
Kukruse memme matmispaigast sai kultuurimälestis Noortekirjanduse festival Tartus
Kultuuriministeerium võttis 
muinsuskaitse alla Ida-Virumaal 
asuva Kukruse kalmistu. Hili-
sest rauaajast pärinev kalmis-
tu annab uurijatele väärtuslikku 

informatsiooni matusekombes-
tiku, asustuse ja maaelu kohta. 
Kalmistu avastati 2009. aasta 
sügisel Tallinna-Narva maantee 
tee-ehituse käigus. EPL

Ametlikult neljapäeval algav, kuid juba 
homme eelsündmustega hoogu saav Tar-
tu laste- ja noortekirjanduse festival pakub 
sündmusi eri vanuses lastele ja noortele, 
aga ka ettevõtmisi täiskasvanutele. EPL

Avatakse renoveeritud Vanemuise suur maja
Vanemuise suur maja tähistab 
tänavu oma 50 aasta juubelit ja 
avab pärast kaks suve kestnud 
renoveerimist taas uksed 30. 
septembril, kui majaga on alates 

kella 13 oodatud tutvuma kõik 
teatrisõbrad. Üritus on tasuta. 
Teatri lavatehnika ja publikuala 
renoveerimine läks maksma 12 
miljonit eurot. EPL

 11Eesti Päevaleht, teisipäev, 26. september 2017, toimetaja: Merike Pinn, tel: 680 4400, e-post: kultuur@epl.ee

Foto: H
arri R

ospu

Rasmus Puuri ooper Jaan Kruusvalli 
samanimelise näidendi ainetel 
Dirigendid: Lauri Sirp, Kaspar Mänd 
Lavastaja: Roman Baskin
Maailmaesietendus rahvusooperis Estonia 
22. septembril

OOPER
„Pilvede värvid”

Ooper „Pilvede värvid” jätkab 
samas kohas 40 aastat hiljem. 
Taas on õhus muutuste eelai-
must ja kerkivad üles vastust 
ootavad küsimused.

Ell (Helen Lokuta) on 
nüüd perenaine, tal on mees 
(Jassi Zahharov) ja kaks last 
– tütar Lagle (Janne Ševtšen-
ko) ja poeg Kalev (Mati Turi), 
kes seisavad oma valikute ees, 
taustaks Eesti taasiseseisvumi-
se murrangulised sündmused. 
Jälle keerab elu nagu karussell 
ette uue pildi, kus tuleb valida 
pooli ja leida oma koht.

Märgiline lavalugu
Kruusvalli lavaloo ja Draa-
mateatri lavastuse ooperile 
aluseks võtmine on riskantne 
tegu. Juba eos on kaasas tähen-
dusväli, mis annab kogu loo-
le uue varjundi. Ooperi tuge-
vus ongi selle tähendusvälja 
oskuslikus kasutamises, mida 
võimendab tsitaatide rohkus 
nii Puuri kaunis ja haaravas 
muusikas, pildis, tekstis kui 
ka kostüümides. See suurus 
ja üldistuspüüd on ka oope-
ri nõrkus. Erinevalt draama-
tükist jäävad ooperi peatege-
lased pigem märkideks, emaks 
ja isaks, mässavaks tütreks ja 
parteilise minevikuga eba-
õnnestunud ärimeheks. Nei-
le pole antud võimalust oma 

tees kahelda ja muusikas nen-
de kahtlustele kaasa elada. 
Siiski on peategelased suut-
nud lavastaja Roman Baskini 
käe all luua usutavad ja elavad 
tegelaskujud. Jassi Zahharovi 
kehastatud Isas on nii lavalist 
kui ka vokaalset jõudu. Helen 
Lokutal on kindlasti raske lei-
da endas vanainimeselikke joo-
ni ja mängida viis aastat vane-

ma Janne Ševtšenko ema, aga 
ometi suudab ta luua tõsiselt-
võetava ja väljapeetud Ema. 
Wagneri ooperite kangelaste-
nori Mati Turi kehastatud aina 
valesid valikuid tegev Kalev 
on täis mängulusti. Turi suu-
dab luua inimlikult mõisteta-
va tegelaskuju. Liikuv ja kau-
nis Ševtšenko loob poisili-
ku Lagle.

Üks ooperi suuremaid väär-
tusi on vaimukas ja särav tekst. 
Laur Lomperi libreto on nau-
ditav igas detailis. Kindlasti 
on selle sünnile palju kaasa 
aidanud dramaturgid Kristii-

na Jalasto ja Mehis Pihla. Kah-
ju vaid, et seda tekstiilu tuleb 
nautida valdavalt monitorilt 
lugedes. Zahharov ja Turi, aga 
ka mõned väiksema rolli kand-
jad nagu Mati Vaikmaa KGB 
agendina ja Priit Volmer äri-
mehena suudavad oma sõnu-
mit selgelt edastada. Ent eriti 
naishäältel jääb diktsiooni sel-
gusest palju puudu. See ei keh-

ti Juuli Lill-Köste-
ri kohta. Peterburis 
õppinud lauljanna 
valdab vene ja ees-
ti keelt ning tema 
kanda on ooperi 
pöördeline hetk. 
Kalevi naise, vene-
lanna Mariana 
loob ta lavakuju, 

mis paneb ennast jälgima.
Ooperi kõrghetked on suu-

red kooristseenid. Eriti mõju-
vad on hingekriipivad koori-
piano’d. Võib-olla peakski üks 
hea Eesti ooper toetuma suu-
resti kooridele. Üksikinimese 
dramaatiliste valikute muusi-
kaliste vahendite abil väljenda-
mine ei kipu nii hästi õnnestu-
ma. Kooridel on ruumi laval 
tegutseda, sest Ervin Õuna-
puu lavakujundus on napp. 
Anu Lensmendi kostüümid 
on nostalgiliselt stiilsed.

Kõikidest märkidest mõju-
saim on Ita Everi (vanaema 

Anna) ilmumine lavale I vaatu-
se lõpus. See pole ainult otse-
ne seos legendaarse Mikiveri 
lavastusega, vaid Everist on 
saanud omamoodi meie vää-
rika teatriloo võrdkuju. 

Kui teise vaatuse algus on 
veidi hõre, siis vaikne finaal 
– juba otsese meenutusega 
ekraanil „Pilvede värvidest” 
– toimib suurepäraselt.

Kuskil neis pikkades muu-
sikalistes pausides on peidus 
vastused kõikidele küsimuste-
le. Ooper on sobilik vahend 
nende sündmuste üle mõtisk-
lemiseks. Piisavalt üldistav ja 
emotsionaalne. Kas 25 aasta 
pärast kirjutatakse ooper, mis 
tsiteerib Puuri, või 100 aasta 
pärast kantakse Eesti riigi 200. 
sünnipäeval ette ooper „Pilve-
de värvid”? Sellele annab vas-
tuse aeg. 

Kindel on see, et jääme 
väga ootama Puuri järgmist 
ooperit. 1

Üks ooperi suuremaid väärtusi on 
vaimukas ja särav tekst. Laur Lom-
peri libreto on nauditav igas detailis. 


