
Eesti ooperi tulevik kasvab välja minevikust
Sel reedel toimub Estonia kontserdisaalis eesti ooperi
ülevaatekontsert «Vikerlastest sündinud ooper», kus astuvad
lavale Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, 11 solisti ja kolm koori.
Ürituse kunstiline juht ning läbiviija on 29-aastane Georg Otsa
nimelise Tallinna Muusikakooli sümfooniaorkestri dirigent Ingrid
Roose, kes tegi mullu kevadel suuremahulise uurimistöö eesti
ooperi ligemale sajandipikkusest ajaloost. Et sel teemal natuke
pikemalt vestelda, saime läinud nädalal kokku.

Eesti algupärane ooper on teemana ühtepidi väga lai ning
teisest küljest suhteliselt vähe uuritud. Kuidas teie selle
juurde jõudsite?

Ooper on mind dirigendina alati väga huvitanud, 2016. aastal tõin
EMTA ooperistuudios välja Benjamin Britteni «Kruvipöörde». 2018.
aasta jaanuaris hakkasin otsima järgmist ooperit, mida lavale tuua,
ning otsustasin lisaks välismaa heliloojate loomingule heita pilgu ka
meie kohalike komponistide teostele. Mõistagi teadsin ma juba
varem Evald Aava «Vikerlasi» ning Eino Tambergi ja Eduard
Tubina oopereid, aga kõik ülejäänu oli suhteliselt tundmatu
territoorium.

Uurima hakates avastasin, kui palju on Eestis tegelikult oopereid
kirjutatud. Seejärel tundsin juba huvi selle vastu, millised neist
teostest on üldse säilinud ning mida nad endast kujutavad. See
teema tõmbas mind kaasa ja vedas kiiresti päris sügavale. Ühel
hetkel sain aru, et ideaalis võiks see suur uurimistöö mingil kujul ka
publiku ette jõuda.

Kui mitu ooperit on Eestis üldse kirjutatud?

Minu arvepidamise järgi on neid natuke üle saja, millest küll nii
mõnigi lõpetamata või esitamata, kuid sealjuures palju ka selliseid,
mis omal ajal aastaid mängukavades olnud ja suudaksid ilmselt
kõneainet pakkuda ka tänapäeval.

Eesti ooperi galakontserdi ülevaatlikkusele pretendeeriv kava liigub
kronoloogiliselt aastast 1928 aastasse 2018, peatudes iga
kümnendi juures mõnel ooperiaarial. Kavalehel oleme esitanud iga
ooperi lühikokkuvõtte ja helilooja tee ooperini.

Kas võib suureliselt öelda, et selle projekti taga on soov eesti
algupärast ooperit laiema publiku silmis mitte üksnes
tutvustada, vaid koguni rehabiliteerida?

Meie soov oleks selle kontserdiga raputada ooperi
žanrimääratluselt maha tolm, mis sinna paljude tavakuulajate
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meelest on aegade jooksul kogunenud. Tahame näidata, et ooper
ei ole midagi vanamoodsat, lohisevat ning piinarikast.

On see ajaloos esimene kord, kui galakontsert on pühendatud
üksnes eesti algupärasele ooperile?

Minu teada küll. Balletis on vist olnud üksnes kohalike autorite
teostest pärinevate katkenditega galaõhtuid, kuid ooperi puhul pole
seda seni vajalikuks või võimalikuks peetud. Pakun, et isegi kui
kellelgi on selline idee tulnud, on ta sellest loobunud hirmust
uppuda töösse vanade nootide väljaotsimisel ja esituskõlblikuks
toimetamisel.

Mul on see protsess nüüd seljataga ning pean tõdema, et suur hulk
omaaegseid noote on seisukorras, kus neist on väga keeruline
mängida. Tänapäeval oleme õnneks jõudnud niikaugele, et
muusikutele korraliku ja loetava noodi andmine on elementaarne.
Reedesel kontserdil kavas olevatest lugudest on mõni noot siiski
käsikirjaline ja jääb vaid üle loota, et saame orkestriga
kokkuleppele.

Omal ajal toodi suur hulk materjali käsikirjaliselt proovi ning
koostöös dirigendi ja solistidega töötas helilooja sellega seal edasi.
Seega on noodipaberid kohati mitmekordselt üle kirjutatud ning
tööprotsessi kihte paksult täis. Kõigele lisaks on need
aastakümneid seisnud paberid lihtsalt kolletunud ja hägused.

Paljude vanade teoste puhul on mul tunne, et autor on kirjutanud
selle üksnes projekti korras, uskumata või lootmata, et keegi võiks
millalgi tulevikus selle vastu veel huvi tunda.

Minu mälu järgi on viimasel 40 aastal kirjutatud eesti
algupärastest ooperitest jõudnud teise lavastuseni üksnes
kaks teost: Erkki-Sven Tüüri «Wallenberg» (2001), mida on
lavastatud koguni kolm korda (neist kaks Saksamaal), ning
Helena Tulve «It Is Getting So Dark» (2004).

Jah, korduvalt on lavastatud üksnes vanemaid teoseid: Evald Aava
«Vikerlasi» (1928), Gustav Ernesaksa «Tormide randa» (1949),
Villem Kapi «Lembitut» (1961), Eino Tambergi «Cyrano de
Bergeraci» (1976) ning Eduard Tubina «Barbara von Tisenhusenit»
(1969) ja «Reigi õpetajat» (1979).

Kas teie koostatud kava lähtub oma valikutes eelkõige
kuulajasõbralikkuse ideaalist?

Minu esmane ideaal oli leida võimalikult erinevaid näiteid
heliloojate lähenemisest ooperile, nagu see läbi aastakümnete on
muutunud ning arenenud. Ning näidata, kuidas kohati on heliloojad
kirjutanud ühel ja samal ajal väga erineva helikeelega



ooperimuusikat. Kokku on kontserdil esindatud 23 heliloojat 24
ooperiga – ainult Eino Tambergilt on numbreid kahest ooperist.

Kui meie ooperiajaloo esimestel kümnenditel kirjutati üksnes suuri,
mitmevaatuselisi ja tõsise sisuga oopereid, siis 1970. aastatel
hakkas tulema kammeroopereid ja rokkoopereid, mis on
klassikalisest ooperikaanonist täiesti erinevad, ent samas loovad
lähenemisviisid.

Näib, et eesti heliloojate jaoks sai ooper selliseks žanriks, mida
võib kirjutada, alles 1990. aastatel – siis kasvas ühtäkki hüppeliselt
uudisteose koguarv. Samas on huvitav märkida, et see tõus tuli
enamjaolt kammerooperite pealt, mitmevaatuselisi suuri oopereid
sel ajal peaaegu ei kirjutatudki.

On teil eesti ooperirepertuaaris kujunenud välja oma kindlad
lemmikud?

Mul on väga hea side kõigi nende teostega, mis on esindatud
galakontserdi kavas. Üks teos, mis on mulle hakanud iseäranis
huvi pakkuma ning mida sooviksin väga täies pikkuses lavale tuua,
on Raimo Kangro «Ohver». Galakontserdil tuleb sellest
ettekandele Olga aaria – üle kuue minuti kestev tõsiselt
komplitseeritud vokaalpartii, mis kannab tihedat mõtet.

Samuti võluvad mind väga Veljo Tormise «Luigelend», Leo Normeti
«Pirnipuu», Eugen Kapi «Rembrandt», Eduard Tubina «Reigi
õpetaja» ning Erkki-Sven Tüüri «Wallenberg». Ja Anatoli Garšneki
«Vägev võlur» oli 1960. aastatel suur hitt ning vääriks kindlasti
taasesitamist.

Millised on teie tulevikku suunatud ooperiplaanid?

Ma usun, et meie kohaliku ooperi lähitulevik peitub eelkõige
kammerooperis, mis eeldab kitsamat orkestrikoosseisu ja
väiksemat solistide koguarvu ning võimaldab seeläbi vajaduse
korral teoseid korduvalt esitada ja nendega ringi sõita.

Meie kahel suurel ja kutselisel ooperimajal – Estonial ja
Vanemuisel – on täita oma kindel graafik. Neil on palju võimalusi,
aga samas ka palju piiranguid. Ning seega vajab Eesti
muusikakultuur oma arenguks kindlasti üht väikest saali
kammerlikuma muusikateatri tarbeks. Praegu see kahjuks puudub.

Aasta tagasi tuli minul ja kontserdi kaaskorraldaja Maret Mikul
hullumeelne mõte, et vaataks kinnisvaraportaalidest välja mõne
vana ja tühjana seisva maja, püüaks saavutada vajalikud
kokkulepped, katsuks selle ära osta ning teeks sellest väikese
muusikateatri. Las kasvõi tilkuda laest vett, peaasi, et saaks
ooperit teha! (Naerab.)



Ma väga usun ja loodan, et see kontsert paneb ideed hargnema
ning võimaldab neil juba lähitulevikus mingil moel teoks saada.

Ingrid Roose

Sündinud 14.10.1990

Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli sümfooniaorkestri ja
Segakoori HUIK! dirigent

Lõpetanud Tallinna Muusikakeskkooli kooridirigeerimise erialal
õpetaja Ingrid Kõrvitsa klassis ning omandanud samal erialal
bakalaureusekraadi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias Hirvo
Surva käe all. 2017. aastal omandas ta magistrikraadi
orkestridirigeerimises professor Jüri Alperteni klassis.

Läinud nädalavahetusel võitis Ingrid Roose Prantsusmaal
Versailles' ja Pariisis toimunud Euroopa Kooriühingu korraldataval
noorte dirigentide konkursil esikoha, pälvides ühtlasi Choeur de
l'orchestre de Paris' eripreemia.

Eesti ooperi ülevaatekontsert «Vikerlastest sündinud ooper»

Idee autor ja dirigent Ingrid Roose, abilised Elo-Liis Parmas ja
Maret Mikk

Laval on Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, segakoor HUIK!, Estonia
Seltsi segakoor ja Rahvusooper Estonia noormeestekoor ning
solistid Tuuri Dede, Maari Ernits, Pirjo Jonas, Jarek Kasar, René
Soom, Heldur Harry Põlda, Mehis Tiits, Aule Urb, Liina Vahtrik, Iiris
Vesik ja Priit Volmer

Lavastaja Veiko Tubin, valguskunstnik Priidu Adlas

25. oktoobril Estonia kontserdisaalis
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