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Sander Joon sai Ottawas 
preemia tehnika eest
Maailma kõige hinnatumate sekka kuuluval 
Ottawa animafilmide festivalil võitis Sander 
Joon ühe väiksematest preemiatest – pari-
ma animatsioonitehnika eest. Žürii tõstis te-
ma joonisfilmi «Velodrool» puhul esile pers-
pektiivi leidlikku kasutamist, suurepärast vi-
suaalset huumorit, transformatsioone, haju-
said värve ja disaini.

Tudengifilmide kategoorias võistelnud 
«Velodroolile» on see juba viies auhind, mil-
lest kaks on grand prix’d – Fredrikstadist ja 
Melbourne’ist. Sander Joon on Eesti Kunsti-
akadeemia animatsioonimagistrant ja «Ve-
lodrool» tema bakalaureuseastme lõpufilm. 
Film jutustab sigaretisõ ltlasest jalgrattasport-
lasest, kellel suitsud otsa lõpevad. Nende han-
kimiseks ühineb ta võ idusõiduga, kus kon-
kurentsis pü simiseks vajab ta publikult eris-
kummalist abi.

Ottawas võistles neli Eesti filmi, veel 
 Kaspar Jancise «Piano», Priit Tenderi «Linnu-
gripp» ja Chintis Lundgreni «#merrychrist-
mas». Parima lühifilmi grand prix’ sai kana-
dalanna Diane Obomsawini «Mulle meeldi-
vad tüdrukud». Tiit Tuumalu

Matsalu festivali võitis 
film elevantidest
Matsalu loodusfilmide festivali grand prix’ 
võitis film «Elevandi hing», mille autorid on 
Austria režissöörid Beverly ja Dereck Jou-
bert. Film vaatleb üht Aafrika müstilisemat ja 
ikoonilisemat olendit, üritades ei vähem ega 
rohkem kui tungida tema hinge.

«Kunstiliselt kaunis ja jõulise, kuid vaevu-
hoomatava loodushoiusõnumiga film ühest 
maailma suurimast loomast. Osav ajalooliste 
ja tänapäevaste kaadrite põiming kujutamas 
isiklikku uurimisretke elevandi hinge,» resü-
meeris ka žürii.

Parima operaatoritöö auhinna kategoo-
rias «Inimene ja loodus» sai Ants Tammik fil-
mi «Habras maailm» eest, mis jutustab soo-
de kuivendamise ja turba kaevandamise näi-
tel tasakaalust, mida on vaja hoida, et säiliks 
ürgne loodus.

«Unikaalne vaatenurk kahest paralleel-
maailmast, mida esitletakse killukese huumori 
ja südamlikkusega. Täpne ja isikupärane kaad-
ritunnetus nii pildiliselt kui mõtteliselt,» kõlas 
žürii põhjendus. Lisaks sai võistlusprogrammi 
ainus Eesti film Lääne maakonna eripreemia.

Matsalu festivali kõiki auhinnasaajaid 
vaata www.matsalufilm.ee. PM

Eesti koor naasis Helsingist 
kolmanda kohaga
Collegium Musicale Endrik 
Üksvärava (pildil) dirigeerimi-
sel sai Helsingis lõppenud kõr-
getasemelisel Harald Ander-
seni kammerkooride konkur-
sil kolmanda koha. Esitati Ar-
vo Pärdi, Erkki-Sven Tüüri ja Vel-
jo Tormise loomingut, lisaks kõlasid Schütz, 
Messiaen ja Rahmaninov. Kohustuslikuna pi-
did kõik koorid esitama Riikka Talvitie pala 
«Même mort (2002) III Mais je suis mort».

Konkursi võitis noortekoor Kamer Lätist, 
teise koha sai New Dublin Voices Iirimaalt ja 
kolmandat kohta jagas Collegium Musicale 
Rootsi kooriga S:t Jacobs Ungdomskör. 

Eestis saab Collegium Musicalet kuula-
ta 3. oktoobril Tallinnas Kultuurikatlas koori 
6. sünnipäeva kontserdil. PM

3795
vaatajat kogus 
avanädalavahetusel Toomas 
Hussari film «Luuraja ja luuletaja».

R ichard Wagneri 
ooperid, mida 
Eestis nõuko-
gude ajal ideo-
loogilistel põh-
justel peaaegu 

üldse ei esitatud, on viimasel 
kümnendil hakanud vähemalt 
meie rahvusooperi repertuaa-
ris võtma enesele seda kohta, 
mis varasematel aastakümne-
tel kuulus Giuseppe Verdi muu-
sikadraamadele.

Kui aastatel 1943–2007 too-
di Estonias välja vaid üks Wag-
neri ooper («Lendav hollandla-
ne» kahes  lavastuses: 1958 ja 
1984), siis viimase kaheksa aas-
ta jooksul on publiku ette jõud-
nud koguni neli teost: «Tris-
tan ja Isolde» (2008), «Parsi-
fal» (2011), «Tannhäuser» (2013) 
ning nüüd esietendunud «Len-
dav hollandlane».

Kõiki nelja lavastust seob 
omavahel tegijate ajas krono-
loogiliselt kasvanud püüd oo-
perite sisu ja lavalist välisilmet 
ühtaegu nii nüüdisaegsemaks, 
põnevamaks kui ka arusaada-
vamaks tuunida. Mis on oma-
korda tinginud vajaduse toime-
tada teoste dramaturgiast välja 
mütoloogiline aines.

See on üks ajastu paradok-
se, et ehkki kõiksugu Kääbiku-
tel, Sõrmuste Isandatel ja «Star 
Warsidel» läheb turul paremini 
kui kunagi varem ning esime-
sed neist on ühtlasi kuulutatud 
otsapidi kõrgkultuuri kuuluva-
teks, on mütoloogilise vunda-
mendiga lood ja tegelaskujud 
peaaegu täielikult kadunud oo-
perilavalt, kus nad end kuni 19. 
sajandi esimese veerandini vä-
gagi koduselt võisid tunda.

Värske vein vanas lähkris
Wagneri muusikadraamade pu-
hul on ooperilavastajate ning 
-dramaturgide usaldamatus 
mütoloogilise ainese suhtes vii-
masel paaril kümnendil Euroo-
pa suurtes ooperimajades ja fes-
tivalilavadel (ning mõistagi ka 
vanamoodsuse silti pelgavates 
provintsiteatrites) sünnitanud 
peaaegu kanooniliseks muutu-
nud traditsiooni tõsta tegevus-
tiku kronotoop tänapäeva ning 
tõlkida allikteose tegelased ja 
olukorrad lavastuslike vahen-
ditega uuteks kujunditeks, rää-
kida nende kaasabil mingit uut 
ja sageli senisest sootuks teist-
sugust lugu. Ehk kallata värs-
ket veini vanadesse lähkritesse.

Tegu on postmodernismi 
esile kutsutud paradigmamuu-
tusega, mida ooperimaailm aja-
ga kaasas käimiseks ning oma-
enese kunstiliste võimaluste 

OOPERI ESIETENDUS. Estonia teatri «Lendava hollandlase» lavastus teeb 
impressionistlikust maalist propagandaplakati.

Paha oled, kapita

tunnetamiseks ja teadvusta-
miseks veel eelmise sajandi lõ-
pus vägagi vajas, kuid nüüdseks 
on selles rohkem inertsi, rutiini 
ja tuima kindla peale minekut 
kui revolutsiooni, eksperimen-
ti ning läbimõeldud ja -tunne-
tatud loomingulisust.

Itaallanna Pamela Recinel-
la Estonias lavastatud «Lendav 
hollandlane» on nii dramatur-
gia kui ka režii poolest selle 
traditsiooni stiilipuhas, ent sa-
mas suhteliselt positiivne näi-
de. Recinella ja tema loomingu-
lise tagatoa kunstilises etteku-
jutuses seikleb Wagneri oope-
ris needuse all kannatava hol-
landlase asemel saavutusnäljas 
ja pahede kütkeis depressiivne 
ärimees, kes otsib üheaegselt 
nii armastust kui ka hukatust.
Estonia lavastuse esimene vaa-
tus toimub hotelli baaris, tei-
ne bordellis ning kolmas kuns-
tisaalis.

See uusdramatiseering po-
legi iseenesest väga vaimuvae-
ne, häirivalt ennastnautlev või 
konfliktis ooperi muusikalise 
dramaturgiaga (viimase olemu-

sest või väärtusest pole paljud 
tänapäeva muusikateatri dra-
maturgid ega lavastajad mida-
gi kuulnud, kuna loovkirjuta-
mise õpitubades, žanri ajaloo 
kiirkursustel ning töölepingu-
te allkirjastamisel sellest ilm-
selt eriti pikalt juttu ei tehta).

Kuid paraku toimub Reci-
nella fantaasia kehtestamine 
Wagneri loominguliste ideede 
arvel, neid üle ja ümber kirju-
tades. Rääkides «Lendava hol-
landlase» lavastuses needuse, 
armastuse, ohverduse ja lunas-
tuse asemel kapitalistliku töö 
kangelase neuroosidest ja naf-
taärimehe maalikunstnikust 
tütre elutüdimusest, võtab 
ta allikteoselt hinge ja eripä-
ra ning jõuab tulemuseni, mis 
võib olla sisuliselt uudne ning 
visuaalselt põnev ja mõjus, kuid 
on intellektuaalses plaanis igast 
asendist igavam ja üheplaanili-
sem kui Wagneri üle-eelmisest 
sajandist pärinev originaal.

Sest jutt kapitalismi laos-
tavast mõjust inimhingele on 
nüüdisaja kriitilise ning wan-
nabe-kriitilise hoiakuga kuns-
ti kõige suurem klišee – kindel 
ja käepärane päästerõngas iga-
le ideepuuduse sohu uppuma 
hakkavale loovisikule.

Wagneri moraalsetest hin-
nangutest hoiduva ja nii sõnas 
kui ka muusikas romantilisele 

sentimendile rõhuva poeetika 
on Recinella asendanud «Hol-
landlases» tarbimisühiskon-
na kriitika ning näpuga näita-
va kristliku didaktikaga (alates 
dollarite sajust avamängu ajal 
kuni läbi lavastuse pidevalt vi-
sualiseeritud seitsme surmapa-
tuni), milles ei leidu võrreldes 
Wagneri kummituslaeva ja te-
ma needuse all ägava kapteni 
looga mingit isikupära, poeesiat 
ega salapära. Kujutavast kuns-
tist paralleeli tuues võib väita, 
et impressionistlikust maalist 
on tehtud triviaalsusi kuulutav 
propagandaplakat.

Kui seesama dramatiseering 
oleks mõne uue nüüdisooperi 
sisuks, tunduks ta oma sisuli-
se trafaretsuse, labase didakti-
ka ja peaaegu olematu dramaa-
tikaga suhteliselt debiilne, kuid 
Wagneri ülekirjutamiseks kõl-
bab küll?

Avavaatuse mõjus tervik
Pamela Recinella lavastus, mis 
püüab olla uudne, julge, dünaa-
miline, meelelahutuslik ning 
visuaalne, püsib suurema osa 
ajast oma ülesannete kõrgu-
sel. Etenduse algus on võimas,   
ehk isegi võimsaim, mida Esto-
nia 103-aastane maja iialgi näi-
nud. Avamängu ajal nii ees- kui 
tagalavale projitseeritud aegluu-
bis liikuvad hiiglaslikud kolme-

Paraku toimub Recinella 
fantaasia kehtestamine 
Wagneri loominguliste 
ideede arvel, neid üle ja 
ümber kirjutades.
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Seitse surmapattu saadavad hollandlast (Rauno Elp) kõikjal ustavate deemonitena.  


