka
vastupidavust ning ta kartis, et saavad
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kannatada tema teised tööd, eriti Lied'i
laulmine. Cappuccilli väitis, et Verdit
peab õppima laulma nii, nagu laulak-
sid Mozartit ja Sehubertit - õppida
varieerima igas lõigus nii dünaamikat,
tooni kui ka detaile. Kuid peab olema
hoolas vahendite valimisel ja mitte te-
gema seda päevast päeva, oma häält
asjatult kulutades.

Cappuccilli kreedo "prima la voce"
(hääl kõigepealt) ei tähenda seda, et
kaoks side sõnatekstiga - kõla tuleb
juhtida kooskõlas keelega! Keenlyside
leiab, et tänapäeval on mood viinud
lauljad liigsesse sõltuvusse lavastaja-
test; eriti siis, kui lavastus on publiku
emakeeles, minnakse liialdatud panto-
rniimile. Selliseljuhul soovitab ta süü-
data semafori - "prima la voce"!

Need mõtted on nii aktuaalsed ja

olulised ning peak id olema juhisek
igale tegutsevale lauljale: Ei ole mida-
gi kuritegelikumat kui jätta oma hääle
arendamine n-ö poolde vinna, kaotada
nõudlikkus, leppida keskpärasusega.
jätta lihvimata "jumala and" ja õigusta-
da oma tegemata jätmisi nii trafaretsete
põhjendustega nagu näiteks väike palk
või "kes neid Lied'i-õhtuid kuulama
tuleb". Loomulikult sõltub kõik inter-
preedi intellektist ning kui odav popu-
laarsus on magusam, siis pole midagi
parata.

Kaheksateistkümnenda novembri
etendusellaulis Mimid Alle Asszonyi,
RodolfotMart Madiste, Musettat Janne
SevtSenko ning boheemlastest kaaslasi
Aare Saal, Mart Laur ja Roman Cher-
vinko - seega oli kogu koosseis uus.
Dirigendipuldis oli nooruke Mihhail

Gerts. Ainuüksi fakt, et on välja pan-
na omamaiste t lauljate t küllaltki üht-
laseit õlav teine .oosseis. on rikkuse
turu us

Aile Asszonvi talent on rikkalik
ning Iga rol.iga avaneb temas midagi
uut. Sellelõhtuloli Iääles värsket sira-
mist. tundevär ide selget vormimist,
võluvat kelniikust ja lüürilisust ning
mõnel määral ka dramaatilisust. Kuid
üks asi hakka- silma-kõrva - mõnin-
gane pinnapealsus. juba esimeses vaa-
tuses ja veelgi tugevamalt kolmandas
vaatuses, lahkuminekul Rodolfost.

Olles kuulnud Asszonyi väga su-
gestiivset dramaatilisust "Maskibal-
lis", kus on küll tegemist Verdiga, kes
ei kuulu veristide hulka, kuid on va-
hest selle muusikavoolu n-ö eeldus,
siis .Boheemis" oleks oodanud temalt



jab lund, mis Pariisis tol ajal nii harv ja
oma niiskusega kehvades oludes ela-
vale boheemlaskonnale eriti hukutav.
Tugevasti köhiv Miml tuleb aga Rodol-
fot kõrtsist otsima glamuurses (iseene-
sest väga kaunis!) tualetis ii la Audrey
Hepburn. See näis absurdina. Ooperi
lõppedes kuulsin üht noort inimest üt-
levat: "Issake, müünud maha see uhke
kleit ja ostnud endale soe riie selga!"

Lava on koht, kus võib väga öko-
noomse sümboolikaga mängida, kuid
kui autoril on klaviiris viimse nüansini
kirja pandud nii emotsioonide varjun-
did kui ka dünaamika ning näidatud
ära taktid, kus näiteks Rodolfo kohen-

dab Miml õlgadel salli, siis elles :a\ a:--
tuses on jäänud osaliselt välja nn mõ-
nedki, sageli väga olulised inimlikud
nüansid.

Värskelt ja säravalt mõjus Janne
Sevtsenko Musetta, tema häälde on
tulnud üha uusi nüansse. See kõlas
saali täitvalt II vaatuse "Musetta val-
sis" "Quando m'en vO... " ning seinast
seina värve näitas ta võidutsevas rõõ-
mus ja kapriisides II vaatuses ja III vaa-
tuse kvartetis. Looduse suur kingitus
on tema füüsiline ilu ja sarm - annaks
Looja, et ta ei hakka seda laval kuri-
tarvitama, kuid hetkel on need tema
vaieldamatud trumbid ning kui ta näi-
tab üles tarkust, võiks ta püüelda kan-
tileeni laulmisel suurema kandvuse ja
registrite ühtlustamise poole.

Mart Madiste on pidanud nüüd
juba mitu aastat vedama selles teatris
esitenori vankrit ja mul on õnnestunud
kuulda tema esituses mitmeid ja väga
vastandlike nõudmistega osatäitmisi,
näiteks Kuningas "Maskiballis", Turid-
du "Talupoja aus", Hoffmann "Hoff-
manni lugudes" (Vanemuises) ja Prints
"Kolmes apelsinis". Ainuüksi nende
rollidega toimetulemine näitab, et um-
bes viieteistaastase teatrisoleku ajal on
toimunud sellel lauljal märkimisväär-
ne areng. Eriti üllatas tema Hoffmann
oma rollisiseste nüanssidega ning us-
kumatult lustakas ja kaastunnet vää-
riv oli tema Printsi armastus apelsini-
printsessi vastu! .Boheem" esitab aga
lauljale väga suuri nõudmisi fraasiku-
jundamises ja toonitekitamise plasti-
kas. Hetkel tundub, et selles vallas on
lauljal veel päris pikk tee ees. Tööd ta-
suks teha ka diktsiooniga, s-häälik ei
ole veeloma Õiget kohta leidnud (see
on ka esteetilisuse küsimus). Nähtud
etendusel kõlasid kulminatsioonid
koos Asszonyiga päris kenasti; muusi-

Tragöödia on jõudnud lõpule, Miml on surnud ... Vasakult: Mareello - Aare Saal,
Miml - Aile As zonyi, Rodolfo - Mart Madiste, Schaunard - Roman Chervinko ja
Musetta - [anne Sevtsenko (taga keskel).
Harri Rospu fotod

ulaemaid kontraste. äis, et see tule-
- uuresti kostüümist (Elo Soode)

tnab ju riietus meile pildi inimese
.t-est, tema olemusest. Kuna Mimi ja
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kuidagi haakuda Puccini

.:a· neile kahele noorele pa-
ooperis antud väga eri-
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Aare Saali omr-a- e looduslikult
rikas bariton on pa unud. elles saalis
väärtuslikke hetki rui mõned 'i .orrad.
Nendel kahel etendusel: I ja 27. I)
jäid kahjuks kuuldu t vaca vastuolu-
Lised muljed. Esimeseloli II a III vaa-
tuse ansamblites ja IV vaatuse duetis
Rodolfoga kõlalist avarust ja kulrrunat-
sioonid duetis Musettaga (janne Se\'-
tsenko) olid muljetavaldavad. Teisel
etendusel valitses kahjuks jällegi ee
"endasse suunatud", ülearuse pres-
si all kannatav toon, millega laulja on
vahelduva eduga aastate jooksul maa-
delnud. Küll tahaks, et see mehine hääl
leiaks ometi üles saladused, millest rää-
kis Cappuccilli, ning hääle lennukuse,
mida rõhutas ja mida ideaalselt valdas
ka Georg Ots! Sest rollijoonis on Aare
Saalil väga huvitav: siin on kirglikku
armastust, macha'likku egoismi ja pei-
detud lüürikat - kõike, mida veristlik
ooper eeldab,

Esmakordselt kuulsin laval Schau-
nard'i osatäitjana Roman Chervinkot.
Juhul, kui see laulja otsustab meie lava-
le jääda (praegu on ta EMT A vabaõp-
pe üliõpilane ning Rahvusooperi koori
liige), on teatris tema näol paljulubav
juurdekasv. Tal on hea koolitusega jõu-
line, kandev ja sisuka tämbriga bariton
ning oma pika kasvu kohta ka lavali-
selt nõtke ja vaba liikumine .

Mart Lauri sametine bass ning sar-
mikas rollikäsitlus on juba pikemat ae-
ga kõrva ja silma rõõmustanud. Kuid
ka temal ei olnud 27, jaanuari etendus

muusik 81



just "pidupäev" - Collini esitus tun-
dus olevat mitte just tema vääriline.

Taimo Toomast esitas Benoit' ja
Alcindoro kaksikrolli korrektselt, eriti
imponeeris majaperemees Benoit. Kuid
siinjuures esitan siiski intrigeeriva kü-
simuse: kui välismaailmast on tagasi
tulnud laulja oma parimais loomeaas-
tais ja tal on ilmselgelt alles ka küllaltki
unikaalne, heas mõttes tüüpiline bari-
ton ning vokaaIne vorm (tõestuseks on
krahv i osa Mozarti .Figaro pulmas"
Vanemuise teatris), rääkimata sarmist,
mida ei osta ka kõige suurema rahako-
riga, siis miks rakendatakse teda Es-
tonia lavastustes juba mitrnendat kor-
da rollis, mis absoluutselt ei ole tema
võimete vääriline (dr Falke J. Straussi
"Nahkhiires"!)? Miks me ometi unus-
tame, et aeg ei peatu mitte kellegi jaoks,
vaid lippab halastamatult edasi, mitte
tagasi!?

Kaheksateistkümnenda novembri
etendust juhatas Mihhail Gerts, väga
noor muusik, kes rõõmustab igal koh-
tumisel oma musitseerimisküpsuse ja
kiire arenguga. Ta tundub olevat pü-
hendunud, tempode valikus asjatund-
lik ja suhtumises lauljatesse innustav.
Kuid loomulikult saame temast kui di-
rigendist täieliku pildi vahest kümne
aasta pärast, siis kui püüdlikkus asen-
dub enese kindlusega kõiges.

Kahekümne seitsmenda jaanuari
etendus oli Lüsi Kasenõmme esieten-
dus. Ootasin seda väga, sest tema esi-
nemine paar suve tagasi Britteni oope-
ris .Kruvipöõre" ja Klassikaraadio va-
hendusel hiljuti kuuldud Schumanni
harva esitatud kantaadis "Paradiis ja
Peri" oli jätnud kustumatu mulje. Ei
ole tal ju vee) vokaalses mõttes kõik
täiuslik; nii mõndagi tuleks lihvida
keskmise registri ühtlustarnises, vahe-
tevahel vältida teravust kõrgete nooti-
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de värvis, kuid selles hääles on nii pal-
ju elu, kõrgregistrisse minek kulminat-
sioonides nii lahvatavalt emotsionaal-
ne ja "Boheemi" mitmes stseeni s lausa
jahmatas tema hääle maht ja lennukus.
Tema habras, graat iline lavaline olek
oli loomulik, suhe partneritega vahetu,
sellest hoolimata, el just sellel etendusel
oli tal vastas küllall ageli kõlapraak.
Vapustas noore laulja julgus kasutada
sellist ppp-d ooperi finaalis, mida olin
oodanud Theresa 'tralasest saadik ja
kuulnud veel vaid Ileana Cotrubase
ja Luciano Pavarolti salvestiselt! Minu
arusaamine verismist sai kinnitust.

Kahekümne seitsmenda jaanuari
etendust juhatas Jüri Alperten. Teades
teda kui äärmiselt erude ritud muusi-
kut, oli kahju, et sellel õhtul tegutses
etenduses paiguti nagu mingi koter-
mann. Kuid tal õnnestus siiski kõike
koos hoida ja publikule märkamatuks
teha ka pisiloksed II vaaluse koorist-
seenis. Hästi mõjusid ühi es hingarni-
ses orkestri ja Liisi Kasenõmme fraa-
sid.

Kõik päevad pole vennad ja võib-
olla nõudis oma lõivu Estonia teatri
suur edu Läti Rahvusooperi laval.

Igal juhul on praegune Eesti vo-
kaalimaastik oma kvantiteedi poolest
rikkam kui eales. Kas kasvab siit ka
veel mõni Ain Angeri tähelendu kor-
dav laulja, seda näitab aeg. Kordaksin
taas üht Hendrik Krummi meelistõde:
"Köik söltub sellest, kui körgele sa lati
sead!"

Märkus:
1 Huviline saab kuulala fragmente "Jevgeni
Onegini" selle etenduse salvestusest Georg
Otsa CD-albumilt.


