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O
boemängija In-
gely Laiv-Järvi 
ja tšellist Ma-
rius Järvi ei va-
janud pikemat 
mõtlemisaega, 

kui Rakvere kultuurikeskuselt 
tuli ettepanek anda duona vee-
bikontsert. “Jõudsime jah-vas-
tuseni väga kiiresti. Uus ja hu-
vitav pakkumine,” sõnas Ingely 
Laiv-Järvi. “Praegusel ajal jäi 
väga palju kontserte ära, nii et 
oleme väga rõõmsad, et Rakve-
re meile sellise võimaluse an-
nab.”

Ka pealkiri “Meie lugu muusi-
kas” meeldis muusikute paarile 
väga. “Kui päris aus olla, siis 
meie lugu muusikas just ongi. 
Oleme kolleegid rahvusooperis 
Estonia, kus meie lugu algas,” 
nimetas Ingely Laiv-Järvi.

“Meie lugu muusikas on ol-
nud ka meie loo aluseks. Esma-
kordselt kohtusime muusikat te-
hes,” lausus Marius Järvi. “Häs-
ti on meeles esimesed projektid, 
mis aastaid tagasi sai mängitud. 
Sealt see lugu kulgema hakkas 
ja aina arenes. Nüüdseks on 
saanud sellest juba väga sügav 
ja emotsioone täis “lugu”.”

Muusikute paar on veetnud 
terve kuu maakodus Haljala lä-
hedal ja teeb tööd sealt. “Siin 
aeg liigub hoopis teisiti ja nau-
dime seda väga. Käime palju 
looduses, harjutame pilli, küta-
me ahju, teeme maatöid ja liht-
salt naudime kvaliteetaega üks-
teise seltsis. Ka õpetamine vee-
bi vahendusel on meie igapäe-
vane tegevus. Samuti oleme 
muusikutöö kõrvalt valmistu-
mas lapsevanema rolliks. Juu-
nis liitub meiega väike tüdruk,” 
kõneles Ingely Laiv-Järvi.

Harjutamine on muusikutel 
nende elu igapäevane osa. Nad 
kinnitavad, et see ei ole töö, 
vaid nii harjumuspärane tege-
vus, et ilma selleta oleks lausa 
veider.

 “Praegu on väga hea aeg 
õppida uusi kavasid selleks 
ajaks, kui kontsertide andmine 
taas võimalik on,” sõnas Ingely 
Laiv-Järvi.

Veebikontserdi palasid vali-
sid oboemängija ja tšellist just 
kodusele taluõhkkonnale vasta-
valt. Repertuaaris on seinast 
seina muusikat barokist täna-
päevani, samuti kõlab seadeid 
tuntud eesti heliloojate loomin-
gust. “On lugusid, mis seostu-
vad  otseselt “meie looga”, aga 

ka palasid, mis iseloomustavad 
praegust olukorda maailmas. 
Samuti killuke rahvamuusikat, 
et talueluga rohkem haakuda,” 
märkis oboemängija. Kontserti 
alustab duo kõige varem kirju-

tatud teosega repertuaaris: kõ-
lavad François Couperin’ “Ku-
ningliku kontserdi” I, II ja IV 
osa.

Marius Järvi nimetas, et nad 
lähtusid kava koostades siiski ka 
pilli võimalustest ja repertuaari 
olemasolust, samuti arvestasid, 
et publikul oleks palju vahel-
dust ja äratundmismomente. 
“Kuid sellegipoolest on sees mit-
meid palasid, mis otseselt “meie 
looga” haakuvad. Näiteks Arvo 
Pärdi “Ukuaru valss”, mida oma 
pulmas avavalsi tantsimise ase-
mel hoopis mängitud sai,” lisas 
ta.

Muusikute sõnul pole selli-
sele koosseisule eriti palju origi-

naalrepertuaari ja kontserdil 
kõlavadki enamasti seaded. 
“Teiste hulgas on plaanis ka üks 
maailma esiettekanne Mariuse 
venna Madis Järvi sulest,” mär-
kis Ingely Laiv-Järvi. “Teos on 
inspireeritud praegusest olukor-
rast maailmas ja kannab nime 
“Vibratsioonid isolatsioonis”.”

Veebikontserdi kuulajatel 
on harukordne võimalus elada 
kaasa duo (lava)debüüdile: 
täispika kontserdi ainult kahe-
kesi annavad oboemängija ja 
tšellist esimest korda. “Oleme 
palju mänginud samas kollek-
tiivis ja eri ansamblites, aga ai-
nult oboe-tšello duona veel vä-
he tegutsenud,” tõdes Ingely 
Laiv-Järvi.

“Veebikontsert on meile 
täiesti esmakordne kogemus. Ei 
oska veel ette kujutada tunnet, 

et mängid justkui 
vaid iseendale ja vi-
deokaamerale. Sa-
muti pole kodune 
akustika võrreldav 
kon t se rd i saa l i 
omaga ja ka tehni-
ka pole selline, et 
annaks kõlaliselt 
päris sama tule-
muse, mis profes-
sionaalne salves-
tustehnika. See-
pärast on kind-
lasti tegemist 
mõnevõrra kee-
rulisema üles-
andega. Aga 
mõte on ju siis-

ki muusika edastamises ja 
emotsioonis. Küll jõuame ka 
kontserdisaalis taas mängida,” 
arutles Ingely Laiv-Järvi.

Muusikute sõnul on publiku 
kohalolu väga oluline, sest pub-
lik kiirgab tagasi energiat. “Pub-
liku tagasiside annab muusiku-
tele erilisema tunde ja rõõmu 
endast kõik anda. Aga ma ar-
van, et suudame ehk endale 
reaalset publikut ette kujutada 
ja siiski end täielikult kontser-
dimeeleollu viia,” rääkis oboe-
mängija.

Kolmapäevane veebikont-
sert jääb Ingely Laiv-Järvile 
praegu viimaseks ülesastumi-
seks. “Pärast seda jään pikemalt 
pausile aktiivsest muusikuelust. 
Küll aga võib abikaasat üsna 
pea kuulda Rakveres, kui olu-
kord on selleks ajaks stabilisee-
runud. Nimelt astub ta üles 
Põhja Konna ja Estonian Cello 
Ensemble’i ühisel kontserdil  
1. augustil Rakvere uue laulu-
lava avamisel,” kõneles Ingely 
Laiv-Järvi.

Muusikud tunnistasid üks-
meelselt, et ootavad pikisilmi 
kriisi möödumist, et taas publi-
kuga kontserte anda.
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Ingely Laiv-Järvi oboe 
ja Marius Järvi tšello 
kõla hõljub üle kodu-
maastiku. 

R akvere teatri näitlejad as-
tuvad kaamera ette ja 
vastavad teatrisõprade 

küsimustele: alates 16. april-
list toimub neljapäeviti kell 19 
Rakvere teatri live.

Veebikohtumisi, mis on 
jälgitavad teatri Facebooki 
lehel, alustab näitleja Peeter 
Rästas.

Peeter Rästasele saab ju-
ba küsimusi ette saata 
Facebooki kaudu, kirjuta-
des kohtumiste postituse 
kommentaaridesse või ano-
nüümseks jääda soovides teatri 
sõnumitesse. Otseeetri ajal on 
võimalik küsimusi kirjutada 
live’i kommentaaridesse.

Oma plaanidest räägib Pee-
ter Rästas: “Näitlejatelt on tul-
nud initsiatiiv oma vaatajatega 

rääkida. Mitte te-
ha nii-öelda “Tähelaeva” – vähe-
malt see on minu eesmärk, kui 
ma esimesena eetrisse lähen. 
Minu puhul ei ole see interv-
juusaade, kus mina istun kaa-
mera ees ja inimesed küsivad 

küsimusi. Võib küsida, aga ta-
haks inimestega rääkida filo-
soofilisemalt, vabas vormis. 
Ma olen imerõõmus, kui keegi 
tahab minuga arutada 5G üle ja 
selle mõjust praegusele maail-
male, näiteks. Mina teen nii, na-
gu mina teen, võibolla keegi tei-
ne näitleja teeb midagi muud. 
Live’is ei ole mitte ainult näitle-
ja, vaid ka inimene!”

Järgmistel neljapäevadel tu-
levad otsepilti Elar Vahter, Ülle 
Lichtfeldt, Imre Õunapuu, Tiina 
Mälberg ja Peeter Raudsepp. Ni-
mekirjas võib esineda ka üllatu-
si. 

Nendel kohtumistel vasta-
vad näitlejad nendega enim 
haakuvatele vaatajate küsimus-
tele või arutlevad neile praegu 
olulistel teemadel. (VT)

Rakvere teater avab näitlejate otseeetri

Meie lugu muusikas 

on olnud ka meie 

loo aluseks. Esma-

kordselt kohtusime 

muusikat tehes.

MARIUS JÄRVI

tšellist

Näitleja Peeter Rästas vastab Facebooki otseülekandes teatrisõpra-de küsimustele esimesena.
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MuuSIKuD
•   INGElY lAIV-JÄrVI (1993) alustas oboeõpinguid 11-aas-

taselt rakvere Kaurikoolis (õpetaja Edvin lips) ning jät-
kas 2006. aastast tallinna muusikakeskkoolis. Aastal 
2018 lõpetas ta Saksamaal Karlsruhe kõrgemas muusi-
kakoolis professor thomas Indermühle oboeklassis ba-
kalaureuseõppe. Ingely laiv-Järvi on pälvinud preemiaid 
mitmel konkursil ning saavutanud teise koha telekonkur-
sil “Klassikatähed” (2018).

•   MArIuS JÄrVI (1981) hakkas tšellomänguga tegelema 
neljaaastaselt. 1987. aastal astus ta tallinna muusika-
keskkooli, 1995. aastast õppis lahtis Päijät-Häme kon-
servatooriumis, 2000. aastal alustas ta õpinguid Sibeliu-
se akadeemias. Marius Järvi on saavutanud silmapaist-
vaid tulemusi konkurssidel nii Eestis kui ka välisriikides.

Veebikont-
serti sar-
jast “Elu pä-

rast aega ...”, kus täna kell 
20 astuvad kuulajate ette In-
gely laiv-Järvi ja Marius Jär-
vi kontserdiga “Meie lugu 
muusikas”, saab vaadata ot-
seülekandes rakvere kultuu-
rikeskuse Facebooki lehel.

OBOE JA TŠELLO: 
meie lugu muusikas
Veebikontserdil “Meie lugu muusikas” teevad veebikaamera ees duona 
debüüdi oboemängija Ingely Laiv-Järvi ja tšellist Marius Järvi. Kontserdil 
kõlab nii “Ukuaru valss” kui ka ühe värske teose maailma esiettekanne.


