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Kui sõnateatri 
vaatleja saab 
o o t a m at u l t 
pääsme ope-
retikontserdi 
esietendusele, 

tunneb ta end otsekui lapse-
põlve kommipoes või jäätise-
kohvikus, kuhu pole sattunud 
oma nelikümmend aastat. Ses 
õndsuseseisundis oleks üpris 
narr, igati igav, aga ka läbinis-
ti ebaveenev norivat kriitikut 
teeselda. Seda enam, et aasta 
esimene tellimuskirjatükk an-
nab häälestuse kogu alanud 
aasta vastukajamistele.

Minu elu operetielamu-

seks jääb Ábráhami «Savoy 
ball» Ago-Endrik Kerge lavas-
tuses Estonias 1982. aastal, aga 
säravaid lavastusi oli varem-
gi, hoobilt meenub Anu Kaalu 
sillerdav Adele kuplee Straus-
si «Nahkhiires». Nüüd on ope-
rett unarusse jäetud, võidutse-
vad muusikalid, neid toodetak-
se agaralt ka draamalavadel.

Rahvusooper Estonia kont-
sertlavastus «Operetikuningas 
Imre Kálmán» on seega kan-
tud õdusast nostalgiast. Esi-
etenduse päeval Postimehes 
ilmunud intervjuus sedastab 
idee autor ja lavastaja Jaak 
Jõekallas: «Tänapäeval min-
nakse sageli välja reklaami ja 
välise peale, mis teatrimaail-
mas tähendab, et otsitakse ni-
mesid, otsitakse midagi, mis 
müüb, aga sealjuures unusta-
takse ära kogu selle asja ro-
mantika, väärikus ja sisemine 
ilu, mis peaks teatrist teatri te-
gema.» Saan üksnes nõustuda.

Kontsert Imre Kálmáni 
loomingust ongi tulvil roman-
tikat, operetile ainuomast vää-
rikat naiivsust ja glamuurset 
frivoolsust. Laulunumbrite esi-
tajaid ilmub kirevas kontsert-
kavas publiku ette kogunisti 
üksteist, solistide galerii mõ-
jub pillavalt: daamidest laula-
vad Helen Lokuta, Janne Ševt-
šenko, Helen Lepalaan, Kristel 
Pärtna, Kristiina Vähi, peale-
kauba vallatu duett Triin El-

KONTSERTLAVASTUS. Estonias esietendunud «Operetikuningas Imre Kálmán» on 
tulvil romantikat, operetile ainuomast väärikat naiivsust ja glamuurset frivoolsust.

Operetikuninga nostalgilised sügismanöövrid

la ja Juuli Lill; härrasmeestest 
Rauno Elp, Mehis Tiits, René 
Soom ja Urmas Põldma.

Jäägu vokaalanalüüs päde-
vaile muusikateatri kriitikui-
le. Söandan subjektiivselt väi-
ta, et operetikontekstis tundus 
sürpriisikaim persoon härra 
Elp teise vaatuse kontrastses 
üleminekus «Tsirkusprintses-
si» Mister X-i aariast «Sügis-
manöövrite» kelmikrutskiteni.

Jätsin meelega nimetama-
ta nemad kaks, kellele lavastus 
tõeliselt on rajatud, keda pub-
lik vaatama tulnud: Helgi Sal-
lo ja Hans Miilberg tandemis 
Vera ja Imre Kálmán. Küllap 
oleks siinkohal paslik kasuta-
da ka märksõnu, mida Jõekal-
las oma intervjuus taunis: rek-
laam, müüvad nimed, staarid 
jne. Seda siiralt, vähimagi iroo-
niavarjundita.

Lavastaja eesmärk pole vä-
line, pelk afišitasand, vaid Sal-
lo ja Miilbergi operetislepi ja 
lavapartnerluse vääristamine, 
üllas helge nostalgia. Kumma-
tigi on siin üks konks. Kuigi 
tõotasin endale ja lehelugeja-
le olla lahke, lapseliku rõõmu-
ga kaasa plaksutav vaatleja, 
kippus jäätisekohviku külali-
se magus rõõm kahanema ni-
melt Helgi Sallole ja Hans Miil-
bergile komponeeritud, opere-
tikontserti raamiva tekstiosa 
tõttu.

Dramaturgiline karkass 
laulunumbrite vahel hakkas 
logisema, mistõttu mänguvõi-
malused ei olnud sada protsen-
ti artistide väärilised. Iseära-
nis keeruline on härra Miil-
bergil kehastada Kálmánit, 
armastava naise Vera tabava 
iseloomustuse kohaselt «kui-
vikut, kerge käe ja raske sü-
damega heliloojat». Sedasama 
tõdeb kavalehel Hans Miilberg 
ise: «On hirmus raske tuua see 
eraelus vaikne ja tagasihoidlik 
helilooja ehedalt lavale ja viia 
publikuni. Ei saa ju vaid tasa-
selt laval istuda ja ükshaaval 
lausied poetada.»

Küllap sugeneb rolli hin-
gepartituuri sisse mängides 
vabastavat huumoridistant-
si, kuigi mõistetav on tegija-
te taotlus näidata, kuis ope-
retilooja elus pole operetlik-
ku kerg(l)ust. Nii dramaturgi- 
kui näitejuhivilumust jääb va-
jaka ka Helgi Sallo Verale lä-
biva, andeväärilise lavaüles-
ande pakkumisel, kuigi Sal-
lo mängutuju ja -tahe on vai-
bumatult kirglik, kaasaelami-
ne igale noodile sisemiselt pul-
bitsev, pilgeni tulvil ehedat ar-
mastust.

Laulunumbrite kokkusidu-
miseks, enam või vähem su-
juvateks üleminekuteks esita-
vad Kálmánid muusikaajaloo-

lise loengu ja tõtaka elulooraa-
matu snitiga repliike à la «kas 
mäletad, mu arm, mis juhtus 
tookord...». Taipasin lavastu-
se tekstirida jälgides taas, kuis 
olen ära hellitatud Heidi Sa-
rapuu tuumakatest komposit-
sioonidest Variuse teatris, kus 
estoonlased intensiivselt osa-
levad, otsemaid meenus Helgi 
Sallo operetitäht Gerda Mur-
re mõjusas rollis («Saatuslik 
nahkhiir», Varius 2016), rääki-
mata René Soomi pikast rik-
kast rolliteest Variuses.

Selle võrdluse valgel või-
mendus «Operetikuninga» 
kõige küsitavam lavastuslik 
idee: lasta René Soomil esi-
tada «Mustlaspriimase» ime-
kaunis ja dramaatiline Pali 
Ráczi laul natsiametniku kal-
gis nahkmantlis. Tekkis terav 
eetiline dissonants – kellele ja 
miks publik aplodeerib?!

Aga tõrvatilgakesed ei ri-
ku jäätiseportsjoni nostalgilist 
maiku. Terve teatriõhtu vältel 
ootas iga etteastega aina kuu-
memaks köetud publik seda 
õndsuseviivukest, mil Helgi 
Sallo ja Hans Miilberg viimaks 
ometi laulma puhkevad. Ootu-
si ei petetud!

Estonia uuslavastus «Opereti-
kuningas Imre Kálmán»,  
paremal Urmas Põldma. 
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helge nostalgia.


