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Rahvusooper peab kiiremini tegutsema
Arvo Volmer: „Saalide täituvus näitab ühiskonna suhet töösse, mida teeme. Meie asi on pakkuda inimestele
meelelahutust, olgu see pisarad või naer.“
Esialgu jätkan, aga pärast tulevat hooaega olen otsustanud lõpetada. Seal on
küll väga tore, aga mul on isu ooperit
teha! See paik on värav Euroopast Itaaliasse ja vastupidi – aga see on siiski
ainult värav.
Kas võtate rahvusooperisse kaasa
midagi ka pikkadest Austraalia-aastatest ?
Nägin seal lähedalt, kuidas tehakse
ooperit hooajapõhises teatris. See on
teine maailm, kui saab keskenduda vaid
ühele teosele, mis etendub igal kolmandal päeval. 17 Puccini „Turandoti“ etenduse jooksul ei tekkinud kunagi väsimust! Eriti sümpatiseeris mulle see, et
kui Austraalias tuldi välja ideega orkestrite koosseisu vähendada, siis tulid inimesed Adelaide’is peaaegu et tänavale –
mis mõttes tahetakse meie orkestrit
vähendada? Kirjutati protestikirju stiilis,
et ma ise pole küll kunagi kontserdil käinud, aga palun ärge vähendage midagi,
äkki mu lapsed tahavad minna!
Vaat see peaks olema meie muusika
institutsioonide eesmärk – saada
eestlase identiteedi osaks. Kohtan
oma üllatuseks ikka ja jälle inimesi,
kes isegi ei tea, kus rahvusooper
asub.
Rahvusooper peab ise ka kiiremini
tegutsema. Ideaalis näen, et meil oleks
rohkem uuslavastusi ja need ei peaks nii
kaua kavas püsima.
Kuidas tunnete end praegu, olles
nüüd ringiga samas kohas tagasi?
Eelmine kord jäi mu töö eri asjaolude
kokkulangemise tõttu pooleli, oli suur
muutuste aeg. Eks ma püüan edasi
minna sealt, kus pooleli jäin. Vahepeal
on ka üht-teist muutunud.
Rahvusooperi uus loominguline juht Arvo Volmer: „Peame palju töötama just lastega, et
nad sõbruneksid muusikateatriga ja tuleksid kunagi hiljem tagasi. Teismelised ja tudengid
ei leia nagunii teatri jaoks palju aega, pärast õpinguid luuakse kodu, tehakse karjääri ja
Piia Ruber
kasvatatakse lapsi.“ 

ANNE AAVIK
Rahvusooperi valvelaua ukse kõrvale
pargitud elektrisinine Desna uhkeldab küll uute ratastega, ent on näinud
neidki aegu, mil Arvo Volmer rohkem
kui pool elu tagasi esimest korda Estonia dirigendipulti astus. Kokuka seljas
kohale vuranud dirigent võtab loomingulise juhi kohustused Vello Pähnalt üle
hooaja alguses. Sel postil läheb Volmer
juba teisele ringile: esimest korda sai
temast Estonia peadirigent 2004. aastal.
Enne seda jõudis Volmer olla ka Eesti

Riikliku Sümfooniaorkestri kunstiline
juht – kõige raskemal ajal, pärast Eesti
iseseisvuse taastamist. Troopiliselt soojad sidemed on Arvo Volmeril ka teispool
maakera asuva mandriga. Austraalias on
ta dirigeerinud kõiki suuremaid orkestreid ja toimetanud ühes maailma omapärasemas Sydney ooperimajas. Säravaid
kilde Austraalia nüüdismuusikast on
jõudnud ka ERSO kavadesse.
Mis saab nüüd teie töökohast Itaalias: kas Trento ja Bolzano Haydni
orkester jääb teist ilma?

Mis siis pooleli jäi?
Ei oskagi tagantjärele konkreetselt välja
tuua, aga mõnes mõttes ei olegi olukord
muutunud. Räägime, et tahaksime teha
tipptasemel teatrit, aga nagu teaduseski,
on alarahastamise kõver pidevalt soodustanud reaalsusest eraldumist. Toona
(Arvo Volmer lahkus Estonia kunstilise
juhi kohalt 2012. aastal – autor) oli olukord keeruline ja see tekitas protesti.
Praegu on olukord samuti keeruline, aga
sellest tuleb endale aru anda ja teha, mis
võimalik. Rahaasjadest polegi eriti mõtet
rääkida … Selge on küll see, et kui kunstilise planeerimise ainus kriteerium on
müüginumber, siis on mõtlemisvabadus
erakordselt limiteeritud. Ma ei arva ka, et
kunst on ainult see, kui saalis on vähem
inimesi kui laval, ja vastupidi on ainult
kommerts.

Teisalt, kas saab rahvusooper lähtuda vaid sellest, mis toob inimesi
saali?
Saalide täituvus näitab ühiskonna suhet
töösse, mida teeme. Meie asi on pakkuda
rahvale meelelahutust, olgu see pisarad
või naer. Ka ooperiteater peab leidma
ühiskonnas koha, kus ta on inimestega
dialoogis. Ei saa teha vaid oma asja,
uskudes, et kõik ülejäänud on eksinud.
Teatreid on ju isegi suletud, kui nende
publikumenu on pöördunud.
Muusikateater ja eeskätt ooper ei ole
tänapäeval kusagil masside huvi
orbiidis. Eestis, kus on vähe rahvast,
on publik üldse väike – seda enam et
nõuab teatavat ettevalmistust.
Ma ei ütleks, et see nõuab eriteadmisi,
pigem harjumust. Hea teater peab
kõnetama igal juhul, olgu see ooper või
draama. Eks tänapäeval on inimesed harjunud infot vastu võtma eeskätt visuaalselt, ja info tarbimiseks kulutatav ajahulk
on aina vähenenud. Seega, klassikalised
ooperid, kus aeg on välja venitatud, ei ole
oma loomult just kõige harjumuspärasemad: niisuguste deformatsioonidega
toimetulek nõuab publikult kohanemist.
Hea teater ja hea kino annavad ruumi
fantaasiale, lasevad sel lennata tavapärasest teistsugustes dimensioonides. Seepärast peame palju töötama just lastega,
et nad sõbruneksid muusikateatriga ja
tuleksid kunagi hiljem tagasi. Teismelised ja tudengid ei leia nagunii teatri
jaoks palju aega, pärast õpinguid luuakse
kodu, tehakse karjääri ja kasvatatakse
lapsi. Teatrisse jõutakse tänapäeva ühiskonnas tagasi pärast 50. eluaastat, selleks
ajaks tekib uuesti aega iseenda jaoks ja
siis ehk ei taheta enam nii palju mööda
tenniseplatsi joosta ega skuutriga sõita.
Teater peab siis pakkuma end arvestatava
alternatiivina.
Mainisite visuaalset info vastuvõtmist. Kas see tähendab ka muusika
tähenduse vähenemist ooperis? Dirigenditeatri on asendanud režiiteater
ja isegi arvustustes jääb muusikaline
pool sageli lavalise varju.
Lavastus on alati olnud tähtis: juba
Mozart pidas lavastusefektidest lugu
ja Wagner nägi sel üldse keskset rolli.
Ooperilavastuse õnnestumises pole dirigendi rolli kunagi liiga tähtsaks peetud.
Kes räägib dirigendist? Rohkem räägitakse ikka lauljatest. Dirigendi roll on
asendamatu lavastuse kui terviku kujundamisel ja seda eelkõige prooviperioodil.
Samal ajal on ooperi õnnestumisel
olnud peamine lauljate ja dirigendi
koostöö.

