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pita, on nende kõrval justkui
mingi invažanr...

Eks ta ole meil alati natuke kodutu olnud. Ka muusikakoolides ei räägi keegi operetimuusikast ning -heliloojatest. See
on nagu tundmatu maa, kuhu keegi oma jalga eriti panna
ei julge. Operett ei ole žanrina justkui eriti tõsiselt võetav,
ent kui seda tegema hakatakse, siis avastatakse alati, et seda muusikat on kuradi keeruline laulda ning pealegi peab
seal veel näitlema ja tantsima,
mis käib enamikul solistidest
üle jõu. Operett eeldab artistilt väga tugevat lavalist sarmi, ooperis saab vajadusel ka
ilma selleta läbi...
Kolmapäeval esietendub sinu
kirjutatud ja lavastatud «Operetikuningas Imre Kálmán». Millega on tegu?

Ma kirjutasin selle loo Kálmáni
elu põhjal, jutustatuna laval
Kálmáni ning tema naise Vera silmade läbi, keda mängivad vastavalt Hans Miilberg ja
Helgi Sallo. Nende jutus elustuvad muusikanumbrite näol erinevad palad Kálmáni loomingust. Muusikanumbrid kasvavad välja tekstist ning tekst
omakorda muusikanumbritest. Mahulises mõttes on tegu täispika operetiga.
Kui tänapäeval tahetakse teatrilaval kõik lood keerata mingisse kontseptuaalsesse võtmesse, siis ütlen ette ära,
et antud lavastuses midagi sellist ei ole. Keegi ei pea siit mingit varjatud tähendust otsima.
See on nostalgiline tagasivaade
ühe suure helilooja elule ja loomingule. Kálmáni elu oli täis
traagikat, tema abielu Veraga käis üle kivide ja kändude,
mida ma olen püüdnud leebel
moel ka lavale panna.
Kuid minu jaoks on siin oluline ka teine liin: Helgi Sallo ja
Hans Miilbergi oma. Need on
Estonia kaks endisaegset suurt
staari, kelle lavatee on tänaseks
juba suuremas osas käidud. Siin
on sees nende artistitraagika
kogu oma ilus ja valus, imelise
luigelaulu poeesia...
Miks just Kálmán?

lõpp, praegu peetakse operetti
millekski lihtlabaseks ja kerglaseks ning seega justkui peljatakse. Jah, ma tunnistan, et
see žanr on natuke lihtlabane
ja kerglane, ent kui teha teda
ausalt, soojalt ja südamega, siis
hakkavad temas helisema sellised noodid, mida me tänapäeval enam muidu kuskil helisemas ei kuule.
Ja kui operetti üldse teha võetakse, siis tehakse seda justkui valede eeldustega –
lootuses, et see osutub publikumagnetiks ning toob raha
sisse. Paljud lavastajad ei suuda või ei soovi selles muusikas
midagi leida ning kogu ettevõtmine muutub kuidagi formaalseks. Aga operetti ei saa
teha formaalselt. Seda peab
tahtma teha, see peab tulema
südamest. Kogu see asi muutub ilusaks ja mõistetavaks
üksnes siis, kui seda armastada.
Operetti lavastades ei ole
mõtet armastust naeruvääristada. Siis muutub see asi mitte üksnes jandiks, vaid väga
halvaks jandiks. Sest muusika räägib ju hoopis teist keelt.
Viimastel aastakümnetel on operett olnud Eestis nagu kodutu.
Estonia majas tegutsevad rahvusooper ja rahvusballett, aga operett, mida tuuakse välja vähe,
ebaregulaarselt ja ilma püsitru-

Lavastajadebüüti
tegev Jaak Jõekallas
tõdeb, et tänapäeval unustatakse
lavastusprotsessis
kahetsusväärselt
sageli ära kogu
romantika, väärikus
ja sisemine ilu, mis
peaks teatrist teatri
tegema.
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Ma olen eluaeg Kálmáni muusikat armastanud, sest see on
niivõrd ilus, niivõrd südantsoojendav. Mäletan, et poisikesena nägin Pääsküla kinos Koit
Ungari filmi «Kálmáni mõistatus». See oli väga hästi tehtud ning need meloodiad haarasid kohe kaasa ja jäid meelde. Käisin seda vist viis korda
vaatamas.
Kálmáni muusika on minu
jaoks väga sütitav, see tõmbab
midagi minus käima. Kálmán
ei ole minu meelest akadeemiline Viini helilooja nagu Johann Strauss. Ka Straussil on
kirge, aga see jääb reserveerituse piiridesse. Kálmán seevastu tõmbab muusikas oma hinge laiali, selles kõiges on midagi heas mõttes rahvalikku. Ka
Franz Lehár on väga hea helilooja, tema muusika on hullumeelselt ilus, ent Kálmániga
võrreldes kuidagi klassikalisem,
pompoossem ja mastaapsem.
Meil teatakse Kálmáni
eelkõige «Silva», «Bajadeeri», «Tsirkusprintsessi»,
«Montmartre’i kannikese» ja
«Krahvinna Mariza» autorina,
kuid tal on veel mitmeid suurepäraseid töid, mis pole peale Teist maailmasõda enam
Estonias lavale jõudnud. Näiteks «Mustlasprimaš», äärmiselt ilus operett, mida mängiti
meie majas esimest ja seni viimast korda 1915. aastal. Samuti

on tal näiteks «Sügismanöövrid» ja «Keisrinna Josephine»,
mille meloodiad on teenimatult unustatud. Minu lavastuses jõuavad need üksiknumbritena taas Estonia lavale.
Aastake tagasi ilmus mahukas
raamat «Estoonlased maskiga ja
maskita», mille juures olid üks
autor.

Tegin selle raamatu koos Marvi Taggoga, kes on minu hea
kolleeg Estonia koorist. Koondasime sinna miniportreede
formaadis sadu rohkem ja vähem legendaarseid estoonlasi
alates teatri uue maja avamisest 1913. aastal kuni aastani
1997. See köide sisaldab tohutul
hulgal pilte, tekstiosa paljastab, mida estoonlased aja jooksul üksteise kohta on öelnud.
Meie eesmärk oli läbi teatrilugude Estonia teatrit lugejale lähemale tuua.

Greta Garbo on neis tumm
filmides, kus ta kaasa tegi,
sensuaalsem ja erootilisem
kui enamik praegusaja
erootika- ja pornostaare.
Mulle endale ei meeldi eriti
sellised teatriraamatud, kus on
peamiselt tekst ja keskel plokk
pilte. Ma armastan albumiformaati, mille puhul on jutt ja
pildid läbisegi. Koostöös kujundaja Mart Kivisillaga sai see
teos tehtud täpselt sellisel kujul, nagu ma soovisin. Mart on
olnud kujundajana asendamatu partner ka minu ülejäänud
kahe raamatu tegemise juures.
Viimane neist on mõne kuu eest
ilmunud «Kinostalgia. Filmistaa-

ride lummuses». Milline on selle teose saamislugu?

Ma olen alates lapsepõlvest
kollektsioneerinud näitlejate
fotosid ja autogramme. See on
suur kirg ja suur hasart, mis
ajaga üksnes kasvab. Päris kõike ma õnneks ei kogu, mulle
meeldib eelkõige klants ja glamuur. Filmistaaride autogramme on mul tuhande ligi, piltide
koguarvu ei oska ma isegi pakkuda. Idee teha raamat kino
kuldaja staaridest pärineb tegelikult Ivar Kümnikult. Kuid
tegema hakates jäi tema vaikselt kõrvale ning lõpuks panin
selle kokku üksi.
Raamatus on ligemale 300
staari, sajandi algusest kuni
1970. aastate alguseni ning pildid pärinevad kõik minu enda
kogust. Panin sisse mitmed kinoajaloo perioodid, mida meil
pole seni eriti kajastatud ning
millest ühel või teisel põhjusel
eriti ei räägita: näiteks tummfilm, natsi-saksa filmikunst ja
nõukogude kino. Need ajastud
suutsid sünnitada uskumatult
imelisi artiste. Mul on väga hea
meel, et suur osa neist nimedest said nüüd surnust uuesti
elule äratatud.
«Kinostalgia» ei ole akadeemiline filmientsüklopeedia, vaid toob lugejani, mida
need näitlejad endast ja üksteisest rääkisid. Teatud mõttes on see raamat isegi natuke «kollane». Soovisin näidata,
et kõik need glamuursed kujud
vanadel piltidel olid tegelikult
inimesed oma tunnete, mõtete, soovide ja muuga.
Eriti tore oleks, kui keegi selle
raamatu lugejatest pöörduks
seetõttu vanade filmide poole...

Jah! Ma usun, et suur hulk

tummfilmidest väärib vaatamist ka tänapäeval. Näiteks
Greta Garbo on neis tummfilmides, kus ta kaasa tegi, sensuaalsem ja erootilisem kui
enamik praegusaja erootika- ja
pornostaare. See, mida Garbo
teeb silmade ja mänguga, on
lihtsalt geniaalne, sinna juurde pole sõnu vajagi. Näiteks
«Flesh and the Devil», mis mõjub mulle hoolimata sellest, et
on tehtud juba 93 aastat tagasi.
Sinu esimene raamat oli 2012.
aastal ilmunud «Unustamatu
Miliza Korjus».

Miliza Korjus on legendaarne
nimi eesti kultuuris, aga temast polnud ilmunud kunagi
ühtegi raamatut. Mis on eriti
üllatav, kui arvestada, et teda
nomineeriti kõrvalosa Oscarile ning tema nimi polnud nõukogude ajal sugugi keelatud.
«Suur valss» oli filmina Nõukogude Liidus väga populaarne, kuuldavasti oli see ühtlasi
üks Stalini lemmikfilme.
Korjus on olnud üks minu
lemmikuid lapsepõlvest peale, ja seda nii laulja kui filminäitlejana. Mul on siiani hea
meel, et sain oma vaimustuse
ja imetluse raamatusse valada.
Solistina jäi Korjus 1930. aastate alguses Estonia teatri ukse taha. Sul oleks tema talendi austaja ning algaja näitekirjaniku ja
lavastajana nüüd võimalus ta
postuumselt ja sümboolselt sellest uksest siiski sisse aidata.
Teed järgmise operetilavastuse
tema elust?

Ma ei ole sellele võimalusele varem mõelnud, aga kõik ideed
on muidugi teretulnud. Kui sellist võimalust pakutakse, siis
ega ma muidugi ära ei ütleks...

