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juhtkiri

KUULDA

…

VÕI

KUULATA?

Aplaus on
kujunduses

muutunud. Tuleme seekord

välja uues
valgust, puhtust, vähem
visuaalset müra. Usume, et see loob selgust ja
parema arusaamise sellest, millega tegeleme, mida
pakume ja mis meid huvitab.
Tegutseme ise küll valdkonnas, kus valitsevad
rohkem

niivõrd

mitte

guid

–

suunavad

nägemis-, kuivõrd kuulmisaistin-

ärritajad.

ris mitmes artiklis

Uurime

tänapäeva

siinses

numb-

tarbimisühiskonnas

meid

igal sammul jälitava helimaalima iseärasusi.
„Muusikapsühholoogid ja ajuteadlased on kindlaks
teinud,

et

kõik kas

iga heli,
ta

mis inimese kõrva

siseneb, üks-

seda märkab või mitte, avaldab

tema

ajutegevusele mõju ja paneb teda mingit moodi
käituma,“ kirjutab psühholoog ja muusikaterapeut
Dali Kask. Muusika on muutunud tähelepandamatuks tööriistaks, mis paljudes keskkondades
suunab meid alateadlikult käituma nii, nagu on
ootuspärane. Kuid on ka võimalus muusikat mitte

kuulda, vaid kuulata. Kuulata teadlikult, nagu
vitab

soo-

9. sümfoonia esiettekannet ErkkiSven Tüür: „Ma kutsun kuulajaid oma teoste kaasloojateks ja soovitan süvenemist ja sisseelamist.
enne oma

Soovitan mitte murda

öelda

pead,

mida

tahab, vaid avastada, mida

see

autor
teosega
muusika sinus

endas esile kutsub.“
Eesti Kontserdi 2018.
ees.

Kümned kuulamist

muusikasündmused!

Lauri Aav
EK

peaprodutsent

aasta

kevadhooaeg

on

teie

ja kaasamõtlemist väärivad
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PAAVST FRANCISCUS ANDIS ARVO

PÄRDILE ÜLE RATZINGERI PREEMIA

17. novembril kohtusid preemia laureaadid lühikese visiidi käigus emeriitpaavsti Benedictus XVITuleb

ga.
18.

novembril

andis paavst Franciscus Vatikani
palees toimunud tseremoonial üle täna-

apostlikus
vused

Ratzingeri preemiad. Sel aastal pälvis kahe

nimeka

teoloogi

kõrval

autasu

ka

helilooja

Arvo

Peab

märkima,

et

Ratzingeri preemiaga

on

gas
Pärt

2011.

aastast

silmapaistvaid teolooge

on

XVI

ehk

preemiat välja
ning selle saajate hul-

üldse esimene muusik

on

üle maailma. Arvo

maailmas, kes

on

tun-

nustatakse

väljapaistvaid isikuid teadustöö eest
teoloogias või sellega seotud teadustes. Kuid samas
võib selle preemia pälvida ka vaimuliku sisuga
kunstiloomingu eest.
Vatikani paavstipalee Clemensi saalis (Sala
Clementinas) toimunud pidulikul tseremoonial võtsid koos Arvo Pärdiga autasu vastu luteri teoloog,
Strasbourgi oikumeeniliste uuringute instituudi
direktor professor Theodor Dieter ning katoliku teoloog, Bonni ülikooli emeriitprofessor KarlHeinz Menke.

Püha

Cecilia

Rahvusliku

Akadeemia koori

(Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia) solisti, poiss-sopran Matteo Ruggeri esitusel kõlas ka
Arvo Pärdi „Vater unser“, klaveril saatis teda heliise. Teos

XVI-le.
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andnud alates

paavst Benedictus

et

nimeline fond

Ratzingeri preemia pälvinud.

Pärt.

looja

lisada,

joseph Ratzingeri

on

pühendatud

paavst Benedictus

NÜÜDISMUUSIKA FESTIVALIL AFEKT
KÕLAS MITU ESIETTEKANNET
27. oktoobrist 1. novembrini toimus Tallinnas ja
Tartus juba 16. korda rahvusvaheline uue muusika
festival
vaatilise

Afekt, mille kunstiliseks juhiks

esinemislaadiga

on

inno-

Küberstuudio flöödisolist

Monika Mattiesen. Esimest korda Eestis tulid sel
festivalil esitusele nüüdismuusika suurkujude Pierre
Boulezi

(„Rituaal Bruno Maderna mälestuseks”) ja
Gérard Grisey („Üleminekud”) sümfoonilised teosed, mis kõlasid ERSO ettekandes Šveitsi dirigendi

Baldur Brönnimanni

Äsjasel

dirigeerimisel.

festivalil Afekt kõlasid mitmed maailma

esiettekanded, nende
(Saksamaa)
rännak“

seas

maineka Trio Accanto

esituses Helena Tulve helitöö

„Öise mere

ja briti nüüdisklassiku Michael Finnissy

uudised

„Opera of the Nobility”. Esmaettekandeliste uudisteostega olid festivalil esindatud ka Marianna Liik,
Elis Vesik, Mart Siimer jt meie heliloojad.
Tuleb märkida, et tänavune Afekt pakkus

seisus ka Leedu üks

kuulamiseks-vaatamiseks

Beautyle

nii

ramme:

vägagi eriilmelisi prog-

audiovisuaalsele

muusikateatrile keskendunud

narratiivile

kui ka

kontserte,

samuti

muusikalise

elektroonika, eksperimentaalmuusika
ja uuskontseptualismiga seotud kontserdikavasid.
Kokku kõlas

päeva jooksul

uue

Tallinnas

serdiprogrammi,
serdid
ses

muusika festivalil Afekt kuue

ja Tartus 14 erinevat kontlisaks veel mitmed loengkont-

ja meistrikursused Heino Elleri nimelining Eesti Muusika- ja

Tartu Muusikakoolis

Teatriakadeemias.

EESTI

JAZZBÄNDID

osa

Mockunas rääkiski
sel

Londoni

rahvusva-

silmapaistvamaid,

saksofoniste Liudas
oma

Mockunas.

intervjuus,

jazzfestivalil

et

esinemine

täiesti ainulaadne võimalus.

kõnealu-

oli

Heavy
„Jazzmuusik

reisib ringi

ja teeb muusikat väga erinevates kohtades, aga festivalid on kindlasti parim koht oma töö
näitamiseks,“ selgitas koos eestlastega musitseeriv
leedu saksofoni virtuoos.

jazzmuusikute esinemise lõpetas bassijuhitav kooslus Momentum.
mängija
„London on maailma naba, selle linna jazzifestival
Eesti

Peedu Kassi

on

maailma üks suuremaid

dugi

ääretult

suur

ja siin esineda

privileeg ja au,“

on

mui-

kommenteeris

London Jazz Festivali
lõppkontserdil 19.
novembril Barbicani keskuses seisis BBC kontser-

ESINESID MAI-

torkestri

ja mainekal London Jazz Festivalil esinesid

19. novembril Eesti

tuntud

Peedu Kass.

NEKAL LONDON JAZZ FESTIVALIL

Suurel

heliselt

jazzmuusikud. Ühtlasi oli

kultuuriprogrammist,

Eesti eesistumisele kui ka

see

ees

aga

dirigent Kristjan Järvi.

MUUSIKADOKUMENTAAL

„EESTI MULD JA EESTI RUJA“

mis oli

pühendatud nii
riigi 100. sünnipäevale.

24. novembril esilinastus Coca-Cola Plazas kahe-

Esimese kontserdi Londonis Barbicani kesku-

tunnine muusikadokumentaal „Eesti muld

ja Eesti

andis Eesti bändidest Erki

Pärnoja Efterglow.
ja kerge, ja publik oli soe ja
hea,“ nentis Pärnoja ETV „Aktuaalsele kaamerale“
antud intervjuus.
Järgmisena lavale tulnud Heavy Beautyt võib

Ruja“ (režissöör Tarvo Mölder), mille

aluseks

nimetada Eesti-Leedu

proovisaali, sealt edasi nii kontserdilavale Tallinna
lauluväljakul kui ka lava taha. Igihaljaste Ruja
lugude vahele on ekraaniloos põimitud Ruja kuna-

ses

„Mängida

kitarrist

ja

oli mõnus

ühisprojektiks,

Jaak Sooääre, basskitarrist

trummar

Andrus

Lillepeaga

kuna koos

Henno

Kelpi

esineb selles koos-

on

Eesti

legendaarseima

rokkansambli

Ruja

suur

taasühinemiskontsert Tallinna

lauluväljakul Eesti
Vabariigi taasiseseisvumise päeval 20. augustil 2017.
Kõnealune

suur

muusikafilm viib

vaataja Ruja

eestikontsert.ee
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giste, nüüd üle aastakümnete
rinud

taas

koosmusitsee-

liikmete

(Rein Rannap, Jaanus Nõgisto,
Andres Põldroo, Tiit Haagma jt) ning kontserdil
laulnud solistide (Robert Linna, Priit Võigemast,

Kadri Voorand jmt) intervjuusid.
Tuntud

telenägudest räägivad
aegade näiteks veel

tähendusest läbi
oma

kontserdilt saadud

emotsioone

filmis
Reet

Ruja
Linna,

kirjeldavad

Tallinna

lauluväljakul samuti mitmed kuulajad-vaatajad, alates vanematest Ruja fännidest
kuni päris lapseealisteni välja.
„ETV saates „Ringvaade“ nimetasid Rein
ja Jaanus Nõgisto esilinastunud Ruja

Rannap

muusikadokumentaali

geniaalseks,“ vahendas rahvusringhäälingu uudisteportaal. Lisagem veel, et
selle ekraaniloo toimetajaks oli Kaidi Klein, tegevprodutsendiks Aleksander Ots ja produtsendiks
Eero Nõgene. Huviliste jaoks
„Eesti muld ja
Eesti Ruja“ saada ka DVD-plaadina, väljaandjaks
on

Sterotek Film.

SIMON PHILLIPS ROKKIS OMA

BÄNDIGA TALLINNAS

Jazzkaare

külalisena

esines

Vene kultuurikeskuses

30.

hallis
koos

–

kahel korral

koguni

ansambliga

aastal

Toto

Jaapani pianisti

2002

ja

Tallinna linna-

aasta

2013.
Hiromi trioga.

Jazzkaarel

Simon Phillips ise on ühes intervjuus plaadi
„Protocol 4“ muusikat iseloomustanud kui R’n’B

baasil funk’i.

Phillipsi bändi Tallinna kontsert näika oli – virtuoosne, rütmiliselt
täpselt nii
kohati ülikomplitseeritud ja kaasahaarav kõikides
et

tas,

see

parameetrites. Muusikakriitik Joosep Sang

ise-

loomustas kõnealust kontserti

rahvusringhäälingu
kultuuriportaalis värvikalt nii: „Uue plaadi stiil
jazz-rock, mille juured
70ndates, kuid mis
haaranud kaasa ka järgmiste kümnendite mõjusid
ning eelkõige saunde ja produtseerimisvõtteid.
Selle muusika keskmes
kestvussportlaslik soorion

on

on

on

tustahe

-võime.“

ja

Nüüd Tallinnas kuuldud

Phillipsi „Protocoli“jätkuprojekt, kuna esiplaat „Protocol“ ilmus 1988 – 25 aastat hiljem
järgnesid juba „Protocol 2“ (2013) ja kaks aastat
tagasi ka „Protocol 3“ (2015).
Simon Phillipsi bänd esines Tallinnas koosseiSimon Phillips löökpillid, Greg Howe kitarr,
Ernest Tibbs bass ja Venezuela klahvpillivirtuoos
Otmaro Ruiz (plaadil „Protocol 4“ mängib klahvpille küll Dennis Hamm).
muusika

on

tegelikult

n-ö

mene

sus

novembril Tallinnas

bändiga kuulus löökpillimängija Simon Phillips. Kontsert oli
Phillipsi värske sooloplaadi „Protocol 4“ (2017)
esitlusturneest, mis peale USA hõlmas ka mitmeid
Euroopa riike. Kuid Simon Phillipsi bändi Tallinna
kontsert oli selles piirkonnas küll ainuke.
Simon Phillips
eelkõige tuntud kui ansamboma

osa

8

on

li Toto

trummar.

1992–2014.

Samas

tööd ka kitarrist

Ta
on

tegutses ansamblis aastatel
teinud pikemalt koosta

Mike

Oldfieldi

ja taasühine-

nud

ansambliga The Who (1989/90), plaadistanud
muuhulgas kitarriheerose JeffBeckiga („There and
ka heavy-saurusega Judas
Back“, 1980) ning
Priest („Sin After Sin“, 1977). See Simon Phillipsi
muusikaliste koostööpartnerite loetelu pole kaugeltki täielik, nimetamata jäid veel Stanley Clarke,
varem

Jon Anderson, Gary
Varem

on

Moore

Simon

jpt.

Phillips

Tallinnas esinenud

ANSAMBLIL YES ILMUS CD

„TOPOGRAPHIC DRAMA“
24.

novembril ilmus

laeval,
belit

aastal

2018.

Tegemist
line

50 aasta tegutsemisjuuansamblil Yes uus topelt-CD

tähistaval

„Topographic
on

–

Drama

Yesi

materjal

legendaarsel progeroki lipu-

oma

Live

Across

America“.

mille muusika-

kontsertplaadiga,
pandud bändi

kokku

2017. aasta
veebruaris toimunud Ameerika-turnee kontseron

disalvestiste

paremikust.
pealkiri „Topographic Drama“
viitab sellele, et
lugusid, mida nüüd live’is
kuulata saab, pärinevad Yesi varasematelt albumitelt „Tales From Topographic Oceans“ (1973)
ja „Drama“ (1980). Samas kõlavad äsjailmunud
plaadil ka bändi niisugused omaaegsed hitid nagu
„Roundabout“, „Starship Trooper“ ja „And You
Kõnealuse plaadi

enamus

AndI“.
Tasub

meenutada,

Topographic
kui

et

Yesi album

Oceans“ tõusis

Suurbritannia

„Tales

plaadiedetabelites

1.

kohale,

edukas oli ilmumisel ka Yesi „Drama“, mis
U. K.

Album Chartis

Yes

on

Drama“

(vokaal),

2.

From

1973. aastal nii USA

pälvis

koha (1980).

äsjailmunud plaadi „Topographic
mänginud koosseisus Jon Davison

oma

sisse

Steve

Howe, (kitarrid), Geoff

(klahvpillid), Billy

Sherwood

Downes

(bass), Alan White

(trummid) ning Jay Schellen (löökpillid ainult
turneel, bändi püsikoosseisu
ei kuulu).

veebruaris toimunud

Lisagem veel vinüülplaadihuvilistele,

„Topographic
helikandjana.
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Drama“
»

on

et

Yesi

saadaval ka kolmik-LP

XIII Pärnu

ooperipäevad

5.–7.07. 2018 Pärnu

kontserdimaja

Moskva Boriss Pokrovski nimeline
Kammermuusikateater

N 5.07. kell 19
Kalevi Aho

„Frida ja Diego“
ooper-fresko, lavastaja

Arne Mikk

R 6.07. kell 19
Gioacchino Rossini

„Türklane Itaalias“
koomiline ooper,

lavastaja Olga

Ivanova

L 7.07. kell 19

Ooperigala

„Maailma maitsed“
õhtut
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Tekst:

Jelena Poverina

Fotod: VLADIMIR

ARNE MIKK

MAJOROV

TÕI MOSKVAS LAVALE
LEV TROTSKI ELUST

JUTUSTAVA OOPERI
18.

novembril esietendus Moskvas Boriss Pokrovski

nimelises

Kammermuusikateatris

ooper „Frida ja Diego“.
Maritza Núñezi libretol
vuse

keskmes

on

Kalevi

abikaasa Natalia Sedova.

tege-

teatri

Arne Miku sõnul

põhineva ooperi

revolutsioonilised

meeleolud,

armastuskolmnurgad, Teise maailmasõja algus ja
Trotski salapärane mõrv. Sündmused, mis leidsid
maailmas aset nelja diktaatori – Franco, Mussolini,
Stalini ja Hitleri – ajastul. Põimuvad ajalooliste
tegelaste saatused: kuulus Mehhiko kunstnik Frida
Kahlo,

APLAUS I TALV 2018

tema

ilmarevolutsiooni arhitekt Lev

Aho

abikaasa kunstnik

Diego Rivera,

maa-

kunstiline

Trotski ja

tema

Moskva kammermuusika-

on

juht Gennadi Roždestvenski

tema

kauaaegne sõber. „Kui ta läinud suvel
pakkus ooperi lavastamist, ei suutnud

helistas ja
ma keeldu-

da,

sest

esimese

just selles

teatris

tegin

ma

välislavastuse, milleks oli

korstnapühkija“,“
Hoolimata
lubadusest

oma

„Väike

tunnistab Mikk.

oma

mitte

aastal

1979.
Britteni

80

aasta

tegeleda

juubeli paiku antud
lavastamisega,

enam

uudised

„FRIDA JA DIEGO“
Kalevi Aho

ooperi „Frida ja Diego“

maailmaesietendus toimus 2014.
aastal

Helsingis,

Sibeliuse Akadeemia

ooperistuudios. Ooperi peaosades
noored eesti

seas

Urb

ja

Toomas Kolk.

Arne Mikk

asus

lauljad

olid teiste

Tuuri Dede, Aule

pärast Trotski loo materjalidega
põhijooni visandama. „Ma ei

tutvumist lavastuse

kujutanud
ri

ette, kuidas Venemaa praegu selle oope-

võtab, eelkõige just Oktoobrirevelutsiooni

vastu

aastapäeva paiku.

100.

Kas

see

kõik

on

juhus,

et

ka Trotski enda

sünnipäev oli 7. novembril, või et
Pokrovski teatri peauksest Kremlini, kus Trotski

kunagi töötas,
täpselt 700 meetrit? Palju veidraid kokkulangevusi.“
„Tänapäeval muidugi vaadatakse Trotski rollile
on

Oktoobrirevolutsiooni peamise

arhitektina,

aga

ka

Punaarmee karmikäelise

kui

see

vastab

juhina hoopis teistmoodi,
õpingute ajal konservatooriumis,“

oli minu

Mikk

Arne

küsimusele, miks

lavastaja tegelema
küsimustega.

Venemaa

asus

eesti

revolutsiooniajaloo

keeruliste

„FRIDA JA DIEGO“
PÄRNU OOPERIPÄEVADEL
11

„Eks elu teeb omad korrektiivid,“ jätkab Mikk.
„Ja ka Trotski koht Venemaa
Kui

mas.

ma

esimeses

ajaloos

on

alles

selgu-

proovis lauljatega kohtusin,

Pärnu

ooperipäevad on ooperigurmaanide
kohtumispaik. Üle aasta toimuv festival toob

tänapäeval ei tekita kelleski küsimusi segaduste aja valitsejate Boriss Godunovi või
Vassili Šuiski ajalooline roll, kuna distants selle
piisavalt pikk. Trotski teema
palju
ajaga
värskem ja ajaloolises mõttes palju tundlikum.
Ooperi lavastusprotsess kestis kogu novembrikuu ja tähtajad olid väga pingelised. Muusikalises
mõttes polnud kõik lauljad kaugeltki valmis kohe
tööprotsessi lülituma, aga lõpuks, kui need prob-

parima akustikaga

leemid olid

Kalevi Aho „Frida

siis

arutasime,

et

on

on

ületatud, haaras neid otsekui õhin

lavastusega loodavas õhustikus kaasa lüüa. Paljuski
tänu dirigent Dmitri Krjukovi tööle jäi meil kõigil lõppude lõpuks hinge meeldiv rahulolutunne.
töö oli läinud asja ette.“
Järelikult,
Esietendusel viibinud esimese nõukogude rokkooperi „Orpheus ja Eurydike“ autor helilooja
suur

Aleksandr Šurbin nimetas lavastust

geltki

eredaks, kau-

skandinaavialikuks

ooperiks. „Siit
aeglust, nagu võiks eeldada.
soomlane ja
Vaatamata sellele, et helilooja
lavastaja eestlane, kiirgab kogu ooperist Venemaale
mitte

ei õhku külmust

ega

on

ja Mehhikole

omast

kiremöllu, ja mulle

dib. Veidi üllatav küll
võtsid

loo,

ette

aga

Venemaa

samas,

see

meel-

ja eestlane
Mehhiko
ajaloost jutustava
ja
on, et

saali

Eestis esitatud või mis

ooperid,

on

on

ooperipäevade

Boriss Pokrovski nimeline

Kammermuusikateater Moskvast. Mõlemad
on

teatri

Eesti
varem

meie lavadele sattunud

üliharva. Kolmeteistkümnendate
külalisteatriks

mida ei ole

repertuaaris väga värsked,

ooperid

esietendunud

2017. aastal.

5.

juuli

kell 19

ja Diego“

Libreto Maritza Núñez

Lavastaja

Arne Mikk

Esietendus B. Pokrovski nim
Kammermuusikateatris 18. novembril 2017

6.

juuli

kell 19

Gioacchino Rossini „Türklane Itaalias“
Libreto Felice Romani

Lavastaja Olga

Ivanova

Esietendus Milanos 14.

augustil

1814

Esietendus B. Pokravski nim
Kammermuusikateatris 13.

juunil

2017

soomlane

miks ka mitte. Ma olen ise mitu

Trotski ja Mehhiko kunstniku
ooperi kirjutamist, aga õnneks pole
seda siiski teinud,“ tunnistas Šurbin. »

7.

juuli

kell 19

Ooperigala „Maailma maitsed”

korda kaalunud

B. Pokrovski nim Kammermuusikateatri solistid,

armastusloost

koor

ma

Õhtujuht

ja

orkester
Anu Välba

eestikontsert.ee

uudised

GEORG OTS 100

Tekst: VALITSUSE KOMMUNIKATSIOONIBÜROO
12

Peaminister Ratas:

„Georg

Otsa

100.

sünniaastapäev

väga sümboolse tähendusega tervele Eestile.“

on

STENBOCKI MAJA, 11. DETSEMBER 2017

Peaminister

Jüri

esindajatega,

Otsa loo

Georg
väärt

toetamist,“

juubeli

Eesti Kontsert

Ratas kohtus täna Eesti Kontserdi

arutada

Georg Otsa 100. sünniaastapäeva tähistamist Venemaal, Soomes ja veel
mitmes naaberriigis. „Idee viia Eesti sõnum kohale
et

jutustamise kaudu
sõnas

kattumine Eesti

võimas

ja

peaminister ning lisas,

et

Vabariigi

on

100.

aastapäeva

tähistamise perioodiga lisab ettevõtmisele nii

süm-

dus

SA Eesti Kontsert koostab

suurejoonilist

rah-

projekti, et tähistada Eesti kuulsaiooperilaulja Georg Otsa
sünniaastapäeva.
100.

„Georg
ning

Otsa kunst

seda

on

inimesed. See

läbi
on

ja

tema

aegade

elutöö

Leiten.

APLAUS I TALV 2018

on

unikaalsed

armastanud

miljonid

üks Eesti muusikakultuuri

tuslikemaid osi, mida me peaksime
maailmaga,“ ütles Eesti Kontserdi

Jüri

on

on

21.

väär-

jagama kogu
juhatuse liige

nagu

viibiks

Georg

2020

Ots siinsamas

saalis,“

rõhutas Leiten.
Eesti Kontserdil

vusvahelist
ma

sõlminud Moskva Helikoni

planeeritud 2019. aasta juulisse Saaremaa
kavas esitada seda ka
ooperipäevadele. Lisaks
märtsil
Georg Otsa sünniaastapäeval,
Nordea kontserdimajas. „Helikoni kunstiline juht
Dmitri Bertman soovis teha seda lugu nii, et publik
tunneks,

boolsust kui ka kaalu.

on

ooperiteatriga kokkuleppe uue kontserdietenduse
„Mister Georg Ots“ loomiseks. Lavastuse esieten-

peale
sid

suurt

ringreisi,

mis

on

hõlmak-

Venemaad, Balti riike, Valgevenet, Ukrainat

ning

Soomet.

tõmmata

Ringreisidega soovivad korraldajad
publiku tähelepanu Eesti
kultuurile laiemalt. Ringreiside ajaks

naabermaade

riigile ja eesti
on

ja Helikoni ooperiteatril

selle plaanis kolm

kavandatud ka rändnäitus

filmi

„Georg“ linastused.

»

Georg

Otsa elust

ja

APLAUS_2017-talv-lisa_2102.indd
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Kuraditril erite kuningas
Nemanja Rad lović: „Ma

ei tah

oll

urmtõsine!“

14

Tekst: Anne Prommik

Fotod: CHARLOTTE ABRAMOW (DG)

Ravel

kirjutas „Tzigane“, ise kaheldes,
keegi suudab seda kuratlikult rasket
virtuoospala mängida. Serbia päritolu Nemanja
Radulović (32) heidab metsiku tuka silmilt, haarab
Maurice

kas

üldse

oma

1843.

aasta

Jean-Baptiste Vuillaume viiuli ja

valitseb keeli kui sündinud mustlane.

Imelapsena

muusikuteed alustanud mustalo-

kiline viiulitalent

publikut vaid verd
ja kirgliku väljendusviisi,
vaid ka lapselikult ülevoolava elurõõmuga, olgugi
ta lapsepõlves näinud nii nälga kui ka pommirahet
kodutänaval, jaganud naabriperega viimaseid toidupalasid ja põgenenud sõja eest. Rokkstaari imagost hoolimata pole Nemanja Radulovićil kunagi
tarretava

ei

veetle

virtuoossuse

tekkinud soovi teha muud muusikat kui klassikalist.

„Bach aitab mul jalad maas hoida ja Mozart
tundeid, täielikku õnnetunnet,“ kinnitab ta.
„Kõige tähtsam on olla sina ise,“ kõlab kuulsa

külvab minusse tõelisi

viiuldaja

elumoto.

Helistan talle Pariisi ühel lumisel novembrilõpu päeval. Nemanja on soe ja siiras, teesklematult
sõbralik ja jutukas. Ta on terve elu rambivalguses

veetnud, imelapsena alustanud superstaar, LõunaSerbia kodulinna Niši ülikooli audoktor, keda on
võimatu teietada.

APLAUS I TALV 2018
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Missugune

on

Sinu esimene muusikaline

suureks

viiulit.

hoopis
Muusika oli

pool,
ge

nii

mu ümber kogu

aeg.

See lihtsalt oli

tänavakohvikutes kui ka kodus,

esimest

avastati katsetel, et mul on
ja õpetajad soovitasid mulle

kergenduseks

absoluutne kuulmine,

mälestus?

mälestust mul

nagu

nii et

polekski.

Küll

igal

kõiaga

mulle eredalt mällu sööbinud kord, kui nägin
televiisorist Isaac Sterni mängimas Beethoveni

Kuidas

tajus laps olukorda 1990ndate

Jugoslaavias?

on

viiulikontserti. Ma olin
meloodia ilu jäi

mu

siis viiene või

kõrvu

kuuene. Selle

igaveseks.

tõesti

Eks põhiline raskus oli ikka vanemate peal,
püüdsid meid igati sõjateadete eest kaitsta.

nad ise

su

talendi

avastasid,

õppida.
nende

päris naljakas.

kooli,

sest

mõnda pilli.

kõik

Aga

Ma tahtsin minna muusika-

meie
minu

tuttavate

vanemad

lapsed õppisid

arvasid,

et

võiksin

džuudot. Minu

hoopis tegeleda spordiga, õppida
õde juba käis trennis,
siis murdis ta
aga
käeluu. Ja kui
selle järel vanematelt küsisin, kas
võiksin ehk hoopis muusikakooli minna, olid nad
olukord
nõus. Ma ise tahtsin klaverit mängida,
aga
minu kodumaal polnud toona selline, et oleksisaanud koju klaveri hankida. Minu vanemate
vanem

Vanemad

tegid kõik, mis suutsid. Aga neil
embargo ajal muutusid

oli kindlasti raske. Näiteks

polnud ju muusikud?

See oli

Kui

olin 7aastane, kolisime mu kodulinnast Nišist
Belgradi, et mul oleksid paremad võimalused

ma

ära

Kuidas vanemad

nad

palgad päevaga

olematuks. (Bosnia

sõja
ja Montenegro 1992. aastal ÜRO embargo alla, mis tähendas, et
aastal
1993.
pea

sanktsioonina pandi Serbia

vähem
pidi ligi pool Serbia elanikest hakkama
kui USA dollariga päevas. Embargo üks mõjusid oli
Serbia raha hüperinflatsioon. – AP)
saama

2

ma

me
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Kas

tead, mis

on

nälg?

Otseselt mitte. Mõnel
vett

päeval

oli meil küll ainult

ja leiba. Sageli olime päevade kaupa elektrita.

persoon

KURATLIK ROMANTIK
NEMANJA RADULOVIC

•

Sündinud 18. oktoobril 1985 Serbias

•

Õpetajad

Joshua

Epstein, Dejan Mihalović,

Patrice Fontanarosa
•

Plaadifirma Deutsche

•

Klaveripartnerid

Grammophon

Susan Manoff,

Laure Favre-Kahn,

Plancade

Dominique

Ansamblid Les Trilles du Diable,

•

Double Sens
Viimane album Tšaikovski viiulikontsert

•

ja

„Rokokoo variatsioonid“, Borusani Istanbuli
Filharmooniaorkester, ansambel Double
Sens, dirigent Sasha Goetzel (22.09.2017)

Elad
kui

juba pikki aastaid Pariisi lähedal,
sageli käid sünnilinnas?

Küllalt

Käin seal nii esinemas kui ka

sageli.

kaid sõpru ja

sugulasi

arvu-

külastamas. Nišis lähevad

asjad pisitasa paremuse poole. Õnneks elab seal
huvi kultuurisündmuste
piisavalt inimesi, kel
on

korraldamise
mas

tuse

(Niš on Serbia suuruselt kollinn riigi lõunaosas, oluline elektroonikatööskeskus. – AP) Samuti läheb sealsel kuueküm-

nendatel

vastu.

rajatud

ülikoolil

aina

paremini.
17

Kui

ei oleks

sa

muusik, millega teeniksid

leiba?

Pole

aimugi! Ilmselt oleks

ja esinemisega seonduvat.

Aga lapsena
lihtsalt

on

ei võta neid

sa

nagu

on.

Ja

samas

asju traagiliselt, asjad
kerkis nendes rasketes

oludes esile kaasinimeste tohutu
uskumatu
süüa,
ühise

solidaarsus.

jagasid

naabrid

kui meil

Sageli,

meiega

inimlikkus,

oma

teatav

polnud

toitu. Istusime

maja õues ja grillisime seda, mis meil oli. Ja
pommitamise ajal andsime me ikkagi pidevalt
kontserte. Sa ei saa jääda lihtsalt istuma ja mõtle-

ikkagi midagi

see

lava

Ma võiksin olla näiteks

juuksur!
Sinu

imposantset soengut vaadates

selles ei kahtle. Kui
aega

kulutad,

et su

palju

ma

iga päev

sa

juuksed nii head välja

näevad?

ka

ma,

kui õudne

ega

kunstiga

see

kõik

otseselt

on.

Muidugi

ei

saa

muusika

sõja vastu, aga saab aidata
ja kannatusi.

inimestel unustada valu

(Naerab südamest.) Nad ongi niisugused! Tegelikult
tahtsin pikki juukseid juba lapsena. Aga mind

ma

pügati alati lühikeseks ja

jakas välja. 17aastaselt
ja

ma

ainult

Missugusena näed enda kui muusiku

tunnen

end

siis

tõesti

juuksed pikaks
hästi. See pole
Laval publiku pil-

nendega

küsimus.

väljanägemise

nägin päris nal-

ma

kasvatasin

kude all võid vahel tunda end päris alasti. Parukas
kaitseks mind.

eluülesannet siin maailmas?

nagu

Just

seesama,

mäng tõstab

mida ütlesin

inimeste

Minu ülesandeks
siis mul endal

on

on

–

ma

loodan,

et

minu

tuju, aitab unustada muresid.

jagada

rõõmu. Kui

ma

esinen,

vähemalt tore. (Naerab.) Ma tahan

ükskõik, kas nad teamängida inimestele. Mul
vad heliloojate nimesid või muusikaajalugu –
on

ma

tahan,
ennast.

et

neil oleks hea olla.

Kui

ma

mängin ja poole

Ja

olen kurb, siis
tunni

pärast

see

Janseni kontsert
sõber

Eestis, kui minu hea
imestas, kuidas nendel ilusatel

viiuldajatel küll juuksed poogna ja keelte
vahele kinni ei

jää.

aitab ka mind

võtan

on

Sellega meenub mulle kevadine Janine

taas

pilli

kätte

kõik hästi!

ja

(Naerab
mus,

sest

veel

rohkem.)

muidugi,

See

seda

on

juhtub!

õigustatud küsiTuleb harjutada,

eestikontsert.ee

persoon

vähem

et

niimoodi

juhtuks. Ükskord
juustesse, et pidin

mu

kukkus hirmsasti

takerdus

poogen
loo seisma jätma,

ja mina muudkui
koos päris korkätte,
poogna
raliku hulga juustega

publik

sikutasin, kuni

naerma

sain

…

Päris valus

Ei

see

viiuldaja elu.

olnud, lihtsalt hirmus naljakas oli.

Ma olen nüüd sinult uurinud
kõikvõimalikke muusikaväliseid
Mis

on

asju.
kõige tüütum küsimus, mida

ajakirjanikud ikka ja jälle küsivad?
teagi, eks ajakirjanikud teevad oma tööd ja
on ju osa minu erialast. Aga ükskord ma mäletan küll, et naersin hirmsasti, kui
Ei

meediasuhtlus

üks Prantsuse reporter küsis pärast

kontserti, et hea küll, mängid viiulit,
päriselt teed, mis on su töö?

edukat

mu

aga

mida

sa

Ja mina arvasin, et ainult Eestis

peetakse muusikat vaid lõbuks, mille
eest tuleb ise

peale maksta! Hea küll,

meediasuhtlus

sul
18

on

ka töö, aga kas

teistega ka siis, kui
poleks selleks otsest vajadust?

jagaksid

Ma ei tea,

oma

ma

mõtteid

olen seda teinud väikesest

peale.

Olin

kaheksane-üheksane, kui hakkasin intervjuusid andma, sest ma sain kodumaal juba päris

noorena

tuntuks. See

on

minu

lihtsalt üks normaalne elu
ikka. Kui

osa.

jaoks
Aga

alati olnud

ma

arvan,

et

midagi head öelda, siis tuleb seda
inimestega jagada. See on minu meelest kurb, et
on

meedia otsib vaid sensatsiooni, tahab iga hinna
eest šokeerida. Heade mõtete jagamine on
väga
tähtis.

Kas

peale mõtete peaks ühel heal artistil

olema rohkem
või

külgetõmbavat karismat
pigem ikkagi harukordselt hea

mänguoskus?
See sõltub

publikust. Üks

otsib rohkem

üht,

teine

teist.

Aga kumba

on

sinul rohkem?

Mul pole
tanud.

aimugi! Päriselt! Ma olen terve elu harjuAga ma ei ole laval tavaliselt närvis, tunnen

end seal väga hästi. Mul

on

tunne,

et

see

on

üks

tunnen end publiku
pidu. Ja
moodi kui köögis koos oma sõpradega mängides.
Sageli räägin kuulajatega ka pärast kontserte. Ja
suur

mulle

ma

on

õigesti
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hästi

aru.

tähtis,

ees

et

nad saavad minu

sama-

tunnetest

persoon

Sinu esinemismaneer on
mõttes siiras

parimas
ja lihtne. Nahkpükste ja

palus mind enne lahkuühtegi kontserti, ka seda,
mis järgmisel nädalal pidi toimuma. Ma pidasin
lubadust. Ma olen nii tänulik selle kõige eest,

see,

järgi võiks sind pidada mõne
progerokkbändi liikmeks, aga mulle
soengu

tundub,

et oled siiski oma elu veetnud

jäänud selle traditsioonilise

maailma konventsioonidest

Mul

polegi

vist olnud

mõjutamata.

klassikalises

muusikas

kus

intervjuud,

Aga mul

sellest

on

jätaks

ei

ma

ära

pole juttu
kahju, kui

Nad

ranged.

lastele

sel raskel

tegid

muusika, mõistagi?

tav, kuid ära võta ennast liiga tõsiselt“). See on ju
kohutav, kui inimesed jätavad tulemata kontserdile
riietuse pärast!

Kas popmuusika pole sind
kunagi veedelnud?
isiklikult

Ma

tundub,

et

see

see

Ja peab

ometi olema

põhjus,

ei

ma

isoleeritud.
end

tunnen

et

me

lainel. Inimestevaheline truudus

on

pead

võta ennast

olema

kõige kiuste edasi!
kuidagi tänapäevasest elust
Mulle meeldib kanda nahkjakki. Ma

ära

tõsiselt.

liiga

et

oleme ühel
mulle väga

taha olla

oma

lise muusika

riietes hästi.

tegemise jaoks

fraki olemasolu.

ei

Ja arvan, et klassikaole tingimata vajalik
oleme

Tegelikult

me

ise

oluline.

Ja mulle meeldib väga avastada elu, eriti
just reisides. Ma olen väga õnnelik, et mu töö

võimaldab seda.

selles

süüdi, kui peletame noored klassikalise muusika
juurest eemale. Leian, et parim mida ma teha saan,

Nüüd tuled ka
Trills

oma ansambliga Devils
(Kuraditrillerid) Eestisse.

olla mina ise.

Kindlasti kõik kriitikud
Kas

sa

sinuga ei nõustu.

arvustusi ka loed?

jaa, mul on nii hea meel! See bänd on nagu mu pere.
Aga ma pole Eestis esimest korda. Esinesin seal teie
juures ka kahe aasta eest orkestrisolistina. Ja see

polnud
Mõnikord ikka. Ka
avada

mõne

uue

jakas lugeda,

negatiivne kriitika võib vahel
ukse. Aga mul on vahel päris nal-

kuidas inimesed

Loomulikult eelistan

ma

lugeda

suutnud, tundsin end halvasti.
teen,

esimene kord. Käisin Tallinnas

paistis.

vaimustusin

ilust. Pärast

Sest see, mida

ma

sellesse kogu oma südame! Aga
panen ju
tee muusikat ju nende jaoks, kellele see ei

juba umbes

oli hästi külm aastaaeg,
aga päike
Jalutasime koos mu agendiga vanalinnas ja

Mäletan,

kiitvaid arvustusi.

isiksust

ma

ei

2003.

tajuvad.

mu

Halbu loen vaid siis, kui leian sellest ka midagi
konstruktiivset. Noorena ma seda muidugi teha ei

ma

kõige tähtsam, peale

muusika elab

Aga

on

elus

tõsiseltvõetav, kuid

aitab

mul mõista midagi olulist meie siinses
elus.

on

Inimestega koos olla. Tunda,

Sa

klassikalist

armastan

otsida

lähendanud.

Mis

be serious, but don’t take
serious“ („Sa pead olema tõsiseltvõeto

muusikat. Mulle

et

välist esmatäht-

peetakse

saks. Ma ei taha olla surmtõsine. Mulle meeldib

yourself too

ajal kõik,

elu. Meie pere on väga lähedane ja
kõik need raskused on meid veel enam üksteisele
uut

ütlus „You

have

olnud uskumatult

on

head vanemad, samuti isa, kes on mul veel olemas.
Nii liberaalsed ja mõistvad, ja samas mõneti
väga
oma

minu välimusest.

et

mida saime koos teha. Mul

vaid klassikalise muusika keskkonnas.
Kuidas oled

mis mind aitab. Ema

mist,

et

Toompeal

asuva

hiiglasliku

jõime teed ühes

mõnusas

katedraali

kohvikus,

kus olid hästi toredad inimesed.

Loodame, et märtsis paistab päike! Kuna
sinu emakeel

meile täiesti võõras, ehk

on

õpetad, kuidas sind tervitada.

meeldi.

Oled vaid 32aastane. Ja üsna lühikese

Добродошли!
(Nemanja ütleb

aja jooksul oled kaotanud kaks

kõrv telefonikõnest

pereliiget,
toime

ema

armsat

tähendab

See

veel

mõne

enam

lause,

„tere
aga

tulemast!“

neid ei püüa

kinni.)

ja õe. Kuidas sellega

tuled, kas

see

Aitäh!

mõjutab ka sinu

Sinuga oli tõesti väga tore rääkida.

muusikat?
Minul ka.

Kellegi
Selleks

kaotamiseks

pole kunagi

pole kunagi õige

aeg.

vara

ega

Aga muusika

on

hilja.
ikka

Ja palun tule kindlasti kontserdile,
rääkisin. Elav suhtpäriselt näha, kellega
lemine on elus üldse kõige tähtsam. »

tahan

ma

ma

eestikontsert.ee

19

muusikaeksport

EESTI

Tekst: Hendrik Alla
Fotod: HENDRIK ALLA

JA ANNEGRET LEITEN

MUUSIKA

TÄISMAJALE
Ajakirjaniku

20
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reisi Hiinasse toetasid Postimees

ja Eesti

Kontsert.

muusikaeksport

Eesti Kontsert viis Hiinasse

kontserte andma vokaalansambli
Estonian

Voices, klassikatähed

(viiul),

Katariina Maria Kitse

Marcel
Sten

Johannes

Kitse

ETV

tütarlastekoori Aarne Saluveeri

juhatusel. Ühtekokku

Klassikatähtede

Pantoum

Piano

toimus

oli

Shanghai City

Theatre 800-koha-

line saal peaaegu välja müüdud. (Kui
hiinlased ütlevad theatre, siis mõt-

levad nad selle all eeskätt kontserdisaali.)

Minu

suureks üllatuseks oli saalis

(tšello) ja

Heinoja (klaver) ning

ja

Quarteti (Hiina) ühiseks kontserdiks

20

kontserti Hiina eri suurlinnades.

väga palju lapsi, silma
järgi algklassiealisi, kes käitusid kogu kontserdi

ajal eeskujulikult. Hiinlased investeerivad üldse
oma järeltulijate haridusse ja kasvatusse palju
aega
ning raha.
Minu käes oleva reklaamlehe järgi maksis selle kont-

serdi pilet 80

jüaani,

mis teeb

u

kümme

eurot.

Võrreldes

näiteks

Shanghai restorani- ja transpordihindadega pole
just ülearu kallis. Shanghai Grand Theatre ees muide
võis õhtuti kohata härrasmehi, kes pakkusid sama

21

eestikontsert.ee

muusikaeksport

õhtu etendustele

pileteid

kuni 50 protsenti odavamalt.
juba üle 600

Ning selles saalis võib piletihind küündida
22

jüaani.
Hiina

etendusasutustel

on

veel paar huvitavat

pära. Nimelt asub seal koht number

eri-

täpselt rea keskel,
mitte servas,
me oleme harjunud. Sellest paremale
nagu
lähevad paaritud ja vasakule paaris numbritega iste-

kohad. Piletit

ostes on

1

hea seda teada.

Ka Hiinas

on

rangelt keelatud etenduse salvestamine, aga hiinlased
Nii ongi tagaseina
on kange pildistaja-filmija rahvas.
ääres publikut jälgivate saalitöötajate käsutuses laserid.
Kui kuskil saalis telefoniekraan reetlikult helendama
hakkab, tabab patustajat häbistav roheline laserikiir
nagu Zeusi karistav välk.
Aga tagasi klassikatähtede
de.

Ettekandele

tulid

kontserdi

Šostakovitš,

juur-

Piazzolla,

Schumann, Brahms ja ka Arvo Pärdi „Fratres“.
Võis tähele
panna, et hiina publikule olid rohkem
meelt mööda tempokamad palad, samuti Pantoum
Piano

Quarteti esitatud hiina rahvaviisi töötlus.

Meditatiivse

Pärdiga ei osanud nende maitsemeel
midagi pihta hakata. Siit näpunäide neile,
Hiina tuuri plaanivad: katsuge kavasse võtta

suurt

kes

ka mõni kohalikus kultuurikontekstis

Aplaus

on

tuttav teos.

kindlustatud.

EESTI TÜTARLAPSED LIIGUTAVAD
AASIA SÜDANT
Kui ETV tütarlastekoor Aarne Saluveeri

dirigee-

rimisel ChinaSPAF-i messi InterContinental Puxi
suures

ballisaalis

oma

esimese laulu lahti

delegaadid juba poolteist

APLAUS I TALV 2018

lõi, olid

tundi küll elavas esituses

muusikaeksport
„Arvestades, et nad on ainult kuus kuud
laulnud, on tulemus suurepärane,“ hindas

koos

hiinlaste

taset

bariton Rasmus Erismaa. Hiinas

on

cappella laulu populaarsus viimaste aastate jooksul plahvatuslikult kasvanud ja praegu tegutseb
juba sadu ansambleid, korraldatakse festivale, selgitas üks ülikooli ansambli liige.
Üks publiku poolt esitatud mõte annab õpeta

liku

sissevaate

Hiina

tuuripärandisse.

konfutsianistlikusse

Kadri Voorand

selgitas,

kul-

kuidas

Voices uut materjali valib: „Laul peab
kõigile meeldima, iga liiget kõnetama.“
„Aga kui te olete eri meelt, kes siis lõpliku otsuse
langetab?“ kõlas küsimus. Siit on näha, et hiinlased
Estonian

meile

–

eeldavad

igas grupis ja protsessis autoriteedi, liidri

olemasolu. Keeruline oli mõista, et võrdsed inimesed võivad ka demokraatlikult otsusele jõuda.
OLULISE KULTUURILEPINGU
ALLKIRJASTAMINE

21.

oktoobril

kirjutati alla Eesti Kontserdi ning
Shanghai International Arts Festivali vahekolmeaastane koostööleping. „See ei ole veel

China
line

konkreetne

esinejate vahetamise kava,

mis

tuleb

edaspidi, vastavalt hooaegadele,“ selgitas lepingule
allkirja andnud Eesti Kontserdi juhatuse liige Jüri
Leiten. „Tänu sellele lepingule on eesti muusikute
ja võib-olla ka teatrite siiatulek palju reaalsem.
Shanghais kohtub terve maailm ja nendest kohtuÜkskõik kui väike-

mistest sünnivad uued ideed.

seks
me

ja videolt mitmesuguseid näidisesinemisi kuulanud.

Tunnistagem, Sise-Mongoolia

rahvamuusika

moodas kastmes (umbes nagu meie Trad.Attack!)
kõlab küll põnevalt, aga selleks ajaks igatses hing

midagi põhjamaist.
Ma ei olnud

Mitmed

sugugi ainuke, keda see liigutas.
tulid pärast lühikest demo-

kättpidi tänama,

neile südamesse eesti tütarlaste laul.

niivõrd läks

„Mulle meel-

dis nende esinemise vabadus

dirigent

oli

ja professionaalsus. Ja
väga lahe! Imeline! Ma ei oskagi kohe

väljendada,“ ütles Sri Lanka kultuuesindaja Kavindranath Harshana mulle
hiljem. „Olen oma töös väga paljusid koore ja
oma

tundeid

rifondi

Arvestades, et tüdrukud on
alles teismelised, olen kindel, et tulevikus saavad

saa

pea

oma

riiki või kui suureks kultuuri,

siit puududa.“

Peale

lepingu allkirjastamise anti viimast lihvi
protsessile, mille rattad on keerelnud juba mitu
aastat: Shanghai ooperi toomine Saaremaa ooperipäevadele. „See on läbi aegade kõige
trupp
ooperipäevadel,“ ütles Leiten, „220 inimest, antakse
ka

suurem

kolm etendust.“

„Hiina kultuuriruumis

delegaadid

esinemist Saluveeri

ei

me

ei

mi

on

igasugustel lepin-

tähtsus,“ lisas kultuuriministeeriukantsler Paavo Nõgene. „Nendele annavad

gutel

tohutu

lepingud
toetust

võimaluse

saada. Kui

riikidevaheline

Kontserdiga,

oma

linnavalitsuselt

festivalil

koostöölepe

on

on

ette

kui ka

ja riigilt

näidata nii

leping

Eesti

neil lihtsam Eesti artiste Hiinasse

kutsuda.“

ansambleid kuulanud.

neist maailmatasemel muusikud.“

A CAPPELLA MUUSIKA ON

VÄGA

Estonain Voices korraldas Hiinas lisaks menukate-

õpitoa Shanghai DaNing kontser-

disaalis koos kohaliku ülikooli
Huvilisi oli kohale tulnud üle

PÄRDI JA ROBERT WILSONI

Kuidas võrrelda Arvo Pärdi

POPULAARNE

le kontsertidele

ARVO

„AADAMA PASSIOONI“ ESITLUS

vokaalansambliga.

saja ning

esitati

asjatundlikke küsimusi. Eestlaste hinnagul
laste vokaalgrupp väga heal tasemel.

väga

oli hiin-

ja Robert Wilsoni
„Aadama passiooni“ ning truppi, mis esitab
a cappella laule ja beatbox’i saatel Queeni, Bruno
Marsi jt popesinejate laule? Just niisugust võrdlemist sain näha

Shanghais

toimunud etenduskuns-

tide messil (ChinaSPAF).
Produtsent Madis Kolk esitles saalitäiele inimestele
Hiina

„Aadama passiooni“, saalis

aga

istusid nii

kontserdi- ja etendusmajade esindajad

kui

eestikontsert.ee
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muusikaeksport
ka teiste maailmaklassi festivalide skaudid. Kaalul

polnud

mitte

just vähe:

Hiina

turg

on

põhpaljud.

jatu ning seal tahaksid kanda kinnitada
Programmi nimigi oli „Going to Mainland China!“.
Pitch session’i

vooru pääsemiseks tuli
kadalipp. Suurde saali nõudliku „ostjaskonna“ ette pääsemiseks avanes võimalus vaid tosinal ning seda võib juba eraldi võiduks
pidada. Arvo Pärt ja Robert Wilson on nimed,
mis mõjuvad kindla valuutana igal pool kultuurses
maailmas. Aga seltskond, kes üritas kuulajates huvi
äratada, oli kirju.

esitlusvooru tehnilisest

sõna

sai võimaluse näidata

Iga esitleja

enda

videoklippi

Klassikatähed Katariina Maria Kits

(viiul),
(tšello), Sten Heinoja (klaver)

Marcel Johannes Kits

viimasesse

läbida eelhindamiste

Mõni

KONTSERDID:

üsna

tutvustatavast

kontserdist (mõne kohta ei

15. oktoober Yantai
17. oktoober

Muping

Grand Theatre

Shanghai University,

The School of Music
20. oktoober Dalian People’s Culture Club
21. oktoober

Shanghai City

Theatre

Estonian Voices

teostusest.

paariminutilist

19. oktoober

lavastusest või

20. oktoober Xiamen

Guangzhou Opera
Cangjiang

kasutada muud

22. oktoober

Shanghai Daning

sõna kui

show) ning seejärel avanes kümmekonna
jooksul võimalus vastata potentsiaalsete
ostjate täpsustavatele küsimustele. Küsimuste laad

23. oktoober

Shanghai Jing

minuti

Shanghai

24. oktoober

Qingpu

andis aimu

Art Space of

Shanghai

25. oktoober

City Lawn,

sellest, mida

saa

õieti Hiina turul ooda-

takse.
Peale

eelmainitud

briti

show’d

laulutrupi

House
Theater

Theatre

An Park, Art Space of

International Arts Festival
Senior

High School,

International Arts Festival
Art Space of

„Gobsmacked!“ pakkusid oma lavastusi ka näiteks
Hiina varjuteater, modernset flamencot viljelev
trupp Sevillast, Leedu sümfooniaorkester ning

ETV tütarlastekoor,

Kanada tsirkus. Suur

20. oktoober showcase ChinaSPAF-il

test
et

pakkusid mingis

osa

finaali

vormis

visuaalne lähenemine

on

jõudnud

lavastus-

tantsukunsti, tundub,

teretulnud.

Activity

Hejing Community

Caohejing

Huixiang

24. oktoober Gezhi

arranžeeringuga.

28. oktoober

Kanada modernse tsirkuselavas-

küsimus, kas seda ei võiks Hiinas
välja reklaamida kui tantsulavastust, kuna tsirkus
tuse

puhul

tekkis

tähendab Hiina

publiku jaoks

siiski

midagi

muud.

Kohati olid küsimused

väga konkreetsed: „Kui palrekvisiitide
jaoks?“ „Mahub
ju transporti vajate
–

ühte konteinerisse.“

„Kas 14-jalasesse konteine-

–

risse?“

Sevilla modernse

Ka

küsimus, miks seda just
ehk oleks hea

pakkuda

flamencotrupi puhul

Produtsent Jaime Trancoso (keda võis
lipubliku seast igal hetkel ära tunda

järgi)

ütles

hiljem

tekkis

modernselt tegema peab,
midagi traditsioonilisemat?

nii

eravestluses

ülejäänud festivaustava

mõnevõrra

suvekaabu

pettunult:

„Eks nad tahavad mingit „Carmenit“ jälle, seda

on

lihtsam müüa.“
Sama nentis ka Madis Kolk: „Hiina võimude toel
on

siin

mitmel

pool

ehitatud võimsaid teatreid, kont-

serdisaale ning kultuuripaleesid. Aga raha repertuaari
hankimiseks pärast valmisehitamist enam eriti ei jagu.“
Niisiis tuleb saalid täis müüa, et kulu katta, ning pole
imestada, kui huvi tuntakse populaarsete ja kergemate

žanrite

vastu.

„Aadma passiooni“ puhul uuriti, kas seda oleks
võimalik lavale

APLAUS I TALV 2018

tuua

ka kohalike

jõududega,

nii

Center in

Tech. Park

esitlejatele jagunesid laias laastus kahte
kategooriasse: lavastuse sisu ning eelarvet puudutavad. Nii näiteks uuriti „Gobsmacked!“ produtsendilt, kas ja kui kiiresti oleks trupil võimalik
täiendada oma kava mõne Hiinas populaarse laulu

Küsimused

Cultural

Center

23. oktoober

24

dirigent Aarne Saluveer

22. oktoober China Welfare Institute Youth Palace
23. oktoober Cao

ERIPÄRAD

HIINA TURU

Shanghai

International Arts Festival

High

25. oktoober Loushan

School

High

NO.1

School

26. oktoober

Jiading

26. oktoober

Meilong

27. oktoober

Shanghai Symphony

High

Cultural

Tong Cang

School

Building
Hall

Culture Centre

muusikaeksport
et

saaks kokku hoida muusikute

reisi- ja maju-

tuskuludelt. Kolk vastas, et hea kammerorkestri
puhul piisab tõesti kahest-kolmest proovist. Aga
kui soovitakse

„Aadama passiooni“ ettekandmisel
kammerkoori, siis peab see

kasutada kohalikku
koor olema

väga kogenud Pärdi tüüpi muusika

esitamises.

China

ning

Shanghai International Arts Festival
Shanghai Performing Arts Fair

China

(ChinaSPAF) kuuluvad kahtlemata maailmas

oma-

taoliste festivalide
võtavad

osa

ja messide koorekihti. Sellest
ka väga paljud teiste rahvusvaheliste

festivalide
nimi

juhid. Nii et ehkki esitlusprogrammi
„Going to Mainland China!“, on samavõrd

oli

oluline ka

muude

ülemaailmsete kontserdikor-

raldajate

võimalik huvi.

ki

Kolgiga „Aadama passiooni“

Madis

Pärast

esitlust

võtsid-

esitamise

võimalusi uurides kontakti mitme festivali esin-

dajad, produtsendid ja agendid Sarajevost,
Avivist, Shanghaist ja
Käimas

on

Briti Columbiast

ka läbirääkimised Eesti Kontserdi

ChinaSPAF-i

vahel,

et

uurida võimalusi selle

esitamiseks Hiinas mõnel

järgneval

Tel

(Kanada).

ning
teose

aastal. »

25

eestikontsert.ee
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persoon

Tekst: Madis

Jürgen

Fotod: VALLO KRUUSER

Tüür:
Erkki-Sven
„Püüdke avastada, mida
muusika teis tekitab.“
27
Erkki-Sven Tüür

räägib 9.
„Mythos”,
aastapühendanud Eesti Vabariigi
päevale. Ja pühendumisest ja suurtest metropoli-

dik

dest

Kutsusime

mille

ta

sümfooniast

on

100.

ja elust Hiiumaal looduse keskel.
tagumine ots. Kruusased metsateed.
tuleb õige koha pealt ära keerata ja varsti

Hiiumaa
Siis

ilmub

vaatevälja Erkki-Sven
talumaja.
Kui Erkki-Sven tööle
namaa,
oma

umbes

paarsada

Tüüri

vana

väheldane

Crimson

läheb, kõnnib
on

ta

sedalaadi

lähenemist

Et mitte üle

kematult
on

doseerida,

pingul –

see

on

hoida pillikeelt kat-

aga

üks kvaliteete

muusikas,

mind instinktiivselt väga huvitanud.

üle hei-

minna. Astub

stuudiosse, kus teda keegi ei sega.
ruumis on süntesaator, tiibklaver, trum-

Nüüd

on see

juba käekirja osaks saanud.

isiklikku

Avaras

mikomplekt,

mugav

lamamistool akna all

raamatuid. Telliskividest ahi õhkab

ja palju

sooja.

Üks väga selge tunnusjoon
katkematu

kuhugi.

minek,

Mis

ole

ei

on

Mu kuueaastane tütar kuulas
teost

su

orkestri-

„Sow the Wind…“ ja küsis, kas

tuul, mis puhub. Seal

on

kõvasti

see

kuskile

kindlasti. See
suund

ilmtingimata mingis

vanas

niisugune

suunatud

mõttes

kulminatsioonile, vaid pigem helimaterjali

kvalitatiivsele transformeerumisele. See
ühest

pin-

see

seesmine

või

traditsioonilises romantilises

on

70ndate lõpus

pingerokiks.

mis

meetrit

vaimustanud. Mu lemmibändid olid

King
ja Emerson, Lake & Palmer ja teised
sellised, kus kõnniti pinget kruttides noatera peal.
on

äärmusest teise

kasvamine.

Sellega

on

nagu

liitub veel

get ja möllu ja raginat ja kohinat.

tõdemus, et kõik on kõigega seotud.
Ma tahan, et mu pika kaarega lugudes oleks

Ahahh. Vat-vat vat, jagas ära. Seda stiihiat hoovab
sealt küll. See on hästi intensiivse
ja raju

orgaaniline sidustatus ka näiliselt kõige
te materjaliosiste vahel.

arengu

see

erinevama-

energiaga lugu.
Sümfooniaorkestriga
Ega

sinu

loomingust mingit

rahulikku

formeerumisi

on

muidugi

selliseid trans-

hea korraldada.

mõtisklemist ei ootaks ka.

Lõputul hulgal.
Mõned

asjad

ikka

on.

Aga jah. Mind vaimustavad

hästi suured kontrastid. Varasest

noorusest

saa-

ter

annab

...

vulukustavat

See värvide

sul

on

müra

valik, mida

suur

orkes-

tõesti võimalik tekitada kõr-

ja hetk hiljem vaevukuuldavat

eestikontsert.ee

persoon

imepeent sahinat. Orkestris

on

väikseid kammeransambleid
suuremale orkestrikõlale

Vaatasin,

võimalik

tuua

esile

laieneda

jälle

siis

ja

jne.

keegi proua hoiab ühes You-

et

tube’i videos sinu kontserdil esimeses
reas

Keegi

ahastades kõrvu kinni.

üles laadinud kitarrist

Ngyuên Lê esime(kirjutatud
sümfooniaorkestrile, bigbändile ja elekt-

on

improlõigu

se

suurele

Bremeni kontserdilt.

rikitarrile)

ajal –

viienda sümfoonia

mu

Ja

tema

mõned

prouad tõepoolest

ootused

see

hoidsid

kõrvu kinni.

Nende

vist tõesti ületas.

Mõte teha

Svenil

etteaste

–

mis minu nõudmisel oli üsna vali

heinamaale stuudio tekkis Erkki-

oma

sunnil. Arvas

vajaduse

juba,

et

hakkama

peab

maja suuremaks ehitama, lapselapsed ei mahu enam
ära. Ja äkki plahvatas – vaata, mis teised külamehed
teevad.

Sepal

Tuleb teha

sepapaja, puutöömehel

on

noodinikerdamise

oma

Erkki-Svenil hea meel:
10

aasta

tuttav

Mida

möödas,

2006

arhitekt Anu

on

Nüüd

otsus.

Sellest

on

on

üle

stuudio valmis. Hea

Tammemägi joonistas selle kokku.

muusikule

maailm tähele
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oligi õige
jõuluks sai

töökoda.

on

punkt!

vaja,

et teda suurem

paneks?

Sa pead järgima
sügavaimat sisetunnet ja
kirjutama kõike mängu pannes nii, et võid enesele
oma

öelda

– paremini

ma

ei suuda

praegu

oska.

ega

Aga

pead ka sattuma kokku parimate muusikute
looming asuks uuristama
ja dirigentidega, et
voolusängi, kus ta omapäi vabalt kulgema saaks
sa

teist muudki

su

hakata.

Sinu läbimurre toimus 1989 Soome
kammerorkestri kaudu teosega
deserta“

„Insula
keelpilliorkestrile. Mida „Insula

tõden,

Ja

...

See

Õnnepalu

ühe Tõnu

on

mis tähendab

besaar.

Ja kunagi

tühja

on

varase

saart.

luuletuse peal-

Tühi

saar

või kõr-

Hiiumaad vanades ürikutes nii

ka nimetatud.

külge jäänud.

Orkestratsiooni

käitun vahel sarnaselt

puhul

mingi sündisaundi

disaineriga: alguses aktsent, mis koosneb erineva
karakteristikaga tämbriplokkidest, siis on pikk
järelkõla, mida modelleerivad erinevad kurvid jne.

deserta“ eesti keeles tähendab?

kiri,

et

löökpillidel on oluline roll...

ja vibrafon pole sugugi vähem tähtis kui

esimene

viiul.

Paavo Järvi kandis 1.

aprillil 2003
Carnegie Hallis Cincinnati sümfoonia-

Jah. Selle teose tellis minult Juha Kangas, viiulrahvusdaja ja dirigent, kelle kammerorkester

orkestriga ette 1999 kirjutatud „Exodu-

vaheliselt väga hea

et Tüür

on

renomeega.

algas ja „Insula deserta“
lugusid
Seal

üks

Ja

mu

mängitud

enim

siiamaani.

on see

Keskmises
remaks.

on

tõesti, sealt kõik

osas

tekib

tunne

kajaefekt.
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helilooja, kelle noorepõl-

on

olnud Frank

nagu

Zappa ja ingKing Crimson.

läheks ruum

suu-

Miks

just Paavo Järvi?

harutasin seal

ma

siis muutsin

on see

ve-eeskujud

Jah.

orkestripartituuris lahti bändimaailmas palju kasutatud korduskaja
efekti. Tore, kui sellised asjad tekivad. Eks nendest
vanadest aegadest – kuidas
neid sündiprogramme

ja New York Times kirjutas pärast,

lise art-rock’i ansambel

kummaline

Tegelikult

se“

ja omasoodu

tuunisin

–

on

üht-

Paavoga seob mind vana sõprus ja tihe koostöö,
on tõsi, ja tänu temale on mu muusika jõudsee
nud niisuguste orkestritega sellistesse saalidesse,

millest

ma

omal

ajal poleks

osanud und ka

persoon

29

näha. Paavo

koostöö,

Muidugi

Järviga
sama

aga
Tõnu

Kaljuste,

Kristjan Järvi ja
del. Andres

on

Olari Eltsi kohta.

Anu Tali

ja Arvo Volmer.

Kristiina Poska viimastel

Mustonen

samuti.

Ja

Neeme

Claudio

Festivaliorkestri. Meil toimub
ne

aega-

topeltkontserdi „Noesis“ esiettekandja
dirigent Detroidis. Neid dirigente on rõõmustavalt
palju, kes juhatavad häid orkestreid ja teevad seda
suurepäraselt.
on see,

mis heast

dirigendist

peab

olema koos väga

Jaa.

See

on

jälle asjaolude

tehti, oli teada,

õnnelik

mu uue

„Mythos“.

kokkulangemine.
esiettekanne

teose

et

just siis hakkab

hulk omadusi väga

Ei piisa, et sul on perfektne tehnika, briljantne
kuulmine, erakordne muusikamõistmine ja emot-

sionaalne valmisolek. Sul

peavad olema veel väga
juhiomadused,
pead olema hea psühholoog,
pead olema suurepärane diplomaat, pead
suutma ennast ka verbaalselt hästi väljendada. Sa
pead suutma juhatades genereerida energiat, nii et
sa

se

on

kokkuleppeid

Eesti

eesistujana

Nõukogu tööd.) ja arvati,

et

Belgia orkester selle siis ette kannab.
Aga hiljem selgus, et samal ajal teeb oma esimevälisturnee Eesti Festivaliorkester, ja korraldajad

küllap

erakordsel moel.

head

et

juhtima Euroopa Liidu

suur

analoog-

Ja nüüd kannab Eesti Festivaliorkester
varsti ette sinu 9. sümfoonia

Brüsselis veebruaris 2018. (Kui neid

suure-

pärase dirigendi teeb?
Siin

mõttes

ses

Luzerni

protsess.

Oli kokkulepe,
Mis

näiteks

ajal
kokku

Järvi

olnud

on

asi
juhtus omal
Abbadoga, kes kutsus

Sarnane

olnud erakordselt oluline

kehtib ka

mõni

küsisid, kuidas
nia kannaksid

ma

ette

sellele

vaataks, kui mu sümfooütlesin, et see oleks

nemad. Ma

suurepärane.

sa

see

vaimustaks

ja nakataks

tervet

sikuid tegutsema ühise ja selge
Kui ei oleks karismaatilist
inimesed puhkuse

orkestritäit

...

Festivaliorkester,

sa oma

9. sümfooniat iseloomus-

muu-

eesmärgi nimel.
liidrit, ei tuleks ju

ajal kokku ja teeks muusikat

lises koosseisus nagu Eesti
Paavo Järvi kokku kutsus

Kuidas
taksid?

sel-

mille

Kõik saab

siregistris

alguse sügavast ürghoovusest,

kab vaikselt elu tekkima. Mulle
et

abstraktsest kõlast hakkavad

imbuma

sealt bas-

toimuvatest ülemhelide värelustest hak-

mingid

on

üldse omane,

aegamööda välja

konkreetsemad

motiivid,

mis

eestikontsert.ee

persoon

omakorda annavad ainest edasisele
Siin toimub
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täpselt

seesama

arengule.

asi, kasvavas

tem•

pos, kasvavas intensiivsuses hakkab see draama
ennast lahti kerima. Aga pealkirja kohta tahaks

selgituseks öelda,
teke

et

Eesti Festivaliorkestri

nii rahvuse kui ka omariikluse

seotud tohutu

on

hulga lugudega,

mis

Vabariigi

•

mõtiskleda ka selle
mate

kihtide üle

ja

sünnipäeva puhul

100.

müüdikogumi kõige

on

18.

jaanuaril

sealses

hea
•

erineva-

miks mitte saada selleks

„Mythos"
Tallinnas

jaanuaril

ja dirigent

Paavo Järvi

esituses.

moo-

dustavad tõeliselt mütoloogilise kihistuse.
Eesti

Erkki-Sven Tüüri 9. sümfoonia
tuleb esiettekandele 16.

sionaalset kütust ühest seesugusest sümfoonilisest
orkestriteosest.

sarjas „Eesti

Vabariik 100“.

Erkki-Sven Tüüri muusikat
tänavu

emot-

kõlab sümfoonia Brüsselis

on

esitatud

paarikümnes riigis, 60 kavas.

Tüüri teoseid

on

kümme Eesti

dirigenti.

juhatanud

teiste

hulgas

Kuidas soovitad ennast häälestada neil,
kes seda kuulama lähevad?
Ma töötan
Ma soovitan mitte murda pead, mida

öelda

tahab, vaid avastada, mida see

endas esile kutsub

jooksul

mida

–

sa

autor

teosega
muusika sinus

selle

poole

tunni

ise lood.

põhjalik.

ja seepärast

dutama

loovat

kuulaja

fantaasiamaailma.
Ma kutsun

ja

kuulajaid

soovitan süvenemist

selle 35 minutit
100

võtad,

oma

on

Kiirustamine

ja

kaasloojateks
sa juba
sinna panustada

üldse,

siis tasub

protsenti.

ma

kui läheb

kiireks,

endale omaenda seesmisi

maad

mulle ei

eespool

sobi,

kui

ma

ei

lepingusse
taha seda

lausa vihkan seda!

ma

See võib kõlada pretensioonikalt,

vastutada

teoste

sisseelamist. Kui

sätin

tahan olla võimalikult

närv vastu,

tükk
tähtaegu, mis
kirjutatud tähtajad.

Instrumentaalne kontsertmuusika

peaks puukeset, käivitama igaühe

aeglaselt ja

Mul ei
pea

iga

väikse noodi

eest

oma

aga

ma

tahaks

teoses.

Ühes intervjuus sa rääkisid, et kui sa
juba midagi tegema hakkad, siis teed
seda

nii, nagu oleks

üldse

see

ainuke

asi, mida
asju sul

sa

Kui kaua

eelmise aasta novembrist tänavu sep-

sa

selle kallal töötasid?

oma

elus teed. Muid

9. sümfoona kestab 35 minutit.

tembrini töölaual ei olnud?
Alustasin möödunud
tembris sai valmis.
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aasta

novembris,

tänavu

sepEi.

persoon
põhjal ooperi, kõige lõpus koorid laulavad: „Suur

Kindel?

reheahi,
Sümfoonia kallal töötamine

kirjutamine.

Siin ei

saa

ikka nagu romaani
end muudel asjadel segada

lasta.

Kella

11

paiku

tuleb

ta

oma

selt sättima. Kahe-kolme
lõunat

(ja ütleb,

et

Ja

on

stuudiosse

paiku

ja hakkab vaik-

sööb koos

abikaasaga
poleks ta

ilma sellise sümbioosita

elu siin üldse mõeldav). Kindlal

ajal, kella 3-4 vahel on
väike uinak, stepsel paarikümneks minutiks välja. Või
oleks vastupidi õigem öelda
akud laadima.
Ja siis sagedasti üks kõndimine, tunnine või kolmveerandtunnine jalutuskäik. Läbi metsa 10 minutit
mereni, piki mereranda ja siis mingit teist teed pidi
tagasi. Peas liiguvad versioonid, kuidas poolelioleva
looga edasi minna.

suur

siis

reheahi.“

oli tal

mõte

teha midagi

siiami

kaksi-

kutest. Üks hakkab laulma, teine pöörab pead,
et mida sina laulad?! Aga sinna see asi jäi. Lugu
jäi välja mõtlemata,
hakata.

mis

nende kaksikutega peale

Mida arvad reeglist, et neid, kes ennast
igal võimalikul juhul meedias ei ekspo-

neeri, pole justkui olemaski?

–

Vaikuses
lemisest

on

tore, aga kas

sa

siin suht-

on

siin

päris kiire

internet

ja

tänu Youtube’i

rikastajatele on võimalik ennast
irriteerida lasta igasugusel kaasaegsel muusikal.
Üksvahe oli mul Berliini Filharmoonikute digitaalkontserdisaali

de

abonoment,

siis

ma

vaatasin

nen-

arhiivist kõikvõimalike

juhatatud
Soome

see

see

kahtlemata

Mina küll ei

orienteeritud hetkelisele läbi-

on

reegel
on

nii.

arva, et

kehtib, popkultuuris
Aga mind see ei morjenda.
tõesti

peaksin pidevalt kuskil koha-

likus ajakirjanduses figureerima. Ei-ei-ei!
Laiemas plaanis küll ma olen mõnikord mõelkui

et
ma

mõned asjad oleksid võib-olla teistmoodi,
elaksin pidevalt Berliinis või Londonis,

oleksin loominguliste hoovuste tuiksoonel, suhetevõrk oleks tihedam. Aga samas – sellist keskkonda

entusiastlikele

se

mis

löögile, seal

nud,

ja maailmamelust puudust ei

tunne?

Mul

žanre,

On

kontserte

parimate dirigentide
ja huvitavaid esiettekandeid.

nagu siin Hiiumaal, ei leia ma mitte kusagil mujal.
Ja asjad juhtuvad sellest hoolimata, kas ma kusagil

olen

ole.

või ei

Mul

on

mõned head tuttavad komponistid, kes

elavad New Yorgis, aga keda ei ole kordagi mängitud ei Carnegie Hallis ega Lincoln Centeris näiteks
…

ja mind kummalisel kombel

on.

Raadio Sümfooniaorkestri kontserte kan-

nab Yle

pidevalt koos pildiga üle, hiljuti just Olari
juhatas seal.
Aga ma liigun ju ringi ka. Oktoobri lõpuks olin

Teine

Monacos, kus Ksenija Sidorova mängis

Rootsis elav

dionikontserti Monte

Carlo

mu

akor-

Filharmoonikutega,

Mihhail Gerts

dirigeeris.
juhatas Anu Tali Floridas Sarasotas
6.
sümfooniat
mu
neljal õhtul Sarasota
Sümfooniaorkestriga, nad kutsusid mind kohale
selleks puhuks. Augustis käisin Londonis mainekal
Kevadel

Mis töö praegu pooleli on?

viiulikontsert, kammerorkestriga. Selle tellis

viiuldaja Hugo Ticciati, kel on oma
kammerorkester O/Modernt, ja tahab ta seda
uut lugu nii mängida, et saab samas orkestrit ka
juhatada.
Need muusikud ja paljud, kes mu asju praegu
on nooremad kui mu enda lapsed, nad

mängivad,
on

hästi tahtmist

klassikalise muusika festivalil BBC Promsil. 6000

du jõuab

inimest oli

soojaks.

Royal Albert Hallis jaPaavo juhatas oma
Kammerphilharmonie Bremeniga üht
kava, mis algas mu „Flammaga“. Ja detsembri alguses oli Amsterdamis Kuningliku
Concertgebouw
orkestriga esiettekandel „Solastalgia“ pikoloflöödile ja orkestrile, solist Vincent Cortvrint, dirigent
Stéphane Denève. Erakordselt inspireeriv õhk-
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täis

erinevate

ja innukad. See,

et mu

loo-

põlvkondadeni, teeb südame

Deutsche

kond!
Kohtumisi

suurepäraste muusikute ja inimesteomajagu ja loomulikult on need väga
hoogu andvad. Seesugune suhtlemine on tarvilik.
ga

on

olnud

Kas te Tõnu

Õnnepaluga pole

arutanud,

et tuleks koos ooper teha?
On

jutuks olnud, aga väga tõsiselt siiski mitte.
ajal Joel Sanga ja Mati Undiga fantaseerisime

Omal

80ndatel. Üks idee oli H. Wellsi
ainetel. Siis tuli

välja, näiteks,

et

Mati

väga

„Pimedate

ootamatute

maa“

ideedega

teeks Peet Vallaku „Maanaise“

Erkki-Sveni stuudios

Tore
on valgust ja varjumängu.
aknast vaadata, kuidas heinamaa aasta jooksul
ilmet muudab. Kuidas kevadel heleroheline loor võsale
on

vaikselt peale tuleb. Rohelisel on hästi palju erinevaid
varjundeid. Ja muidugi sügisevärvid. Teinekord jääb ta
kuuvalgust vaatama ja kodutee võtab ilmatu aja. Või
kui
on

külm talv ja jääkristallid säravad lumel ja taevas
tähed. Vaatab tähti ja unustab aja. Linnas sellist
on

tähistaevast

ei näe.

Kas vahel liiga hea ei ole, et ei tahagi
midagi teha?
Mul meeldib lihtsalt istuda ja vaadata päikesevalgust. Istun ja vaatan, kuidas valgus liigub. See võib
kõlada morbiidselt, aga ma olen mõelnud, et siin
lamamistoolis istudes võiks ma kunagi surra. Siin
on

tõesti nii

hea.

»

eestikontsert.ee

avalik

ruum

Dali Kask
Avaliku ruumi helide

mõju
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Tekst:

Fotod: RAIGO

Jaanika Vilipo

Loodusemees Fred Jüssi on sõnastanud kuldsed
mõtted vaikusest ja selle haruldusest tänapäeva
maailmas:
hinnata

Vaikus

ja

hinnata

väärtustada.

on

ja väärtustada.

loodusvara
Müra

ja

Müra

ja seda tuleb
on

mürareostus

ja

mürareostus

urbaniseerunud keskkonnas tervisele

on

ohtli-

väga
Linnainimesel, kes on harjunud 24/7 elama
maailmas, kus saatvaks heliks on liiklushääled,
olmehelid kodus, poes ja tööl, on nende sõnade
kud.“

tähendust ehk keeruline mõista.
vaim

on

sajandi inimmüramaailmaga kohanning kõle vaikus mõjuks talle ehk isegi
21.

end osavalt selle

danud, tühi

laastavamalt.
Võime

end

ümbritseva helimaailma

suhtes

apaatseks võluda, kuid oleme siiski kasvõi alateadlikult mõjutatud kõigest, mida päeva jooksul
kuuleme.
Kuidas

muuta

avalik keskkond

meie meeled saaksid

sellest kõneles

koolitaja

Dali

nud inimesed

leebemaks, et
mürakeskkonnas,

puhata
muusikapsühholoog, -terapeut ja

Kask, kelle igapäevatöös on põimuja muusika ning kellel on võimalus

luua meie avaliku ruumi
sellel oleks ehk
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ka

helipilt niisuguseks,

isegi tervendav mõju.

et

PAJULA, SHUTTERSTOCK,

ERAKOGU

DALI KASK

Pärast keskkooli

Riiklikku

astus

Dali Kask õppima Tallinna

(praegune Eesti
Muusika- ja Teatriakadeemia) muusikapedagootudeerinud Stockholmi üligika erialale. Ta
koolis psühholoogiat ning muusikapsühholoogiat
Uppsala ülikoolis. Muusikateraapiaalased teadmised
Dali omandanud Rootsi Kuninglikus
Konservatooriumi

on

on

Muusikaakadeemias.

AVALIKU RUUMI HELIDE MÕJU
INIMESELE

rääkida

„Kui

kaubanduskeskusest,

satub väga palju ja
lel kõigil on seos
või

erinevas

siis

sinna

inimesi, kelKes on rohkem

vanuses

muusikaga.
peab

vähem tundlikud. Poodi

inimene

ühel

põhjusel minema ja enamik nendest
poodidest
tänapäeval helindatud,“ teab Dali
Kask öelda. „Muusikapsühholoogid ja ajuteadvõi

teisel

on

lased
se

on

kõrva

kindlaks

teinud, et iga heli, mis inimesiseneb, ükskõik kas ta seda märkab

avalik

ruum
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avalik
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mitte, avaldab
paneb teda mingit
või

loomuliku reaktsioonina
ruumist

Kuidas

n-ö

aga

ajutegevusele mõju ja

moodi

käituma.

jaoks ebameeldivad,

inimese

on

tema

siis

helid

Kui

soovib

instinktiivselt

ta

sellest

põgeneda,“ räägib muusikaterapeut.

luua meeldiv heliruum ja

mis

on

need

võtted, mida kogenud terapeut oma igapäevatöös
muusikajuhina (siseraadiote artist) rakendab?
„Minu taotlus helitausta luues on alati olnud,
et inimene

end avalikus

ruumis

võimalikult

muga-

da

kontseptuaalselt seal,

kus muusika

on

üks

osa

tervikust.“ Siinkohal toonitab taustahelimaailma

asjatundja,
on

ka

et

sama

helifoon,

mõeldakse

oluline kui maja

vundament,

ruumis

kõlab. „Kui

mis

majas ja

läbi

sisekujundus, valgustus, riiulite
oluline detail selles kõiges
siis
paigutus,
ka helifoon – muusikaga
võimalik ligi tõmmata
kindlat sihtgruppi, kuna inimene identifitseerib
sama

on

on

ennast

alateadlikult ka muusika kaudu.“

Teine

ja

mitte

vähem oluline detail

on

muusi-

valt tunneks. Sõna „taust“ juba tingib, et see ei ole
kontserdikoht, me ei lähe sinna kuulama muusikat,

kastiil, mida ruum ja keskkond peaksid soosima.
„Millised on tempod ja arranžeeringud, kas on

ehk

vokaal- või instrumetaalmuusika. Mida spetsiifilisemaks läheb keskkond, seda eripärasemaks läheb

kõik muusikažanrid

siis

ei

sobi avalikku

mi,“ lausub Dali ning nendib, et
olulises nüansis sageli eksitakse.
„Seetõttu

on

paraku just

ruu-

selles

ka muusikavalik.“

alati väga oluline välja
alustades sellest, millise

minu töös

selgitada kõik detailid,
keskkonnaga
tegemist,
on

mida

inimesed selles

keskkonnas teevad ja mida me muusikaga taotleloome lihtsalt mõnusa emotsionaalse
me. Kas me
fooni

hoopis

tekitame soovitud assotsiatsioone, või
edastame kliendile muusika kaudu brändi

või

väärtusi

das

ja tunnusjooni,“ valgustab Dali Kask, kui-

helipildi loomisele.
„Selleks ongi vaja teada palju detaile ja läheneta
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läheneb avaliku

ruumi

Kui rääkida avaliku ruumi helifooni suundadest

ja trendidest,

siis

toob Dali

välja

termini

soundscape

ehk helimaastik.

„Olen koostöös paari heliloojaga selliseid originaalloomingul põhinevaid soundscape-lahendusi
juba päris mitmesse avalikku ruumi loonud. See
võimaldab läheneda väga spetsiifiliselt, arvestada
erinevaid detaile ruumis, helitehnilses lahenduses,
sellest, millist meeleolu me sinna ruumi

rääkimata

muusika abil loome

või

millised

on

konkreetses

avalik

kohas muusika

ja helide kasutamise eesmärgid.“

Üheks heaks näiteks

Põhja-Eesti Regionaalhaigla päevaravi osakond. „Tegime pikaajalise
pilootprojekti päevaravi osakonnas, kuhu inimesed on tulnud keemiaravi protseduure
Kuna
keemiaravi osakonda tulnud patsiendid viibivad
haiglas kauem, kui tavaliselt arstivisiidil viibitaksiis haiglavaikuse ja olmehelide maskeerimise,
seks tegime sinna soundscape’i , millega taotlesime
lisaks eelpoolöeldule ka meeldivat heliatmosfääri
ja patsientide ärevuse maandamist. Kasutasime
soundscape’is helisagedusi, mis avaldavad rahustavat
mõju,“ valgustab Dali uusimat trendi avaliku
mi helipildi lahenduses. Patsientide rahuloluuuringud, mille viisid läbi Tallinna tervishoiu kõrgkooli
tudengid, olid postitiivsed.
„Paljud patsiendid arvasid, et sedalaadi muusikalisheliline foon võiks mängida ka haigla teistes
osakondades,“ rõõmustab Dali, kelle jaoks soundscape´ide loomine on väga inspireeriv töö. „Töötan
heliloojaga käsikäes, arutame koos läbi kõik
on

saama.

ruu-

muu-

sikalised nüansid

ja nende võimaliku mõju inimes-

tele, kes seda kuulevad.“

ruum

Avaliku ruumi muusika

pakkijal
lasti ka

on

selles

loojal ja n-ö kokkuloomingulises protsessis kind-

teatud harimise eesmärk.

„Inimestel

on

stereotüüpne mõtlemine taustmuusika osas
tihtilugu ollakse selles suhtes väga kriitilised või

üsna

ja

nimetatakse seda lihtsalt liftimuusikaks. Eks

on

jätkuvalt ka selliseid kohti, kus muusikavalik ei ole
läbimõeldud või muusika
muusika
da

tervikuga

ei

mängib liiga valjult.
siis võibki

haaku,

see

Kui

osutu-

pigem ebameeldivaks kogemuseks,“ teab Dali.

Siinkohal tahab

„Kui muusika
võib

poeskäik

ta

aga

on

kummutada seda

detailideni läbi

arvamust.

mõeldud,

siis

olla tavalisest oluliselt meeldivam.

Tänapäeva kaubanduskeskuste üheks suunitluseks on ju ka elamuse ja emotsiooni pakkumine.
Paljudes keskustes on kinod ja kontserdimajad.
Helitaust peab toetama keskkonda, et inimesel
tekiks tervikelamus,“ ütleb Dali Kask, kes on olnud
Tallinna kesklinnas

asuva

värske

läbi teinud Solarise keskuse
konsultant. Nimelt

on

uue

uuenduskuuri

audiolahenduse

keskusesse kaasatud

muu-

sikat valima Eesti kolm

tipp DJ-d, Sander Mölder,
kes on selle maastiku
Murd,
Heidy Purga ja Janek
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eestikontsert.ee

avalik

ruum

raskekahurvägi.
tant,

Dali Kask oli kaasatud kui konsul-

luua idee, milline võiks olla sellise Tallinna

et

tuiksoonel

kultuuri- ja

asuva

Ühendab ju keskus

ostukeskuse heli.

toidukultuuri, moodi,

nii

Eesti

disaini, kontserdimaja, PÖFF-i, Tallinn Music
Weeki ja palju muudki. „Mõte oli, et taust peaks
olema inspireeriv ja ka natuke ehk isegi intrigeeriv,
moodne ja kesklinlik. Erinevate kultuuriniššide
sümbioos,“ räägib Eesti ühe uuendusmeelsema
keskuse

vad. Mitmete küsitluste tulemused
inimesed tunnevad

HELI VAJALIKKUS KAASAEGSES

TÖÖKESKKONNAS

privaattsoonist,“ toob Dali
„Uuringute tulemusel
tuvastatud, et olmemürast tekitatud tähelepanu

tööruumi suurima miinuse.
on

häirumine võtab 8-tunnisest tööpäevast ära umbes
90 minutit. Sobilik helifoon aitaks kontori olmehelisid kindlasti summutada.“
Kuidas

läheneb Dali avatud tööruumi eripä„Sellise helifooni loomisel ei pea alati
lähtuma muusikalistest helidest, kuna neil on
väga individuaalne mõju,“ lausub Dali. „Võimalik
on

kõiki

on

rahuldavat head

fooni kindlasti keeruline leida. Kui
taustamuusika

ta

saanud

alguse
on

ajalugu,

siis

aga

tegelikult

vaadaon

töökeskkonnast. Töö

just

kasutada näiteks mahedaid loodushelisid või

ja

kuid mis aitavad olmemüra kenasti summutada.“

„Teine võimalus

see

laul

samuti nn vaikseid kõnehääli,
pruugi kohe kuulda ja märgata,

mürasid,

mida inimene ei

tube või

on luua ägedaid inspiratsioonikoosolekuruume, mida meie sisekujunda-

jad

alati kokku kuulu-

palju teevad.
ägedate
juurde võiks

nud. Inimesed kasutasid

mide

ju
selleks,

et

tehniline

ja

veda-

vikatiga või
lotja. Millalgi

aastatel,

1920.
kui ameerika

leiutaja

Thomas Alva

et

avastas,

giataseme

leolu

tõus

kuulates
ne, kuna

nud

kodus

alates

tehti

mee-

raa-

lahendus. Võimalus

inimestega teeb. Pandi kokku spetsiaalseid
mis kas

intensiivistasid
seda.

töötava

aeglustasid
tegevust
viidi inimeste tööpäevarütm muusika rütmi. Tekkisid music mood tape´id (muusikameeleolu
või

Teatavas

mõttes

kassetid). 1954. aastal asutati Ameerikas esimene
bränditud ettevõte Muzak, mis hakkas pakkuma
läbimõeldud taustmuusikat.

Tänapäeval

veedab

keskkonnas, just

enamus

inimesi

päeva

töö-

avatud kontoriruumides. Osalt

annab selline lahendus tõuke
loob

uute

ideede

sünniks,

sünergiat ja tugevdab meeskonda. Samas on
ja see on just heli, mis

lahendusel üks kitsaskoht

saadab avatud töökeskkonnas toimetavaid inimesi.

„Selle kohta
kuidas

APLAUS I TALV 2018

on

inimesed

oma

spetsiaalne sisekujunduskui ka
valgusja muusikateha tööpäevas väike
on äärmiselt vajalik ja arvan, et seda või-

muusi-

inimese

kus
said

nii

usinasti

muusikavoogusid,

tagasi

tööstressiga. Seal oli

perioodist

hakati

aastaid

lõõgastustuba,
politseinikud
käia tegelemas

ilm-

uurima, mida
ka

nistratsioonialasse

muusikat

isegi

maan-

Näiteks

Tartu Politsei admi-

ja

muidugi
paljudel pol-

diot. Sellest

stressi

damiseks.

mängides

tõusis. Toona oli

ener-

tõstmi-

seks või miks mitte
ka

tootlikkus

inimeste

loovuse

virgutamiseks,

hea meele-

olumuusika

inspirat-

siooniks,

ja hakkas neid katsetama
samas
vabrikus,
kus neid toodeti, pani
muusika mängima

lahendus

võimalus kuulata

muusikat

Edison kõlarid leiutas

ta

ruu-

kuuluda ka hea heli-

näiteks

niita

da

ajal

teha ühtses

tööd,

rütmis
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ka

Selliste

laulu vanal

et

puudust
välja avatud

akustilisest

erinevaid

jaoks

näitavad,

avatud kontoris

radele?

muusikaterapeut ja -psühholoog.

Töökeskkonna

sageli

päris palju uuringuid tehtud,
ennast

avatud kontoris

et

tunne-

puhkepaus
malust

on

alakasutatud. Selline keskkond muudaks

nii tööalaseid inimsuhteid,

ka rahulolu
siinkohal
taks

loovust, tööviljakust kui
töökeskkonnaga. Arvan, et muusikal on

suur

roll. Kui töökeskkonnale teha

helilahendus,

siis oleks

soundscape

taus-

sobiv. Seda

saaks luua nii, et see ei häiriks,
aga samas summutaks olmehelid ning looks mõnusa keskkonna, et
inimestel oleks meeldiv kontoris viibida.“

Kuigi vaikus võib tänase linnainimese jaoks
saavutamatu ning see muutub üha haruldasemaks, võimaldavad tehnilised lahendused luua
sedavõrd harmoonilise ja „vaikse“ avaliku ruumi,
olla

et

meie meeled

jäävad terveks ja närvisüsteem rik-

kumatuks ka pärast seda, kui oleme läbinud mõne
kesklinna tuiksoonel asuva kaubanduskeskuse. »

AUTOKUNSTI TEOSED.

QUATTROPORTE, LEVANTE JA GHIBLI.
Juba üle 100 aasta
sõidumõnu

osas.

on

olnud

Maserati

Täna kuuluvad

teerajajaks

autokunsti alal

Maserati mudelivalikusse

Quattroporte. Need sõidukid pakuvad

disainigurmaanidele silmailu,

ning luksuse armastajatele ülimat mugavust. Need autod
autokunsti

austajatele.

Silberautol

on

–

seda nii disaini, kvaliteedi kui

sportlikud ja

on

luksuslikud Levante, Ghibli

valminud hingega ja mõeldud tõelistele

hea meel olla autokunsti ametlikuks

maaletoojaks

Eestis.

AASTALÕPUPAKKUMINE: detsembrikuus valitud laoautodele soodustused kuni 10 000
LEVANTE
kütusekulu:

DIESEL

–

keskmine

5,9 l/100 km

CO2-emissioon:

kütusekulu:

7,2

– CO2-emissioon:

158

l/100

km

–

ja

sõiduentusiastidele sõidurõõmu

CO -emissioon:

189

2

g/km. QUATTROPORTE

GTS

–

g/km.

GHIBLI DIESEL

keskmine kütusekulu:

eurot.

–

keskmine

11,8 l/100 km

–

274 g/km.

AS SILBERAUTO

–

MASERATI AMETLIK ESINDAJA EESTIS

SILBERAUTO EESTI AS, PETERBURI TEE 50A, TALLINN
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Telefon: 6056 950,

e-mail: maserati@silberauto.ee

www.maserati.ee

www.facebook.com/maseratieesti
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15 AASTAT

Kuidas

MITMEKÜLGSET TEGEVUST

jõuda nelja

rahvusvahelise

muusikafesti-

valini, konkursside, meistrikursuste, suvekoolide,
muusikute

esindamiseni rahvusvahelistel

eripalgeliste projektide ning

aastas

lavadel,

kahesaja

kont-

serdi korraldamiseni?

Fondi

looja ooperilaulja

Pille Lill:

„Mäletan väga selgelt hetke, kui mu südant puudutas miski, millest sündis unistus aidata kaasa Eesti
muusikute eneseteostusele.
oma

moel

Foto: Heiko Kruus

elu

ja

tõmbama

mõjutasid

väga

inimesi, kes ühel või teisel

fondi loomist

järgnes strateegia,

pideva

ligi

hakkas elama

Unistus

ja arengut.

Visioonile

mille elluviimisest kujunes

järje-

töö toel missioon. See imeline teekond koos

eriliste

inimestega,

nii

lava

taga kui laval,

on

võimaldanud sündida imel.“

KODUSTEST TEGEMISTEST
veebruaril tähistab
7.
Tallinna Talvefestivalil

muusikute
oma

joonelise galakontserdiga
lis,

kus astuvad

15.

PLMF

juubelit

Estonia

üles muusikud

fond

suure-

kontserdisaa-

Poolast, Iisraelist,

Argentinast, Suurbritanniast ja Tšehhist kõrvuti
Eesti tippsolistidega, kelle lendutõusu on fond oma
tegevuseaastate jooksul järjepidevalt toetanud.
PLMF

on

vaheliselt.

ainulaadne nähtus nii Eestis kui ka rahvusSamalaadset

missiooni

–

luua

arengu-

eeldused

kõige perspektiivikamatele solistipotentsiaaliga muusikatalentidele – kohtame ka Inglise,
USA

ja

teiste maade fondide

mata.

pühendu

tegevuses, kuid ükski

andele

vanusepiiranguid
eesmärgiks astuda muusiku ellu sel hetkel, kui ta seda kõige enam vajab, siis,
kui noorteprogrammid on tema jaoks sulgunud ehk
neist ei

PLMF

alates

on

arvesta-

seadnud

eluaastast. Fond ulatab abikäe esinemisvõi-

25.
malusteks nii kodus kui ka

PLMF-i kammerkontserdid

nad

vabad

on

lavahirmust, valdavad

pühendanud

tuleb

festivaliga

avatud,

muusapuudutusega

pidevalt

noori talente.

26.

Rahvusmeeskoori

dirigendi

esituses

täiuslikult oma

juulil,
ja

mil

nende

ettekandele

„Missa“.

Festival täidab

helidega

kuni 8.

on oma

elu

Rapla

Rapla kirikuRapla kirikus
särava

Andres

peaLemba

maakonna kirikud

augustini ning publikut

mängijatel võimalus
Rapla suvekoolist.

hoides silmad

oodatud

2018. aasta festivalisuve alustatakse

muusika

rumentide soetamiseks

jpm,

ringi

muusika teenimisele.

tavad teiste

tabada

aasta

instrumenti, armastavad muusikat ning

välismaal, täiendõppeks,
järjepidevaks konsultatsiooniks, kvaliteetsete instet

on

kõikjal Eestis, nii suuremates linnades kui ka paljudes väga väikestes asulates, peamiselt kontserdisarjades „Meistrite akadeemia“ ja „Hingemuusika“.
Lastele
ja noortele viiakse muusikapisik kätte otse
koolitundi kõige väljapaistvamate solistide näol,
sest fond on veendunud, et ainult tippinterpreedid
on võimelised
puudutama kuulajate südameid, sest

rõõmus-

ja Ungarist, vennad
Johansonid jpt. Samal ajal on vokalistidel ja keelpilliseas

koorid Lätist

osa

saada IX rahvusvahelisest

sisuturundus

10.–12.

oodatakse

augustini

külalisi

klaverifestivalile.

kuuendale

mõisa

Eivere

Jaapanist

Erakordselt kauni

mõisasaali Bösendorferi kontsertklaveril esinevad kõr-

raames

Andreas Lend esinenud Horvaatias

on

Festivalil

koos

ning

kammeransambliga

Virtuosi festivalidel

Põhja-Balti

rahvale

Muusikamänedžeride

muusikalist kosutust noored

XIV Tallinna kammermuusika

algab

anded üle Eesti,
kus kuu-

festival,

leb Eesti

heliloojate teoste esmaesitusi ja tähistatakse
kontserdiga Eesti-Soome-Islandi 100. juubelit. 2018.
festivalile oodatakse külalisinterpreete Rootsist,
aasta

mujalt.
välja

Albaaniast

Saksamaalt, Prantsusmaalt,

Soomest,

Noorte

annete

muusiku

noore

tänaseks

sirgunud

Oksana

Sinkova,

Volmer,

Oliver

preemia,

Helen

mille laureaatidest

Lokuta,
Andreas

Kuusik,

Rene

Lend,

on

Bezrodny,

Soom,

Priit

Mihkel

Poll,

Uusberg jt. Eripalgelised kontserdid
kuni
„Rossini galast“
eksperimentaalse dzässi ja klassika
kohtumiseni toimuvad pealinna kaunites saalides kuni
Risto

Pärt

Joost,

31. augustini.
2017.
pakkus
aasta

va

muusikute fondile

uue

Management on kasvanud mitmekülgse
ettevõtteks, mis koordineerib teiste hulgas

PLMF Arts

tegevusega

Festivalide

väljapaist-

teetähise: oktoobris avati huvikool PLMF Academia

mis tegutseb Tallinna Südalinna kooli ruumides.
Õpetajaannet saavad arendada PLMF-iga pikka aega
koostööd teinud professionaalsed muusikud.

Nova,

piiriüleseid koostööprojekte.
laiahaardelise Balti-Island

RAHVUSVAHELINE HAARE

majas ja
vad

Rootsi-Mihkli

pianist

ühe

bassi

juhtiva

Rootsis

viimastel

Balakiniga.

Pavlo

edukad

on

lepingud

aastatel

koos

Ees

on

Eesti

debüüt

sõlmitud

kargel talveõhtul
Mustpeade majas, Hopneri

kirikus.

veebruaril vaimusta-

5.

armastatud

Pille Lill

Iisraeli

ning

külastajate hingekeeli praegu
seotud tippviiuldaja Anna-Liisa Bezrodny. Festivali
ga
tähtede galal
veebruaril Estonia kontserdisaalis esi7.
nevad Pille

Lill,

Raiko

Balakin,

Virgo Veldi,
Martin,

Kristina

Raalik,

Oliver

Zahharenkova,

Irina

Johan

Baltic

Vähi,

Anna-Liisa

Kristina Kriit, Andreas

Kuulmann,

Randvere

Neopolis

list Andreas

Nisinmaniga

Pavlo

Kuusik,

Bezrodny, Sigrid
Lend,
Ralf

Henri

Taal,

Zibo,

Marko

ning klaveritrio Hemeīs;

küla-

Marcelo Nisinman, Sofia Mazar

kvartett,

Virtuosi

mil

veebruaril,

ril

ooperimaailmas

tuua

puudutab kontserdiInglismaal loometegevuse-

kontsert

saanud

mitmeid

välja

kammermuusikaturnee.

sopran
Sofia Mazar, 6. veebruaril

MTÜ põhimissiooni.

Management

100

muusikahelid

kuulajaid

tugevuseks on kindlasti ka aktiivne rahvusvaheline tegevus. Vahetus- ja koostööprojekte on korraldatud alates 2008. aastast. Fondi pikaaegse tegevjuhi Leelo
Lehtla juhtimisel on loodud PLMF Arts
Management
eesmärgiga arendada artistide esindamist väljaspool
Eestit, müügitegevust ning teisi projekte, mis toetaksid
Arts

tegevusi ning

Siinkohal võiks

Tallinna Talvefestivalil kõlavad kuuel
lummavad

ja

PLMF-i

tiibadesse

Rahvusvahelise

PLMF-I FESTIVALIAASTA 2018 AVAB

8.

PLMF

ja

XI TALLINNA TALVEFESTIVAL

listena teevad kaasa

tuule

Platvormi

Foorumi

13. korda

esiletõstmiseks antakse

tuntud artistid: Anna-Liisa

ja

PagArt

Neopolis

ja Norras.

Leedus

Poolas,

väliskülalistega suurepärased pianistid Eestist, kes
juhendavad samal ajal toimuvat pianistide suvekooli.
18. augustil, mil Vabaduse väljakul pakuvad linna-

vuti

Baltic

nad

Lendi

keda tervitame ka

musitseerivad

koos

ja bandoneon’i-mängija

tšel-

Marcelo

Argentinast. 9. veebruaril kuuleme Marko
F. Liszti ning J. Brahmsi klaveriteo-

Martini esituses

seid.

Saksofonist

akordionist

Virgo

Veldi koos Andreas Lendi

Jaak Lutsojaga

tangomaailma.

kutsuvad meid

Festivali

lõpetab

vaba

10.

ning

veebrua-

sissepääsuga

veebruaril Rootsi-Mihkli kirikus, kus esi13.
noored
Koostöös Vanalinna
Seltsiga

talendid.

nevad

kutsutakse samal

õhtul linnarahvast muusikute saatel

Raekoja platsile, kus
„Vastlapuu“, millega tähistatakse
traditsioonide kohaselt vastlapäeva. Sel päeval

tõrvikurongkäigule

Musumäelt

tippteatritega, nende hulgas Palermo Ooper (Attila/Verdi
„Attila), Veneetsia Ooperiteater (Attila/Verdi „Attila“
ja Hermann/Wagneri „Tannhäuser“), Firenze Ooper

sünnib installatsioon

(Doktor/Verdi „Traviata“),

Niguliste juures, vastlasupp ja -kuklid, seminarid jm.
Vanalinna kohvikud pakuvad vaimukosutusele lisaks
hõrgutisi maitsemeelele.
Alates 2006. aastast on Talvefestival pööranud tähelepanu meie ühiskonna abivajajatele. Selleks oleme
loonud heateoalgatuse
motoga „Tõsta pilk ja ava süda“.

ning

on

Taani Den Jyske
Ooper
(Dulcamara/Donizetti „Armujook“) ja Ukraina Lvivi
Arts
Ooper (Dulcamara/Donizetti „Armujook“).

Managemendi

eestvedamisel toimub ka

tähistavat kontserti
Detsembris

juba

Oliver Kuusik
Zahharenkova

märtsil

Varssavi

11.–13.
nuaril

Ludwig

25.

van

Filharmoonia

maini

Bukarestis

annab

kohaliku

Beethoven

Sofia

ja

ja

EuropaFESTil. 17.
Iisraelis Pille

Mazariga ning

Irina

koos

sak-

galeriis,

samas

Easter

kammersaalis

viiuldaja

ning pianist

esineb

veebruaril

soolokontserdi

pianisti

Andreas Lend
tivalile

Zahharenkova,

Virgo Veldiga

Irina

Kammerorkestri

Soome

tšellist Andreas Lend

Taal või Irina

sofonist

Galeriis

(flööt) ja

Hemeīs, koosseisus

Trio

100

Rumeenias.

Virka

Helsingis

koos

neli EV

ja

Oksana Sinkova

(klaver)

Sigrid Kuulmann,

23.

esinesid

(tenor),

keelpillikvartetiga.
Ralf

Soomes,

Poolas

vanade

pakub

Vanalinna Selts lastele

teisigi tegevusi:

2018.
et

õlle

aastal aitame üheskoos Vanalinna

võimaldada

tugiisikute

toetatud

PLMF-i

kõik teised

erivajadustega

ja

20.

Lill

jaakoos

maikuus sõidavad

Zahharenkova mainekale fes-

Albaanias. Managemendi hiljutiste projektide

Muusikakooli,

lastele senisest rohkem

muusikaõpet.

juubeligala, Talvefestival (5–13.02.2018) ja
projektid ootavad Teid nii kuulama kui ka

abilisena kaasa lööma!

Festivalil

vahemikus

ning täiskasvanutele veel
mekkimine, töötoad, liulaskmine

Lisainfo: www.plmf.ee

EK

ajalugu

Oleg
40

Tekst: Piret Kooli
Fotod:

KIRJASTUS

POST

FACTUM,

ERAKOGU

Sapožnin

Kellest kirjutada elulooraamat

ja

millisele

härrasmees,

ajast

suurim küsimus. Nii küsis Post

Factumi

kes elas
oma

lugejaskonnale? See on
kirjastajate ja biograafide-autorite

ka

kirjastuse juht Signe

minult, kui esimesel korral

kohtusime. Küsimus oli

ees

Siim

sest

õigustatud,

kui uurisin endast mõnevõrra

noorematelt, mida ütleb neile

Sapožnini nimi,
nõutult

õlgu.

hakkasid

aga

kehitati enamasti

Minu eakaaslased

rääkima

hoopis

Olegi isast multiartist Vladimir

Sapožninist alias Bobast.
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EK

ajalugu
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Väikse sõbraga Haapsalus 1937. aastal

eestikontsert.ee

EK

ajalugu
Mõistsin

siis,

et

olen erand, kuna olen

tänu oma

vanematele

Oleg Sapožniniga isiklikult kohtunud
minu
tütre
koolilõpukleit oli õmmeldud just
ja
selle härrasmehe arvuka lipsukogu eksemplaridest.
kohtusin

Kui

oma

Veigeliga ning kuulsin
tajusin korraga enesel

raamatu

tema

toimetaja

Piret

muljeid Sapožninitest,

nii kohustust kui ka võima-

lust

ning sukeldusin arhiividesse, et leida vastus
küsimusele: kes oli oma isa varju jäänud mees ning
mida

tal tänasele noorele

on

väärtuslikku

õpetada?

Leidsin

palju

kui

poole aasja kirjutasin pisut
kokku
ainulaadse
kus
kohtuvad
korraeluloo,
taga
olevik ja minevik. Hoolimata üle 300
ga tulevik,
leheküljest ja kaaneraskusest on see üks ütlemata
enam

helge mõttekogum, kus peaosa on loomulikult
Olegil. Ning tema elurõõm kõigist vastukäimistest
hoolimata innustas mind kirjutades sedavõrd, et
elasin üle ühe oma elu raskeima perioodi.
Seetõttu soovitan teilgi „Oleg Sapožnin
lõputu rahutuur“ kaupluse- või
raamatukoguriiulist
välja otsida, sest kujundaja Piia Stranbergi kavandatud päikesekollased kaaned ei ole teosel ümber
teps mitte juhuslikult.
siis on?
raamat
Ja ikkagi, kellest ja kellele
Tagakaane sisututvustus kõlab nii:
‒

see

aastat

„„21
viis

ja pool

elust töötasin Eesti

Energias,
tegin olümpiat, neli kuud töönõukogus ning 12 ja pool aastat

oma

aastat

tasin ministrite

juhatasin filharmoonia tööd. Lõpuks sai minust
need on kõik väga erinevad
tegevjuht
tänu
et olen spordiga tegelenud,
sellele,
küljed. Aga
Passaaži
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on

–

mul närvisüsteem

säilinud,“ tunnistab

60

aastat

maailma

tippvõistlustel jalgrattakohtunikuna osalenud Oleg Sapožnin oma päevaraamatus.
Oleg soovis väga, et tema elu ja töö kord
matuks saaksid. 2017. aasta sügisel läks tema soov
raa-

täide. Mahukas elulooraamatus saavad

sõna

küm-

ned sõbrad
Anu

ja tuttavad, teiste hulgas Tõnu Kaljuste,
Kaal, Aavo Pikkuus, Tõnu Lume, Talvi Märja,

Aivar

Ines Rannap, Valter Ojakäär, Ivo
Pruuli, Rein Kasela, Enn Veskimägi,
Lang, Siim Kallas, Rein Kirsipuu jpt. Ent

Linna,
Rein

Mäe,
Tiit

põhirõhk
del. Neid

on
on

Oleg Sapožnini enda räägitud luguta Eesti Spordimuuseumi helilindile

rääkinud üle 17 tunni. Värvikas keeles kõneldud

jutukestes

on

kirjas

eesti

kultuuri- ja spordilugu,

ja ajastu lugu. Ühe perekonna ja suguvõsa lugu. See on inimeseks kasvamise, saamise ja
jäämise lugu.“

kolme Eesti
Isa

Vladimiriga Haapsalu

21

aastat

viis

rannas

1937. aastal

oma

elust töötasin Eesti

Energias,

tegin olümpiat, neli kuud
töötasin ministrite nõukogus ning 12 ja pool
aastat juhatasin filharmoonia tööd.
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ja pool

aastat

EK

KATKEID

KÄSIKIRJAST

Nagu öeldud, põhineb

(1931–2014)
sul kogunes

Oleg Sapožnini
pika elu jook-

raamat

mälestustel. Kuid mehe
killukesi

rohkem, kui
siiski

sedavõrd,

raamatusse

et

neid sai

mahtus. Kuna

filharmoonia viimane

esimene

ajalugu

direktor,

nende kildude

on

mõistagi
oli

Oleg

Kontserdi

Eesti

ja
just Aplaus suurepärane koht

jagamiseks.

>(* ih

Veel

enne kui Olegist sai oma
olümpiaeelsel ajal, mil ta oli

täitevkomitee esimehe

isa ülemus

ning sel

hulgas ka veel
asetäitja, arutati kõrgemal
muu

pool, paksu vaibaga koridorides, kuidas staažikas
lavalegend Vladimir Sapožnin kiiresti pensionile
saata.

Selleks kutsuti

välja

tollane Viru hotelli

ranide direktor Mati Mark

ning

nõuti

resto-

otse:

„Te peate Vladimir Sapožnini lahti laskma!“

„Mispärast?“ ei saanud Mark aru.
„Aga te mõelge, mida välismaalased mõtlevad,
kui kuulevad, et meie täitevkomitee esimehe asetäitja isa on sunnitud töötama. Arvavad veel, et
meil ei

saa

selles ametis lisatööta elatud.“

Kulturnikuna ei taibanud instruktor

tõsiasja:

artist

Mark

Ema Mariaga 1934. aastal

on

aga

lihtsat

loodud esinema!

õnneks

teadis

seda

Sapožninit vallandamast, öeldes,

ning
et

Boba

keeldus
on

ise-

äranis välismaalaste lemmik

ning vaevalt publiku
üldse
hulgas keegi
mõeldagi oskab, kes on taolise
muusiku poeg.

43
Tõnu Kaljuste ja Oleg Veneetsias
kanali kaldal oktoobris 1986

eestikontsert.ee

EK

ajalugu

Isa ja poeg laval. Oleg peab direktorina ühe filharmoonia

Olegi isa ja

teenekaima artisti ehk Boba juubelit. Multitalendil täitus

ETV-Yle

poeg koos Boba

80 eluaastat ja 75 aasatat laval

Keskel saatejuht Kalev Vapper

mänguasjakoguga

ühises saates „Küsi julgesti

-

Kysy pois".

44

Arvo Pärt koos emaga Oleviste kirikus
esimest korda pärast Eestist lahkumist
oma

Olegi

autorikontserdil 7. mai 1989

ema

Maria 85.
Maria

ja

ehk

perekeskis

sünnipäev.

hellitavalt

Istuvad

Olegi

Busjaks

kutsutud

poeg Vladimir,

isa Vladimir. Seisavad abikaasad Virve
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ema

ja Oleg

Oleg

80

–

Eesti Kontserdi direktorid

Jüri Leiten

.

Pildilt

puudub

Enno

(vasakult)

Mattiisen)

Aivar Mäe,

Oleg ja

EK

ajalugu

CODA

jõudis kätte Olegi viimane tööpäev, 30. juuni,
selgus samal päeval, et uut juhti ei olegi veel vali-

Kui

tud. Kultuuriminister oli tollal Paul-Erik Rummo,
polnud ilmselt keegi ette hoiatanud.

kuid ka teda

„Rummo kutsus
ku

mu

välja, öeldes,

et

tuleb käh-

konkurss välja kuulutada. Vastasin,

et palun
kuulutage, aga mina enam osa ei võta.“
Oleg läks oma kabinetti ja pani ukse vaikselt
kinni. Kõndis akna alla ja vaatas välja
sinna, kus
kord oli lapsepõlvekodu ja vanaisa rajatud bassein,
uus

–

mis nüüd üha

armetumas

tugitooli,

küünarnukid

toetas

nenud pea

„Mõtlesin,

et

kaua

…

Ta istus

põlvedele ning halli-

kahe muusikakooli ukse

ma

haridusega

oli

sõrmedele.

väljasirutatud

taga käimise

seisus

seda

kontserdiorganisatjuhin. Aitab küll! Pealegi oli juba noorem
põlvkond peale tulnud ning mind oleks varem või
hiljem välja puksitud. Olin 61-aastane ning tahtsin
oma vanaisa Voinovi varadega lõpuks asjad selgeks
siooni

Argentina lauljatari
Tallinna

Lolita

Torresega

lennujaamas

saada.“
Tund aega hiljem helistas Rummo ja küsis, kas
oleks kuni uue direktorikandidaadi leidmise-

>'r

Oleg Sapožnin: „Kord

sõitsime filharmoonia kul-

tuuripäevadele Sahhalinile ja muidugi juhtus mitu
lustakat lugu. Suur dessant jõuab meilt kohale,
teiste hulgas ka üks klaveritrio. (Koosseisus mängivad viiul, tšello

ja klaver

–

Toim.)

Oleg

ni nõus ametisse

jääma.

/---/
TÕNU KALJUSTE:

Vastuvõtva filharmoonia direktor oli kuuldavasti helilooja,

Kaug-Ida

ainuke Vene Föderatsiooni

teeneline kunstnik.

helistab

kes

mulle,
Korraga
insener-elektrik, ja teatab:
„Teate, Oleg Vladimirovitš, olge hea, palun ärge
saatke meile seda triot. Ma kontrollisin järgi
ta

olen hariduselt

ma

–

meil

pole

mitte

üheski

saalis

kolme klaverit.“

oli

suhtleja tüüp. See on vist Nora Pärdi
eestlastel puudub kommunikatsioonioli see meie õnneks olemas. Nagu ka
Olegil
geen.
lastetuba. Ta päästis kinnise, introvertse ugrilase
alati hädast välja. Kas see oli rahvuspõhine, ma ei
tea. Aga Olegi suhtumine oli märksa suhtlusval„Oleg

tõdemus,

et

mim kui meil teistel. See omakorda tekitas
pidi
„Filharmoonia

esinema

sikutes

ühes

kammerkoor

„Filharmoonia kammerkoor pidi

esinema

ühes

Kuid

see

üleoleku

ei olnud

oli

kogunes igasugu inimesi, tulijaid
kaugematestki rajoonidest.
Kaljuste katsetas kooriga uut kava, kus oli
põhiliselt Tormise muusika. Lauldi siis kontsert
ära, hakkame välja minema ja korraga kuulen,
kuidas kohalikud omavahel arutavad: „No kuulge,
kas tõesti pidid nüüd vaesekesed niisuguste laulude
pärast nii kaugele sõitma.“
Eks publik lootnud tuttavaid nõukogude laule
kuulda. Esinejate ja kavade kokkupanek oli vahel
ikka täiesti täppisteadus.“

kunagi
on

–

ah,

ta

ei

tea

muu-

ju midagi!

aus.

Kõik käkid aitas

sanatooriumis.

Publikuks

teatava

ta

lahendada. Ta ei

kaikaid kodarasse. Ta sai

Tormise kaudu

oma

loopinud
et

aru,

nägu ja kutsus

kooril

seetõttu

helilooja ühele Saksamaa-turneele kaasa. Ka Veljo
austas Olegi
väga sügavalt. Selle reisi järel ostsin
kasti punast veini ja kutsusin Tormise ja Olegi
endale külla. Tol õhtul võtsime hinged kildudeni
lahti. See
vastutöö

oli

ja

ju aeg, mil käis tohtu kaebamine,

õõnestamine. Tormis tsiteeris talle siis

Šostakovitšit: „Aeg-ajalt kulpi
edasi

lüües

ja

ajades“. Selline juht Oleg oligi ja
dekeel oli puhas.“ »

oma

tema

asja

tegu-

eestikontsert.ee
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EV100
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Tekst:
Fotod:

Joosep Sang

I kava idee

JAANUS LEKK,

SADA

ja seadete

autor

ARHIIV

MANDOLIINIMÄNGIJAT

TEEVAD EESTILE

KÕLAVA

SÜNNIPÄEVAKINGITUSE
APLAUS I TALV 2018

EV100

Riikliku Balti

Puuvillavabriku

ringi

kommunistlikud

noored 1940

„Ei iial mandoliinid läe meelest,“
laulis Olev Vestmann

oma

47

aastakümnetetaguses menuloos.
Teame,
tuuma

et

ja tõtt,

aga

on

tihti

nende kõigile

ridade

puhul peame
tõdema vastupidist. Mandoliinid,
mis on Eestis helisenud juba
sada aastat, läksid vahepeal
tuttavate

Saku Mandoliinid

laulusõnades

meelest,

unustati keldrisse või

pööningule tolmuma ja kõlasid
edasi vaid paljude inimeste
noorusmälestustes. Äkitselt

polnud
ega

see

pill

sama suure

enam

„moodne“

kunstilise või

pedagoogilise väärtusega nagu
aja pillid, mida noored
uuema

muusikakoolides

õppima

suunati.

eestikontsert.ee

EV100

Viluste kooli

mandoliiniorkester,

ees

keskel

õpetaja

Meinhard Sumeri

Koolilaste orkester, foto Tapa muuseumist

48
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EV100

Rõuge

kodutütarde

ja

noorkotkaste mandoliiniorkester kevadel 1940

49

Ometi

olid

teised.

asjalood kunagi hoopis

Mandoliiniharrastus

jõudsalt juba

Eesti

levis

Vabariigi ajal,

kuid sai erilise hoo sisse Teise

maa-

järgsetel aastakümnetel.
Siis oli mandoliin
väga populaarne just koolipillina. Ka väikestes maakoolides polnud sugugi
ebatavaline, et tegutses mitmekümne liikmega
ilmasõja

mandoliiniorkester,
kõik

mis mõnikord haaras

Mandoliiniorkestrid

koolilapsed.

kaasa

tegutsesid

ka töökollektiivide

juures. Mandoliin kõlas suures
koondorkestris laulupeokaare all, seda pilli armasja mängiti üle terve Eesti.
Ajad muutusid, mõne järgneva aastakümnega
mandoliiniharrastus hääbus ja selle järel sisuliselt
kadus. Aga langusele peab järgnema tõus ja külmale talvele kirev kevad. Nii ongi mandoliin 21.
sajandil tagasi tulnud, kõigi nende väga paljude
inimeste heldimuseks ja rõõmuks, kes mäletavad
tati

mandoliini
rina

oma

alustas

Orkester,

selle

Mandoliinid

ke,

et

lapsepõlvest.

Esimese

uue

orkest-

Põlvas

tegevust Eesti Mandoliinide
järel Saku Mandoliinid, Uhtna

ja Tapa Mandoliiniorkester. On märsünnib veel. Sel suvel, juuni

orkestreid

viimasel

ja juuli esimesel päeval toimub juba viies
Saku Mandoliinifestival, mis toob kokku mando-

liinimängijad ja
lajad. Mandoliin

seda muusikat armastavad kuuon

järsku

popp

ja noortepärane,

mitte

enam

kusagil

kolikambris vedelev

vanaema

„mandoliine“. Ja loomulikult on midagi erilist
mandoliini kirkas, klaaris kõlas. Mandoliini kahek-

panevad kaasa helisema ka kuulaja hingemängib sadakond pilli korraga.
Eesti sajanda sünnipäeva kuul astubki Eesti
Kontserdi nelja saali lavale enneolematu mandoliiniorkester, mille ridades on kaugelt üle saja
mandoliinimängija üle terve Eesti. Kodumaa sünnipäevale kohaselt saavad kontserdikavas kokku
minevik, olevik ja tulevik. Kontsert on pikitud
videolõikudega, kus endisaegsed (ja ka praegused)
mandoliinimängijad meenutavad oma noorusaesa

keelt

keeled,

ga.

eriti kui

Mälestused,

mis

ulatuvad viiekümnendatesse

rajavad silla tänasesse päeva, kus intervjueeritavate nooruspõlve lemmikpalu esitavad
tänased mandoliinimängijad vanuses kaheksast
kaheksakümne aastani. Kava koosneb kõigile tuttavatest ja armsatest rahvalikest paladest ning on kui
koondportree meist kõigist, meie Eestist.
Kontsert „Sada mandoliini Eesti sajandal sünnipäeval“ kutsub koos olema ja rõõmustama. Mõni
lugu võib tuua heldimuspisara, teine sundima kaalaulmagi, kuid üle kõige tahame kontserdiga ehitada katkematu kaare Eesti Vabariigi sünnihetkest
aastatesse,

sa

päevani ning tähistada mandoliinimuusika
minevikku, teguderohket olevikku ja lootus-

tänase

rikast

rikast tulevikku. Ei iial mandoliinid läe meelest!

»

eestikontsert.ee

hooajakava

EESTI KONTSERT
TALLINN MUSIC WEEKIL
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„SEITSE PISARAT“
Ainulaadne

ühisteos, vaheldumisi

Inglismaal ja

21.

teosed. Kavva

Dowlandilt,

16. sajandil
sajandil Eestis komponeeritud
põimitud vanamuusika John

on

Tõnu

Kõrvitsa

uudisteos

Raidpere spetsiaalselt projekti jaoks
installatsioon,
gist,

mis

on

ja

Mark

loodud video-

sündinud seitsmest pisaralii-

ja Belgia ühisprojektil

esitused mitmel nimekal

Belgia

olla otsekui kommentaar Dowlandi muusikale. Ja
on plaanis kasutada ka visuaali
ning küsis minult

on

juba seljataga

festivalil

et

neil

soovi-

tust, kes eesti kunstnikest võiks seda teha. Mulle tundus
see

nii

jah.

seitsmest eri emotsioonist.

Eesti

kõlavad sellel ansamblil kenasti. Ja küsis, et kas ma
oleksin nõus kirjutama seitsmeosalise tsükli, mis võiks

põnev ja natuke hullumeelne idee,

Soovitasin neile Mark

Raidperet,

et

kes

ü tlesin kohe

on

kreatiivne

ja väga hea puudutusega videokunstnik.

ja kunsPanin

tide keskuses.

oma

teose

pealkirjaks „Driftwood Songs“ /

„Kaldale uhutud laulud".

Belgia fagotimängija

Bert Helsen võttis

ühendust ja
aeg tagasi

minuga

mõni

rääkis, et nendel on tore kvinoboe
mis koosneb oboest,
tett Haftrcraft Ensemble,
d´amore´st, inglisarvest, fagotist ja kontrafagotist. Ja
et nendel on idee esitada sellega John Dowlandi „Seitset
Lachrimaed“, kuna need on originaalis viiehäälsed ja
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oktoobril oli Gentis selle

4.

topeltlesthuulikuga pilli
nagu
tu

üks müstiline

pill.

teose

esiettekane. Viis

kõlavad koos uskumatult

taevane

orel

või mõni

muu

Marki video oli lummavalt ilus ja

hästi,

tundma-

kirglik.

Olin

väga õnnelik!
Tõnu Kõrvits

hooajakava

ANSAMBEL HAFTCRAFT JA ASTRIA OBOE TRIO

(BELGIA)

Speller (oboe), Yf Bourry (oboe ja oboe d ́amore), Dimitri Mestdag (inglissarv),
(fagott), Filip Neyens (kontrafagott), Wim Maeseele (teorb)
Mark Raidpere (video)
John Dowland. „Lachrimae“ (1596), seade Erik Desimpelaere
Tõnu Kõrvits. „Driftwood Songs“ (2017, Eesti esiettekanne)
Eric

Bert Helsen

L

7.

aprill

kell 19

Niguliste

KOMMENTAARIUM

2016.

sügisel

aasta

esietendunud

tsentide

EK:

produvõiduprojekt
Music Weeki ajal
esitleda põneva ideega
noorte

Labor

programmi
„Kommentaarium“ tuleb Tallinn
taaskord

publiku

ette,

et

kontsertetendust välismaistele kontserdikorralda-

jatele.
eelkuulamisega kontsertkontserdi tegejuba
likku toimumist projektist
ning lõpliku kuju
võtabki kontsertetendus justnimelt publiku abil.
Kava autor
helilooja Marianna Liik, kes
loonud
teoseid harfile, tšelloprojekti
le, löökpilliansamblile ja elektroonikale. Teoste

„Kommentaarium“

on

etendus. Publik saab

enne

osa

on

on

noor

raames

lindistused laetakse

enne

kontserdi

toimumist

üles internetti, kus inimesed saavad neid eelnevalt kuulata ja analüüsida. Sealsamas innustatakse
neid muusikat kommenteerima,

mõtteid, tundeid
neis

või

ka

kirja

panema

oma

kriitikat, mida muusika

tekitas. Saadud kommentaare kasutab heli-

looja kohapeal

uue

kooriteose

tekstina,

mis

tuleb

ettekandele kontserdi

lõpus. Kommentaare kasutatakse ka kontserdi valgus- ja videolahenduses,
lisaks esitab
kommentaare ka vokaalimprovisaator. Üheaegselt kõlavad
ja põimuvad kokku nii
samu

muusika kui ka

kommentaarid,

nii

teos

ise

kui ka

selle kriitika. Publikut ümbritsevad nende endi

mõtted,

jundi.

mis

Tekib

saavad
uus

interpreetide käes
põnev loominguline keskkond –
uue

var-

kommentaarium.

Laura Põldvere

(improvisatsioon)

Aare Tammesalu

(tšello)

Eda Peäske (harf)

löökpilliansambel Vambola Kriguli juhatusel
Collegium Musicale, dirigent Endrik Üksvärav
Helilooja Marianna Liik
Valgusrežii Kristjan Suits

EMTA

Helirežii Katrin Kvade

L

7.

aprill

kell 21.30 kinos

„Sõprus“

eestikontsert.ee
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hooajakava

E 1.

jaanuar

kell 18 Estonia kontserdisaal

Eesti Kontserdi

ja Hennessy

uusaastakontsert

„Põhjamaa pulss“
NOËP, Mick Pedaja, Kadri Voorand,

duo

Maarja

Nuut

–

Hendrik

Kaljujärv,

Tuulikki Bartosik,

Kristjan

Randalu

Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Dirigent ja

kava kunstiline

Järvi

juht Kristjan

Videokunstnik Taavi Varm aliasMiisu

„Põhjamaa pulss“
kultuuri

ja

on

audiovisuaalne elamuskontsert, teekond läbi helide, ruumi

inimeste ülistus. Muusikalist tulevärki täiendavad 3D-visuaalid,

ja

meelte

–

Eesti looduse,

kogu

kontserdisaal

Eesti

Vabariigi

on omaette

dimensioonis.
Koostöös Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri
Kontsert

L 13.

on

pühendatud

jaanuar

Eesti

Euroopa

ja

Sunbeam

Liidu

Nõukogu

Productionsiga
eesistumisele

ning

100.

sünnipäevale.

kell 16 Väravatorn

Hortus Musicus

„Rüütlid ja pühakud“

Keskaja

L 13.

ilmalik ja vaimulik muusika

jaanuar

kell 19

Niguliste

Eesti Filharmoonia Kammerkoor
Marco Ambrosini

Dirigent

Ambrosini

(rataslüüra, Itaalia), Angela

(rataslüüra, Itaalia),

Anna-Liisa Eller

(kannel)

Jaan-Eik Tulve

„Palved II. Missa syllabica“
52

Gregooriuse laul,
ning

Guillaume de Machaut

ja

Anna-Liisa Elleri instrumentaalsete

suurteks

improvisatsiooniliseks

põimuvad

kokku

Angela ja

Marco Ambrosini

mis saadavad laulu kord lakooniliselt, kord

laineteks

Eesti Filharmoonia Kammerkoori selle
Koostöös Eesti Filharmoonia

Arvo Pärdi missad

kommentaaridega,

paisudes.
hooaja sarja „Palved“

teine kontsert.

Kammerkooriga

P 14.

jaanuar

kell 17 Kadrioru loss

T 16.

jaanuar

kell 19 Vanemuise

kontserdimaja

„Helisevad šedöövrid Kadriorus“
Jaak Sooäär
Kavas

(elektrikitarr),

improvisatsioonid

Ivo Sillamaa

(klaver)

teemal „Bach“

Kunstiteos: Evald Okas. „Santa Maria della Salute“

Kunstiajaloolase sissejuhatus:

Barokkloss, elektrikitarr ja klavessiin. Mis

suurkuju

(1966)

Kerttu Männiste

on

siin valesti? Kõik

Bachi muusika seaded. Jaak Sooäär irriteerib

on

publikut,

tegelikult õige,

rikub

kummalisi helimaastikke.
Koostöös Kadrioru

L 20.

jaanuar

kunstimuuseumiga

kell 16 Väravatorn

Mustonenfesti eelkontsert

„Forellikvintett“
Andres Mustonen
Taavo Remmel

(viiul),

Helena Altmanis

(kontrabass),

Ivo Sillamaa

Schubert. Klaverikvintett A-duur

(vioola),

Tõnu Jõesaar

(haamerklaver)

(„Forellikvintett“)

D. 667, op. 114

sest kavas on baroki

žanri- ja ajastupiire ning

(tšello)

loob

hooajakava
T16.

jaanuar

kell 19 Estonia kontserdisaal

Tüüri 9. sümfoonia „Mythos“ esiettekanne
Eesti Festivaliorkester
Solist Viktoria Mullova

Dirigent

(viiul)

Paavo Järvi

Tüür. Sümfoonia nr 9 (esiettekanne)
Šostakovitš. Sümfoonia nr 6 h-moll op.

54

Brahms. Viiulikontsert

Eesti

riigi

läheneva

peasündmusi.
ees

juubeli

üks muusikalisi

Esimest korda

on

pealinna publiku

Paavo Järvi eestvedamisel loodud Eesti

Festivaliorkester, maailma esiettekandele tuleb
Erkki-Sven Tüüri üheksas sümfoonia
kontserdi solistiks

on

Mullova. Sel õhtul

on

tulipunktis.
Liidu
100.

Paavo Järvi

L 20.

jaanuar

Kontsert

staarviiuldaja

Brahmsi

Eesti maailma muusikaelu
on

pühendatud

eesistumisele

Nõukogu

ning

Viktoria

Eesti

Eesti

ning

Euroopa

Vabariigi

sünnipäevale.

kell 18 Kadrioru loss

„Silmitsi Bachiga“
Meelis

Orgse (barokkviiul)

J. S. Bach. Partiitad

Meelis

Orgse

on

Barokkorkestri

nr

1

h-moll

hetkel meie

BWV1002ja

kõige

barokkviiuli

liige,

Sissejuhatus: kontserdisarja

nr

süvenenum

õppejõud

Eesti

2

d-moll

BWV1004, sonaat

barokkviiuldaja,

Muusika-ja

nr

3

C-duur BWV1005

barokkansambli Floridante

ning

Bremeni

Teatriakadeemias.

kuraator Toomas Siitan
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L 20.
P 21.

jaanuar

kell 19 Jõhvi

jaanuar

kell 17 Estonia kontserdisaal

kontserdimaja

„Kuldne klassika. Mozart“
Eesti Sinfonietta
Maano Männi

(viiul, dirigent)

Mozart. Serenaad

nr

6

Mozart. Viiulikontsert

D-duur K239
3 G-duur K216

nr

Beethoven. 12 saksa tantsu

Haydn. Sümfoonia nr

101

Viini klassikute muusika,

mängitud
viimasel

Mozarti

D-duur
nõtkes esituses. Viiulikontsert

paindlikus ja

keelpillikontsert. Dirigendi ja

ajal järjest

tihedamini

dirigenditööd tegev

T 23.

jaanuar

kell 19 Estonia kontserdisaal

K 24.

jaanuar

kell 19 Jõhvi

nr

3

G-duur

on

tuntuim

eesti

viiuldaja

Maano Männi.

kontserdimaja

„Eliitkontserdid. Peterburi sillad”
Irina Zahharenkova

(klaver)

Field. Nokturnid

Šostakovitš.

Sonaat

nr

2

h-moll

Tšaikovski. Grand Sonata op. 37
Irina Zahharenkova

delikaatne

op. 61

G-duur

ja karge kirglikkus mängib

Vene muusika kava tema ettekandes
Koostöös Eesti

Interpreetide Liiduga

on

tõeline

ja

enam

solistina astub üles Vaasa Linnaorkestri kontsertmeister,

pärl.

suureks kõik, mida ta esitab.

hooajakava

26. JAANUAR

–

4. VEEBRUAR

Muusikat maailma eri
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R 26.
L 27.

paigust ja aegadest

kell 19 Estonia kontserdisaal

jaanuar

jaanuar kell

19 Pärnu

kontserdimaja

„Oratorio“
MustonenFesti avakontsert
Aile

Monika-Evelin Liiv

Asszonyi (sopran),

Riiklik

(metsosopran),

Oliver Kuusik

(tenor),

Pavlo Balakin

(bass)

Segakoor Latvija

Läti Rahvuslik Sümfooniaorkester

Dirigent

Andres Mustonen

Avi Berman. „Kaddish“
Penderecki. Oratoorium „Dies illa“
Beethoven.

Maailma

Sümfoonia

paranemisse

nr

(esiettekanne Eestis)

9 d-moll op. 125

uskuv kava

liigub palve („Kaddish“) ja

rahusõnumi

(„Dies illa“)

kaudu rõõmuni

(„Ood rõõmule“).
82-aastase Penderecki 2014. aastal
esmaettekandel Brüsselis
kes

on

teost

„Dies illa“ pole seni Eestis esitatud. Teose

lauljat ning dirigendipuldis

nimetanud Pendereckit tänapäeva Beethoveniks, sest

monumentaalsemaid

L 27.

(2014)

kirjutatud

osales 1300

jaanuar kell

13

Riiklik Segakoor

Dirigent

„just

seisis Andres Mustonen,

Penderecki

kirjutab

praegu

kõige

teoseid maailmas“.

Niguliste

Latvija

Andres Mustonen

Rahmaninov.

„Vesper“

op. 37

Ešenvalds. „O salutaris Hostia“
Tõnis Kaumann. „Meditatsioon IV“

Kava peateos

on

Rahmaninovi

legendaarne „Vesper“,

esitada vaid erakordselt võimekad koorid.

mille sisulisi

ja

vokaalseid nüansse suudavad veenvalt

hooajakava

L 27.

jaanuar

kell 19 Estonia kontserdisaal

N 1. veebruar kell 19 Kumu auditoorium

Klaveriansambel

MustonenFest

Jeroen

Hortus Musicus

Veen

van

(Holland), Vjatšeslav Poprugin

(Holland/Venemaa)

Kaastegev

Aleksei Zujev (Venemaa), Aleksei Ljubimov

Türgi ja

Art Jazz kvartett

ja

Tahir

Aydoğdu (kanun, Türgi)

Vahemere maade muusika: sufi, flamenko

(Austria/Venemaa)
Stravinski. Kontsert „Dumbarton Oaks“ Es-duur,

helilooja

seade kahele klaverile

Traditsiooniline MustonenFesti kontsert ansamblilt
Art Jazz kvartett. Seekord

Debussy. „Kolm nokturni“ („Trois Nocturnes“),

eksootiline

Maurice Raveli seade kahele klaverile

Hortus Musicus.

Simeon ten Holt. „Canto Ostinato“

neljale

kanun’i-mängija

on

külalisteks

Tahir

Aydoğdu ja

klaverile

Kontserdil asetsevad neli klaverit vaatesaali

põrandal, publikukohad
rõdudel,

on

ümber

et võimalikult hästi

orkestraalseid kõlavärve

esinejate ning

tajuda

klaverite

P 4. veebruar kell 17 Jõhvi

nautida tekkivat

ning

ka visuaalselt.

sünergiat

Kava keskmes
kultusteos

Kammerkoor Voces Musicales

mida

neljale kaverile,

esitlenud enamik nimekaid

on

programmides

Euroopa ning

Ameerika

muusikafestivale.

Sinfonietta

Klaaspärlimäng

Mandoliinisolistid Yakob Reuven
Mari Carmen Simon
Andres Mustonen
Jaak Sooäär

E 29.

jaanuar

kell 19 Vanemuise

T 30.

jaanuar

kell 19 Estonia kontserdisaal

Sanaa

kontserdimaja

MustonenFesti GALA

hollandlase Simeon ten Holti

on

kontserdimaju ja

R 2. veebruar kell 19 Estonia kontserdisaal

kontserdimaja

(Iisrael) ja

(Hispaania)

(viiul),

(kitarr),

Ivo Sillamaa

Paul Daniel

(klavessiin),

(kitarr)

Bach, Bach–Kaumann, Vivaldi, Rameau,
Händel

Charpentier,

Marahati (laul, Maroko)

Salim Amri

Festivali värvikas

(viiul, Maroko)

Kavas Andaluusia muusika

lõppkontsert

kokku festivali solistid
muusikalised

ja

partnerid

toob lavale

Mustoneni lähedased

Eesti muusikaelus.

Kõlavad tuntud koorid Händeli oratooriumist

„Judas Maccabeus“, Vivaldi kahe mandoliini
K 31.

jaanuar

kell 16 Estonia kontserdisaal

Sanaa Marahati
Tahir

kontsert, Bachi Brandenburgi kontsert
millest

palju muusikat,

(laul, Maroko)

Aydoğdu(kanun, Türgi)

muusikaajaloo

aegade jooksul

nr
on

4

ja

saanud

hitid.

Hortus Musicus

MustonenFesti külalissolistid
annavad

juba

traditsioonilise

ja

Hortus Musicus

lõunakontserdi, kus külastaja saab teha
värvikate külaliste

ja

L 3. veebruar kell 16 Väravatorn

festivaliaegse

eksootiliste

tutvust

MustonenFest
Mandoliiniduo „16

pillidega.

Yakob Reuven

strings“

(Iisrael) ja

Mari Carmen Simon

(Hispaania)
K 31.

jaanuar

„Ilus

kell 19

Virtuoosne tulevärk kuueteistkümnel keelel.

Niguliste

Eesti“

Kammerkoor

Vaimukad seaded,

Collegium

Musicale

Tütarlastekoor Ellerhein

(Tallinna

huvikeskus

mitte

kahe keele

tavapäraselt

spetsiaalselt

Hortus Musicus

erineval

Dirigendid
Üksvärav

Sinfonietta
Endrik

Ingrid Kõrvits,
–

Uusberg,

Kaumann, Eller, Kreek, Grigorjeva, Sumera
Kontsert

on

Nõukogu

eesistumisele

pühendatud

sünnipäevale.

Eesti

ning

Euroopa

Eesti

Liidu

Vabariigi

100.

pilli jaoks

mis

on

repertuaari.

on

kaupa,

häälestatud
vaid

kuueteistkümnel

Peamiselt

duole

mängitakse

spetsiaalselt kirjutatud,

kuid ka vanamuusika seadeid
viiuli

Sada aastat ilusat eesti muusikat

kahe

helikõrgusel.

repertuaari,

Andres Mustonen,

esitus. On

et mandoliinid

Kullo)
Klaaspärlimäng

perfektne

tähelepanuväärne,

ning

tuttavat kahe

55

hooajakava
N 1. veebruar kell 19 Vanemuise

kontserdimaja

Ooperigala
Vanemuise Sümfooniaorkester

ja ooperikoor

Seung Eun Lee (sopran, Korea)
Aleksandra Kovalevitš (metsosopran, Moskva Ooperiteater Helikon)
Boldizsár László (tenor,

Ungari)

Dirigent Paul Mägi
Koostöös Vanemuise

teatriga

N 8. veebruar kell 19 Pärnu

kontserdimaja

R 9. veebruar kell 19 Jõhvi kontserdimaja
L 10. veebruar kell 19 Vanemuise

kontserdimaja

P 11. veebruar kell 17 Estonia kontserdisaal

„Nordic Passion“
Villu Veski (saksofon)
Tiit Kalluste (akordion)
Taavi Varm (visuaalid)
Raimonds Macats (klahvpillid, kromaatiline suupill)
Heikko Remmel (kontrabass)
Artis Orubs (löökpillid)
Villu Veski

ja Tiit Kalluste saksofoni-akordioni duo on oma karge ja veidi nukra põhjala saarte muusikaga
paljudes maailma nurkades. Oma muusikuteed alustasid Veski-Kalluste nagu paljud
teisedki ameerika jazzilegendide eeskuju järgides. Alles 1997. aastal, pärast külaskäiku Fääri saartele ja
tutvumist lummava kaljusaarestiku looduse ja muusikatraditsioonidega, muutus nende muusikamaailm
kardinaalselt. Vaimustus ja inspiratsioon olid nii suured, et pea ühe hingetõmbega valmis 1998.
aastal esimene album „Põhjala saarte hääled”. Plaat äratas duo vastu juba laiemat huvi ka väljaspool
Eestit. Saarte loodusest, legendidest ja muusikast inspireeritud teine ja kolmas album ilmusid vastavalt
2001 ja 2009 juba Fääri plaadifirmalt TUTL.
tuntuks saanud

56

Kontsert

on

pühendatud Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisele ning Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale.

L 10. veebruar kell 16 Väravatorn

Hortus Musicus

„Oo, julm daam“
Vokaalmuusika Monteverdilt, Frescobaldilt, Rossinilt

L10. veebruar kell 18 Kumu

„Science of Silence“ / „Vaikuse
teadus“
Ivo Lille

(helilooja, produtsent, saksofon)

Jakko Maltis (produtsent, klahvpillid,

vokaal)
Hendrik Soon (viiul)
Edward Soon (tšello)
Liivakunstnik Madli Luuk

Põrkuvad vastandlikud muusikalised
visioonid

–

klassikalised kompositsioonid

ja ambientlikud helid, minimalistlik
klaver ja popvokaal. Ivo Lille juhitud
„vaikuse teadus“ pakub huvitavaid

visuaal-ja kõlakooslusi voolavas ja
kujundlikus võtmes.

hooajakava
T 13. veebruar kell 19 Estonia
kontserdisaal

„Klaveriõhtu“
Alexander

Ullman (klaver,

Suurbritannia)
Eesti Kontsert toob

publiku

ette

oktoobris 2017 Madalmaades
Utrechtis toimunud Liszti konkursi

üldvõitja.

See

on

eriline konkurss,

mille kolmes

voorus

14

kes saavad ise valida

osavõtjat,

osalevad kõik

esitatavad Liszti teosed

ja

esinemist hindab erilise

konkursiäpi

abil ka

kelle

publik.

Kontserdisarja

kuraator Ivari

Ilja

T13. veebruar kell 19 Vanemuise kontserdimaja
K 14. veebruar kell 16 Estonia kontserdisaal
P 18. veebruar kell 17 Jõhvi
K 28. veebruar kell 19 Pärnu

kontserdimaja
kontserdimaja

„100 mandoliini“
Eesti

Vabariigi 100. sünnipäeva puhul tulevad Eesti eri paigust kokku 100 pillimeest, et moodustada
Õhtujuht liidab muusika ja videokompositsiooni tervikuks ning jutustab pildirea
vahendusel nii mõnegi pillimeheloo. Kavas on mõnusalt rahvalik muusika.
suur

mandoliiniorkester.

Kontsert

on

pühendatud Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisele ning Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale.

N 15. veebruar kell 19 Pärnu

kontserdimaja

P 18. veebruar kell 17 Kadrioru loss

„Helisevad šedöövrid Kadriorus“
Jakob Peäske

(fagott)
Langeproon (akordion)
Henry Zibo (akordion)
Böellmann, Mussorgski, Monti, Piazzolla, Saar, Pane, Kalluste
Kunstiteos: Aleksander Grinev. „Paljukäeline tantsijanna“ (1927)
Kunstiajaloolase sissejuhatus: Kerttu Männiste
Mikk

Kaks akordioni

on

ja fagott

–

selle õhtu

helipilti
ja huumorit.
Koostöös Kadrioru kunstimuuseumiga

kindel, palju

on

raske ette

kujutada

– niivõrd

eriline saab

see

olema! Üks

on

fantaasiat

L 17. veebruar kell 12 Estonia kontserdisaal
T 20. veebruar kell 19 Pärnu

kontserdimaja

„Eesti poiste laulud“

Rahvusooper Estonia poistekoor
Dirigent Hirvo Surva
Läbipõimitud kavatervik, milles lisaks laulmisele mängivad poisid eesti rahvapillilugusid ja liiguvad. Sama
kavaga sõidab poistekoor EV 100 programmi raames rahvuspühaks Berliini.
Kontsert

on

pühendatud Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisele ning Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale.
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hooajakava

P 18. veebruar kell 16 Vanemuise

kontserdimaja

T 20. veebruar kell 19 Estonia kontserdisaal

„Eliitkontserdid. Peterburi sillad“
Anna-Liisa
Sten

Bezrodny (viiul)

Lassmann (klaver)

Poulenc. Sonaat viiulile

Krigul.

Uus teos

Prokofjev.
Juba

ja

klaverile

(esiettekanne)

Viiulisonaat

kogenud ja

f-moll

maailmas tunnustust leidnud noored

interpreedid

esitavad 20.

sajandi keskpaigas

tõsiseid teoseid. Poulenci muusikat aitab mõista ere, aga vähe tuntud fakt, et ta oli
Tema muusikas

pöördunud

on

tunda revüümuusika meeleolusid.

üht olulist

–

kujundit

ettekuulutust: sonaat kõlas ka

on

Prokofjevi

loodud

kirglik varieteekülastaja.

esimene viiulisonaat

on

hämar

ja sissepoole

ise nimetanud „tuuleks surnuaial“. Võib-olla oli selles

helilooja

Prokofjevi matustel, esitajaks legendaarne

David Oistrahh, kellele teos

on

pühendatud.
Koostöös Eesti

Interpreetide Liiduga

K 21. veebruar kell 19 Vanemuise

kontserdimaja

N 22. veebruar kell 19 Estonia kontserdisaal

„Maailma parim

Eesti“

Eesti Filharmoonia Kammerkoor
Tallinna Kammerorkester
Tõnu

Dirigent

Kaljuste

Pärt. „Fratres“
Kõrvits.
58

vihik“

„Kreegi

Tüür. „Psalmoodia“
Pärt. „Pro et contra“
Tormis. „Jaanilaulud“

(orkestriversioon)

Sumera. „Concerto per voci

Muusikaline

pühendus

e

strumenti“

kodumaa

juubelipäeva eelõhtul,

Koostöös Eesti Filharmoonia Kammerkoori

T 27. veebruar kell 19

ja

Tallinna

kaunis

ja helge

valik eesti 20.

sajandi

helitöid.

Filharmooniaga

Niguliste

„Kuningas Nigulistes“
Jean-Luc

Ho (Prantsusmaa)

Boehm, Bruhns

Kui orelimuusika suurfoorumiks
orelimuusikast
–

esineja

osa

ka

omaette üleval

olnud seotud

kirikuga,

omanäolisemaid

on

suvine festival, siis sari

hooaja jooksul.

On

ju

„Kuningas Nigulistes“

orelikontsert üks eriline, iseenda

annab võimaluse saada

ja kirikuga

rõdul, helid voogamas kiriku võlvide all. Selle pilli valdajad

uus

trend

on

kontsertorelimängijad. Sarjas tutvustamegi

on

üksiolemise

vorm

aegade jooksul

nii eesti kui ka välismaa

organiste.

K 28. veebruar kell 18 Estonia kontserdisaal
Telekonkursi

Telekonkursi

„Klassikatähed“

kõige

lemmikrepertuaari
kes neist
nii

paari

akadeemilisem voor, kus kõik kaheksa osalist saavad 20 minuti
esitades end

aasta

kontserdipileti

kontserdivoor

pärast

publiku

südamesse

mängida.

Selles

voorus

saab

meie lavadel valitsema hakkab. Publik saab lemmiku

kui ka Klassikaraadio kodulehe kaudu; hääled liidetakse

Kontserdivoorust saavad veel kõik edasi.

jooksul oma
kõige paremini aimu,
poolt

hääletada

osalejate üldtulemustega.

hooajakava

N 1. märts kell 19 Estonia kontserdisaal
R 2. märts kell 19 Vanemuise
L 3. märts kell 19 Jõhvi
P 4. märts kell 17 Pärnu

kontserdimaja

kontserdimaja
kontserdimaja

Barcelona Guitar Trio„Tribuut. Paco de Lucía“
Manuel González, Xavier Coll ja Luis Robisco (akustilised kitarrid)
Flamenkotantsijad José Manuel Álvarez ja Carolina Morgado

Löökpillid Paquito

Escudero

Austusavaldus unustamatule kitarrivirtuoosile Paco de Lucíale.
Barcelona

59

parimatelt

kitarrivirtuoosidelt

esinduslikematel kontserdilavadel

ja tantsijatelt,

ja festivalidel

Capitolis,

mis oli Paco de Lucia

Koostöös

Hispaania suursaatkonnaga

Kirglik ja

kes esinevad

kui ka Barcelona

tuline flamenkoetendus

sama

suure

legendaarsel

rõõmuga

nii maailma

La Ramblal

asuvas

Club

lemmikkontserdipaik.

L 3. märts kell 18 Kadrioru loss
N 15. märts kell 19 Jõhvi

kontserdimaja kammersaal

„Pihtimused. Šostakovitš“

Keelpillikvartett Fresh
Egert Leinsaar (viiul), Marge Uus (viiul),
Karin Sarv (vioola), Villu Vihermäe (tšello)
Sissejuhatus: Peeter Volkonski

K 7. märts kell 16 Estonia kontserdisaal

„Lõunamuusika“

Olga Zaitseva (sopran), Aare Saal (baritone), Piia Paemurru (klaver),
Alina Sakalouskaya (mandoliin), Külli Mariste (videokujundus)
Armastuse eri varjundid vene heliloojate romanssides
Kontsert peegeldab armastuse eri avaldumisvorme ja meeleolusid: siin on lustakat valetamisõpetust ja
kerget kevadist flirti, aga ka hullumiseni viivat südamevalu ning kõikevõitvat eneseohverdust. Kõlavad
Glinka, Tšaikovski, Rimski-Korsakovi, Feldmani, Spiro ja Dargomõžski laulud ning vanad vene romansid.

hooajakava
N 8. märts kell 19 Estonia kontserdisaal
R 9. märts kell 19 Jõhvi

kontserdimaja

L 10. märts kell 19 Pärnu

kontserdimaja

P 11. märts kell 16 Vanemuise

Naistepäevakontsert:

kontserdimaja

TENORS Un LIMITED

(Suurbritannia)
Scott Ciscon, Paul Martin, Jem
Graeme

Sharples

Taylor (klaver)

Sulnid aariad, serenaadid, armastuslaulud

2002. aastal asutatud ansambli

populaarses
21.

sajandi

klassikas

midagi

eesmärgiks

tenoreid. Ansambli kavad

muusikateatri

ja esinejate

endi

vaimukas kombinatsioon, mis
südamesse.

Iga

on

ooperiklassika,

on

saanud võtmeks

hambus. Esinetud

partneritega
Vapustav!

nagu

nagu

Plahvatuslik rõõm

on

Royal

Jenkinsja
…

publiku

kontsert sisaldab lõbusat lavalist show’d,

publiku hulgast

valitud daamile romantiline serenaad, ühel

Katherine

leida

originaalloomingu

kohustusliku leivanumbrina esitatakse

roos

on

uut, mis iseloomustaks

põlvel ja

koos selliste muusikaliste

Philharmonic Orchestra,

Sting,

Lionel Richie.

ujuks šampanjavannis! (The Sun)
ooperist! (Aberdeen Express)

L 10. märts kell 16 Väravatorn
Hortus Musicus

„Folia“
60

Ortiz, Scarlatti, Corelli jt

L 10. märts kell 19 Estonia kontserdisaal

„Kuldne klassika. Mozart“
Eesti

Muusika-ja Teatriakadeemia
Šernius (klaver)

Sümfooniaorkester

Solist Mantas

Arvo Volmer

Dirigent

Prokofjev. Sümfoonia

nr

Mozart. Klaverikontsert
Mozart.

1 op. 25 „Klassikaline“
nr

A-duur

23

Stravinski. Muusika balletist

Eesti Kontserdi

ja

Kuldse klassika

„Kaardimäng“

Eesti Muusikaakadeemia

märgi

all

on

kavas Mozarti

alapealkirjaga „Klassikaline“, mis
tõotab

KV 488

Avamäng ooperile „Võluflööt“

kujuneda

on

juba

traditsiooniliseks

ülipopulaarne

otseselt

inspireeritud

kujunenud ühisprojekt.

23. klaverikontsert
Viini klassikute

ja Prokofjevi

loomingust.

noorte muusikute ergas esitus, muusika Stravinski balletist

1. sümfoonia

Eriti

„Kaardimäng“,

põnevaks
kus pea kõik

orkestrandid saavad võimaluse soleerida.

P 11. märts kell 17 Kadrioru loss

„Helisevad šedöövrid Kadriorus“
Ivo Posti

(kontratenor),

Kunstiteos:

Oksana Sinkova

(flööt), Tatjana Lepnurm (harf)

„Orpheus ja Eurydike“. Maaling

Kunstiajaloolase sissejuhatus:
Haruldane koosseis
Prantsuse 19.

ja

harva

sajandi lõpu ja

sajanditetagusele
Koostöös Kadrioru

taldrikul

Angelika

Kauffmanni

järgi

(1800–1820)

Aleksandra Murre

mängitud
20.

lood annavad kokku

sajandi

meloodiale.

kunstimuuseumiga

esimese

põneva

poole heliloojad,

avastusliku õhtu.

Rousselja Mouquet

on

kelle värvikas helikeel vastandub Glucki

hooajakava

T13. märts kell 19 Estonia kontserdisaal
K 14. märts kell 19 Vanemuise kontserdimaja
61

Nemanja Radulović (viiul, Serbia)
Ansambel Devil’s Trills
Guillaume Fontanarosa (viiul), Frederic Dessus (viiul)
Kristina Atanasova (vioola), Anne
Nathanaël

Biragnet (tšello)

Malnoury (kontrabass)

Kreisleri, Wieniawski, Mozarti, Bachi, Sarasate, Paganini jt kultuslikud teosed

Nemanja Radulović ja The Devil's Trills jagavad oma musitseerimis-ja elurõõmu publikuga, kes
ja muusikaloo legende. Radulovići
vahetu musitseerimine ja hõõguv virtuoossus, ansambli tunde- ja värvirikkus kompavad kammer- ja
orkestrimuusika piire, ühendades nõtke ja tundliku ansambli ning orkestraalselt massiivse kõlajõu.
hindab virtuoossust, emotsionaalsust, säravat keelpillikõla

L17. märts kell 16 Väravatorn
Hortus Musicus

„Carmina

Burana“

Kavas muusika 12.

sajandi käsikirjast

L17. märts kell 18 Kadrioru kunstimuuseum

„Klassikatähed“
Elina

Netšajeva (sopran)
Kuchukova (sopran)
Auli Lonks (klaver)
Ksenia

Kolm kaunitari, kolm klassikatähte
Rossini

on

kaunite

kättemaksuhimust

ja

on

õhtu kavasse valinud Mozarti

lustakate koomiliste

päikseliste

ooperite

meeleoludeni.

Igati

ja

Rossini sädelevad

ooperiaariad.

autor. Mozarti aariad varieeruvad enesekehtestamisest
head

tuju

loov kontsert.

ja

hooajakava
L 17. märts kell 19 Vanemuise

kontserdimaja

P 18. märts kell 17 Estonia kontserdisaal

„Kadunud pildid näituselt“
David

Liebman (saksofon, USA)

Kristjan Randalu (klaver)
Kaastegev

Frank

Hügle (fotokujundus)

Mussorgski „Pildid
David Liebmani

parimaks
alguses
saanud

on

näituselt“ džässivõtmes

korduvalt nimetatud maailma

saksofonistiks. Juba 1970. aastate

Miles Davise ansamblist tuntuks
muusik

võitnud nii

on

publiku,

poolehoiu. Kristjan

aastakümnete

jooksul

muusikute kui ka kriitikute
Randalu

sisendusjõuline ja kargelt

on

aus.

džässis vaikselt

Ajakiri

Jazz

Times nimetab tema muusikat eksootiliseks

maaks, käimata radadel uitamiseks. Randalule
ainuomase stiili määravad sõltumatu helikeel

ja

kõrgetasemeline pianism.

T 20. märts kell 19 Estonia kontserdisaal
K 21. märts kell 19 Pärnu

kontserdimaja

„Eliitkontserdid. Peterburi sillad“
Marcel Johannes
Rasmus Andreas

Kits (tšello)
Raide (klaver)

Pärt. „Fratres“
62

Beethoven. Sonaat tšellole ja klaverile op. 5
Schnittke. Sonaat tšellole ja klaverile

Prokofiev.

Sonaat tšellole

Koostöös Eesti

ja

nr

2

1

nr

klaverile op. 119

Interpreetide Liiduga

N 22. märts kell 19 Estonia kontserdisaal

Peep

Lassmann 70

Tallinna Kammerorkester

Dirigent
Peep

Paul

Mägi

(klaver)
(trompet)

Lassmann

Indrek Vau

Eller. „Kodumaine viis“
Kõrvits.

„Safra“

Tšaikovski. „Vene skertso“ op. 1

Šostakovitš.

Klaverikontsert

nr

1

c-moll

op. 35

L 24. märts kell 18 Kumu

„Kumu galeriides“

Tencu (animatsioonid, videod)
Taavi Kerikmäe (elektroonika)
Taavi Kerikmäe

muusikaga

animatsioonid Andres Toltsi maalidest „Laud“, „Hilissuvine vaikelu

korstnaga“,

„Kaktus“ ja „Triibuline kušett“
Animaatori, elektronmuusiku,
Kerikmäe

ühisprojekt,

Koostöös

festivaliga

animatsiooni-ja videokunstniku

kus otseseks

inspiratsiooniks

Tallinn Music Week

on

Tencu

ning helilooja ja klahvpillimängija

mitme tuntud kunstniku tööd.

Taavi

hooajakava

N 29. märts kell 19 Pärnu

kontserdimaja

R 30. märts kell 17 Tallinna Jaani kirik

„Oratorio“
63

Suure reede kontsert
NFM

Leopoldinum Orkester (Poola)

Szymański. „In Paradisum“
Górecki. „Szeroka woda“ („Veteväli“)
T. Kõrvits. “Stabat Mater“

Górecki. “Kolm pala

vanas

stiilis“

Tüür. Reekviem

Traditsioonilised

suure

reede kontserdid toovad kokku kaks 100. juubeliaastat tähistavat riiki

Dirigent Endrik Üksvärava koostatud kava esitatakse

muusikakollektiivid.

sama

koosseisuga

ja nende
nii Eestis kui ka

Poolas.

Sisult põneva
on

kogumina

on

kõrvuti eesti

ja poola kaasaja heliloojate muusika. Tõnu Kõrvitsa „Stabat Mater“

loodud ilmakuulsa Suurbritannia koori The Sixteen tellimusel; koor

Tüüri „Reekviem“
oma

kurbuses

on

ja samal ajal helguses sooje

T 27. märts kell 19

on teose

ka salvestanud. Erkki-Sven

selle kava mõtteline keskpunkt. Lennart Meri mälestuseks loodud Tüüri

„Igavik“ lisab

värve.

Niguliste

„Kuningas Nigulistes“
Martin Schmeding

(Saksamaa)

Bach. „Goldbergi variatsioonid“ BWV 988 (lühendatud versioon)
Schumann. Kaks fuugat teemale BACH op. 60
Max Reger. Fantaasia ja fuuga teemale BACH op. 46

„Goldbergi variatsioonid“on suurteos, millega julgevad rinda pista vähesed ja mida mängib mõjusalt veel
vähem interpreete. Schmedingi kohta

on

saksa kriitikud kirjutanud, et ta vangistab kuulaja

Järelikult tasub tema ettekannet kuulama minna. Just sellist sugestiivsust vajas ka krahv
unetuse

ja valude

vastu. Teose

ööde sisustamiseks

–

oma
von

ettekandega.
Keyserlingk

sünnilooga seotud legendi kohaselt kirjutas Bach selle loo tellijale

18. sajandil muusikateraapia!

unetute

hooajakava
L 31. märts kell 18 Kadrioru loss

„Silmitsi Bachiga“
Lembit

Orgse (klavessiin, haamerklaver)

Sissejuhatus: kontserdisarja

kuraator Toomas Siitan

J. S. Bach. Prantsuse süit

1 d-moll BWV 812

Lembit

Orgse

üks

on

nr

eesti

mitmekülgsemaid

klahvpillimängijaid,

kes valdab ühtmoodi

hiilgavalt

nii klaverit,

klavessiini, haamerklaverit kui ka muid ajaloolisi klahvpille.

L 31. märts kell 16 Tartu Pauluse kirik
P 1.

kell 17 Tallinna Jaani kirik

aprill

Ülestõusmispühade

kontsert

Corelli Barokkorkester, Eesti
Solistid: Jaanika Kuusik
Tamar

bass)

Dirigent

Muusika-ja

(sopran), Maarja

Teatriakadeemia koor
Helstein

Ivo Posti

(alt),

(kontratenor),

Rasmus Kull

(kontratenor,

Nugis (bass)

Martin Sildos

Purcell. "Ood Pühale Ceciliale"

L 31.märts kell 18

(Z 328)

kirik

Niguliste

Hortus Musicus

„Stabat Mater“

kannatusaja

muusika

N 5.

aprill

kell 19 Vanemuise

R 6.

aprill

kell 19 Estonia kontserdisaal

kontserdimaja

2018“ finalistide

„Klassikatähed

galakontsert

Eesti Riiklik Sümfooniaorkester
64

Dirigent

Mihhail Gerts

Populaarse
uusi

ning

tähte:

interpreetide

noorte

muusikasõpru

venna

ja õe,

2014) ning pianist

telekonkursi „Klassikatähed“

leidnud telesaade

on

tšellist Marcel Johannes Kitse
Sten

Heinoja (võitja 2016),

telekontsertide vahendusel leidnud tee

neljas hooaeg.

Rohkelt

tähelepanu ja toetajaid

lennutanud klassikalise muusika taevasse kolm säravat

(võitja 2013) ja viiuldaja

lisaks neile terve

publiku

plejaadi

Katariina Maria Kitse

(võitja

noori andekaid muusikuid, kes

südamesse.Televoorudes

on

on

noored muusikud esitanud

lühemaid

palu ja täitnud stuudioülesandeid, nüüd on edukas võistlus seljataga ja suur lava parimate päralt.
Nagu ikka, esinevad finalistid Estonia kontserdisaali laval koos Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga.
Kontserdi

L 7.

aprill

korraldajad

Rahvusringhääling,

raames

EK:Labor esitleb:
Laura Põldvere

Eelkuulamisega

(tšello)
Vambola

Kriguli juhatusel

Collegium Musicale, dirigent Endrik

uus

teedrajav loominguline

muutuvad teose osaks.
selle

Projekti käigus

loomisprotsess

on

Sündmusele eelnevatel nädalatel
seda sealsamas

põimitakse

Suits

keskkond

(valgus, lavastus) Helilooja

Marianna Liik,

kommentaarium, kus kuulajate kommentaarid

loominguline

interneti vahendusel avatud
on

vormis

spetsiaalselt

Eesti

kontakt

kuulajate ja esitajate

Vabariigi

100.

ja

sünnipäevale.

vahel.

nii Eestis kui ka üle maailma.

ja kommenteerida

keeles. Põnevamad kommentaarid

loodavas kooriteoses, visuaalides või

kaudu.

pühendatud

kõigile

võimalik veebis kuulata esitusele tulevat muusikat

kontsertetenduse osaks selleks

on

–

tekib innovatiivne

projekti koduleheküljel meelepärases

vokaalimprovisatsiooni
Kontsert

Üksvärav, Kristjan

Leika Leemets

On sündinud

ning

„Kommentaarium”

(harf)

löökpilliansambel

produtsent

kontsertetendus

(improvisatsioon)

Aare Tammesalu
Eda Peäske

Teos

Eesti Kontsert, ERSO

kell 21.30 Kanuti Gildi SAAL

Tallinn Music Week

EMTA

Eesti

hooajakava
L

kell 20

7.aprill

kirik

Niguliste

Tallinn Music Week

raames

„Seitse pisarat”
Ansambel Haftcraft
Dimitri
Mark

Astria Oboe Trio

ja

Mestdag (inglissarv),

(Belgia)

Bert Helsen

-

Eric

Yf

Speller (oboe),

oboe

Bourry (oboe ja

(fagott), Filip Neyens (kontrafagott),

Wim Maeseele

d`amore),
(teorb)

Raidpere (video)

John Dowland. "7Lacrimae" (1596), seade Erik Desimpelaere
Tõnu Kõrvits.

T 10.

aprill

Eesti

"Driftwood Songs" (2017,

esiettekanne)

kell 19 Estonia kontserdisaal

„Klaveriõhtu“
Sten

Heinoja (klaver)

Schubert. Neli

Valik

Skrjabin.

Sten

Heinoja

Londoni

21 C-duur „Waldstein“

nr.

prelüüde

Sonaat

Prokofjev.

op. 90

ekspromti

Beethoven. Sonaat

7 B-duur op. 83

nr

konkursivõitudele

lootustandvamaid

generatsiooni

on noorema

Muusikakolledžis. Sten

Kuninglikus
on

Sten

on

Heinoja pälvinud hulga eripreemiaid ning

konkursi žürii esimees iseloomustas teda nii:
hea tehnika, tundelisus, emotsionaalne

Kontserdisarja

T 3.

aprill

pianiste,

kuraator Ivari

kel

on

hetkel käsil

telekonkursi „Klassikatähed 2016“

„Heinoja

on

on

tõeline

tõeline kunstnik! Tal

publiku
on

magistriõpingud

võitja.

Lisaks

lemmik. VIII

pianistide

muusikuna kõik olemas:

intelligents.“

Ilja

kell 19 Paide kultuurikeskus

T 10.

aprill

kell 19 Vanemuise

K 11.

aprill

kell 16 Estonia kontserdisaal

L 14.

aprill

kell 19 Pärnu

P 15.

aprill

kell 17 Jõhvi

kontserdimaja
65

kontserdimaja
kontserdimaja

„Hemingway ja Ameerika jazz“
Siim Aimla bänd

Kaastegev

Jüri Aarma

Hemingway
robustsemat

kui

(sõna)

macho-kirjaniku

ookeanitagusest

maailm

džäss lisab õrnust

poolt,

otsekoheselt Ameerika elu

(sõda, jaht ja prassingud) kirjeldab

ja glamuuri;

kokku saab kena

maast. Jüri Aarma vürtsitab kava

pildike

katketega Hemingway

20.

sajandi

esimese

raamatutest

poole

ja kirjaniku

värvikirevast elust.

N 12.

aprill

kell 19 Vanemuise

P 15.

aprill

kell 17 Kadrioru loss

kontserdimaja

„Helisevad šedöövrid Kadriorus“
Tartu

Keelpillikvartett:

Kristel

Eeroja-Põldoja (viiul),

Kadri Rehemaa

(vioola),

Garrop. Keelpillikvartett
Schubert. Kvartett
Kunstiteos:

Kaljo

nr

Kadri

Sepalaan (viiul)

Reet Mets
nr

(tšello)

3 „Gaia“

14 d-moll „Surm

ja tütarlaps“

Põllu. „Taevalik Maailma Esiema“

Kunstiajaloolase sissejuhatus: Aleksandra
„Gaia“

on

teos, milles Kreeka

keskkonnareostuse

pärast.

Koostöös Eesti

noore

mütoloogiline maajumalanna

Huvitavaks kõrvutuseks

nüüdishelilooja Stacy Garropi
iseloomulik nukrus

(1978)

Murre

on

südamevalu keskkonna

elu kaduvuse

Kunstimuuseumiga

nutab

tänapäeva

sild üle kahe

allakäigu

ja hapruse pärast.

üle

sajandi:
ja

tsivilisatsiooni
ühel

pool

teisal Schuberti

ameerika

romantismiajastule

hooajakava
L 14.

kell 16 Väravatorn

aprill

Hortus Musicus

Kaastegev

Robert Staak

(lauto)

„Come again“

Inglise

L 14.

renessanssmuusika

kell 18 Tallinna Filharmoonia

aprill

„Sünni ja

Mustpeade maja

laulud“

surma

YXUS Ensembleja Iris Oja (metsosopran)
KuldarSink. „Surma ja sünni laulud“ F. G. Lorca tekstidele
Kuldar

Singi hilisloomingust pärinevat

vokaalmuusika üheks
araabia helilaadidel

mõjusamaks

kirge

järgib

meditatiivse

on

ja

sünni laulud"

hispaania

keelt

(üldse väga paljusid keeli,

tekstinüansse detailselt. Tsükkel

on

kirglikele

viieosaline vokaaltsükkel

peetud

Eesti

luuletekstidele loodud

metsosopranile ja

sh sanskriti

keelt)

hästi

ning

põimib mänglevalt jõulist paatost ja ekspressiivset

kõlamaailmaga.

„Pealkiri „Surma ja sünni laulud" ei tähenda mitte ainult üksikisiku

ringkäiku ja

(1985–1987)

Federico García Lorca

põhinev, tugeva hispaania koloriidiga

instrumentaalansamblile. Sink tundis
tema muusika

tsüklit „Surma

teoseks. See

kordumist. Sünd

Koostöös Eesti Muusika

ja

surm

–

elu kaks äärmust

–

surma

ja sündi,

vaid tervet looduse

tasakaalustavad teineteist."

ja

elu

(Kuldar Sink)

Päevadega

T 17.

aprill

kell 19 Estonia kontserdisaal

K 18.

aprill

kell 19 Vanemuise

kontserdimaja

„Eliitkontserdid. Peterburi sillad“
Eesti Akadeemiline

Vaskpillikvintett

Balázs Nemes(trompet, Ungari/Saksamaa)
Ewald. Kvintett
66

nr

3

Grigorjeva. Uus teos (esiettekanne)
Šostakovitš. Džässisüit, valss nr 2
Eesti Akadeemilise

Vaskpillikvinteti

moodustavad Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri

orkestri

parimad mängijad. Nendega koos astub lavale ungarlane
Raadioorkestri soolotrompetistina. Õhtu täis sära ja virtuoossust
Koostöös Eesti

N 19.

aprill

ja Rahvusooper

Estonia

Balázs Nemes, kes töötab Frankfurdi
–

kõrgetasemelist vaskpillimuusikat.

Interpreetide Liiduga

kell 19 Pärnu

kontserdimaja

T 15. mai kell 19 Estonia kontserdisaal

„Eliitkontserdid. Peterburi sillad“
Marko

Martin (klaver)

Brahms. Sonaat

nr

Liszt. Ballaad

2

nr

2

fis-moll

op. 2

Tšaikovski. „Dumka“ op. 59

Prokofjev.

Sonaat

Koostöös Eesti

L 21.

aprill

nr

2 d-moll op. 14

Interpreetide Liiduga

kell 18 Teaduste Akadeemia saal

Nadja Lesaulnier (klavessiin, Prantsusmaa)
Scarlatti

ja

C. P. E. Bachi sonaadid

Noorema generatsiooni muusik Nadja Lesaulnier

on

loomingulise basso continuo mängijana. Lesaulnier
Baroque asutaja.
kõrgtasemel
Koostöös

Ta osaleb

regulaarselt

ka barokkviiulit, -tšellot

Klavessiinifestivaliga

ja

tuntud soolo- ja kammermuusikuna ning samuti
on

ansambli Les Ombres ja duo Le Petit Concert

Lissabonis tegutseva barokkorkestri Divino
-kontrabassi.

Sospiro

töös

ning

valdab

hooajakava

T 24.

aprill

kell 19 Vanemuise

K 25.

aprill

kell 19 Jõhvi

K 25.

kontserdimaja

aprill

kell 13

ja

19 Pärnu

kontserdimaja

Tšaikovski „Uinuv kaunitar“

kontserdimaja

N 26.

aprill

kell 19 Estonia kontserdisaal

Eesti Rahvusballeti etendus

R 27.

aprill

kell 19 Pärnu

Koreograafia

kontserdimaja

Marius

Petipa

„Oratorio“

Uusredaktsiooni

Muusikaline Balti kett

Kunstnik Peter

Docherty (Inglismaa)

Koostöös Eesti

Rahvusballetiga

koreograaf-lavastaja

Toomas Edur

Eesti Rahvusmeeskoor
Leedu Riiklik Kammerorkester

Dirigent

Mikk

Üleoja

Tüür. „Questions ...“

Janulyte,

Ešenvalds

R 27.

jt

aprill

kell 19 Tallinna Filharmoonia

Mustpeade maja
Balti

riigid

Kava

on

ühendavad

muusikaline

ajaloolise tähtpäeva puhul jõud.
kingitus Eesti, Läti ja Leedu 100.

sünnipäevaks.

Koos Erkki-Sven Tüüri teosega kõlavad

kontserdil Läti

ja

on

loodud

kõigis

Leedu

heliloojate uudisteosed,

just riigi sünnipäevaks.

kolmes

riigis,

Lätis

on

Pierre

Hantaï(klavessiin, Prantsusmaa)

Koostöös

Klavessiinifestivaliga

mis

Kontserdid toimuvad

orkestriks Sinfonietta

Rīga.

L 28.

aprill

kell 16 Väravatorn

Hortus Musicus
Kontsert

on

pühendatud

eesistumisele
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ning

Eesti

Eesti

Euroopa

Vabariigi

100.

Liidu

Nõukogu

sünnipäevale.

„Ärka, põhjatuul“
Traditsiooniline

juudi-ja

klezmermuusika

14.05.2018

12:08:54

hooajakava

XI

Jõhvi balletifestival
27.

P

29.aprill

kell 11.00-16.00 Jõhvi

kontserdimaja,

Salva saal

„Me

K 2. mai kell 10.30 Jõhvi
Kontsert

Meisterdamise töötuba
68

kogu perele

armastame balletti!“

Juhendajad

Tiina

Tamberg, Tatjana

aprill

–

5. mai 2018

kontserdimaja

kõige pisematele

„Beebiballett“: Rossini, Tšaikovski, Delibes,
Strauss

Petšeritsa

Ooper-Kvarteti

esituses kuuleb klassikalise

muusika

mis sobivad hästi nii beebidele

pärle,

esimese kontserdielamuse saamiseks kui ka
P 29.

aprill

Laste

kell 16 Jõhvi

kontserdimaja

balletigala

väikelapsed

Laval kokku üle 200
Gala kunstiline

juht

lapsevanematele
Koostöös

balletilapse

nautimiseks. Oodatud

vanuses

0–3

on

a

Rahvusooperiga

Estonia

Maria Goltsman

K 2. mai kell 11 Jõhvi
T 1. mai kell 16.30 Jõhvi

kontserdimaja

kontserdimaja

kammersaal

„Balletilugu“

Moe-show

Embassy
Ketlin

of Fashion

Bachmann) ja

(Aldo Järvsoo,

Riina Põldroos,

Oksana Tandit.

Kava esimeses

ja

osas

õpitakse

tundma balleti

pooles

saavad

lapsed proovida

ja varvaskingi ning õppida

balletiseelikuid

Eesti Rahvusballeti

tantsijate juhendamisel selgeks
T 1. mai kell 19 Jõhvi

kontserdimaja

ajalugu

vaadatakse erinevaid balletinumbreid. Teises

Koostöös

Rahvusooperiga

ühe tantsu.

Estonia

Nacho Duato lühiballettide õhtu
Peterburi Mihhailovski teater

„Sõnadeta“
Koreograafia:

N 3. mai kell 19 Jõhvi
Nacho Duato

/

muusika: Franz

Schubert

„Kratt“
Ballett kahes vaatuses

„Duende“
Koreograafia:

Nacho Duato

/

muusika: Claude

Nacho Duato

/

muusika:

Debussy
„Metsas“
Koreograafia:

kontserdimaja

Eesti Rahvusballett

Heitor Villa-Lobos,

Wagner

Tiso

Koreograafia:

Marina Kesler

/

muusika: Eduard Tubin

hooajakava
L 5. mai kell 19 Jõhvi

K 9. mai kell 16 Estonia kontserdisaal

kontserdimaja

N 10. mai kell 19 Kullamaa

Moskva Balletiteater

kultuurimaja

Eesti Rahvusmeeskoor

Dirigent Ülle Tuisk

„Kreutzeri sonaat“
Libreto: Britta Johnson (Kanada) / muusika: Gity
Razaz (USA)

Silmapaistva noore koreograafi Robelt Binet´
kaasaegne tantsu lavastus Lev Tolstoi samanimelise

R 11.mai kell 19 Jõhvi

jutustuse ainetel.

Krasnojarski akadeemiline

„Equus“

sümfooniaorkester

kontserdimaja

Hooaja lõppkontsert

Koreograafia: Anastassia Kadruleva, Artjom Ignatjev /

Eesti Rahvusmeeskoor

muusika: Aleksei Aigi

Dirigent Vladimir Lande

„Equus“ (lad hobune) paotab

ust tantsumaailma

varjatud poolde, näidates millise ennastületava töö

L 12. mai kell 18 Kadrioru Kunstimuuseum

tulemusena sünnib sundimatuna näiv ilu.

„Klassikatähed“

ess grace.

Marten Altrov (klarnet)
Merike Heidelberg (vioola)
Kristiina Rokashevich (klaver)

N 3. mai kell 19 Estonia kontserdisaal

Mozart. Trio Es-duur („Kegelstatt“) K.498

„Klaveriõhtu“

Olga Kern (Venemaa/USA)
Rahmaninov, Gershwin, Skrjabin, Balakirev

L 12. mai kell 19 Vanemuise

kontserdimaja

P 13. mai kell 17 Kadrioru loss

Vene ja Ameerika autorite kava Vene ja Ameerika

„Helisevad šedöövrid Kadriorus“

esitajalt: 19. ja 20. sajandi vaimukad ja hõrgud

Heili Rosin (flööt)

klaveripalad, suurteoseks Balakirevi klaverifantaasia

Indrek Leivategija (tšello)
Tatjana Chernicka (klaver)

„Islamei“

–

Olga Kern

võimas idamaateemaline fantaasia.
on oma

põlvkonna staarpianist, tõeline

Debussy. „Süürinks“

maailmanimi, keda ootavad publiku ette juhtivad

Debussy. Sonaat tšellole ja klaverile d-moll

kontserdisaalid ja festivalid. Tšaikovski ja Rahmaninovi

Françaix. Trio flöödile, tšellole ja klaverile

suguvõsast pärit muusik võlub

Mendelssohn. Trio d-moll op. 49

veenva

kirglikkuse ja

vapustava tehnikaga. Kontserdisarja kuraator Ivari Ilja

Kunstiteos: Väino Kunnas. „Punane tants“ (1927)

Kunstiajaloolase sissejuhatus: Kerttu Männiste
R 4. mai kell 19

Vanemuisekontserdimaja

P 6. mai kell 17 Kadrioru loss

Elmira Darvarova (viiul, USA)
Vassili Lobanov (klaver, Venemaa)
Kontserdi korraldaja Loovüksus

MTÜ koostöös

Eesti Kontserdiga

Prantsuse 20. sajandi muusika kava

on midagi
heligurmaanidele. Debussy tšellosonaat on kõige

kaunim ja hõrgum teos, mis tšello-klaveri duole iganes
kirjutatud. Pärast kolme peenutsevat lugu mõjub
kava lõputeos, Mendelssohni trio, oma virtuoosse
romantismiga vägagi elujõuliselt ja maalähedaselt.
Noorte esitajate rahvusvaheline koosseis tõotab
kõrgekvaliteedilist musitseerimist.
Koostöös Kadrioru kunstimuuseumiga

L 5. mai kell 16 Väravatorn

Hortus Musicus
„Baroki suurmeistrid“

Corelli, Vivaldijt

R 18. mai kell 19 Vanemuise

kontserdimaja

Vanemuise kontserdimaja ja Vanemuise
sümfooniaorkestri lõppkontsert

Dirigent Paul Mägi
L 5. mai kell 18 Kadrioru loss

Tõnu Kõrvits. Uudisteos sümfooniaorkestrile

„Silmitsi Bachiga“

ŠostakovitŠ. Sümfoonia

nr

10 e-moll op. 93

Lisa Kawasaki (traversflööt)
Ele Raik (barokkoboe, oboe d'amore)

Eesti Kontserdi ja Vanemuise teatri koostööprojekt

Saale Fischer (klavessiin)
Ansambel Floridante

Sissejuhatus: kontserdisarja kuraator Toomas Siitan

L 19. mai kell 16 Väravatorn

obligato-klavessiinile h-moll
BWV1030; partiita sooloflöödile a-moll BWV1013; oboe
d'amore'i kontsert A-duur BWV 1055R; Brandenburgi
kontsert
5 D-duur BWV 1050
C. P. E. Bach. Sonaat oboele ja basso continuole g-moll Wq 135

Hortus Musicus

J. S. Bach. Sonaat flöödile ja

nr

„Kolm vaest poisikest“ („Trois pauvres garcons“)
Prantsuse renessanss-ja barokkmuusika

69

Soome
Eesti

100

Rahvusmeeskoor

esines

koos

Soome

Raadio

Sümfooniaorkestriga 6. detsembril
So
juubelipidustuste tähtsündmusel
Musiikkitalos.
Helsingi
Aplausi palvel jäädvustas kogu kontserdipäeva sündmused fotograaf ja Rahvusmeeskoori laulja Jaan Krivel.
me

Fotod:

APLAUS I TALV 2018

JAAN KRIVEL

Tööpäeva algus

kell 6.45 Tallinna sadamas

71

Dirigent Hannu Lintu

Ühisproov

Soome

Tehnikaülikooli meeskooriga

eestikontsert.ee

Hortus

45

Sel

sügisel

tähistas

Ho

juubelit,

seerimise

45.

kematult

tänini

olle

Musicus koosmusit-

omalalal

tegutsev ansambel

vanim

kat-

Ida-Euroopas

ja üks väheseid nii pikaealisi terves maailmas.
Juubelikontsertide seeria algas kolme kontserdiga
Iisraelis, jätkus Peterburis, Moskvas ja Istanbulis
ning kulmineerus nelja kontserdiga meie kontserdimajades.

72

Fotod: PEETER LANGOVITŠ

Jüri Leiten

APLAUS I TALV 2018

ja

Andres Mustonen

Palgalisi tantsuartiste Hortusel pole.
Kõik tuleb ise teha

73

Hortuse raudvara Ivo Sillamaa

positiivorelil

Enne

juubelikontserti

Musicuse uut

Estonia kontserdisaalis esitleti Hortus

heliplaati.

Plaadi

produtsent

Peeter Vähi

eestikontsert.ee

Kolumn

Kultuur

ja loovus

tiivse muutuse

posi-

–

Me

algataja

ühiskonnas
Festivali Tallinn Music Week
tuuri
21.

novembril

agen-

ja

Brüsselis

tel

Hariduse,

2017
Noorte, Kultuuri ja

nitada

veendunud, et
on ühiskonna, riikide,

kultuur

ja

ole

lin-

ja kogukondade jaoks muutev
jõud. Sellest ka minu järgnev lugu.
aastal

2009.
Tallinn Music

sõpradega

ja anda hoogu
pordile. Algusest peale

meie

tut-

kus

ees-

ne

helisi võimalusi enamatele. Aastate
oleme

jooksul

et

Oleme
kui sul

see

on

kandev hääl

kaasneb

kogus jälgijaid,

Hetkel,

vastutus.

muutub

–

tegemist.

Meil ei ole

sajaprotsendilisi garankindlasti on meil
vaja
aga
rohkem julgust
riskivalmidust.
tiisid,

ja

Narva

sünnipäeva-aastal

Ühiskond, mis põhi-

võtame

hiljutistele algatustele ning

ette

uue

algatuse.

festivali Narvas. Tänu Narva

uut

Kultuuriministeeriumi
mitme

ja loomekogukonna

riigi

välisesinduse

vusele oleme täheldanud seal muutusi. Narva, millele
viidati hirmu külvavates
nale Venemaa

piiril,

tege-

samm

enam

kaugusel

et

sellisel

kujul

nagu

ei tule

nõukogude ajal,

kunagi

Narvasse

Peterburi.

miljoni elanikuga
Narva
positiivse muutuse vedajaks
ning loomemajandus.
on

5,3

võiks olla kultuur

Eesti, kas

vatsioonilabor
säravamaid

ja

Narva võiks olla

Lisaks

paistvust,

–

koht,

Euroopa

kus talendid katsetavad

uuenduslikemaid

enesestmõistetavale
uutele võimalustele

teeritud mõtlemist

APLAUS I TALV 2018

tulla

– Põhjamaade

–

peame

algatuste pealekasvu.

–

ning

võrdsete

on

võimaluste

eduloo üks alustalasid. On

põhimõte

oluline,

et

ühis-

konna

löövad võrdselt kaasa ka kõikide siin elavate
arengus
rahvuste
kultuuride esindajad
loomekogukond

ja

ning just

võiks aidata ka
Mida väiksem
Võib-olla
rivaldkonna

julgelt

on

soolist

ühiskond,

võrdõiguslikkust

seda

otsustavam

on

edendada.

iga

panus.

just Narva see paik, kuhu kujuneb kultuuinnovatsioonilabor, mis käivitab uuele elule
on

kogu linna ja loob
kogu Euroopale.

sellest

eeskuju- ja inspiratsioonimudeli

Tulevik tahab

tegemist

lahendusi?

oma

kõige

Kuidas

seda

rohkem

tõhusust,

ja pikaajalisele mõjule

teadlikult soodustama

muutuste

mid ei kao maailmast: ränne,

lävel. Tõsised probleevananev

elanikkond,

tungiv vajadus uute oskuskõige tähtsam, kliimamuutused.

automatiseerimine,
te

järele ja,

mis

Muutused ei ole

Seda

kunagi mugavad.

olema valmis looma uusi loovaid

enam

peame

lahendusi,

võtma

kasutusele innovatsiooni

ja riskima. Loomesektor
võib meie riikidel ja linnadel aidata areneda, luua
uut sisu ning tekitada sellest süda, mis pumpab elu
Loomevaldkonna

loovsektori inno-

saavutada?

väikeste

võib

end ümbritsevasse keskkonda.

Eesti kui innovatsiooni ja Loovuse labor
Kas

idee

vundamendiks

Me oleme põhjalike

selge,

tagasi. Küll aga võiks Narvast
saada rahvusvaheline loovkeskus, kus tööstushooned leiavad
endale uue elu nutikate loovettevõtete, kunstiprojektide
ja
km
innovatsiooni kaudu. Ida-Berliini efekt, millest vaid
150
tööstus

parim

teviisi

sammult läbi elama

muutust.

On

et

soodustama mõtlemist,
peame
ükskõik kust
selle mõt-

varem

pealkirjades kui süngele tööstuslinhakanud

on

luuak-

mõistad,

kõik.

2018 alustame

Septembris

kus

arendatakse ideid.

ja võtma riske

innovatsioonil, sidususel, julgusel, võrdsetel võimalustel
ja kestlikkusel. Meile pakub huvi lahendada tegelikke
probleeme ja rakendada teadmised ja oskused paremate
võimaluste
ja targemate lahenduste loomiseks. Meid huvitab
eri valdkondade, osapoolte
ja kultuuride vaheline koostöö,
mis kaasab erinevaid oskusi
ja pädevusi.

linnavalitsuse,

ja

Tulevik tahab

neb

10.

väi-

Peame looma võimalusi
ka

sellega

Meid huvitab tervikvaade ühiskonnale.

TMW

ja

kus läbikukkumi-

aktsepteeritud,

on

Me

74

ideede

et

arvestatav

mil seda

mõnes mõttes

Uus suund

ja

Ei

Kreenholmi loomelinnak!

tulemuslik.

jõudnud äratundmiseni,
on

turvalist,

võimalusi

se

näinud,

just

algatustest.

saanud rahvusvaheliselt

katsetustsoonid,

Foto: LAURA KALLASVEE

märk olnud luua rohkem rahvusva-

olnud meie artistidele

uutest

digiriik.

Sellist

muusikaekson

inno-

keprojektide inkubatsioonifaasiks
vajalikku ruumi saab luua loomelinnakute, pilootprojektide, uute
koostöövormide või kogukonnaprojektide kaudu. Need oleksid

muusikatööstus saaks avastada uusi
talente

Selle

idufirmasektor:

ja

on

tuntud

Weeki.

festivali, kohtumispaiga,

vustava

Eestist

koos

luua eesti muusikat

Soovisime

ideedel.

ju juhuslik see, et just väikesest,
aastat
tagasi taas iseseisvunud

25

nade

Asutasime

just

väikestest

loovus

väiksema-

kõige

ja pöörasematel

vatsioon tekib tõenäolisemalt

põhjal
Olen

looma

meetodi tõhusust võib ilmselt kin-

Spordi Nõukogu
peetud inspiratsioonikõne

kohtumisel

teadlikult

aitaks kosuda ka

Helen Sildna

Shiftworks asutaja

peame

tegutsemisruumi. Turvalise, hinnangutevaba keskkonna, mille
baasväärtusteks on usaldus,
empaatia
ja võimalused. Keskkonna, mis

läbi-

orien-

uute

ja

pikaajaline mõtteviis peaks olema
eelkõige uute võimaluste loomisele ja rohujuuretasandi julgustamisele. Me kõik peaksime tõsisemalt mõtlema,
millist väärtust lisab meie
tegevus ühiskonna tervikpilti,
milline on meie loodud jalajälg.
Muutusi, mida soovime näha, tuleb teadlikult algatada.
Iseenesest ei juhtu mitte midagi.
suunatud

Head
mist!»

uut aastat

ja

hakkame tööle

–

tulevik tahab

tege-
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