
Klaasmaja uus hooaeg tuleb kirevam kui
kunagi varem
Laupäeval alustab uut hooaega dirigent Neeme Järvi hinnangul
vabariigi ilusaim kontserdisaal, Pärnu kontserdimaja. Siiani kõige
kirevama kavaga aasta kõnetab direktor Marika Pärgi hinnangul eri
maitse ja vanusega inimesi. “Hooaega vaadates julgen öelda: kui
siit mitte midagi ei leia, on see kas millegi eest põgenemine või
kultuurihuvi puudumine,” pakub Pärk.
Jätkatakse traditsioonidega: programmist leiab Mustonen-Festi,
Hennessey ja Eesti Kontserdi uusaastakontserdi ning
pühademuusika. Pärnakate ees musitseerivad klassikalise
muusika tähed meilt ja piiri tagant.
Väärikasse ikka jõudmist tähistab lauljanna ja saatejuht Reet
Linna. Rahvusooper Estonia toob lavale Eesti balleti “Kratt”.
Nostalgiahõnguga täidavad saali lastelavastus “Mõmmi ja sõbrad”
ja 50 aasta juubelit pidav telesaade “Enteltentel”. Kontserdisaalid
üle Eesti pühenduvad ooperilaulja Georg Otsa 100.
sünniaastapäevale. Ludwig van Beethoveni 250. sünniaastapäeva
kontserdil särab aga siitkandi flötist Pipilota Neostus, kes kümnend
tagasi kõndis sama maja kõige kõrgema korruse kollases koridoris,
lihvides oskusi muusikakooli klassis number 614.
“Aga maailm on avardunud. Viimase kümne aastaga on kultuuri
vallas toimunud tohutu areng: pakutakse eri asju, žanrid on
lähenenud,” selgitab direktor muutusi, millega kontserdimaja peab
kohanema. “Andres Mustonen ütleb alati, et žanripiire ei saagi
tõmmata.” Beethoveni ja rokkbändi Rammstein loomingut ühendav
kava, mis jaanuaris Läti virtuooside esituses Pärnuski kõlab, võib
direktori arvates tekitada samal ajal küsimusi ja uudishimu. “Kas
näpuviskajaid ehk tõsiseid rokifänne ehmatab see ära? Või
vastupidi?” mõtiskleb kontserdimaja juht.
Programm muutub kultuuri arenguga kooskõlas aastatega üha
kirevamaks pusleks. Selle iga tükk on eri värvi, karakteri, kuju ja
vajadustega. Puslet kokku ladudes peab meeskond silmas pidama
nii publiku nõudmisi kui vanust ja ühtlasi küsimust: miks?
“Kontserte ei korraldata sellepärast, et keegi tahab pilli mängida ja
laval olla. Igal esinemisel peab olema mõte,” usub Pärk.
Mõistetakse, et siiani toiminud ja nii harjumuspäraseks kujunenud
kontserdivorm ei kõneta enam publikut ega korraldajat.
Paksu kavaraamatu sirvimine ja seal näpuga järje pidamine ei
mõju. Lavale astuv ülikonnas pianist, kes kummardab, kaks tundi
musitseerib, seejärel taas kummardab ja lahkub, ei tee seda
niisamuti. Klassikalise muusika kontserdi interaktiivseks muutmine
tundub ebatõenäoline, ent Pärgi arvates on võimalik publiku
tähelepanu köita teistegi vahenditega. “Muusika räägib ise enda
eest küll, aga artist võiks ka natuke rääkida,” mõtleb kontserdimaja
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juht viisidele, kuidas staari ja vaataja suhet soojendada.
Kultuurimaailmas ei ole kõik enam ainult must ja valge. Klassikuid
kuuleb kaubanduskeskuses, rokkbändid esinevad
kontserdisaalides, püstijalakoomikud liiguvad keldri õllebaarist kaks
korrust kõrgemale, taustalauljatest saavad sõu tähed, legendaarse
ABBA kassettide kuulamise asemel saab hitte meenutada
tribüütansambliga.
Kontserdimajas saab nalja, näeb teatrit ja tantsu ning kuuleb poppi.
Mullu lendas publiku pea kohal Sepo Seemani kehastuses
Karlsson, orelimaailma paha poiss Cameron Carpenter murdis
punkari välimuse ja kontskingadega klassikalise muusiku
stereotüübi. Asjad ei käi nii nagu vanasti. Ega peagi.
Kõige muu kõrval kasvatatakse ju noort publikut. “Kui ongi ainult
kuivad palad, kas noor tuleb tagasi?” mõtiskleb direktor, kes
külastanud kontserdisaale Venemaal ja Valgevenes. “Seal on ikka
iga numbri vahel pikas kleidis naisterahvas - konferansjee, kes
teadustab. Selline ametikoht on elus,“ toob ta näite. Siinkandis
seda pigem välditakse. Sellegipoolest innustatakse artiste end üha
enam tutvustama, kavast rääkima ja ehk mõne naljagi viskama.
Nooremad esinejad pidavat seda juba üsna aktiivselt tegema.
Publiku tagasisidest selgub, et seda ka märgatakse.
Noore kuulajaskonnagagi on olukord hea. “Me saame end isegi
kõrvust tõsta: noorte osa on toredasti tõusnud,” rõõmustab Pärk,
kiites seejuures aktiivseid muusikaõpetajaid. “Kolleegid teistest
Eesti kontserdimajadest on seda nähes alati üllatunud.”
Oma heameelt avaldas mullu siin esinenud telesaate
“Klassikatähed” võitja tšellist Marcel Johannes Kitski. “Kuidas te
saali nii palju noori saate?” mäletab direktor siiani noormehe
esimest küsimust pärast lavalt maha astumist. “Mul oli nii hea
mängida!” olevat ta hüüdnud.
“Me tahame, et kõigil oleks põhjust siia majja tulla. Nii ei saa me
Pärnus piletihindu liiga kõrgeks ajada,” tõdeb Pärk. Kontserdimaja
teab oma rolli suvepealinna kultuurielus ja pürib selle poole, et üle
ukseläve astuks üha eriilmelisem seltskond. Kultuur on harimise-
nõudluse suhe: kontserdimaja tutvustab, publik nõuab. Ja siinkandi
kuulaja on julge oma soove avaldama. “Kui levis jutt, et Helgi Sallo
on operetis taas lavale tulemas, käidi seda meie juures
spetsiaalselt küsimas,” meenutab Pärk.
Südalinna kaubanduskeskuste vahel pesitsev klaasmaja on üks
nüüdisaegseid linna sümboleid. Kogukond peab majast lugu ja
usub nagu pererahvaski, et loorberitele puhkama ei saa ega ole
võimalikki jääda.
Pärnu kontserdimaja avas uksed 2002. aasta talvel ja tähistab
peagi oma 20 aasta juubelit. Pärk ja meeskond on kauaoodatud ja
-lubatud remondi ootuses. Ent valitsuse- ja võimuvahetustega
kasvab teadmatus: raha oli, aga enam ei ole.
“Katsume ajaga kaasas käia, vähemalt tehnika vallas. Praegu on



eesmärk hoida maja puhta ja soojana,” räägib direktor. “Kui
teenindus ja programm on hea, siis teinekord võib-olla ei panegi
tähele, et seinavärv on natuke luitunud,” loodab kontserdimaja
perenaine.

ERSOst Rein Rannapini

Pärnu kontserdimaja tänavuses žanriliselt mitmekülgses
programmis säilib kõrgetasemeline klassikaline muusika. Uus
hooaeg algab Eesti riikliku sümfooniaorkestriga (ERSO) ning
lõppeb pianisti ja helilooja Rein Rannapi soolokontserdiga.
Romantiline orkestrimuusika viib ERSO Viini, Prahasse ja
Brucknerfestile Linzi. Laupäeval peatutakse suvepealinnas, kus
kantakse ette Jean Sibeliuse viiulikontsert, Heino Elleri
sümfooniline poeem “Koit” ja Anton Bruckneri sümfoonia nr 4
“Romantiline”. Soleerib korealannast viiuldaja Ye-eun Choi, keda
muusikamaailmas iseloomustatakse kui erilise ja instinktiivse
tunnetusega interpreeti.
“Kontsert on aga eriline: laval on Mihhail Gerts, kes pole ammu
Eestis dirigeerinud. Tema on samuti noor tõusev täht,” rõõmustab
Pärnu kontserdimaja juht Marika Pärk.
Aprillis paneb hooajale klassikalise, aga uuenduslike sugemetega
punkti Rannap, omanäoline ja isikupärane klaverimängija, kel
esitleda hulk uusi hinge puudutavaid palu. Korraldajate sõnutsi ei
eelda tuntud helilooja looming kuulajalt muusikalist eriharidust.
Tema muusika on lihtne, rahulik ja mõtisklev, kohati aga tantsuline,
meenutades poppi ja filmimuusikat. Rannapki toetab vana ja uue
sulandamist. Tema sõrmede puudutusest lendu jõudvat klaverikõla
rikastavad elektroonilised helid ja visuaal. (PP)

"Kontserte ei korraldata sellepärast, et keegi tahab pilli mängida ja
laval olla. Igal esinemisel peab olema mõte.
Marika Pärk"

Otsast Beethovenini
Suvepealinna kontserdimaja uus hooaeg tuleb kirevam kui kunagi
varem.

 “Kratt” on Eduard Tubina kirjutatud Eesti esimene ballett, mis
ärkab rahvusooper Estonia orkestri, naiskoori ja Eesti rahvusballeti
koostöös ellu. Rünno Lahesoo
o Mailiis Ollin  Pärnu kontserdimaja direktor Marika Pärk tõdeb, et
kultuuri pakkuv asutus peab aja ja muutustega kaasas käima.
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