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Ooperilaulja Ain Anger: üks halb 
asi muudab midagi heaks

Kihelkonnalt pärit ooperi-
laulja Ain Anger (49) 
pälvis esimese eestlasena 
Austrias ja Saksamaal 
ooperilauljatele antava 
kõrgeima tunnustuse, 
kammerlaulja tiitli. Tänavu 
suvel avanes Viinis elavale 
mehele harukordne 
võimalus jaanipäeva 
kodusaarel pidada. Mis 
mõtteid Anger Saaremaa-
ga seoses mõlgutab, 
rääkis ta Kadi raadio 
saates "Ulgusaarlased".

 
Erki Berends

▶ Kas see varem olnuks üld-
se võimalik, et sa tähistad juu-
nis sünnipäeva Tallinnas ja 
saad jaanid kodusaarel olla?

Tegelikult on nii, et suvi ja 
juuni on mul tavaliselt abso-
luutselt tööd täis. Seda on har-
va, et saan jaanipäeval olla Saa-
remaal või Eestis. Praegu olek-
sin ette valmistamas ooperifes-
tivali, aga teadupärast on kõik 
kinni. Üks halb asi muudab mi-
dagi heaks. Sest kui mul vähe-
gi võimalik on, siis esimene 
koht, kuhu puhkama minna, ei 
ole mitte kusagil lõunamere ää-
res, vaid Saaremaal. Kena koht, 
sellist mujal pole. Häälele teeb 
see head, sest vahel on vaja sel-
list rahu ja puhkust. Hääl läheb 
ainult paremaks!

▶ Kuidas sa end vormis hoiad?
Ei laula ja liigun väljas nii 

palju, kui saan. Jalgrattaga, 
jooksen ning kui vesi soojem, 
siis lähen ujuma. Selline üldi-
ne toonus, hea tuju ja positiiv-
sus on kõige tähtsamad. Kogu 
see pikk aeg on olnud teistsu-
gune, sest see pole ju õige puh-
kus ka, aga üks hetk hakkab see 
meeldima. Pigem kardan seda, 
et inimene võib minna väga lai-
saks, sest inimene on loomult 
laisk. Arvan, et see võtab meil 
kõigil aega, et normaalsusse ta-
gasi saada.

▶ Kui raske oli "vaba" aega 
veeta mitte Eestis, vaid kodust 
kaugel, kui piirid kinni?

Viinis on minu teine kodu ja 
pere. Kui oleksin pidanud ole-
ma kinni mõnes muus riigis ja 
kusagil hotellis, oleks see olnud 
väga raske, aga olin Viinis, oma 
perega koos. Aega oli kõigeks ja 
käisime palju väljas. Esialgsed 
piirangud olid ekstreemsed, 
näiteks jalutada võis, aga ratta-
ga sõita ei võinud. Hiljem lok-
sus see paika. Käisin väga pal-
ju sõitmas, nii palju jalgrattu-
reid ja sporditegijaid ei olegi te-
gelikult Viinis näinud. Inime-
sed said väljas olla ja kõik ar-
vestasid vahemaaga. Suuri pi-
dusid ei olnud. Austerlased olid 
samamoodi nagu eestlased – 
kõik arvestasid reeglitega ja 
olid kohusetundlikud.

Imetlesin isa ja ema. Nemad 
ütlesid, et nad on üle elanud 
igasuguseid aegu ja küll nad 
hakkama saavad. Telefonis sai 
kontaktis olla ja see on hea.

▶ Pani sind muretsema, et 
kas saarlased saavad hakka-
ma?

Saarlased võitsid koroona, 

tegid reeglid, said hästi hakka-
ma. Mitu nädalat pole ühtegi 
juhtumit olnud. Mind häiris 
see, et saart peeti mõne arvates 
katkupesaks, et justkui saarla-
sed oleks süüdi olnud, aga see 
on vale. Selle asemel tulnuks 
kiita, tunnustada, leida midagi 
positiivset. Saadi ju hästi hak-
kama, aga siis mindi nagu ini-
meste kallale, otsiti süüdlast ja 
küsiti, miks see võrkpall toimus 
ja kes vastutab. Laulmise koha 
peal öeldakse, et maksa kinni 
või tee järele. Kui keegi võtab 
vastutuse ja peab otsustama 
olukorras, kus me ei tea, mis 
homne toob, ei saa kedagi huk-
ka mõista selle pärast. Saarla-
sed olid väga tublid! Hoidke 
üksteist ja öelge teineteisele ilu-
said, mitte halbu asju.

▶ Kui nüüd ajalukku minna, 
siis sinu juured on Kihelkon-
nal?

Nii see on. Kui vaadata esi-
vanemaid, siis on tunne, et ega 
nad palju kaugel ei käinud. Seal 

nad olid mitmeid põlvi. Juured 
on ka Taritu ja Mustjala kandis. 
Kui vaadati kaaslane, siis kõr-
valkülast, Kuressaare oli juba 
kaugel, rääkimata Tallinnast.

▶ Mismoodi üks suur laulu-
mees kasvab selliseks, nagu 
kasvab? 

Seal ei saa olla nõuandjaid. 
Kuressaares oli muusikakool, 
aga 32 kilomeetrit oli liiga pikk 
maa, et seda mitu korda näda-
las käia. Paljudel on soov mi-
dagi teha ja millegi poole 
püüelda. Mul oli see soov ole-
mas ja see jättis jälje. Tulin õp-
pima Tallinna tegelikult mate-
maatikat ja füüsikat. Aga mul 
oli ju hääl ning laulupeol, kui 
laulsin, siis keerati eespool rin-
gi ja vaadati, kes see pröökab 
seal. Häält oli ja tunne, et pean 
endale võimaluse andma. Jät-
singi muud õppimised ja läk-
sin konservatooriumisse. Tol 
ajal oli see loomulikult raske, 
sest ma ei olnud muusikat õp-
pinud. Aga laulmist saab alus-

tada ka hiljem. Nii mõnigi maa-
ilma tipptenor hakkas laulma 
kas 22- või 25- aastaselt. Mõni 
ei tunnegi noote ja sellest ei ole 
midagi, sest laulmisesse saad 
emotsiooni panna nii, et ei pea 
igat nooti tundma, sest annad 
edasi emotsiooni, mitte kuiva 
noodikirja.

▶ Kas see oli sinu õnn, et sind 
ei topitud muusikakooli ja 
poistekoori? Et said vabalt 
häält arendada.

Ei oska öelda. Elu, mida ela-
nud olen, ei ole võimalik uues-
ti teha. Kuid muusikat tegema 
saab ikka suunata. Meil oli see, 
et pidi palju harjutama ja ikka 

oli vähe ning tekkis tunne, et 
pole piisavalt hea. Nõukogude 
aeg on natuke süüdi. Mul on 
Viinis palju tuttavaid, näiteks 
arstid ja juristid, oma eriala 
tippspetsialistid, kes on muu-
sikakoolis käinud. Mõni vaid 
kuus aastat õppinud ja julgevad 
tänagi mängida. Käivad koos ja 
musitseerivad väga hästi ning 
valed noodid on ka lubatud, ei 
pea olema lihvitud – ole sina 
ise. Tegelik elu laval, kui astud 
sinna ja kõik on täpselt selgeks 
õpitud, ei olegi nii ehe, sest lava 
hakkab elama hoopis siis, kui 
sa ise või su partner teeb vea. 
Vaat see on see päris asi. Siis 
hakkavad kõik elama. Sellistel 
hetkedel hakkab teater peale, 
tähelepanu tõuseb ja see sün-
nib laval.

▶ Kes ja mis sind kujundas?
See Kihelkonna kandi loo-

dus, meri, hallid sügisesed il-
mad ja suved. Kõik see kokku 
ja teatud tahtmine ning vaja-
dus. Nii nagu Juhan Liivil see 
helin seal rinna sees, oli mul ka 
see otsimine ja mitterahulolek 
sellega, kus parasjagu olin. See 
viibki edasi. Seda ei oskagi lah-
ti rääkida, sest see on sügav ja 
tunnetuslik situatsioon – min-
gi mootor, igatsus ja soov teha, 
et panna ennast proovile. 

▶ Sinu nimest. Kuidas sa ing-
lastele ennast selgeks teed? 
Tõlkes tähendab su nimi ju 
viha.

Ei ole hullu. Kui tõlkida ing-
lise keelest eesti keelde, olen 
Viha Ain ja mõtlen sauna pea-
le. Aga selliseid asju on paar 
korda juhtunud, sest laulan pal-
ju oopereid, kus tuleb kehasta-
da kurje ja väga viletsa iseloo-
muga mehi. Kord Ameerikas ja 
Londonis kirjutati, et tõepoolest 
ta nimi ongi Anger. See annab 
juurde ja tõstab tähelepanu igal 
juhul. Prantsusmaal mul on 
oma väike linn, Saksamaal igas 
linnas sellenimeline väike tä-
nav. See on levinud ja nüüd on 
küsimus, kust see nimi üldse 
tulnud on. Arvan, et saksa kee-
lest, Anger tähendab saksa kee-
les küla peoplatsi. 

▶ Kui tihedad on su külaskäi-
gud Saaremaale ja mis sind 
sinna tõmbab?

Olen üritanud hoida seda, et 
laulda aastas kaks või kolm kor-
da Eestis. Ainus võimalus Ees-
tisse tulla, on laulda Estonia 
teatris midagi, siis saab ära käia 
ka Saaremaal. See on mu enda 
vajadus. Sõidan autoga neli 
tundi ja olen kohal. Muide, 
sama ajaga saab Tallinnast Vii-
ni lennukiga. Kihelkonna on 
seega täitsa maailma otsas ja 
kui ma seal olen, unustan ära 
mobiiltelefoni. Teen kaminas-
se tule või istun suveköögis. See 
on akude laadimise koht ja sel-
liseid puhkusehetki on vaja. 
Saaremaa on tõesti see, kus 
peab olema ja jõudu saama. 
Suitsukala, koduõlu, saun. Ei 
ole paremat toitu, kui ema teh-
tud praetud lest. Igaüks võib 
teha, aga nii head ei saa.

See on see, mis sinna tõm-
bab. Loomulikult ka meri, Vii-
nis merd ei ole. Vaikus, rahu ja 
pikad jalutuskäigud. Või 
maakaevamine. Hommikul är-
kan üles, teen kõik asjad ära ja 
vaatan, et kell on alles 11.30. 

Aeg voolab seal teistmoodi. Ei 
tea, kuidas see võimalik on, aga 
nii see on. Selline rahu ja hea 
tunne. Minna kalale, mis saab 
olla paremat. Isegi kui kala ei 
saa, on see ikka midagi erilist. 
Sõbrale, kes käis mõned aastad 
tagasi, jättis Odalätsi allikas 
suure mulje. Oleme ise harju-
nud heade asjadega, aga välis-
maalasi saab sellise kohaga 
täiesti üllatada.

▶ Teed sa vahel Muhus ka 
peatuse?

Seal tehakse väga head 
Muhu leiba ja Muhu ei saa 
kindlasti läbisõiduhooviks ni-
metada. See on väga hea ja tore 
koht! Teen seal ikka peatusi, 
sest seal on mu sõprade suve-
kodusid. Ütlen tere ja alles siis 
liigun edasi.

▶ Mida arvad sillast?
Mina arvan, et kuna saarlas-

te palgad, võrreldes muu Ees-
tiga, pole kõige kõrgemad, siis 
see annaks majanduse arengu-
le palju juurde. Teisest küljest 
võtaks ära teatud turvalisuse. 
Praegu saad võtme ukse ette 
jätta, kui kodust lahkud, sest 
äkki on naabril midagi vaja. Ar-
van, et sillaga läheb kaduma 
see turvalisus ja natuke ka ro-
mantilisust. Samas ei saa pida-
ma jääda ka vanadesse aega-
desse. Kui on võimalik sild ehi-
tada, siis eks ta annab muga-
vusele ja heaolule plussi juur-
de. Praegu saavad praamid ini-
meste veoga hakkama. Aga as-
jad lähevad odavamaks ja täh-
tis on ka ajamõõde. Kui praegu 
saab Tallinnast Kihelkonnale 
nelja tunniga, siis seda aega 
sild vähendaks. 

▶ Kas Kuressaare on pakku-
nud sulle mõne hea esinemis-
võimaluse? Kas Kuressaare 
publikule on hea laulda?

Kõige raskem on laulda Ees-
tis. Publiku ootused on siin 
minu suhtes palju kõrgemad 
kui mujal maailmas. Neid esi-
nemisi tuleb mul põhjaliku-
malt ette valmistada kui tava-
liselt. Iga noodi mõtlen läbi. 
Aga kui näha neid säravaid sil-
mi, siis Saaremaal on väga pal-
ju publikut, kes armastab muu-
sikat, saarlased armastavad ka 
ise laulda. Väga toredad inime-
sed ja erakordne kultuur, mis 
sel saarel on kujunenud. Loo-
dan, et see jääb püsima.

▶ Kuidas Saaremaal üldse as-
jad on, kas lähevad õiges suu-
nas?

Arvan, et see on selline oma-
moodi kaitstud oaas, meri üm-
ber. Siin ei tormata asju tege-
ma, vaid vaadatakse ja mõel-
dakse. Arvatakse, et saarlane 
on aeglane, aga ei ole, hoopis 
mõtleb kolm või teinekord 
kümme korda, enne kui ütleb, 
ja see käib asja juurde. Rohkem 
eneseusku ja enesehindamist 
peaks olema. Tuleb minna eda-
si sirge seljaga ja otsustada ise 
oma asjad ära.

▶ Sa oled kunagi öelnud, et 
kui suur karjäär läbi ja suu-
red ooperiteatrid võetud, tu-
led saarele tagasi.

Igal juhul Eestisse. Kodu ja 
juured on mul Eestis ja siit 
mind välja juurida ei saa, isegi 
kui tahaks. 

"Kui tõlkida inglise 
keelest eesti 

keelde, olen Viha 
Ain ja mõtlen 
sauna peale."

AIN ANGER

IGAL JUHUL KOJU TAGASI: "Kodu ja juured on mul Eestis ja siit mind välja juurida ei saa, ise-
gi kui tahaks," ütleb Ain Anger. EERO VABAMÄGI /POSTIMEES


