
Kultuurielamusi jagab ooperilaulja Juuli Lill
Vaimustav lavastus
Minu eelmise aasta suurim sõnateatri elamus oli Vanemuise
«Naiste kool». Käin päris palju teatris, nii et on, millega võrrelda.
Juba alates Maarja Meeru lavakujundusest - see on vapustav. Ja
näitlejad, kes andsid Moliere'i värssteksti edasi nii, et mõte tõesti
kandis! Karol Kuntseli suurepärane roll oli elamus. Kindlasti oli oma
osa ka lavastajal Priit Strandbergil, kes oli leidnud nii head
näitlejad. Soovitan väga!

Lugemisnauding
Keda huvitab ajalugu, rändamine, perekonnalood, siis on ääretult
põnev Edmund de Waali «Merevaigusilmadega jänes». Tegu on
Venemaalt Pariisi siirdunud juudi pankurite suguvõsaga ja lugedes
rändan koos nendega. Näiteks Viinis, kus ma ka ise ülikoolis
õppisin, tunnen ära sealsed tänavad. Pariisi peatükkide juures
guugeldasin lugemise kõrvale neidsamu maale ja kunstnikke,
kellest jutt. Ma ei raatsi isegi väga ruttu lugeda, sest ei taha, et
raamat juba läbi saab. Olen seda ka sõpradele kinkinud.

Rõõm kunstist
Leppisime peres kokku, et ei kingi üksteisele sünnipäevadeks
lollusi, vaid hoopis kunsti. Graafikutel leidub ka väikeseid
tõmmiseid - kihvte töid, millel soodne hind. Olen Peeter Alliku
loomingu suur austaja ja eelmise aasta jaanilaupäeval käisime
Tartus ta ateljees. Kunstnik lonkis ka ise kohale, istus lauanurgal,
kui me seal tohutus segaduses papkade vahel tuulasime - milline
elamus! Möödus mõni kuu ja Peeter Allikut ei ole enam ..,
Viimane võimalus!
Minu oma koduteatris Estonias on tulemas ooperi «Pilvede värvid»
viimased mängukorrad - 20. ja 22. veebruaril. Noor mees Rasmus
Puur on kirjutanud eestlastest sellise loo! See on nii meie! Kui Jaan
Kruusvalli näidendis lahkuti Eestist teise ilmasõja ajal, siis siin on
laulev revolutsioon, misjärel minnakse võõrsile paremat elu ja
palka otsima. Täiesti uues võtmes lugu. Julgen soovitada ka neile,
kes pole kunagi varem ooperis käinud - tõesti kergesti vaadatav.
Oma poja Roman Baskini viimaseks jäänud lavastuses mängib
kaasa ka Ita Ever, nagu kunagi Draamateatri lavalgi. 
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