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enavus€ Birgit-
ta festivali ProS-
ramm on vehem
eklektiline kui
varasematel aas-
tatel - publiku-

le pal takse peamiselt klassi-
kalist ooperit ja balletti. Ainsa
suure enndina oli kivas olav
Ehala ia trelo Tungla kogupe-
rcmuusikal <Arabella,, mis val
mis Bir8itta festivali ia Viljandi
Ugala teatri koostixis.

Muusikalile aluseks olev
Aino P€rviku jutustus 0982),
kus kiir€sti vahelduvad siind
mused on kiriutatud t€rvikli
keks ning ladusa nitmiga stsee
nideks, ei vasta alikmateialina
ideaalilih€daselt mitte iiksnes
mensufilmi, vaid ka moodsa
muusikateatri vormin6uetel€.

Leelo Thngal on kiitunud
Perviku originaaliga lugupida-
valt. Kuid alikteos€8a v6rreldes
on v:igivalda - ning sellega seo-
s€s ka realistlikkust - k6vasti
maha keeratud, kurjust kehas-
tavaid mererddvleid karikeeri-
takse kohati groteskini. Lau
lus6nad n:iisid lauldavad, kuid
esitaiate keskp:irase diktsioo-
ni, solistide ia orkestri balansi,
heliv6imenduse ning ruumilis€
distantsi koosm6jul polnud md
Pirita kloostri mnnride vahel€
ehitatud hiigelsaali tagumises
otsas €namasti v6imalik neist

Margus lGsterpalu lavastus
on hoogn€, krid karakeriloome
poolest natuke fiirvivaene ning
sisus kogup€reprodukile oma-
selt teravate nurkad€ta, sest ku-
jutanislaad ning konotooP j;i;-
vad realismi ja rnuinasjutumaa-

T:iisveartuslikke duette
ja ansambleid peaaegu
pole, vehesed kootipartiid
jedvadj6uetuks.

Raln slmmutia Marla soomets Olav Ehala ja Leelo Tungla lavastuses -Arabella> Bkgltta festlvatil

ilma vahep€ale, m6lema uiljen-
dusv6inalusi osalt tasaliilitades.
Vdrreldes Andres Puustusmaa
hiljutise "Printsi 

ja kerjuse" la-
vastuse8a Estonias on Kaster'
palu 

"Arabella" k6ike muud
kui verin€ ta fiinsiline - rohu-
tud on piSem loolavale narra'
tiivile, kergele naljale ning iild'
humanisdikk€ ve;(lrsi edasta-
vale pedagoogilis€l€ s6numile

olav Ehala on kiiutanud la-
vastuse tarb€ks 16 muusitalist
numbrit: avan:ingu ia 15 laulu.
Need k6ik kannavad talle oma
se v:tliapeetud harmoonia ning
selge meloodiajoone kdrval ni-
metut ia €baisikulist hi.irilist
helgust, milles on rohkem nos-
takiat kui vahetut emotsiooni.
Kuid sellist€na pole need ena-
masti muusikateatri n6udmis-
te k6rgusel, sest ei suuda (ega
Dealtn:iia ka soovi) edastada
ilramatureilisi k raktereid ning

Eranditena jiid meelde
Adalberti hiphop-stiilis laul
ning Rosita ia Raudpatsi nllmb-

rid, kuid Arab€lla, Taanieli,
Hasso ja Haleluuja partiid olid
helikeelelt, tundetoonilt ninB
tempolt pea ;ravahetamiseni
nhesugus€d. Taisve:irtuslik
ke duette ja ansambleid pea'
aegu pole, v;hesed kooripar-
nid jaavad idueiulc. Peale sel-
le on enamik muusikmumbreid
nii rntmi ja koloriidivaesed, et
ei v6imalda lavalist dnnaami-
kat suurendavat koreograafi-
list seadet ilma mileta niiiidis-
aegset muusikateatrit ideaalis
enam ette ei kujuta. Piraadilae
va €lust ning €lanikest r:i:ikiva
lavat€ose muusika v6inuks ol-
la k"svdi osaliselt kantud mere'
mehelaulude esteetikast.

Nimetatud p6hjusel ei ta-
haks rna "Arabellat" nldse
muusikalik5 klassifitseerida
range m:iaratluse kohaselt on
see pigem lauludega lastelavas'
tus, kus muusika pakub et€n'
duse loomuliku rutmi ja tem'
po pidurdamise hinnaga liht-
salt draamastseenidele kontras-
ti. Muusikatina hakkas "Ara_
bella, tiiitle vaid 2. vaatuse r.
pildi k6rtsistseenis, kus tege
rrstik oli 6nnestunult muusika
ninB tantsuga l6imitud. Kolo
riiti pakkus mustlaste etteaste
(ansambel Maljarkat liikumis-

a lestlvalil.

iuht Ol€8 Titov oli iihtlasi tul
tttitd teinud Rosita (Tania Mi
hailova), Raudpatsi (Priit Vr
mer) ia Juuda (Maarius P:ir
karakteritega, mis nlej;;nr
ansamblist h€as m6ttes eri
di seisid.

Kujundus Rosita R-aualt ,
m66dukalt minimalistlik
staatiline, ent mdjusi efekts
muutus n:iiteks kdrtsisaal h
kega laevatekiks. Tormists(
nidele ja lavastuse finaalile a
dis palju iuurde visuaalselt v
rnas valcuskuiundus, mida t(
tas dissavat merd kuiutan
videoprojektsioon.

N;itleiad moodu-stasid ii
lase ia h€al tasemel ansaml
Muuhulgas ka s€ehbi, et k
gil oli ditlemise pool selg
tugevam laulmisest; erandi
vaid Rositat kehastanud ?
ta Mihhailova, kes v6ttis ma
mast lijhikes€ aiasa maksin
mi. Etendus€ r€damine j:n p
mis€lt Maria Soometsa (Arat
la), Hannes Kaljujew€ (raa
el Tina), Rain Simmuli (Has
ning Andero Ermeli (Hallell
ja) kanda, kes selleBa suurel
raselt hal&ama said. Muusil
list saadet pakkus ule-eestil
Noorte Snmfooniaorkester d
gent Elno Tiisvaldi juhatus


