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Kinoteatris esietendus „Kahekesi” Algab Tudengijazzi festival
Kinoteatris esietendus Paavo Piigi kirjutatud 
ja lavastatud suhtekomöödia-draama-triller 
„Kahekesi”. Mängivad Karolin Jürise, Henrik 
Kalmet, Tõnis Niinemets, Ursula Ratasepp, 
Sander Rebane ja Liisa Saaremäel. EPL

Tudengijazz toob 4.–8. märtsi-
ni üle Eesti lavadele Eesti, Root-
si, Norra, Leedu ja Prantsusmaa 
džässikultuuri. Festivalil astub 
üles 11 koosseisu ning antakse 

22 showcase-kontserti Tallin-
nas, Pärnus, Sillamäel, Viljandis 
ja Tartus. Üles astuvad Ingrid 
Rabi Kvintett, Tobias Tammearu 
Trio feat. Allan Jürgens jt. EPL KULTUUR

Foto: Ilmar Saabas

R
ahvusooperi Estonia pea-
dirigent Arvo Volmer sei-
sab 6. märtsil Eesti riik-
liku sümfooniaorkestri 
ees. Kontsert „Energia” 

toob ühte õhtusse kokku Carl 
Nielseni esimese maailmasõja 
foonil sündinud neljanda süm-
foonia alapealkirjaga „Kustu-
matu”, Brett Deani 2009. aasta 
Austraalia põlengutest ainese 
saanud „Fire Musicu” ja Benja-
min Britteni kaastundetemaa-
tikast kantud „Cantata mise-
ricordiumi”.
pERSO kontsert käsitleb põ-
letavaid teemasid nii otse-
ses kui ka ülekantud tähendu-
ses. Olite kümmekond aastat 
Adelaide’i sümfooniaorkestri 
peadirigent. Kuivõrd on kont-
serdi teema seotud teie mäles-
tustega Austraaliast?
Mind isiklikult ei ole Aust-
raalia põlengud puudutanud. 
Esindan rohkem seda poolt, 
kes ütleb, et sealsed põlengud 
on normaalsed. Inimesed on 
tunginud looduse osadesse, 
kus traditsiooniliselt ei ole 
elatud. See põhjustabki aeg-
ajalt katastroo� lisi tagajärgi.

Austraalia helilooja Brett 
Deani „Fire Music” on pühen-
datud Victoria 2009. aasta 
põlengutele. Siis jäi palju ini-
mesi lõksu ja hukkus. Too-
na mängis teost minu Aust-
raalia orkester ja helilooja ise 
juhatas seda. Teos jättis mulle 
sügava mulje. Eelmise hooaja 
ERSO kontserdil tutvustasin 
üht teist Austraalia heliloojat, 
Carl Vine’i, kelle seitsmenda 
sümfooniaga on mul samuti 
intiimne suhe, sest juhatasin 
selle esmaettekannet.

Nüüdse kava panin ma kok-
ku üle aasta tagasi ega tead-
nud siis, et ka sel aastal on 
Austraalias põlengud.
pKas Austraalia klassikali-
se muusikaga seotud kuula-
miskultuuri saab Euroopaga 
võrrelda?
See on linnade kaupa erinev. 
Adelaide’i publik oli üsna kon-
servatiivne. Neile meeldis, 
kui pakuti ootamatusi, aga 
seda pidi hoolikalt serveeri-

ma ja turundusosakond nägi 
vaeva. Nüüd on mul järgmi-
ne periood lõpusirgel – käib 
kuues hooaeg Itaalias Bolza-
no ja Trentino Haydni-orkest-
ri peadirigendina.
pMis oli eelseisva kontserdi 
kava kokkupanemise esimene 
impulss?
Mõtlesin teostele, mis on mul-
le läbi aegade tähtsad olnud. 
Lähtusin Taani helilooja Carl 
Nielseni neljandast sümfoo-
niast. Taanikeelne pealkiri „Det 
Uudslukkelige” on tavatu,
inglise keelde on see tõlgi-
tud kui „Inextinguishable”, 
eestikeelne „Kustumatu” ei 
kõlagi päris õigesti. See süm-
foonia on tohutult jõuline ja 
elujaatav.

Nielseni sümfoonia moto-
gi ütleb, et muusika on elu 
ja seda ei ole võimalik kus-
tutada. „Ainult 
muusika on või-
meline väljenda-
ma elementaarset 
elutahet,” kirju-
tas Nielsen. Kuigi
Nielsen kirjutas 
sümfoonia üle saja 
aasta tagasi, on seal 
midagi väga moodsat. Tema 
muusika võiks sündida ka 
praegu. Neljandas sümfoo-
nias on naivismi, ekspressio-
nistlikke rünnakuid… Ta on 
väga tänapäevane.
pÜtlesite, et sümfoonia on 
tulvil elujaatust. Ometi on see 
sündinud esimese maailma-
sõja foonil.
Eduard Tubin kirjutas nel-
janda sümfoonia 1944. aastal, 
kui oli näha, et kõik on hävi-
nud. Ometi on see tema hel-
geim teos, mis räägib armas-
tusest. Teostesse võivad olla 
põimitud ka rasked mälestu-
sed, aga lõpuks tuleb ikkagi 
energiavoog. Selliste impuls-
side andmine ongi näiteks ras-
kel sõjaajal väga oluline.
pKas teie jaoks on ühiskonnas 
praegu kõik hästi või halvasti?
Teatrijuhina ei saa ma sellele 
küsimusele vastata.
pKuidas paigutub kavasse 
Benjamin Britteni „Cantata 
misericordium”?
Filharmoonia kammerkooril 
tuleb juubel ja sain käsu, et 
ka nemad laval oleksid! (Nae-
rab.) See on üks esimesi teo-
seid, mida sain kunagi ise heas 
kooris kaasa laulda. 

Kaastunde teema, millest 
see kantaat on kantud, haa-
kub kõige otsesemas mõttes 
sellega, mis meie planeedil toi-
mub. Katsugem kaasa mõelda 

ja rohkem kaasa tunda, empaa-
tiat peab olema!
pPraegu ei saa Eestis üheltki 
dirigendilt jätta küsimata kont-
serdisaalide kohta. Kuidas teie 
Estonia saale hindate?
Estonia kontserdisaal on 
väga hea kammersaal, suure-
le orkestrile jääb kitsas lava 
kõlaliselt väikeseks. Praegu-
ne saal on suurepärane koht 
kammermuusikale ja suurema-
tele teostele 19. sajandi kesk-
paigani, aga sedagi mööndus-
tega. Isegi Beethoveni suure-
mad teosed ei mahu hästi ära. 
Olukorda oleks lihtne paran-
dada, aga kuuldavasti ei saa 
seda muinsuskaitse piirangu-
te tõttu isegi arutada. 

Mõtlen, et kui lubatakse
moodsate valgussildade pai-
galdamist, võiks ju lasta ka 
akustilisel inseneril mõne 

kunstnikuga koostöös kujun-
dada kahele poole lava akus-
tilised seinapaneelid. Need 
välistaksid heli otsepeegel-
dused. Praegu tekib ruupori-
efekt, mis muudab kõla selgust 
ja -värvi.  Samuti on tänapäe-
val oluline visuaalne aspekt, 
publik tahab näha, mis laval 
toimub. Kui publiku esime-
sed kümme rida näevad ainult 
esinejate sokke, siis see ei ole 
moodne kontserdi nautimise 
keskkond. Estonia ooperisaal 
on väiksemate ooperite jaoks 
adekvaatne, ehkki mitte ideaal-
ne. Pärast viimast remonti, kus 
lava portaale laiendati ja kõr-
gendati ning orkestriauku 
süvendati, sai saal palju pare-
maks. Aga suuri oopereid tee-
me me mööndustega ja päris 
suuri oopereid ei saagi teha. 1

Dirigent Arvo Volmer: katsugem 
kaasa mõelda ja rohkem kaasa tunda

Sel reedel annab ERSO 
Arvo Volmeri juhtimisel 
kontserdi, mille teemad
on tavatult põletavad.

Keiu Virro
reporter

INTERVJUU

KONTSERT

Sarja „Maestro” 3. kontsert
Dirigent: Arvo Volmer
Kavas Benjamin Britteni 
„Cantata misericordium”, Brett Deani 
„Fire Music” ja Carl Nielseni Sümfoonia 
nr 4 „Kustumatu” („Det Uudslukkelige”)
Laval: Juhan Tralla (tenor), Tamar Nugis 
(bariton), Eesti filharmoonia kammerkoor, 
Eesti riiklik sümfooniaorkester
6. märtsil Estonia kontserdisaalis

„Energia”

Sama hästi kui ooperisaali tunneb Arvo Volmer ka kontserdisaali ja proovisaale. 
„Ent jõusaali mitte sugugi,” täheldab ta naerdes. „Mul on vehkimist niigi palju.”

„Nielseni neljandas sümfoonias on 
naivismi, ekspressionistlikke rünna-
kuid... Ta on väga tänapäevane.”


