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Võib-olla on just lavastajaideede eri kristalliseerumisfaasid põhjustanud ühe lavastuse intrigeerivama ja lõpuni mõistatuseks jääva võtte, XX ja XVI sajandi kostüümide kasutamise nii 
vaheldumisi kui ka samaaegselt. Kas need tähistavad kaht aja- või tinglikkustasandit, nagu seda on mõnikord tehtud? Harri Rospu

Kontseptuaalselt 
ebajärjekindel, 
muusikaliselt nauditav

Algus lk 31.

Grjaznoi ise sel ajal häälega oma tundeid 
väljendada ei saa, kuid lavastuslikult 
tuleks kuidagi vormistada tema kasvav 
süütunne ja võib-olla ka mingi hullu-
meelne rõõm, sest nüüd, kui Marfa peab 
teda Lõkoviks, avaneb Grjaznoil sisuli-
selt esimene võimalus tunda neiu vastu-
armastust. 

Kristel Pärtna Marfas oli sobivalt 
tütarlapselikku ujedust ja võib-olla tuli 
laulja algselt mõnevõrra ebalev olek isegi 
kasuks. Rabedus kadus ruttu: Marfa esi-
mene, muusikaliselt karakterilt muutlik 
ja rikas aaria pakub suurepärase võima-
luse end lahti laulda. Lõplikult avanes 
Pärtna minu hinnangul alles haige 
Marfana, kus tal õnnestus oma hääle 
omapära parimal viisil esile tuua. Elena 
Bražniku Marfa oli vokaalselt kindlam ja 
turvalisem, aga ka natuke siledam. Võib-
olla seetõttu jäid tegelaskuju mitmed 
nüansid, mis Pärtna tõlgenduses esile 

tulid, tema puhul tagaplaanile. Ometi 
oli ta neis kohtades, kus sisuliselt hääl 
peaaegu üksinda kogu rolli loob, väga 
nauditav. Näiteks juba mainitud Marfa 
esimese aaria alguslõigus tuli esile tema 
ja orkestri vahelise musitseerimise tipp-
tase. 

Ljubaša tegelaskujuga oli olukord 
mõnevõrra problemaatilisem. Helen 
Lokuta rollisooritus oli igati professio-
naalne ja kõrgel tasemel. Mulle lihtsalt 
näib, et Ljubaša roll pole Lokutale kõige 
sobivam. See eeldab teatavat tumedust, 
saatuslikkust ja võib-olla isegi saatan-
likkust – ja seda kõike Lokuta tüpaažis ja 
tegelikult ka hääles kohe olemas ei ole. 
Aga, nagu öeldud, laulja tegi, mis tal sel-
les olukorras võimalik oli, ja tulemus sai 
igati korralik. Jovita Vaškevičiūtė-Vaska 
on Ljubaša rolli kahtlemata sobivam 
ning see võimaldas tal oma ürgset ja 
võimsat häält nii mitmeski kohas efekt-
selt demonstreerida. Mingil põhjusel 
näis tal küll alguses olevat probleeme 
ülemise registriga. 

Igor Morozov Lõkovina oli vokaal-
selt igati nauditav, kuid jäi tegelas-
kujuna kuidagi tagaplaanile, erinevalt 
Reigo Tammest, kelle puhul kohati 
koomikasse kalduv mäng hakkas varju-
tama karakteri lüürilisust. Hea maitse 

piiri siin õnneks ei ületatud. Mart Laur 
Sobakinina lõi laval veenva isakuju. Näi-
teks Priit Volmer samas rollis pidi Lau-
riga võrreldes kindlasti rohkem vaeva 
nägema ja võimalik, et tema mäng oligi 
seetõttu selgelt läbi mõeldud ja kompo-
neeritud ning dramaturgiliselt põhjen-
datud. 

Märt Jakobsoni ja Pavlo Balakini 
võrdlemine Grigori Maljuta-Skuratovi 
rollis annab taas tunnistust sellest, et 
väga paljuski teeb lavastuse tegelikult 
laulja. Jakobsoni puhul tasuks tema 
kehastatava tegelaskuju jäikust ja büro-
kraatlikkust isegi veel rohkem võimen-
dada, Pavlo Balakini puhul näib aga 
veenvamalt töötavat brutaalse elumehe 
tüpaaž. Ka Heli Veskus ja Janne Ševt-
šenko Saburova rollis olid võrdlemisi eri-
nevad. Veskuse puhul on minu hinnan-
gul siin tegu üldse ühe tema viimase aja 
parema ülesastumisega, mis paneb mõt-
lema, et tema kui karakternäitleja või-
mekus ei saa hääletüübi tõttu kahjuks 

kuigi sageli avalduda (sopranitele selli-
seid rolle eriti ju ei kirjutata). Ševtšenko 
on lahendanud oma tegelaskuju tõsise-
mas ja võib-olla ka mõneti ootuspärase-
mas võtmes. Esile tõsta tuleb kindlasti 
veel Mart Madistet Jelissei Bomeliusena 
ning Juuli Lille Dunjašana. Viimase üle 
ääre loksuv elurõõm konkureeris ooperi 
esimeses pooles lausa Pärtna kehastatud 
Marfaga – ja seda erinevalt Aule Urbist, 
kelle Dunjaša oli hulga hillitsetum ja 
korralikum. 

Muidugi ei saa selle lavastuse puhul 
minna mööda orkestrist, mis hoiab sisu-
liselt kogu lavastust koos. Jüri Alperteni 
dirigeeritud orkester reageeris laval 
toimuvale paindlikult ja lauljaid toeta-
valt. Orkestri ja lava kõlaline tasakaal oli 
peaaegu suurepärane: nii koori- kui ka 
ansamblinumbrites olid polüfoonilised 
liinid selgelt esile toodud ja faktuur dife-
rentseeritud. See on üks neid lavastusi, 
kus orkester ja lava hingavad tõesti ühes 
rütmis. 

On hea, et lavastus annab võimaluse paljudele Estonia lauljatele end 
näidata, sh ka peaosades. Viimase aja trende silmas pidades polegi 
see enam nii enesestmõistetav. 


