
40   LP   KULTUUR

Heldur 

kuju on noor, õnnelik ja armunud, pea 
pilvedes. Põlda partnerit, noort Mariat 
mängib kogenud Hanna-Liina Võsa ning 
nii temalt kui ka teistelt osatäitjatelt on 
Põlda enda sõnul väga palju õppinud. 
„Trupp on meil väga lahe! Kõik näitle-
jad, lauljad ja tantsijad on väga tugevad 
tegijad. Istusin proovis ja mõtlesin, mil-
lega ma selle nüüd juba olen ära teeni-
nud, see oleks võinud olla minu elus palju 
hiljem. Aga inimesed, kes mind siin 
ümbritsevad, on mind väga aidanud ja 
hoidnud.”

Sarmikas imelaps
Heldur Harry Põlda jaoks pole see interv-
juu esimene, kaugel sellest. Ta oli meedia 
tähelepanu all ka pea kümmekond aas-
tat tagasi. Nimelt oli tema kanda suur 
roll Christoph Willibald Glucki ooperis 
„Orpheus ja Eurydike”, mida etendati 
2010. aasta suvel Birgitta festivalil. Sop-
ranile kirjutatud Amori rolli olid varem 
laulnud naised, seekord võttis selle ette 
ainult 13-aastane Põlda. Kriitik Toomas 
Zupping kirjutas Eesti Ekspressis 
(22.8.2010) nii: „Etenduse vaieldamatu 
staar oli Amori osa täitnud Heldur Harry 

Rahvusooperigi jaoks esmakordses pro-
jektis nägid proovid välja nii, et kõige-
pealt esitas üks näitleja ühes keeles oma 
osa, sellele järgnes sama stseen teise näit-
lejaga ja teises keeles. Ingliskeelne rühm 
alustas, vajaduse korral parandati esitust 
ning seejärel tegi sama stseeni eestikeel-
ne trupp. „Selle kõigega on hästi hakka-
ma saadud, soovitan tulla kuulama mõle-
mat keelt. Näitlejad ja lauljad erinevad, 
teisest riigist pärit lauljatel ja näitlejatel 
on oma vibe juures. Nii näeb ka detai-
le, mida esimesel vaatamisel ei pruugigi 

märgata,” usub Põlda.
Kogenud lavastaja Georg 

Malvius on noore artisti sõnul 
väga nõudlik. „Jaanuaris sai-
me Londonis kokku ja tegi-
me paar stseeni, et ta näeks, 
kuidas ma töötan. Juba siis 
sain aimu, kuidas töö käib. 
Arvan, et tema nõudlikkus 
on põhjendatud, inimesi on 
laval palju ja lavastaja peab 
olema kindel, et tema ideed 
jõuavad kõigini.”

Tony roll kõnetab Põldat, 
eriti loo alguses, kus tegelas-

Kristi Helme
kultuuriuudiste juht

Pühapäeval rahvusooperis Estonia esi-
etenduva muusikali „West Side Story” 
meespeaosalise Heldur Harry Põlda (22) 
jaoks oli Tony roll proovikivi – õppida esi-
mest korda ära nii laul, tekst kui ka tants. 
Et kõik veel eriti keeruline oleks, tuleb 
temal ka ingliskeelse versiooni Tonyt 
(Cameron Sharp) dubleerida. Peale sel-
le hakkab ta lõpetama klassikalise laulu 
õpinguid Londonis mainekas Guildhall 
School of Music & Dramas tenori erialal.

Muusikaõpingute pingelisel ajal ei tul-
nud Põldale pähegi, et ta võiks Eestis 
kandideerida muusikali pearolli. Londo-
nis õppivale talendile tegi ettepaneku 
kaasa lüüa dirigent Lauri Sirp. Casting’ud 
ja ettelaulmised olid juba läbi, aga Tonyt 
polnud ikka kuskilt võtta. Sirbil tekkis 
idee, et oot, kus on Heldur Harry... Põlda 
lõpetas parasjagu Inglismaal 3. kursust, 
kool veel käis. „Aga mõtlesin pakkumise 
peale: miks ka mitte? Laulsin lavastaja-
le ette ja talle istus,” meenutab Põlda.

Keerukas roll
Tony roll pole Põlda jaoks esimene. Laval 
oli ta esimest korda juba üheksa-aasta-
selt, Estonias „Nukitsamehes”. Milesi roll 

aastaid tagasi Benjamin Britteni kammer-
ooperis „Kruvipööre” oli samuti märki-
misväärne, aga Tony osa peab Põlda oma 
professionaalse karjääri alguspunktiks. 
Põlda jaoks teeb Tony rolli keerukaks just 
sõnaline pool. „West Side Story” tekst 
on märgatavalt tummisem kui ta eel-
miste rollide omad, Tony karakteri retk 
aga karm. Rolli sulanduda on raskem 
ka seetõttu, et näitlejakoolitust Põlda 
saanud ei ole. Tekstilt laulule liikumi-
ne vajas harjutamist, sest varem on tal 
olnud kogemusi üksnes teksti või lau-
luga. Siin oli abi vanameister 
Helgi Sallost. „Õppimisprot-
sess on olnud tohutu – pea ees 
lendasin vette. Aga ma ujun!”

Prooviperioodi venitas 
üsna pikaks – see algas 
2. aprillil – muusikali lavale 
toomine kahes keeles. „See on 
nii suur ettevõtmine, vähema-
ga polekski jõudnud. Lavadi-
sain, tohutult suur trupp ja 
nende haldamine. Samuti on 
väga palju tantsimist, ka tant-
sud vajasid selgeks õppimist,” 
selgitab Põlda.

Imelisest sopranist 
imeliseks tenoriks
Kümmekonna aasta eest Birgitta festivalil 
oma heliseva sopraniga publikut lummanud 
teismelisest Heldur Harry Põldast on 
kasvanud küps tenor. Nüüd hakkab 
ta publikut hullutama Tony rolliga 
muusikalis „West Side Story”.

Harry Põlda. 

„Õppimine on 
olnud tohutu – 
pea ees 
lendasin vette. 
Aga ma ujun!” 
ütleb Heldur 
Harry Põlda.


