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Rahvusooperi „West Side Story“ esietendub nii eesti kui ka inglise keeles
„Tegime ettelaulmisi nii 

Londonis, Stockholmis 

kui ka Tallinnas,“ üt-

les rahvusooper 

Estonia muusikali 

„West Side Story“ 

esmaesitlusel 

teatrijuht Aivar 

Mäe (pildil). „Ühte-

kokku käis ülekuula-

mistelt läbi üle 400 laul-

ja. Uskuge mind, 

Londonis on häid 

lauljaid veel roh-

kem.“ Põhjus, miks 

rahvusooperlased 

end Inglismaale ja 

Rootsi artiste kuula-

ma sättisid, on tõik, 

et seekordne versioon 

Leonard Bernsteini kultus-

muusikalist esietendub nii eesti 

kui ka inglise keeles.

„Aprillis alustame proovidega 

ning mõlemad koosseisud 

asuvad proove tegema 

ingliskeelse versiooni-

ga,“ sõnas lavastaja 

Georg Malvius (alu-

misel pildil), mil moel 

ühe lavastuse kaks ver-

siooni proovisaali ära 

mahuvad. „Kui ingliskeel-

ne versioon on valmis, jätka-

me eestikeelsega. Sel 

lihtsal põhjusel, et ing-

liskeelne trupp tuleb 

prooviperioodiks Tal-

linna ning on mõistlik 

nende proovitsükkel 

järjest ära teha, mitte 

neid edasi-tagasi Tallin-

na vahet lennutada.“

Meeskonna kokkupanek oli 

Mäe sõnul keeruline just seepä-

rast, et tegu on kahe trupi tükiga. 

„Mängime seda ainult suvel ja 

mitte repertuaaritükina,“ lausus 

Mäe. „Seda on repertuaaritükina 

raske mängida, sest on ääretult 

palju külalisartiste.“

Malviusele on nüüdne „West 

Side Story“ lavastus viies, kuid vii-

mased paarkümmend aastat pole 

ta Bernsteini muusikali kuskil lava-

le toonud. „On väga hea väljakutse 

lavastada maailma parimat muu-

sikali,“ tunnistas ta. „Seda on 

mängitud kogu aeg maailma eri 

paigus väga lihtsal põhjusel – see 

on lihtsalt nii hea. Liiatigi on see 

„Romeo ja Julia“ lugu, kus on laul-

jatel suurepärased partiid. Väga 

suur proovilepanek on teha ka la-

vastust kahes keeles ja kahe trupi-

ga. Peamine on aga muidugi 

Bernsteini muusika, mis on nii 

hästi kirjutatud. Tunnistan: selles 

muusikalis kõlavad minu lemmik-

laulud!“

Lavastuse eestikeelsete eten-

duste peaosalised on Hanna-Liina 

Võsa, Piret Krumm, Heldur Harry 

Põlda, Juss Haasma ja Tamar Nugis. 

Ingliskeelsete etenduste peaosali-

sed on Jade Davies, Nicole Deon, 

Cameron Sharp, Davide Fienauri ja 

Jeronimas Milius. Malvius on taas 

kohal oma meeskonnaga: kunstnik 

Ellen Cairns (Šotimaa), valgus-

kunstnik Palle Palmé (Rootsi) ning 

koreograaf Adrienne Åbjörn (Root-

si). Orkestrit juhatavad Lauri Sirp, 

Jüri Alperten ja Kaspar Mänd.

„West Side Story“ esietendub 

24. ja 26. mail. Muusikalil on juu-

nis ja augustis 31 mängukorda. 

AIGI VIIRA

SÄRTSAKAS KOLMIK: Rahvusooper Estonia uue muusikali „West 

Side Story“ esitlusel astusid lavale eestikeelse versiooni Maria Han-

na-Liina Võsa (vasakul) ja Heldur Harry Põlda (keskel). Ingliskeelset 

truppi esindas Jade Davies – temagi on muusikalilaval Maria. 

Teet Malsroos

HANNA-LIINA VÕSA: tahan, etmu õpilased
tunneksid suuremuusikalimaailma lõhna!
Laulja kogub raha muusikalikooli reisiks, et tutvustada laulunoortele New Yorki, kus ta ise õppis

JAANIKA VILIPO
jaanika.vilipo@ohtuleht.ee

2016. aastal endanimelise
muusikalikooli avanud
Hanna-Liina Võsa otsib
Hooandjas toetajaid, et
sõita 24 kasvandikuga
avastama muusikalide
sünnilinna New Yorki.
„Saaksin neile näidata se-
da New Yorki, mida mina
tunnen, ja viia neid kohta-
desse, mis võiks neid ins-
pireerida,“ selgitab ta.

„Minu koolis on väga agarad 
lapsed, kes tahavad kogu aeg 
uusi väljundeid – mida suure-
maid, seda ägedam,“ lausub Võ-
sa. Nii tuligi tal eelmisel keva-
del vanema grupi õpilastega jut-
tu New Yorki sõidust. 

Reisiidee taga on tegelikult 
New Yorgis elav ja muusikale 
armastav Eesti noormees Ala-
ri Koel, kes hõikas Võsale kül-
lakutse välja juba siis, kui laul-
janna kooli uksed avas. „Ta on 
väga suur muusikaliaustaja ja 
tal on seal väga head kontak-
tid selle ala inimestega. Ta on 
meile südamest kaasa elanud. 
Kuna tema meid kutsus ja ma 
lastele seda mainisin, siis võt-

sid nad sellest kinni,“ räägib 
Võsa.

„Ütlesin, et mõte on väga to-
re, aga raha peate selleks ise leid-
ma, see käib asja juurde,“ nae-
rab Võsa ja ütleb, et igasuguse 
suure idee elluviimiseks peab ta-
valiselt ikka ise palju vaeva nä-
gema. Nii hakatigi mõtlema, kui-
das mõte taoks teha. Esimene 
idee oli panna projekt üles 
Hooandjasse. Selleks soovitas 
Võsa õpilastel korraliku video 
valmistada. Koolijuht aitas vaid 
leida tehnikainimesed, kes sel-
le üles võtaksid. Süžee tuli aga 
neil endil välja mõelda.

24 kirglikku ja andekat õpi-
last, kellega reis aprillikuus plaa-
nis on, on Võsa sõnul kõik selli-
ses õrnas eas, et tulevik on het-
kel veel lahtine. „Mõnel on võib-
olla pilt rohkem selge, aga kõik 
on oma elu lävel. Äkki see ins-
pireerib neid pisut suuremalt,“ 
oletab ta. „Igaühest ei tule muu-
sikalinäitlejat, see on fakt, ja kõik 
on sellega ka arvestanud, aga 
muusikal hõlmab nii palju eri-
nevaid tahke: tants, laul, näitle-
mine, selgelt rääkimine ja imp-
roviseerimine. See kõik arendab 
inimest mitmekülgselt.“

Võsa õpilased otsivad toetust 
ööbimiseks ja teatripiletiteks. 

Võsa seletab, et New Yorgi ela-
mised on väga väikesed ja tut-
vuste kaudu on raske majutust 
leida. „Võib-olla üheks ööks võe-
takse meid sohva peale, aga ül-
diselt on see väga keeruline.“ 
Teine võimalus oleks see, et noo-
red lauljad majutataks ükstei-
sest kaugele eri linnaosadesse 
ning siis oleks kokkusaamisega 
tükk tegemist. „Kuna ma käisin 
ise kooriga New Yorgis, kui olin 
16 (Võsa laulis ETV tütarlaste-
kooris – toim), on mul täpselt 
pilt silme ees, kuidas see välja 
näeb. Minu idee oli selles, et ole-
me ühe katuse all, nii õpetajad 
kui ka õpilased. Jagame voodit-
ki, kui vaja,“ naerab Võsa. „Ma ei 
tahtnud kellelgi kaela peal olla.“

Noori ootab tihe kava

Seitsme päeva jooksul, kui 
New Yorgis viibitakse, on 
kavas teatrikü-
l a s t u s e d , 
meistriklass, 

tantsutund Broadway Dance Cen-
teris ning proovikatsed (ingl k 
audition workshop), kus profes-
sionaalid Eesti noori kuulavad.

„See on noortel võimalus en-
nast selles õiges maailmas 

proovile panna. Tahtsin neile 
tunda anda suure muusikalimaa-
ilma lõhna,“ ütleb Võsa. „Plaa-
nime minna ka Broadway arhii-
vi, kus saab näha vanu Broadway 
lavastusi suurelt ekraanilt.“ Sa-

muti kohtutakse kohaliku 
Eesti kooliga, et vaheta-

da muljeid ning tutvus-
tada sealsetele noor-
tele meie originaal-
muusikalide muusi-
kat.

2001. aastal New 
Yorgis Ameerika 
muusikali- ja draa-
maakadeemias 
muusikaliartisti 
eriala lõpetanud 
ja ainsa eestlase-
na Broadway muu-
sikalimaailma nõn-
da lähedalt puu-

dutanud Võsa usub, 
et ajaga ei ole seal 

suurt muutunud. „Ar-
van, et eestlasena 

s e a l  l ä b i 
lüüa on 

praegu sama keeruline kui siis, 
kui mina seal olin. Oluliseks 
saavad suur õnn ja õigel ajal 
õiges kohas olemine ja õigete 
inimestega töötamine ning see, 
et sa jagad seda maailma seest-
poolt. Igas kultuuris on omad 
inimesed ja näod. Väljastpoolt 
tulnuid ei võeta kahe käega vas-
tu. Olen selles üsna kindel. Aga 
läbilöök on kindlasti võimalik, 
kui sa oled piisavalt kangekael-
ne ja püsiv. Mina lihtsalt ei jak-
sanud oodata, tahtsin oma aja-
ga midagi teha,“ tunnistab ta. 
„Ühel hetkel tundsin, et olen 
nii palju infot enda sisse kogu-
nud, et oleks patt seda lihtsalt 
ainult endale jätta.“

Võsa õpilaste õppereisi saab 
toetada 14. veebruarini. 15. veeb-
ruaril korraldataval tuluõhtul as-
tuvad üles Maarja-Liis Ilus ja 
Reigo Ahven. Dirigent Kristjan 
Järvi ja laulja Jüri Pootsmann on 
New Yorgi hõngulisel sündmu-
sel aga hoopis DJ-puldis. Samu-
ti saab kuulda ja näha Võsa õpi-
lasi.
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KOOLIJUHT MISSIOONIST:
Hanna-Liina Võsa kinnitab, et kooli loomine ja 

sellega seonduv on talle missioonitegevus. „Ja 

kui ma midagi pähe võtan, siis teen selle ära 

parimal moel,“ ütleb ta eesseisva reisi kohta.

Alar Truu


