
26 24. aprill 2020   SirpMuuSIKa

Tuhande seast Baieri 
riigiooperi stuudiosse 

Algus lk 24.

Eks see lavastus oligi staaride paraad: 
Marietta osa laulis Marlis Petersen, 
kes on METi ülekannete kaudu tut-
tav ka Eesti publikule ja valitud juba 
kolm korda Saksamaa aasta ooperi-
lauljaks. 
Marlis Peterseniga oleme poole aasta 
jooksul välja toonud lausa kaks uuslavas-
tust: „Salome“ ja „Surnud linna“. Ehkki 
„Salomes“ oli mul laulda vaid üks lause, 
kujunes minu roll selles lavastuses palju 
tähtsamaks, kui alguses võis arvata, ning 
lõpuks olin suurema osa ajast laval. See-
tõttu saime Marlisiga päris lähedaseks. 
Tema puhul julgen küll öelda, et ta on 
minu iidol selle kõige paremas mõttes. 

Ta on tohutult sooja südamega inimene, 
kellest ei õhku grammigi diivalikkust. Ta 
tuleb alati prooviruumi tohutu energia 
ja positiivsusega ning nakatab sellega 
ka teised. Ma imetlen tema võimekust 
allutada oma kogu keha ja vaim loomin-
gule ning mitte tunda hirmu ega vale-
häbi. Ta on alati valmis proovima kõike, 
mis lavastaja välja pakub, ning rohkemgi 
veel. Ta on tõeline artist. 

Sul on olnud palju rolle. Üks erilise-
maid nende seas on ehk peaosa Tšai-
kovski ooperis „Jolanthe“? 
Jaa, see lavastus muutis mu elu väga mit-
mes mõttes. Tegelikult polnud see roll 
üldse mulle mõeldudki. Kui olime oope-
rimajas töötanud kolm kuud, korraldati 
meile kordusettelaulmine. Seda tehakse 
igal aastal, et näha, kuidas uued stuudio 
liikmed on arenenud, ja veenduda, kas 
see on neile ikka õige koht. Pärast ette-
laulmist läksime kõik ükshaaval bossi 
juurde tagasisidet saama ning sel het-
kel anti mulle teada juhtkonna otsus, 
et Stravinski „Mavra“ asemel laulan ma 
Jolanthet. Rolli õppimiseks oli see üht-
lasi päris hilja ette teatatud, sest proovid 
algasid juba kahe nädala pärast. 

Seega polnudki sa just väga õnnelik? 
Selle otsuse ümber tekkis päris palju 
lahkhelisid, sest loomulikult on tege-
mist rolliga, mis ei pea tingimata veel 
minu repertuaaris olema. Kindlasti 
hirmutas see ka mind mu muidu ette-
vaatliku loomuse tõttu. Kuna andsime 
sellega etendusi Cuvilliés’ teatris vähen-
datud orkestriga, otsustasin riskida. See 
tasus ennast tuhat korda ära! Lavastaja 
Axel Ranisch on Saksamaal väga tuntud 
ja hinnatud, varem rohkem filmivallas, 
aga nüüd üha rohkem ka teatris. See-
tõttu osati selle lavastuse edu suhteliselt 
hästi ette ennustada. Edu arvustustes ja 
publiku tagasiside pärast esietendust 
innustas ooperimaja kõigest kahekuu-
lise etteteatamisega kogu truppi kol-
meks lisaetenduseks uuesti kokku kut-
suma. See ka salvestati ja peagi ilmub 
selle lavastuse DVD. 

Enne Baieri riigiooperi ooperistuu-
diot laulsid veel Mimi rolli Clonteri 
ooperiteatris. Youtube’ist esimest 
korda aariat kuuldes meenus mulle 
Mirella Freni, mu senine ideaal-
Mimi – ja ma ei pea silmas seda, 
et teie tämber oleks väga sarnane. 
Pigem on teis midagi olemuslikult 
ühist … 
Võtan seda kui komplimenti. Aitäh! 

Aga sellest ooperimajast ei olnud ma 
varem kuulnudki. 
Tegemist on ühe väga toreda pereette-
võttega. Selle ooperimaja asutaja Jeffrey 

Lockett asutas selle 1970ndatel lihtsast 
soovist anda oma kodus heategevus-
kontsert. Nii sai tema laudast kontser-
disaal ning tänapäeval on sellest kuju-
nenud 400 istekohaga aasta ringi toimiv 
teater. Praegu suunavad nad kõik oma 
ressursid noorte lauljate aitamisse ning 
pakuvad neile esinemisvõimalusi. 

Noore laulja ellu kuuluvad lahu-
tamatult konkursid. Esimese eest-
lasena pääsesid sa eelmisel aastal 
Norra prestiižse kuninganna Sonja 
konkursi veerandfinaali, aasta 
varem valiti sind Glyndebourne’i 
ooperi karikavõistluste poolfinaali ja 
veel enne seda, 2017. aastal, olid pool-
finalist Klaudia Taevi nimelisel rah-
vusvahelisel noorte ooperilauljate 
konkursil Pärnus. Kas oled mõelnud 
ka Cardiffi lauljate konkursi peale? 
Olen küll mõelnud ja ka mu agentuurist 
on sellele vihjatud. Küll aga otsustasin 
sel aastal veel mitte kandideerida. Tege-
mist on konkursiga, kus noorel lauljal 
on võimalik ka veidi vanemana osaleda – 
enamiku vanusepiirang on 28 ringis. 
Arvan, et kui juba minna, siis tundega, et 
olen võimeline seal väga hästi esinema 
või selle isegi võitma. Usun, et minu šan-
sid on veel paremad järgmisel korral! 

Arvan, et on teatud tüüpi inimesed, 
kes sobivad konkurssidele väga hästi 
ning esinevad seal ka hästi. Ma ei ole 
kindel, et mina olen üks nendest. Ma 
lihtsalt ei tunne end selles atmosfää-
ris kui kala vees. Minu puhul tõstavad 
konkursid esile ooperi selle osa, mis on 
mulle seal kõige vähem meele järele – 
konkurentsi. 

Mida ooperis kõige rohkem armas-
tad? 
Ooperi juures vahest kõige rohkem ilu 
karakteri leidmises. Õnn on see, kui olen 
suutnud oma rolliga inimesteni tuua 
midagi, mis neid ühel või teisel moel 
puudutab. Perfektsus on igav ning seda 
ma oma laulmises taga ei aja! 

Tähelepanu väärib ka see, et oled 
hooaja algusest juba nii nimeka 
agentuuri nagu HarrisonParrott tiiva 
all, kes esindab ühtlasi Paavo Järvit, 
Kristiina Poskat, Arvo Volmerit ja 
Ain Angerit. 
„Jolanthe“ lavastus muutis mu elu ning 
aitas muu hulgas leida ka agentuuri. Ma 
ei olnud seni agentuuri otsinud. Arvasin, 
et olen selleks valmis siis, kui tean täp-
selt, mida saan neile pakkuda – parema 
sõna puudumisel valmisprodukt, mida 
nemad saavad müüa. Aimasin, et Baieri 
ooperimaja on kõige soodsam pinnas, et 
ühel päeval tuleks keegi ka minu juurde 
agentuuri pakkumisega. Kuna me 
ooperistuudio juhi Tobias Trunigeriga 

teadsime, et see lavastus on väga hea 
võimalus minu oskusi näidata, otsus-
tas ta agentuuridega ühendust võtta ja 
nende esindajad etendustele kutsuda. 
HarrisonParrottiga suheldes selgus, et 
seal oldi juba minu vastu huvi tuntud 
ning oodati minuga kohtumist. Kahe 
päeva pärast oligi minu tulevane agent 
publiku hulgas ning kui pärast etendust 
kohtusime ja vestlesime, tuligi pakku-
mine mind esindada. 

Kas oled juba neilt mõne töö ka saa-
nud? 
Kahjuks on mu graafik praegu ooperi-
stuudios töötades nii tihe, et olen pida-
nud enamiku pakkumistest ära ütlema. 
Kõik, mis seni olen saanud teha, on juba 
pikemalt graafikus olnud. Näiteks sel 
talvel esinesin Beethoveni üheksanda 
sümfooniaga Bilbaos ja Nürnbergis. 

Pälvisid oktoobris ka Baierimaa 
kunstide auhinna esituskunstide 
kategoorias. 
See preemia tuli mulle väga suure ülla-
tusena. Seegi tuli tänu „Jolanthele“. 

Meil on võimas Ain Anger ja mängu-
line Lauri Vasar, plejaad võimekaid 
metsosopraneid, aga sopranite hul-
gas on konkurents olnud vist liiga 
suur. Eesti lauljad pole kahjuks maa-
ilmas päris sama edukad olnud kui 
Läti ja Leedu kolleegid: ükski eest-
lane pole jõudnud METi lavale, aga 
lõunanaabreid näeme seal regulaar-
selt. Milline on sinu trump nende 
sadade lauljahakatiste vastu, kes 
tahaksid praegu olla sinu asemel? 
Ooperilauljaks saamiseks on vaja väga 
palju erinevaid oskusi, mille omanda-
mine võtab väga kaua aega ja nõuab 
tohutul hulgal kannatust. Minu õnn on 
olnud see, et minu kõrval on seisnud 
alati väga toetav perekond, kes ei ole 
lasknud mul survele alluda ega oma 
teekonnal alla anda. Ainult üks asi teeb 
unistuse täitumise võimatuks – hirm 
ebaõnnestumise ees. Minu tee pole 
olnud kindlasti kergete killast, aga kõik 
äraütlemised ning korduvalt ebaõnnes-
tunud sisseastumiskatsed on õpetanud 
mulle järjekindlust. See, et olen pärit 
riigist, mille nime ei ole enamik inimesi 
kuulnudki ega pea seda seetõttu suurt 
millekski, on õpetanud olema tohutult 
töökas. Võttes ette üksjagu üksildase 
teekonna tundmatusse, pean alati olema 
siiralt mina ise. Arvan, et kõigis heades 
lauljates on midagi omapärast, mis eris-
tab neid teistest, ning oluline on seda 
tohutus konkurentsis mitte ära kaotada. 

Kui vaadata lootusrikkalt tulevikku, 
siis mis saab sügisest? 
See info pole olude sunnil veel päris 
avalikuks saanud, aga liitun järgmisest 
hooajast Baieri riigiooperi ansambliga 
ning mind ootavad ees väga põnevad 
rollid, muu hulgas Musetta Puccini 
„Boheemis“ ja Freia Wagneri „Reini kul-
las“. 

Kõigis heades lauljates on midagi omapärast, mis eristab neid 
teistest, ning oluline on seda tohutus konkurentsis mitte ära kaotada. 

Mirjam Mesak jonas Kaufmanni kõrval 
Baieri riigiooperis lavastatud Korngoldi 
ooperis „Surnud linn“.   Wilfried Hösl 


