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SISUSTADA!
Lehtede langemisega langevad ka hinnad. 

Tule tutvu meie sügiseselt heade 
pakkumistega ja sisusta oma 

kodu soodsalt!7
  Raamat, mis on mind 

mõjutanud
Tammsaare „Tõde ja õigus”, Mats 

Traadi Lõuna-Eesti murdes luule
  Film, mida vaataks veel

Arvo Kruusemendi filmid, samuti filmid 
kuulsatest heliloojatest

 Etendus, mis jäi hinge
Esimene elamus, kui Estonia oli Tartus ja 
mängiti Mozarti „Figaro pulma” Georg 
Otsaga peaosas. 
 Telefoniäpp, mis on lihtsustanud mu elu
Mul pole nutitelefoni.
 Kohvik, kus tulevad kõige 
paremad mõtted
Ma väga ei käi kohvikutes.
 Muusika, mis ei lähe meelest
Bach ja Mozart. Olen peaaegu auklikuks kuu-
lanud Londoni kuningliku filharmooniaor-
kestri esitatud kergemas, rütmiga võtmes 
klassikateosed.
 Inimene, kelleta ma ei saa
Minu pere

Voldemar Kuslap ja Els Himma 
mängufilmis „Varastati Vana Toomas” 
(1970)

Küll on meelde jäänud paar sellist het-
ke, mis siiani hinge hoopis soojendavad. 
Käisime kunagi perega automatkal Saare-
maal ja korra ka Mihhailovskojes. Maga-
sime kõik koos ühes telgis – kui palju see 
lähendas ja aitas seletamatut kodusoojust 
hoida! Lastega tegelemise koha pealt tun-
nen küll, et minu osa jäi väga väikeseks.
Saan aru, et kompenseerite selle lünga 
nüüd lastelastega tegeledes?
Seda küll. Olen teiste kolleegide pealt 
märganud, kui erilist soojust lapselapsed 
inimestes tekitavad. Vanavanema rollis on 
vanust ju rohkem ja oma tööga ei olda 
enam niivõrd koormatud. Minu kuuest 
lapselapsest on ju igaüks eri moodi ande-
kas. See on meie rikkus. Nad on varan-
dus, mida endaga kaasas kanda ja mida 
keegi ei saa sinult ära võtta. Kui vaada-
ta, kes on muusikalise tee valinud, siis 
praegu on Katrin Helena ainus. Ta õpib 
Taani kuninglikus muusikaakadeemias. 
Markus laulis väga pikalt Hirvo Surva 
käe all üle-eestilises poistekooris. Nüüd 
on ta Tartu ülikooli kammerkooris. Tal 
on kõrva ja maitset. Mitte et see oleks 

nüüd vasikavaimustus, aga nad kõik on 
tõepoolest mitmeandelised.
Kui palju lapselapsed tulevad ja palu-
vad teil ühte või teist rääki-
da-meenutada?
Kui meil on perekondlikud ole-
mised, siis nad teavad, et pajatan 
seltskonnas lõbusaid lugusid ja püüan 
tuju üleval hoidja. Tore on, kui vahel 
küsivad.
Voldemar Kuslapit teatakse tihti 
kalmistutel käijana. Teie kalmis-
tukolumn ajakirjas Elukiri on 
kuulus. Millal viimati kalmistul 
käisite?
Abikaasa on mulle öelnud, et ta ei taha 
enam kuulda sellist sõna nagu kalmis-
tu. (Muheleb.) Aga ma tõesti käin seal 
tihti. Tunnen puudust paljudest, kes on 
teenimatult vara lahkunud. Üsna hiljuti 
käisin Metsakalmistul. Kui vaatasin oma 
uue, juubelile pühendatud DVD toorma-
terjali, avastasin, et enamik lugusid on lin-
distatud Peeter Sauli ja Eugen Kelderi-
ga. Eugen oli fantastiline pianist. Nen-
de kahega oli meil pikaajaline koostöö. 
Tundsin, et mul on vaja nende hauale min-

na ja küünlakene viia. See oli alles eelmi-
sel nädalal.

Mina kalmistut morbiidsusega ei seo. 
Ma olen väga uudishimulik inimene. Ka 
nüüd Rahumäe kalmistul jalutades olen 
avastanud inimesi, kellest ma ei teadnud-
ki, et nad just sinna on maetud. 
Kas 80-aastaselt panete aja kulgu tähe-
le ka kuidagi teistmoodi kui ainult kal-
mistutel?
Üks kriteerium on küll. Me elame kül-
mast külmani Murastes suvilas. Kui keva-
del lähen mööda kõrget kaldateed alla, 
siis varem tulin sealt joostes üles. Nüüd 
pean kõndima ja vahel isegi seisatama. 
Siis saan aru, et ei ole see asi enam endine. 
Seal tunnen pöördumatult aja möödu-
mist. Muidugi pole ka mälu enam endi-
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Maestro Volde-
mar Kuslap on 
Estonias tööta-
nud 47 aastat.

ne. Peab rohkem aega pühendama sõna-
de päheõppimisele ja teksti omandami-
sele. See kõik on loomulik.

Suvilas käin ringi nagu Mitšurin ja 
imestan, et minu istutatud puud ja põõ-
sad on kasvama läinud. Mõnel on ise-
gi marjad ja viljad otsas. Selliste asja-
de puhul on seda aja möödumist mär-
gata küll.
Sellist mõtet, et jääkski suvilasse 
ega tikukski enam linna, pole peast 
läbi käinud?
Hingelt olen jäänud maainimeseks. Mul 
oli vahepeal isegi mõte, et oleksin võinud 
teha suvila aastaringseks kasutamiseks. 
Samas mõtled, et kui oled ära, tekivad 
kütmis- ja veeprobleemid, torud külmu-
vad lõhki… Siis vaatad ikka, et linnakor-
teris on päris mõnus talv üle elada. Nagu 
mu memmeke ütles: kui on lahkemad 
ilmad, veed vulisevad, siis kohe põru-
tamegi suvilasse. Või kui öelda Villem 
Grünthal-Ridala sõnadega: kui midagi 
helendab, helgib ja tuikab kaugete met-
sade takka, vaat siis lähemegi!

Olete öelnud, et tänapäeval tehakse 
muusikat rohkem jalgadele, vähem hin-
gele ja südamele. Kes on teile andekate 
artistidena silma on jäänud?
Andekus on lai mõiste, aga esimesena 
meenub Ain Anger. Milliste penikoorma-
sammudega on ta arenenud, see on ime! 
Kunagi „Cyrano de Bergeraci” ooperi-
koori vaadates nägin kohe, kuidas noor 
Ain jälgis kõike toimuvat suurte silma-
de ja siira huviga. Sageli on kooripoistel 
selg küürus ja nad ootavad oma hetke. 
Praegu on Ain Anger maailma tippbas-
side seas. Või bariton Lauri Vasar – mul-
le oli täielik üllatus, kui kuulasin Birgit-
ta festivalil tema Don Giovanni esitust. 
Imetlen ka Annely Peebot, Juhan Trallat 
ja paljusid teisi. Kui palju noori saab end 
välismaal täiendada ja harida! Meil omal 
ajal see võimalus ju puudus. See on tore, 
et noortel on võimalust ja tahtmist käia. 
Aga et nad ikka tagasi tuleksid!
Kiputakse minema ja leitakse, et kau-
gel on parem. Ei pea rasket tööd tege-
ma, saab ka lihtsamini.

Voldemar Kuslap ja Anu Kaal muusikafilmis „Ooperiball” (1974). 

Abikaasa on mulle 
öelnud, et ta ei taha 
enam kuulda sellist sõna 
nagu kalmistu. Aga ma 
tõesti käin seal tihti.
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