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Teater, muusika, ldbusfused

,,Mustlase parun". Joh. Straussi kolmevaafuseline operett, mis keskniidata 6htul
,,Estonias" ette kanti, kuulub ktill selle helilooja paremate ning sellega tihes ka
raskemate operettide liiki, millist vististe ,,Nahkhiir" muusika ilu poolest paigal
seisab.

Piirast,, L6busat leske" ja,, Ilusat Helenat" on muusika-armastajal
teatripublikumil siiski veel asja ,,Mustlase paruni" miingukavasse votnise rile
r6emustada, sest see kaunisisuline operett oma v6rdlemisi lihba stindmustiku
peale vaatamata muusikaliselt suurt mihnekesidust pakub. Seal tulevad ette
laevameeste h6iskavad laulud, ungarlaste stititavad pulma- ning tantsuviisid,
s6jameeste viigevad isamaalikud koorid ja vallatusest ning temperamendist
kiljatav, pea jrille unistav ja raskemeelselt 66tsuv mustlase laul.

Mis ettekandesse tileiildse puutub, siis peab tunnistama, et niiitlejad oma
raskest iilesandest, mis nimetatud operett laululiselt peale paneb, liibistikku iisna
rahulolevalt jagu saivad. Koorid aga, mis muusika raskuse tottu selles tiikis
iseiiralist distsipliini tarvitavad, jiiivad kohati taktikindluseta ja ka n6rgaks.

Uksikutest osalistest nimetame hr. Hanseni krahv Peter Homoriay, kes
miingu poolest piiris kena ja laululiselt m6jurikas oli. Naitlejal on loomulikku
annet ja hea healematerjal.

Sandor Barinkay hr. Siilliku esituses, pakkus esimese vaatuse jooksul
head laululist m6nu, kuna hiljem heal viisima hakkas, milles suuremalt osalt
kuumus ja 6hupuudus sriridi oli.

Hr. Pinna miingis rikast karjakasvatajat KalmaZsuptni, nii palju kui seda
Eesti keel lubas, piiris Wieni traditsiooniliste toonitamise iseavaldustega. Ka
laululine ktilg ei jdtrud midagi enam soovida.

Kauni kujuna esines Arsena osas proua olak-Mikk, kelle mahe sopran
esimese vaatuse kosimise-stseenis kenaste mOjule tuli.

Proua Abram, mustlasettidruk Saffi, avaldas laululiselt ktill j6udu, aga
miing oli ktilm-rahulik ja veidi veniv, ja ei tuksunud selles mustlasetridrukus
vOimas ning miistikaline armastus, mis sellele osale juba esimesest niiitelavale
ilmumisest saadik viiga traagikalist maiku annab.

Preili Weltmanni mustlase-vanamoor oli rahuldav.
Mirabella, pr. Kuuskmann ja Ludovico Carnero, hr. Kurnim,

olivad, nagu ikka sellekohastes osades tisna naljakad, aga nende laulust ei ole
suuremat asja. /

Niiitelavale toomise kohta ei saa midagi ritelda, sest dekorativline
ktilg on meil nii kitsastesse oludesse surutud, et isegi k6ige suurem niiitelava
genius uuele ti.ikile midagi loomukohasemat anda ei suudaks.

Saal oli rahva'st tungrl tiiis ja paljud pidivad pahameelega
ruumipuudusel tagasi minema.
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