
Kaks küsimust Neeme Kuningale
Kas tegemist on esimese
omataolise ettevõtmisega,
kus rahvusooper ise otsib
talente ja koolitab neid
tulevasteks ooperistaari-
deks?

Ma arvan, et sellises mastaa-
bis küll. Ajaloost on teada, et ku-
nagi Estonia algusaastatel käidi
mööda Eestimaad ringi ja keset

vägilasi, maadlejaid ja tõstjaid
otsis Estonia teatergi endale vä-

gevaid lauluhääli.
Ka nõukogude ajal oli kooli-

noorte vokalistide üleriigiline
võistlus 1970ndate alguses, kus
ma olen ise osalenud Kilingi-
Nõmme poisina ja Jassi Zahha-
rov on sealt tuule tiibadesse saa-
nud.

Aga sellises vormis on ette-
võtmine esimene. Noored lauljad
üle Eesti näitasid oma võimeid ja
nende seast valiti välja 30 fina-

listi, kellest omakorda tosin
noort kõikjalt Eestist on meil ju-
ba üle poole aasta koolitust saa-
mas.

Miks selline operatsioon
nimega OPVOX üldse ette
võeti?

Põhjusi on palju. Osalt on see

missioonitundest kantud, kuid vii-
tab sellele, et klassikalise laulu
eriala ja noore kujunemine sellel
alal tipptegijaks mitte ainult Ees-

tis, vaid ka väljaspool on raske ja
pingeline protsess ning Eestis on
sellist selgelt välja kujunenud re-
delit algharidusest kuni tipuni väl-

ja väga keeruline jälgida.
On lastemuusikakoolid,

Georg Otsaja Heino Elleri nime-
line muusikakool, on Eesti muu-
sika- ja teatriakadeemia, mis ju
valmistab ette ooperilauljaid. Pa-

raku ei ole Estonia aastaid ja
aastaid sealt nooremat
põlvkonda, uute solistide

järelkasvu leidnud. Järe-
likult on koolitustsüklis
vaakum.

Elukutsevalik on nii
vastutusrikas ja niivõrd
oluline samm, aga tundub
et ikkagi üsna ebamäära-
ne 16-18aastaste noor-
te jaoks, kes selle vali-
ku ees seisavad.

On kergema muu-
sikaga super-
staarisaade,
kuid noortel
puudus väl-
jund, et ka
siin mõõtu võt-

ta ja ennast

proovile panna. See on mõte,
miks oleme OPVOXi algatanud.
Tõesti, nüüd on teleprojekt "Klas-
sikatähed" - uus ja tänuväärne al-

gatus.
Projekt ei pretendeeri selle-

le, et siit tulevad supervalmis
lauljad, pigem on meie eesmärk
tutvustada seda eriala süvitsi
professionaalse teatri sees ja
meil on väga hea meel, kui see
annab kas või paarile-kolmele
neist impulsi teha oma elus väga
tähtis elukutsevalik. Aga miks

mitte, rahvusooperina oleme
väga huvitatud kõrgetase-
melisest rahvuslikust
kaadrist.

Mõni neist on juba
meie repertuaari kutsu-

tud ja üks õpilane on
andnud paberid sis-

seastumiseks Sibe-
liuse akadeemias-

se Soomes. Kui
tal sisseastumi-
ne õnnestub,
jälgime ta
arengut ja
võib-olla saa-
me tubli laul-

ja. Nii võiks
see jätkuda
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