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SÕNATEATER

EESTI

šimpansite uurija Jane Goodall ütleb, et keel ja kõne eristab meid loouudis, kuid ikkagi vajalik meeldetuletus. Goodall on palju teinud, et mõis-

Maailmakuulus
mast. See ei ole

taksime loomi kui erinevaid isiksusi. Ka šimpansid teevad tööriistu ja oskavad suhelda,
kuigi~ žestide~ ja~ häälitsuste~abil.~ Aga~ tänu~keelele~ja~ kõnele~ võime~ õpetada~ lapsi~ ja~ ka~ täis-

kasvanuid, suudame luua kultuuri, milleks loomad ei ole võimelised.
Oli aeg, mil Eestis
mat.

Kõik need

on

räägiti sõnateatrist. Selleks,

võõrsõnad. Teater kui mõiste

teater erines küllaltki

et eristada

on

balletti, ooperit ja

tulnud Kreekast. Kuid

draa-

tolleaegne

areen ja väga palju vaatajaid. Meie
järglased. Näitlejad kasutasid maske, mis olid ka

palju praegusest. Kõigepealt

vabaõhuetendused on praegu selle teatri

ruuporiteks. Oli koor ja näitlejad, kes esitasid nii kangelasi kui ka jumalaid. Nüüdsetes
etendustes
hääled

on

aga

väga harva koor, räägitakse ansamblist, mis tegelikult ongi koor, kuigi

Aga kas ka inimesed on erinevad? Tihti
jud, kes sulavad ühtlaseks massiks selles nn ansamblis.
on

Keel

erinevad.

on

lihtsalt labased

meid uute elamuste ja kogemustega, uute

ligi, nii labane,

et ei rikasta mitte kedagi.

mõtet. Meie suhtlemine

Ja kui

sest

on

leitud,

elu tulnudki kosmosest? Kes teab? Mitte
Meie praeguses teatris

maad-

see

elu

on.

midaElu

on

Me

et eluelemente

on

ka kosmoses. Ja äkki tõesti

keegi…

püütakse leida keelt, mis oleks arusaadav ka võõramaalastele.
kujundeid ja mõnikord lausa rohkem tantsitakse kui räägitak-

põeme alaväärsuskompleksi, jah, oleme oma keele vangid, tahame sellest pääseda ja

selleks leiutame vahendeid, et

pääseda ka välislavadele. Meile ei piisa olla EESTI teater,

tahame olla maailmateater. Kuid
ei pääse

enne,

ikkagi

on

meie teatri keeleks EESTI

kui elab siin maal veel üks eestlane.

KEEL ja sellest me
Räägitakse meie rahva kahanemisest

ja lõppemisest. Seepeaks eriti innustama eesti teatritegelasi õppima tundma
selles keeles ka kaalukaid mõtteid rääkima, loobuma argipäeva mentaliteedist

tasemele, kus võime rääkida teatrikunstist. Praegu
võõraid

ning kaotatakse

oma

Maailm
seitsme

on

hullusti korrast ära,

miljardi

on

aga enamasti

ning leida

tegelikult ei hooli meist keegi,

inimesi maailmas, üks

miljon

on

jahmerdada moevooludega, vaid mõelda

see

on

tegelikult tarvis.

sest meid

kübe, ja kui

vaja jälle
rahva

me

on

nii vähe. Üle

ei suuda seista enda

tõsta

ausse

peale, meie

SÕNATEA-

peale
põhi, millele toetuda. Muidu uhuvad meid sogased elumere lained kaldale,

pole muud kui liiv, millel midagi ei kasva.

äratada endas

keelt ja
tõusma

lobisetakse, kopeeritakse

Algusest peale läbi mõtlema, mida

eest, ei suuda jääda endale truuks, siis tõesti kaome. On
TER, mitte

oma

ning

nägu.

Me peame uuesti alustama.

kus

nii

müsteerium, keegi ei tea, kuidas elu alguse sai, kust üldse elu tuli. Nüüd räägitakse

Selleks kasutatakse videot,
se.

on

argipäeva suhtlemine kanda üle teatrisse,

ka lavalaudadel üleüldine mula, mitte elav suhtlemine, millest oleks ka

on

panspermiast juba julgemini,
on

primitiivse info
peaks ju rikastama

teadmistega. Kuid argipäeva keel

gi õppida. Nii räägitaksegi elulähedusest, mõtlemata selle peale, mis
aga

tegelasku-

meile suhtlemisvahendiks. Tihti aga kasutatakse keelt lihtsalt

vahetamiseks, millel ei ole mingit sügavamat

siis

on

pühadusetunne,

ilma suuremaid

lavastajaid

Jaan Tooming

et sellest sünniks

oma

saatuse

Me peame leidma endas

valgusallika, et
püha teater, millest unistas ka üks maa-

Peter Brook. Selle nimel

on

mõtet elada

ja ka teatrit teha.

Liivo

Niglas aprillis

Harri

Rospu foto

2018.

VASTAB
LIIVO NIGLAS
Vestlus toimus 16.

aprillil 2018.

Alustuseks ehk paar sõna
Sündisin
see

on

Keilas

lapsepõlvest ja kooliteest.
Jõgeval 2. novembril 1970. Elu esimesed neli

aastat elasin

lõpetasin sealse keskkooli, pärast seda, 1989. aastal

ajalugu õppima. Spetsialiseerumisele

—

kas

astusin Tartu

—

Räägi neist

töötan etno-

suunavatest reisidest veidi lähemalt.

Reisimine, maailma teistsuguste

peale oluline. Mäletan,
Fergana

orus

piirkondade nägemine oli mulle juba lapsest

et vaatasin väiksena uudistesaadet

puuvilla korjavaid usbekitare, ja mõtlesin,

Ja huvitav, et

mäletan

ma

paljudesse kohtadesse

ei

et

„Vremja”, kus näidati

voh, sinna tahaks

lapsepõlvest ka sellist frustreerivat tunnet,

pääse. Fergana

orgu

ma

ma

siis kümnendas klassis

Turkmenistani. Kui

ajal. Ülikooli

Siberisse sattusin

ma

läksingi peamiselt selleks,

ma,

oma

nii

tähtis ja

etnoloogiast

Nõn-

et maailma näha

ei teadnud

ma

ja reisida;

suurt

midagi.

võib öelda, Tartu-Tallinna rongis, esimese kursuse sü-

kursusevenna Indrek Pargiga, kellest teen praegu filmi.

on Liivol monteerimisel.
Toim] Indrek rääkis
soomeugrilastest, sugulasrahvastest ja põnevatest keeltest, millest mina

[Film tööpealkirjaga „Keelepäästjad”
õhinal

saa.

Kesk-Aasiasse,

siis ongi mul lapsest saati olnud kaks kirge:
poolt Siber, tundra. Siberisse jõudsin ma esimest korda

eriala ei olnudki sel hetkel

gisel. Sõitsin koos

esimest korda matkama

järele mõelda,

ühelt poolt kõrb ja teiselt
ülikooli

sattusingi

min-

et mina

Nõukogude Liidu kodanikuna

võib-olla pääsen, kui väga tahan, aga Pariisi ja Indiasse, sinna kanti ei
da

Ülikooli

saada kunstiajaloolaseks või etno-

aitasid suurel määral kaasa kooliaegsed reisid. Praegu
graafiks
loogia teadurina Tartu Ülikoolis ja üritan ka oma doktoritööd teha.

na.

Õvanurmes,

Tabivere lähedal, siis kolisime Keilasse, vanemad elavad siiamaani seal.

—

tol ajal suurt midagi ei teadnud, aga kuna need tundusid eksootilised ja asusid
kaugel, pakkusid nad huvi. Leppisime Indrekuga sealsamas kokku, et lähema

paari-kolme kuu pärast

reisime mõne

rast esimest eksamisessi

sõbra Jüri Ruudu ja
me

sugulasrahva juurde, ja talvevaheajal pä-

kampa ka ühe Indreku vanema
Põhjarahvaste Pedagoogilisest Instituudist Peterburis võtsiläksimegi.

Kutsusime

kaasa ka ühe mansi tüdruku Veera. Ja
Olime seal kuu aega ja naastes oli

läksimegi manside juurde.

selge,

et kohe tuleks uuesti minna. Suveva-

heajal läksime Arhangelski oblastisse ja Kolgujevi saarele. Hiljem läksime Indrekuga veel kord Siberisse,

siis

juba rohkem põhja poole,

Jamali poolsaarele. Sel reisil kohtusin

ma

nii

jõudsime välja
Vellaga. [Metsa-

et

esimest korda ka Juri

neenets~Juri~Vellast~on~Liivo~teinud~kaks~filmi,~„Juri~Vella~maailm”,~2003~~ja~„Armastuse~
maa”,

2016.

—

Reisimine

Toim]
et jalgsi me väga palju ei matkanudki, põhiline oli
peale hääletamine talveteedel ja ka helikopterite peale hääleta-

nägi välja nii,

rongisõit, autode
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mine. Tol

ajal nägi reisimine ju välja nii, et reisisid sinna, kuhu oli võimalik pääseda, kuhu mingi transport läks. Algul teadsid enam-vähem suunda, et kas lähed

põhja

või itta või

lõunasse, ja

peal vaatasid edasi.
juba kolm Siberi-reisi ära teinud, läksime Ind-

siis tee

1991. aasta suvel, kui olime

rekuga kahekesi Ameerikasse.

Bostoni lähedal Harvardi

Ülikooli juures oli üks

põliselanikke kaitsev organisatsioon Cultural Survival ja meid kutsuti
batahtlikeks.

Tudengilaenu

eest saime viiskümmend

sinna

dollarit, Indreku isa,

va-

suur

Antarktika uurija Vello Park ka natuke toetas ja saimegi sõita Moskvasse ja sealt
lennata kümne dollari eest
neid

oligi

vist kogu

Magadani, kust avastasime tšarterreisi Alaskale
ajaloo vältel ainult paar-kolm tükki. Alaskal töötasime kolm
—

kuud metsas, lõikasime püüniste

panemiseks teid

kelle mootorsaani ja koerarakendi

remees,

sisse. Elasimegi metsas; pejaoks teed tegime, viskas meile oma

lennukist vahepeal toitu ja bensiini. Metsas teenisime viissada dollarit, mis läksid
lennukipiletiteks Bostonisse, kus töötasime vabatahtlikena taas mitu kuud. Seal
oli kõik tõeliselt põnev; elasime Harvardi antropoloogiaprofessori David Maybury-Lewise juures, kellel pidevalt mitmesuguseid põliselanikke külas käis. Siis
elasime veel kuu aega zuni indiaanlaste
Nii et olin peaaegu aasta otsa ära.

peal olid lihtsalt mõned kuud,

hulgas, seejärel seiklesime Mehhikos.

Ülikooli ajal elasingi ühest

mil tuli ka

reisist teiseni. Vahe-

õppida ja natuke raha koguda. Ja

remate reiside kõrval läksin ikka kevadel ka

suu-

kuhugi kõrbesse matkama ja sügisel

Gruusiasse viinamarju sööma ja veini jooma.

jaoks filmi ja visuaalse antropoloogia?
lõpetasin ülikoolis baka. Aasta hiljem läksin välitöödele Jamali poolsaarele.

Millal avastasid enda
1995

1991 olin sattunud paariks nädalaks elama sealse Jar-Sale sovhoosi põhjapõdrakasvatajate seitsmenda brigaadi juurde. Nüüd sain neid taas külastada. Nendest

tegin ka

oma

Kui taust
ne
on

magistritöö ja

teise filmi

„Brigaad” (2000).

paari sõnaga veel lahti rääkida, siis Jamali tundras

on

traditsioonili-

põhjapõdrakasvatus kindlasti paremini säilinud kui mujal maailmas. Eluviis
seal samasugune, nagu ta oli 100–200 aastat tagasi.

rakasvatajate rühm, ja sovhoos

on

brigaadide liikumist rändeteedel. Koordineerida
olla

Brigaad,

see on

põhjapõd-

neile raamistikuks, mille abil koordineeritakse

palju, Jar-Sales oli neid kahekümne ringis,

on

aga

vaja,

sest

põtru

on

brigaade

ei

pruugi

palju, ühel brigaa-

dil võib neid olla neli-viis tuhat, ja karjuste üks põhilisi ülesandeid ongi vältida
põhjapõdrakarjade segunemist. Põder on kariloom ja kui kuskil paistab suurem

kari,

siis nad

saamine

on

ikkagi liiguvad selle

suunas.

Segunenud karjast

oma

põtrade kätte-

aga ränk töö.

Brigaadi juhib brigadir ja
kuni üheksa karjust. Ja seal

tema alluvuses on, sõltuvalt

on

säilinud päris nomadism

—

karja suurusest, neli
põhjapõtru kasvatav

rühm reisib

aastaringselt. See tähendab siis, et pered on samuti kaasas, naised ja
lapsed, kes veel koolis ei käi. Suuremad lapsed, kes koolis käivad, elavad üheksa

kuud aastas internaadis. Naiste ja meeste tööd

vad

on erinevad. Mehed tegelekarjakasvatusega ja käivad kalal. Naised teevad koduseid töid, õmblevad

riideid, teevad süüa; nende ülesandeks
Seal
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ma

siis

tegin

oma

on

ka

püstkojad püsti

panna.

välitöid ja kirjutasin, aga kirjatöö oli mulle väga

vaeva-

line. Samas tegin ka fotosid ja hiljem ütlesid mitmed inimesed neid
et

jah, nüüd

tekstis

me saame aru,

sa

pilte vaadates,

oled tahtnud öelda, aga miks

sa

ei

seda

saa

väljendada? Mulle oli seal elades põhiline just esteetiline elamus. Kõik

avarus, inimeste

mulle

mida

on

näod, põdrakarjad

aeg meeldinud

kogu

film,

—

et

see

see

oli ilus. Ja siis ma äkki teadvustasin, et

see on

mulle meediumina kõige südamelä-

hedasem. Eraldi pean siinkohal tänama Eva Toulouze’i

tõlkija

[etnoloog, fennougrist, tõlk ja
Toim], kelle julgustusel ja toetusel taotlesin ja sain Kultuurkapitalist toe-

—

tust, et minna õppima Pariisi, Ateliers Varani dokumentaalfilmide režissööriks.
Kursus oli
ei ole

ma

mera

lühike,

kunagi

kestis ainult üksteist nädalat, aga tohutult intensiivne

see

nii

palju õppinud… Esimesel päeval öeldi sulle tere,

—

anti kaa-

pihku ja saadeti filmima seda, kuidas tänaval autosid pargitakse. Kõik käis

praktika. Kursuse lõputöö ja ühtlasi minu esimene film kandis nime
„Aga kitsed?” (1998). [Teemaks ühe perekonna ees seisev valik, kas jääda pereettevõtainult läbi

pidama või loobuda sellest ja kolida linna. — Toim] Seda
algul ka kõvasti sõimata, et mis jama ma ajan, mingid nunnud kitsed…

tena väikest kitsekasvandust

tehes sain

Nemad tahtsid rohkem sotsiaalseid

probleeme näha.

Kuna

vahepeal

oma

töö

kulgemist ka

Catherin Rascon, kelle käest
kui nad
et

lõpuks valmis

etnoloogi

Seos

on

film

—

arusaadav,

aga

Ma tahtsin näidata selle

ma

näidanud,

ma

juhendajatele

aga mul oli väga hea monteerija

õppisin väga palju

ma

filmi vaatasid,

sest

siline maailm, milline

eriti ei

prantsuse keelt

ma

väga hästi ei osanud ja karjumine mulle ka ei meeldinud, siis

—

kuidas film toimib

jäid nad rahule ja ütlesid,

et

—,

ja

jah, kohe näha,

pöörasin tähelepanu detailidele.

ava

seda siiski lähemalt.

perekonna, nende

on see

inimeste maailma. Milline

emotsionaalne maailm, millised

füü-

on see

probleemid seal

on.

Lihtsalt anda vaatajale väike aken. Ja mind isegi ei huvitanud lahenduste pakkumine või

optimaalsete käitumisviiside väljaselgitamine. Oluline

on

näha,

mõista

ja edasi anda seda, kuidas elavad inimesed sinu omast erinevas keskkonnas.
Tundub,
Jah,

ma

aitab

see

et selline autorihoiak

arvan,

ka

et kui

omaenese

vaatajal tekiks mingi

sa

on

vaatad

sulle

hoopis

omane

tänaseni.

teises kultuuris elava inimese

elu paremini mõista. Oluline

seos

nende inimestega

—

filmi
on, et nii

empaatiavõime

on

elu,

siis

autoril kui ka
dokfilmis üks

olulisemaid asju.
Minu

pääseda

jaoks ongi

nii reisimise

kui

filmitegemise üks impulsse alati olnud

teiste inimeste maailma. Just selles mõttes, et saada

vaatamise viisist, sellest

maailmapildist

aru

soov

nende maailma

või situatsioonist, kus nad enda arvates

Ja kuidas nad seda tajuvad. Mida tähendab selle indiaanlase või

põhjapõdrakasvataja jaoks olla ühes konkreetses kohas, ühes konkreetses ajahetkes. Mis on
on.

nendele tähtis, mis vähem oluline ja mida tähendab siis selles maailmas elamine
kõike seda
on

minu

Inimene

ma

olen

püüdnud ka

oma

filmides edasi anda. Ja

ma saan aru,

et

—

see

jaoks sellisena ka subjektiivne. Filmi tegemine, see on nagu reisimine.
kipub alati tegema üldistusi selle pinnalt, mida ta on kogenud ja mida ta

tunneb, ja arvab,

et kõik elavad samamoodi.

Eestiski neid erinevaid maailmu väga

Aga tegelikult

on

meil siin väikses

palju.
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Põhjapõdrakasvatajate laager. Jamali poolsaar 1996.

Kogemuse aspekt on seega tähtis mitmes plaanis?
Nojah, filmimine sunnib pingutama nii selleks, et mõista, kui ka selleks,
anda. Just

see

edasiandmise

Kõrvalt vaadates tundub, et mis seal siis ikka,

kohapeal

lihtsalt

on,

suuna

etnograafilised filmid
dokfilmid

kogemuse

—

on

—

et edasi

vajadus sunnib endas kõike väga selgelt töötlema.
oma

mis

kaamera

tähendab,

sa

ju filmid

või üldistad

kuhugi ja… Aga

et need

ikkagi need, kus nägemus jõuab

ma

seda,

arvan, et

mis

head

peavad olema ühtlasi ka head
minuni läbi

filmitegija isikliku

või filtri. Ja selline edasiandmine ei tähenda üksnes intellektuaalset

peale olulisele ja seda ka filmin, aga ebakaugel sellest. See, kuidas ja kui lähedalt või mis nurga alt sa

mõistmist, et oot-oot, praegu sattusin
olulist ei filmi…

filmid, millele

sa

tähelepanu pöörad,

see

Ma olen seda nimetanud ka kõhutundeks

misel
seda

mingeid, just neid otsuseid,
sa

juba tead,

et need

on

kõik toimib tihti
—sa

isegi

ei

aga tol hetkel, kui

õiged.

Et

sa

mingil teisel tasandil.

saa aru,

sa

miks

sa

teed filmi-

neid teed, või isegi

enne

lähed kaasa tolle sündmuse sisemise

loogikaga, sündmuse endaga. Ja see, mida nõnda edasi antakse, on filmitegija
kogemus filmitavate kogemusest. Kuidagi nii, et autori subjektiivset (maailma)
kogemust kasutatakse

tema vaadeldud maailma mõistmiseks. Kaamera hakkab

minu meelest korralikult tööle alles siis

teaduslik väärtus

—,

tavate või filmitavate
n-ö
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kui

—ja nii on tal ka kinematograafiline ja
kujutamise juurde kuulub ka aktiivne osalemine uuri-

kogemuses. Ja see, et sa ei saa kunagi oma objekti kujutada
lõplikult neutraalselt, et kaamera ja filmija ei ole kunagi lihtsalt tehniline

Liivo

neenetsi

(keskel)

instrument, mis
ka

perekond.

Jamali poolsaar

1996.

jäädvustab mingit objektiivset tegelikkust, muudab sellise

antropoloogiliseks

—

filmiks,

mis

filmi

püüab inimtegevust analüüsida ja mõista.

Vaadates

su filme tundub mulle, et sa asetad vaataja mingisse maailma või
mingite sündmuste keskele ja lased tal siis neist vaatlejana osa saada. Nõnda
on su

filmid

oma

laadilt rahulikud

ja vaatlevad, isegi tasased, sellised, kus ka

ümbritseval keskkonnal lastakse võimalikult
Eks narratiivselt ju
mimise

kui

see

palju olla.
paratamatult struktureerid või jutustad mingit lugu —ka fil-

käigus. Mõned teemad on olulisemad kui teised ja mingit liini sa järgid,
jälle esile tuleb. Aga on tõsi, et ma pole kunagi teinud kitsalt narratiivset

filmi, kus lugu ja suund, kuhu minna, oleksid algusest peale üheselt teada. Selline laad mulle ei meeldi. Minu meelest
lähen kohale, oluline
reetselt

väga

on

saada

on filmitegemine ikka avastusretk. Ma
juurdepääs kellegi maailmale, aga mis seal konk-

juhtuma hakkab ja isegi milline

ei tea ega

filme võib

tahagi teada.

Minu arvates

on

tolle filmi sõnum, seda

on

ka siin üks

ma alguses
põhjus, miks mõningaid

pidada visuaalseks uurimistööks, visuaalseks antropoloogiaks,

teisi

aga mitte.

Vaatlevast lähenemisest n-ö suundumusena olen ma kindlasti väga

jutatud,
panu

samas

olen enda filmidesse

jätnud teadlikult

sisse ka

palju

pööratakse kaamera olemasolule ja minule seal taga. Ja eks kaamera

kohaloluga

mõnes mõttes alati

mõ-

hetki, kus täheleoma

juba sekkubki.
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Üks mu väga hea sõber Gary Kildea, Austraalia filmitegija, kes on ka visuaalse
antropoloogia ajaloos oluline kuju, tegi 80-ndate alguses filmi „Celso ja Cora”, mis

räägib ühest Filipiinidel Manila linnas elavast
väikest last. Pere
See film
kudki

on

on

on

väga

ja

vaene

film

näide väga õnnestunud dokist, mis

märkinud,

„Celso ja Cora”

et

milike võteteta. Kaamera

on

nagu

suutnud väga lähedalt filmida, olles

samas

on

väga intiimne, heas mõttes intiimne

pilk nende

sotsiaalpornoks. Meilgi

listlikumalt

tad, seda
eetilised
Minu

selge

sa

inimeste mitte

parem dokk

piirangud,
jaoks

—

nt

sõber ja mitte selline

siin arvatakse

vahel,

„piiluja”. See

maailma, ilma

inimeste

et mida rohkem

et

inimeste filmimist

ma

väldin kui

see

natura-

ja
just kõige kaunimaid käitumismalle ja instinkte

antropoloogilise

austus mitte ainult

aga ilma mängufillugu, mida filmitegija

minule selline naturalism väga ei meeldi. Mul

purjus

hea

on

kaks

mängufilm,

rullub lihtsalt lahti ehe eluline

ees

on

tehtud vaatlevas laadis. Kriiti-

on

on

läheks n-ö

abielupaarist, kellel

noorest

ongi sellest, kuidas nad seal Manilas elavad.

on

näi-

omad

vähegi võimalik.

filmi tunnuseks ka see, et seal

jälgitavate inimeste, vaid ka nende maailma

on

väga

vastu. See

sa ei hakka filmi või loo põnevuse huvides midagi väga konstmanipuleerima. Enda jaoks olen kasutanud mõistet „aus film”. See

tähendab ka, et
rueerima ega
ei

tähenda,
seda

ma

filmi tehes võimalikult vähe sekkuda. See

püüan

filmi vaatan, siis tunnen ära sellesama

ütlesid,

Jah, ongi
ponente

et sul

on

nii. Minule
on see,

et

kitsast

omad eetilised
on

piirid.

Kas

ongi

see

see

eetiline

ise otsuseid teha

hinnanguid anda. Filmitegija

saa

oodata,

et

see

geusklik vaataja saab selliste

piir?

ei

peaks

ja filmi tegelastele,

esitama

väga selget ja

kujutaks tegelikkust läbini objektiivselt.

ootuste

puhul pigem petta,

Ker-

sest teatavasti otsus-

kujutamisviisi üle

liselt ei teki.
di trend

—,

autor. Mängufilmidega sellist õige-vale probleemi tava(Mängufilmis ilmneb see siis —ja see on praegu ka Hollywoo-

kui filmi aluseks

ki ei tahaks

ma

ju

saame aru,

le saab siiski

—

dokumentalistikat taandada üksnes

milt võiks siiski oodata ka
me

based on the true
„tegelikud sündmused”
vaatajat tõe küsimustes eriti efektiivselt.) Siis-

on

story. Sellised filmid eksitavad

objektiivsuse püüdlust

subjektiivsusele. Dokfil-

esse

püüda läheneda.

kategooriad

on

se

notum. Intuitiiv-

ja et objektiivsuse-

See küsimus

on ka laiem. Kui me objektiivsuse
jõuaks kärmelt kätte kaos. Kui me

subjektiivsuse täielikult välistaksime, terendaks

mad

per

et ka dokfilme saab teha mitmel viisil

kriteeriumina üldse kõrvale heidaksime,
aga

et kui

olin, ja

tõlgendust.

Dokfilmilt ei

selt

ma

sümpaatne esteetilis-eetiline lähenemine. Selle üks kom-

vaatajale antakse võimalus

nende maailmale

tab

tähendab,

maailma, kus

kogemuse sellest.

oma

Sa

et

(oma)

ees

robotlikkus. Mõle-

olulised.

Mina ei ole selle vastu, kui dokfilmides lavastamist kasutatakse. Näiteks Jean

Rouch, tuntud prantsuse filmitegelane ja antropoloog, kes
ga

mõjutanud ka prantsuse

mesed

mängisid

lainet, tegi

iseennast või siis

vastavat kultuurilist
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uut

terve

mingeid

tegelikkust väga hästi

oma

rea

nn

on

oma

dokfilmide-

etnofiktsioone, kus

fantaasiategelasi. Tegemist

avavate

inion

filmidega, kus oli kasutatud

Neenetsid

n-ö

filmimaterjali

mängufilmi võtteid

avasid nad võib-olla
avasid omaenda
on

vaatamas.

Jamali poolsaar

1999.

inimestel lasti kaamera ees improviseerida. Ja sellega
nad
palju paremini seda maailma, kus nad tegutsesid
—

—

maailmakogemuse.

Või kuidas

me

muidu teaksime, millised

suurlinna

neid

agulis elavate vaeste noormeeste fantaasiad ja unistused, kui palju
mõjutavad näiteks Hollywoodi filmid, jne, jne. Seda kõike on n-ö puhta, la-

vastuslike stseenideta

Aga sellisel juhul
lites

on

kokku

Ükskõik

on

dokumentaalfilmiga väga raske edasi anda.
vaatajale ka vastav võttestik eelnevalt teada, mängureeg-

lepitud…

mis võtteid kasutada, kõik taandub viimaks

ikkagi austusele filmitavate

ja nende maailma vastu. Filme võib teha igat moodi, oluline
Et

filmitegija

ei lähe rääkima

lugu, mida ta juba

on

dust, kuidas Inglismaal teledokke tehakse. Toimetajad teevad
valmis, need litereeritakse tekstiks, siis

režissöör koos

kõige huvitavamad lõigud ja konstrueerib
teplatsile lähebki: lindistab
asju, kuni

sinnamaani

mingeid kindlaid
Ütleks nii,

et siis

mi, kus filmiime
kus sul

et

lugenud kirjel-

intervjuud
produtsendiga valib välja
varem

neist loo

uuesti needsamad

välja,

avastusprotsess.

ette teab. Ma olen

ja siis selle loo järele ta võtintervjuud, palub öelda neidsamu

palub filmitavatel tunda mingil kindlal hetkel ka

emotsioone. Ja seda nimetatakse samuti dokumentaalfilmiks.

on juba parem kirjutada, mitte filmi teha.
peaks sündima kaamera ees, kus sa ei tea,

Eriti dokumentaalfilmis

juhtuma hakkab,

puudub sündmuste üle kontroll.
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On sul neid imehetki filmides olnud?

Kindlasti, ja
mera ees

see

parem külg. Nendel hetkedel, kui kaajuhtuma ja sinul hakkab filmides tööle maagiline tunne, na-

ongi filmitegemise kõige

hakkab n-ö

gu eriline teadvuse seisund, sa tajud, tead murdosa sekundist ette, et nüüd seal
sellistes
juhtub midagi olulist, ja juba keeradki end kaameraga sinna suunda…
—

olukordades
samas

su

mõtlemine, intellekt

kuidagi väga ergud. Ja

sa

poolenisti välja lülitatud ja tundlad

on

tõesti ennetad sündmusi. Need

on

momendid,

on

mis ka filmi kannavad.

Dokumentaalfilmis, kui

sa

jooksed sündmuste järel,

natukene ebaõnnestunud. Dokumentaalfilmis

on

kunst

siis

sa

oled

see, et sa

ikkagi juba

suudad sünd-

musi ennetada.

Sa märkisid

ennist,

et sulle

filmitegemisel sümpaatne esteetilis-eetiline lä-

on

henemine. Rääkisid ka, et kui läksid esimest korda välitöödele Siberisse Jamali

poolsaarele seitsmenda brigaadi juurde, oli seal elades sulle põhiline just

esteetiline elamus. Ent

kõigepealt tuleb seal Jamali poolsaarel ju neenetsist
nomaadiga üldse jutule saada, ühine keel leida. Kui raske või, vastupidi, lihtne see

sulle oli?

Mulle oli

see

suhteliselt lihtne. Kuna

siis mul tekkis

hed,

ka. Ma ju

enamus brigaadi karjustest olid noored menendega kiiresti hea klapp. Minule on tähtis liikumine. Neile

etnoloogina kogusin materjali ja rääkisin nendega ning

asi, mis neid seal tundras hoidis, oli
sensoorne

kogemus.

Kui auravad

istud nartal, mitmemeetrine

juhid, ja tundra avarus

on

pidev liikumine. Ja

põhjapõdrad

kajuri (karjuse

mõlemal

—

on ees

see on

sain aru, et üks

tõesti

väga

mõnus

ja jooksevad rütmis,

Toim) kepp käes, millega

sa

sina

neid

pool… See oli ka esteetiliselt väga nauditav.

Liikumine tekitas alati teatavat meeldivat ärevust
kui koertes. Kui nad said
ru

aru, et

nii inimestes, põhjapõtrades
jälle hakatakse nartade ehk saanide ette veopõt-

välja valima, haaras kogu laagrit meeldiv

entusiasm. Ja kuigi ühes

laagripaipüstkojad maha

gas oldi tavaliselt vaid kaks ööd või natuke kauem ja kõik need

võtta, kokku

pakkida ning pärast

seganud isegi
sid,

et kui seda ei

Minu

Kui

ma

oleks,

siis

poleks

puhul loeb ilmselt ka

üheksateist

kohas üles panna

uues

säärane tihe toimetamine

on

selline iga, kus

oleksin varajases

see, et sattusin

Aafrikaga. Nüüd

aga mul

üks hea sõber, neenets, kellega

saan

vahel uudiseid

ma

nad ka tunnista-

Siberisse õrnas

eas,

esimest korda

ja

pole Jamali poolsaarel juba kaua

kaheksateistsee

jätab jälje.

ma

aega

aeg-ajalt kohtun, temalt

käinud,
ma

ikka

brigaadi kohta.

Linnastunud inimese
seal

—

sattunud Aafrikasse, võib-olla oleks tekkinud

eriline side
on

ka vaevaline töö, ei

mõtet tundras elada.

paljusid asju koged

nooruses

on

heameelt liikumisest

jaoks võiks elu tundras tunduda ka erakordselt igav
pole ju kuhugi minna, sama tundra igal pool…

Ka mulle oli mõnevõrra üllatav see,

Võiks ju eeldada, et külas

on

et

—

karjused tahtsidki just tundras elada.

elu huvitavam, tundras ei ole diskoteeki ega televii-

sorit jne. Aga nende noorte karjustega rääkides tuli välja vastupidi. Külas hakkab
hinge matma, sest seal ei ole seda avarust. Ja külas nad tunnevad, et ei ole ise-
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„Armastuse maa” filmimine.

enda

peremehed, seal

asi, seal, külades,

ei ole liikumist, seal ei ole põhjapõtru, kõike seda. Ja teine
pole ka vaimolendeid või jumalusi. Nii Jamali neenetsid kui ka

tajusid üleloomulike jõudude kohalolu kogu aeg. Mis
pidid teatud reegleid järgima ka igapäevases käitumises.

Juri Vella, metsaneenets,
tähendas

samas, et

nad

Jõudsimegi jutuga Juri Vella juurde. Kuidas

te kohtusite?

Ja milline

on

Juri

Vella maailm?
Esimest korda kohtusin Juri

Jamali), jõime
kolleeg

tema

Vellaga 1991. aastal teel Jamalile (u 1000 km

Eva Toulouze

organiseeris selle käigu. Juri Vellat huvitas filmikunst,

dokfilmid ja just sellised, mis rääkisid Siberi
nikest. Kui ta sai teada, et mul

on

äsja valminud

film

Jamali põhjapõdrakasva-

ja ütles,

et Liivo,

siiamaani, sest
me

mõlemad,

filmist,

mis

või paar

ma

et

on

selgelt

olin seda küsimust oodanud. Ja kui ta seda küsis, siis teadsi-

me

ei

räägi filmist,

mis kõneleb metsaneenetsitest

metsaneenets Juri Vellast. Loomulikult olin

hiljem olin jubakaameraga

tema

ma

identiteedi. Varasemas

eas

üldiselt, vaid

kohe nõus ja kuu

juures.

Võib öelda, et Juri Vella oli erakordne inimene, kes taaslõi
se

kuule, äkki

tahad ka metsaneenetsitest filmi teha? Ma mäletan seda hetke väga

sa

eriti

piirkonnast ja sealsetest põlisela-

siis tahtis ta seda vaadata. Vaatas filmi ära

tajatest,

enne

juures teed. 2000. aastal tuli ta Eestisse, minu hea sõber ja

oli ta tavaline

oma

kultuurili-

nõukogudeaegne Siberi külanoor ja
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alles

oma

kolmekümnendate

eluaastate

lõpus,

kui

ta oli Moskva

kirjandusins-

tituudi
ta

kaugõppes ja kuulas loenguid Antiik-Kreeka ja -Rooma kultuurist, sai
järsku aru, et ka teistel rahvastel peale venelaste võib olla kultuur. See aitas

tal mõista, et ka see, kuidas inimesed elavad

kultuur. Keskealise mehena võttis

ta

kusagil

Lääne-Siberi

kätte, läks elama

metsa

metsades,

on

ja õppis põhjapõd-

rakasvatajaks.
Minu

jaoks oligi Juri

polnud kunagi igav.
koobast,

metsas

töölistega... kogu

ja põnev iseeneses; selles maailmas
mahajäetud karu-

kuhugi,

suvaliste

suurde linna või

sõprade juurde,

või naftamingite
midagi. Igapäevane tegutsemine, kas või olmeks
nii intensiivne, et sul on alati midagi teha. Ka lihtsalt fil-

tegelastega, arheoloogidega

aeg toimus

hankimine

mimiseks oli seal

suur

põtru otsima, siis lähed vaatad

käid kalal... Tihti sõitsime

või kohtusime

vajaliku

Vella maailm

Sa lähed

on

huvitavat. Või ta rääkis
mingi põneva loo...
mulle väga hästi
mis
rollis,
selgelt
kuulaja,
vaatleja
filmija
väga
ja
Vella kodu, või ütleme siis, komplekt metsalaagritest, mille ta
Ning Juri

pidevalt midagi

Mina olin
sobis.
ise oli

ehitanud,

oli

samas

äärmiselt

mugav,

kõikidel

aastaaegadel

oli seal

väga

hea olla.
Lisaks

rügata

on

Siberis komme

üksnes tööd

hästi tihti teed

teha, väga

oluline

on

juua, mis mulle väga
aeg-ajalt ka pausi pidada,

meeldib.
teed

Ei

juua ja

juttu rääkida.
Sinu teine film

Juri Vellale oli

Juri

Vellast kannab

omane, et ta

rääkis

pealkirja „Armastuse

mingitest

läbi konkreetsete kohtade
gemuse või

Juri Vella ja Lukoil.
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ja

maa".

teemadest läbi

oma

konkreetse ko-

inimeste. „Armastuse maa"

on

selline

konkreetne koht, kus

põhjapõdrad käivad sügiseti paaritumas. Ja muidugi

sellel pealkirjal ka laiem tähendus. Ka üks Juri Vella

luulekogu

on

selle nimega.

on

Üks liin, mis „Armastuse maad” kannab,

on Juri Vella vastasseis naftafirmaga.
põliselanik, kel sellised mured. Küsingi siinkohal

Ilmselt ei olnud ta ainus
üldisemalt

põlisrahvaste olukorra kohta Venemaal. Millises
hinnangul Putini ajal on läinud?

suunas

sinu

see

Üheksakümnendate algul ja keskel saavutati Venemaal põliselanike kaitseks olulisi seadusandlikke võite

—

oli muidugi ka

piirkondlikke erinevusi kohalike

sea-

duste näol, mida praegu aga järjest rohkem n-ö kastreeritakse. Lisaks sellele
alati olnud

Mina olen töötanud Venemaal

ja

see on

gaas,

mused ja

jal,

on

siis Lääne-Siberis

selge,

palju, kui

nii

on

probleem nende seaduste täitmisega.
peamiselt sellistes piirkondades, kus

ja Jamali poolsaarel. Seal

et riik seisab naftafirmade heaolu eest.

ma

tean, läheb olukord

Hapnikukraanide kinnikeeramist
tuaalid, vaid ka põliselanikud

gul ja keskel tunnistati,

et

ei

on

tunnistatakse

justkui siiani,

peab

eelkõige riigi huve. Ja sellest

teenima

hapealseid otsuseid. See

on

samas

aga

oma

on

nafta

eritingi-

Aga ka igal pool

mu-

mitte ainult Moskvas elavad intellek-

kõik,

põliselanikel

veel

ikkagi pigem halvemaks kui paremaks.

taju

mitte

—

on

aga siiski

valitseb

eriõigused. Seda
poliitiline meelsus, et ressurss

arusaamast lähtuvalt tehakse ka ko-

minu isiklik arusaam, mis

bides, sealsete inimestega suheldes ja ka

väga paljud. 90-ndate al-

loodusressurssidele

tekkinud kohapeal viipiirkonda hästi tundvate

on

teiste sealset

teadlastega vesteldes.
Venemaa

probleem ongi

selles,

suuresti

vad usinalt võimuladvikult tulevaid

mingid juhised, kuidas käituda,
arvatakse,

et

ise

et nii

on

aga

võimudele

igal pool otseselt niite, lihtsalt,

et kohalikud võimud ootavad

ja loe-

signaale. Kindlasti tulevad neile ka

otse

paljusid asju tehakse ka lihtsalt sellepärast,

meelepärane ja õige. Muidugi
tema võimuvertikaal

on

ei tõmba Putin

ka maffialaadne struk-

praegu sarnaselt

on seda nõnda kirjeldanud. Venemaa poliitiline juhtimine käib
organiseeritud kuritegevusega, ja paratamatult levib see käitu-

mismudel siis ka

allapoole.

tuur, politoloogid

„Armastuse maas”
naftafirma
maa,

ja

paar

episoodi, kuidas

mets

on

me Juri Vellaga ajame metsas
perele põhjapõdrakasvatuseks antud

lepingute alusel ei tohiks naftafirma töötajad isegi mitte marju
korjamas käia, jahipidamisest rääkimata. Aga ikkagi nad kipuvad sin-

Sest

õigel

mehel on vaja ka intelligentselt aega veeta ja puhata
see
püüda ja koos rohke alkoholiga jahti pidada. Ja kui me siis järje-

vene

tähendab kala

—

kordset musta, tumedate klaasidega

džiipi taga ajasime,

seda olukorda. Me oleme kahekesi,
on

Juri

kus teatatud

seeni

na.

on

töötajaid taga. See

neil relvad, sest nad

masti ollakse
tiivne

on

me

siis mina

selgelt kartsin

ei tea, kes seal džiibis on, eeldatavasti

jahile tulnud; eeldatavasti

on

nad purjus, sest

purjus. Ja siis tuleb mingi väike könn neenets, nende

pilusilm, hüppama. Ja kedagi nägemas

ei ole… seal võib

ena-

jaoks primi-

igasuguseid asju

juhtuda.
Kui
ma

siin

ma

siis Juri Vellalt

küsisin,

kardan, kõige halvem,

et

kuule, kas

mis nad teha

sa

ei

saavad,

karda,
on

ära

vastas ta, et

tappa. See

no

on

mis

kõik,
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midagi rohkem nad minuga teha
seid küsimusi esita. Sest ta

selge,

et selle

tema füüsilist

ei

saa.

Ja siis

palus,

räägib talle ju kogu

et ära minu naise

mingit ohtu

aeg, et

ees

selli-

pole. Aga oli

võimalusega oli
ja

like võimude ja

vaimset
suure

ta kogu aeg arvestanud. Ja mina imetlesin siiralt
vastupidavust. Võidelda sellistes tingimustes üksi koha-

rahvusvahelise

naftafirmaga!

Sa näed

oma reisidel ka põlisrahvaid, kelle kultuur on hääbumas. Kuidas sul
optimismi ja pessimismi vahekord on? Loodad sa, et filmitegija saab mõne ka-

duva rahva

jaoks midagi

Ma ei tea, mul

Pigem need,

on

pigem selline suhtumine, et…

mis niimoodi

kaovad,

keelt, pole ka rahvast. Meil
Keel

on see,

teha, aidata?

ära

mis eestlast

läbi keele vaatama, aga

on

iirlasi, neil ka pole keelt,

Ka mina

loogikast lähtudes

kipun paratamatult

teisi rahvaid

Julgi Staltest („Julgi

noorte liivlaste liikumist. Ja kuigi
enam

ei

ole,

iiri

identiteet,

iiri

et

see

keel

areneb ja selle positsioon muutub

on

seda raske mõista, aga

on

vä-

teame, et üh-

välja surnud, ütlesid

on

rahvuskultuur

on

et vaadake

selgelt olemas,

et iiri keel

on

säilinud,

tänapäeval järjest tugevamaks.) Eestlasel

ka olukordi, kus keel

tuuriline käitumine, mingi kultuuriline mõtlemine
Kas või needsamad

me

peavad, väga selgelt,

kuigi üle on võetud kolonistide keel. (Siiski tuleb märkida,
see

pole

keele pärast.

on

ka praegu

—

mure

ennast veel liivlaseks
aga

et rahvad kaovad.

ütlesid,

olen teinud ka filmi liivlastest,

tegi liivi keelt emakeelena rääkijat

paarsada noort, kes

sa

keeled. Eestlase

läbi aja olnud ja

püsti hoiab.

ma

gi”, 2005), kes püüdis vedada
need

on

indiaanlasedki, kelle juures

on

on

ma

kadunud,

aga

mingi kul-

eripärasena selgelt olemas.

praegu

filmi teen.

Räägi sellest pisut lähemalt.
Filmi
sest.

tööpealkiri on „Keelepäästjad” ja

Väga üldiselt öeldes, tegevuse

keele võimalused esile tulla. Samas

Sellest mehest,

kellega

üritan seda filmi teha keelest kui selli-

ma

võiksid seal

raames
on see

mingid seisukohad ja ka

film ka Indrek

Pargist.

tänu Tartu-Tallinna rongisõidule koos Siberis käi-

sa

sid?

Jah. Indrek töötab

praegu ühes

Põhja-Dakota indiaani reservaadis ja püüab seal

päästa mandani keelt, tuua seda taas igapäevasesse käibesse
gi parasjagu utoopiliselt.

Viimane mandani keele

—

mis kõlab muidu-

kõneleja oli 86-aastane Edwin

Benson, keda mul õnnestus ka filmida ja kellelt Indrek seda keelt üles

kirjutas,

eesmärgiga hakata õpetama seda lastele keelekümblusklassides. Indreku silme
all

on

mitmed indiaani keeled ka

olemas inimesed, kes
se

peavad

indiaanihõimu liikmeteks. Ja

kultuur. Oma

powwow’de,

indiaani kultuur,

Kui

oma

kuigi seal

välja surnud. Aga, jätkates eelmist teemat,

samas

on

moodustunud ka üleüldine indiaani
üldisem Põhja-Ameerika
selgelt omad etnilised identiteedid.

naljade, toiduga jne

sees on

ka väga

juba indiaani keelte juurde jõudsime, ei

lise universalismi

saa

—

mööda minna ka kultuuri-

ja relativismi küsimusest. Kultuurilise universalismi järgi

jagavad kõik inimesed ühtset keelelist süvastruktuuri,

16

on

ennast mandaniteks või hidatsadeks või mõne tei-

nn

mõttekeelt, ja kõik

Indrek Park

ja viimane

loomulikud keeled

neidsamu

kõneleja

Edwin

Benson.

selle tõlked. See tähendab siis ka, et kõik kultuurid

on

jagavad süvatasandil
teks väitega, et

mandani keele

sama

alust. Kultuurilist universalismi võiks kaitsta näi-

põhimõtteliselt me

erinevates keeltes

saame

asju. Relatiivsusteooriat saab seletada ka

sika mõistest

midagi ei

nt

ikkagi väljendada

indiaanlasele, kes füü-

tea.

nurgakiviks on aga Sapir-Whorfi hüpotees, miljärgi inimese mõtlemisviis ja ettekujutus maailmast on mõjutatud sellest,
Kultuurilise relativismi

le

missugust keelt

ta kõneleb. Keel määrab

selle, kuidas

me

näeme

ja käsitleme

maailma, ja mingit ühist süvatasandit keeltel pole. (Muide, filmikunstis

Sapir-Whorfihüpotees tehtud kõige

paremas mõttes

on

puust ja punaseks Denis

Villeneuve´i filmis „Saabumine”

välja nõnda,
saame

et tähtis

väljendada, kuivõrd

Erinevates keeltes
mu

(mille nime

ütled,

(„Arrival”, 2016 ). Relativismi puhul tuleb
polegi niivõrd see, kas ja mida me ühes või teises keeles

et

see, mida ühes või teises keeles peab väljendama.
peab väljendama erinevaid asju. Näiteks ühe indiaani hõi-

ma

ei

mäleta) keeles ei

saa

öelda,

et

lasksid, siis pead ütlema ka, mis relvaga.

sa

(lihtsalt) lasksid; kui

Et kas kasutasid vibu või

midagi muud… Ühesõnaga, keel ka suunab ja kohustab meid. Ja
dab siis ka, et keeled

erinevad,

ja viisid, kuidas maailm

et ühildada neid

relativismi

—

(pilte) ei

saa.

on

Kummale

Praegu olen mõjutatud Indrek Pargist, kellest

tegeleb

erinevate keelte

tes ka tulevikule
on

teinud ka

jagavad

samu

tähen-

poole

—

universalismi või

sinu vaated kalduvad?
ma

filmi teen; tema

küsimuses pigem relativismi. Park kui inimeste keskel keelt üles
kes

see

neis antud, võivad olla nii

pooldab selles

korjav lingvist,

üleskirjutamisega, dokumenteerimisega ja

säilitamisega,

on

seisukohal,

et

nn

ses

mõt-

universaalne keelekäsitlus

palju halba.

Noam Chomskyst lähtuv arusaam, et kõik inimesed
lingvistilisi alusstruktuure, on Ameerikas ja ka üle maailma olnud
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Indrek Park keelekümblusklassis mandani keelt õpetamas.

keeleteadlaste

kud,

seas

kaua aega

ikkagi valdav ja

et mida üldse uurimisväärseks

universaalse

grammatika

keelte uurimisel

on

Arvan samuti, et

leks, kuidas

me

on

on

mehhanismid, kas

sugude olemasolu keeles.
nii

palju kui

Mina olen küll

sa

ümbritsetunakividest või

et arikkara keeles

Kultuuri avatuse

ma

seisan,

seisad. See info

sa

—

see on

ka

üks

globaalsele

on

pead ütlema, selgitama ka seda,
sa

sa

seisad

seisad kusa-

juurde.

et

on meie peavool seni olnud üksmeelsissepoolepööratusele, lokaalse perspek-

kartmatult taunitud
on

ja kohati suisa manatud.
päevapoliitikale tunnuslik. Samas,

meie

kesta, peab teatud viisil ikka ju ka

koodi hoidma. Ja väikese rahva
suure

—

ja suletuse küsimuses

avatuse rõhutamine

kultuur, selleks

jaoks

on

jaoks. Koodi hoidmist

nagu rünnakut vabadusele

ses

suhtes

oma autonoomsust ja
asjad paratamatult veidi

aga mõistetakse meil praegu kohati

ja avatusele… Mida

sa

sellest avatuse

tuse küsimusest kultuuris arvad? Kustmaalt läheb avatus üle
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et eesti

Põhja-Dakotas

õppinud

verbi sisse lülitatud. Kas

kõik kuulub verbi

see

—

Taotlusi teatavale kultuurilisele

tiivi eelistamist

sa

on

on

seisad ümbritsetuna põõsastest. Või

gil tasasel maal või mäenõlval

juba

tunnetanud,

väljendub
selgelt, hoopis teistsugusel viisil kui inglise keeles. Näiteks ei saa

missuguses keskkonnas

teisiti kui

instrumente sel-

Filmi tuleb ilmselt
sugu. Või needsamad näited indiaani keeltest.

arikkara keeles lihtsalt öelda, et

Igakülgse

on välja selgitada
pisikeste eksootiliste

mõnes teises keeles, kus näiteks kõikidel

olevatest Missouri indiaanlaste keeltest, mida Park

ne.

siis

maailmakogemust tõlgendame ja kuidas seda väljendame.

episood, kus Indrek räägib sellest,
maastik väga

tulenenud ka näiteks hoia-

eesmärgiks

paratamatult annab keel meile teatud hulga

keeles ei ole vastavat survet
nimisõnadel

siit

Kui

üldse mõtet?

oma

Võtkem kas või

toimimise

pidada.

ja sule-

lahustumiseks,

kustmaalt tulebki olla suletud

gina sellele
Ma

ja kustmaalt

ma

kõige isoleeritumates tingimustes

rumalus

—

on

sul etnoloo-

on

räägitakse kulpole täielikult kunagi olnud. Alati, ka

ikkagi käinud kaubavahetus, alati

kultuurilised, ka usulised mõjutused kõige

põlisrahva perspektiivist

kasutamine
kõrval ka

on

on

selge,

teatud tingimustes

et

erinevamates suundades.

mingi

piisa.

samu norme

Kui

me

on

olnud

Aga pisike-

eristaatuse kehtestamine või selle

hädavajalik. Ega ilmasjata räägita inimõiguste

põlisrahvaste õigustest. Võiks ju mõelda,

ma, aga ei

te või

see

olen käinud, filminud, olnud ja välitöid teinud. Kui

tuurilisest isolatsioonist, siis sellist asja

se

on

pilk?

ei ole seda temaatikat nii teadlikult endale selgeks mõelnud. Mina vaapisikese põlisrahva perspektiivist. Nende rahvaste perspektiivist, kelle

isegi

tan seda

juures

oma

rakendame nt

domineeriva ühiskonna

et

inimõigustest peaks piisa-

kusagil Brasiilias

või ka Venemaal

täpselt

puhul ja sealsete pisikeste rahvusvähemus-

religioossete vähemuste puhul,

siis

on

selge,

juba

et

massi erinevus toob

kaasa selle, et too väiksem n-ö lömastatakse nendesamade üldiste inimõiguste
ilma et rikutaks mingeid seadusi. Selles mõttes on teatud situatsioonides
lisa-kaitsemehhanisme. Mingisuguste kultuuriliste eripärade säilimingeid
vaja

raames,

tamiseks, sealhulgas keele säilitamiseks jne.
tuse

ja suletuse küsimus Eesti konteksti,

duskuulekalt, euroopalikult ja

puhkudel

see

ikkagi

Kultuur muutub,
suunas,

Nõus.

ei toimi

see on

tugevama

n-ö turu

ses

tuua

aga küsimus

on,

suhtes, kui

et kui

reeglite järgi,

ja võib kaasa

selge,

Nii et

selge,

on

me

siis

tuua sinu

ka käitume kõik

avasea-

paljudes olukordades ja

väga oluliste asjade hääbumise.

kas

see

peab muutuma alati ühes

suunas.

Ja nõnda jõuame ringiga juba ka demokraatia juurde. Demokraatiat

reklaamitakse tihti
miks

väitega, et selle ülesanne on kaitsta vähemusi. Kui nii, siis
põlisrahvast ei soovita laiemas pildis vähemusena näha?

Eks ikka nähakse ka. Tundub siiski, et
seda ka väikeste ja

euroopalik demokraatia on siiamaani, ja
nõrkadega arvestamises, kõige paremini toimiv mehhanism.

Tihti

pole ju küsimus selles,

ikka

see,

et

puuduvad õiged seadused. Pigem

kas ja kuidas neid seadusi rakendatakse. Kas

on probleemiks
keegi tahab ja suudab

kontrollida nende täitmist. See, mis
mida kullakaevurid seal

ja kas kellelgi

on

kusagil Amazonase vihmametsas toimub,
kohapeal teevad… Kas keegi tahab üldse neid peatada

jõudu neid ohjeldada ja põliselanikke kaitsta?

(Järgneb)
Vestelnud Donald Tomberg
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PSÜHHOLOOGILISE TEATRI
KLIŠEEDEST JA VAJALIKKUSEST
Triin Truuvert

David

Lindsay-Abaire,
Kristiina

Tõlkija:

„Jäneseurg”.

Jalasto.

Lavastaja:

Mari MTÜ esietendus 4. VII 2017

Tallin-

filmimuuseumis.

nas~

Madis Kalmet. Kunstnik: Jaanus Laagriküll.

Vai-

Valguskujundaja: Margus

gur. Muusikaline

novalov.

kujundaja:

Osades:

Peeter Ko-

Elisabet

Reinsalu,

2017. aastal oli Eesti teatri repertuaaris

märgatav

osa

mingul. Poole

Ingmar Bergmani looaasta

jooksul jõudis meil

Epp Eespäev, Liis Lass, Rain Simmul

esmalavastuseni kolm Bergmani teost,

ja Mikk Jürjens. Esietendus

ajendatuna osalt kindlasti ka

11. II 2017

Tallinna Linnateatri väikeses saalis.

meistri tänavusest 100.
vast.

Ingmar Bergman, „Saraband”. Tõlkija:
Saluäär.

Anu

Lavastaja ja muusikaline
Raudsepp. Kunstnik:

kujundaja:

Peeter

Lilja

Koreograaf: Renee
Valguskujundaja: Andres Pa-

Blumenfeld.

Nõmmik.

jumäe. Osades: Kersti Kreismann,

Mar-

Eesti

esietendus

Raudsepa „Saraband”, mõtteli-

Peeter

jätkuna tema kahekümne aasta tagusele lavastusele „Stseenid ühest abise

elust”.

Theatrumi repertuaar

Andri Luubi

täienes

„Talvevalgusega”,

suve-

teatri programm omakorda Madis Kal-

tin Veinmann, Ester Kuntu, Jaan Rek-

meti

valepõikena

19. II

sünniaastapäe-

Draamateatris

kor

ja Tiina Ollesk. Esietendus

vana-

lavastusega „Pärast proovi”.
nn

Kõr-

Bergmani triloogiast

2017 Eesti Draamateatri väikeses saalis.

ajendas seda artiklit kirjutama Kalmeti

Ingmar Bergman, „Talvevalgus”. Tõlki-

lavastatud David Lindsay-Abaire’i „Jäneseurg” Tallinna Linnateatris, kõrvu-

ja: Eva

Eensaar.

Lavastaja: Andri Luup.

Kunstnik: Pille Jänes.
Priidu Adlas.

Valguskunstnik:

Koreograaf:

Tiina Möl-

der.

Organist:

Ene Salumäe.

Jan

Uuspõld, Maria Peterson,

Mängivad:
Tarmo

Song, Tiit Alte, Helvin Kaljula, Anneli
Tuulik,

Rauno

Jonas Küngas.

Theatru-

ti

Raudsepa „Sarabandiga”,

on

just need kaks

märkimisväärne,

mistõttu

põhifookuses. On

et

artikli valmimise

ajal pälvisid paljud näitlejatööd,
siin kõne alla

tulevad, ka

aastaauhindade

mis

tunnustava

nominatsiooni:

„Sa-

rabandist” Ester Kuntu, Jaan Rekkori

mi~ esietendus~ 30.~III~2017~ endises~ Tallinna~

ja

Transpordikoolis.

Rain Simmuli

Martin

Veinmanni,

„Jäneseurust”

ja „Talvevalgusest” Jan

Uuspõllu osatäitmised. „Sarabandile”
Ingmar Bergman, „Pärast proovi”.

Tõl-

loodud

kujundusega kandideeris

Lil-

kija: Ülev Aaloe. Lavastaja: Madis Kal-

ja Blumenfeld tänavusele kunstniku-

met. Kunstnik: Ivi Piho.

auhinnale.

Priidu

Adlas.

Valguskunstnik:

Muusikaline

kujundaja:

Lihtrealistliku

Peeter Konovalov. Osades: Guido Kan-

milles

gur, Riina

nasust
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Maidreja Anne

Veesaar. Pikk

on

rohkem

kui

sõnateatri

taustal,

pealiskaudset elusar-

psühholoogilist sügavust,

annab enamik neist lavastustest aimu

guse saanud õnnetus

on

klassikalise

juba toimunud, kuid

nii

Nad

taja

teatrivormi

ärgitavad
osa

tugevusest.

taas mõtestama

lavas-

lavastusprotsessis ja professio-

naalsuse olulisust selles

elukutses,

sest

arusaam

(või

mis

tahes)

professionaal-

tumendab Becca
mis

noore

Lass)
ti

„Jäneseurus”

hiljuti, et see
(Elisabet Reinsalu) sil-

ja mässumeelse

vaimutsemist

oma

õe

üle lavastuse avastseenis.

Olukor-

susest näib olevat devalveerumas. Pea-

ras,

le selle leiab lavastustest ühisosa ka te-

(Ester Kuntu) „jookseb otsa”

maatiliselt

abikaasale ootamatult külla saabunud

—

eriti

just „Sarabandi” ja

„Jäneseuru” vahel, mille keskmes
lähedase kaotus ja sellest

tingitud

on

tasa-

kaalutus, lein ja sellega toimetulek.
Kuigi sündmused,

on

sünged, avanevad seeläbi veel-

gi teravamalt inimloomuse nõrkused
ja veidrused, inimkäitumise
matus. Lihtsast

Nat

—

ettearva-

tähelepanematusest al-

„Jäneseurg”. Izzy

—

Liis Lass, Becca

ilmselgelt rööpast väljas

Mariannele

Karin

eks-

oma

(Kersti Kreismann), aktua-

liseerub isolatsioonitunde küsimus ka

„Sarabandis”. Ja

mis käivitavad

„Jäneseurus” ja „Sarabandis” tegevuse,

kus

Izzy (Liis

baarikonflik-

—

sed mõrad
teemi, mis

nii lüüaksegi esimeeuroopalikku kasvatussüs-

on

pidanud juba sajandeid

heaks tavaks mis tahes halvast sirgjoonelist ülesaamist.
Madis

Kalmeti

„Jäneseurg”

kan-

nab endas suurima võimaliku inimli-

Elisabet Reinsalu, Howie

—

Rain Simmul

ja

Epp Eespäev.
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„Jäneseurg”.
Siim

Vahuri

Howie

—

Rain Simmul

ja Jason

—

Mikk

Jürjens.

fotod

kõikvõimalikes variatsioonides. Kõige

jutamata ka kõrvalseisjad. Õigupoolest
peitub siin üks võtmeküsimusi. Üks-

silmanähtavamalt

kõik, kas

salu Beccas, kes

teise lähedase

ku

tragöödiaga toimetuleku keerukust
väljendub see Reinpüüab leida aktiivselt

me

räägime lapse
kaotusest,

on

või mõne

sellest tin-

agooniale leevendust. Lasteriiete
ühest kohast teise komänguasjade
ja

gitud lein midagi väga isiklikku. See

limine aitab

valseisjates teadmatust, kuidas edasi

oma

millele
tast

on

tal

säilitada

asjalikkust,

raske vastu seista.

Dannyt meenutavad

Nelja-aasalgul üksnes

joonistused külmkapil, mida
panegi Jaanus

esiotsa ei

Laagrikülli realistlikult

ja stiilipuhtalt kujundatud elamises
hele.

Aga niipea, kui

sugeneb

mõni

Becca hääletooni

sunnitud noot,

tub kontsentreeritud
mismalli

tä-

paljas-

mõtte- ja liiku-

tagant tegelase haavatavus.

Sihilikust saab

ja kui vähe

on

tühikäiguline toiming,
selles lavastuses

tegeli-

kult hetki, mis ei oleks häiritud tundmusest, et iga

su

sõna või

Emotsioonide
Reinsalu
lai ja
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tegu

diapasoon,

on oma osa

on

vale.

millele

üles ehitanud,

pingetihe ning sellest

ei

jää

on

mõ-

on

etteaimamatu

ja võib tekitada kõr-

toimida.

Kui jutt läheb n-ö keelatud
teemale, taandub muidu tähelepanu

keskpunkti ihkav Izzy märgatavalt.
Suutmatus
Beccas

olukorraga leppida lööb
välja äkki, kui suutlikkust lep-

pida ilmutab tema
päev), kes
kaotuse.

on

ema

Nat

(Epp

samuti elanud üle

Teravaks

tütre läbisaamises

lihtsus ja teise

mängitud
selgub ühe

Ees-

poja

ema

ja

inimese

plahvatuslikkus, mida

tasakaalustab omakorda Becca abikaasa

Howie

(Rain Simmul) rahumeelsem

lähenemine. Neil kõigil
ent

see

tusega,

on soov

aidata,

abivalmidus on võrdväärne abimis ainult süvendab

arusaama

tekkinud olukorra lahendamatusest.

Kõige mõjusamaks osakäsitluseks
kujunebki Simmuli Howie. Lavastuse

rollilahenduste tervikus

vaikne kohalolu ja
vastukaal

puhangutele,
si

temperamendi-

ent kannab endas ühtla-

nüansseeritud

arengudünaamikat.

See tõsimeelne rahulikkus,

saal

Howie

on

pehmus loogiline

naispoole

valguse hämardudes veel ka siis, kui

millega

ta

Becca kalduvust ärrituda tüh-

on

juba pimedusse kadunud.
sulanduda

Võime

vastustervikusse

ja sõltub

nev

on

lavastaja materjalist

on

sisemiselt haaratud. Kui

näitleja ja lateineteisemõistmiseni,
jõuavad
vastaja
ei tahakski muud, kui et

see

jast-tähjast, tasandab pingeid ja mõjub

ka nende

mis

vabastavalt ka

ehk ka kriitilisema vaataja

pareerib

napib, kaob

vaatajale.

Kui mõistmist

Howie märkamatult

pelgupaika, aknakardina taha,
täpselt

nii

läbipaistev

oma

mis

on

või läbinähtama-

näha laval

loomingus,

pidevalt midagi

iseendid

surume

ega

pere koer

õnnestunud

elavamat alles
tatud

lapsest.

jäänud mälestust kao-

Ent kui

pildile ilmub

netuse teine kaasosaline

õn-

(Mikk

Jason

senine vahekord

Jürjens), mängitakse

kohanemisprotsessis sootuks ümber.
Sissepoole elava
maailm,

kui

ei tunne

mõjupiire ja

mehe

inimese

see

noor-

veelgi keerulisemasse olukorda.

põhjatu

toorses
ses

paneb

süütunne

rahutuses;

Ester

latavam,

ter

tunda isegi

Küsimus

aktsepteerimises.

Või

aimub Jasoni jäneseuru ehk
—

on

nagu

paralleel-

kinnissuh-

vabanemises, mille kaudu

kergendustunnet ka

Becca. Inimsuhted omandavad

hoopis

tonaalsuse, kui jõutakse lähema-

le üksteise mõistmisele. Ent
lista hirmu tuleviku
Howie

ees,

käima. Nende

oma,

eriliselt

kelle rollisoorituse

et

tegu

noore

on

alles

on

seda ül-

näitlejateed

inimesega.

Kuntu

see

ei vä-

tegeli-

õppides justkui uuesti
kujud kumamas lava-

Hea

osatäitmise

vad tõtt-öelda kõik neli
kõik ka

omamoodi

tee-

näitlejat, olles

peaosalised.

keset seda sisekaemuslikku

Ent

aeglust

on

tuntavam

just 19-aastase

draama. Nagu

juba vihjatud,

kõige

tema esimese lavaletule-

juba

kuga hulk küsimusi. End katki kukkunud, hirmunud ja segaduses, nõustub
ta

pooleldi

vastu tahtmist

paigale jää-

hädasti võimalust

ma,

vajades

oma

mõtteid korrastada. Tema otseko-

hesus
on

samas

jahmatab Mariannet,

vastamisi

kaks diametraalselt erinevatel po-

sitsioonidel

mida Becca ja

vaatajaga silmitsi olles

kult tunnevad,

on

suhtevõrgustik.

mo-

tõstatub

teise

mis

Karin kujuneb PeeRaudsepa lavastuses üheks silma-

Ester

Karini

ootamatut

tajuda,

Sellepärast tõstangi

alustanud

puudub mustvalge selgus.

tajub

hästi

näitleja- või lavastajatöö

Kuntu

pingelise atmosfääri loomises, milles

tumistest

enam

järele
raami

sisemises

on

teooriast

sageli mingisse

küpsusaste „Sarabandis”

olnud

universumite

Millegi

uue

esile Rain Simmuli osatäitmist, ja ka

tugevus peitubki psüühiliselt

olukorra

uut.

paistvaimaks tegelaseks, kelle ümber
joonistub välja minevikutaagast tulvil

mõnevõrra maniakaalsust. Kalmeti lavastuse

vabastaks

vajadusest

väljendub Ja-

tema kehavalitsemi-

ja värelevas pilgus

pruugi

aluseks.

ükskord vallandub,

see

Jürjensi rollisoorituses
soni

tunde-

väljenduks

teistsuguse ootuses, ihaluses

tu, kui vaja. Tema soovis saada tagasi

väljendub tahe hoida kõige

eri-

näitlejaandest kui ka

nii

sellest, kuivõrd

orgaaniliselt la-

igal näitlejal

tegelast.

Bergmani väliselt staatiline näidend
on

täidetud komplitseeritud sisemaail-

madega, mille mõjulepääsemine eeldaks

ühtaegu

nii

ruumilist avarust kui
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ka intiimsemat atmosfääri.

Lilja Blumenfeldil

on

Kunstnik

õnnestunud need

nud kahetisi tundeid. Kas ka inimliku
kaastunde

puhul jookseb kusagilt piir?

mõlemad Draamateatri väiksesse saali

Stabiilsel emotsioonide nivool mängi-

tekitada. Näidendi mitme sündmus-

des

paiga kujutamiseks
sionaalne
laudise

leitud funkt-

lahendus heleda

luitunud

me
see

kujunduselemendid.

Blumenfeldi loodu on

nimalistlik,

ent

põhjamaiselt
kunagi

Rekkori rollisooritust

mil Henrikus võtab maad tu-

viha või tärkab lootuseraas

(nagu
juhtub näiteks kirikustseenis Ma-

riannega). Selliseid ümberlülitusi

või-

nuks olla rollilahenduse emotsionaal-

mi-

detailitäpne ja ajatu

nagu ei mineta ilmselt

rikastavad

hetked,

kujul, mida täiendavad igas

stseenis erinevad

nii

on

—

oma

ses

plaanis rohkemgi. Läbivalt kannab

Rekkori Henrik endas aga ka manipu-

igavikulisust konfliktid isiksuste vahel,

latiivset alatooni, millele annab lisavar-

milleni

jundi aastatepikkune vihavaen oma

kogu probleemistik (ka päris-

elus) ikka ja jälle taandub.
Karini

rohkem
isa

Johaniga (Martin Veinmann).

ülikeerukas olukord võtab

kuju järgmises

stseenis tema

Henrikuga, kes avaneb Jaan Rek-

kori kehastuses

kogu

oma

saamatuses. Kaotanud

sekriitilisuse,

eluga

pärast

abikaasa

mängib

Kuntu siin emotsionaal-

nähtavaks

kohast, kes

ene-

hele

oma

kellest

surma

lõpuni

pähegi

Anna

selt

kujunenud

katsumuslikkuse

nõrkuses ja

igasuguse

ei tule talle

rollis

—

on

noore

olukorra

inimese seisu-

sattunud kahe tule

kui mõlemal
sa

isa

Karini

hoolid,

pool

on

va-

inimene,

aga kelle käitumist

ei seedi. Oma

sa

enesekesksuses,

edasi minna, ning loomuvastane kiin-

ahastust sõnadesse pannes ei hooma-

dumus tütresse ainult süvendab tekki-

gi Henrik, kuidas

„Saraband”. Henrik
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—

Jaan

Rekkor

ja

Karin

—

Ester Kuntu.

Karin samal

ajal

en-

„Saraband”. Marianne
Õuna fotod

Kersti Kreismann

—

ja Johan

—

Martin Veinmann.

Mats

dasse tõmbub. Nurkasurutule võib
olla ainus viis

see

toime tulla.

olukorraga

Aga kuidas väljuda sellisest olukorrast

meeleheitlikult ülevoolav ja

Kui

et tõukab eemale.

pastori välise vaoshoituse alt

on

murrab esile enesepettuses vaevelnud

Tupikusse jõudnud meestegelaste

avaneb tema eksinud mina ka taustale

ennast

ohverdamata, kui keegi, kes

on nii

tus

klammerduv,

omadega sõlmes, seda nõuab?
rida saab
Tomas

südametunnistus kõigis

jätkata Jan Uuspõllu pastor

Ericssoniga Bergmani „Talve-

valguses”, mille

tõi Theatrumis lavale

Andri Luup. Lavastuse keskmes

gelt Uuspõllu Tomas, kes
abikaasa

surma

järel

on

usu

kaotanud

Pastori

ei leevenda ka tüü-

pidena kujutatud külaelanikud, kes
kadunud

sel-

mitte ainult

jumalasse, vaid ka iseendasse.
hingelist jõuetust

on

on

hingitseva külaelu argisusse,

oma

registreis,

projitseeritud videopildis. Oma kontrastses

mustvalges esteetikas ja lähivõt-

mõjub

tes

Luubi
sed

see

kaadrina mõnest Berg-

enda filmist. Jättes aga kõrvale

mani

lavastuse kõikvõimalikud

valguse” filmivariandiga
on

seo-

„Nattvardsgästernaga” ehk „Talveaastast

1963,

vahest olulisem rõhutada lavastuse

voorustena selle ambitsioonitust

nimalismi. See

nii

ja

mi-

Pille Jä-

ning sellega antakse endises Tallinna
Transpordikoolis etendatud lavastu-

milles domineerivad hallid toonid, kui

sele üsna tõsimeelne tonaalsus. Teiste

ka osatäitmistes. Ehkki viimase

hulgast kerkib esile

mõjutab lavastuse

Marta

pastorile

Maria

Petersoni

suunatud ennastoh-

verdava armastusega, aga

see

armas-

nese

laste

loodud

väljendub

tinglikus lavakujunduses,

vastuvõttu

puhul

ja tege-

traagika mõjule pääsemist parata-

matult

näitlejatööde

erinev tase.
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„Talvevalgus”.
Tomas Ericsson —Jan Uuspõld ja

Marta Lundberg —MariaPeterson.
Ülar Mändmetsa
fotod

Näitlejaamet
elukutseid
omakorda

on

teatris,

üks
ent

sõltuvamaid
ometi

paljuski just näitleja(töö)st

lavastuse kordaminek.

Näitlejat

takse teatri alustalaks, kuid
ta

samas

väljendada üksnes abitust, kui

jäänud ilma lavastaja
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sõltub

pee-

võib
ta

on

inspireerivast

toest. Või kui

vust,

lavastajal napib nakata-

erudeeritust,

töötada

professionaalsust

näitleja ja tekstimaterjaliga

või oleks

dustest?
kui

—

õigem alustada isiksuseoma-

mis kõik loeb sama palju
—,
näitleja enda valmisolek koostööks.

Ja

on

veel üks vastuoksus.

Mõtestamaks teatrilaval inimeseks

olemist,

näitleja kui ka lavasta-

on nii

Kuigi Kalmeti lavastuse põhijõud
koondub

ja programmeeritud jälgima elu enda

re

ümber. Nende varasalv võib olla to-

na

aga nemad ise võivad olla sellest

hutu,

puudu kunstilisest

tõstetusest. See

võib olla mõnevõrra seotud erinevate

rebitud.

mängustiilidega,

Kuni ühel hetkel seisavad nad silmitsi

mõelda Veesaare

sellesama

tegelaskuju teistega võrreldes märk-

pärismaailmast

tul

on

lahti

tõepoolest Kanguri ja Maidnäitlejatööle, jääb lavastusel terviku-

täiesti

usuküsimusega, sest igal õh-

olnud nende ülesandeks panna

uskuma kedagi teist.
Teatrikunst
se

kunst ja selle halastamatule

mõjule

kust
tab?

—,

oma

piisavalt bravuuri-

on

tõesti, kes keda

—

kui

—

peale, kes loob

pintsliga, midagi peitmata.

Rakelis

Tema

illusioonide loomi-

on

laiema

sa

mis ei ühildu

mille taga

tegelikult ahis-

peitub allakäiguga

keskendub ka Bergmani „Pärast proo-

lõppenud näitlejasaatus. Suurema kü-

vi”.

sitavuse

Teatrohoolikule

mõjub ahvatle-

tekitab

aga

ilmumine

tema

valt selle ühevaatuselise näidendi te-

lavale Henriku

gelaskolmik: lavastaja Henrik Vogler

välja arvata,

(Guido Kangur) ja kaks näitlejat,

gelase

seotust

levikulootustega Anna Egerman (Rii-

ometi

omandab teise,

Maidre) ja tema ema, oma hiilguse
juba minetanud Rakel Egerman (An-

tähenduse. Teiseks ei ole lavastusele

tu-

na

ne

Veesaar). Tegevus toimub teatrila-

val, kus

on

äsja lõppenud Strindbergi

„Unenäomängu”
neb
lisel

ning

proov,

põhi-

peamiselt Henriku ja Anna vahedialoogil.

aimub

Kui

Kanguri Henrikust

eelkõige kogemust ja juba tagaelule,

si vaatamist

siis Maidre Annas

väljendub vastukaaluna ühe

noore

ini-

mese elukaugus, otsekoheselt ja piire
kompides. Kanguri ja Maidre mängu

ühisjooneks

on

aga nende

tegelaste pi-

dev kõrvalpilk teineteisele. Anna avab
ennast

Henrikule,

gi

see

samas

ajal jäl-

aeg viimase reaktsioone. Ta

gib kogu
usaldab,

aga

samal

aga

kontrollib, ning eks ole-

mälupildina.

ei aima

teispoolsusega,

tulnud kasuks

istutatud

mugavatesse
mitmekihilist

loomingut serveeritakse

läbi

ja Bergmani

neljanda

seina otsekui distantsilt.

Selles mõttes

jõudsid näidendi olulised

teemad märksa paremini kohale külalisetendustel Tartu Uue
mis

Teatri

ega lase

kompaktsem

on

saalis,

tegevusel

hajuda.
Teater

on

elus organism, mida mõ-

jutavad sisemised ja välised arengud.
Mõjutab kõik
ses

ri

ja

mis toimub inime-

see,

tema ümber. See muudabki teat-

üheks

hes ta

põhjatuks aardekambriks,

samas

Teatris

kehtivad

lel teater

te-

ka raskesti hoomatavaks.

need kehtestatakse, aga

nagu

on

toolidesse

võib

mõjutatav, isegi manipuleeritav,

ju

mängukoht filmimuu-

näitlejatöö põhiolemus. Ja sealnäitleja olla väga kergesti

te-

mis

unenäolisema

saalis, kus publik

seumi

Kui tekst

kuidagi selle

kui

mängureeglid,
materjal,

mil-

põhineb, ja looming kui loo-

ilmneb Anna ja Henriku vahel käivi-

meprotsessi tulemus

tunud

nagi lõpuni formuleerida. Niikaua kui

fantaasiamängust teemal „Mis

oleks, kui

me

oleksime

elus?”. See mäng
viib

ühtlasi

sub selles
mitte.

on

partnerid ka

lootusrikas, kuid

arusaamiseni, kellel

ta-

elumängus jätkata ja kellel

teatri keskmes

tahes-tahtmata
vas

on

inimene

on),

muutumises.

ei lase ennast ku-

on

See,

(mida

ka teater

ta

ju

pide-

mis oli täna, võib

olla homme kadunud, ja

nii ei

jäägi

sa-

geli muud üle kui tunnistada jõuetust
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„Pärast

proovi”.

Vogler — Guido Kangur ja
Anna — Riina Maidre.

nende sõnastamatute mõtete

ees,

mida

tavad nad 30-aastase lahusoleku

järel

üks elav protsess võib tekitada. Laja-

üheskoos tagasi

tada

loole, tunnistades samal ajal, milline

labidaga

on

lihtne. Tabada seda,

miks lavastuses üks või teine asi töö-

on

tab või mitte, aga väga raske.

matu

Näiteks
rianne

jääb Kersti Kreismanni

Ma-

„Sarabandis” kõige mõistatusli-

kumaks

tegelaseks. Kõrvaltvaatajana,

sissejuhatava ja kokkuvõtva jutustajana

ei

Marianne

ava

ennast

kuigi palju, kusjuures kõige
küsimusena
leilmumise
on

olnud

püsib üleval
põhjus.

Kui

tegelikult
suurema

tema

koha-

kaks inimest

mingil eluhetkel väga lähe-

dased, kas

siis aeg muudab nendeva-

helist sidet? Siinse Marianne ja Johani

puhul

ei

saa

võõrandumisest rääkida-

gi. Käsikäes ja sõbralikult
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tögades

vaa-

olnud aja

mõju.

kunagisele

armastus-

kulgemise möödapääs-

Naiselik solvumine ker-

kib Mariannes küll hetkiti esile, kuid
seda rohkem moepärast, sest sisimas
on

ta

Johani patud mehele juba andes-

tanud.
on

Vajadus inimliku kontakti järele

mõlemal selleks

liiga

suur, et

lasta

raske lahkumineku tagamaadel dikteerida edasist suhtlust.
Sentimenti laskumata

on

Marianne

tunnistajaks ka kolme põlvkonda haaravale konfliktile, mille arenedes näib
tema

mõte aga

kulgevat ajuti kuhugi

teadmatusse. Kui Karin
arusaamiseni, millest ta

jõuab lõpuks
on

sõltuvus-

suhtesse tõmmatuna
kib küsimus, kuidas

kõigega seotud.
likult, kui
ema

jäänud,

Ta kuulab Karinit mõt-

mingeid seoseid.
aga

oma

nagu looks ta samal

küsimus, miks

te-

Marianne selle

too avab sammhaaval

kirja sisu,

tuli, jääb

ilma
on

Marianne

Karin

just

ajal

võõrastav

tema

juurde

seejärel õhku rippuma ja

järgmiste repliikide valguses lihtsalt
häirima, kui vihjatakse
tusele kõnealuse

Marianne

teemaga.

ametlik-tõsine toon

on

seo-

Marianne

Bergmanil kir-

jutatud juba remarkidesse, mida

on

ka

pakub Johani tegelaskuju küllaga

meespeaosatäitja auhinna laureaadina
on

Martin Veinmann

lejateel
Kuid

tunnustuse

sellel

kontekstis ka
ni

oma

on

iga

põhjus.

86-aastases Johanis

näit-

ära teeninud.

igati

iroonial

pikal

oma

on

tegelase

Veinman-

meeldivalt

kooskõlas rolli väline joonis ja sisemine

arusaam

kuses ja

inimesest, kes

oma

jonna-

kangekaelsuses keeldub

mast täiskasvanuks.

väljendub

see

Kõige

saa-

elavamalt

suhtes Mariannega ning

järgitud. Äärmuslikke inimsuhteid la-

muidu väliselt staatilise

hates ei ole Bergman

ei ole

pretendeerinudki

män-

gurõõmu ja -vabadust ning tänavuse

tegelase puhul
jäetud kasutamata võimalust väl-

täielikule mõistmisele, kuid antud ju-

jendada

hul võiks

selt. Lamamistoolist püstisaamine

lavakuju tõlgendamisel tek-

kinud lünklikkuse

kirjutada tekstirežii

vajakajäämiste arvele.
välja

Marianne vahekord

kelle vaimseks
on

Johaniga,

ellujäämisstrateegiaks

armuheitmatu iroonia. Nagu näha,
„Pärast

proovi”.

Rahel

ängikoormat ka füüsili-

Johanile katsumus, kuid

Marianne

on

saa-

bumine äratab ta kokkuvõttes lahtise-

Märksa selgemalt joonistub lavastuses

tema

—

Anne Veesaar

maks ja annab talle võimaluse naise lähedal

oma

juures

on

pinget „välja uriseda”. Sealtema

pojale Henrikule

teravmeelsed torked

ja Vogler

—

tema

pidevaks meelde-

Guido Kangur.

Jan Lepamaa fotod
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tuletuseks, kuidas asjad tegelikult
Ja Karini loobumine võimalusest
tšellosolistide tippu

pettumus, mida

on

suurema

seda

on.

jõuda

suurem

entusiasmiga

Johan teda toetab.
Kokkuvõttes

saab siin rääkida

„Saraband”

„Jäneseurg”, „Talvevalgus” ja „Pärast

eeldab?” Või

te

olemust

haaravate

isiklikust aktiivsusest rolli allteksti ko-

gumisel, üllatavatest ja
kohandumistest”? Kui

Mõni neist

lavastustest tõstab vaataja

argimõtle-

misest

tab ta
mil

kõrgemale, puudutab.

neljanda

meie

Mõni

seina taha istuma.

teatris

jä-

Ajal,

teatri vahendeid

nes

siis

vajalikkuses.
Järjepidev huvi
vastu

suurt tähelepanu tehnoloogiale, mõjuvad lavastused, kus

loogilise

teatri

muidugi

on

inimese kaudu

sügaelumõistmiseni, selle taustal ise-

vama

gi omamoodi eksperimendina, ilma
nende

väljendusvahendid oleksid

et

ra-

bavalt uuenduslikud. Kuid isegi tuge-

näitlejatöödega „Sarabandi”

vate

pu-

hul, milles leidub küllaga mõtteainest,

jääb tervikuna häirima liiga ratsionaalne

ja kõrvaltvaatav, analüütiline suhe

kasutatud pinna-

pole ime,

stampidesse takerduma või pööratakse

püütakse jõuda

on

ootamatutest

psühholoogilise

et ta paneb üksõlgu kehitama ja kahtlema enda

pealselt,

kiputakse pahatihti

põhjendamatult

sisemis-

impulsside läbitöötamisest, näitleja

sest sõnateatrist, mille aluseks

psühholoogilist teatrilaadi.

teater

„kogu näitleja psühho-

proovi” realistliku pildi Eesti klassikalipeetakse

süvauuri-

varjundirohkusest, mida selline
füüsilist

loovad

hingelisest

psühholoogilisest peentööst ja

misest,

on

see,

näitleja,

inimese

milles seisneb

psühho-

tugevus ja värskus. Ja

näitleja

see,

gepealt löögi alla, kui
argiloomulik, kui

kes satub kõi-

ta

laval

on

tema rollil

liiga

puudub

emotsionaalne alltekst.
kõik

Aga kas ei alga
ikkagi lavastaja isiklikust suhtest

materjaliga, sellest, mida tal
Sest just

see

on

on

öelda?

üks olulisemaid para-

meetreid mitte ainult

näitleja, vaid ka
käivitamiseks.
kujutlusvõime
vaataja

Tugev, professionaalne lavastaja kõne-

laval toimuvaga. Ehk ei laseks kujund-

leb huvitavaks ka need teemad, mis

likum lavakeel või mõni

jäänud vaatajale

x-tegur

muu

või

on

tegijatele seni kau-

sellisel tundmusel tekkida? „Saraban-

geks. Elamine pideva uuenduslikkuse

dis”

ootuses

on

küll loodud

dialoogistseenide

vahele Tiina Olleski Naise
Nõmmiku
le

võiks

kuju

Renee

koreograafias, kuid selle-

otsida

lavastuse kontekstis

lõpmatult tähendusi, ilma

et

see

võte

omandaks sügavamat sisu.

ja

vaimus

mõjub tõepoolest

valest otsast alustamisena, sest esiteks
tähendab

uuenduslikkus

erinevatele

inimestele erinevaid asju ja teiseks ei
ole

midagi päris

uut niikuinii võimalik

luua.

Kogu eelneva jutu valguses

mee-

Seega, tsiteerides lõpetuseks veel

nub Lea Tormise artikkel „Mitte ainult

kord Lea Tormist: „Räägime

„Kirsiaiast”” (Sirp ja Vasar, 25.

probleemist, jõuame jälle

II

1972),

täpsemalt selle põhjalik proloog. See
46 aastat tagasi avaldatud tekst
nagu oleks
se

all

gilise

sest arutlu-

küsimus

psühholoo-

on seesama

teatri traditsiooni kui eesti teatri

vundamendi kulumisest

ja klišeestu-

misest. Tormis küsib näiteks:
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mõjub,

kirjutatud eile,

„Kuivõrd

näitleja-

režiiproblee-mini.”

NÜGANEN

OMA KIRSIAEDA

KAITSMAS
Jaak Allik

Tšehhov, „Kirsiaed”.

Anton
Ernst

Raudsepp ja

Tõlkijad:

Toomas Kall.

La-

Andres Raag, Kaspar Velberg, Priit
Pius, Allan Noormets, Anu Lamp, Alo

vastaja: Elmo Nüganen. Kunstnik: Rei-

Kõrve, Piret Kalda, Andrus Vaarik

nis Suhanovs (Läti). Kostüümikunstnik:

Tõnn

Valguskunstnik: Kevin Wyn-

Reet Aus.

Jones

(Suurbritannia).

Lamp. Esietendus 9.

linna Linnateatri

XII 2017

ja

Tal-

Põrgulaval.

Helilooja: Jaak

Jürisson. Muusikaline kujundaja: Riina

Konstantin Stanislavski lavastas

Roose. Osades: Sandra

siaia” viisteist aastat nooremana kui El-

Uusberg, Maris

Lüüs või Teele Pärn, Külli

Šarlotta
Jaša

—

Ivanovna

Tõnn

—

Anu

Teetamm,

mo

Nüganen. Selleks ajaks oli

Lamp, Semjon Pantelejevitš Jepihhodov

Lamp ja Dunja

—

—

„ Kir-

ta seitse

Alo Kõrve,

Piret Kalda.
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Boriss Borissovitš Simeonov-Pištšik

aastat

Allan Noormets.

juhtinud enda asutatud Moskva

Kunstiteatrit,
hem kui

kaheksateist aastat vä-

Nüganen tänaseks Tallinna

Linnateatrit.

lavastusest

Ja ometi

on

välja loetud,

le määratud kirsiaias

on

Stanislavski

hävingu-

et

peegeldus

hirm Kunstiteatri saatuse

Šapiro

—

kirjutanud,

et

tema

pärast. Adolf
Stanislavski

kunud.

Šapiro hinnangu

kohaselt iga-

päevaelu üsnagi paaniliselt
nud ja

Stanislavski
ei

vastu võt-

tihtipeale „karauul!” karjunud
sulgus sel korral endasse,

avameelitsenud,

nõudnud

võidelnud,

ei

midagi ning lootis,

ei

et kunst

kõneleb iseenese eest. Selleks kunstiks

pidi

saama

Tšehhovi

uue

näidendi la-

oli kaotanud lootuse, et teda mõiste-

vastus, mille

takse, ja tundis

lavskis esile vaimustuse. Näidendi et-

ennast teatris halvasti

lugemine kutsus Stanis-

ja üksikuna. Ja Stanislavski enda sõna-

telugemisel trupile olevat ta

de kohaselt:

de kohaselt „nutnud nagu naine”. On

„…ma

kannatan, nähes,

kuidas mõnitatakse seda, mis

püha ja kallis.” Suhted

on

mulle

teatri kaasasu-

taja ja direktori Vladimir Nemirovitš-

selge,

oma

sõna-

et sellise reaktsiooni saab esile

kutsuda vaid tekst, mis

puudutab midagi väga isiklikku, räägib sellest, mil-

Dantšenkoga olid muutunud pingeli-

lest ise tahaks karjuda. 1903. aastal val-

seks, Stanislavskile tundus,

minud näidendis tajus Tšehhov

et Kunsti-

prohajaloolist murdepunkti, kuhu

teater hakkab kalduma Väikese Teatri

vetlikult

traditsioonilise

Venemaa oli

likumaitse

mängulaadi ja

suunas.

pub-

Üks andekamaid

õpilasi Vsevolod Meierhold oli pärast
nelja-aastast
Tusenbachi
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tööd

(ning Treplevi ja

mängimist!)

teatrist

lah-

jõudnud. Kuid ilmselt ei
vapustanud Stanislavskit mitte ainult
näidendis peituv sotsiaalne üldistus
selles

—

pidi peegelduma ka midagi väga

konkreetset tema enda

jaoks.

Firss

Andrus Vaarik.

—

„Kirsiaia” lavastus
Stanislavski

pole

õnnestus.

juhtis

Kunstiteatrit

veel kolmkümmend kolm aastat, kuni
oma

surmani.

Ja seda vaatamata kol-

mele revolutsioonile, kolmele

sõjale ja

luigelaulust

tundis,

juttugi.

et tema kirsiaeda

kuulutatakse

elujõu ja

Nüganen

rünnatakse,

psühholoogilise

teatri

aluspõhimõtete

aegumist,
ning läks vasturünnakule. Loomuli-

tegelikult kogu selle ühiskonna kok-

kult sai seda teha vaid kunstiliste

kuvarisemisele ja selle

henditega, tõestades taas teoga,

publiku hävi-

misele, milles ja kelle jaoks

Kunstitea-

ter oli loodud.

nateatris

lane

ja

on

et

sellised rünnakud

olukorraga

tänase

üsnagi

ajakirjandus

on

Lin-

ilmsed. PoolkolHenrik Kalmeti

hingeharimatust. Rünnaku alla võib
Nüganeni „kirsiaed”
aga

ka

otseses

mine. Mõneks

vastu

va

oma
õpetaja ja teatrijuhi
juba küllalt kõnelnud. Madis

maja uksed

teatrile

me

nool,

mind

mis

südamest läbi. Nüüd tuleb

ja edasi

välja

see

tegutseda.” Tegutse-

miseks valis Nüganen „Kirsiaia”,

lemmiknäidendi, mille
vatsenud jätta

läks

oma

ta

varem

luigelauluks.

oma

oli kaEnam

on

on

kuhu

selleks

rajatakse isegi uued black-

box´i tüüpi saalid.

pealt

täna-

asenduspind Sal-

Kultuurikeskuses,

otstarbeks

—

on

saali ehitaLaia

lausunud:

oli

suure

ajaks peab

kavas anda ajutine

„See

sattuda

sulgema

Jürgeni sõnul olevat Elmo selle kohta
läbistas. See ei olnud riive. See

praegu

tähenduses. Taas

päevakorral teatrile

rünnakust

tõmmata

on

lapsikud ja näitavad vaid ründajate

Paralleelid tollase lavastuse lähtesituatsiooni

lavastusega,

va-

st hea

Majaehituse koha

Nüganen ja direktor

Raivo

Põldmaa eriarvamusel. Ratsionaalsem
Põldmaa alustaks ehitust olemasoleva

projekti alusel ja kohe. Nüganenil

on
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uued ideed

projekti ja
kursi,

—ta

soovis

mis lükkab ehituse

aastasse.

peaks

Kui

teistsugust

läbi arhitektuurikon-

viis

alguse 2019.

aga

vahetuma

praegu teatrile ehitusraha lubanud va-

litsus,

siis võib

juhtuda ka nii,

lahendus

tine

saal, kus

jääbki alaliseks

teatri

val ju
dena

saab

aga

tema enda

Võidaks

küllap

aju-

(suur

tegi

eest!

linna kui riigi rahakott ja

on

võimuletulnute seast

ka „lahedamad töötingi-

mused” saanud teater.

ri

hetkel

Praegusel

kirsiaeda kaitsta.

„Kirsiaiaga”

Minu

arvates

Olles vaadanud lavastust kaks kor-

da, detsembris ja veebruaris, väidan,
etenduste

käigus

mis tõstab ta kindlas-

täpsuse ja täisjõu,
ti

seniste õnnestumiste tase-

Nüganeni

mele.

et

teos omandanud

on

Näitlejad

on

õigustama neile

hakanud sisemiselt

proovide käigus ehk

lavastaja poolt küllaltki jõuliselt

pea-

le surutud osalahendusi ja leidnud

nii

Sellise ohu hoiaks ära vaid teat-

omavahelistes suhetes kui ka lavastus-

tugev bränd, millelt

tervikus isiklikud teemad, mida välja
mängida. Kohatine pisut sunnitud ja

aga

Kalmeti

sõnul olevat sisu tagant ära vajumas.
Linnateatri

brändiks

on

aastaküm-

neid olnud

ikkagi Nüganeni enda la-

vastused ja

pole

tema

süü, et seal te-

seetõttu väliseks
on

„Kirsiaia”

kangelaste

suutnud seda samaväärse sisuga toe-

mulikkusega.

tada. Ja

kiimaline

kuigi Nüganeni viimaseks la-

vastuseks Linnateatris oli 2014. aastal

välja tulnud William Boydi „Igatsus”,
repertuaaris endiselt J. B.

Priestley

„Aeg ja perekond Conway” (2011) ja

Piret Kalda

naiivsuseks,

on

on

lõhna haistnud
Lambi

jõhkrale

lisandunud

Pariisi

lumpeni rafineeritust,
Šarlotta hüsteerilisest

on

hakanud

müüakse teatrikassas iga kuu esimesel

kumama

kuupäeval kohe välja. Viimastel

eksistentsi tragism.

tema

täiesti

tel käis Nüganen ringi mõttega lavas-

ka Alo Kõrve

tada

tusehunnikusse, kes

ja

Dunjašas

Tõnn Lambi Jaša

küünilisusele

Anu

Ka koosseis oli enam-vähem teada

loo-

armastuse lootuses elava toatüdruku

trikitamisest

Bulgakovi „Meister ja Margarita”.

oma

armunälg teisenenud pigem

de ja õigus. 4.”

aasta-

tegelaste

pooltoonide ja

mõistmisest tuleneva

A. H. Tammsaare „Karin ja Indrek. Tõ-

(2006) ning just need

jäänud naljategemine

n-ö koomiliste

juures asendunud

gutsenud ja tegutsevad noored pole

on

küsida,

võime

päris kindlasti õnnestus.

soovijaile

tõeline mün-

Lopahhineid, kes teeksid selgeks,
võitjaks

võrdväärse asenduse.

oma

tänava

müügist saadava raha

leiduks

ja Andres Noormets. (On see halb?)
„Kirsiaia” näol leidis ta nüüd lõpuks

Laia

välja

nii

kaks korda vähem kui tema

kuivõrd tal õnnestus selle

teater ehitataks

—

peaaegu

soo-

muide üldse lavastanud

on

kursusekaaslased Hendrik Toompere

oma

kinnisvaraobjekti-

Toimuks

vite”. Ta

Salme täna-

(„suvilakruntidena”)

chausenlik ime

et

on

olemas!). Magusa

maha müüa.

ka

Panso

asutaja

parimad lavastused,
kvartali

et

kes võib lavastada lihtsalt „mida

selgelt läbi

maast

lahti

Küllap tuleb seda

Jepihhodovisse

—

praegu ehk

õnne-

kõige

pingutatumalt koomuskit teha püüab.

kujundusideegi valmis. Paraku seisab

Allan Noormets, keda mäletame Kaa-

muinsuskaitseamet

rin

(Boris

Dubovik)

tänaseni vastu soovile lammutada tüh-

jana

seisvas

Nüganen
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majas üks

aga

osa

siseseinast.

pole paraku lavastaja,

Raidi „Kirsiaiast”

valt

(1992) just sügatragi koomilisena, on seekord

Simeonov-Pištšikuna üllatavalt väärikas

nii

raha

kerjamise kui hiljem sel-

le tagastamise epopöas. Ja Firss, keda
koomilisena kujutada

jatud,

on

on

tavaliselt pel-

Andrus Vaariku esituses loo-

võisid mõistmist leida
mov

Petja Trofi-

nii

kui ka Lopahhin. Kindlasti tundis

ka tema, et ühiskond seisab sügavate

bunud esietendustel ehk pisut Nüga-

kataklüsmide lävel. Ta võis nende

neni Pantalonet meenutanud välistest

gu ka kirsiaia

joontest ja jõudnud

kuid mõistis, et

üldistuseni

võimsa

sisemise

ajalooareenilt

paratamatult, kuid väärikalt kaduvatest jõududest. Just sellise Firsi

puhul

tud lavastuse finaalis
leel Tšehhovi
—

vaid

elust

enese

on

õigusta-

kangastuv paral-

šampusepokaali

lahkumisega
on

ablas Jaša

arvestada

lausa üllatava

nende

uuesti

näitas

kataklüsmidega (erinevalt

kiiresti võimaluse bolševistlikult Venemaalt

lahkuda).

Proovide

iga lavastusega

ja

kohanduja-

näiteks Mihhail Tšehhovist, kes leidis

juba tühjaks joonud!
„Kirsiaia”

praktilises elus tuleb

paratamatusega,

end peagi
na

(nahuku) üle kurvastada,

des

käigus antud intervjuu-

märkis

Nüganen korduvalt,

üles kerkiv vaidlus näidendi komöö-

Tšehhov

on

diaks määratlenud Tšehhovi ja seda

tema

oma

on

et

kirjutanud komöödia ja
lavastuses

püüdnud

et

rõ-

psühholoogilise draamana lavastanud

hutada, ja ehk koguni võimendadagi,

Stanislavski vahel

Nüganeni
preteeringus otsinud tasakaalupunkti.

koomilisi hetki, sõnu ja kangelasi. Just

Oma peatset elust lahkumist tunneta-

pigistada

nud irooniline

ti mitmeid

inter-

on

(või

eneseiroonia

pugeda armastanud) Tšehhov

varju

soovis

lavastaja

seks

te sümbolite

panu

nide koomilisust,
maailmas

on

öelda,

mööduv ega vääri klam-

merdumist. „Kirsiaeda”
nimetades
tuleks
kui

komöödiaks

vihjas kirjanik,

püüda

et

kogu elu

paratamatu lõ-

peaks väärikas

halama, vaid

et

pigem komöödia

võtta

tragöödiana ja

pu eel ei

kõik siin

et

Selleks

on

da

—

kõige rohkem. Praegumaterjali loomulik vastu-

töö teinud

täna naerda Elmo

Kahtlustan,
mad

et

tõttu tuleks

Nüganen

kil oli aga kindlasti tunne, et tema loo-

väheseotud

minguline elu

ne

Seetõttu ei

saanud ta näha Kunstiteatri ja ka
vene

des

kogu

ühiskonna kohale kerkinud ohtu-

midagi koomilist.

Tema

jaoks olid

„Kirisaia” tegelaste vahelised suhted
täis

sügavat

dramatismi,

tundis kaasa ja tahtis

millele

ta

pakkuda lahen-

dusi. Kui Tšehhovil oli ehk

põhjust

sa-

mastada end Firsiga, siis Stanislavskilt

et pare-

ees.

Ja

see-

aeda sissemurd-

vastu hakata! Seda

seekord

kogu

oma

„Kirsiaia” tekst

lavastajale suureks väljakutseks

kohati koosneb

ees.

veel

täiuses.

fessionaalset teatrit teinud Stanislavs-

alles

on

praegu

ründajatele

lavastajakunsti
on

Nüganenil?

temagi mõtleb,

ajad ja majad

teebki

on

ja rõhuasetused

mille üle olekski kirsiaia saatuse

puhul

suutma hüüda: „Finita la

seitse aastat pro-

välja

paika nihkunud. Sest kui järele mõel-

vatele

ajaks vaid

naer

kuuldavas-

ja
teisigi vaatajaid esimestel

segas

aga

oma

inimene mitte

commedia!”

mind

etendustel ehk

„Kirsiaias” näidata kindlasti ka igavesja kivinenud traditsioo-

n-ö kivistki

soov

see

esmapilgul

—

üsna

repliikidest. Iga tegelaajab justkui omaenda asja ja mõt-

leb omi mõtteid ning

pikema seotud
dialoogini jõutakse suhteliselt harva.
Nende

repliikide suunamisega on lavastajal võimalus kujundada erinevaid
suhtemustreid,

mis loob aluse näiden-

di küllaltki vastandlikeks
teks. Nüganen
maksimaalselt

on

tõlgendus-

seda võimalust ka

kasutanud,

mõeldes
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välja üsnagi ootamatuid kohandumisi

—

olgu

Anja

või

vannitamine

otse

laval, Jepihhodovi taskus revolvripaugu

lahtilöömine, publiku napsiga kos-

poolt

titamine Firsi

ša seksuaalakt

või Jaša

ja Dunja„kulissides”. Olles sa-

japrotsendiliselt säilitanud näidendi
teksti,

Nüganen lõbustanud ennast

on

trikkide

leiutamisega, millele tekst

seselt ei

vihja,

aga mis

kale ka vastu ei käi. Vaimukad
vaatuse
söömine

ot-

karakteriloogion

teise

alguse kollektiivne sihvkade
ja

põlvkonna „metsa-

noore

jooks”. Mõnikord tekib tunne,
palju energiat

et üsna

läinud mõne seninä-

on

gematu aktsendi leidmisele, kuigi teisalt, ega’s lavastamine saa seista juba

kusagil nähtud nippide ülevõtmises.

katke ka

pildivahetustel, kus lavastaja

küll soovinud võõritada Tšehhovi

on

tegelased
ja

me

näitlejaiks, kuid

Linnateatri

ootamatult(?) pole

see

tal korda läinud

üsnagi loomulikult

võtame

vas-

tu, et just Firss, aga mitte Andrus Vaarik

juhib lavapildi

Suhanovsi

muutmist.

lavakujundus

Reinis

saanud

on

juba palju kiidusõnu. Peeglite ning akna- ja uksekatetega toimuv mäng
dis võimaluse efektsete
te

joonistamiseks, kuid
meelest

ma, et minu

pean tunnista-

kujundus sisulise

tähenduseni ei tõusnud
liialt

an-

valgusmustri-

küllap olen
Ingrid Aguri loodud lummava,
—

valgest tüllist atmosfääri kütkes,

mil-

le all Nüganeni

oma

võitu

Ja eks ole ju nähtud ka igasugu asju.

Lopahhin Ugalas

ja kaotusi läbi elas.

Kuid

loomulikult

ei

määra

iga

Meenub Luc Percevali lavastus Ham-

„Kirsiaia” lavastuse kullaproovi

burgi Thalia teatris, kus selgelt vihja-

kõrvaltegelaste värvikus, vaid Ranevs-

ti, nagu oleks

kaja, Gajevi, Varja ja Lopahhini vahel

olnud

kunagi

Ranevskaja ja Firsi vahel
romaan, või Lev

Ehren-

toimuv

minevikuseltskonnale

ning

burgi äsja Peterburis esietendunud la-

kontrastiks

vastus, kus näeme

te, Trofimovi ja

Jepihhodovi ja

Var-

ja vahelist seksuaalakti ning ka seda,
et

Nüganeni

lavastuste

tema

fantaasiad

tunnustada,

sest

kõige pöörasemadki

lähtuvad

ikkagi

algteose

mo

Temale
enam

omaselt

kui

ühtegi

pole ka seekordses,

kolmetunnises

tühja,

lavastuses

läbilavastamata hetke.

suurtesse kin-

põlvkond mäletab

Šapiro

(1971) ja keskealised kindlasti
Nüganeni

re-

El-

Kaarin Raidi lavastuses

(1993). Mõlema mehe loomebiograafiasse

on

see

roll läinud väga olulise

tähisena. Mikk meenub karmi ja

nur-

ansamb-

gelise jõulisusega, milles välgatanud

limängus pole midagi jäetud impro-

soojad hetked olid rabavad. Elmo oli

Täpselt

misanstseneeritud

Vanem

veel Mikk Mikiveri Adolf

dud

loogikaga.

eelkäijate väga

gadesse.
žiis

sisemise

tulevikuinimes-

Anja lavastajapoolne

Kaspar Velbergil tuli Lopahhinina
astuda

tekstist ega lähe vastuollu autori lookarakterite

loodud

tõlgendus.

Anja jääb Petjast nähtavalt rasedaks.
tuleb

mitte

hooleks.

visatsiooni

suhetest sündivad
ni

viimistletud.

Wyn-Jones)
sünkroonis

on

Vastastikustest

kujundid

Valgusrežii

lõpu-

(Kevin

virtuooslik ja täiuslikus

helikujundusega (Jaak Jü-

risson, Riina

Roose), milles kummitab

leierkastimehe meloodia
tsirkusekarussellilt.
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on

vanaaegselt

Lavategevus

ei

pehmem, kirsiaia

ostust lausa ehmu-

nud ja seetõttu eriti

Vahepeal

on

traagiline.

küll veel kolm

suure-

pärast näitlejat Lopahhinit mänginud:
Hannes

Kaljujärv

Martin

Veinmann

(2001)

ja

Toompere

Mait

(2010)

Mati

Undi

(2001),

Roman

Baskini

Malmsten

Hendrik

lavastuses,

keda

Ljubov Andrejevna Ranevskaja
Lopahhin

—

—

Sandra

Uusberg ja Jermolai Aleksejevitš

Kaspar Velberg.

olen samuti näinud, kuid tunnistan,

abitult suudab ta

et mälestused

da ja saab

on

hägused. See viitab

kõrvarõngad üle anlõpuks hakkama ka kirsiaia

lavastaja eriti olulisele rollile klassika
tõlgendustes, kus näidendi teksti tea-

päästeplaani selgitamisega, olles siiralt
jahmunud, kui kohtab täielikku mitte-

des võib

mõistmist

näitlejad

vaatajal

enne

rolli

oma

igav hakata, kui

kulminatsioonini

jõuavad.
meelde, ja
võtmise

Nüganenile selle riski

au

eest,

28-aastase

sest

tegemist

on

noo-

esimese tõelise

näitleja

suurrolliga teatrilaval.
tuses alustab ta

Esimeses

vaa-

pisut ebalevalt ja teiste

varjus, kuid leiab peagi õige sisetunde

kiire,

ti ta ei

Velbergi Lopahhin jääb kindlasti

re,

on

matsist

tarvis, kes

härraks
on

tulnud

saanud
oma

talupoja

kunagisele

ja huvipuudust. Lopahhinil

ta

peaks lahkuma, kuid

lähe,

ei lähe...

märkamagi. Monoloogist, milles
nevskaja
pihib,
mõne

oma

kirelõõmaga armastusstseeni; Velbergi Lopahhin
äratamas
ometi

—

Pariisist

on Uusbergi Ranevskajas
tõepoolest tundetormi. Kuid

nende vahele

jääb telegramm

ja Ranevskaja pakub Lopah-

hinile

supüüdmatult abikätt ulatama. Lavas-

kui lootusetu

on Lopahhinil Ranevskaja
jaoks kingituski kaasa võetud; kuidagi

Ra-

Prantsusmaa-pattudest

on lavastaja näitlejate pilkude ja
puudutuse abil teinud varjatud

kaugele ja kõrgele paleusele omakataja otsusel

ja Varjat

ome-

ei tee ta

lohutuseks Varjat,
see

on.

Ja

mõistes ise,

vaatajale jääb

mõistatada, kas Ranevskaja tegi
naalse valiku või

ratsio-

vastupidi. Velbergi
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rolli

tipuks

on

pole meeletust,

tema

—

nagu oli

le ka ahastust, nagu oli
seal

näeme

tantsurütmis

Mikiveril,

Nüganenil;

äratõugatud tunde

aga ka

protesti,

juba

üsna kurje

on

Lo-

Lopahhin

neljandas

täiesti ratsionaalselt.

halb inimene ja
täiesti

talitab

vaatuses

juba

pole sugugi

Ta

pakub Petjale rahagi

puhtsüdamlikult,

Varjale

aga

pole selles südames muidugi mingit
kohta,
ded

Ranevskaja

sest

Uusbergi kehastuses puhas

mastus. Tema

õrn, nagu
bekeste

mõisaproua

on

näitlejanna isegi

—

ar-

—

vastu

kaelustades

küllaldaselt

Raagis

sarmi

ja elujõudu,

da mälestustes,

ja ilukõnes,

et mitte

nagu autor

lest

vegeteeri-

Gajevile

on

et-

suri 44-aasta-

tema meelest 51-aastane

muldvana,

mees

47-aas-

on

mehelikku

tühjades illusioonides

kirjutanud. Tšehhov

selt, ilmselt oli

et

teineteisele

mitte nagu meie

mee-

tänapäeval.

Sarnaselt

Sandra

Uusbergiga oli

laval kaua aega

Linnateatri

võlu vangis Külli

lapseliku
Seejärel

Teetamm.

panid lavastajad

lumehel-

mutte

(„Kassirabal”, „Macbeth”, „Me

olime

kodutütred”),

põlvkonnast pärit. Lavastaja

täidetud

võiksid

tases

te

ja vennal

habras ja

antud ülesanne tundub olevat

maja

on

No ei usu, et õel

lapsepõlvemälestused ja

hingetuge pakkuda. Teisalt

tema tun-

on

tapnud. Ljubov(!) Andrejevna

Sandra

ühised

nad

vanuseline disproon
Gajevit mängiva Andres

aga

me

pahhini-sugustel vägisi teritavad.
saatusega

portsioon

Raagi jaoks.

kapita-

leppinult

raske

po-

siirast

listihambaid, mida kaunishinged
Oma

Eriti

joovastusstseen pärast

kirsiaia ostmist

täpselt

ta

mängima

olenemata tundusid

kes kvaliteedist

näitlejanna

tunded kodumaa ja kodu-

tuurile võõrad. Ja nüüd

mõjuvad ülepaisutatult ja

see

na-

lõpuks

siis

ja Teetammele

ootamatu

vana-

vist

päris

teeseldult. Vaid füüsilist armastust ih-

õige ja õigeaegselt tulnud roll.

Tema

kab

Varjas

küpse, kuid veel

noore

see hing ja seetõttu on stseenid Lopahhiniga ja ka kirglik etteheide Petja-

le,

et too armastusest

midagi

ei

Uusbergi mängu kõrghetked.
kaotamisel
teatud
Pariisi

on

—

seks. Mõistatuseks

da,

on

sest

tema
see

ei

se
on

talle

nii-

Lopahhi-

prantsuse armuke-

jumala poolt

Ranevskaja rolli
noor

välja (Anne

Uusbergile

antu

—

ta näeb

jaoks lihtsalt liiga
Reemann

oli kaks-

kümmend viis aastat tagasi Ranevska-

jana

samuti

31-aastane),

stseenides Varja ja
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mistõttu tema

Anjaga jääb vajaka

ealisest usutavusest.

kange-

suurelt, kuid

pilgu endale.

legaal-

ei tema esi-

valikut. Ainus etteheide

oma osa

tagasitee

puhul küll raske usku-

mest abielu ega ka

mängib

täpseid detaile ning püüab

jääb vaid, miks

seganud ju

ta

laval olles

nile siiski ei andu. Mingit seisuslikku
tõket

loonud väga mitmekihilise

lanna;

kasutab ka

nüüd saanud igati

võrd ihade kütkes olev naine

on

ja lootusetust. Teetamm

näos

Ranevskaja

näeme

kergendushelki

taipa,

Kirsiaia

näeme

naise lootust

rolli

tundub,

et

Pärast

Teetamm

on

seda

valmis

mängima eatuid ja jõulisi kangelannasid. Huvitav, milline oleks olnud tema

Ranevskaja?
Ja

lõpuks

—

Priit Piusi roll

Petja Trofimov ja Anja.

on

esietendusega võrrel-

des vast kõige rohkem muutunud. Kui

algul oli raske mõista,
Anjat selle

pisut

juures võlub,

mis

uimase

siis nüüd

on

energilist
kobakäpa
Pius end

selles rollis leidnud. Koos Teele Pärnaga (Mari Lüüsi pole ma selles osas
kahjuks näinud) mõjuvad nad kui tul-

nukad mingist teisest ilmast.
kud ja kõiketeadvad,

ilma

Sportli-

nostalgia

Anja — Teele Pärn, Leonid Andrejevitš Gajev — Andres Raag ja Varja K—ülliTe tamm.

ja

aukartuseta

mingite

de või sümbolite
elu

oma

vad.

traditsiooni-

Elurõõmsad ja

ideaalide järgi muuta

taht-

Nad oleksid sattunud Tšehho-

vi näidendisse
vi

ees.

justkui Viktor

1960-ndate aastate

Rozo-

dramaturgiast,

erinedes kardinaalselt tänapäeva
ne

(ja ka eesti) postmodernses

ve-

näite-

hendab, kui väljanaerduks tuleks
ja laval

Pet-

mängida. Aga Petja-suguseid

helge tuleviku unistustega kangelasi
leidub ka teistes Tšehhovi näidendites

(Veršinin ja

Irina

„Onu Vanjas”).

„Kolmes ões”, Sonja

Ma kaldun arvama, et

Tšehhov ei näinud selle igavese üli-

õpilase ideaalides midagi

naeruväär-

kirjanduses ringi kõndivatest komp-

set

leksitaagaga noortest. Ka oma reipa
mängustiiliga vastanduvad nad aad-

Keda küll Nüganen arvab neis noortes

limõisa „ansamblile”. Petja

vakalendu või

pole

min-

ja seda ei näita meile ka Priit Pius.

ära tundvat? Kas

oma

tütre XXVII la-

hoopis enda praegusi

jahmudes Ragi „luitunud saks”
nevskaja rõvedast üleskutsest soetada

õpilasi?

endale armuke, kukub ta küll trepist

need noored seda vähemasti kirveste-

kuid haarab juba hetke pärast
kaenlasse, et hoogsalt
Ranevskaja
just

da

—

alla,

„rahvatantsu”

vihtuma

hakata.

On

vana

Eriliselt

uue

üle,

ei

tule

ja veelgi kaunima.

Ehitades stseen-stseenilt ja roll-rol-

arutletud, kuivõrd oli Tšehhov Petja

lilt üles vaimuka,
mineva

tä-

kurvastamata

ga maha raiuma, vaid lubavad istuta-

maailmavaate suhtes irooniline,

see

küll

kirsiaia kadumise

detailitäpse ja hinge-

lavastusterviku,

tõestas Elmo
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meelsete mõisaprouadega,

parke

les, oleks vaid teemasid, mida mängi-

lakruntideks tükeldavate

varakapita-

da. Etenduse finaalis

listidega ja kaunist tulevikust

Nüganen,

pill

et tema

on

endiselt hää-

joonistub lavale

punase laserkiire joon. Ma mõistan

da kui Elmo

poolt märgistatud punast

joont, millest üle minna ei tohiks.
ärge lammutage
Kui

vana

Linnateatri

henduslik roll
rulisem

on

on

„…

teatrit veel!”

lavastuse teatritä-

mulle

selge,

siis kee-

leida selle rolli tähendust

laiemas

ühiskondlikus

Tšehhovit

lugedes ja lavastades

hi

se-

unustada,

et ta ei

kontekstis.
ei to-

kirjutanud mingit

vate ühiskonnakriitiliste

puutus
nates

ta lihtsalt

pidevalt kokku.

Tšehhovi
võime

kangelaste

arvata, et

edasist saatust,

Ranevskajal vedas,

õigel ajal Pariisi põgenes. Petja
vaimustusid revolutsioonist
Anja
ja
et ta

ja tormasid õhinaga

oma

tama. Paraku tähendas

varade

ideaale teos-

see

Lopahhini

eksproprieerimist ja

tema enda

teed

ise koos teiste

kuda

teravamaid

muga hästi kohanenud Jaša

Anja

—

Teele Pärn ja Pjotr Sergejevitš Trofimov
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fotod

kusagil

—

et

siis

kaunishingedega huk-

ümbritsenud ühiskonda ja lahkas selle

Siim Vahuri

Hin-

tänapäeva teadmiste seisukohalt

kui klassivaenlase hävitamist,

probleeme. Selliste kerge-

unista-

üliõpilastega

„klassikat“, kus mõisaprouad verandal

joovad, vaid kirjeldas lihtsalt teda

suvi-

NKVD keldris

Priit Pius.

uue

või-

(või „Iva-

novi” Borkini või

püssitoru

„Kajaka” Šamrajevi)

Sellise teadmise võiks

ees.

lavastamisel ju samuti sisse tuua, kuid
mida
liselt

see

annaks? Nagu ei

tava-

anna

midagi ka tegelaste väline kaas-

ajastamine (meenub õdede paigutami-

külgkorviga mootorrattale

ne

Toom-

teibaga vihjet meie integratsioonipoliitika ebaõnnestumisele või vaeotsest

nu

kiskumisele

idanaabriga. Aga

soo-

vitud võõritus ja soovitud ehmatus
saavutatud.

Hirm

ja kohutava ees,
ma

millegi

mis ei pea

on

arusaamatu

sugugi tule-

väljast, vaid võib tulla ka

meie endi

pere „Kolmes ões”). Efekt võib tekkida

seast,

siis, kui

kõrval tunduvad kõik teatri sisemised

mingid tänapäeva jõujooned
langevad juhuslikult tollastega kokku,

on

meis

kõigis ju olemas ja selle

naginad pisikesed ja üleelatavad.

nagu Juri Jerjomini meie Vene Teatris

1994. aastal lavastatud „Kolmes ões”

(„Moskvasse! Moskvasse!”), kui Balti laevastiku madrused lahkusid läbi

saali ja eestikeelsed
lavale

lavapoisid asusid
kujundatud vaatesaali koopiat

õnnetuse

eelaimuses tardunud

vene

publiku silme all jõhkralt lammutama.
Aga Nüganen pole muidugi
vate

nii

lõika-

paralleelide otsija.

1905. aasta revolutsiooni eelõhtul
näidendis

kirjutatud
geniaalselt

set katastroofilist

tähistab remark:

heli,

ses

Tšehhov

hävingut. Just seda
„Äkki kostab kauge

nagu taevast; katkeva keele

mis kurvalt vaibub.”

tab,

aimas

ühiskonna peat-

ette Vene

heli,

Lopahhin selgi-

kusagil õige kaugel kaevandu-

et

kukkus vist tõstekorv alla. Trofi-

mov

arvab,

et vahest oli

Firsile meenub, et
tähendab priiust

enne
—

see

öökull, ja

õnnetust

—

see

oli niisamuti: öö-

kull huikas ühtevalu. Siis saabub teed
küsiv ja raha
di

kerjav Teekäija, näidenkõige müstilisem tegelane. Tšehho-

vil tähistab

see

mineviku illusioonide

kütkes olnud seltskonna kokkupõrget

millegi

arusaamatu

Teekäijat

on

ja hädaohtlikuga.

lavastajad tõlgendanud

väga erinevalt; olen näinud ka lavastusi, kus

see

Nüganen
se

episood
on

(mõlemas

on

teinud

lihtsalt kärbitud.

Teekäijast venela-

minu nähtud

etenduses

Artjom Garejev). Selgelt teistsuguse.
Selgelt ähvardava.

Ei usu, et siin

oleks
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KAHEKSATEIST

ÕHTUT

ALEKSEJEVITŠ

IVANOVI

NIKOLAI

HINGERUUMIS
Pille-Riin Purje

Anton
Ernst

Ever, Lauri

Tšehhov, „Ivanov”.
Tõlkija:
Raudsepp. Lavastaja: Uku Uus-

Kaldoja, Christopher Rajaveer, Jüri Tiidus, Markus Luik, Nor-

berg. Kunstnik: Lilja Blumenfeld. Valguskunstnik: Triin Suvi. Osades: Indrek

ja Indrek Kruusimaa. Esietendus

Sammul, Maria

2017 Eesti Draamateatri

Aivar

Peterson

man

(Theatrum),

suures

Oja
X

27.

saalis.

Tommingas (Vanemuine), Gui-

do Kangur,

Ülle Kaljuste, Liisa

remäel, Kristo Viiding, Harriet

Miks

Saa-

Anna Petrovna

—

Maria Peterson, Nikolai

doktor Jevgeni Konstantinovitš Lvov

kutsub üks

lavastus püsivaat-

lejaks? Ratsionaalselt seda lahti

Toom-

pere, Raimo Pass, Mait Malmsten, Ita

42

Verte, Priit Põldma, Pääru

—

leta. Süvavaatlus

vajab

Aleksejevitš

—

Kristo

Viiding.

Ivanov

ei

se-

aega ja õnne,

Indrek Sammul ja

vaimustumisvõimet

tähtsam

on

tahet.

ja

Kõige

jaoks näitleja, vahel

minu

Uusbergi

panoraam

ka nõrgemas lavastuses, kus isiksuslik

novis” vääriks

roll uitaks kui omaette,

mul

mul.

Aga päris hästi

on

isepäisel

sam-

siis, kui elamu-

seks liituvad sündmuslavastus, sõnu-

erikaal, näitleja

mi

Nõnda

on

Uku

teema

berg, „Üritus”).
Muusika

peegeldab, võimendab te-

gelaste hingeteemasid.

Eriti

Maria Petersoni

etendus. On reede; Sirbis

mahoovust, usukaotuse ja

mu

ilmunud

vastukaja „Lauluke surmahirmust

küllus-

täppisanalüüsi, milleks

10. november 2017, „Ivanovi” kuues
on

on

mõjuväli „Iva-

napib kuulmist. Kui üritaks?
„Üritus on nurjunud katse” (Uku Uus-

ja rolli tuum.

Uusbergi „Ivanoviga”.

režiis

lik. Muusika osakaal ja

valu.

mõjusalt

Sarra kannatusi,

sur-

hüljatuse

Külalisosatäitja valik võimendab

ja teekond ukselävele” „Ivanovi” kol-

Sarra üksildust, ekslemist n-ö võõral

etenduse põhjal. Soovitan igale
me
kolleegile vaadata kordki elus kohe

näitelaval.

uuesti

lavastust, millest äsja kirjuta-

tud. Veider tunne

mustvalgel

on

saalis. Piinlikkus

ilmunud sõnade

Tohutu rõõm, et lavastuse

pärast.

kujundlik-

kus ei ammendu.

etendust näinud Toomas Kall mainis,
et

mu

Sirbi artiklist jäi kõlama detai-

lirikkus,

aga

ta

ei

tada, kui nauditav

osanud ette
on

side kütkes

Öökullihuikeid saatuseks kuula-

siirus.

tav Sarra

miga.

on

mängitud teatraalse tragis-

Naise veetlus

kuhtub, kui

ta kan-

natustesse klammerdub. Sarra ettehei-

jäädvustada

rõõmu? „Ivanovi”

nüans-

suurt

kirjeldada

kuju-

pilti?

muuta

(vaatused Tšehhovi näidendi järgi)

on

pöördlaval, kuivanud lehtedega kase

on

eluõnn sõltuvaks ühestainsast

inimesest, ebainimlik muuta armastus

jumaldamiseks.
Elav

muusika

läbistab

musitseerimiseks mõnuga
tav aeg

osasaamis-

esimeses vaatuses

ebajumal.” Hinge lammutav

mu

Õpetlik

tervik.

tagasiside kirjanikult. Kuidas
Adekvaatselt

kirglikku
plikatirtsu metsik

Petersoni

telaviinis mehele torkab kõrva: „Sa olid
kaheteistkümnendat

„Ivanovi”

Maria

daamisarmi lõikub

on

kuldaväärt.

Norman Verte

tab

lavastust,
antav-võe-

vastandlikke

trompetimäng rõhumeeleolusid.

vaatuses tellib Raimo

Teises

Passi kikkvunts

ja kaardipakidändi Kossõhh trompeti-

najal, nooleviske märklauaks pühapil-

serenaadi Ita Everi

di

nale. Mehikese andekspalumine luhtub

tagakülg. Toodame iga tund kiirrea-

geeringuid, heidame huupi

arvamus-

nooli, nähtuse olemust adumata.
Uku
reldav

Uusbergi

moonilises tervikus
oma

lavastus

on

sümfooniakontserdiga.

vell, kas
võrHar-

järgib iga osaline

partituuri ja kuulatab kokkukõ-

la. Rõõm

rigent

ei

on

jälgida lavastust, kus di-

jäta kedagi juhuse hoolde.

Episoodilisimgi kuju saab

oma

hin-

gepõllulapil toimetada. Polüfooniline
koosmäng annab improvisatsioonilusti,

halekoomiliselt

hingekeeli timmitakse väsimatult.

Sekka soleerivaid dissonantse. Helide

või

drastilise

—

Avdotja

Nazarov-

täitsa Tšehhovi

no-

„Ametniku surm”, õnneks

puändita.

Pass

mängib filig-

raanselt, lisab Tšehhovile Becketti absurdivaimu. Kirgas
tuse

on

kolmanda

vaa-

lõpul trompeti järelehüüe Sarrale,

kui Ivanovi jumalagajätupilk otsib naist

tühjast päikeseloojanguoranžist loožist.
Muusika
elustiili ja

kuulub

Paša

Lebedevi

hinge. Lebedevi teener, Ind-

rek Kruusimaa

Gavrila

kokku kasvanud ja

on
kitarriga
paneb pilli käest

üksnes siis, kui serveerib härrale viina-
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Dmitri Kossõhh

kest,

—

Raimo Pass,

muusikaga koos

mis

on

Jegoruška

Paša abi-

—

Lauri

gida üks

vahend masenduse summutamiseks.

te…?

Lebedevi

ne,

maid

on

mängib üks meie subtiilseidraamanäitlejaid Guido Kangur,

temast

sõltub

Kanguri hääl
laused ei
liik
na

lavaõhustikus

on

palju.

meloodiline, laulvad

lõpe punktiga. Ainuüksi rep-

„haljas heeringas
sakusmentide

on

sakusmendi-

sakusment”

kõlab

nagu laul! Sakusmendi-intermeedium
on

Kaldoja ja Zinaida

Savvišna

pala

eneseunustuse

Hüüumärgiks

—ÜleKaljuste.

või mit-

Passi kumehääl-

Hamleti mõõtu avaldus:

„Aeg…

kallis. Pass!” Kohtuvad autoritruu

Tšehhovi

repliik, Uusbergi

na-nimemäng ja

vaimus sõ-

arusaam, et

kui aeg li-

biseb käest, siis muusikaga! Uus hüüumärk

on

Avdotja

Ita Everi

saabumine. Everi

Nazarovna

rolliheli

luutselt tšehhovlik: ühes

ehtne Tšehhovi novell.

kuraasikrutski ja ehe

Muusikasse sulandumine kolman-

meest olen maha

on

abso-

hingetõmbes

traagika. „Kaks

matnud…,” tõdeb

ta

das vaatuses, kui Ivanovi kabinet kõrt-

saatusevaluga ja käänab hääle ulakaks:

siks muudetakse,

„ Läheks veel kolmandalegi,

on

gradatsiooniline.

Vaimustab Lebedevi, Aivar Tommin-

kaasavarata ei taha

gase Šabelski ja

läheneb Gavrilale, kes

ni

Mait Malmsteni Borki-

enesepilkega garneeritud surmahir-

mulaul. Raimo Passi kaardilauast

pal-

kitarri. Everi

tantsupuhang on liiguSügav kummardus, millega „äge

tav.

kitarrile

vanaemake”
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män-

Ise

jahmub, katsub

moonduda kössis siilikeseks, kahmab

jasjalgsena tõusnud Kossõhhi pilkudes
välgatab dilemma: kas

aga ilma

keegi võtta!”

Ivanovit

tervitab,

toob

aga

meelde Everi

ti, ent

hoopis teist maseluapla Melania Maksim

sama

Gorki „Päikese lastes”
Karusoo,

(lavastaja Merle
1976). Lahket elutarkust si-

saldab muie Ita Everi
ta vaatab

asja

oma

võtsime

Paša

Kuigi

pilli

ise

üleni muusikas.

tus teeb

Kangurist

netamata

partnereid. „Hea

käsile, härrased!” mõjub

kogu lavastusele.

õnnistusena

ta

noori

silmanurgas, kui

oma

ei

nov

eneseparoodiaga.

Iva-

vaatleb neid eemalt, vargse meele-

liigutusega.
Kanguri Lebedev
muli Ivanovi

on

Indrek Sam-

sugulashing. Mõlemad

delikaatsed, tundlikud labasuse suhTabavalt

tes.

ilmneb

see,

kui

Lauri

Kaldoja koloriitne Jegoruška karjeri-

mängi, elab

Džässilik

partneri:
rolliheli, keskendub

tuaaliga küünlaleeke kustutab: külalised naeravad, Lebedevil ja Ivanovil

tunnemi-

väärt

aristokraatliku

ta

on

piinlik. Jegoruška soolost hoovab müstika õõva,

Avdotja

Nazarovna teeb ris-

teistele, hoolib, tunneb kaasa. Lõpma-

timärke, Ülle Kaljuste Zinaida Savviš-

ta osavõtlik

ja südamlik Lebedev on
„Ivanovi” panoptikumis lohutav pide-

paisub hüsteeria piirini. Kalkroonilist ihnurit Zuzuumängib
juste

punkt.

kest vohava

Üllalt
Lebedevi

kohtumine

Šabelskiga.

krahv
rilalt

tseremoniaalseks

adagio,

aeg

kujuneb

Tommingase

läinud

naer

valvas

mure

groteskiga, mille varjus
mehe ja tütre pärast.

Vaimukaaslust

Lebedev tellib Gav-

lause Pašale: „Meid

aeglustub, „vanade

tööd

laste” silmad löövad särama, seljad
sirguvad, sõbrad kaelustavad hardalt.
Kaotsi

na

aegade väärikus ristub

Marfa Jegorovna Babakina

—

Harriet

on

kannab
on

ju

palju.” Kõlab kui

nii

Ivanovi

vähe,

aga

tsitaat mine-

vikust, mõjukalt oraatorilt

või

riigime-

helt. Mõnel etendusel viirastub Mikk
Mikiveri

sümboliväärtusega tämber.

Toompere ja Zinaida

Savvišna

— Ülle Kaljuste.
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Uusbergi „Ivanov” äratab mälus
varasemaid

juti

Tšehhovi-tõlgendusi.

Šapiro

näitas ETV2 taas Adolf

vastust

Indrek Sammuli lavaelu

Hil-

mõttes

la-

Aleksejevitš

„Kolm õde” (esietendus 1973,

salvestus

1981). Seal kõlas kolm kitar-

isegi: „Nagu

kuidas

andumusega mängitakse.

Ja

Sammuli

lauluümin

monoloogis „Minu

tasane
maa

seas

hingeruum

vari

on ro-

ta tükk aega ei

hulgun

ma

Ivanov

inimeste

ringi…”

Esimene

vaatab mind

Nikolai

peategelasena. Eks nendi

näi

riakordi viisist, mida „Ivanovis” kaua

Ivanovi

Ivanovi

maanimahuline, kuigi

heas

on

lõpetamata heliteos.

kohti

lause, mille

saalis

oma

otsivat, vahel üpris kärarikast

nagu orb...” elustab Jüri

publikut leebe naeratusega jälginud ja

novi

tasahaaval nukrasilmseks muutunud

na

samas

„see

stseenis!

pole see...”-ümiViisid

muksid, kuigi Sammuli
on

tema mälus

Ivanov

püüdis

nagu

Ivanovi

Sammul/Ivanov eeslaval

põi-

„See uks

laul

sele saali

juurdunud; Krjukovi

viisi õhust

ja

see

hajus

Ees: Zinaida Savvišna

jooksul muutub

pilk ukse

aina

pinevamaks.
— Ülle Kaljuste,

suunas

—

Harriet

Kuni „minna ei ole mitte
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—

—

Aivar

Toompere; taga: Gavrila IndrekKru sima , Nikolai Aleksej vitš Ivanov IndrekSam ul,Esimene

külaline — Christopher Rajaveer, Teine külaline — Jüri Tiidus
Nazarovna

Ivano-

piinatumaks,

krahv Matvei Semjonovitš Šabelski

Tommingas ja Marfa Jegorovna Babakina

on:

tagauk-

vahekäigus. Kõlab argisena,

aga lavastuse
vi

taas õhku…

ütleb,

sai ka kinni.” Osutab

—

sisekaemusliku

Ita

—

Krjukovi Iva(Elmo Nüganeni lavastus, 1995)

ja
Avdotja

Ever.

kuhugi” leiab lahenduse sellesama ukKümnendal etendusel sündis spontaanne

reaktsioon. Armunud

ütleb

Ivanovile:

Šurake
koos

„Põgeneme

Ameerikasse!” Vastus „Ma ei viitsi...”

ajas

noored inimesed saalis.

naerma

Sammul ongi jätnud sinna
enne

kui

mikropausi,

lõpetab valuga: „...isegi selle

ukse läveni minna.” Kõnekas

viitsiga”

on

lik abitus. Kui läbi murrab
katkestab selle kahetsus,

jõudmises.

seni

naer:

„ei

hõlpsam haakuda kui uk-

žest. Lavastuse

siseheli

leerikusööstudeni. Tekkis oht, et ta ei
eristu

rieeruv. Kui

va-

doktor Lvov salvab: „Ke-

da te lollitate, võtke mask eest!”, vastab
Ivanov nõutu, õhulise

dab näo

eest

žestiga ja eemal-

olematu maski. Siin

võtmekoht Sammuli rollide
sel: maskita

on

vaatlemi-

läbipaistvus, isiklikkus kui

näitleja elukutse

Kord

tuum.

piisavalt

hiljem

Ka

maid,

vaheajal

muust

„parlamendist”.

Sammulil

on

terava

otsusekindla-

tämbriga etendusi,

aga

närvlikkus annab maad mehisele karmusele ja nii

on veenvam.

Kuigi leebet

kammertooni tasuks hoida.

jääda Šurakese

Kui

etenduseti

on

algusjärgus oli etendu-

si, kus Ivanovi teravus viis jõuliste ko-

seläve otsimise ja kartmisega.
Ivanovi

järsk toon,

andekspaluv

vaatama

Ivanovi

sünnipäeva
silmade

imestavate

peegli kaudu, muutub kõik. Lebedevi
ja Šabelski kohtumise hardust ma juba
mainisin.
Ivanovi
sutuse

Aivar

onu

Tommingase krahv,

Matvei suunab

misantroopia

sogasesse voolu-

Tema suurtes silmades

sängi.

oma ru-

põlgus, eelkõige iseenda

on

valus
See

vastu.

arutleti kohvikulauas Sammuli mängu

lähendab neid Ivanoviga. Kõik klatši-

üle ja kuulsin möödaminnes ühe mehe

himukas seltskonnas teavad, et krahv

kommentaari: „Kamoon,

mees,

leia

dale üks karakter!” Karakterrolli
limine
on

üha

määravamaks

järjekestvus.

ma

kaasajatunnetuse
põimumises
muli

voo-

vahva, tihti üllatav tee, kuid

on

ka teisi uksi. Sammuli

saab

en-

on

Ivanovi

ja

otsinguteel
näitlejatee-

siseheitlustes,

igavikuvajaduse

olemussugulust Sam-

tegelastega, kes „mõtlevad kogu

aeg”: Thomas Becket, Indrek Paas,
dion Raskolnikov. Kui Ivanov
vaatuses

Ro-

neljandas

juuste lehvides kummardab

(„mina mängisin Hamletit”), tuleb meelde

noor Theo („Ainus ja igavene elu”).
Igal „Ivanovi” etendusel tunnen Sam-

muli rollide

sleppi. Samavõrd tajun iga

kord Jüri Krjukovi Ivanovi
Ivanovi
tuse

põhiheli

on

ligiolekut.

südametunnis-

lakkamatu läbikatsumine,

süü-

tunne, uhkuse ja häbi ristlev heitlus.
Ta

tajub taktitust, labasust ligimestes,

kuid

pöörab süümeteraviku sissepoo-

le. Silmis küsiv vagus

hämming, lapse-

ei tohi
Kui

juua. Avalikke saladusi

pärast leinaaega ilmub

on

veel.

esimest

korda rahva sekka Harriet Toompere
säravalt mängitud Marfa Jegorovna
Babakina, teeb üks noorhärra lese selja

taga nöör-kaela-žesti. Uus novell:
futka

mees

Babakina

märterlik,

Mar-

poos end üles. Toompere

on

koketne, teatraalsel moel

samas

siiralt ebakindel. Ele-

vust tekitab papagoi Babakina

õlal, kes

joob teed, soputab sulgi, vahel häälitseb. Lind ei ole

pelgalt pilgupüüdja,

vaid sarkastiline ja masendav võrdlus: isegi
kui

papagoil on rohkem öelda
„uppunud rottidena” konutaval

noorrahval.

Üpriski

linnu moodi

on

Christopher Rajaveeri intrigeerida
tav
Priit

tüüp; linnuga vahib juhmilt

ka

üritõtt

Põldma, kes näeb välja nagu One-

gini paroodia; lennuvõimetuid tiibu
soputab Jüri Tiidus; jutukam Markus
Luik kokutab nagu papagoi, sõnad la-

medad, mõtted tuhmid.
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Vaimukalt valuline

on

episood, kus

krahv sätib end diivanil kahe

„ pan-

ga” vahele, pajatab nördinult doktor
puisest siirusest, ootab asjata,

Lvovi

et daamid

sammuke

teda haletseksid. Siit vaid

hinge alla visatud pitsini ja

krahv kukub purjutama.

Kosjanovelli

püsti ees, silmapiir kaob silmist.
Lilja Blumenfeldi kujunduses pääseb
sein

võimsalt
se

suur

mõjule alguse- ja lõpuvaatu-

tühi lava. Lummab massiivse

eeslavakarkassi tõus ja
le

on

pool ja kolmas

Babakina ja krahvi vahel sobitab Mait

tis. Nõnda

Malmsteni

kasutatud.

üha

tukalokki

lennukamalt oranži

pillutav

Marfutkat

avantürist Borkin.

peibutab krahvinna tiitel,

lese tõmme Borkini

ent

poole näikse

olevat enamat kui tiivarips.
Ivanovi
se

ei ole

oma

ta

naisele valetanud, seni

on

näinud Lebedevi tütres

Ivanov
ra.

ootamatult;

„Mu tark

laps,” ütleb

aimamatult ja

gi

ei ole-

laps, hoopis armunud

enam

teeb tõrjuva žesti,

Ivanov

muutub

me

järsku märkab:

etendustega

vamaks. Liisa Saaremäel

sõp-

paha-

mees

kis

vaatus Ivanovi kabine-

Draamateatri lava harva

lavapoodium fantasmagooriliseks

hauakambriks. Korraks
nüüd ka Kertu

kergitab eeslaMoppel Gorki „Väi-

kekodanlastes”, markeerimaks orgiat

põrgulikul allkorrusel.

Kuna

misan-

stseeni keskmesse asetub Indrek Sam-

muli Bessemjonov, tekib

seos

viga”: päris ülbe parafraas,

„Ivanoaga

kui

põhjendatud?
Kolmanda

neiu.

külgetõm-

on

aina

šaga, kes

tuge-

on

Muidugi ei unune, kuidas
Semperi ja Ojasoo „Julias” (2004) ker-

va

sünnipäevalap-

romaan

Šurakesega algab

langus, mille-

teine vaatus Lebedevide

rajatud

taas

vaatuse

kuhjuv pinge

gradatsiooniline. Dialoog

Pa-

puhtsüdamlikult ja absurd-

selt

partner. Kaheteistkümnendal etendu-

püüab võlgades Ivanovit aidata,
paotab laostunud mõisa traagika. Kui

sel, laulatusepildis, viskas

arusaadav

on

paindlik

Ivanov õh-

ku

on

meie kiir-

iseküsimuseks.

Lauda kraamides annab Ivanov leiva-

lennukalt

käärule vaikselt ja endastmõistetavalt

Saaremäel

mängunüansse

õhust

laenuajastul,

võlgade paine

pruudikimbust pudenenud õie ja
Šura püüdis lille krapsti kinni. Just nii

jäägu

nopibki, kohandub, muudab
kõlavärve. Tema Šura on julge komöö-

rätti. Ta huulilt libiseb lause:

dianärviga, kord

bi pärast

sirgjoone-

nooruse

suud, mähib leiva hoolikalt valgesse

lisuses armsalt naiivne ja abitult nal-

tu

jakas, kord

la.

mammatütrena

armutult

groteskne, valmis dresseerima oma

tu-

levast nagu toakoera.
Iva-

ja Šura esimesele suudlusele,

on

kõike muud kui banaalne anekdoot.
Muusika tumeneb saatuslikuks.
märkab

Ivanovi

naist

Alles nüüd haarab

kinni,

et

neiu

ei

süü. Pind

jub,
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ja kangestub.

muutumise

all, täpselt sahtliorva mahIvanov sõbralt: „Mis mul

viga on?” Ja otsib ise vastust:

„Aga

võib-olla...” Pilk suundub üles, kuid

tõrjub kohe lootuse: „Muide, ei...” See
katkev
sama

püüdlus

Ivanovi hingehelis
nutuhoog kumaras

on

määrav kui

pühapildi kohal, palvetamispüüd ja

tasakaalu,

põlvede tõrksus pärast Sarra igavest

püsib krampuv

lahkumist, põlvilivajumine finaali eel

jalge all jõnksatab, lava

Ivanov

Laua

tal ümbert

mees

kaotaks

aga mehe sõrmedes

Šura

Ivanov laua al-

Lapselik nähtamatuks

soov.

„Vaju hä-

alla.” Kui Paša viib ju-

Šurakesele, vajubki

tudes, pärib

Stseen, kus Sarra satub peale
novi

maa

langeb päästmatult,

va-

must

ja

Raskolnikovi

osatus:

moodi

tumehäälne

„Nõrgaks olen jäänud…”

Ka

kolmandas vaatuses

Sam-

on

muli ja Saaremäeli

lämbub, jääb kurku kinni.
tab,

Lvov kuulu-

Tartuffe,

aga tartüfis-

koosmäng nüansirikas ja eriliselt elus. Šura „toimekas

tub

armastus” äratab Ivanovis heldimust

ku inimesena just märkab, aga katsub

ja ärritust, iha ja jõuetust.

kramplikult endale valetada.

tuks

Muutuma-

jääb süütunne mehe kätes,

mis ei

suuda kallistada, truudust murda.
Katarsiseni kandub vaatuse

kui

jääb üksi, liibub

lõpp,

vastu

põrandat, harali käsi kui vigastatud tiib.
Trompet itkeb,
ku silmi, tirib

kukla, näoga

Ivanov häbeneb publivalge särgi kõrgele üle

vastu seina liibudes

hoopis

van-

gub saalist välja.
ma

nähta-

matu) läbib lavastust refräänina.

et

Kristo

Või tundli-

märkagi.

„Ivanovis” mängides

Viiding Ugalas

Tolstoi näidendit „Elav

laip”, kus

Lev

on sa-

muti esindatud üleliigse inimese teema.

pääseteid analüüsiv monoloog

Ivanovi

haakub Protassovi väljapääsuotsinguga
Mikk

(meenub

Šapiro

Mikiveri

roll

Adolf

lavastuses, 1980).

Viimase vaatuse nutustseen tärkab

justkui

Häbi, piinlikkus (oleks

on

ise ega

Huvitav,
lavastab

langev lava viib sügavikku SarIvanov

ra.

et Ivanov

Mozarti

nakatab

ooperist. Šabelski

pingul närvidega pruuti;

nutt
ene-

Es-

sepõlgusest lämbuv krahv ütleb lahti

malt koomiliselt: kui Zuzuukene hei-

Babakinast, kes puhkeb nutma; kohale

dab mehele ette rahalaenamist Ivano-

hõljuv Zuzuukene nutab-halab patee-

vile, tõmbab

Paša

pintsaku pahuralt

üle pea.
Laulatuse ootel lisandub veel üks
häbi

Heitunud

variatsioon.

uitab suurel laval Kristo
tor Lvov, kes
mise

oma

on

Viidingu dok-

võtnud Ivanovi vihka-

missiooniks

Šurake

selt kui

elevuses

sama

Ivanovi

resoluut-

armastamise.

Doktor tahab Ivanovi kahevõitlusele

kutsuda,

on

ideest

eufoorias,

häbeneb nagu väike poiss,
gu

tiliselt. Pisarate kvartetti kuulab hämmeldunult Lebedev, kuni lisab viienda

kaabuga

nagu

muudkui täiustab

ometi

varjab

nä-

maskiga. Viiding
oma

tel etendustel ei oleks

osa.

Esimes-

ennustanud,

et

hääle. Mida kõike

see

uhke nutustseen

ei sisalda! Teatraalsete

reks

mängitud

sentsi,

stampide,

kannatuste

väärika näitelava traagi-

vana

kute kokkutulekut. Oo, kui vabastav,

piinlik ja nakatav, enesehaletsust pilades rabavalt

helge

stseen!

Ootamatult sööstab nutjate

sa

minuta hakkama. Alles

äsja

jaganud isaga

oma

kahtlusi,

Lvovi tõmbab

ristimärki teha ja samal

ja

Sarra poole, patsiendi
liginemine muutub intiimseks,

kuni mehe käed

krampuvad selja taha

saad ilma

kirglikult, julgustades:

nud end

arsti

sekka

otsusekindel Ivanov. Suudleb mõrsjat

aus doktor liigub samale
teljele Sammuli ja Kanguri rollidega.

hall, jäik ja

suu-

kvintes-

sinud

on

Šurake

ent kutsu-

jälle krapsakalt korrale, rappruudikimbuga, justkui tahaks

rina vehelda.

ajal musketä-

Kangekaelne

neiu ei loo-

bu toimekast eluülesandest. „Pulmi ei

ja ta sulgub enesekeeldu. Meelde jääb
hellus, millega doktor hoiab kätel öö-

tule!” hõikab Ivanov, lehvitades kae-

kullitopist, justkui kaitseks

kükktantsu vihtudes. Pruut

ta niimoodi

lasidet nagu

valget lippu, vahel

suisa

kajab abi-

Sarrat. Tundub, et Ivanov aimab arstis

tult vastu: „Pulmad tuu-levad!” Pruut

midagi

ja peig kemplevad

oma

noorusest, ent

mult moondub

samm-sam-

peegel kõverpeegliks.

Doktor ise kahtleb

oma aususes,

ta hääl

nagu

lapsed, Šurake

ähvardab: „Lähen kutsun ema!” ja Ivanov

oiatab: „Ei…”
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—

Pavel Lebedev
Siim Vahuri

Guido Kangur ja Nikolai

Aleksejevitš

Hingekriisis Ivanovilt oleks

nagu

muusikaga,

diks vaid vaistlik ümin kirve all

eran-

lange-

vate metsade monoloogis

(seda

le

ta žestid

igal etendusel). Kuid

musikaalsed ja

ei kuuon

lõpuks kõlavad kaks

tume karm

arvamusi,

ro-

nupukesi kirjutada”

dib Ivanov.

Jüri Järveti Tšebutõkinil „Kolmes

tungivamalt

iseennast.

Rütmistatud häälekontrastidele

rajatud

Ivanovi tõdemus

sest: armastus

lääge,

töö

—

—

elutülpimu-

lollus, kallistused

mõttetu,

poeesia

labane… Mida tasavägisem
vaekaussidel
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õrn

kurb

on

on

—

—

hääle

igatsus

ja

on

sol-

vunud, sõgedad, katki. „Mitte pulmad,
vaid

ta sülitab tulekahjuvaatuses
kõrgemale veel, tabades ikka

ta

duellikutseid lendab sinna-tänna, kõik

karjuvad läbisegi, süüdistavad,

enda ümber ja ka üles. Sarnane tõehetk

lakke või

pole

ta kahmab

väljakutse Ivanovile vallanpööraselt kaasaegse mürakaose:

näitlikustab Ivanov, sülitades kärmesti

ões”, kui

end maha lasta

relvad Lvovi sekundandilt Kossõhhilt.

dab

pääsetee?” Oma ausale loomu-

aga

eesmärk, tal pole püstolitki,
Doktori

sele sobimatu variandi „iroonilisi

enesepilge, seda puhtam

Ivanov etendab mängult lasku mee-

lekohta,

sonatiinid. Esmalt küsiv: „Milles oleks

on

Indrek Sammul.

hingeheli.

olulist arutlust intonatsioonides nagu

maane,

—

fotod

ära võetud kontakt

minu

Ivanov

parlament, braavo-braavo,”

Ivanovi

Tema
ust

pilk kompab

nen-

aina

saalisügavuses.

enesetapu

ootuses

vaka-

tab lava ja saal. Peagi täitub lava taas

klatšisosinate, saal aga naerukahinaga.
Ühtäkki muutub muusika totaalselt.

Aegruum teiseneb.

Ivanov

on

otsusele

jõudnud.
Publiku

suhtumisest

Ivanovisse

erinevatel õhtutel kirjutaks Anton Pavlovitš terve

novellikogu.

Kui

Ivanov

arutleb: „Näha, kuidas mõned

sa,

kolmandad ulatavad abikäe…”,

on

kõik need hoiakud saalist loetavad.
Küsimus

proportsioonis. Olen teat-

on

ris üldse hakanud teravalt

Viimaks

peavad

sind šarlataniks, teised tunnevad kaa-

tajuma pub-

pärale jõudnud, võtab

Iva-

endale aega, naerab läbi pisarate,

nov

vaatleb muutunud ümbrust, kord tänu

ja valuga heldides, kord tõsisel selgineval

pilgul. Indrek Sammuli lavaelu
lõpetab sügav Raskolnikovi-kummar-

liku tarbijalikkust, kliendipositsiooni.
Vaheajal puhvetisabas lahkavad äri-

dus. Nagu

Dostojevski „Kuritöös ja

karistuses”:

„Aga

tehinguid Borkinid, palju osavamad,

lugu,

tea, kas ka tervema

nemise

vennike laval.

Borkini fänniklubi

too

vaheaega saab
saalis vahel

naer

nii

se

vaid

mitte Malmsteni lus-

mentaliteeti,

tivat artistlikku sooritust, kuigi

näitleja

lugu.”

Mitte „uus

inimlapse sisemine

Ma ei

muutumine.

kaua, kas jagada südamemuret.
dan olla andetult

aus,

ometi ei suuda vaikida. Mulle

üks

ti viibib saalis ka

nud heli.

Kord,

nemad

Ivanoviga
on

samastuv

ju tasased.

pilguga Ivanovi läbi
põrkasin rida tagapool

saates

saali minekut,

istuva mehe ükskõikse vaate nagu kivimüüri

vastu.

hinnangusse ja

Kui
võtta

sulguda valmisnäitleja

turnimist

toolide käetugedel nipina, siis ei saagi
aru

saada,

mis toimub Ivanovi

kuhu ta teel
teid

on

hinges,

ja miks. „Ma

segada,” vabandab

ei taha

Ivanov

kaatselt, saalist abikäsi paludes,
konnal nõrkedes, mõne

pill „Ivanovi” orkestris

vanema

Olen ta kõrvalrolli,
ande

lahti Sirbi

nagu…
vene

endasse

mis doktor Lvovi

tervene-

pühendumise pidet. Uku

toonitab osadust, vastutust, dia-

loogi kui teatrikunsti, kui kogu elusa
põhiolemust.

heli kuulatamise, heal

pärit parasiitsõna,

mis

Uusbergi kontekstis koha-

tu). Jube valus

on

Pjotri ülbus ikooni

pühenduvas hooles paotus esimestel

Uusbergi „Ivanovi” läbiv saalisuuna-

suhtlemise

vulgaarset

teenaise

hinge mõraseks lööb. Praeguses ajas

tus

otsekui

kallal toimetades. Selles märkamatus

etendustel Pjotri
tab

vaadata ei lase näha ka inimest enda

miseks vaja

Pjotr

(kisub kirjutama

Tšehhovi ja

hing. Nüüd

ta lennu-

liimipritsmeid pühapildile, plotski

suus

hingeliseks ja vaimseks

See

teener.

eelduste ja üles-

loos. Nüüd

keelest

ei pane.

on

aru.

põlgaks kõike, hullem veel, tal oleks

Ebamugav kohustus.
on see,

enam

Ivanovi

et

kaota-

poolest haaravaima, kirjutanud

Aleksejevitšiga eeldab eneseanalüüsi.

kõrval. See

temast

saa

Oja Pjotr,

näib,

on

deli-

kätt suudeldes. Kaasteelisus Nikolai

Hirm

Ei

Pääru

on

Kar-

puiselt siiras,

maks kruttima. Jääb vaid loota, et ala-

—

tei-

elu”,

lugu lõpetada. Kahtlesin

saa

kipub tegelase surmahirmuläve kõrge-

publik

uus
uue-

lugu (…), ühest maailmast

üleminemise

et kõhe hakkab. Pean sil-

kuuldavaks,
mas

südamega kui

Pärast

algab juba

siin

samm-sammulise

inimese

tolknemas, ime,

Aga iga

etendus

et ikooni

on

põlema

uus

algus.

Ootan kaotsiläinud Pjotrit tagasi, uuel

hingelisel tasandil.
se

hetkeks

Kui ta loo ilmumi-

juba kohal

on,

palun

Pääru

Ojalt andeks.
Annan
vit”

on

kirjatüki käest, kui „Ivanomängitud kaheksateist korda.

Teekond kestab. Kõik

on

võimalik.

Ivanovi elu-

juhul kaasaku-

misemise, määrab iga vaataja

isiklik

vastuvõtlikkus ja valmisolek.
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VÄIKEKODANLASTENA PÕHJAS
Madis Kolk

Maksim

Tõlkijad:

Gorki, „Väikekodanlased”.
Ernst Raudsepp, Sven

Karja ja

trupp. Lavastaja: Kertu Moppel (külalise-

vasakideoloogia populaarsuse
su

lausa väidetud,

on

—

maailma

ülikoolid

et

uut tõu-

„lääne-

ja riigiaparaadid

na). Kunstnik: Arthur Arula (külalisena).

on

Videokunstnik: Emer Värk (külalisena).

tud ja nüüd käib erasektori hõivami-

Valguskujundaja: Triin Suvi. Helikujun-

ne”1—,

daja: Lauri Kaldoja (külalisena). Osades:

võrdlemisi

Indrek Sammul, Kaie Mihkelson, Liisa
Robert

Saaremäel,

Toompere jr,
(külalisena),

Ivo

on

võe-

nii Moppel kui Uusberg
apoliitilised, avades pigem

Gorki kui klassiku üldinimlikku sisu.

Hendrik

Kui

Uusbergi lavastuses

Uukkivi, Liisa Pulk

tus,

igavikulisus lausa kontseptuaal-

Annus,

Marta Laan, Lauri Kaldo-

ja (külalisena), Jüri Tiidus ja Liis Haab
(külalisena). Esietendus
Draamateatri

juba uusmarksistide poolt üle

suures

16. III 2018 Eesti

saalis.

on

see

aja-

Moppeli lavastuses mõjub see
pooliku teostusena, seda enam, et ta
ne, siis

on

lavastuse

klassikat

eelintervjuudes lubanud

kaasajastada.

Ta

on

leidnud,

et 1901. aasta näidendi ideed kõlavad

Maksim Gorki,

„Põhjas”. Tõlkija: Ernst

ongi selgelt sotsiaalne ja
poliitiline rõhuasetus ning tegelaste

Mikson. Kostüümikunstnik: Reet Aus.

psühholoogiale pole näidendis kuigi

Lavastaja:

Uku

praegugi väga aktuaalselt. „Väikeko-

(Eesti Draamateater). Kunstnik: Martin

Raudsepp.

Uusberg

danlastel”

Valguskujundaja: Emil Kallas. Osades:

palju

Rain

jas”

Simmul,

Külli

Teetamm,

Liis

Kristjan Üksküla,

Lass, Andres Raag,

Andero Ermel, Evelin

Võigemast, Hele

ruumi

on

juba

likum ja

jäetud,
oma

samas

kui „Põh-

olemuselt üldinim-

igavikulisem: tegelaskonna

moodustavad elule alla

jäänud

inime-

Kõrve, Epp Eespäev, Allan Noormets,

sed, kes püüavad lootuskiirt silme

Mart Toome, Alo Kõrve,

hoida.

Aleksander Eelmaa

ter),

Märt

Orro

(Eesti

Argo Aadli,

Draamatea-

Pius, Mikk Jürjens, Kalju

ja Hardi Möller (külalisena). Esi-

etendus 24.

III 2018

Tallinna Linnateatri

Põrgulaval.

Niisiis,

enne

kui arutleda selle üle,

kas sotsialistlike ühiskondlike ja esteetiliste ideaalidega autor võiks praegustes noortes

lavastajates tekitada pigem

epateerimishuvi,

soovi kaasa kiita või

hoopis oponeerida, tuleks küsida,
Maksim Gorki
eel

150.

sünniaastapäeva

esietendus Eesti teatris

nädalase

vahega kaks Gorki näidendite
lavastust: Kertu

uus-

Moppeli „Väikeko-

moel

on

tänapäeval

mil

mõtet klas-

sikaga tegelda. Mida tähendab klassikaasajastamine ja kas klassika üld-

se

vajab kaasajastamist?

asjaolu,

Uusbergi „Põhjas” Tallinna Linnateat-

samu

ris. Ehkki viimasel

dendi
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üldse

ka

danlased” Eesti Draamateatris ja Uku

ajal võib täheldada

ees

et sada aastat

Kas ainuüksi

tagasi kasutati

lauseid kui praegu, muudab näi-

ajastuüleseks?

„Väikekodanlased”. Akulina

Tatjana

—

Liisa Saaremäel

ja

Ivanovna

—

Kaie

Minu meelest ei ole klassika kaas-

ajastamise

teema üldse eriti adekvaat-

Kas siis, kui Hamlet kannab teksas-

ne.

pükse ja sõidab Lexusega,

on

tegemist

kaasajastatud „Hamletiga”? (Ma
juta ette, kuidas 21.

ei ku-

sajandi laval üks

originaalitruu „Hamlet”

Mihkelson, Pjotr

Vassili Vassiljevitš

välja peaks

Bessemjonov

—

—

Robert Annus,

Indrek Sammul.

„Väikekodanlased”

ja „Põhjas”

ei

tundu olevat päris võrdse kaaluga näidendid. Pärast nende mõlema
kaid ja

menu-

skandaalimaigulisi esietendusi

Moskva Kunstiteatris tekkis Gorki ja
Kunstiteatri
si. Seda

juhtide vahel erimeelsu-

seoses

Gorki kolmanda näi-

nägema. Ilmselt mõjuks Gloobuse teat-

dendiga „Suvitajad”, millele Vladimir

rekonstruktsioon üsna eksperimentaalselt.) Küllap mõtleme kaasajasta-

maatilisust. Tüli viis selleni, et teatri

mata klassika all

suursponsor

lise

ettevõtja, kes lisaks kunstielule spon-

ri

ikkagi psühholoogirollitõlgendusega, kuigi võib-olla

ajaloolistes kostüümides lavastust, mis
aga

ka

pole ju

samuti

algupärane. Klassi-

kaasajastamise eelduseks saab olla

ikkagi

see, et teose

ajaülesega ja

tema

näol

on

tegu millegi

esteetiline, sotsiaal-

Nemirovitš-Dantšenko heitis ette ske-

Savva Morozov,

deeris näiteks ka Lenini

jõukas

põrandaalust

tegevust, tõmbas Kunstiteatri toetusraha koomale ja näidend esietendus

hoopis Peterburis
kaja

Vera Komissarževs-

teatris. Me ei tea, mis saanuks Mo-

jne tähendus ei piirdu üksnes tema
loomisajaga, vaid ütleb midagi inim-

rozovist, kui ta elanuks revolutsiooni-

loomuse kui sellise kohta

proletaarse

ne

Lavastada, olgu

siis

rekonstrueerides,
mis teoses

küsida,

igal ajastul.

kaasajastades

saab

ikkagi

või

seda,

sisaldub, ja nõnda tulebki

mis seal siis sisaldub.

ni. Suurkodanlasena toetas ta kaudselt

ühiskonnakihi

siooni, kuid tal endal oli õnn
ne

revolutsurra en-

selle toimumist loomulikku

surma.

Raske öelda, mis võis teda kodanlusevastase

võitluse idees vaimustada,
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„Väikekodanlased”. Tatjana

—

Liisa Saaremäel

ja Nil

Hendrik Toompere jr.

—

Aron Urbi fotod
aga tundub

siiski,

mustes ta eksis

et kunstilistes küsi-

ja õigus oli Nemirovitš-

Dantšenkol: mitte ainult

„Suvitajad”,

jov ning põhjakihis endas joonistub
omamoodi

välja

ühiskonnamudel

näitlejast kurjategijani.

Ka

seda teost

vaid ka „Väikekodanlased” ei pruugi

looma hakates soovis Gorki veeretada

tingimata olla ajastuteülene klassika,

vastutuse rõhujate klassile

mis

peaks meile igal sajandil

uut infot

ja äratundmist pakkuma.
Ma ei taha

öelda,

on

„Väikekodan-

et

lased” oleks lausa küündimatu tekst.

Tegemist
ga

ja

lesse
ikka

on

on

Gorki esimese näidendi-

tunda,

et autor

on

pannud sel-

oma hinge, nagu debüütteostesse
pannakse. Aga nii, nagu „Suvita-

ja

omas

ajas

oli seegi teos skandaalne, kuid ometi
ta tabanud selles alateadlikult min-

gi üldinimliku noodi
seeläbi,

et elab

kas või juba
igale tegelasele kaasa,
—

asetamata

kedagi

neist väärtuste hie-

rarhiasse,

nagu ta

„Väikekodanlastes”

mõistab hukka Vassili Bessemjonovi ja

Pjotri, isegi kui

ta

nägi

esimeses mõ-

jaid” ajendas kirjutama kriitilisus

in-

ningaid positiivseid jooni, ning

telligentsi mugandumise suhtes,

ka

kujuks Nili ja Polja. Näidendi „Põhjas”

on

„Väikekodanlased” ikkagi väga selgelt

negatiivseim

suunatud ühe ühiskonnaklassi vastu.

kuid Uku

Oli ju Gorkil lausa

gi ja

plaan kirjutada

näi-

tegelane

on

tõi

ees-

Kostõljov,

Uusbergi kontseptsiooni jär-

Rain

Simmuli rollikäsitluses

on

dendisari erinevatest ühiskonnaklassi-

temagi inimlikkus sakraalse konteksti

dest. Loomulikult

kaudu suureks

on

ka

„Põhjas” loo-

dud selle skeemi kohaselt: luubi all

on

eluheidikud, klassisüsteemse süüdlasena
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on

mängus ka

kapitalist Kostõl-

see

siis

seda,

isegi kiriku,

mängitud. Tähendagu

et

või

kapitalist kaaperdab

seda,

et tema

on sama-

moodi Jumala näo järgi loodud, nagu

ka näiteks

Isegi kui

või Vaska

Näitleja

taju, asub näidendi

„Põhjas”

öömaja kiriku keldris, kus
ikoonide

Pepel.

vaatajatena seda kohe ei

me

küünlaid

ees

vaeste-

Kostõljov

süütab, kuid

eelhäälestuse

kontseptuaalse

saame

juba lavastuse reklaampostritelt:
mene

kirikukella tila, tema ümber

on

sakraalne

on

ini-

ruum

ja

kas ja kui-

see,

das ta selle talle antud kella helisema
sõltub

paneb,

paljudest

asjaoludest,

mitte üksnes tema enda heast tahtest.

Aga olgu

see

plärts, teeb

siis helin või kilin-kolin-

ta seda

ikkagi Looja kiitu-

seks. Või siis loobub kõigest üldse,
gu mälu

ja idealismi minetanud

na-

Näit-

leja (Argo Aadli).

leem. Kui

tsitadellis” või

nõr-

lavastamisele „Elu

„Valgus Koordis”,

kulakud

lavaloogikasse asetama, kui

tahes tüütu või

üleliigne

duks. Heidan ette, et

lisi ja elatud elu

slepiga tegelasi Gorki

ju „Väikekodanlastes” mängu
tuses ütleb

proletaarlane Nil Hendrik
Toompere juuniori kehastuses: „Ükskord

me

võidame niikuinii!”

Raudsepa tõlkes ütleb
naljake,

visatsiooni

mis sündinud

käigus ja

midagi erilist, kuid

le multifilmitegelaskonnale

olegi kuigi

le.

lihtne laval luid ja liha ning

süvapsüh-

lahmiva

sisse

põimida. Teades

Moppelit

Kertu

vastuste

tema

aga

la-

varasemate

põhjal kui osavat, teravapil-

gulist ja tundlikku stiliseerijat, välise
maneeri

loojat ja

hendajat, oli

sisemise sõnumi

va-

(Ernst

ta: „Meie

jääme

peale!”) See võib olla lihtsalt preten-

kontseptuaalsele

holoogiat

ei pan-

nudki) nihkub paigast. Moppeli lavas-

sest Gorki

sest ega skemaatilise-

ka ei tun-

see

tegelassüsteem

(sest mingeid erilisi süvapsühholoogi-

kuse eest panen kolmveerand vastutu-

õlule,

siis

peaksime paratamatult ka kontrad ja

sioonitu

lavastuse

„Väikekodanlaste”

mingil seletamatul põhju-

sel tuleks praegu

Mõlemal

mis ei

impro-

tähendagi

võib viidata ka

see

kaasajastamispüüu-

juhul

on

lohakalt

tegu
tahaks

justkui
võttega,
vihjata alusmaterjali ambivalentsusemis

le ja anda
siit

publikule signaal,

edasi, kuid loobub

ja aktiivsest

tõlgendusest.

ei pea autistliku

et mõtle

ise süsteemsest

Võib-olla

järjekindlusega küsi-

et ehk võtab ta

ma

iga laval kõlava

lavastajana aktiivse hoiaku ja pöörab

see

tähendas Gorkil ja mida tähendab

mõne

õrn

lootus,

stiilivõttega Gorki nõrkused

gevusteks. Tundub aga,
ei tahtnud:

tal

tu-

et seda ta teha

intervjuudest jääb mulje,

pole ühtki etteheidet

et

ei Gorki teks-

me

ei

peagi olukorda, kus

tähendagi õigupoolest

märkidest ning
kolme

dade

enam

mitte

see

punktiga,

lõpetame kõik laused
sest

kõik ju kokku

midagi tähendab

ikkagi ja millegagi

assotsieerub ometi.

probleem.

Kui

neb

põlvkon-

mitte miski

midagi, loobume jutu-, küsi- ja hüüu-

sile ning et talle läheb korda
näidendis esile toodud ajatu

kohta, mida

Moppelil, kuid küsimata jättes jõua-

tile ega ka väikekodanlusele kui klas-

hoopis

sõna

mil Gorki selle näidendi

kirju-

lavastuse

tas, olid Venemaal õhus peatset

revo-

olgugi

lutsiooni ette kuulutavad

püüda sõnastada, milles
„Väikekodanlaste”

kontseptuaalne lodevus,

siis

seis-

et

Ajal,

märgid.

Tä-

see

võib tunduda tähenärimisena, ei

napäeva Eestimaal seda lauset kuula-

saa

minu meelest lavastada

tes meenub meile aga Heinz

„Väikeko-

danlasi” ilma väikekodanluse
mi
see

tõstatamata. Seda

problee-

isegi juhul, kui

pole tänapäeva põletavaim prob-

aitas

sellega

Valk, kes

(väike)kodanlusel

võimule tulla. Kaks eri võitlust,
üks ja

seesama

taas
aga

hüüdlause!? Kaks eri
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Mihhail Ivanov

„Põhjas”.

klassi,

aga ikka samad sõnad

juhul, kui
ka

Kostõljov —

aeg

ei muuda

Rain Simmul

nu

meelest tulnuks

tilise anakronistiku idealistina, kes panustab kõik ühele kaardile ja usub sel-

tajunihe

probleemi lahkamist

praegu
ei

peagi

töötama.

enne

Mi-

põlvkonna-

võtta

see

väike-

lesse,

et kui kaks kätt

li inimene hätta ei

teks

liseks kisub, siis

kanduvad

ja Gorki

või

viidatud välimäära-

peal läbi mängida, võib

lemus olla

saagi

portaalis Nihilist FM.2

see

oma

eelmainitud

on

takerdunud Gorki esi-

väikekodanlust muudest

kul, hetk pärast ärkamist, kohe, kui

proletaarsel

tu-

pidevalt

topeltidentiteeti, ühe tegevusega

tee-

või väikekodanlikul

kombel elatist, et seda siis mõne teise

tegevuse kaudu aristokraatlikult

või

plakatitesse,

avame

kunst

oma

telefoni

ja arvuti, võiks

ärgitada meid piiluma plakati-

te taha.

Iga „Väikekodanlaste” näitle-

ja eraldi kehtestas end veenvalt ja võluvalt. Eriti tahaks esile tõsta Indrek

anarhistlikult kulutada. Nil võiks ka

Sammuli

selles süsteemis olla positiivne

gelasest Bessemjonovist ja

lane,

aga

mitte niivõrd

kange-

progressiivse

tulevikuinimesena kui pigem
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tüübid

ambivalentsuses mis

vooluga kaasa.

Moppel
tatud

jääb sirgjooneline Nil

kui

aga tänapäeval, kui
plakatid ründavad meid juba hommi-

klassidest eristada: kasutame

nime

tahes

samas

ühiskonnas ei

see, et meie

enam

kui näi-

või Teterevil

mingid aktsiad. Ja kui olukord pinge-

Ühe võimaluse selleks pakub näiteks
kas

jää,

otsas, siis tub-

samas

(Lauri Kaldoja) võivad tagataskus olla

üksi,

Kui

on

Šiškinil (Jüri Tiidus)

kodanluse teema vähemalt luubi alla.

Loomeinimene

—AnderoErmel.

Nii

suus.

jalt selle kohta selget osutust,
lavastustervikuga kaasa

Mitritš Kleštš

midagi, kui

juhul, kui muudab, ootaks lavasta-

tundub aga, et oluline

ja Andrei

roman-

tõlgendust negatiivsest kanIvo Uukkivi

Pertšihhinit kui positiivse programmiga külalist

„Põhjast”. Kuid tervikuna

Vaska

„Põhjas”.

Siim Vahuri

Pepel — Kristjan Üksküla ja Satin —

tegelaskond ebaühtlane „Sojuz-

on

multfilm” ja
tamata, kas
luse

lugu

Alo Kõrve.

fotod

lavastaja

jutustada

sõnumi

on

jätnud

see

otsus-

väikekodan-

ja psühholoogia

või

aastal 2018 vaatajat ei kõnetaks. „Väikekodanluse” kui klassi enesemääratluse

osas

meediumi ja stilisatsiooni kaudu.

ka

Ka Uku Uusberg kõnnib näidendis
„Põhjas” libedal pinnal. Eriti pingeli-

või kuulume

seks kisub mäng Satini

ridadesse.

monoloogi ajal,

taustal ebaproportsionaalselt suureks
mängitud palvetavad tatarlased (Kal-

ju Orro ja Mikk
kodanlaste”

Jürjens).

puhul

Kui

viitasin

„Väike-

tõlgendus-

Nihilistile, siis siinkohal klõpsa
Objektiiv ja Telegram lahti! Kuid

toena
või

kõigile neile võimalustele
lähtub

Uusberg ikkagi vaesteöömaja

inimestest.

tekeemia,

Nende omavaheline suh-

mis

on

omakorda suhtesse

seatud keldri kohal
on

tapp tingib

tegelase

teise lootuse

sellise

ehitamine
ne

kõrguva kirikuga,

süsteem, kus ühe

Gorkile

vaatamata

on

enese-

purunemise.

kontseptsiooni

ilmselt ära ootama

peame

peatsed valimised,

et nii kunstniku kui

publiku positsioonilt aru saada, kas

see

klass

tänapäeval üldse eksisteerib
hoopis

ise in corpore selle

Viited:
1

Hardo

Pajula:

riigiaparaat

on

läänemaailma

juba

ülikoolid

uusmarksistide käes.

ja
—

https: / / www.err.ee/677496/pajula-laane
maailma-ulikoolid-ja-riigiaparaat-on-jubauusmarksistide-kaes
2

Kui

sa

kirjutad armastusluulet,

kekodanlane
—nüüd

on

ja ütleb,

et

tuleb väi-

kirjuta

tint 5 senti kallim.

—

lühidalt

http://

nihilist.fm / kui-sa-kirjutad-armastusluulet-tuleb-vaikekodanlane-ja-utleb-et-kirjuta-luhidalt-nuud-on-tint-5-senti-kallim/

peale

omamoodi ekstravagant-

julgustükk, kuid

ei

saa

öelda,

et

see
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TANTSU LUGU ON AJA LUGU
Lea Tormis

Heili

Einasto.

„Rahel

Olbrei.

ti tantsuteatri

rajaja”.

Tallinn: Eesti

Teatriliit,

2018.

Ees-

Tundub,
ta

„100”

Meie

et
ei

ilma

saa

maagilise

sel aastal

tantsukunsti,

eriti

alustamispüüete puhul
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tähise-

kuidagi läbi!

on

teatritantsu

selline ilus

number õnneks

põhjendatult fiksee-

1918. aastal

ritav.

palgati

Estoniasse

tantsujuht ja loodi esmakordselt „tantet tantsida oli ope-

sutrupe”—mis siis,
retietendustes
Ja et

varemgi

olnud.

vaja

„trupe” oli vaid neljaliikmeline.

Arenguloogika
etapini

—

viis

peatselt järgmise

1925. aasal tehti ühele senise

„trupe” liikmetest, Rahel Olbreile
panek
ri

ette-

võtta vastu Estonia ballettmeist-

koht.

(Ta oli jõudnud õppida klas-

(Ülle Tooming.

„Eesti saja-aasta-

sest varieteetantsust

ja muustki”. Tal-

näha

linn: Tänapäev, 2014; „Juta Lehiste”.
Tallinn: Eesti Teatriliit, 2016
sa

Jevgenia

Litvinova stuudios

ja oli tut-

ja

meie

—

suteatri

jälgida

autori

üsna

tantsu-uurija

palju aastaid. Olen

tundnud heameelt

valdamisest,

süvenevast

käsitluste

doktoridissertatsiooni

na,

Tantsust

loomingusse.
kompetentselt ja analüüsi-

võimeliselt

kirjutajaid

väga vähe

(või

Täiendatu-

kujundatuna (Andres Tali)

ja läbimõeldult,
na

hoolikalt toimetatu-

(Margot Visnap) veenab valminud

raamat, et tegemist
suloolise

on

on

meil endiselt

nad keskendunud

suunale).

sunnitud

Humanitaar-

projektipõhisus

pole soosinud

uute alustajate pikavalitud teemale
pühendumist
aegset

vastu.

pole ainult

monograafia

või

tant-

ühe loov-

Modernsemad, vabatantsulise-

mad suunad

on

balletiteatri kui

klassikalise balleti, ka

millegi

jate silmis pigem
Seda

vajalikum

mat, mis ühest

aegunu

on

Heili Einasto

kultuuritervikut.
Heili Einasto

alustas uurijana

muti moderntantsu

ja

seoste

süveneva

kaardistamisest, kuid jõudis
tantsuloolase

mõistetava

jaoks endast(kahjuks meil mitte üld-

levinud või
seni, et

-aktsepteeritud) tõdemukogu liikumiskultuur, tantsu-

looga.

Uurimus

Rahel Olb-

kunst kui terviknähtus,

laiahaardeline ja

kompetent-

mukultuuri loomulik osa.

analüüs Eesti kultuuriloost ja selle

ajas. See kinnitab

sa-

suundade, ajaloo

isiksuse

ne

raa-

märgilisest loojaisiksu-

reist

on

kirjuta-

tagaplaanile jätnud.

sest lähtudes vaatleb tantsukunsti kui

käsikirjas oli käesolev

sisuliselt olemas.

kaunilt

ja

(seda teksti

kirjutise alusena). Juba

dissertatsiooni
raamat

Einasto

aruteludel

kaitsmisel retsensendina
kasutan siinse

aine-

mitmekülg-

2016. aastal osalesin

susest.

äs-

ega huvi kultuuriloo avaramate seoste

rajaja”.

Olen saanud
teed

Einastoga ilmus

järgmise põlvkonna kõige olbrei-

uurimuste

laual kaunis raamat

Lau-

likuma ballettmeistri

ühele kitsale

on mu

jt).

kontekstis,

(Eesti Teatriliit, 2018). See omamoodi
jätkab Olbrei-käsitlust kui sissevaade

suundadega.)
Ja nüüd

siinses

Murdmaa „Teekond tantsus”

Mai

vunud välisreisidel ka vabatantsuliste

Heili Einasto. „Rahel Olbrei. Eesti tant-

on

et koostöös Heili

sikalist balletti 1918. aastal Tallinnas
asutatud Peterburi Maria teatri solisti

tähenduslik

Möödunud

on

üldise vai-

sajandi alguses ilmne-

nud veelahe „klassika”

valt autori väidet, et mälu ja teadmine

ja „plastika”
esindajate vahel pole tänasekski päri-

minevikust loovad suutlikkuse ka tu-

selt kadunud. Kuid oluline

levikuperspektiivide kujundamiseks.

seks

muutumistest

Eesti

lavatantsust

on

seni

veen-

vähe

on

nüüd-

juba üldiselt aktsepteeritud põ-

himõtteline

arusaam:

kunstilisi

väl-

üldkäsitlusi ilmunud. Balletialbumid,

jendusvorme ja -vahendeid võib, ka

mõned mälestusraamatud…

tantsuloomingus, sisust sõltuvalt väga
mitmesuguseid ja erinevaid olla, nagu

masel

ajal

on

Aga

vii-

lootustandvaid märke
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oli

juba 20. sajandi alguskümnendeil

Olbrei

loomingu üheks oluliseks

mõ-

veendunud Rahel Olbrei. Olbrei loo-

jutajaks. Nagu

mingu ja selle laiema üldkultuurilise

ganisatsiooniliselt-korralduslikult

tähenduse

eeskujuks Tallinna jõudnud saksa (ja

liku

ning järelmõjude teadus-

jõudmine oli

uurimiseni

laiahaardelist

pikaaegset ja

Einasto

Heili

ajaloolase- ja kriitikutegevust

arvesta-

des õieti endastmõistetav. Raamat
nab

an-

põhjaliku monograafilise ülevaate

ballettmeistri

loomingust,

aga

see

ei

välista avaramat ja üldistavamat lähenemist

Eesti

muutuvate

aegade kul-

tuuriilmale. Suund üksikult üldisele
siin

on

tiline

igati õigustatud. Olbrei kuns-

kogemus

ei

jää pelgalt ajaloofak-

tiks, vaid võimaldab

ajastu ja

tema

valikute taustal analüüsida ja hinnata
ka praeguse balleti

hiljutisi ja

täna-

seid suundumusi ja valikuid, leida ja
ära tunda kultuuri
vuse

jooni,

arengu

vaatamata

ajastulistele katkestustele.
Heili Einasto

on

ja kompaktselt iseloomustada

tantsu-

kunsti muutumisi, suundumusi ja diskussioone alates 20.

ning vaadelda

sajandi algusest

kujunevat

eesti tantsu-

or-

siin

(väike)linnateatrite

kui

aegade algusse ja
rahvaloomingu poole vaada-

mõju. Kuigi
ka meie

—

ta, siis inimesele

loomupäraselt

oma-

sünkretistlik, loomulik liikumise,

ne

tantsu, laulu ja sõna ühtsus

ju lava-

on

loomingu juurtesse juba algselt kodeeritud.

Aluspõhi pole laenuline. Olbrei

ideaal oli

tantsija-näitleja, mitte pelgalt
liigutuste sooritaja, vaid teose

kaunite

ja tegelaskuju loomuse väljenda-

sisu

ja tantsukeeles. See jäi eesti lavatantsu

eripäraks veel vähemalt 20. sajandi

lõpuni.

Üldpinnas,
Olbrei
on

suutnud lühidalt

märgib, oli

kogu regiooni, ka Kesk-Euroopa)

õieti

mitmežanriliste

järjepide-

paratamatutele

autor

millelt

kordumatu

lähtus

Rahel

kunstnikuisiksus,

Einasto raamatus veenvalt kaardis-

tatud ja

täpsustatud ka ballettmeistri

koduse kunstisoodsa õhkkonna,

lap-

sepõlve ja õpingute peegeldamise kaudu. Ühtlasi saab kaudselt pisut
ka

üha

legendaarsemaks

tajuda

muutuvat

loomet sellel taustal ja nendes seostes.

eelmist „Eesti

Vaatluse

kohalikku õhuruumi, mille mõju püsis

all

on

vabatantsu esiletõus

Ameerikas ja Euroopas
ruv

tud

ballett

—

versus

stagnee-

uuenduspüüded. Ja saksa väljen-

dustantsu, ameerika vabatantsu ning
vene,

ka

nõukogude balleti ristmõju-

des alustav eesti
tantsuloo
heidetud
20.

eripära

nn

kunsttants. Eesti

esiletoomiseks

hädavajalik kiirpilk ka

on

Eesti

sajandi algupoole teatriellu ja -ha-

ridusse

üldiselt.

näitab ka

Uurija põhjalikkust
kaugema teatriloolise taust-

süsteemi arvessevõtmine.

lavakunsti
mine

See,

et eesti

algus ja professionaliseeru-

(Vanemuine, Estonia)

sai teoks

eri žanreid ühendavates teatrites,

osu-

tus nii meie sisuka teatritantsu kui ka
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kaua veel

aga ka viimase vältima-

aega” kui Olbrei ajastu

edaspidigi.
kummi-

Põhjalikku kunstiuurijat
tab

sageli oht uppuda lähtematerjali

rohkusesse.

Sellepärast on oluline ja
vajalik autori valitud teoreetiline
t

a u s

t

.

tus” ja

Juri Lotmani mõisted

„rajasõltuvus”

on

„plahva-

õnnestunud

pidepunktid ja märksõnad valitud
ma

üldiseks

selgrooks ja

tee-

mõtestami-

seks.
Meie

ri- ja

varem

pigem empiirilist

tantsu-uurimist

avanemisel

1990. aastatel teooriavai-

mustus. See

kippus sageli varjutama

elavat seost uuritava nähtuse
taandudes

teat-

tabas maailma

„asjaks

endaga,

iseeneses”,

abst-

raktsete mõttekonstruktsioonide loomiseks. Einastol

on

Olbrei-raamatus

õnnestunud neid karisid vältida. Raa-

Euroopa klassikalise balleti

Kuna

tehniliselt perfektne saavutuslikkus

on

tänapäeval tihti pigem spordivõistluse

matu

moodi hasardi teenistuses ja kuna

tus”

batantsuline enesekehtestus omakor-

„läbiv tegevus” ning „pealisehi(kui kasutada sõnateatri termino-

loogiat) ühendavad valitud

teoreeti-

liste mõistete toel Olbrei ja eesti tant-

etappe ning annavad
käsitlusele terviklikkuse. Õnneks si-

suloomingu

eri

saldavad märksõnad

jasõltuvus” jt

ise

„plahvatus”,

piisavalt

„ra-

ettearvama-

juhuslikkuse ja kokkusattumuse

tuse,

elemente,

et

haakuda

loomupäraselt

teatri- ja tantsukunstile

omase

meele-

lise taju, vahetu emotsionaalse

koge-

va-

da taandub, takerdudes kehakeelsesse
kidakeelsusesse

ja

mõttevaegusesse,

on

olbreiliku traditsiooni analüüsimi-

ne

ja selle püsisuutlikkuse järele kü-

simine

Einasto uurimuses

tuaalne. Selles

seoses

veel üks uurija

on

vägagi ak-

eriti oluline

lähtepunkt

—

mälu,

eriti mälukollektiivi mõiste. Teater

on

juba

olemuselt

oma

konna mälust. Ta

osa

jäädvustab,

ühis-

meenu-

muslikkusega, mida puhtteoreetiline

tab ja peegeldab meiega toimuvat. Siin

analüüs tabada ei suudaks.

ja

Nüüdistants ja selle
kerdusid

analüüsijad

vahepeal kitsalt mõistetud

„kontseptuaalsusesse”.
kaaluks sellele
tud

ta-

on

rõhutama

Nagu

viimasel

vastu-

praegu, elusana. See saab eriti olu-

liseks mineviku

ke-

mida

analüüsimisel,

uurija

ise otseselt näha

ajal haka-

etenduskunstide

teatri- ja tantsusünd-

muste

Ilmselt

on

nüüdne

pole saanud.

Heili Einasto Olbrei

ka tema mõttekaaslaste,

(aga
järglaste) loo-

halisust, inimkeha funktsioneerimist.

mingusse puutuvad olulised (kui

Heili Einasto

te

pole selle lääne kunsti-

käsitlustes mõneti paratamatu äärmusest

läinud. Olbreilik
kui

kaldumisega

äärmusesse

arusaam

tervikust,

mõtte

keha ja vaimu ühtsusest
uurimuses nii

kaasa

inimesest

ja väljenduse,
on

käesolevas

väitena kui alltekstina

olemas.
Kui

ter-

„väljendustants” („Ausdrucktanz”) selle üldisema sisulise tähenduminit

seni

laiendada,

on

õigus väita, et meie

parimad tantsuloojad-kunstnikud
alati

olnud

Olgu neil

siis

mistehnika

ja

uurimisobjektid, mineviku lavas-

listest ja ka

kirjalikest,

test loodud

mosaiigi abil

konstrueerida

suuresti

on

uurimuse tase

loomingut.

tu kajastamisel.

muu

koolitus. Liiku-

pole eesmärk, vaid vahend
õigustatult,

et

see

on

Olbreist alates üks eesti tantsutradit-

ja selle rahvusliku omapära olu-

on

jat,

ajaloolas-

et selle vältimatuse

eriti aga Heili Einasto

inspireerib

jäädvustama

klassikaline, vabatantsu-

sõnumit kandvale loovisikule.

line joon.

teadvustamine,

de

re-

(mis eristab teda teiste,

test). Tahaks loota,

suloolasi

suu-

teabekillukes-

pildilistest

kem

Einasto rõhutab

siooni

oma

tused ja osatäitmised

väljendustantsijad.

line või mis tahes

sisu

läbi töötanud. Tuleb ju teatriloolasel

enamasti säilivate kunstide

üht, ajastuliselt kitsamat

mit-

kõik) kättesaadavad allikmaterjalid

Kuni

noori tant-

uuemate aega-

on

veel elus roh-

tegijaid/nägijaid kui Olbrei ajas-

olemas,
tema

Isegi videopilt, kui

kirjeldustes

sündmuse atmosfääri.

Johannes

Viiru

jäädvustatud
(Nii näiteks on

kirjeldus Olbrei

vitööst asendamatult

liseid otseallikaid
loolasel

see

ei asenda elavat mälukand-

on

kõnekas,

proo-

aga sel-

nüüdsel tantsu-

juba vähe leida.)
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Peale mälestuste
nii

on

Heili Einastole

mõndagi andnud Olbrei kaasaeg-

sete

analüüs, seda

arvustuste

vaata-

mõista, et

peale igaühe isiklike

te, võimaluste ja taotluste

kujundanud nende

on

võime-

neidki

Nagu Olb-

aeg.

mata ballettmeistri enda mälestustest

reid tema

läbi kumavale

balletikooli praeguse seisu põgusa kir-

vad.

vihjele,

kriitikud

tolleaegsed

Kunstniku

polnuks

nagu

küllalt

päde-

ülitundlikkusega

ei

saa siiski päriselt nõustuda. Kitsamas
balletispetsiifikas polnud enamik ar-

vustajatest (peale Justa Kurfeldti)
ti

teetsemal autoril
tantsuetenduste

avar

teatrikunsti, ka

jälgimise

jelduse puhul (alles
tähistas

kogemus

mõne

aasta

eest

kool, milles ka käesoleva

see

artikli autor

kunagi alustas,

70.

oma

aastapäeva).

tões-

kodus. See-eest oli mitmel autori-

aeg. Sama kehtib ka meie

lõpus

Raamatu

teelahkmel

teadvustatud

on

võimaliku

olekut,

uue

Ohud

plahvatusprotsessi algust.

on

nimetatud, tulevikuteed veel lahtised.

nii Eestis

kui välismaal. Nad valdasid

Nii

laiemat

taustsüsteemi. Kuna

sitletava kunstiala hetkeseisu ja või-

tantsu-

puudutab

uurimus otseselt ka kä-

lavastusi arvustasid ka muusikakriiti-

malikku tulevikku. Üks

kud, lisandus kompetentsus sellel alal.

viitab,

Võimalik,

saanuks

de

materjalist veelgi

nüansse

he võib tekitada

raamatu

alustatud

mille tulemuseks

kõik nagunii mahtunud.

bumine ja

Heili

Einasto raamatu kompositmõjub veenvalt ja loogiliselt.

Oluline

on

ka Olbrei lavastuste

oma-

et

uue

„oluline

isikupära,

on

uue

on

aja balletijuhti-

plahvatuse,

senisest

rajast loo-

teke. Nõustun autoriga,

seejuures

sest nii

vaja liikide

lõpusedastus

tantsustrateegia rajani-

välja pigistada, kuid käsikirja poleks

sioon

uue

autor

et

arvustuste

et Estonia

mitte kaotada

nagu

paljusust,

looduses

mis

on

tagab kesk-

aegsete, väga informatiivsete kavaleh-

konna

tede esitamine töö lisades, rääkimata

omakultuur ja variatiivsus inimühis-

kõnekate fotode ja

konnas olulised kultuuri

matu

lisamaterjali

muu

valikust. Vormistuslikult

on

selle

raa-

lugeja tänulik allikaviidete joo-

jätkusuutlikkuse,

on

elujõu hoid-

miseks.” Küsimus, „kuidas mitte kaotada

seda

väärtuslikku, mille meile

nealuse esitamise eest, mis võimaldab

on

vahetult väidetusse süveneda.

vastamiseks pärast raamatu

Kunstiloomingu käsitlus,
ne

ja tõlgendamine

täielikult

ei

saa

uurimi-

kunagi olla

objektiivne (eriti siis, kui ka

tõlgendaja-kirjapanija
Kuid saab ja tuleb olla
sust teadvustav

on

loovisiksus).

oma

subjektiiv-

ja objektiivsust püüd-

lev, mida Heili
tikli autori

gul ) ka

on

Einasto (käesoleva arsubjektiivsel hinnan-

olnud. Isegi siis, kui Rahel

Olbrei vaimne

pärand üleilmastumise
lk
(vt
317–341) hajuvat näib,
pingetes
pole

uurimuses

uue

de tööd vaadeldes

ajastu balletijuhti-

pelgalt negatiivseid

tendentse nähtud. Pigem
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on

püütud

eripärane

jätnud Olbrei rajal kõndijad”, jääb

mist. Traditsiooni

muutlik tasakaal

pole pelgalt
leem. Ehk

ja

—

üks toidab teist

jäämisstrateegia?

ja
—

kunsti probhoopis üldisem ellu-

praeguse

on see

läbiluge-

uuenemise elav

EEVALT TURGANI LUGU I:

Viiuldaja, kelle mängust ei ole Eestis
ainsatki salvestust
Niina Murdvee

„Turgani-taolisi muusikasse kui pühadusse suhtuvaid mehi
enam

pole me hiljem
[---] Ideaalselt vali-

kohanud.

tud strihhid panid tema
sa

passaažid lau-

kõlisema, rütmiline erksus kutsus
iga professionaali südames [esile]

aga

vaimustuse,”
Tallinna

öelnud

on

Riikliku

kauaaegne

Konservatooriumi

ja Tallinna Muusikakeskkooli viiuli-

pedagoog Harald Aasa

õpetaja

oma

kohta.1

Turgani 100. sünnipäeva puhul
tema
oma

blogis 29. detsembril 2009: „…täna

kalli

on

on

sugulane Elo Viiding kirjutanud
veresugulase, viiuldaja Evald

Turgani 100. sünniaastapäev! Kahjuks
ei ole temast Eesti arhiivides

gi lindistust! Alusetu ja

lekaebuse tõttu sattus ta
eas

Siberisse ja

tas

tervise

nii ta

oma

pea-

parimas

sestpeale muidugi kao-

(tuberkuloos)

tööst ei tulnud

järel ühte-

paranoilise

enam

—

erialasest

midagi välja

—

ja

lahkus.

Palju

esines ta

kolmekümnendatel

Pariisis, kust lubati mulle siiski üks teharuldane lindistus

ma

Tubingi lootis
des

le,

oma

välja kaevata…

temast

palju, kirjuta-

esimese viiulikontserdi tema-

niisamuti

on

mitmed Tubina viiuli-

teosed sündinud just

Turganile mõel-

des.

muu

Olgu

siis muld

ja

talle ja teis-

Evald Turgan 1935. aastal.

test Eesti Raadios ei ole säilinud

ühtegi

telegi lahkunud Turganitele kerge!”

heliülesvõtet?

Kes siis oli

1909 Tallinnas ja õppis Tallinna Kon-

Evald Turgan sündis 29. detsembril
see

viiuldaja, keda

on

ise-

loomustatud ülivõrdes ja kelle esitus-

servatooriumis

professor

Johannes
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Paulseni

viiuliklassis.

vatooriumi

konser-

Pärast

lõpetamist

töötas ta Tartu

pimist.

Esimene

Eesti

Muu-

Teatri-ja

sikamuuseumis säilinud kava Turga-

Kõrgemas Muusikakoolis, alates 1944.

ni esinemisest Estonia

aastast Tallinna Riiklikus Konservatoo-

pärineb 20. novembrist 1924. Ettekan-

riumis, sh

dele

Interpretatsiooniteaduskon-

kammermuusika kateedri

na

Sama aasta

na.

lõpul

ta

juhataja-

vangistati

pea-

tulid

kontserdisaalis

Joachim Raffi „Kavatiin”

ja Ferdinand Davidi „Etüüd

Õpinguaastate

g-moll”.

suurematest esinemis-

lekaebamise alusel ja saadeti Siberisse.

test

Kodumaale tagasi sai ta pärast rehabili-

lehtedes ilmunud arvustuste järgi saab

teerimist alles 1957.

ettekujutuse repertuaarist, mida

kelt

aastal,

siis

juba ras-

tuberkuloosihaigena. Turgan

suri

säilinud kontserdikavade ja aja-

gan läbis Paulseni klassis

Tur-

õppides. See

pärast mitmeid tõsiseid operatsioone

oli küllaltki klassikaline või siis tradit-

25.

siooniline tee, mis andis hea ja igakülg-

juulil 1961. aastal.

elust ja

Tema

kontserditegevusest saab lugeda

interpreete”

raamatust „Meie

Rannapi

Ines

se

(1989)2, kuid seda

Bruchi,

dest

hoveni

raamatut on poodijuba väga raske leida. Samuti jääb

seal varju

Noorus

periood alates 1944.

aastast.

Turgani

te moodi:

kirjutatud kah-

on

Eevalt ja Evald.

Sõjaeelset

passi alles ei ole.3 Tallinna Konservatooriumi
nimi
se

diplomil 1931.

aastast seisab

Evald, rehabiliteerimistunnistu-

koopial

on

nimevorm Eevalt.

eelsetel kontserdikavadel

erinevustega) kasutatud
Ise

kirjutas
Turgani

ta alati

tema isa
res

oma

vanemate

professionaalseid

on

nime Evald.

peres

ei olnud

muusikuid,

kuigi

pille ja

palju. Suved veedeti

sikul vanavanemate

Sõja-

(väikeste

nimeks Eevalt.

mängis mitmeid

lauldi

pe-

Raa-

juures. Turgani

tädipoeg Gustav Ernesaks meenutab,
et Raasikule

Omandati

Wieniawski,
jpt

teoseid.

Sarasate,

Beet-

Tehnilis-instruk-

materjalist olid au sees Otakar
Ševčiku oopused.5Loomulikult olid ta
tiivsest

repertuaaris ka J. S. Bachi sonaadid ja

ja õpiaastad
eesnime

aluse.

mängutehnilise

Bériot’, Vieuxtemps’i, Mendelssohni,

kogunes nädalalõppudel

partiitad sooloviiulile.
Paralleelselt

konservatooriumiga
Tallinna Tehnikualgul
õppis Turgan
mis, siis

Reaalgümnaasiumis. Mõned

aastad mängis ta ka džässbändis Vivo.
Valter

Ojakäär

kirjutab:

„Tallinna

Reaalgümnaasium andis iseseisvusajal
vähemalt kaks märkimisväärset tantsuorkestrit. Vivo Band tegutses aastail
1926–1928. Selle tuumikus olid
endale

muusikas

Veebel, Elmar

nime

Pärt

ja Eevalt

Turgan.”6Samas mängis

hiljem

teinud

trumme Tur-

gani tädipoeg Gustav Ernesaks.
saks
mist:

kirjutab

ise

oma

„…hakkasime džässi

siis

omavahel vaikselt harrastama.

mend inimest. Seal lauldi palju, tantsiti

ikka

siis

meiegi

Algul

nägime ära, et

ja mängiti ringmänge.4 Ernesaksal olid

asjast võiks tulla tulu. Pealegi oli

tollest ajast meeles ka

nud tarvidus

pikad öised ju-

tuajamised Turganiga, hiljem sattusid
nad mõned korrad ka koos mängima,
Ernesaks orelil.
Pole teada, kui vanalt alustas Turgan Paulseni
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juures viiulimängu õp-

oma

Erne-

kooliajast järg-

vahel kakskümmend kuni kolmküm-

nalja pärast,

Priit

(Evald)

tõus-

isikliku taskuraha

järele.”7
Siiski said valdavaks

viiuliõpingud.

Iseloomustamaks
Ernesaks:

Turganit, kirjutab
„ [Turgan] alustas viiuli õp-

pimist õige varakult. Tegi seda

äärmi-

Johannes
I reas

Paulseni 60 aasta

(vasakult):

9. C. Prii-Berendsen
11. V.

Saul,

12. V.

19. E. Kalam

juubeli

tähistamine Estonia kontserdisaalis 1939. aastal.

2. H. Aumere, 5. S. Milli, 7. Z. Uhke-Aumere, 8. J. Paulsen,

jt;

II

reas

Alumäe,

13.

(vasakult):

Šagal,

J.

7. R.

Matsov,

9. H.

14. A. Milli, 15. R.

Laan,

Milli,

10. E.

Turgan,

18. A. Saat,

jt.

se visaduse ja järjekindlusega. Ühistel
lapsepõlvepäevadel juhtus tihti, et ta

harjutamine ja sagedased esinemised
tegid Turgani Tallinna kontserdipubli-

keset omavahelist rõõmuhetke ja män-

kule varakult hästi tuttavaks ja ta esi-

gu võttis äkki viiuli

nemised oodatuks.

seansi tõsisele

ja pühendas terve
treeningule. See avaldas

mõju minulegi. Esmalt hindasin juba
seda,

et ta oli minu silmis

gutega kaugele
seks köitis mind

litreeningus,
naljasoon.

ette

jõudnud

suur

tei-

teravavõitu

harjutusgraafikust

kinnipidamise kõrval oli
jakul

õpinja

—

järjekindlus viiu-

aga ka tema

Karmist

oma

ta

mänguväl-

nagu muudetud. Ikka leidis ta

lopsakaid, tabavaid ütlusi,

mis oleksid

olnud kooskõlas rohkem krobedama

kontrabassiga kui
Just

nii

dustest

erinevatest

õrna

viiuliga…”.8

iseloomu

väljen-

1931. aastal
na

seni

sel

lõpetas Turgan Tallin-

Konservatooriumi

I

Johannes Paul-

viiuliklassis, mängides lõpuaktuosa

Tšaikovski Viiulikontserdist.

Eelnevalt samal aastal oli ta mänginud

(ilmselt õppetööga seotud kontserdil) ka Beethoveni Viiulikontserti

Fritz Kreisleri

kadentsiga. Turgani hea

sõbra Herbert Laane soovitusel kutsus
Miina

Härma

servatooriumi

Kõrgemasse

viiuldaja pärast konlõpetamist tööle Tartu

Muusikakooli

ja

Tartu

Helikunsti Seltsi kammeransamblisse.

johtuvalt kutsusid sõbrad ja lä-

hedased teda lausa erinevate nimede-

Tartus

ga. Gustav Ernesaks kirjeldas Turganit

Kohe pärast Tartusse elama asumist

nõnda: „Ee

—

lõbus,

teravavõitu

soonega ja vastandina
ne,

—

nalja-

Eevalt: tõsi-

nõudlik, otsusekindel”. Sihikindel

1931. aasta
tiivselt

sügisel lülitus Turgan ak-

sealsesse kontserdiellu,

periooditi

Vanemuise

orkestri

olles
kont-
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sertmeister, andes kontserte solisti ja

teatris,

ansamblimängijana ning õpetades.

dolf Jõks, Evald Turgan ja Olav Roots;

Juba 4. oktoobril
Rootsi, Leonid
Tartu

niga

esines ta koos Olav

Milgi ja Mendel Slatki-

kooliõpilastele. Olav

Root-

esinejaiks

Turgani kavas

Benno

Hansen, Ru-

Heino Elleri

„Berceuse”

(„Hällilaul”) ja „Männid”, DvořákiKreisleri

tants”, Saint-Saënsi

„Slaavi

siga mängiti Francki Sonaati, Leonard

„Introduktsioon ja rondo capriccioso”;

Milgi ja Mendel Slatkiniga Tšaikovski

27. märts

50. Sama kava korrati det-

Triot op.

sembri
teose

algul, nüüd oli juba mõlema

esitusel

pianistiks Olav Roots.9

Siitpeale võib Turgani suuremaid
jälgida ka

nemisi

arvustuste

esi-

põhjal.

4. oktoobri kontserdi arvustus, esimene

Tartu

päevilt, ilmus Karl Leichterilt

Postimehes 7. detsembril 1931.

Järgnes

esinemine

Muusikakooli

4.

tustel, kus Turgan
Olav

Rootsiga)

Tartu

vas

30.

—

(koosseis märkimata), ka-

Kuula Sonaat ja Francki Kvintett;

september

sikakooli

—

Tartu

Muu-

Turgan ja Olav Roots, kavas Brahmsi

Kreisleri

Viiulikontsert,

„Caprice

Dvořáki-Kreisleri

Viennois”,

„Slaavi

tants” ja Wieniawski „Scherzo-taran-

tella”; 3. oktoober

Kõrgema

Kõrgema

esinejaiks Evald

kontsert,

dis; 8. november

—

—

sama

kava

Viljan-

Tartu Helikunsti

aastapäeva

Seltsi V kammermuusika õhtu, kavas

esitas

Brahmsi Sonaat op. 78

Heino

pidus(ilmselt koos

Elleri Viiuliso-

naadi. 10 Siinkohal tahaksin juhtida

ja Olav

(Evald Turgan
Roots), Beethoveni Trio op. 97

helepanu tolleaegsetele kontserdikava-

(Evald Turgan, Mendel Slatkin ja Olav
sümfooniaRoots); 27. november

dele. Kammerkontsertidel esitati toona

kontsert, dirigent Olav Roots, kavas

nii sonaate

tä-

kui ka suuremaid ansamb-

leid ja laule.

Viiuldajate soolokontserti-

de kavades oli keskseks numbriks

sa-

—

Beethoveni Viiulikontsert
re”

I

II

ja

(ja „Leono-

avamäng ning Tšaikovski

avamäng-fantaasia „Romeo ja Julia”),

geli klaverisaatega instrumentaalkont-

solist Evald Turgan; 11. detsember

sert, mida ümbritsesid erinevas stiilis

Tartu

palad.11 Turgani esimestel tööaastatel

päeva kontsert, kavas Beethoveni

Tartus moodustati tema eestvõttel seal

B-duur

ka

Turgan ja Mendel Slatkin) ning

mille esialgses
mängisid lisaks temale veel

keelpillikvartett,

koosseisus
Peeter

Toom, Feliks Arand ja Mendel

Slatkin.

Trio

(esitajaiks Leonid Milk, Evald

Elleri „Andante

Heino

ja Allegro” (esitajad

Evald Turgan ja Olav

Roots),

esiette-

kanne.

Et saada
nemistest

—

Kõrgema Muusikakooli 5. aasta-

ettekujutust Turgani

esi-

konservatooriumi

pärast

lõpetamist, vaadelgem järgnevalt

näi-

teks 1932. aasta kontserdikavu.
7. veebruar

—

Arand,

suur

esinemisti-

ja kavad nõudlikud.

kajastavad kõik täht14 Kriitika jagab nii vai-

Tema esinemisi

samad ajalehed.

esinejaiks Evald

gan, Peeter Toom, Feliks

Nagu näha, oli Turgani
hedus väga

Tur-

mustunud, ülivõrdes hinnanguid kui

Men-

nimetab ka närveerimisest tulenenud

del Slatkin ja Olav Roots. Esitamisele

kadusid.

tulid Beethoveni Sonaat12 ja Brahmsi

Klaverikvintett13;
Dvořáki Trio

g-moll; 18.

13. märts

f-moll ja Griegi

märts

—

kavas

Kvartett

Tartu Akadeemi-

lise Helikunsti Seltsi
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—

kontsert

saksa

aastate arvustuste põhjal
selgelt näha Turgani kui solisti ja

Järgnevate
võib

kammermuusiku

pidevat arengut. Resaabub looavardumisega
pertuaari

Olav Roots ja
Evald Turgan
1933. aastal

Pariisis.
minguline küpsus ja tugevneb lava-

teda koostöö ka pianist Vilhelm

närv. Kontserdikavadesse lisanduvad

(Wilhelm) Tiltinguga. Muutused toimusid

n-ö suured kontserdid

ka kvarteti

(Glazunov, Si-

belius, Brahms), J. S. Bachi Solo’d,
ti muusika uudisteosed

ees-

ja virtuoospa-

lad. Arvustustes rõhutatakse Turgani

läbipaistvat jõulist

virtuoossust

venemist detailidesse

tugevat

sü-

ja
ning selle kõrval

1931.–1935.

aastate

koosseisus.

mängis

Alates

teise viiuli

1933.

partiid

Boris

Muršak ja vioolat Peeter Toom. Väga
oluliseks

kujunes Turgani koostöö helilooja Eduard Tubinaga. Turganist sai
enamiku Tubina viiuliteoste esmaette-

kandja. 1940. aastal andis Turgan ühi-

vormitunnetust.

leiame Turgani

aastast

kavalehtedelt

peamise klaveripart-

se

kontserdi ka Bruno
1930. aastate

Lukiga.

teises

pooles

esines

nerina Olav Rootsi, vahel ka Leonid

Turgan sageli Riigi Ringhääligu

Milgi nime; alates 1936.

diosaadetes,

aastast sidus

mis

raa-

läksid otse eetrisse.
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Kontserdid

toimusid

Nagu juba öeldud,
si

Estonia

asunud

ja kontserdimajas

teatri-

stuudios.

ei ole neid lindistu-

kahjuks säilinud.

edusamme. Turgani
riisi toimus 1936.

raadios

Pariisi

eesti

pikkust George
Turgani

teoks 1938. aastal

välismaal, seda

kapitali

õppe- kui ka kont-

serdireisidel. 1933. aastal toimus tema
esimene reis koos Olav

eesti
te

Rootsiga

Ühingus

Pariiesitati

muusikat, sh Eduard Tubina kah-

pala (Roots mängis ka

prelüüde ja Riho
palu). Turgani

Heino Elleri

Pätsi erinevaid laste-

teine reis Pariisi toimus

1935. aastal. Seal kuulas ta kaks kuud
Pariisi

Konservatooriumis

Normale

de

taotles ta Eesti
tust

École

tunde.15Seejärel

Kultuurkapitalilt

järgmiseks reisiks. Abiks oli

Boucherit’ kiri,

Evald Turgan
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ja

Musique’is Alfred Cor-

tot’ ja Jules Boucherit’

mängis

16
Enescu kursust.

viimane

1930. aastatel viibis Turgan mitu korda

si; sealses Muusikute

mil ta

muusikat. Koos

Herbert Laanega kuulas ta ka kuu aja

Õpingud välismaal
nii

kolmas reis Pa-

aastal,

toetava
gan
vis

toel, seekord

kirjaga.

Reisi

Pariisi

sai

Miina

ajal

Härma

esines Tur-

ühtlasi Riias, Kaunases, Varssa-

ja Budapestis, mängides peamiselt

eesti muusikat

Eduard

(autoreiks Eugen Kapp,
Oja, Eduard Tubin ja Heino El-

ler). On ebaselge, kes need kontserdid
korraldas. Võib oletada, et seda

tegid

kas saatkonnad või korraldati kontserte ise. Pariisis toimus tihe läbikäimine
sinna end täiendama või elama läinud

kunstiinimestega. Alguse

toe-

tihe sõprus Eduard

siin

kinkis

kus rõhutati Turgani

reis

jällegi Eesti Kultuur-

Turganile

tõmmiseid).

(vasakul) kammeransambliga

Tartu

päevil.

sai

Turgani

Wiiraltiga (Wiiralt

oma

mitmete tööde

Püsivalt Tartus

Tallinna tööle

esimene kontsert

Turgani

pärast

Pa-

1944. aasta

lõpul algas kunstirah-

suve

riisist naasmist toimus Tartus 14. sep-

va

tembril

sid Eduard Tubin, Olav Roots, Evald

1938. Kunstiinimestega

rustas ta ka Tartus, tema

sõb-

sõpruskon-

da kuulusid kunstnikest ElmarKits17

massiline lahkumine Eestist. Lahku-

Turgani

ema

koos

abikaasaga (Turgani

Endel Kõks, Nikolai Triik ja Ado Vab-

Turgani perel olid
piletid laeva peale. Viimasel hetkel aga

be, muusikuist Eduard Tubin,

otsustati

Kõks,

Nikolai

Triik ja Ado

Vab-

Endel

Heino

Eller, Olav Roots, Karl Leichter,
nemuise teatri rahvas

Va-

jt. Turgani isik-

isa suri

ni

—

1938. aastal ta abiellus ja

perre sündis kaks tütart.
Teise

maailmasõja

Tartus aktiivne

oma

jätkus
Töö-

ja Turgan jätkas

sooloesinemisi; kontserte

Heinrich Elteri ja Bruno

jääda Eestisse,

sest

anti koos

Lukiga. Siinko-

Turga-

jäid maha.

sõpradele.

1944. aasta

sügisel kutsuti Evald

Turgan tööle Tallinna Riiklikku Konservatooriumi. Ta hakkas

päevil

kontserditegevus.

tas sümfooniaorkester

Ka

abikaasa Estri vanemad

Piletid anti

likus elus toimusid märkimisväärsed
muutused

noorelt).

õpetama

in-

terpretatsiooniteaduskonnas ja oli ühtlasi kammermuusika kateedri

ja.
18 Kohe hakkas
servatooriumi

ta

juhata-

mängima ka kon-

keelpillikvartetis.

kontserdikava jõuti

Mitu

valmistada,

ette

hal mõned näited Tartu kontserdielust

selle kohta

sõja-aastail ja Turgani osalusest selles.

nud

3. oktoober 1942

serdi kava 22. detsembrist 1944 ENSV

sümfooniakontsert

dirigent Eduard Tubin,

Vanemuises,
kavas

—

Tubina

Viiulikontsert

(esiette-

on

op.

viiul-klaver

saalis, dirigendiks siis juba Olav
Pärast

Boris

halaskmise

Muršaki

Roots.

(ma-

surma

siis

lises klubis. Kavas oli

ril

kava kordus Estonia kontserdi-

(või

ainsa?) kont-

Riikliku Filharmoonia J. Tompi nime-

kanne), solist Evald Turgan; 30. oktoobsama

puuduvad andmed. Säili-

viimase

76,

nr

Alumäe,

Haydni

5, Hatšaturjani Trio
—

Roland Kriit, Vladimir
Beethoveni

Bruno

Lukk),

59,

1 F-duur

Kvartett op.

Kvartett

(klarnet-

nr

(Evald

Tur-

muutus mitmeid

aas-

gan, Vladimir Alumäe, Herbert Laan,

taid

tegutsenud kvarteti koosseis.

Tar-

Alfred Karjus).
19

tus

moodustati

läbi)

uus

kes võeti Tartu linna

Järgmisel päeval, 23. detsembril

keelpillikvartett,
palgale. 10. det-

reteeris NKVD

alusel. Ülekuulamisel näidati talle

sembril 1942 andis Tartu linna keelpil-

se

likvartett

ka toimikut

(Evald Turgan, Rudolf Ava-

salu, Raimund Sepp ja
mese

kontserdi, kavas W. A.

Kvartett

D-duur

51,

nr

Des-duur

1

ja

Ernö

Mozarti

(Köcheli kataloogi

numbrita), Brahmsi
op.

Kirill Tatar) esi-

Kvartett

Dohnányi

c-moll,

Kvartett

op. 15.

selt kord kuus,
Beethoveni

esineti

stabiil-

ettekandel tervikuna

kvartetid op.

18 ja

palju

muud

kvartetirepertuaari. Kokku

dis

kvartett erinevate

see

teerimise

kaebusega, kus oli (arrepõhjustena) nimetatud tema

kuulumist Omakaitsesse ja väidetavalt
iroonilist ning vastalist suhtumist nõu-

kogude korda sõprade ringis. Kirjas oli
ka

pealekaebaja
Järgnevaist

Järgnevatel aastatel

kümne kontserdi.

an-

kavadega üle

ar-

Turgani pealekaebami-

nimi.
aastaist

saab

Evald Turgani osaliselt säilinud

aimu

kirja-

dest tütar Viiule ja Eduard Tubinale.
Siinkohal

suur

tänu

Viiu

ja Vardo Rumessenile
lemad

Toomingale

(praeguseks

mõ-

juba lahkunud), kes lubasid ka-

sutada nende

kirjade koopiaid.
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Pika teekonna
Pärast

hea ja

algus
ei viidud

vangistamist

Turganit

intelligentne seltskond polnud

teda iial

ümbritsenud. Suhel-

varem

mitte kohe Siberisse. Alates 1944. aasta

da oli

detsembrist kuni 1946. aasta augusti-

valdas lisaks emakeelele veel

ni

hoiti teda Eestis

õnnestus talle

nesid

kaks

Ubja laagris. Sinna

järele

kuud

viia ka viiul.

Kunda

ris. Viimane kiri sealt

on

Järg-

vangilaag-

saadetud 28.

Turganil nendega lihtne

prantsuse ja saksa keelt. Kõige viletoli

sam

esialgu

tema

Klempner, Moskva

nud kuu aega

Mõned

Sealt edasi läks

se.

Sihtkohta Magadani saabus ta 1948.

aasta

septembris laeval Nogin.

1952. aasta algul esitas Turgan Nikolai
Gogoli sünnipäeva tähistaval kontserdil

Kirjades kaugelt peab tegelikkust
nii

ta

ni-

muidugi ilustatud nimedega,

näiteks ütleb Turgan

vangilaagris,

et elab

oma

elu koh-

„ krahvkonnas

linna servas”. Õnneks jagas ta seda

„elamist”

järgnevatel aastatel

toimunud kontsertidest

Mussorgski „Hopaki” ja Rimski-

Korsakovi „Fantaasia ooperi „Kuldki-

Magadanis
metama

näited

Vladimir

Konservatooriumi

lõpetanud helilooja.21

varem.

keel. Soolo-

vene

esinemistel saatis Turganit

augustil 1946, järgmine 24. detsembril
juba Nahhodkast, kuhu ta oli saaburännak 25. mail 1947 Primorski krais-

—ta

inglise,

teise

eestlase, sõber „Jussi-

kas” teemadel”. Mais algas mitmekuu-

ringreis (Kolõma, Sahhalin,

ne

šatka

jne)

jades neid
—

Turgan nimetab

—

reise

Kamt-

oma

kir-

„mustlasvoorideks”

kaaslasteks ikka „Juss”

ja Elmar

(kes laulab)
(kes mängib viiulit), kavas

ga” (hr Sillak, kes laulis hiljem Estonia
operetikooris). Tööleminekut kirjelda-

Sarasate „Carmen-fantaasia”, Pagani-

des mainib Turgan, et läheb sinna koos

visatsioon”. Klaveril saatis teda sõber

„kolleegidega” „meie karjuse”

ja mõttekaaslane Volodja Klempner.

teiste

saatel jne.

ni

„Campanella”, Kabalevski „Impro-

lubatud.

(ema õde) ka pakke
toiduga. Saadeti ka raama-

tuid, sokke, salle, kindaid, viiulikeeli,

poognajõhve (neid

viima-

puudus,

oli

saatepilliks

akordion.

Kodunt saatis tädi
nootide ja

kampolit,

klaver

Kui

Õnneks oli kirjavahetus

1953. aastal

va)

(ilma kuupäevata ka-

toimus Tšaikovskile

pühendatud

kontsert; Turgan mängis „Canzonettat” ja „Humoreski”. 28. novembril oli

seid Herbert Laane, Vladimir Alumäe

kontsert

jt abiga).

ki mälestuseks. Esitusele

Alates 1949. aastast mängis Turgan

Magadani oblasti Muusikalise
mateatri

orkestris

ning

teatri

Draa-

juures

tegutsenud kontserdibrigaadi koosseisus.20 Samuti tegutses
na.

ta

Orkester koosnes

viiuliõpetaja-

enamuses

suu-

repärastest muusikutest-vangidest

—

Magadanis,

Triost op. 50
III

osa.

samuti Tšaikovs-

tuli

Finaal

ning Viiulikontserdi

II

ja

Samal aastal alustas Turgan

tegutsemist ka teatriorkestri dirigendina. Turgan

kirjutab sel puhul koju:
„…peale etendust olid kõik arvamusel,

et orkester kõlas

seda

varem

teinud.”

paremini, kui oli

Algul dirigeeris

Moskvast, Leningradist, Kaukaasiast,

Turgan etendusi, millele sõber Volod-

Baltimaadest,

ja Klempner oli muusika kirjutanud,

Tšehhist, Poolast,

garist, Saksamaalt. Turgan
beda
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huumoriga,

et nii

Un-

kirjutas ki-

rohkearvuline,

hiljem usaldati talle ka operetid. „Minu nimi

aga

ei kõla hästi

ja esialgu hä-

Magadani päevil esinemas,
Fotod ETMMi

klaveril arvatavasti Vladimir

Klempner.

kogust

benetakse seda kavalehele trükkida,”

kirjutab Turgan

samas

kirjas. Siiski,

alates 1954. aastast trükiti tema

nimi

se

viinamees!] ja hammustasime pakki

peale

—

ei saanud mahti kohe

da. Nüüd

dirigendina juba ka kuulutustele ja ka-

anda.

valehtedele.

mesi,

on

Lausa suurepäraline on vorst,
kapsad, soolaliha. Kilupotti po-

le veel lahti teinud, ei raatsi

Noppeid kirjadest koju
1953. aastal

kirjuta-

pea klaar ja võib seletust

suuremat

mingit

—

ootame

püha…”

teatris käib viimasel aastal vähe rah-

Selleks ajaks on Turgani abielu lahutatud, ka abikaasa Ester saadeti Ees-

vast, sest kardetakse õhtul pärast teat-

tist

rit

koju

kirjutab Turgan koju,

minna

—

et

1953. aasta amnestia

puudutas peamiselt kriminaale. „Mina
ei

karda,

sest lähen

[hr Sillakuga], kes
sulid

koju koos Jussiga

on

vägevat kasvu

—

põgenevad teda nähes.”

Samas

kirjutab

ta saadetud žileti-

terade kohta: „…nüüd
ne

aja sileda

saan jälle mõlõuaga ringi käia ja tütar-

lastele meeldida.

üleeile, kuna
siga pudeli

[---]Paki

sain kätte

siis aga kohe tõime Jus-

viina

[Turgan polnud üld-

välja, Vorkutasse, kus

dale

uue

oli aga sõlmitud

gadani

ta leidis

elukaaslase. Evald

teatri

juba

näitleja

uus

en-

Turganil

abielu Ma-

Tamara

Sutško-

vaga. Tütred kasvasid kodumaal eral-

di

kasuperedes, üks Tallinnas,

teine

Tartus.

Turgan oli tütardest eemal olnud

juba aastaid. Kibedusega kirjutab
tütar Viiule:

„…kui

amnestia, mis eile
mind

see

ta

suurepärane

välja kuulutati, ka

puudutab ja mineviku varjud
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le
sa

siis sõidan varsti

pühib,

ära

vaatama, kas

—

ise oled

pilt

on

puhkuse-

ilusam kui

ja Sinuga muidu plärajuttu

ajama. [---] Hakkasin peale neid
jutte jälle

nestia

ootate

jutama,

suurema

ju

mu

poiss harjutab viiulit
on

veendunud,

et

see

[---],

vaimus

vanas

õnn osaks

see

saanud

on

(Eestist
enamus

aga

juba passimehed…”

am-

hoolega har-

kontserti

lele

läinutest). Orkestris olid

ja

ainus meelelahu-

tus on, millele maksab aega raisata…”

Turgani kirjavahetusest kodumaal
Magadani

Pärast
mi

sõitis

kliima

ei

mõjunud

Krimmi

ta tervisele hästi.

Teel Eestisse veetis Turgan paar päeva

Leningradis, kus sõbrad viisid
Stalini

tõi teatavad vabadused.

surm

Väljasaadetud said elada Magadanis
n-ö vabade inimestena,

välja

ei tohtinud minna

käia end MVDs
nõh Del
kohaliku

k

ny Goodmani kontserdile,

oli vaimustuses.
Alates 1957. aastast oli ta taas kodu-

ja iga kuu tuli

maal. Häälestus tulevikuks oli positiiv-

siseministeerium)

julgeoleku kontrollis regist-

reerimas.

ne.

Nii nõudis ta

Venemaa

Presiidiumi mää-

juba 17.

tembril 1955 ot ssõlki

so

snjatiem sudi-

mosti

seoses

se

(väljasaatmiselt

sep-

süüdistu-

tühistamisega), kuid reaalselt vabata alles 22. mail 1956.

ei kõlba ometi ini-

ilmuda”.

ajast siiski

Kahjuks möödus

haiglas, operatsioo-

operatsioonini, kus püüti lahti saa-

nist

Ülemnõukogu

rusega vabastati Turgan

nes

kodjakates

meste ette

Tagasi koju

naljatades endale Tal-

linna parimat rätsepat, sest „…nendes

enamus

NSVL

ta Ben-

millest ta

kuigi linnast

(Ministerstvo Vnutren-

eesti

—

Krim-

Turgan

tuberkuloosi ravima, kuid

da tuberkuloosikolletest tema

kopsus.
Operatsioone tehti vaheldumisi tavaraviga.

Defitsiitseid rohtusid

Turganile

õde, Kanadas elav

Rootsi

saatis teda

nas

saatsid

Rootsist Eduard Tubin, Olav
ema

jt. Tallin-

sageli klaveril teda ope-

Turgan kirjutab koju: „22. selle kuu
päeval kutsus mu enda juurde spets-

reerinud arst dr Ennulo.

komendant härra Dmitriev ja

last välja, külastas kontserte, elas lühe-

tet võtta. Jutt oli umbes nii:
vaatasin

su

palus

„Tead,

is-

ma

toimiku läbi ja leidsin, et

sulle võib anda

puhtad paberid. Olid

küll hirmsas natsionalistlikus organisatsioonis
aga

(vist mõtles

Omakaitset),

midagi märkimisväärset seal kor-

Vahel harva pääses Turgan ka

mat aega tütar Viiu pool ja suhtles sõpradega. Kuigi paljud Turgani sõbrad ja

sugulased külastasid teda

nii Kivimäe

haiglas kui ka Taagepera

sanatooriu-

mis

—

käis

kus ta viibis mõned kuud

suurem

suhtlemine

da ei saatnud. Tervis sul ka sitavõitu ja

kirja teel.

vahetus, pole täpselt teada,

minu heateo

sind igas linnas sisse
vas

endas.” Lugu

järgi möllitakse
—

ela või Mosk-

tähendab seda, et

mind ebaseaduslikult ja

peeti

siin

kuu, ja

karup…s kinni üle kaheksa

et amnestia rakendamine ole-

neb kõik

kohapealsetest

algu olen
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vägivaldselt

ma

Beriatest. Esi-

vaid üks üksikuist, kel-

Kui

suur

inimesi hoiab

letav

on

oli Turgani

vanu

tema

huvi

—,

välisilmaga

vajab parandamist. Sõida ilusti, kuhu
soovid,

haig-

kirja-

sest vähe

kirju alles.

Imet-

kõige muusika-

maailmas toimuva vastu, tema kaasaelamine toimuvale. Ta

jälgis pidevalt

raadiost kontserdiülekandeid ja arutas

kolleegidega nende tegemisi.
teks arutles ta

Alumäega

Nii näi-

kirjavahetuses Vladimir

viimase

kontserdikavade

koostamise

üle.

Kõige

säilinud Turgani

paremini

Tubinaga (mõlemapoolne, kuid

mitte

esimene kiri Tubinale

täielik). Turgani
on

on

kirjavahetus Eduard

kirjutatud 29. oktoobril 1957 ja

mane,

lühike ja

ga, 23.

juunil 1961,

surma.

vii-

juba väga väsinud käe-

Säilinud

s.o

on

kaks kuud

Turgani

enne

seitseteist

kirja Tubinale. Tubina kirjad Turganile

ilmunud Vardo Rumesseni koos-

on

tatud raamatutes „Tubina

kirjad” I,

II

(Tallinn, 2006). Turgani kirju Tubinale
avaldatud ei ole.

varem

gust ülesehitust näeme näiteks Carl Fleschi
ühe
12

hooaja kontserdikavades.

ETMMis leiduval kaval ei ole

13

Teoste

jas
14

nii

pealkirjad

on

siin

Muusika-ja

2009) ja samanimelise
põhjal kogumikus „Interpretatsioo-

Teatriakadeemia,
artikli

nipedagoogika probleemid IV”.
EMTA

tituut,

Tallinn:

interpretatsioonipedagoogika ins-

2011.

15

Rannap kirjutab lisaks,

vadel töötas

ja tema

teata-

Turgan

16 Turgan kutsus
Tartu

18

juhendamisel.

Herbert Laane.

Kunstimuuseumis

Turganit ja
nud

et selle aasta ke-

kaks kuud Boucherit’

assistendi D. Sorieno

on

asuval

Eevalt

(sündi-

Sumberg).

Selle ametikoha kohta

andmed.

puudusid

kaua

Interpretatsiooniteaduskonna

1944. aasta oktoobri

ja novembri protokol-

lid tulid kaks aastat

tagasi välja tolleaegse

Alumäe kodusest

vist. Oletatavasti olid need andmed
ni

Elmar

kujutatud

abikaasat Estrit

tema

rektori Vladimir

(Järgneb)

kir-

ja, Päevaleht, Uus Sõna jt.

Kitse maalil „Viiuldaja”

(Evald) Turgan 100” (Eesti

ja edaspidi

nagu arhiivis olevatel kavadel.

Postimees, Muusikaleht, Virumaa

17

Lühendatult konverentsiettekande „Eevalt

märgitud

helistikku.

represseerimise

arhii-

Turga-

tõttu ametlikest doku-

mentidest kõrvaldatud.
Kommentaarid
1

Ines

ja

Meie

Rannap.

19

viited:

interpreete.

Tallinn:

Ines

andmeil seda kontserti ei

Rannapi

toimunud.

Eesti Raamat,1989, lk 211.

20

2 Sealsamas.

Eesti Raamat,1989.

3

See võis

jääda

ka

Turgani

teise abikaasa

valdusesse Siberis.
4

Gustav Ernesaks.

Kutse.

Tallinn: Eesti

Selle

gan ise kõigile
6Valter

Vaibunud

Ojakäär.

Tallinn:

Eesti

et seda

andis Tur-

viiside

kaja.

Entsüklopeediakirjastus,

2000, lk 127.
7

Gustav

Kutse.

Tallinn:

veedetud

laagris

unistusest

Sillak ka

mängida

aastatest.

Turganist ja

Magadanis

tist
li

kuidagi

noote saata.

Eesti

tud

et see

ja repertuaarist

kõrgemalt poolt

8 Sealsamas.

loosse mõne vale noodi sisse

9

Ning

ETMM fond M 320/ 1 :15.

Eller
taid
11

kirjutas

mõelda Elleri Sonaati
oma

nr

teise viiulisonaadi

1.

aas-

ei olnud

veel

on

on

maha võe-

et Tubin oli sellesse

pannud…”

Sillaku mälestustest:

ütles vahel: kõht

kätte, siis

peale,

lugu

tu-

„Turgan

kole tühi, võtan viiuli

unustan ära, et inimene

peab

ka

inimese moodi vääriliselt süüa saama.”

hiljem.

See

Tubina

kunstivaldkonnast.

Evald ütles selle

Siin tuleb

Muu
tema

„Viimane kiri

Alumäelt, kus oli öeldud,

Raamat, 1980.

10

Tallinn:

nimetatud Juhan Sillaku mä-

praegu keelatud

Ernesaks.

interpreete.

Viiulikontserti, kuid talle ei suudetud Ees-

õpilastele mängida.

oma

eelpool

lestused

hulgas kirjutab

järgi otsustades,

Meie

Rannap.

2011. aasta 14. juunil ilmusid Eesti Päeva-

lehes

Raamat, 1989, lk 31.
5

21

Ines

ainult eesti tava. Samasu-
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UITMÕTTEID

BAROKIST II:

EMOTSIOONE TEKITANUD
VANAMUUSIKAFESTIVAL

„Ceciliana”, 15.–18. III 2018 Eesti

Muusika- ja Teatriakadeemias
Marju Riisikamp

Oma
tus

koduraamatukogus sorides

mulle

väike

näppu

pealkirjaga „Die Orgel und ihre
ter”, mille autoriks

Schneebergi

P.

on

sat-

raamatuke
Meis-

Robert Frenzel,

Wolfgangi kiriku

orga-

nist.1 See 1894. aastal ilmunud teos

nud,

mõnedki meist

deid

nud Rooma

patrooni Püha Ceciliat. Püha Cecilia

tival „Ceciliana”

atribuudiks oli alates 15.

väärtustab

on

see

sentimentaalse-

raamat

võitu, nagu 19.

sajandi lõpu

romanti-

line meelelaad meile ikka tundub. Samas

tunnistagem,

et

vajame tänapäe-

3.

võrsunud

sajandil ela-

nimega ehtiv,

naismärtri

EMTAst

Stiililt

veendu-

hiljemgi.

End Püha Cecilia,

liku paatosega, ülistamaks muusikute

sajandist orel.

on

et tõelised meistriteosed ilmuvad

ikka ja jälle aja hõlmast välja ning mõjuvad meile värskendavalt veel sajan-

on

kirjutatud ülevas stiilis, lausa hümni-

nii

Tõsi,

vanamuusikafes-

teeb just nõnda
otsib

minevikku,

—

muusi-

kaliteratuuri

jäävaid kvaliteete, selle
aegumatuid pärleid, ja hoiab elus professionaalse muusiku mainet. Seda

nii

kavade valikul kui ka esinejate taseme

valgi ülendavaid kunste ning loodame

poolest. Võiks ju arvata,

ikka veel

deemilise asutusega toob paratamatult

kogeda aegadeülest puhta

apollonliku kunsti naudingut. Autor
lõpetab
ses,

et

raamatu
on

sissejuhatuse lootu-

andnud

nii

impulsi
Nendele

kunstipõllu harimiseks.

oma

aga,

kelle

kaasa mõningase vitaalse

väljenduse

põua, kuid õnneks

nii.

orelimuusika

kuulajaile kui organistidele positiivse
meelest

raamat

pakub vähe uudset, ajakohast ja

ori-

et seotus aka-

Tänavu

pole

viiendat korda toimunud

vanamuusikafestival
histas

oma

see

5.

„Ceciliana”

tä-

aastapäeva. Kokku neli

kontserti olid ühendatud sisuliseks tervikuks

alapealkirjaga „Põhjala sillad”.

ginaalset, soovitatakse end lohutada

Külalisesinejad

J. W. Goethe

mest, kuid ka Taanist ja Poolast. Kaks

sõnadega:

olid

valdavalt

Soo-

kontserti toimusid EMTA kammersaaWas in der Zeiten Bildersaal

lis:

15. märtsil esines Markus Kuik-

jemals~ ist~ trefflich~ gewesen,~

ka

(viola da gamba) ja 16. märtsil Eesti

das wird immer einer einmal

Muusika- ja Teatriakadeemia ning

wieder

Helsingi Kunstide Ülikooli Sibeliuse

74

auffrischen und lesen.

Sibeliuse Akadeemia barokkorkester.

Foto:www.uniarts.fi
akadeemia
Bora Park

barokkorkester,

solistid

(sopran) ning Jennie Hög-

Roed

õppinud plokkflööti

on

Kuninglikus

ni

Taa-

Muusikaakadeemias

berg ja Sofia Fernholm (plokkflöödid).

Kopenhaagenis (kus ka õpetab seda

Järgnevalt kajastus festivali teise poole

pilli alates

kahest kontserdist.

end Prantsusmaal Lyonis ja

2009), täiendanud

aastast

õppinud
piirdu üksnes

veel ka meditsiini. Ta ei
18. märtsil esinesid Kadrioru kunstimuuseumi

saalis Bolette Roed
Aureliusz

plokkflööt),

ni,

(Poola/Taani,

(klavessiin).

Tarum
mann

barokkviiul)
Kavas

(Taa-

Goliński

ja

Imbi

olid Tele-

ja Bach. Kontserdi üllatusmo-

mendiks olid kaks

plokkflöödiseadet,

keskaja-, renessanss- ja barokkmuusikaga, vaid viljeleb ka improvisatsiooni
ja rahvamuusikat ning
de nüüdisteoste

mäng

(BWV1006),

teine

olnud

Kogu

juures, mida

sümpaatsuse

flötistist kiirgus, tekkis mul siiski kaht-

lus, kas saab erinevatel lavadel,

(BWV 1014).

suures

tiita

sissejuhatav prelüüd oli esitatud

lausa fenomenaalselt,

laitmatu tehni-

di

on

klavessiinile seatuna

mängitud

kui intiimsema

mosfääris, publiku

kuulajate

pigem

soosib

eeldab suuri

faktuur. Roed sai keeruka

ülesandega

hakkama täie bravuuri ja

üleolekuga,

ma

eksin, kuid

on

n-ö vint üle

saalis,

üs-

nina all esinedes kasuks

ettevaatlikkus,

väikeses

at-

ühel ja samal

minu arvates tuleks väikeses
na

s.t nii

õhustikuga

ees

moel käituda. Võib-olla

kahel erineval klaviatuuril, sest seda

viiulipärane concerto-stiilis tihe

va-

kujundite väljavoolimine selge.

Sonaadist h-moll viiulile ja klavessii-

kaga ja hea hooga. Sedasama prelüü-

Tema

ülimalt intensiivne, lava

nile

Neist esimese, par-

palju-

litsemine sugestiivne ja muusikaliste

üks Johann Sebastian Bachi Partiitast
sooloviiulile E-duur

on

on

esmaesitajaks.

sest

suur

fraseerimisliigutusi,
oht

lava
aga

liigse artistlikkusega

keerata,

mis

mõjub pentsi-

kasutades ainult flööti ja saavutades

kult ja võib tekitada tundlikus kuulajas

sellega tõelise efekti. Järgnesid osad

mõningast peataolekut. Roedi

Gavotte

ne

en

Rondeau

(märkus:

see

ei ole

nii, nagu kavas trükitud: „Gavotte &

Minu

Rondeau“, vaid rondovormis gavott),

triosonaadis

Bourrée ja

val

Gigue.

esinemi-

oli selles suhtes natukene piiri
arvamus

süvenes

musitseeris

peal.
veelgi, kui

tema

kõr-

viiuldaja Goliński, flötisti täielik
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Aureliusz Goliński ja Bollette Roed.
Foto:~

vastand

ja

http://palacradziejowice.pl/koncert-finalowy-kursu-mistrzowskiego-orkiestry-barokowej-arte-dei-suonatori/

oma

pehme mängumaneeri

armastusväärse

sikaline
bus

koostöö

naeratusega.

Imbi

Muu-

Tarumiga

suurepäraselt ja suutis

laa-

need kaks

vastandlikku natuuri üheks tervikuks

sulatada.

tunnetuses ei

Foto:

http://interpreet.ee/interpreedid/imbitarum/

Tarum

oma

ülimas

vaja

Eesti

publikule

tut-

vustamist. Hämmastav, milline orga-

niseerimisgeenius
on

Imbi Tarum.

Imbi

professionaalsuses ja heas ansambli-

ju

see,

ga festival tema

Goliński

temas

kahtlemata

on

peitub,

suure

sest

tuleviku-

algatatud. Aureliusz
Kuningliku
õppejõud, Poola

samuti Taani

Muusikaakadeemia

tuntuima ansambli Arte dei Suonatori

asutaja.

Aga miks

ma

oma

nina riiulite

kogus

koduses raamatuvahele pistsin, oli

õieti mind kummitama hakanud Frau
Musica teema

pärast, kuna üks „Ceci-

liana” festivalil
veel meeles

esinejaid oli mul ikka

oma

jõulise, lausa ajastu-

teülese esinemisega. Niivõrd

paeluv

oli tema emotsionaalne etteaste 16.–17.

sajandi soololauludega!
Jah,

Frau Musica,

seda koondväl-

jendit olen saksakeelset muusikakirjandust sirvides tihti kohanud.
sugu

kõrgemale pjedestaalile

Frau vahetas

76

kaugel minnelaulu

Naistõstev
õitse-

Õhtu alguslauluna kõlanud Purcel-

ajal välja mitu korda madalama tähendusega tiitli Weib (vanas keeles Wib).
Monteverdi

ooperi „Orpheus” avab

personifitseeritud tegelane
kes

suudab

kehastusena

muusika

La Musica,

võitmatu

väe

liigutada ka kõige kalgi-

maid südameid.

li „Music for

eest

mööda, igaüht sugestiivselt

deväljendusele voolides. Tõeline

mi

Suurgildi saalis

soome

duo

laul-

—

kujundikeel

mis

gutest,

Ajaloomuuseu-

vaa-

dates ja iga üksikut sõna vastavalt tun-

tor! Tema

17. märtsil esines Eesti

while” oli tõeline ela-

a

Laulja jalutas lauldes publiku

mus.

pole

meie

on

kaasajal sugugi

levinud omadus. Nii nagu

kunstis,

on

oraa-

vaba piiran-

kujutavas

muusikaski tiražeerivaid

ja Tuuli Lindeberg ja teorbimängija

kunstnikke, kellele vastanduvad need,

Eero Palviainen. Kavas olid lautosaa-

kes varieerivad ainest

tega Monteverdi, Purcelli, Dowlandi jt

vad

laulud.

Esineja kütkestav välimus ja näitleja-

Lindeberg oligi

see,

liku ette nagu kreeka
nis

kes ilmus

pub-

jumalanna, kau-

naisideaal, sümbolite sümbol,

line La Musica.

Lindeberg

külgne laulja, kes

omandanud laul-

on

jahariduse Sibeliuse
täiendanud end

tõe-

mitme-

on

Akadeemias

ja

inglaste Paul Hillieri

ja Evelyn Tubbi vanamuusika

meistri-

tunnetada

kogu

aeg,

püüa-

substantsi.

materjali

samuti emotsionaalselt

meisterlikkus,

piiri peal olek tekitasid kuulajas põnevil
ta

kripelduse, mis juhtub edasi. Kuhu
järgmiseks liigub, mida ütleb, kelle-

le

publiku hulgast

otsa vaatab? Tema

sõnal oli kaalu, iga ta žest oli peensusteni läbi mõeldud

ja

tema ümber tek-

kinuks nagu mingi ebamaisuse oreool.

klassides. Ta soleerib

Kuigi laulude teemad olid vägagi

mides ja Soome

sed, said need kunsti

sageli oratooriuRahvusooperi laval.

Ajalooline repertuaar pole
väljund,

ainus

sest

selt osaleb ta ka

uue

aga

muusika esitus-

tel, näiteks Esa-Pekka Saloneni
„Floof”, ja talle
uudisteosed.

tema

teoses

loodud mitmedki

on

Solistikarjääri kõrvalt

te-

geleb ta ka pedagoogitööga.
Kontserdi

eel

et

seal

korduvad

n-ö

nägin,

kava

olid

silmitsedes

aastast

aastasse

a

while”

(Purcell) ja „Quel sguardo sdegnoset(Monteverdi). Arvasin,

dagi

uut siin

et

päikese all ja

pole

mi-

et vaevalt

saab keegi veel nende tõlgendusega
midagi seniolematut öelda või üllatada. Aga saab, oh imet! Ning õnneks
pakkus kava ka vähem tuntud heli-

loojate,

nagu William Croft

jand) ja Benedetto
jand) teoseid.

Ferrari

dustasid

moo-

ansambli. Pal-

viainen

suurepärase
tagas kindla rütmistruktuuri

ja laulja

sai liikuda saalis temast üsna

kaugele (laulja

ei

kasutanud

noodi-

(17.–18.
(16.–17.

sasa-

te-

maga ometi muusikaliselt laitmatusse

kontakti.

äraleierda-

põhihitid,

paratamatuseks.

Laulja ja saatepartii esitaja

materjali, vaid laulis peast), jäädes

tud aariad, nagu „Music for

to”

tud afektiks, elu

aktiiv-

niisama

mai-

ime läbi ülenda-

se

Lindebergi stiili võiks arvata samaskategooriasse Paul Agnew’ ja an-

sambli Les Arts Florissants vokaalselt
lihvitud

stiiliga (dramaatilises

Monteverdi
Tema

madrigalid 8.

mõjuv

esitus

ühe mõtteseose

võtmes

vihikust).

tekitas

mul veel

(andestatagu mulle mu

eklektilisus) dokfilmi „Ehtne elu laval”
peategelase, džässilaulja
tema

Al

sõnadega „ Inimliku

nägemine,

Jarreau’ga,
kannatuse

sellega kokkupuude

sot-

siaaltöös muutis minus kõik” ja „Ma ei
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Tuuli

esine iseenda

edastada
da

oma

tähtis,

kogu

Eero Palviainen.

Lindeberg.

Heikki Tuuli

foto

Foto: janakkalabarokki.fi

pärast,

on

elutunnetust. Iga

pisidetail

on

sest üksainus noot võib muuta

esituse meeleolu.”

Eero Palviainen
tav

minu eesmärk

kuulajale selge sõnum, jaga-

Mezzo

on

inglise (Dowland, Croft, Purcell),
lia

(Charpentier)

helitöödest.

dünaamilist kontrasti

Inglise kuulus lautomängija Nigel

tut-

North

on

kirjutanud John Dowlandi

vanamuusika ansamblite kontserdisal-

kohta: „Tõeliselt

vestustelt. Lisaks sellele, et ta

on

pillimeister.

Ta

Akadeemias ja
Baseli

on

on

suu-

ta veel ka

on

õppinud Sibeliuse

lõpetanud 1992. aastal

Schola Cantorumi

Hopkinson

mitmekülgne geenius
ajaloos harvaesinev nähtus. Lauto-

muusika maailmas kvalifitseerub selleks 16.–17.

ki

raske

iseloom. Ometi saatis teda te-

ma

rokklautot. Ta teeb koostööd ansamb-

meistritööde tõttu kuulsus ja kaas-

aegsete

suur

tunnustus.

litega L’Arpeggiata, Akadêmia, Arte

pärinevas

dei Suonatori,

Richard Barnfield:

sonetis

on

1598. aastast

teda ülistanud

Kesk-Põhjamaa Kammerorkester,

SAMA jpt.

Dowland~ to~ thee~ is~ dear,~ whose~ heavenly~

Lindebergi ja Palviaise
multikultuuriline,
traditsiooniks
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see

põlu all, liiatigi olevat tal olnud

vihuela’t, teorbi, barokk-kitarri ja ba-

Freiburgi Barokkorkes-

ta oli katoliiklane

„valel ajal”, siis, kui Inglismaal oli
usk

lautoperekonna pille, ka hispaania

sajandi vahetusel elanud

John Dowland. Tõsi,

Smithi käe all. Palviainen valdab kõi-

ter,

Suurimat

pakkus Dowlan-

di ja Monteverdi laulude kõrvutamine.

paljudele

kanalilt nähtud-kuuldud

repärane lautomängija,

itaa-

(Monteverdi, Ferrari) ja prantsuse

nagu

kava

oli

viimasel

ajal

kujunenud, koosnedes

touch

Upon the lute: doth ravish human

sense.

Dowland olevat suutnud

oma pillist
välja manada lausa taevalikke helisid

osanud

ning

sajandil

on

mõjutada tundeid. 21.

tavaks seostada Dowlandi

eeskätt tema nutulaulu „Lachrimae”
mis

pavaaniga,

on

ühekülgne.

aga

„Inglaste Orpheuse”

kandnud

nime

Dowlandi muusika sisaldab siiski

pal-

Teorbi

soololugu, 17.–18. sajandi

vahetusel elanud
ti

inglase William Crof-

„Ground” juhatas

duse

teise

sisse kontserteten-

poole. Laulja ilmus

rahva sekka

of Bedlam”, teemaks

peategelase hul-

lumeelsus, andis edasi kogu inimlike
tunnete

armust nõdrameelsuse-

paleti

ju laiemat emotsioonide skaalat, ühen-

ni.

Laulja prantsatab

dades

tes

maha, lauldes:

inimliku südamlikkuse fantaa-

taas

paljajalu. Purcelli „Bess

sõna otseses mõt-

siarikkusega (geniaalne kontrapunkt
ja meloodialeiutised). See
ne

muusika, kuid

Dowland

tolugu,

on

virtuoos-

pillipärane.

samas

loonud umbes sada lau-

on

palju lautolaule pluss

sama

lay~

me~

down~ and~ die~ within~

some~

The

and cat, the owl and bat,

raven

Shall~ warble~forth~ my~elegy.

ansamblilugu gamba’dele ja lauto

paar

consort’ile.

Armastus oli Vana-Kreekas üllas kir-

Oma

kuulsast

Shakespeare’ist

kaasmaalasest

aasta

teoseid
neist

raske

sündi-

varem

nud Dowland töötles elu

pidevalt, nõnda

jooksul

oma

et tänaseks

on

säilinud kümneid versioone

ja

praegu määratleda neid kui

on

autentseid.

Dowlandi

kunsti

käis käsikäes lauto kui

ajaloos.

misega

teadaolevalt
eas

I’ll~

hollow tree,

aga

pilli

areng

täiustu-

kasutas

Noorena

kuuekeelset,

ta

küpsemas

juba üheksa- ja kümnekeel-

gede kirg, samas peeti seda ka maaniaks, hullumeelsuse üheks vormiks,
mis

Homerose

järgi ka targimat

ini-

mest võivat eksitada ning talt mõistuse

röövida. Kontserdi
manitseva
rari

lõpetuseks kõlaski
alatooniga Benedetto Fer-

„Amanti,

io vi só

dire”, kus

soo-

vitatakse kaunist naisest ringiga mööda käia ja nimetatakse armastuse eest
surmaminekut tobeduseks. Lootus leida rõõmu

ikka olnud seotud kan-

on

set lautot. Tema 1597. aastal ilmaval-

natustega, ilu ja headus käivad harva

gust näinud esikkogust „First Book of

koos ning

Songs

or

Ayres” kujunes lautolaulu

etalon veel

järgnevaks kolmekümneks

aastaks.”2

ei

keda omal

peetud kutseliseks lauljaks, oli

saa.

teadaolevalt juba kooripoisisoololauljana kuulus. Lindebergi-

sajandi prantsuse kirjaniku
Charles Duclos’ aforism:
ajaloolase
ja

„Noomida
et ta

kava

nimilugu oli Purcelli

„O Solitude”. Laulutekstis

on

on

noort inimest selle

armunud,

kellelegi ette,

et ta

on sama,
on

haige.”

Viited:

dust ülistatakse kui

Meister. Vorwort. Dresden.

mis

aristokraatlikku

õpetab inimlikke kanna-

ületades

pühenduma Apollo ja

muusade kunstile.

pärast,

mis heita

üksin-

dus inimese sulneim valik (my~sweetest~
choice), leevendus rahutusele. Üksin-

tusi

ei

raselt 18.

na

tarkust,

põimu-

pakku

Armastus võib osutuda Jumala asemel

Purcell

Palviaise

armastus

ja

Sõgeduseks. Sellega haakub suurepä-

Erinevalt Dowlandist,

ajal

surm

vad. Ometi, saatuse eest

1

2

Robert Frenzel 1894. Die

CD saatesõna:

Dowland

Nigel

(1563–1626).

Orgel

und ihre

North 2009.

John

Lute Music 4. Naxos

8.570284, lk 2–3.
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PÕRANDA
Märts ja

ALL KEEB

aprill olid lopsakalt viljakad vana-

muusikakuud. EMTAs toimus

ja

„vanu

kalu” koondav

tudengeid

vanamuusikafesKammerorkes-

tival „Ceciliana”, Tallinna
sai „käe

ter

valgeks” prantsuse barokis,

piirdu see mõju mingite sektantlike
„vanamuusikutega”. See, mida on varase

muusika uurimisest ja esitamisest

õpitud,

on

teistmoodi süvenev

suhe

nooditekstiga ja rikka infoväljaga väl-

paljudes Eesti linnades tähistati Euroopa

jaspool nooditeksti.

vanamuusikapäeva ja Tallinnas peeti kla-

projekt seda, kui hästi

vessiinifestivali; Tabasalu muusikakool sai

hestuda

hinnalise Titus

inspireeritud tänapäevase) muusika-

Crijneni klavessiini, sündis

noorte barokitaride ansambel Animus

ning

on

tingimata

toimusid mitmed soolo-ja kammermuusika

pille ning saavutades

kontserdid.

gemuse

võttis

Vanamuusikapäeva künnisel
kursi

vanamusa

isegi ansambel U:,

URR-kontsert Eesti Raadio
pühendatud nüüdismuusimis inspireeritud vanast. Ometi tunet see suur sagimine käib Eestis just-

kelle viimane

1. stuudios oli

kale,
dub,
kui

põranda all. Ajakiri

Teater. Muusika.

Kino kutsus sel teemal vestlema EMTA

professori

Toomas Siitani

ja klavessinis-

tist doktorandi Saale Fischeri.

TOOMAS
U:
ta

SIITAN

stuudiokontsert, mida

sain kuula-

ülekandena, oli ilus näide selle jäl-

je sügavusest, mille

on varase

muusi-

su-

1970. aastatel,

ajaloolisi

autentsuse ko-

küll mitte selle

(teostama-

nagu seda mõisteti

ometi

muusika eheda ja

aga muusiku

veenva

ja

suhtlusena.

(S. F.): Väljaspool

FISCHER

selle kontserdi konteksti olen kuulnud
ka Taavi Kerikmäe
ta

valmistab

ette

kirjeldust, kuidas

Hindemithi

esitamist. Tema lähenemine
ti HIP

(T. S.): Ansambel

—

tu) ideaali mõttes,

SAALE

võimalik

kaugete aegade (ja ajaloost

kasutamata

ga,

Nii näitas ka URRi

on

teoste

läbinis-

(historcally~informed~performance),

seda

on

välja

teoste

ta ka ise möönnud. Ta kaevab

originaalsalvestusi, püüab

teose esitamisel

jõuda võimalikult lä-

hedale sellele, kuidas

see

eeldatavasti

helilooja kõrvus kõlas, jageldes

ees-

ka mitteakadeemiline esituslaad meie

märgi nimel isegi näiteks Hindemithi

muusikaellu

kurikuulsate

jätnud. Juba

Toomas Siitan

Arvo Tarmula
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Haapsalu

foto

ammu

ei

leskedega. Akadeemili-

vanamuusikafestivali avakontserdi

puhul

2015.

se

kontserdielu kontekstis meeldibki

mulle rohkem kasutada

väljendit „aja-

looteadlik interpretatsioon”.
T.
ne
se

S.:

kummali-

mis mind

keelend,

oma

ebamäära-

tähendusega häirib, kuid

laialt

juurdunud märk,

ta, mida ja millises
Me ei pea

da,

mis

on

tõesti olla

on

samas

mis laseb aima-

laadis esitatakse.
muusikaks

enam ammu

se-

nootides ja mis võib seega

sajanditevanune, vaid seda,

mis ettekandes kõlab

ja saab kuuluda

ainult käesolevasse hetke. Selles mõttes ei

tised

saagi muusika olla
on

suuremas

siin

vana.

Salves-

praegu küll omaette teema
osas me

ju suhtlemegi

sikaga nende kaudu
tegemist moodsa

—,

ometi

—

muuon

meediumiga,

aastat korraldan

sikafestivali,
de

siis

Haapsalus
on

kasse suhtume, ja alles
mida

me

vanamuu-

me

muusi-

on

ka märgata

erinevate esituskoolkondade ideaalide

segunemist,
ilmne. Ka

mis

on

ideoloogid tõdevad,
on

tänapäeval päris

ajalooteadliku esituspraktika

raske leida

esituslaadi,

et

praegusel ajal

vähegi professionaalset

mis ei oleks vähemalt min-

gil määral ajastuteadlik. Muusikakõrg-

ei

guliselt kõrvuti.
S. F.: Taavi Kerikmäe

märtsikuise

ses

jutu taustal ja seo-

vanamuusikapäevaga

jõudsin äratundmisele,
ka ja

et vanamuusi-

ajastuteadlik interpretatsioon

kaks ise asja ja kumbki neist
tud otseselt

pole

on

seo-

sellega, milliseid pille ka-

sutada. Vanamuusika

lõpeb küll, jah,

kuskil Bachi juures, kuid seda mängitakse nendel

pillidel, millel parasjagu
võimalik, lisaks ajaloolistele pillidele ka
saksofonil, klaveril, akordionil, kandvõimalused

seejärel sellele,

esitame. Tähtis

ära

„vana-

teretanud, eksisteerivad nüüd loomin-

lel, „raudflöödil” jne. Ja miks

ka selles nimes vii-

eelkõige sellele, kuidas

väga palju

osas

tä-

juba kahekümne viiendat

ma

selles

ka

napäevaste esitajate ja tõekspidamistega. Kui

on

teinud ning „akadeemikud” ja

muusikud”, kes 1970-ndatel üksteist

on

„Vanamuusika”

koolid

on

le

mitte

—

koostamiseks

vastavalt võimalustele ja vajadusepiiritud, erinevalt näiteks klassika-

lisest
lit

ansamblite

keelpillikvartetist, kus

naljalt trompetiga

käib

musitseerimisrõõmuga

ka rõõm

teist viiu-

ei asenda.

Sageli

käsikäes

ajaloolistesse kostüümidesse

riietumisest, ja miks ei

peakski, kui

see

inimestele meeltmööda on.

Ajastuteadlik interpretatsioon
minu

jaoks distsipliin,

ku akadeemilise ehk

kontserdieluga,

professionaalse

lähenemisviis,

mida

ideaalis võiks rakendada kõikide
nud

heliloojate

teoste

on

mis käib kok-

esitamisel.

sur-

Li-

Saale Fischer.

Foto:www.saalefischer.net
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saks
on

eelpool mainitud Hindemithile

ka TKO

projektid

Spissky ja

Peter

Kui

kõrvale

Mustonen

kui

Hortuse

ansambli

Andrew Lawrence-Kingiga siin heaks
näiteks, kuigi nad ei kasuta tingimata

nende positsiooniga meie kontserdi-

ajastu pille. Olulised

ja kultuurielus laiemalt

nii

on

ka ’kuidas’. Nn akadeemia
ma

iga pilli mängijale sellise hariduse,

et ta oskaks

oma

pillil julgelt varasele

muusikale läheneda
ma

’mida’ kui

peaks and-

—

mängitagu

il-

valehäbita renessansskonsorte sak-

sofonidel,
et oleme

pole vaja kujutada ette,

aga

mängult plokkflöödid ja

sa-

histame

igaks juhuks tasakesi. Pigem

oleksid

siin

muusika

kujundamisel

saksofonistile abiks teadmised näiteks
renessanss-solmisatsioonist.
T. S.:

Ajaloolised kostüümid

toetamine

olevat kooskõlas

de ning

back-office’iga

olema ERSO,

EFK

peaks
võrrelTKOga
ja

dav esinduskollektiiv,
Savallide ja

maailma nimekaimaid (vanamuusika)festivale. Aga seda väljundit neil ei
ole.

Mängitakse üha

roteeruvat reper-

tuaari vanalinna turistidele

mööda väikseid Eestimaa

muidugi ka

tajuta mingi muuseumliku

tuaalina. Hortus Musicuse varsti

sajandit kestnud tegevus
meil

jälgida

muutumist.

lasknud
ideaalide

Ajaloolisesse esitusprak-

tikasse süvenemine, mis
oli nende

on

esituskunsti

ri-

pool

algusaegadel

puhul lausa fanaatiline,

on

tänaseks asendunud kõike kokkusulatava

crossover’iga, kus hoolikus

kalise teksti suhtes

on

muusi-

toodud ohvriks

efektsele lavakuvandile.
S. F.: Hortus Musicus

jaoks kokku

minu

ja

Mustonen

tas, ja olen teda näinud seega

nii

on

show-

band. Eelmisel suvel mängisin ühes

kui

or-

juha„eest-

tagantvaates“. Ilmselt pole ühelgi

teisel

viiuldajal

riigipalgalise

Minu meelest

staatust väärt näi-

teks Vox Clamantis, kes

on

teinud

aas-

tatega meeletu tähelennu.
Ammu

T.S.:

räägitud vajadusest

on

luua mingi rotatsioonisüsteem
sorti

ansamblitele,

jutuks

aga

sedasee

on

jäänudki.
S.F.: Ansambli Floridante käimatõm-

bajana

on

minu

jaoks probleemi

vik pisut teises kohas

—

tera-

meil Eestis

puudub laiem tugisüsteem alustavatele klassikalise muusika kooslustele,

Mustonen

vaimustav

kestriprojektis, mida

Mis

tegevus, aga
C-Jam suudab sama teha

nt ansambel

ilma riikliku toetuseta.

tõesti ei

ja käiakse

paiku.

tänuväärt

oleks

et muusikat

mis käib koos

Koopmanidega ja mööda

gu kadunud ja

näitab,

maja,

ansambel

muusika esitustavast tänaseks peaaesee

oma

—

riigi poolt kinni makstud pillide-nooti-

on
on varase

ei tundu

siis

jätta,

jätkuv riiklik

Eestis sellist kaasakis-

sõltumata stiilist. Solistidele

on

seda

olnud nt konkurssfestival „Con brio”

ja

praegune

ETVs.

Aga

klassikatähtede võistlus
noore

tundmatu ansamb-

li või orkestrina tuleb võtta
peaaegu

kõik kunstilised ja ka rahalised riskid
enda kanda

—

teha korralikud salves-

kuvat lavalist kohalolu kui temal ja ka

tused,

muusikaliselt tundub tal olevat kindel

tasuta

visioon esitatavast. Aga oleneb, mida
keegi kontserdilt ootab. Mulle on va-

saal, pidada korras oma pille… Lisaks
kogu selle kupatuse mänedžment, mis

hel saalis istudes tundunud, et laval

võtab meeletult aega.

olijad

mitte ei

teevad

mu

üle

ava

nalja, ja

meeldinud mulle.

82

oma

südant, vaid
see

tunne

ei

professionaalsed

fotod,

Ma ei tea, kas teen teistele

eeldan,
si

osas

leida

prooviruum, üürida kontserdi-

et vanamuusika
on

liiga, kui

ja ehk ka džäs-

probleem mingis

mõttes te-

kui

ravamgi

„klassikalistel”

pillidel
puhul, kus ini-

baseeruvate koosluste
mestel

on

dele

Ajaloolistele pilli-

spetsialiseerunud
ainult meil,

mitte
mas

kindel päevatöö ja sissetulek

orkestrist.

mõnest

—

reeglina
kogu maail-

on

vaid

—

vabakutselised. Samas tundub,

et Eestis toetab turule tulevaid noori

džässmuusikuid väga nähtav ja head
tööd

Jazziliit.

Eesti

tegev

Eestis ka

Džässi

kõrgkooli tasemel juba

kümmend aastat

õpetatud ja

on

on

paar-

tekki-

nud väga arvukas, mitut
hõlmav

põlvkonda
mängijaskond, mille seast on

võimalik leida ka kvaliteetseid ja

oma-

päraseid ekspordipotentsiaaliga

artis-

te.

Pärimusmuusikaga

samamoodi.

on

Varase muusika vallas sellist

laiapõhjalist esitajaskonda ja tihedat kontserdielu veel

pole.

Mulle tundub, et meil oleks veel
ruumi uutele kooslustele küll. Profes-

sionaalsest kontserdielust
täiesti

puudu keskaega ja

on

näiteks

renessanssi

mängivad ansamblid, praegused
samblid

ke, mida

pillid välja kannatavad,

nessansist 19.

maailmas

ju

an-

mängivad enam-vähem kõi-

on

suurem

re-

sajandi alguseni. Mujal

praeguseks tekkinud pal-

spetsialiseerumine ajastute

lõikes.
T.

S.:

Väga palju oleneb selles pildis

professionaalsest

muusikaõpetusest.

Hortuse fenomeni

hulgas paradoks,
nõukogude ajal
ga võimsad

juurde kuulub
et

muu

kuigi nad olid

uute

käivitajad,

protsesside

vä-

ei

panustanud

nad ise mitte mingil moel

järelkasvule.

Uued ansamblid ja mitu barokkorkestrit sündisid nende
te tänu neile.

kiiluvees, kuid

Hiljuti

Eesti

mit-

Muusika- ja

Hetki ansambli Floridante proovist

aprillis
Harri

2018.

Rospu fotod
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Teatriakadeemia

juurde loodud

jase muusika keskus tõi

vara-

lõpuks pildile

ja Aeneas”, oli
uued

samuti

ooperiprojektid

suurepärane ja

on

tulekul. Sellist

ka süsteemse õppe selles valdkonnas,

koostööd tuleb ainult toetada.

kuigi

S. F.:

Vanamuusikapäeva

gus,

et

ajaloolist

des võinuks

ja

mõne

see

see

situatsiooni

toimuda

arvesta-

palju

varem

pilli (nt klavessiini) puhul oli

juba ka olemas. Seetõttu teeb mind

kadedaks barokkmuusika esituskunsti praegune

suurepärane

seis näiteks

Poolas või Tšehhis, aga ka mõnel
Venemaal. Samuti

mõjuvad tänapäe-

val naeruväärselt väited, nagu
ki

pool

peaks-

valdkond kuuluma ainult entu-

see

siastidele,

sest akadeemiline

õpe pärs-

sivat loomingulisust. Professionaalne
pillivaldamine, nooditeksti tõlgenda-

ja esituskunsti reeglite põhjalik

mise

tundmine tõesti ei

ja

loomingulist musitseerimist,

ka ei välista seda
üksi
on

garanteeri eredat

reeglitepõhine

muidugi igav,

aga

mingil moel. Ainumusitseerimine

aga

ka

ajaloolised

muusikatraktaadid rõhutavad, et neis
on

käsitletud ainult

mitte

kogu kunsti. Reeglite rikkumine

kunstilise idee nimel

tud,

„grammatikat” ja
on

sageli õigusta-

aga rikkuda saab ainult

mida tuntakse. Muu
Nüüdseks
varase

on

on

reegleid,

anarhia.

töös

järjest tihedamas koos-

lauljatega;

ja
ole

samuti

ei

pruugi

pillide

ots

mängimiväga lai

on

puudumine

ei

mingiks takistuseks: osalejaid oli

Kuressaare, Kadrina,

Rakvere, Taba-

ja Tallinna muusikakoolidest, sh Elleri koolist, Otsa
salu, Viljandi,

Tartu

EMTAst, Tallinna Muusika-

koolist,

keskkoolist.

relkajana

Vanamuusikapäeva
mitu kooli

—

missugust klavessiini tasuks
ba aastaid

Ene

on

toimunud

Naela

Vanalinna

jä-

uurinud,

on

osta! Ju-

juhtimisel

Hariduskollee-

giumi ajaloolise klahvpilli- ja orkestrimuusika

suvelaager, kus osaletakse
Kiili

modern- kui ajastu pillidel;

nii

vanamuusikaansamblis
lematest

pillidest

vad! Reinut

Tepil

kokku tohutu

—

on

on

mõ-

segu

väga vahvalt teekolme kooli

õpilaskond,

ta

peale

tegeleb

modernpillidel mängijatega, kuid just
sedakaudu

on

viimastel aastatel

jõud-

nud mitu inimest EMTAsse, õppima
nt barokkviiuli lisaainet.

mine muusikaakadeemias. Suurt persnäen

ajalooliste

sel-

raames

vanamuusika

püramiidi alumine

se

saanud kinnituse ka

muusika magistriõppe alusta-

pektiivi

ka

see

Seda
rase

kõike

arvestades

tuleb

muusika magistriõppe

EMTAs

tunnil,

kaheteistkümnendal

üsna

aga

hea,

va-

avamine

et

niigi läks.

Ka EMTA

pillipark polnud varemalt veel selline,
mingi süvendatud õpe oleks üldse

õpetus tingimata piirduda ajalooliste

et

pillidega. Näiteks andis väga positiivse

kõne alla tulnud. Loodan siinkohal, et

kogemuse Stuttgarti Bachi akadeemia

EMTA klassikaliste ja

projekt 2016.

lide

aasta

oktoobrist, mille

õppejõud

on

ajalooliste pil-

tulevikus

piisavalt

käigus valmis Hans-Christoph Rade-

avatud,

et astuda sammuke teineteise

manni käe

poole ja

oma

all Bachi „Johannese pas-

õpilasi, olenemata pillist,

siooni” vägagi stiilitundlik ettekanne

ajastuteadliku interpretatsiooniga

EMTA koorilt, tänapäevastest

gelema

pillidest

koosnevalt orkestrilt ja suurelt

hulgalt
tudengitest solistidelt. Mullune ühis-

projekt EMTA ooperistuudioga,

mis tõi

lavastusena välja Purcelli ooperi „Dido
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suunata.

te-

KIREVAID MULJEID NELJAST

Barokiõhtust muusikali

ÕHTUST

ja operetini

Tiiu Levald

Alain

Boublili
Claude-Michel
ja
Schönbergi muusikal „Hüljatud” Victor

Laulu-

gio Madia (Itaalia). Kunstnik: Maarja

Tõlge eestikeel-

Meeru. Videokunstnik: Mikk-Mait Kivi

Hugo samanimelise romaani järgi.
sõnad: HerbertKretzmer.

Taavi Kull ja Endel Nõgene. Lavastaja-koreograaf ja valguskunstnik: Gior-

de: Kirke Kangro, Villu Kangur, Tõnu

(Von Krahli Teater). Näitejuht: Jüri

Oja ja Leelo Tungal. Lavastaja: Samuel

miste.

Harjanne (Soome). Muusikajuht: Mihkel

Valguskunstniku assistent: Tõnis Järs.
Repetiitor: Fabrice Gibert. Koormeister:

Sildos.
Karmo

Dirigent: Taavi Kull. Kunstnik:
Mende.

Valguskunstnik: Petri

Tuhkanen (Soome).

Koreograaf: Gunil-

la Olsson (Rootsi).

Koormeister: Piret

Talts.

— Mikk
Marko
—
Javert
Nugis, Fantine —

Osades:

Jean Valjean

Saar või Koit Toome,
Matvere või Tamar

Ele

Millistfer või Nele-Liis Vaiksoo,

Cosette

—

Elizabeth Paavel või Maria

Listra, Marius
Kast), Eponine

Kaarel Targo (Must
Kärt Anton või Hedi

Enjolras, Bamatabois —

Maaroos,
mus

—
—

Kull või Imre

—

Teater), madame Thénardier

Hansberg või Kaire Vilgats,
Thénardier

—

Ras-

Õunapuu (Rakvere

Hannes

Lauri Liiv, Gavroche

—

Helen

monsieur

Osades1: vürst YpsheimReuss-Schleiz-Greizi peaminister — Jaan Willem Sibul, krahv Balduin Zedlau, Reuss-Schleiz-Greizi saadik
Viinis — Tamar Nugis, krahvinna Gabriele Zedlau, tema naine — Karmen Puis,

Piret

Talts.

Gindelbach,

mademoiselle Franziska
Kärtnertortheateri

Listra, Kagler,
son,

tema isa

Jakob-

Bitowski/tseremoo— Andres Mähar,
mademoiselle Cagliari kammer— Helen Hansberg, Kõrtsmik —
Kull, krahv

Anna,
neitsi

Hannes Hani-

Ivar Saks.Vanemuise

ooperikoor ja sümfooniaorkester. Pro-

Esietendus: 24.

duktsioon:

suures

koostöös

Märt

niameister/voorimees

Kaljujärv või

teater

—

jo Jonas, Josef, krahvi kammerteener —
Rasmus

letirühm ja

Cameron

Cagliari, Viini
tantsijanna — Maria

Pepi Pleiniger, õmblejanna — Pir-

mägi või Mairo Libba jt. Vanemuise
Vanemuise

Lu-

Lavastaja assistent: Heli Anni.

ooperikoor, bal-

sümfooniaorkester.
III 2018

Vanemuise teatri

majas.

Mackintoshiga.

Esietendus 25. XI2017 Vanemuise

majas, nähtud etendused
dea kontserdisaalis

ja

muise teatri

saalis.

suures

suures

NorVane-

8. XII 2017

27. III 2018

Tallinna Kammerorkestri 25.

päeva kontsert

aasta-

Mustpeade maja saalis

30.~ III~ 2018,~ Risto Joost, Reinut

Tepp,

TKO barokk-koosseis.

VictorLéoni ja Leo Steini operett Johann

Enne, kui hakkan jagama mõtteid

Straussi muusikale „Viini

mapilgul

veri”.

Tõlge

eesti keelde: Neeme Kuningas. Muusikajuht ja dirigent: Paul Mägi. Dirigendid:

se

nii

stiilidesse

es-

diametraalselt erinevateskuuluvatest elamustest,

tsiteeriksin kahte mõttekildu. Esimene
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on

Mai Murdmaalt:

„Kõige alus

on

ku-

jund ja kujundlik mõtlemine. Kujund
on

vormitud tunnetus. Ilma

ta ei ole kunsti ega ka

Julgeksin

siia

lisada,

et

pole ka

meie

on

muu-

Arvo Val-

praegusel ajal väga oluline

„Elagu headus, ilu ja õilsad

lautomängija kohta õukon-

Kui kõnekas

nas.

meie

fakt, pidades silmas

ajastut!

Teisi sellel õhtul kõlanud muusika

koreograafiat.”2

sikat ega laulmist. Teine
toni

kujundi-

tasustatud

loojaid sidus Londoni Westminster Abbey
selle

kõik nad olid eri aegadel olnud
pühamu organistid. See võiks olla

—

võti

tänapäeva kuulajale, mõistmaks,

ded kunstis nüüd ja ikka veel.”3 Need

mis

seob nende muusikat. Tol õhtul

mõtteivad

Mustpeade maja saalis tundus kõik,

mõte:

puudutavad ühel

tun-

või teisel

moel kõiki eelnimetatud õhtuid.

mida

Alustaksin viimasest, kõige värskemast elamusest
ges

Mustpeade maja val-

saalis. Kontserdil kõlasid

16.–18.

kuulajale pakuti, täiuslik. Kla(Reinut Tepp), viola da gamba

vessiin

(Villu Vihermäe) ja barokkviiulid (Elo
Tepp ja

Anete

Ainsaar) musitseerisid

sajandi piirimailt pärit heliloojate John

ühises

Dowlandi, Henry Purcelli, John Blow’

kõrgklassi kuuluva kontratenori Risto

ja William Crofti helitööd. Dowland

Joostiga. Uskumatu, kuivõrd täpselt

köitis

oli iga mõte vormitud ja kui kaunis

on

laulja hääletämber!

on

Taani

oma

lautomängu ja lauludega

kuninga Christian

lisel määral, et too

Boublili ja

pakkus talle hästi

Schönbergi

Paremal hr Thénardier
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IV meeli sel-

muusikal
—

hea

„Hüljatud”.

Hannes

hingamises väga sugestiivse ja

Et Risto

Joost

dirigent, pole uudis, küll

Vanemuine, 2017.

Kaljujärv ja

pr

Thénardier

—

Kaire

Vilgats.

aga

on

Fantine

—

Nele-Liis Vaiksoo.

ta vaieldamatult

parim selle laulustiili

valdaja meie maal. Saime näha ka
õpetajavõimeid
hr

—

Henry Purcelli

John Blow’ „Oodi
surma

sid kaks kontratenorit
tema

õpilane Martin

diks Eha

laulja, alles
Karu

—

puhul”

esita-

Risto Joost

Karu

ja

tämbriga

noor

esimest aastat G. Otsa ni-

muusikakoolis õppiv

musitseeris koos

oma

uskumatult
tatud

Martin

õpetajaga

küpselt. Lisapalaks esiCyrillus Kreegi „Mu süda, ärka

üles” oli südantsoojendav lõppakord
kogu kontserdile, iga muusikaline ku-

jund selles oli veenvalt vormitud.
Samas

(assisten-

Pärg) ning TKO barokkan-

sambel. Eriliselt kauni

melises

tema

ühe

nus

tekitas

intrigeeriva,

puudutava
de

mõtte

laulmisega

olen

see

kontsert

mi-

stiilitunnetust

seoses

muusikali-

Vanemuises. Kuna

ma

lauljana tegutsenud klassikalise

kammerlaulu alal ja

samas

on

mul ol-
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nud õnn teha koostööd ka instrumen-

hääleõppe (mis sisaldas

taalansambliga Camerata Tallinn, Tal-

alust kui

linna saksofonide kvarteti ja vanamuu-

valdamise, võitluskunsti, muusikastii-

sika

lide jne õpetust. Oma kogemusi jagas
kongressi külalistele Mary Hammond,

ansambliga Consortium,

mul ka

siis

on

kogemusi paindlike ülemine-

kutega ühest stiilist

teise. Tänu pedagoogitegevusele olen saanud viibida

rahvusvahelisel

lauluõpetajate kong-

ressil Londonis, seda küll

juba 1997.

aastal, kuid seal kuuldu-nähtu pole

on

ni

West

klassikalist

olnud vokaalkonsultant LondoEndi

Teatris,

Kuninglikus

Teatris, Rahvusteatris ja

Shakespeare’i

teatris

jne.

Tema

ettekande peatee-

maks oli tämbri, iga hääle omapära
õhtul

kuulasime

dust kaotanud. Muu väga huvitava ja

ulatuslikku kontserti, kus

üliõpilased

infoküllase kõrval oli tollel

kandsid

võimalus näha kahel

seal

aja jooksul põhiolemuselt

oma

tähen-

kes

nii

belting voice’i kasutust), keha

säilitamine.

kongressil
päeval Londoni

Kuningliku Muusikaakadeemia

ette

ilmselt

Teisel

meil

Londoni muusikalidest. See oli

muu-

muljet
kogemus. Miks sellest nüüd

sikaliteatri osakonna tööd. Ainevald-

avaldav

kondade hulk, mida

räägin? Põhjuseks

õppeasutuses
tu

—

siin oli nii

Javert
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—

õppuritele selles

pakutakse,

Tamar

on

meele-

laulustiilides,

näitemeisterlikkuse,

Nugis ja Jean Valjean

vähetuntud, kuid

populaarseid numbreid

—

on

eklektika meie

mis hakkab

sageli kõrva

just muusikalilavastustes. Tihti

Mikk Saar.

on

ka

Javert

—

Marko

Matvere.

arusaamatu, millistest kriteeriumidest

kuid

lähtutakse

si silmas

Kurb

on,

lauljate rollidesse valikul.

kui roll

on

usaldatud näiteks

lauljale, kellel puudub hääleulatus,

et

ilmselgelt „rändteatri” nõudmipidav, põhielemendiks

vankriratas,

suur

mis loob mitmeid kõne-

kaid alltekste. Oluline

on

siiski

see, mis

panna kõlama partii olulised alumise

toimub laval inimestevahelistes suhe-

registri helid ja kellel jääb

tes. Esimesel nähtud etendustest köi-

seetõttu

va-

jaka ka sisulisest dramatismist. Samas

tis

kui näiteks

Jean

„Hüljatute” esimesel õhtul

kõigepealt tähelepanu Mikk
Valjeanina

oma

sametise

Saar

ning

Fantine’i rolli laulnud Nele-Liis Vaik-

loomuliku

sool

sisepingete ja vaoshoitusega selle rol-

on

väga

ning lüüriline

meeldiv

hääletämber

musitseerimis- ja näitle-

javõime, mida oleks võinud hoopis teises

rollis täisväärtuslikult kõlada lasta.
Kahest

„Hüljatute” etendusest ka-

hes eri saalis

on

jäänud väga

jälg. Lavakujundus

on

erinev

üldiselt napp,

hääletämbriga,

li kehastamisel.

Kuigi teda pole

n-ö suurel laval vist eriti
tõestas ta

ning

oma

aimatavate

seni

rakendatud,

võimekust täiel määral

tema laulmine oli musikaalne

veenev.

Marko Matvere

riigile ja

kinnisideele truu Javert’i roll

ja

oma

meenus
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juba aastatetagusest Linnahalli lavas-

leeme,

tusest. Peab tunnistama, et

serdisaali

ajahammas

polnud sellest ühtki kildu

ära ham-

mustanud. Sama võimas kuni
se

sisemaailma

tegelapaljastuseni finaalis ja

mis

võimalik

on

seotud Nordea kont-

helitehnikaga.

hiljutine

tõestas

neid

Et

on

reguleerida ja likvideerida,
Kaljuste korral-

Tõnu

datud kontsert Arvo Pärdi

muusikaga,

vokaalselt sugestiivne. Ele Millistferi

kus küsimuse lahendamiseks kutsuti

hääl ja sisemine intensiivsus tekitasid

Londonist kohale

kahjutunde,
ritel

nii

et Fantine’i

partii

on

napiks jäetud. Elizabeth

vel Cosette’i

osas

oli

armas

spetsialist.
„Hüljatute” teisel etendusel

autoPaa-

ja kenasti

muise saalis esinesid

Vane-

peaosades

Koit

Toome, Tamar Nugis, Maria Listra ja

kõlav, kuid Nordea kontserdisaal oli

Kärt Anton. Koit Toome onköitvalt esi-

tema lüürilisele häälele ehk

nenud muusikalides „Chess”,

liiga

suur.

„Ämb„Ooperifantoom”. Minule

Mõlemal etendusel Mariusi rollis esi-

likmees” ja

nenud Kaarel Targoga oli meeldiv tut-

kui

vuda

jet avaldanud tema Andrea Bocelli

—

tema

noore

ja tulise

tus, armumise siirus

lihtne, loomulik ja
se

—

hinge puh-

kõik oli usutav,

ta hääl kõlas ühtla-

tämbriga. Kurjamite Thénardier’de

abielupaar
äärmist

on

juba autoritel kujutatud

groteski nõudvalt. Esimesel ja

laulupedagoogile

on

jendamise kvaliteet

aga eriti mul-

saates

jäl-

„Su nägu

kõlab tuttavalt”. Juba „Chessis” märkasin

tema hääle

ma

tust. Bocelli

puhul

potentsiaali,

levilaulus

kapitaalselt

erines

sai

mis

kasuta-

kuulda, milline

teisel etendusel madame Thénardier’d

tämbriline rikkus ja millised mahukuse

mänginud Helen Hansberg oli ehk

varud on selles hääles.

rolli

lid

välises joonises kasutanud

pedaali,

suurt

geerida

eriti

võiks aga

esituse kõlalist

külge

—

liiga

on

erinevad,

aga

Selge

ma

see, et stii-

ootasin,

korri-

„Hüljatutes” kasutab laulja kogu

mõle-

looduse

et ka
oma

poolt kingitud hääle mahtu,

et

mal etendusel torkas kõrva mõttetult

ei kostuks hääle

palju kriiskavat tooni,

üleminekul rinnakõlalt falsetile. Mingil

selle

mis ei lasknud

õelutseja isiksuse värvigammat

mitmekülgsemaks vormida. Nordea

põhjusel

murdekohti, haprust

muutus etenduse avastseenis

tema võimetele täiesti kättesaadav dra-

kontserdisaali etendusel monsieur Thé-

matism aga kohati liialdatud

nardier’ rollis esinenud Lauri Liiv

et oluline tekst läks kaduma. Usun, et

suurte

ja

kogemustega muusikalilaulja

tema kaabakast

kangelast oli kuju-

tatud tõeliselt õõvastavate

värvidega.

Teisel etendusel oli Hannes
oma
se

ka

on

võimsa

ja ülimalt

Kaljujärv

professionaal-

näitlejapagasi ja uskumatult
häälekasutusega niivõrd

värvi-

veenev, et

määrav

kõrv,

sellises olukorras dirigendi
peaks reguleerima orkestri ja

lavakoosseisu suhted selliseks, et laulei oleks

jal

mel

on

vaja forsseerida.

väga kauni

lega tuleb targalt ümber käia

vas

mängis poisikene

Hannes

va-

badus, rollis olek ja allikselge hääleke!
Ma ei hakka taas
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kirjeldama prob-

lauljal

joones

—

mehine,

kulges

suure

tõus-

empaatia-

ga elutark mees.

Hanimägi.

Milline kadestamisväärne lavaline

nii

endal kui ka temaga koos musitseerijatel. Tema Jean Valjeani roll

matult hästi kõlav oli Gavroche, keda

Koit Too-

tämbriga hääl ja sel-

ihukarvad tõusid püsti. Mõlemal etenvärvikas ja usku-

nii

on

mis

dusel äärmiselt

soe,

ff-iks,

Tamar

Nugis

on

laulja, kes

on

ga lühikese ajaga tekitanud enda
tu

suure

huvi. Tema Javert’il

vast seda maskuliinset

vä-

vas-

pole veel

jõhkrust,

mis

Jean Valjean
Maris Saviku

Matvere

—

Koit Toome.

fotod

omal,

kuid

kahtlemata

Nugise Javert sihikindel

on

seadusetäitja.

kahe etenduse kohta. Klassikalise laulu maailmas korraldatakse

Uskumatult hea oli ka vokaalne esitus

rohkesti

ja Nugise klassikalise kooli ja

takse

muusi-

tänapäeval

meistrikursusi, kuhu kutsu-

oma

ala autoriteete. Ehk tasuks

kalistiili sulandamine avaldas sügavat

iga

muljet.

samuti sellele mõelda? See annaks või-

Öeldu kehtib ka Maria Listra
hul, kelle Cosette
esimese
Listra

on

armastuse

lopsakuse

tundlik ja

puoma

tärkamises siiras.
suunas

saa-

igal esitushetkel.
Stseenides

noorte

minevate

meestega jäi mõlemal etendu-

Õunapuu (Rakvere

Teater) hea ja avarakõlaline laulmine,
diktsiooniselgus. Teisel etendusel
gutses

Kärt Anton

dikalt

oma

mes

kujundada ühe etenduse

Eponine’i rollis

tesü-

ohvrimeelsuses ja ta hääl

kõlas rikkumatult.

Lõpetuseks veel üks

raa-

ka laulmisel ühist stiilitunnetust,

ühist muusikalist mõtlemist.

Maiuspalaks

siinses valikus pean aga

opereti „Viini veri” esietendust.

barrikaadile

sel meelde Imre

maluse

muusikali lavale toomise eel

arenenud

hääle kandvus ja tämbri ilu täitsid
li

uue

mõte

nende

kokku

on

saanud

nii

Kui

selge stiilitaju ja

kontseptsiooniga lavastaja-koreograaf
ja valguskunstnik
dia,

nagu

Giorgio

esteetilises

temaga
goorias mõtlev kunstnik Maarja
ru

samas

Ma-

kateMee-

ja näitejuht, suurepärane näitleja

siis saavad osatäitjad ja
orkester, keda juhatab dirigent Paul

Jüri Lumiste,

Mägi, neid etendusi vaid nautida.
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„Viini vere” lavastus
Strauss

vanema

sissejuhatuse

ressi aega 1815.
ti

aastal,

mis

Viini

on

nesid Viini,

Ma ei hakka siin

kong-

teatavas-

jutustama

rast

flirdimäng

esindajad kogu-

dokument,

tižanri

see on

—,

opereti

sisu ümber

lihtne ja

tüüpiline

küll aga ärgitan opere-

austajaid seda etendust külas-

Meie ees avanev valge ja avar
lossiruum, laest rippuvate tuhandete

taastama

jaapani kirsiõite üliküllus, kostüümide

tama.

värvivaliku maitsekus, tantsuliste lii-

Euroopas korra.
Kui Estonia teatri

lavastaja Paul

gi tegi 1965. aastal opereti
nale

—

tantsu-

pidi pä-

mis

Napoleoni lüüasaamist

pakatavat
3/4 taktimõõdus.

rõõmust

list liikumist

Hofburgi suurde pidusaa-

et kinnitada

kõikjal, kus hinnatakse õhulist, ker-

gejalgset ja

ajalukku läinud „tantsiva kongressi-

na”. Euroopa riikide

li,

ni

(Andres Mähar)

Tseremooniameister

teeb lühikese

algab Johann

„Radetzki marsiga”.

sissejuhatava

kumiste

maast-lahti-kergus ning kõigi
tegelaste liikumise graatsia ja täpsus

Mä-

tegelaskon-

tutvustuse

loovad kauni terviku ja silmailu

„Viini

vere” lavastusest, toonitas ta kelmikalt,

kuva

et viinlane

oli sellel õhtul

mitte

ja näitlejameisterlikkuse

on küll lõbujanuline, kuid
kerglane. See tõdemus võiks ol-

vaatepildi. Suurim

pak-

väärtus aga

tegelaskonna vokaalse
tase.

Ma

ei

la võtmeks osatäitmistele ja seletuseks,

mäleta, millal olen muusikalavastuses

miks viini valss

sellist ühtlast taset kohanud.

ainult viinlaste

Victor Léoni

polnud edukas

seas,

vaid

on

mitte

seda täni-
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—

(Samasu-

hoopis

Eesti

ja Leo Steini operett Johann Straussi muusikale „Viini veri”. Vanemuine,

2018. Reuss-Schleiss-Greizi peaminister
Zedlau

guse elamuse sain viimati

Karmen Puis.

—

Jaan Willem Sibul ja krahvinna Gabriele

Pepi Pleiniger —Pirjo Jonas ja
krahv Balduin
Zedlau —

Tamar

Nugis.

Draamateatris

Tšehhovi „Ivanovi”

Tallinna Linnateatris

Gorki

ja

„Põhjas”

mademoiselle Franziska

Cagliari

on

veetlev ja hellitatud nukuke, kes

on

ra

etenduselt, kus lavastaja Uku Uusber-

harjunud

vaimsus ja stiilitaju on olnud ilmselgeks teejuhiks, eelduseks muidugi ka

Jonase Pepi Pleiniger arukas ja töökas,

erakordselt andekad

kolm

gi

Krahvinna
Karmen

näitlejad.)

Gabriele

Zedlau

on

Puisi kehastuses elurõõmus

nii

tahtmist

kallimale truu
naist

on

õmblejanna. Kõik

veetlevalt

tantsus kui ka

ajastule

se

trikkidest. Kõik kolm rolli

võõraste

naistega. Maria List-

graatsilised
omases

la-

valises olekus, rääkimata Pirjo Jona-

ja tark naine, kes

vigurid

ja Pirjo

saama,

hendab

oma

suure nutikusega laseiklusjanulise abikaasa

oma

oma

uskumatutest, lausa tsirkuseartisti

professionaalsest

on

seekord

seisukohast

väga
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Franziska

Cagliari —

Gabriela Liivamäe

Maria Listra

ja krahv Balduin Zedlau

headesse kätesse sattunud

pärane vokaalne vorm!

suure-

—

Näitejuht Jüri

on ilmselgelt heas koostöös
lavastajaga saavutanud nüansirikka ja

Lumiste

ühtse

oli

näha

Peaministri

Jaan Willem Sibulat

—

ja kuul-

—

Õhtu

värvikat baritoni.

suurim üllatus oli aga

uskumatult

osas

taas tema näit-

lejaandele väärilises rollis
da ka tema

hästi

Tamar

Nugis.

diad kõlasid väärt tasemel. Õnneks
talle antud hea maitse,
sus

ja arenguks

Sugugi

Tamar

Nugise

kehastatud

Balduin Zedlau, kes

krahv

vastupandamatu

on

nii

suur

on

musikaal-

vajalik intellekt.

mitte vähetähtis

sirge rüht ja

mängustiili.

Rõõm

—

fotod

pikk kasv

pole ka

—

tema

füüsis, mida

õnnistatud paindliku ja hea lavalise

liikuvusega.

Harva kohtab meie laval

meeslauljat, kes

nii

hästi valssi tantsib!

Olgu käesolev „Viini vere” lavastuse
esietendus veel kord kinnituseks sel-

lest, kui võimekas
oma

on

Vanemuise teatri

ooperipere.

hurmurina hullutab kõiki kolme naist.
Seda rolli
rid

on enamjaolt laulnud teno(Paul Mägi 1965. aasta lavastuses

noor

sarmikas ülimalt kauni

tenor Ivo

baritoni

Kuusk).

jaoks

kord küll

on

mõneti

sellest hoolimata
soon
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Tamar

tämbriga

Nugise kui

vokaalpartiid
kohandatud,
on

muljet avaldav

ta hääle
—

see-

kuid

diapa-

kõik meloo-

Viited
1

ja kommentaar:

Nähtud Vanemuise,

s.o

esietenduse koos-

seis.
2

Mai Murdmaa, Heili Einasto

2018.

Tee-

kond tantsus. Tallinn: Eesti Teatriliit, lk 312.
3

Arvo Valton.

Sirp,

Ajaloo

23. III 2018.

aines

kirjanduses.

—

SÜNNI
NÜÜD

KULDAR SINGI „SURMA JA
LAULUDEST” ENNE JA
Tiiu Levaldi

ja

Leili Tammeli vestlus

teose taasettekande

puhul

Eesti muusika päevad 14. IV 2018,
Mustpeade maja Olavi saal. Iris Oja ja

sikaga —, vokaalsolist Leili Tammel
(metsosopran), Sigrid Orusaar (flööt),

YXUS ansambel.

Aare Pehka (altflööt), Andres
(tšello) ja Heiki Mätlik (kitarr).

Córdoba.

Kaks aastat

Lejana~ y~sola.

hiljem, 31. märtsil 1988

esietendus Estonias Mai Murdmaa õhtut täitev ballett

Jaca negra, lina

sikaga

Yo

aegadel ka

llegaré

—

lau-

sünni

muu-

ansambli koosseisus esine-

sid, lisaks juba mainitud solistidele,

Córdoba.

a

„Surma ja

lud” tsükli muusikale, taas elava

grande,

Yaceitunas en mi alforja.
Aunque sepa los caminos
nunca

Narma

terson

Juul (tšello) ja

Ivo

eri

Tiit Pe-

(kitarr).

(Córdoba.
Kauge ja üksik.

LEILI TAMMEL

(L. T.): Esimest korda

laulsin „Surma ja sünni laule” Tallinna
Ratsu

on

Oliivid

Kuigi

must, kuu

on

raekojas ansambliga Camerata Tallinn.

on suur,

Estonia

paunas.

tunnen

ettekanne

Ma Córdobasse iial ei

tšello,

jõua.)1

samuti

Tammelile

pühendatud Kuldar

Singi laulutsükli „Surma ja

sünni lau-

—,

need võeti

hakkasin

ma

pilli

sest Cameratas ei olnud

ja altflööt
Leili

baseerus

Cameratal. Juurde tulid paar

teid,

seda

Mai Murdmaa

mujalt. Ja kui

laulma

balletis,

—

tšellot,

Estonias,

siis lisandusid

lud” Federico García Lorca tekstide-

teatrist Aare Pehk

le esiettekanded toimusid 1986. aasta

veel ka tšellistid.

kevadel Tallinna

TIIU LEVALD (T. L.) : Kuulanud taas
heliplaati [„Kuldar~ Sink.~ El~ grito~ y~ el~ si-

raekojas2 ja 8. ja 9.

märtsil 1986 Tallinna

Matkamajas

—

Leili Tammel

(metsosopran), Samuel
(flööt), Jaan Õun (flööt), Allar

lencio /

Saulus

P

Kaasik

(tšello) ja Heiki Mätlik (kitarr).

18.

septembril 1986 esietendus

nias balletiõhtu

„Monoloogid”

Esto-

raames

Forte

ja Sigrid Orusaar, ja

Karje ja vaikus”. Estonia teater,
1998; Leili

Tammel

ran),~ Sigrid~ Orusaar~ (flööt),~
kov~

(metsosopMal-

Peeter~

(altflööt),~ Tiit~ Peterson~ (kitarr),~

Tarvas

(tšello)],

mille

Pärt~

salvestusel

sa

Mai Murdmaa ballett „Karje

ja vaikus”

aastaid tagasi osalesid, tundub, et si-

tsükli kolme

—„Karje”,

nu

osa

muusikale

„Vaikus” ja „Malagueña”, elava

muu-

lähenemine sellele teosele

ja praegu”. Sa oled

ise

on

„siin

kõige selle

sees,
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Hetk Kuldar

Singi „Surma ja sünni

Olavi saalis

2018. Iris

aprillis

laulude” ettekande proovist Mustpeade maja
Oja (sopran) ja YXUS ansambel, paremal Kirill

Ogorodnikov (kitarr).
Harri

mitte

Rospu foto

kõrvalseisja

või

tustab millestki, mis

nud,

aga mitte tema

L.T.: Ma imestan, et

jutustaja, kes ju-

on

kunagi

toimu-

nii

sugestiivne ja intensiivne? Iga solist
et laulab laval

ju arvab,

endaga.
sa

teost ise laulsin. Ehk ei olnud ka mina

sellise asja pea-

kuna

see on

le üldse tulid. Paar päeva tagasi istusin

T. L.: See

Mustpeade maja Olavi saalis ja

tatsiooni

sin esimesest akordist

kes

peale ansamblit,

seda teost taasesitas. Instrumen-

taalansamblil oli
sus,

täpselt

see

intensiiv-

mida Sink oli tahtnud. Ja ka vastav

tehniline pagas, mis meil ehk
gev ei olnud. See ansambel oli

praegu”. Samas mõtlesin,
jäi. Vokaalsolist Iris
ga

nauti-

Oja

mis

sai

nii

tu-

„elus ja

puudu

ju kõige-

hakkama, kõik noodid olid olemas,

ent mulle

tundus,

valt intensiivne,

et ta ei olnud

piisa-

piisavalt sugestiivne.

Aga ehk mäletan liiga hästi seda

tun-

et

on

nüüd

puudutav

eelkõige interprenüanss. On

praeguste pillimeeste

sammu

sugestiivselt,

esinemisel kõige olulisem.

tase

selge,

on

juba

võrra edasi arenenud. Nüüd

esitasid seda teost

juba

kaaslaste

põlvkond.
ajal esitasite, oli ka

lapsed,

täiesti

Kui teie seda omal

Kuldar Sink ise
oma

proovide juures, tegi

märkusi ja andis

pöördus

minu kursuseuus

vihjeid. Miks

Lorca tekstide

laulude loomise

ajal

ta

poole? Nende

täitus küll

viis-

kümmend aastat Lorca surmast, aga
kindlasti

pidi Singil endal olema

gi väga tugev

sisemine

min-

tung sellesse

net, mis minul tookord oli. Võib-olla

maailma süüvida. Lorca sõnade järgi

läksin liialt tagasi aega, mil

tähendab
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ma

seda

surm

kõigis maades lõppu:

„Ta tuleb ja eesriie
mitte.

Hispaanias

Hispaanias

nu

on

ja maksimaalsete nõuetega häälele.

Ma

eesriie tõuseb… Sur-

pidin selle endale üksinda selgeks

te-

elavam surnust üks-

gema. Ma

sulgub. Hispaanias

kõik kus maailmas: tema

profiil lõikab

nagu habemenoa tera. Nii
ne

kui vaikne mõtisklus

naljaheitmiüle

surma

on

hispaanlasele omane.”3

juhindusin sisetundest. Olin

Kuldariga

kokku

varem

puutunud

tema tahtis ekstreemsust.

nud

pühalikkust;

ta ei

ei ol-

tahtnud,

et ol-

daks selline vaoshoitud.

Vastupidi

—

ei pea olema sellise ärasurnud

olekuga

mest fraasi lauldes tekkis lootusetuse

ja kartma seda jumalat!

trampi-

tunne? Kas

da ja karjuda ja käsi

Kas

tajaga

mäletad, kas sul tsükli

—

Singil

sa

kõndisid kaasa

sa

või olid ise

ti selles

pidid

loojutus-

jutustaja? Oled

kõik selle läbi elanud? Ma

esi-

ise

sa

usun, et eri-

tavernilaulus, „Malagueñas”,
looma endale sisimas mingi

sa

dramaturgilise ülesehituse. Selle lõpus kordub sõna „surm”. Olid

sa

sel-

täiesti endast

välja,

liikuge edasi,

—

pidi keema! Ja

da endale sisse imenud,

gi, nii,

sellest

ma

nagu

raske rääkida,

on nii

Talle

äärmuseni.

olid tähtsad rütmid
edasi! Elu

Ta lasi

plaksutada ja läks

mina olin

aru

see

sain. Sellest

tekitab minus

le pärast hirmul või hoiatasid inimesi:

igasuguseid tundeid… Niisugune

hoidke sellest tavernist eemale?

talgia ja lootusetus…

L. T.:

„Malagueñat” oli mul üldse kõi-

ge keerulisem mõtestada. See

on

kõi-

lugu, sest läks üldisest terkompositsiooniliselt välja. See

Lorca

tekstidele

see on

kirjeldamatu…

ge raskem

vikust

pikk tõmme,

see

Singil üldse

Kui
siis

see on

T. L.

:

See

on

tõesti

metsik…

midagi metsikut,

on

tal ka teisel

ajal kirjutatud.

Mind huvitab aga veel väga Federico
García Lorca

tekstiga seonduv.

Kas

sa

tajud selles igavikulisust? Ja kas sellel
on

midagi ühist igavikulisusega

mise „Eesti

ballaadides”, kus

ti laulsid? Ma mõtlen neid

osi,

on

ju peetud väga

ni- ja nõiausku rahvaks.
mingisugunegi
hel? Kas neis
—

teoses

midagi sisemiselt

sar-

on

läheksin Singi

see

on

oma

väga raske öelda;
seos

tekkinud.

ei

Aga

juurde tagasi. Selle teose
väga kaua

aega,

väga komplitseeritud

teos

hispaa-

õpetas mindki häälda-

ära, aga

see

juba karakAga tal polnud

see

teriga seotud nüanss.

on

vist konsultanti.
T. L.: Jaan Kaplinski

dest

on

väga ilus.

võrratu

dest

aru

kontserdi
aga

on

Lorca tekstion

lihtsalt

ka väga oluline.

ei artikuleeri nii, et sõna-

saadaks. Hea

väga vajalik.

on

tõlge

Kaplinski

poeet. See

Sageli laulja

tõlge kavalehel

Ma ei

ajal kogu

ütle,

et

aeg teksti

peaks

jälgima,

pärast kontserti tahan ma kindlasti

teksti

lugeda ja saada täpse info kätte

just tõlke kaudu.

Aga

sa

küsimusele
nu

ma

Ta

—

surma

lauludega?

võttis mul

on

tahtnud

meieni tuua Tormis selles

tea, et oleks mingi

õppimine

Kas sul tekkis
va-

on

ja Sink

L.T.: Seda

šamaa-

side nende teoste

selles, mida

temaatikaga

sest

sa samu-

regilauluga

„Mehetapjat” jt. Sama sugestiiv-

sus? Eestlasi

nast

Tor-

palju tundeid,

on nii

ma:„…perros apagados” [matkib heliT.Õ.]. Irisel
looja rõhutatud hääldust

kadus

„Malagueña”.

on

keelt.

nos-

lauludes

Tema

Lisaksin veel, et Sink oskas
nia

se-

tunde jär-

oma

esitust

juba vastasidki ühele
—

lootusetus. Kui

kuulan,

sioonist, et

sa

siis

tajun

su

ma

mu

si-

intonat-

mitte lihtsalt ei konsta-

tajun igavikulisust,
hispaanlase fatalismi ja surma

teeri toimuvat. Ma

seda

tunnetamist enda

kohal; tahaks sellest

välja saada,

saa…

aga ei

See teema kor-
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Mai Murdmaa balletiõhtu

Heiki Mätlik

dub neil läbi
või

(kitarr) ja

„Monoloogid”

Leili Tammel

sajandite, kui lugeda kas

Márquezt

—

kuigi

tema oli

hoopis

teispool ookeani.
mingi analoo-

gia flamenkoga, kus toimub ju ka kogu aeg niisugune piiripealne tunnete
edasiandmine, ja ainult füüsisega, ja

on

kõik on kuulda ja näha. Flamenko
fantastiline, kui seda tõeliselt hästi

teha. Ka flamenkos
la anda, aga
T.

sa

on

nii, et ei tohi al-

pead olema seal

sees…

L.: Mulle kohutavalt meeldib

see, nagu

tanud

sa

ütlesid,

tardumust,

et Sink ei

just

armas-

paigalolekut;

ta

tahtis liikumist igas mõttes ja oli

oma

maksimaalne.

Ma

tundepuhangutes
kontrollisin

mõnda

veril

on

—

see

helikõrgust kla-

ikka meeletu, milline

diapasoon peab lauljal selle
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osa

„Karje ja vaikus”, Estonia, 1986.

sel olema. Sina

muidugi valdasid seda
perfektselt. Ja selles ei ole ühtki tühja
nooti! On küll

L.T.: Mul tekib praegu

see

II

(metsosopran).

esitami-

fikseerimine,

mingi meeletu olukorra
aga

samas

on

seal siiski

palju sellist paisu taga olemist. Ja kui
see

pais lahti läheb,

justkui

see on

T. L.:

Ma usaldan

usun,

et olen

mõtles

—

ei ole

enam

aru

oma intuitsiooni ja
saanud, mida Sink

aga kas sina kui

olid siin n-ö

piiri,

taevani kisendav…

tõekuulutaja

interpreet

või lihtsalt

kaasaelaja?
L. T.: Ma arvan, et olin
te

tõekuulutaja.

Muidugi lisas

Ma

kaasaelaja,

Mai Murdmaa

letis sinna ka veel

mit-

nägin seda kõike.
oma

bal-

igasuguseid ohkeid

ja karjeid.
T. L.: See oli üldse

lausa

väga sensuaalne…,

orgasmihääled…,

aga

see

kuu-

Mai Murdmaa.

„Karje ja Vaikus”. Estonia, 1986. Karje

—

Andrei Izmestjev ja

vokaalsolist Leili Tammel.
Fotod ETMMi

lub elu

kogust

juurde ja

kogu elu sahvti

selt. Siis oleksime vaadanud balletti.

ju ainult rikastas

Nii, nagu tehti Raveli „Boolerot” Ülle

see

sinna sisse võtmine

kogu materjali.
L.T.:

Ullaga

Aga kui ballett oli laval,

siis

end jagama ja olin vaoshoitum.
ütlesid mulle
Muusika

—

pidin

Paljud

milleks veel ballett?

on nii

et

tugev,
ja kuulame ainult sind. See

me

vaatame

on

ju

ori-

ginaalis kirjutatud siiski vokaaltsüklina.

Seetõttu katsusin meelega mitte

intensiivselt laulda,
vaos

nii

püüdsin tundeid

Tammel

ka ühildumist,

siis

muusi-

oleks ehk olnud

esitajana. Selleks peab
See nõuab

de

Ojale midagi
tate

nud,

seeritud salvestust, kus kõik

pillid ja

teemad oleksid kõlanud hästi

reljeef-

inimene ise sise-

—

siin

ja

praegu.

küpsust ja dramaturgilise
tagasi

juurde, ütleksin,

õigem, kui elava muusika asemel oleks
diferent-

ületamatu

terviku taju.

kasutatud

salvestust, head

sama

Singi vokaaltsükli

miselt valmis olema

Ent tulles

puudutab balleti ja

muusikaga ballet-

hispaania kontekstis
kui Leili

hoida.

T. L.: Mis

või de Falla

„Suur võlur armastus” Ülle Ulla ja
Endrik Kergega. Ülle Ulla oli selles
ti

tänavuse ettekanet

jooksul väga palju
ta

on

ma

ei

julge

ette heita. Olen teda

oma

Iris
aas-

esinemas kuul-

häält kasutanud väga

erinevates žanrites

ja selle häälega

nevalt ümber käinud.

Ma

eri-

olin lum-
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matud tema ettekandest, mul oli

kuulda,

rõõm

kõik

oma

et ta

hääle

registrid, mida mäle-

tan tema muusikakooli

Aga mul tekkis ka

õpingute ajast.

seesama

kuivõrd ta oli ise selle loo
osaline või

noor

te

Samas

L.:

küsimus:
oli ta

sees;

laulja

—

siiski suhteliselt

kuigi juba küllalt

kogemustega — ,

ansambel,

Ogorodnikov

naalne mängija,

ma

on

eriti

fenome-

ei olnud teda

enne

kuulnud.
L. T.: Kohe sellest esimesest keeletõm-

best

peale…, seda tahtis ka Sink.

le viidi mind loosse sisse ja ma olin sel-

jutustaja.

ta

on

tavalt meeldis YXUS
kitarr. Kirill

T. L.: Esimestest kitarriakordidest pea-

jutustaja?

L.T.: Võib-olla pigem
T.

suur

mängu pannud

on

et

les maailmas.
Tahaksin veel lisada, et olen

suur-

teost

niisugust

ju mõelnud, kui erinevad

on

pal-

inimeste

esmakordselt ette kanda, ja närv mõju-

vastuvõtutundlad. Et olla vastuvõtlik

tab ka… Ta oli teinud

Lorcale

ikkagi väga põh-

jalikku tööd. Pilk oli küll noodis,
siiski ka väga

palju

poole

meie

aga

suuna-

Singi

—

see

Sa

nud nii, nagu tema seda praegu oskab,

peavad olema

—

need

on

erinevad

L. T.: Kunstis

ongi

nii

ja

eriti laulmisel

mõjutab individuaalsus. Mul
tult hea meel, et
uuesti

elavaks,

see

tohu-

on

tsükkel muutus

et seda sai üle

pikkade

aastate kuulda elavas ettekandes. See
teos

on

väärt, et seda rohkem kui üks

kord ette kanda. Ja kui sul ei ole võrd-

lust,

pead teadma, mida

siis kuulad

publik oli
tänatud!
Alati
jumal
ja
igal juhul

ju

vaimustuses

ei

saagi olla ülimat

teose

—

sees

olemist.

vist ka

Lõpetuseks
ansamblile

asjad.

peab sul endal

—,

olema mingi sisemine

tud. Ta oli selle loo endale omaks tei-

suudab või tahab

oli ju ikka Lorca, kes

ära hullutas

ettevalmistus.
sa

ootad, ja sul

ergud tundlad.
tänu

suur

on

sopran),~ Mihkel~ Peäske~ (flööt),~

Tarmo~

hannes~ (flööt),~ Leho~ Karin~ (tšello)~

Ogorodnikov (kitarr)],

et nad

teose Eesti muusika

päevade

nüüd

YXUS

[koosseisus Iris Oja (metso-

jälle rahva

Jo-

ja~ Kirill~

niisuguse
raames

ette tõid. Elu maail-

on läinud viimasel ajal kuidagi
äraspidiseks, inimesed otsivad võibmas

olla vaikust, tahavad

põgeneda eneSingi „Surma ja

sesse.

Minule mõjus

sünni

laulude” praegune

esitus nagu

Võib-olla saab ta selle tunnetuse kol-

äratuskell

manda, neljanda, viienda korraga…,

olemas kired, emotsioonid ja väga sü-

saab mitme

gavad mõtisklused elu üle. See kõik

lähemale.

ettekandega sellele ehk

Aga võib-olla

ei saa, sest

on

—

neis lauludes

ärgake ometigi üles! On
on

sees.

kunstnikke, kellel seda fluidumit üldse

ei

ole, nad pingutavad küll,

Võin nimetada

aga…

hulgim selliseid laul-

jaid, kes laulavad nii,

tuke
ma

intonatsioon

aru, aga

ei kuule

T. L.: Ent

mida ei ole,

see

on

hing,

hinge.

tol õhtul

Olavi saalis

ma

Viited
1

2

ja kommentaar:

Jaan Kaplinski tõlge.

Täpset kuupäeva

ei tea, sest kava ei ole

õnnestunud arhiividest leida.

Mustpeade maja

nautisin

seda,

et

so-

list oli teose väga kenasti ära õppinud,
pillimeestest rääkimata. Mulle kohu-

100

jälginud ja üles kirjutanud

et kõik toonid

klapib, sõnad
klapivad, isegi tekstist saab vahel naklapivad,

Vestlust

Tiina Õun

3

Ain

Lorca
XX

Kaalepi

järelsõna

Federico

García

luulekogule „Kaneelist torn” sarjas

sajandi

luule.

Tõlkinud

Tallinn: Eesti Raamat 1966.

Ain

Kaalep.

INMEORIAM
MIKK SARV
10. VIII 1951—6. IV 2018
Mis siis

on see

keegi ei juhi

imeline ’ise’? (…)
suuna

ega

Tegelikult

on

kogu kõiksuse loomuseks isetoimivus —

seda. Sellele toetub ka meie rahva

pärimustarkus, isegi meie keel.

Sõna ’ise’ tuletab meelde setokeelese sõna ’iskima’, mis tähendab nii
kui ka nõiduslikku

lõnga korrutamist

kujuvahetust.

Hakkame laulu laskemaie,
Hakkame ilu iskimaie.
’Ilo iskimine’ tähendab
rees

hoopis laulmist. Ilo tähendab rõõmu ja ilu. Seto laulus istub Ilo
ja sõidab mööda jõge. Teda kutsuvad enda juurde mehed ja naised, noormehed ja

neiud. Ilo läheb vaid noorte neidude

juurde,

sest nende meel

on

alati rõõmus

ja nad ei

unusta Ilo iial.

Kui oleme rõõmsad, siis lubame iseolemist nii endale kui ka teistele. Tahtmine kontrol-

lida, käskida ja keelata tekib siis, kui

rõõm on kadunud ja häda käes. Siiski on käskimine,
ja keelamine kõige kulukam ja vaevalisem juhtimise viis. Nõukogude Liit

kontrollimine
varises kokku

just ülemäärase käskimise, keelamise ja kontrollimise tõttu. Sama

nud ka mitme teise
Iseloomulik

on

seegi,

et

juhtu-

riigi ja rahvana saavutasime iseolemise laulu toel ehk

moodi öeldes ’ilo iskides’. Kui mõtleme
meist

on

käsumajandusliku impeeriumiga.
seto

lõnga korrutamise peale, tekib kujund, kuidas

igaühe elulõng põimub kõiksuse rõõmulõngaga ja toob nõnda meieni

otsatu

rõõmu-

väe.

[---]
tuul. Tuul laulab hääleta ja vesi jookon —
hingamine ilma elusolendita, väljaspool meid. Kuid meid poleks elus

Kes laulab hääleta? Selle mõistatuse vastus

seb

jaluta. Tuul

olemas ilma

on

hingamiseta, ilma tuuleta, mis meist läbi sisse ja välja käib, sünnihetkest

surmani. Just
Vietnami
keelata. Oma

see teeb tuule meie jakogu elu jaoks ülioluliseks.
õpetaja Thich Nhat Hanh õpetas vangidele, et hingamist ei

saa neil keegi
hingamise jälgimine, selle üle mõtlemine ja teadvustamine annab neile ta-

gasi vabaduse,

sest seda saab teha ka kitsas

Mikk Sarv. Kristel Vilbaste. Iseendast

vangikongis.

algav

sugupuu.

Varrak, 2017. Lk

22

ja

55.

KUIDAS PORTRETEERIDA…
Taivo

Niitvägi

„Jagatud valgus”. Režissöör~ ja~ operaator:

Kullar

Norkroos.
ne

Produtsent:

Erik

Monteerijad: Kullar Viim-

ja Erik Norkroos. Toimetaja: Peep

Puks.
sa,

Viimne.

Helioperaatorid:

Antti Mäss,

Mart Kessel-Ot-

Jevgeni Berežovski ja

Erik Norkroos. Heli

järeltöötlus: Tanel

Paats. Pilditöötleja: Lauri Laasik. Graafiline~ disainer:~ Indrek Köster. Dokumen-

taalfilm,~ portreefilm,~ video,~ värviline,~ kestus 59 min. © Rühm Pluss Null.
tus 16. III 2018 kinos Artis.

Esilinas-

Puu
Kui

ja selle viljad
me

poolt,

näeme

siis

me

pilve

tõusvat

du tuleb”, ja nõnda sünnibki…
on

meie elus sündmusi

meid

aru

(või pigem

üsna

ei

mis

sageli

tahagi

ta), mida need tähendavad meile
gu,

sa-

Palju

ja nähtusi,

puudutavad, kuid

saa me

lääne

ütleme kohe: „Raske

ei

mõisprae-

pikemas perspektiivis ja seejärel.

Režissööri Kullar Viimse „Jagatud
valgus” pani mind sügavalt järele mõt-

lema, mida

see

film

küll

tähendada

võiks.

„Jagatud valgus”,
Kaader filmist
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2018. Režissöör Kullar Viimne. Dolores Hoffmann

ja Kullar

Viimne.

Oma
kui

tus Musicus

liige,

re.

sagedaseks

sattusin

külaliseks Pärtide,

Film keskendab meie

1970-ndatel,

üliõpilaspõlves

olin toonase menuansambli Hor-

Arvo ja Nora per-

Nemad olid osalised ühes põnevas

ri

argipäevale ja

veider. Veider
veider
dub.

see

Dolorese

on

et film

on,

Tundmata

pilgu

Dolores

Hoffmanni

loomingut, võib õhku jääda

kuhu kuulus ka Dolores Hoffmann.

märk

Kogu
niaalse

progressiivse ja

tas Pärtide

asotsiaal. See

ebanormaal-

täiesti
mees,

Miša, tuli otse

rentslist, haises ja mädanes ning
ra

da

ja Arvo nägid tublisti
enne

tuppa laskmist

ja kasida. Oskasin
vähem

vene

mehel oli

nii

vaeva, et te-

enam-

enne

et Nora
—

Mitte

keegi

po-

täpselt

nii

minuga lähitulevikus

mis

juhtuma hakkab ja

mis mind

kauge-

tulevikus ähvardab, millest pean

Selleks, et üldse kuidagi enesele
selgitada selle saladusliku filmi otstarvet, pean esmalt mõne sõnaga toonimis võis küll innustada

tama

peamist,

filmi

loojat, kuid

on

mis jääb filmis esile
viljade väärtust, mida

kentsakas puu, Dolores Hoffmann,

ajastule kinkinud. Eks ütle ju

meie

õpetussõnagi: „Iga
head

nende

hea puu

Film annab

vilja

tunnete nad ära.”

viljast

pildi puust, kuid

maitstes. Loodan

puu väär-

film oli

et sellele

järgneb

et

sügav pilguheit Dolorese
müstilisse maailma,

loomingu

kuigi vaataja hu-

vitused ja hoiatused mind tänapäeva-

vides olnuks ehk parem alustada

ni. See

dest ja siis

mees

oli lihtne, ilma igasuguste

ambitsioonide ja sotsiaalsete

deteta, kuid
tellekt

(mis muidugi

handete
on

ei

kõrgeim

tähenda,

in-

et tu-

analoogiliste „kestade”

sees

midagi samasugust peidus).
Kuid mis

on

miga „Jagatud valgus”? Nõnda,
mina

ei

osanud

esialgu näha

muud kui tavalist

prükkarit,

arvatavasti ka selle filmi

ehk 21.

nagu
Mišas

ei oska

vaataja tunda

Dolores Hoffmannis ära

meie

ajastu

sajandi vitraažikunsti üht

suu-

rimat meistrit, mitte väiksemat kui Arvo

Pärt muusikas.

ma

loomingut, julgen väita,

üks väheseid

loojaid
need
se

sellel lool tegemist fil-

puu

vilja-

poole.

Tundes üsna hästi Dolorest ja te-

väljavaa-

oli pigem kest, mille

see

taha peitis ennast tolle aja

pöörduda

vilju

see

väga,

ning

—

(Mt 7)

saab hinnata üksnes tema

tust

pärast Pärtide emigreerumist

soo-

kannab

aga halb puu halba

vilja,

seerias esimene

kraavist tapetuna, saadavad tema

nagu

päikese valgel.

hoiduma. Kuigi Miša leiti mõni aasta

kusagilt

küsi-

küsimus,

aga

loomingut vaadeldes

tema

küünlaleek

see

ega pärast mulle

öelnud,

hajub

suur

film? Tema

Dolores… Tema isik

see

tugev kõnehäire,

ta mulle rääkis

see

loomingut tundes tekib
miks üldse

toomata. Nimelt

olid hirmuäratavad.
le ei

milleks üldse

keeles suhelda, kuid sel

väljanägemine ja väljendusviis

tema

mas

No-

kuidagi pesta

juba tol ajal

pidi tõlkima, mida

ette

ge-

peret kõige ootamatumatel

hetkedel ka üks
ne

lausa

loomekogukonna kõrval külas-

argielu ja

just sellele kesken-

avangardistlikus teisitimõtlejate ringis,

—

meist-

veider, väga

on

meie

on

ajastul.

kaks

kaanoni

tes

Vitraaž

viimast

oma

kui hilisemad

nn

ja orel

—

ikonograafili-

õpetust kujustas,

ideoloogiad, ala-

renessansist, seda

kujundikeelt

järk-järgult purustama,
ja lõpuks

väärastama

samal

oma

ajal

on

väljendusvahendit, mille-

ga kristlik lääs
enne

et ta

keskajas elavaid kunsti-

moonutama

hakkasid,

seadustes

ise

vastupidist

kinnitades:
edastab

„(…) kristlik ikonograafia
pildi kaudu sedasama evan-

geeliumi läkitust, mida pühakiri

sõna
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abil vahendab. Pilt ja sõna

„Lühidalt,

teineteist:

selgitavad

säilitame rik-

me

tiivselt

oma pärleid röövlite eest. Mikõrgemale tippu, seda sügavamale

da

kumatuna kõiki meile

pärandatud Kiolgu nad meile usal-

suundub vaimusilm,

riku traditsioone,

mad

datud

või

kirjalikult

neid

nutamata
sest

suuliselt,

kujutis ja asi, mida

viitavad

moo-

uuendustega (…),

teineteisele ja

kujutab,

ta

on

teineteise

on

seda

hinnalise-

saavutused ja seda vähem neid

osatakse hinnata.

Tipplooming sünnib

vabaduse

vaimse

sellel vabadusel

hind

oma

da edasi, seda kallim. Kui

peegelduseks.”” (Väl-

jõuab lugejateni, võib Dolorese

javõte Nikaia

kirikukogu 787.

koda

deklaratsioonist,
roomakatoliku

ühtlasi

aasta

kaasaegsest

kiriku katekismusest,

punkt 1160. Sõrendus

T.

juba suletud olla,
loominguga

oma

tesse, ei ole tal
tasuda

N.)

oma

Kuigi Dolores

on

lausa kiindunud vit-

ikonograafilistesse kaano-

nitesse, ei ole tema

vastupidi

—

loomingus tunda

või kammitsaid.

mingeid piire

Pigem

ranged reeglid ja seadus-

pärasused võimendavad
sevat

tema

pulbit-

energiat ning üksnes niimoodi

võimendatult suudab Dolores
nähtamatu

Vaimu

tungida

kujustamise sala-

dustesse, kätkeda inimfiguuride näoilmetesse

pühaduse „laiust ja pikkust ja

„Inimene elab kahte elu

ja hinge elu. Ihu eluks

on

—

ihu elu

hing, hinge

Looja,” ütleb hilisantii-

gi õpetlane Aurelius Augustinus, kellest

kujunes läänekristliku vaimukul-

tuuri üks

on

inimese

ja kogu elus-

loodu jaoks väga mitmetähenduslik ja
igapidi vältimatu nähtus. Ühest küljest
nn

valgustusaeg ja

teisest

küljest val-

gustumine selle tegelikus tähenduses.
Film

deem

püha

Katariina kaelakees. Täna-

võimueliit

ne

enam

kahjuks

„Jagatud valgus” toob

meie

silme ette lihtsa käsitöölise tavalise

ar-

Lennarti

moodi rahvast ei hari ja tõelisi väärtusi
hakatakse taas peitma

pealtnäha lihttegelaskujude taha, nagu

sameelsete
oli

see

filmis

nõukogude ajal ja

„Jagatud valgus”.

poleks

geniaalset pealkirja, jääks

mi
osa

see

nagu

Kui

suurem

hoomamatuks. Nüüd aga lubab
oma

valguse teistsugust jagamist

on

maine

annab
kas

ja

pealki-

esmasele mõttele, mõista

ka

mi

teine vaimne

—

igaühele võimaluse vaadata

Püüdes mõista sõnumit, mida kan-

põhjendatud,

linna linna valitsejad

on

igati
ja Tal-

on

et luterliku kiriku

selles aukoha-

le seatud, sest eksisteerib ju terve

inim-

konna kunstivaramu ainult tänu telli-

jatele ja metseenidele. Samas loodan
väga,

et filmi režissööril

metseene

pole mõttes
parodeerida, kui ta laseb kõ-

lada

palvesõnadel: „Pühitse meile

(…)

reformatsiooni

vale

pühendatud vitraažaken,

on

tabanud kümnesse, sest

ka Dolores ise nimetab ennast „lihtsaks

käsitööliseks”,
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peites nõnda instink-

fil-

nii või naa.

gipäeva, peites sellega osavalt avalik-

loojad

üks

valgus, ja see

kuse eest vaimse kunsti geeniuse. Filmi

on

fil-

selle sügavusest mulle arvatavasti

nab endas filmi ülesehitus,

alusepanijaid.

Valgus

ajal, oli

Lennart Meri

ja Dolorese meistrikoda tõeline dia-

ri, lisaks

sügavust ja kõrgust” (Ef 3).

eluks aga tema

et

üüri Katariina

Katariina käik vanalinna visiitkaardiks

ja piiritus

raažikunsti

kõrgus-

piskut,

maist

meistrikoja

käigus. Kunagi,
Piirid

meistri-

sest kerkides

taevastesse

samas

mi-

—

artikkel

see

ühemõtteliseks
II

kuid

tingimustes,

on

500-le

vaadates võiks meie süda
da meelde

see

aastapäeet seda

(…) tuleta-

(…) reformatsiooni tähtsust

„Jagatud valgus”.
Kaader filmist
Tallinna linnale.” Pildirüüste kohta

Vikipeedias

kirjutatud

on

lakooniliselt:

hindamatu väärtusega sakraalset

hitektuuri,

„…reformatsiooniga kaasnesid korra-

ku

tused, mille käigus lõhuti katoliku

müüvad

tunnuseid

usu

(altareid,

Tallinnas toimus

pühapilte jne).
pildirüüste 1524. aas-

roomakatoliku

siis

peavoolu võimukandjad
maha

või

Euroopas oma ikonograafilist
pärandit, asendades seda järjekindlalt
terves

modernistliku tühjuse või

eestlastest koosnev

lise

rahva-

seevastu

lausa hävitavad

tal, kui mitmesajapealine sakslastest ja
märatsev

ar-

kiri-

pealispinna-

moekunstiga.

hulk tungis linna kirikutesse, purustas
seal

pühapilte ja kujusid, altareid ja re-

liikviaid

jandis,

(…). Sama sündis Tartus, Vil-

Narvas

Režissööri

kinnitab siiski
on

osad

ja Uus-Pärnus.”
siirast

pahatahtmatust

tõsiasi, et

tänapäeval

tõepoolest vahetunud

—

keskajal olid roomakatoliku kiriku

kui
va-

Lauluga lendu
Õhus

on palju
pessimismi, sest kõik
märgid viitavad, et „raske sadu tuleb”.

Kui looduses ei eksisteeriks sellist loo-

maliiki nagu lambad, poleks Dolorese-sugustel selles üha hundistuvas
kunstiäris mingit

väljavaadet ellu jää-

litsejad need, kes tellisid ja tasustasid

da. Kuid vaatamata

sakraalse kunsti loomist, mida refor-

olemas ja

matsioonilaine piiras ja purustas, siis

tänapäeval tundub vastupidi

—

kui

luterliku jm
mu

protestantliku kirikuvõiesindajad austavad, hoiavad alal

ja rikastavad

oma

tellimustega

meie

see

kõigele

on

lambad

annab lootust.

„Käige Vaimus,

siis te ei

orja liha-

likke himusid, sest lihalik loomus himustab Vaimu vastu ja Vaim lihaliku
vastu, need
et teie

ei

on

saa

teineteise

teha

vastased,

seda,

nii

mida
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tahak sit e” [sõrendus T.N.], kirjutab
kogu inimkonna doktoriks nimetatud

õpetlane Paulus

oma

läkituses

galaat-

lastele.

see

kas ta tuleb kähku

või viivitab

aastatepikkuse aja

ei ole sugugi

sellega

seoses

mis saab teosest

Minu silmade

üks ja

sest

ees on

päevast päeva

Dolorese vitraaž „Kris-

seesama

tus-Pantokraator”.

Kord

on

Kristus

Kui lind siis tuleb

(juhul kui
säilitada

ta

tuleb…)

sügavaimat vaikust

ja majesteetlik, kord kaastundlik, kord läbinägevalt karm, kord üle-

ja kui

üldse minult

sulgeda põgusa pintslitõmbega

tõsine

pilku ära pöörav. Ja miks
peakski ta mind märkama, kui ma pole
millegagi

tähelepanu äratanud?

tema

oodata kuni lind läheb
ta

on

puuri

puuris

õrnasti uks tema taga
siis aga

Samal kombel kõnetab muutumatult

kustutada ükshaaval kõik trellid...

üks ja

ja siis oodata kuni lind nõuks võtab laulda

kel

seesama

inimest

pühakiri igal uuel hetmoodi.

uut

Meie

ajastu

elab üle uuenduste hüsteeriat. Ainult

seda,
se

mis

pidevalt muutub, arvatak-

Kui ta aga ei laula
siis

see on

halb märk…”

(Ain Kaalepi tõlge)

elujõuliseks. Tegemata vahet sellel,

mis peab olema muutumatu, et

midagi

saaks üldse muutuda, tegemata vahet

jääva ja

uueneva

vahel, ollakse valmis

Lind

Dolorese vitraažidel

laulab. Tema lihtsa elu ja

lendab ja

ikoonireeg-

lite puur seab küll tõkked, kuid mitte

lugematuteks teiste- ja enesetapu eks-

linnukesele, vaid pigem selle püüdja-

perimentideks välja arvatud üks

tele.

melt eluviis, mille abil

on

—

ni-

meie tsivili-

satsioon seni alal hoidnud tervet mõistust

ja

tasakaalust

looming
omaenese

on

mõtet valada

heaks näiteks

pingutuste ja ju-

maliku ilmutuse vahel.

Ei

ole mingit

tühje ja tühiseid

seal

peidus ka võti sala„Jagatud valgus” lahti-

mõtestamiseks.1

ja olla valmis muutuma, pigem

luda kui võtta

leks,

et oleks

nagu

Jacques

—

pa-

ja kõike seda ikka sel-

pesapaik vaimulinnule,
Prévert seda

Viide:
1

Loetule lisa võib leida kodulehelt aadres-

siga www.glassart.ee

vorme;

ei ole mingit mõtet püüda ennast kehtestada, vaid pigem uurida muutumatut

on

valgust.

vaimu

Dolorese

Ehk

dusliku filmi

kirjeldab:

TAIVO NIITVÄGI (sünd 1955)
nud vanamuusikaansambli Hortus
sicus

liige;

1974. aastal oli ta üks esimesest

maailmakoguduse-

viiest eestlasest, kes pärast Teist
sõda liitusid Tallinna katoliku

ga.~ 1983~ asutas~ ta~ vanamuusikaansambli~

Linnamuusikud, mille baasil alustas

„…peidus püsida

puu

taga

olMu-

on

aastal Vanalinna

1986.

Muusikamaja meeskon-

olla vait ja vaga…

na

Lind tuleb mõnikord kähku

eestvedamisel on loodud ka Vanalinna Ha-

aga tihti

riduskolleegium ja ühendus Ladina kvar-

kuni

see

palju aastaid nõuab

tal.

pärale jõuab

Mitte kaotada

julgust

oodata...
oodata aastaid kui
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vaja

ja kontseptsiooni kujundamist.

Tema

IGIKESTEV IGATSUS PUUDUVA

MÕTTE JÄRELE
Katre

Pärn

„Portugal”.~ Režissöör~ ja~stsenarist:~Lau-

vaid vaateid. Vahel videvikuliselt

ri

lapärane, vahel

Operaator: Erik Põllumaa.

Lagle.

Produtsendid: Tiina Savi

ja Ivo Felt.
Helilooja: Taavi Kerikmäe. Kunstnik:

tele

Kamilla Kase.

hiline ja

Plato.

Kostüümikunstnik: Liis

Monteerijad: Liis Nimikja HendŠiš-

ärevate

sa-

nootidega pin-

gestatud muusika libiseb neile kaadri-

aga

peale ja pealt

nagu mitmeki-

ära

pehme tekk. Kõik tegelased,

ennekõike Karinat kehastav Mir-

rik Mägar. Helirežissöörid:~ Nikita

tel Pohla ja Martinit kehastav Margus

kov

Prangel

ja Tanel Kadalipp. Osades: Mirtel

Pohla (Karina), Margus

Prangel (Mar-

ri

on nii

fotogeenilised,

õnnestumiseks

et kaad-

polegi justkui muud

tin), Jarmo Reha (Dag), Taavi Eelmaa

vaja, kui lasta neil olla ja nende ilmeid

(Aare), Elmo Nüganen (Ülemus),

vaadelda. Mainimata nende mänguoskust, stseenide detailitundlikku, emot-

lis Rämmeld (Karl), Anne Türnpu
Eva Koldits

ne),

(Kaia),

Gert

Mee-

(Ree-

Raudsep

(Rain), Inga Salurand (Julia), Jens Patrick
ne,~

Rebane(Kevin).~Mängufilm,~värvili-

kestus~ 110~ min.~

©Allfilm.~ Esilinastus~

sionaalselt usutavat

lejate koosseis muudab
ei

saa

selline film

päriselt ebaõnnestuda,
Lauri

debüütfilmi

Lagle

„Portugal”

mõtestamiseks ei ole lihtne lähtekohta valida. Lihtsam

on

öelda,

et

see

on

režissööri töö

ühtaegu lihtsamaks ja keerulisemaks.
Ühelt poolt

13.~ IV~2018.

väljamängimist.

Tugev tehniline meeskond ja näit-

sest ei

kunagi

saa

juda muul viisil kui lummavalt.

mõTei-

salt tekib aga audiovisuaalse, drama-

turgilise ja poeetilise kihi vahel mingi

väga ilus, audiovisuaalselt meisterlik

kripeldama

film. Erik Põllumaa operaatoritöö, Taa-

oleksid

vi Kerikmäe

järgi üles ehitatud, leidmata omavahel

helilooming,

Liisi Nimiku

ja Hendrik Mägari visuaalne montaaž
ning Nikita

Šiškovi ja Tanel Kadalipu

hõõrdumine.

jääv

justkui

erinevate

Nad

printsiipide

kooskõla. Nagu

räägiksid pilt ja heli
puhuti mingit muud lugu või teeksid

helimontaaž moodustavad režissööri

teistsugust filmi, kui nende poolt edasi

juhendamisel

antavad stseenid

peaaegu

veatuna

mõ-

juva, erksa ja haarava audiovisuaalse

geštaldi.
tus

on

Kaamera liikuvus

ja liikuma-

ekraanil toimuvaga heas süner-

Eks

see

sellestki,

et

oma

teatav

alltekstiga.

vastuolulisus

„Portugal”,

teisedki meie

kaasaegsed

Eesti

filmid,

gias, mõjub loomulikuna ja meeleolu

laveerib laiema auditooriumini

toetavalt.

mise nimel

Samuti

öösse, külmast

liikumine

päevast

valgusest sooja, tehis-

likust loomulikku. Sekka

on

pikitud

leidlikke ja värskendavaid kaadreid ja

kadreeringuid

ning tõeliselt lumma-

tule

nagu mitmed

jõudkunsti- ja levifilmi vahel.

Ühel tasandil esitab

see

end elulise

suhtedraamana, armastusfilmina,
konnafilmina, teisalt eemaldub
tiivi lihtsusest

tee-

narra-

ja elulisusest kunstitaot-
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luslikkuse nimel

—

või ehk

Audiovisuaalne kiht
ke

vastupidi.
tegeleb ennekõi-

loo jutustamisega,

jundlikkust, allteksti

samas

dramaturgiliste

pigem
Viimane

on

kui ku-

püütakse

sitsioon, kui vaid

algpo-

kinematograafilised

vahendid sellele kaasa aitaksid. Kaadris, kui mitte terves filmis, domineerib
mis

tahes

kunstiliste

ja kujundiloo-

meliste ambitsioonide kiuste
emotsionaalse

oma

tegelane

ekspressiivsuse,

psühholoogilise jõulisusega.

Nii tekib

olukord, kus kinematograafia ja

näit-

elus

ei ole või veel ei

enam

lähtekoha

„Portugali”

seisnebki selles, et

teadmiseta, millest

puudust tunneb.
ja

tegelane

Mitte ainult et vaata-

ise ei tea seda. Tema

abstraktne, ebamäärane puuduolek
keeruline lähtekoht
filmile. Inimesele,

tegelasele seetõttu,

ruline igatsusena ära tunda,

kui

dramaturgiline kiht seda

objektita igatsust

hitute otsinguteni

või

—

ni

kunstlikuks.

da Karina teeb, arusaamatu

Tulemuseks
toimi

on

teos, mille eri kihid

päris orgaanilise tervikuna,

mistõttu selle avamiseks

on

keeruline

rakurssi valida.
dus muudab
mist

Dramaturgiline lahenpsühholoogilisest realis-

lähtumise

samas

justkui ummikteeks,

kui filmi argine

armastusfilmi

nende

eksistentsiaalse

või

draamana seda
kem siis filmi

algpositsioon

justkui ootaks. Püüd-

enese

eeskuju järgides

pooluste vahel laveerida.

ja põgenemiseni.

kui ka talle endale
vastuolulisi

intervjuudes ja filmi kaas-

tekstides osutanud, et filmi
ka sisu lähtekohaks oli

ja raskesti

pealkirja ja

justkui selle puuduoleva piirjoonkompamiseks, mille tulemuseks on

on

te

tõdemus,

et „see ei ole see”. Kõik

jused,

armukadedus,

nt

Portugali,

reis

on

või

—

Ning reis, mille

rapsimine

justkui luulud,

ta ette

võtab,

põgenemine kui
—

mitte

vastu

klaasi,

Filmile

ja ilma milleta/kelleta

või

ent

on

see

on

mitmetasandilist

küllaltki raske

on

liblika

vajaka jääb

puuduolemist

kinematograafiliselt

dramaturgiliselt väljendada. Aru-

vasteks ehk

ja ebamäärasest igatsusest

või

sellest

keeruline lähtekoht

saam

olegi ehk lihtsalt igatsus millegi

seeläbi

edasiminek,

tervikuna. Eesti keeli oleks lähimaks

ei

on
osa

seetõttu, et sellist abstraktset teadmatust,

’puuduse tundmine’. See

nt

mis

mõtlemisest ja eneseanalüüsist.

alaline ja kurblik igatsus millegi või
kellegi järele, mida/keda hetkel pole
ei tunta ennast

põh-

sihid,

üksnes maskeerivad seda teadmatust.

portugalikeelne

tõlgitav väljend saudade

mi-

teistele

rida seosetuid,

vaid äraminek. Tulemuseks
on

kõik,

nii

puudub
selge siht ja põhjus. Kõik olukorrad

samavõrra

Igatsus

kee-

viib si-

tegusid, millel

sihitust otsingust

Režissöör

Nii näib

—

on

see

resignatsioo-

takistab ja kunstitaotluslikkus muutub

ei

on

inimesele kui

nii

elulist loomaailma ja usutavaid
samas

igatsu-

puudub konkreetne objekt. Selline

et konkreetse

si,

il-

õigupoolest

ta

tegelast vaevab, vaid ka

ei tea, mis

sel

on see

puuduoleva järele, kuid

igatsus
ma

keerukus

peategelasel

lejatöö püüavad justkui üles ehitada
tegela-

ole,

aga mida ta-

tulegi,

hetakse tunda.

luua

vahenditega.

iseenesest huvitav

nases

mida võib-olla ei

filmi

tegelase

sisemisest teadmatusest

peaks ehk
alguse episoodilisest sündmus-

kellegi järele kuivõrd igatsus tunde jä-

tejadast tõlgendusena välja kasvama,

rele, mida miski

või

kuid päris

võiks tekitada

tunde
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—

keegi tekitas

või

järele, mida

tä-

orgaaniliselt

siiski ennast

välja

ei

see

paku

—

tõlgendus
nii

eripal-

„Portugal”,

2018. Režissöör Lauri

ei ole lihtne ühe-

gelist sündmustejada

le abstraktsele ideele allutada,
saab

Lagle.

(Mirtel Pohla).

Karina

pealegi

peategelase käitumisele ja vali-

kutele teisigi

põhjendusi leida, kas

või

iseloomuvigade näol. Selgeid viiteid
igatsusele

või tunnetest

rääkimist,

mis

les

põimuvad rahulolematus argielu-

ga, tõrkumine

ootuspärase käitumise

vastu, konfliktsus,

impulsiivsus ja

nii soovi minna reisima

kui sellest või-

malusest loobumist, katseid sütitada

aitaks tegelaste läbielamisi nende endi
vaatepunktist mõista, on filmis vähe.

suhtest kaduma läinud

Ehk

või ka aseainete otsimist või linna

on see

nappus taotluslik

psühholoogilise portree osana
keerib
vi

—

tegelaste
või

mar-

suhteprobleemide üht nurgaki-

raske öelda.

Vaatajal tuleb igata-

hes biheivioristina

tegelaste tundeid ja

mõtteid nende käitumise ja näoilmete

põhjal dešifreerida.

ekspressiivne ka
me,

selle

Ent

ei ole

tegelase näoil-

tugevamat ja stabiilsemat

taustsüstee-

episoodiline ülesehitus

Vaataja

ette

paisatakse hulk

omavahel konkureerivaid
millest

tahes

tõlgendamise kindlus vajaks

mi, mida filmi
ei soosi.

kui

ühelegi

võimalusi,

ei anta suuremat kaalu

või konkreetsust. Nii

jääb teatav

matus, ambivalentsus

tegelaste

vide ja meeleseisundite

osas

mõistmotii-

püsima.

Tagantjärele ja metatekstide toel
võib ju otsida saudade’t kui
erinevatele seikadele,

sõlmpunkti

kujundina,

mil-

osa-

võtmatus. Selle kaudu võib mõtestada

taansust, selle

kirge ja

spon-

puudumisele põhjuste

peal
pidutsemist elukaaslase sünnipäevapeol osalemise asemel jne.
vaatamise

käigus

jõuda. Lõpuks
kodeeritud

sellele,

—

mitte

on

Ent

filmi

ei ole selleni lihtne

isegi pealkiri topelt-

mitte

saudade, vaid vihje

igatsuse objekt, vaid selle

sümbol. Filmi raamivad

Portugali katteplaanid küll hajutavad piiri diegee-

tilise ja
lase

mittediegeetilise tasandi, tege-

kujutluste ja

vahelt,

ent

tematiseeriva raami

koondpildis jääb

Portu-

gal kui igatsuse kujund filmimaailma
sees

ambivalentseks,

nagu kardaks

da,

mõistmist

se

raskuse

muval ei

Autor

ära öel-

liiga lihtsaks teha. Kuid

krüptilisus ja sügavus
mid, seda

avamata.

vaatajale asju

enam, et

ei ole sünonüü-

vahel

on

arusaami-

põhjuseks lihtsalt see,

et toi-

olegi erilist mõtet.

109

vad

Igavus
filmi

Ent

da

võib

lugeda ka

seisundi

hoopis ühe

igavuse

—

teise

sümptomina.

—

„Portugali” aktuaalsus igapäevaelu

kirjeldusena

on

ehk justament selles, et

film, ehkki enesele teadmata, avab

see

igavuse probleemi

meie

kaasaegse

ja sihi-

filmi

põhiteemana, pisut sügavamal

tasandil näha just igavuse

Kõrvutagem kas

on

igavust

ega kahet-

sust. Ka Martin näib kuuluvat nende
inimeste

igavate

Karina

nas

hulka, kelle seltskon-

justkui kehastub ümber (ja

sageli ka otseselt riietub ümber)

sama

eemal olles avaneb Karina elu-

jalikku maailma päris hästi
ja sellega konfliktigi satub

as-

ei sobitu
—

tunneb

igavust ja üksindust. On ka värvikad

või katkendeid filmi

karakterid maal, kes ei ole siiski mitte

seletamatut

veel, mingit

k õ d i ”; „See
sest

sega

nautimi-

ilmingut.

— „Aga kui hing ihkab

tutvustusest

midagi

ega tunne ei

januse vabahingena, kes sellesse

igatsuses, mida režissöör sõnastab

tus

lihtsate, materiaalsete viljade

neist

Nii võib selles ebamäärases

nurinata

igapäevatööd, rahulduvad selle

elutuks ja harilikuks inimeseks. Ent

ini-

elus.

mese

inimesed, kes teevad

—

oma

salapärast ja raskesti seletatavat

saudade’t võib näha

Ja

teisiti. Se-

lugu

suurest

millegi järele, mida

igatsu-

tavad

—

teistsugused

jaoks. Aga

mese

ole veel

ei

niivõrd huvitavad inimesed kui huvi-

klišeelik

ra

just linnaini-

—

see on

alles mõnevõr-

pealispind. Igavuse

tuum

tundnud või mida võib-olla isegi ei

on

seotud eneseteostuse teemaga, mis

eksisteeri”

on

„Portugalis” keskseks.

do

—

ja Nicholas

E. Lombar-

kirjeldust igavusest kui seisundist,

kus

„ ükski meie tegevus

enam, meie

ei

paelu meid

soovidel ei ole

lestki kinni haarata ja

gelust millegi,

me

enam

mil-

tunneme sü

mis tahes

Svendseni

ri
-

asja järe-

sõnul

nüüdisaegse

on

igatsuse tõeliseks allikaks

hoopis paasajandi tagune nihe maailmavaates,

mille tulemusel hakkas inimene mõtlema endast kui indiviidist, kes

le,

mis meis huvi ärataks”.1

end

ja kelle

Nii pakub Lars Svendseni „Igavufilosoofia”2„Portugali” tegelaste ek-

hakkas seetõttu näima

se

teostama

igavus

ei ole seotud

peab

jaoks argielu

vanglana.

Kuna

tegelike vajaduste,

sistentsiaalse kriisi mõtestamiseks ise-

vaid

gi rikkalikuma lähtekoha kui saudade.

soovist

Svendsen osutab, et igavus

kas: igavust tuntakse just siis, kui

maailmas

leem,

mis

laialdaselt
on

seotud

heaoluga (igavus

on

on

tänases

levinud

nii

prob-

majandusliku

luksus, mille käes

vaevlemiseks

peab olema piisavalt ressursse), rutiiniga kui kiire elutempo ja
info

üleküllusega.

Karina

ja

Martini

soovidega, saab ka

ei

mene

teha,

või

varem

saa

või ta

ini-

teha seda, mida ta tahaks

peab tegema seda, mida

ei taha teha.

mida ta

eneseteostuse

hiljem igavuse alli-

oma

ta

Ning kui inimene ei tea,

eluga teha tahab,

on

tu-

lemuseks sügav, eksistentsiaalne igavus.

Igal juhul osutab igavus,

et hetke-

eluolu vastab igavuse tekkimise eel-

olukord või elu tervikuna ei ole inime-

tingimustele kenasti

sele rahuldust

—

kindlus, stabiilne pereelu,

majanduslik
rutiinne töö,

ümberringi rapsiv maailm.
Igavust võib tuvastada ka

lihtsalt
filmi ühe

korrastusmehhanismina. Osa
on
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Seejuures

hallid, argised ja asjalikud

tegelasi
—

iga-

pakkuv.

ei

ole igavuse

allikaks

igapäevased, rutiinsed tegevu-

sed, vaid ennekõike nende tegevuste
tähendus, õigemini, tähenduse puudumine.

Ning romantilise maailmapildi

Aare

„Portugal”.

taagaks on just
tu

see, et

kõik,

mis ei

eneseteostusega, kaotab

hiljem

inimese

Karina

(Taavi Eelmaa),

jaoks

mõtte

seos-

varem

ja muutub

igavaks. Seda puudust üritatakse
ta

ersatstähendustega

ja

kehaliste

või

kogemustega,

või

täi-

meeleliste
ent

miski

ja Dag (Jarmo Reha).

et selline elukorraldus tema

koht, kus
filmi

ta end teostab. Veelgi

käigus selgub,

lihtne ei

nii

tööst

isiklikku, enesekohast tähendust

ma

piisab. Sest

sitakse. Ja tulemuseks ongi igavus

võiks sellest

dumisel tekkiv

puudumisel

tühjuse ja

—

või ka-

mõttetuse

3
tunne.

pealispinnal

enama,

poole,

on

Svendseni
dav

—

Karina

on

rahulolematu romantik,

ku

—

see

lõpus

on

si-

igav.” Igavuse loogikast lähtudes
välja lugeda,

lahkumist ilmnes, et

se

naist otsi-

et

pärast

hoopis

nai-

Karina

oli tema elu kese, mis tööle ja tegemistele mõtte andis.

Ehkki

millegi

filmi

tulles tunnistab Martin: „Mul

nuta

mõtte

tegelikult

olegi. Vaatajale, Karinale ja

eksistentsiaalset mõtet, mida elust ot-

tähenduse,

et

on

enam

ehk ka Martinile enesele vaid näis, et

ei suuda asendada romantikule seda
või

jaoks iga-

vaks ei muutu, osutab sellele, et töö

kes

püüdleb

isiklikult tähendusli-

romantiline

maailmapilt

sõnul läänemaailmas val-

eneseteostus, ja selle varjus ka

latentne igavus,

on

meisse sisse

„Portugali” tegelastes paljastubki,

see

kirju-

kuidas

ja

see, mis varem näis mõtestatu-

võib ühel hetkel mõtte kaotada

na,

see

ehk filmi

on

—

psühholoogilise

dünaamika üks huvitavam tahk. Kui
Martini

huvikese

välise teguri abil

muutub
—

tema

järsult ja
igavus

on

tatud. Lihtsalt erinevad inimesed mõ-

situatiivne

testavad eneseteostust erinevatel vii-

kamatult eksistentsiaalsesse igavusse.

sidel ning

Vihjamisi

leiavad seeläbi

oma

Martin tuima

elule

Nii näib

mõtte erinevatest

tegevustest.
materialistina, kes

ei otsi

le

—,

siis Karina

saame

juba mõnda

teada,

rahast kui ära

suhtes mõtestatud roll

jne. Tõik,

pakku-

nud. Korduvalt Martinile öeldud sõnad

reisist

mär-

et töö ei ole tal-

aega rahuldust

elult sügavamat mõtet, vaid pühendub
tööle, tunneb rohkem kahju raisatud

jäänud

langeb

—

„Ma tahan, et sul hea oleks”

—

osutavad katsetele leida endale nende

(end mehe

õn-
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„Portugal”. Julia (Inga Salurand).

nelikuks

sena),
näi

tegemisele pühendunud

vaatamata

enam

ei

pojaga

rahuldust

pakkuvat. Suhe

paista teda üldse huvitavat

ning

aina valdavamaks muutuvat

vust

peletab

ja muude

nai-

et ka suhe ei

sellele,

iga-

pornograafia, alkoholi

ta

Ent kõik

see on

sümptomite ajutine leevendus,

mis ei

ajatäidetega.

asenda elust

puudu olevat

suuda täita aina kasvavat
se sees

mõtet ega

tühjust

ja ükskõiksust ümbritseva suhelu mõtteks

tes. Kui

on

eneseteostus,

ent ümbritsev eluruum seda ei
ei

nai-

paku,

jäägi romantilisel kangelasel muud

üle kui seiklema minna, lootuses puuduolev

suures

maailmas üles leida

või vähemalt teada

saada, millest

gib, osutab üha
toimigi

puu-

et Karina läheb reisima üksi
on

samuti

maailm ei suuda

ju informatsiooni,

oma
ra

autentsema mina

mustest

valguses

on

otsingutel

müam-

ehk tähenduslik seegi, et

suvekodu, maal

asuva

majakese

oma-

mine, mis võimaldab tsivilisatsioonist
kas või

ajutiselt põgeneda,

on

filmi lä-

bivaks motiiviks.
meenutavad Karina

Nii

sed asustamata rannal

—

nii

askeldu-

mõnigi kord

lihtsate tööde ja tegemiste juur-

ja loo-

romantilisele
Kui ümbrit-

enam

elule mõtet

on

on

viis

iseen-

eraldumine ühis-

nagu Svendsen mär-

peamiseks sihiks

vahetute vajaduste rahuldamine

mäletatavasti

(ja

vajadustega tegelemine

ei tekita), spirituaalsete otsinsekka kohtumised
jõudmine,
guteni

igavust

oma
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on

aegadest peale. Muuseas, selle

eksootiliste

Pealegi,

sisu

täis tsivilisatsioonist ära käidud

Ning vahetuim, ehedaim
konnast.

ent mõtet,

vähe. Ning eks ole sügavama tõe või

pakkuda, tuleb seda otsida iseendast.
daga olemiseks

—

kerkinud kultuuritu

on

de naasmine, mille

kangelasele ootuspärane.
sev

tähenduste pakkujana

tsivilisatsioon, kus võib küll olla pal-

test

duse rüppe,

ja valdavaks

et ühiskond ei

variatsiooni Robinson Crusoe seiklus-

Loodus

See,

enam

meie ümber

—

dust tuntakse.

süvenev

igavus sellele,

muutuv

vad

Reedetega, kes üllatavad

intellektuaalsete võimetega

(loeraamatuid). Korraks isegi välga-

tab Karinas romantilise enesessesüü-

„Portugal”.

Karina

ja Martin (Margus Prangel).

vija asemel valgustusaegne maailma-

kendab

avastaja, kui ta tunnistab

teenistusse

mo

Reha),

Dagile (Jar-

et ta kardab ainult

seda, kui

uudishimu ära kaob.

vabanenud uudishimuliku

kangelase
jaoks oli uudishimu teadmiste otsimise,

maailma uurimise,

lähtekohaks. Üksikul saarel

astumise

olemine,

mis

singuid,

sütitas

seid

sellega dialoogi

piiras

tema

füüsilisi ot-

vaimseid, intellektuaal-

otsinguid sihiga uurides ja tead-

misi hankides

oma

saatuse üle kontroll

saavutada.4 Uudishimu viis ümbritseva
vaatlus

vaatlemiseni,
esmalt

oma

mõtisklemiseni

olukorra, seejärel

inime-

seks olemise üle üldisemalt.
na

Aga Kariväljendub ainult selles

uudishimu

tekitamise

hoopis teadmiste jaotuse-

ja teadmatusega manipuleerimise.

ga

Nii kulub

Crusoe, sotsiaalsetest kütketest

Ent

tunnete

vaatajas

suur osa

Karina reaktsiooni-

dest sellele, et tekitada vaatajas stseenide edasise arengu
nagu hetk

Vaataja teab,

pamees”

—

koopamees?

alusetud.
on

keegi jälgib teda
—

ah ei, ilmselt

toimuva suhtes

—

äkki

vaata-

põnevust, ootust,

lugematute

seikade ja reaktsioonide, ent
kuvõttes ei toimu

—

praksus

püütakse

huvi tekitada läbi nende

midagi muud

„koo-

vett toovale Karina-

niisama oksake. Ja nii

jas

on

lähikonnas

et

ojast

le tundub, et

ootusi, mis,

osas

hiljem selgub,

midagi

lõppkok-

või toimub

kuid mitte teab kui

tähendusrikast. Võimalik,

et

Karinal

lauses ja ehk ka küsimustes, mida ta

lihtsalt ei jäägi kõikide nende külaliste

siin-seal teistele esitab. Ta küll müttab

voorimise

rannas

ringi, matkab looduses, ent mõt-

levat, reflekteerivat

natuuri ei ilmuta.

Ehk seetõttu, et ta kontakt ümbritsevaga,

loodusega

on

(naisterahvale

ootus-

päraselt?) sensuaalsemat, emotsionaalsemat

ja spirituaalsemat laadi?

Kuid rolli

strateegia,

mängib ka

mis

se

muusika

ja vaatajas

ootuste tekitami-

kõrvalt mõtlemiseks aega.

Aga kõige selle üleselt
rannal

ja

looduses

nii

on

kaadrid

hingematvalt

kaunid ja lummavad, et nende stseeni-

de, dialoogide ja
sisutus

jääb

Karina

peaaegu

eneseotsingu

märkamata,

see

narratiivne

muutub kogu selle ilu ja ekspressiivsu-

asemel

se

ra-

taustal peaaegu ebaoluliseks tausta-
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„Portugal”.

Karina

ja Martin.

müraks. Kuid siis annab filmi

lõpetav

des

ema,

elukaaslase, õe, tütre, juhusli-

läbu kurvastavalt teada, et inimeseks

ku külalisena, ent ennekõike iseennast

olemise kohta

nende rollide

midagi ligilähedaseltki

ilusat film avastada ei lase.

Film

sena.

on

rägastikus

otsiva inime-

eneseotsingust, julgusest

iseennast neist rollidest tähtsamaks pi-

Küsimus
Umbes

dada viisidel, mis

tagasi pahandas

aasta

Mir-

tel Pohla Eesti

Ekspressi artikli peale,

ka inimeste

kus tema rolle

kirjeldati kui eestlaste

suhtumine

kütkestamist

—

negatiivselt.

li

motiiviks

taga

on

töö, ent

naisnäitlejate puhul

mel

tegelaskuju

ase-

sageli pigem nende välimusele ja

eraelule.
Ent

mõtlema,

jäin seda filmi vaadates

kas

seksistliku

probleemi juureks

on

suhtumise

ajakirjandus

või

mängib rolli ka filmilooja.
autonoomse

kerkimiseks soodne.
naine
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ühtaegu

oma

subjekti esile-

Peategelaseks

nii meeste

vähemalt

kui naiste

naistesse

et

näiteks

on

on

eripalgelistes rolli-

—

viisil,

mõjub irooniliselt

Nii

see,

peegeldamist

või

läbivaks

(isalikud) meestege-

lased ei räägi Karinaga, ei kuula teda,
vaid

räägivad talle endast. Külapoe
ei oska tas

muud näha kui

meesteotsijat. Võib ka kahtlustada, et
Karina

lasest

muutumist andunud elukaas-

kontrollimatuks,

konfliktseks,

ükskõikseks ning viimaks enda

„Portugali” puhul näib lähtekoht
naise kui

mis

müüjagi

ometi

naisele ebatradit-

(ilusatesse)

„oma ihu, hinge, hääle
Ja õigustatult. Iga rolkarismaga”5.
ja

keskendutakse rolli ja

on

sioonilised. Filmis leiab

soove

esiplaanile seadvaks naiseks esitatakse

pigem emantsipatoorse

mitte

arenguna,

igavleva individualisti eksistent-

siaalse kimbatusena.

„Portugal”.

Reene

Kuid mööda ei

lest,

et

kogu

see

(Anne Türnpu).

saa

vaadata ka sel-

Karina

lugu

valt esitatud meesrežissööri

on

nähta-

pilgu läbi.

Küsimus ei ole lihtsalt selles, kas

Lagle

suudab mõista naise olukorda ja kogemust ühiskonnas või

inimsuhetes,

se-

da eluliselt usutavaks looks vormida.

Jah, oletatavasti
vaevu

omaette

on

tõik,

et Karina saab

olla, vestleb

tüüpi,

pea

eran-

on

see

siiski naine vastandina

mehele.
Ent

veelgi rohkem

les, kuidas väljendub

tepunkt kaamera ja
suhtes.
rõhk

Karina

küsimus sel-

on

see

mehe

Karina

vaa-

vahelises

kadreerimisel

ei

ole

tegelase subjektsusel ja subjek-

tiivsusel, vaid sellel, kuidas
tahab Karinat

režissöör

või ehk

pigem isegi
filmida, ekraanil näha. Nii ei
—

ditult meestega või meestest, seotud

Pohlat

ka

ole imestada, et peamine, ja meister-

sellega,

kujutada
na

et

Lagle siiski

naist

ei oska ette

autonoomse

subjekti-

ja suudab talle läheneda siiski vaid

meeste kaudu.
Küsimus

—

likult teostatud subjektiivne stseen ei
kujuta filmis peategelast, vaid hoopis
end lõksus tundvat Martinit. Karina

on

ühelt

selles, kuivõrd oli

poolt

Karina

hoopis

tegelaskuju

aga

on

kelle

domineerivalt kaamera

lõppkokkuvõttes siiski mehe ettekuju-

takse ka võimalikult

tus naisest kui

ka kaadrisse

ilusast, haprast,

emot-

palju ta õrna nahpüüda. Pohla teeb suure-

sionaalsest ja ebaratsionaalsest olevu-

pärase rollisoorituse,

sest, kes

avaram

vaevu

ja reageerib,

palgel

või

mõtleb, ainult tunneb

naeratus

suul, kohkumine

pisar silmanurgas. Isegi kui

selles näha ühiskonnas levinud naise-

—

mis

on

oluliselt
filmi

ja mitmetahulisem kui

raamistav
sa

objekt,

tegevuse jälgimise käigus püü-

’igatsus’,

kaamera ette

ent
on

sellest ei pii-

vaja siiski

nappides rõivastes, kes pakuks

naist

mees-
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tele silmailu. Sest rolli või sündmustiku

või

—

naisvaataja

—

jaoks seda vaja

ei ole.

lest nad kaastekstide kaudu kõnelema

pannakse.

Võib

peale,

nad tahetakse kõnelema panna ja mil-

ju pahandada

et too rolli

ainult neid

rõivastes kaad-

filmilooja, kes

suure

jaks, valib

kuid miks ei teki kü-

—

simust, miks

näitleja

ja näitlejatöö asemel

nappides

reid märkab

ajakirjaniku

kaastekste

järel intervlugedes tekkis

ikka ja

jälle tunne, et ideelisel tasandil
filmiga öelda palju ja keerulisi

taheti

asju, mida
ei kanna

film ise

—

ilmtingimata välja

või teeb seda

väljaarenda-

mata kildudena. Ent see, kuidas ideid

kujutamiseks sellise

läbi lugude, tegelaste, pildi ja heli väljendada, kuidas tekitada ka vaataja

ja kuidas

Kas

pealegi

Filmi vaatamise

või

vahetuks tunnista-

töö

naise

vaatenurga?

on

juusid

kajastab

see

tema suhtumist inimestesse, naistesse?

jaoks kandev sild ideest liikuvate pil-

Kas kunstnik võib olla

tideni ja nende juurest ideeni tagasi,

tajad

seksistlik,

ei tohi?

teebki

Võib ju vabandada,
sellises

see on

meelitamiseks

mis

re-

vajalik vaataja kinno
kuna

—

ilusa naise

et

viisis ei ole süüdi

kujutamise

žissöör, sest

dus,

vaa-

naelapea pihta

ne

Mis

räägib naisest, kes kannab riideid.

on,

kultuur

nõiaringis

väärtusi

loob, taasloob ja kinnistab.

oma

saami-

ongi pigem erand.

on,

siis

keerulisima

esimesel korral

puudub usal-

Sellises

ühe

väljendusvormi. Ning

vaatajat võiks huvitada ka film,

et

filmikunstist

ja huvitavaima

on

„Portugali”

peamine:

puhul

mida avastada ja tunnustada ning
mida tulevikus oodata. Kõik

muu

õppetund ja kasvuruum.

Viited:
*

*

*

1Nicholas E. Lombard 2007. Boredom and

Kõik need

on

mõneti meele-

muidugi

valdselt filmist välja rebitud või sellele

külge kleebitud tahud,

mis seda

soodu

korrastavad.

võinud

paljusid teisigi tahke,

on

rohkeid võimalusi selles
detaile erinevate
te

lõimida.

ka debüütfilmile

kogutud ideed
töösse panna,

dubki,

et

see

3

sest film

4

pakkudes

sisalduvaid

on

—

kaua aega

korraga võimalik

järele proovida.

„Portugalis”

filmi või
ga mitu

on

Nii tun-

korraga

filmialget,

on

ehk

see,

et need

vä-

Barbara M.

The

Benedict 2001.

History

University

of

of

Early

Curiosity:

Modern

A

Inquiry.

Nele Laos. Mirtel Pohla: filmide

ja

lavas-

töö, mitte „ihu, ilu

ja

hääle-

tuste

taga

on

III
ga kütkestamine”. Feministeerium, 04.

2017.

—

https://feministeerium.ee/mirtel-

pohla-filmide-ja-lavastuste-taga-on-toomitte-ihu-ilu-ja-haalega-kutkestamine/

Ent

alged

on

KATRE

PÄRN (sünd

Eesti semiootik. Ta
miootika~ osakonna~
miootika

vikuks kokku ei tulnud.
teatavad käärid selle

va-

hel, millest kõnelevad stseenid, millest
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filosoofia.

Chicago Press.

paljulubavad, isegi kui kõik need ele-

on

Igavuse

Kirjastus.

mendid harmooniliselt toimivaks ter-

Filmis

lk 36–59.

Svendsen. Sealsamas.

Cultural

5

2012.

mis üks-

teisega ruumikitsikuses võitlevad.
olulisem

on

Logos, 2007,

Svendsen

oleks

rikkalikkus

omane

Lars

Tallinna Ülikooli

mõttelõngade abil üh-

Küllap

2

oma-

Vaadelda

rikkalik ja vastuoluline,

Modern Culture.

spetsialist.

25. IV

1982)

on

seõppejõud~ ja~ filmise-

on

Tartu

Ülikooli

MENT ARVUSTAB PUNKI
Tõnis Kark

„Enam kui elu”. Režissöörid: Taavi Arus

Freddy

„Enam kui elu". Režissöörid:

ja

Indrek

teerija:

ja

Indrek

Taavi Arus

Spungin. Operaator ja

Taavi

Produtsent:

Arus.

minutil.

taja: Julia Tomberg. Graafiline

Lõputiitriteks

mon-

noorem

Pille

seletama,

Rünk. Helirežissöör: Indrek Soe. Toimedisainer:

Martti Poom. Dokumentaalfilm,
portreefilm, video, värviline, kestus 72 min. ©All-

film.

Spungin.

Grenzmann.

Esilinastus 22. III 2018 kinos Artis.

kus siis

—

et

Tundub,

ärgates

punkar

selleks korraks läinud.
et kui

Kiur Aar ma

teha ladusaid dokke eesti
siis võivad

Indrek

Arus seda samuti.
sarnane

küsis

on? Pidin

Spungin ja
Ausalt,

käekiri, ja küllap

võib

lähiajaloost,
Taavi

suhteliselt

see

ongi

see

hetkeseis meie dokumentalistikas, kus
Mina

vaatasin

Spungini-Aruse filmi

esimest korda koos
see

olla

võiks

mingis

lastega. Arvasin,

mõttes neile

ja huvi pakkuda

—

kuuene kui kaheksane
tumuseks

magama

õpetlik

mõlemad,

jäid

filmi

et

minu

nii

pet-

seitsmendal

nii, nagu

gi

meenutatavast

peavad

konkreetse äratundmiseni

vanemad

vaatajad, nõnda peab

õppetunni
lik. Eks

see

saama

ka kooliealine

vist ongi võti

—

min-

jõudma
oma

pub-

õpetada ja

tuletada meelde. „Enam kui elu" sobib
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„Enam kui elu”. Nooruke

Psychoterror:

Lauri

„Uims” Leis, Freddy ja Margus

„Müül” Müil.

seega

kui

täiustama

nii

kasvanute ringi.
Filmi

algus polariseerib silma ja

sekundi

dumist

—

näidatakse kol-

kaupa pungimüra vahel-

fredjüssiliku

varasuvise vai-

kusega

metsas. Psychoterrori Freddy
kogub saunaviha tarbeks noori kase-

oksi. Ta

on

keskealine tõsine taat

serjooznõi-palažiitelnõi
va

sauna

mõeldud

tulevikuks
on

—

selleks

—

lagune-

—

trepil. Saunaviht,
mitte

mis

pole

õhtuks, vaid

sügisel hea

võtta

—,

taotluslikult kõike muud kui rebel.

Looduse vaikus ja ilu igavus vahelduvad

alguskirjade alla

destruktiivse ja

lauluga
duses

—

keevitatud

kõrvakargava punk-

absoluutne harmoonia loo-

vaheldub

näidata,

matu

anarhistliku

naivistlikus laadis,

on

rast, et

—

Edasi minnakse

punki

küllap sellepä-

samas

oleks või-

ennast

Freddy kannul (S)

otsima

tutta-

saame

—

vaks Psyhhoterrori bändiliikmete Lauri

Leisi (bass), Sven „Mozg”
(kitarr) ja Sven Libaga (trum-

„Uims”

Kimmeli

mid) ja umbes sajakonna mulle tundjoodikuga…

matu

„Pean
aga

lugu kõigist

nende

ainult

jaoks

jaoks

keelpill
on see

[punk]

film

manni

oma

pillimeestest,

see

kõik

ikkagi

löökriistad.
aga kogu

mu

nagu oleks

vormilt

portree,

elulooraamat,

sõnad:

Freddy
oma

on

või

Esialgu tundub,
see
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punk

animekeelt, olnuks värskem.

peategelase loomingulises paralleelehmatasin.

nii on

nud ju kasutada Tommy Cashi videote

kisaga

muidugi

en-

liigendub

montypythonlikult hästi. Joonistatud

maailmas.

Ehmatasin küll,

või või-

filmi autoritel

on

nustatavalt animeeritud ja

kõrvaga tajutavat
me

Kõik, mida pildiliselt raske

kooliprogrammi

lõbustama õhtuse ajaviitena täis-

Minu

elu.”

kogu

Freddy Grenz-

liikuvate

nagu neid

piltidega
tänapäeval

noorematestki

gub,

läbi

et

tehakse.

Lõpuks

sel-

Freddy portreteeritakse

punki laiemalt.

püüdlusest, soovist,

et need žestid ei

tohiks šokeerida, et selle asemel nad
ühtäkki lihtsalt

on

kohased. Et nad toi-

mivad moraalse katalüsaatorina
Mis

on

Punk

Punk?

siis

individualistliku anarhismi

on

ala-

liik, subkultuur, mis väljendub muusika,

filmikunsti,~ kirjanduse~ ja~kujutava~ kunsti kaudu.
Päris

Pungi harrastaja

on

punkar.

punkliikumise alguseks võib pidada

aastat 1974, kui New

hakkasid

Yorgi klubis CBGB

korrapäraselt esinema Ramones,

Television, Blondie ja teised bändid, kelle
musitseerimisoskus oli
hirõhk oli

Pungi

reeglina vilets; põ-

viitena

aegadele,

reserveeritakse päris
lisele
meie

obstsöönsusele,

mil

vägivallale,
millele

või

tõe-

iganes

pilk peatuma jääb (viletsus,

da, ebaõiglus, kõik ülejäänu),
te

—

ärritumine

sõ-

aga mit-

soengutele, ropendamisele, valjule

muusikale või inetutele
matus

piltidele sobiJa kui sa se|---|
paigutuses.

da ei mõista, siis oled

sa

ära teeninud

solvamise.”1

pandud laulusõnadele.
eetilise tuuma

Mark Sinker
rida kasvas

kohta ütleb

järgmist: „Soov šokee-

välja hoopis utoopilisest

Ainuke

punkar hoovi peal

Esiteks ei saanud

ma

kohe

aru,

miks

Spungin ja Arus just Freddy välja

Müül, Uims ja Freddy the Killjoy: „Sajast 99 asja

on

vastikud.”
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valisid. Indrekut veidi tundes ja
tema muusikat

miselt

punkaritel. Minugi iidoliteks olid need
teised.

elegantset kunstnikku austades

teadsin

et siin peab olema minpedagoogiline konks. Mul-

ma,

kaval

gi

nii

ja teda ennast kui äär-

le tundus, et ta tahab

midagi rahvale

näidata. Tahab, et välk

lööks

maasse

Kuulsatest
eestlase

Lapsena teesklesin peegli
et olen

Trubetsky. Noh,

ja keldrikakandid kivi alt laiali sibak-

lihtne. Laulsin

sid. Soovib ehk

Istusin metsas

selgitada punkliikumi-

olemust: …not dead!

se

ikkagi Freddy? Ja

Aga miks

mitte mõni

siis

„kuu-

Ma lihtsalt ei usu, et fil-

lus

punkar”?

mi

autorid tahavad lihtsalt tutvusta-

da

inimestele

ansamblit

punkrocki

tud

illegaalse

dusid

tema

lauldes,

ees
see

oli üsna

kassette kaasa.

naabripoisilt

oma

mootorratta

oste-

seljas (puu-

registreerimisnumber, ülevaa-

tus, kindlustus ja minul endal
vastavaid

polnud

lube) ja lugesin „Ingleid ja
et olen ise

kangelasi”. Kujutasin ette,
üks neist. Tõmbasin isegi

Psychoterror.

keskmise

punkaritest

jaoks

varastatud suitsu.

ema

Trubetsky

tagant

raamatu

Profileeriks, ah?

kangelased olid sageli väga jõhkrad ja

Mulle tundub, et filmi autoritele võis

resoluutsed

Freddy näida parima punkari tüpaaži-

di ikka kohe moemehele

na,

kirjeldamaks punki kui sellist
natuke kuri, tulise

on

Kindlasti
samas

on

ohtlik

ta

jääb mulje,

hakkaks. Ja

väga on?
tumatu

—

jälle

hingega

—

et

ja ootamatu,

õige hõlma ta ei

kes

Igal juhul

—ta

mees.

on

„elusalt kätte

see

siis ikka nii

ta üksik
ei

ja sõl-

anna”-tüüp.

Tekitab imetlust ja hirmu. Veidi oli filmis ka

jumalajuttu,

see

oli

tegelikult

Oh

sa…

Ta

on

kui

midagi oli,

juba

ise

siis pan-

jalaga näkku.

täielik anarhia.

—

rast oli mul

Trubetsky

—

Millegipä-

siis selline tunne, et

midagi sellist

ei

teeks.

ju romantik, aadlimees. Pehme

südamega intelligent.

Nomineeritud

kultuuritegelane, kirjanik ja luuletaja.
Kõike muud kui outcast, trikster, nõid,
Lisaks oli Trubetsky minu
šamaan.
jaoks tollal asendamatu ka lihtsalt kas

varakristlikult sümpaatne. Põhimõtte-

või

selleks,

liselt

eest

kõigist muusikaedetabelitest välja

on

ta nagu elus kõike näinud ise-

seisva hulkuva kassi

koondportree

küüned, hambad ja nägu
Tüli norima

pole

arme

—

täis.

mõtet minna.

eriti

midagi

arvata.

„Seitset vaprat”

2Quick Start iga hinna

tõugata.
Võtame või härra Villu Tamme
tema

osanud peategelasest
Ma
ise ei
Freddyst kui muusikust teismelisena

et

—

oli minu silmis maast-madalast

vaat et laulva revolutsiooni

kangelane:
punkpoeet, filosoof, teadlane. Ja lisaks
veel humanist,

põhimõtteliselt midagi

vaadates oli mul alati hea meel, et ta

Karl Robert Jakobsoni sarnast. Pungist

laulud

rääkida võiks tema

rast

nii

lühikesed olid

—

enne

ja pä-

Psyhhoterrorit olid sageli niisugu-

Freddyst korda-

des rohkem. Ja temast endast kõneldi

sed bändid, kus olid taustaks väga ke-

aupaklikul sosinal.

nad tantsulised kavad.

Või siis Merca
luuletaja ja näitleja Varblase kohviku eest, vabaduse

Ehk siis võib-olla
ki

Spungin ja Arus

le

tuginedes,

—

sellepärast tegid-

filmi

just Freddy-

et massimeedia

on

lask-

nud staaridena rohkem õitseda teistel
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tuul. Austasin teda kui
minu silmis

ja juba

mu

on

ta

teisitimõtlejat;

ilma mööndusteta

varasest east olnud

sama

„Enam kui elu”.

Kaader filmist

lugupeetav kui kunagine poliitvang
Lagle Parek.
Nad olid kõik

ühiskonnategelased,

arvamusliidrid.

silmad

lahti teinud. Mina vahetasin

pilgu temaga ja
gu minu

Siis olid veel tundmatud

hakkas

Minu esimene

punkariga

isiklik vahetu kontakt

toimus Tartu

astumiseksamite

Ülikooli

sisse-

ajal Toomemäel. Olin

tult

oma

te, kes

ma

ja apteegi
suure

tehtud.

premeerin

ennast Raeko-

pagariärist ostetud

sooja lihapirukaga. Mõeldud-

Lihapirukas õlipaberisse

situna kenasti

käes,

mäs-

ronisin Toomele

ja

valisin eine võtmiseks pargipingi Tähetorni vastas oleval mäeveerul,

tega raekojale.

Teate

küll,

see

vaa-

on

linnaplaan suviselt Toomemäelt,

see

mi-

poole
püüdlikkuse ja tohusamm-

toometee kruusas teed otsimas. Kui ta

tumiseks korraldatul kollokviumil ja

vastast

Johnny

minu

aeglusega lähenes ta mulle

jõudis

et

pil-

haaval, kindlalt ja kobamisi, varbad

just käinud usuteaduskonda sisseasmõtlesin,

aegluubis

liikuma. Ülima

punkarid

omakorda

täiesti käsitamatut.

midagi

tus

Rotten

tema

lihapirukaga ja seejärel juh-

venivas kadraažis minu et-

teda tummas lummas ainiti

vaatasin, varjas ta viimase ponnistusega

oma

kukeharjapead kuklasse ajades

lotmanisaate vaate
ootamatult
näen, sul

on

raekojale ja lausus

elunäinud

häälel:

„Ma

pirukas”, ja

sirutas

samas

käe selle järele. Lasksin sündida kõigel
järgneval täieliku enesestmõistetavusega. Mult võeti

pirukas,

ma

ei haka-

nud vastu ja olin sellest vaimustuses.

da näidati omal

ajal Juri Lotmani teleloengu „Jutustusi vene kultuuriloost”

Siiani mäletan. Kohtumine tundmatu-

kirjutuslauavaatele vahelduseks. Igal

elevil siis ja olen siiani.

magas teisel pingil, minust parekeegi Johnny Rotteni moodi noor-

juhul
mal

sand, kes oli
nenud

minu

saabumisega kaas-

lihapiruka lõhna peale kenasti

ga,

inimesega teiselt planeedilt. Olin
Samal

kombel,

ainult

plaanis, käitusid barbarid
peeriumiga.
mine

Niisamuti

suuremas

Rooma

im-

tegutseb kesk-

enfant terrible keskmises tsivili-
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Freddy ja

Villu. Punk is not dead.

seeritud peres ja talle antakse andeks.

enamasti ei viitsi tööl käia

Miks? Ma ei tea. Thats all

ikka veel

shrimps
Kuna

„Forrest Gump”.

—

peab

tegelikult rohkem

ma

pungudest

ti

know about

I

ei

teadnud,

siis kas

eri-

arvame, et

töötama

has ja

ajal,

selleks ette nähtud ko-

tõsine

töö

kuigi jah,

—

korralik inimene

nägu

peas,

mitte miski

see

ongi

filmi autorite suur plaan teha
punk puust ja punaseks läbi selle tõe-

siis

ikkagi

lise ja ametlikult tunnustamata

hüve tootmine ühise eesmärgi

polegi

kandja

Pärast filmi vaatamist soovitan kõi-

gil esitada endale küsimus: „Kellele
Minu vastused

vaja punkareid?”

siis miks

on

lide
et

Kõigepealt muidugi kõigile neile,
kes neid tunnevad.

li

samuti

Kõigile neile, kes
Ken

nagu

skangpoomija Fass: „Viga

et mitte miski ei loe

dagi ja miski
vaata seda
mise maha
on

seest

silmas

muu

kõike,

see

on

selles,

mina ei loe mi-

ei loe ka

kõik

jätnud. Kõik

kadunud, saad

midagi. Sa
on

särts

sa aru

välja öelda,

et

tema

mingi

sot-

raames

Aga kui olla punk ongi paltäitumatu soov,

mitte maksta nende

kandjale väärikat

mõni

on

just
Mis

julgeb.

norm

Kust

ideaa-

tasu selle eest,
me

võtame, et

ei ole hea? Kes seda dik-

teerib? Kas meie ise

peaksime diktee-

rima? Või teeb seda anonüümne

tra-

ditsioon, huvigrupid, arvamusliidrid?

Turumajandus ütleb,
lust, tuleb kaupa

et kui

toota.

on

nõud-

Kõigile neile,

ja hoog

usuvad, et õige punkar toodab
hüve, panustab ühiskonda ja väärib

mis

auga

ju luge-

ma

pean.” Kõigile neile, kes julge-

vad avalikult

122

—

Campel-

töö? See

jude salajane unistus,

on

järgmised.

on

et

muu.

püstitatud ülesande täitmine,

ja nimel.

Freddy.

arvavad

siaalselt

ja

ja

see

me

keegi

kes

tasu

palk!

selle
näol

vaeva
—

hüvitamist

kehtestatagu

õiglase

punkari-

Freddy vihjab filmis samuti,
lik

küsida esinemise eest

on

et

õlut ja suitsu. Peaks olema elementaaret kunst ei ole tasuta või enesest-

ne,

mõistetav

tulevad

mida kunstnik omast

asi,

vabast ajast

teeb. Punkariks

olemist

paljud inimesed vaatama, just

nimelt „olemist” ja nimelt „vaatama”
—

mitte

isegi „kuulama”. Inimesed

seda, teavad,

et ei

saa

seda endale lu-

siis kas või selle eemalt

jälgimisega. See

on

hüve, mida punk-

kontserdi külastamisest saadakse.

Kõigile neile, kes usuvad,
mis

on

kole,

on

samal

soluutne piire eitav

lelegi
on

on

kole

aegu

ilus

punk

ajal ka ilus. Abmil-

pühendumine

see

—

vajame ühiskonna-

kõverpeeglit.

siis

kedagi

naeruväärse-

mat kui tõsiseltvõetav mina ise. Kar-

detakse narri, seda, kes

ningas

on

karjub,

kõiki, kes peegelda-

psühholoogi

—

vad. Äkki

olen

ma

paljas?

Filmi finaalis alasti vette

punkari valem
vale
ma

on

—

sulle, mille peale

šokeeritud olla. Ja
kui elu.

sammuva

üks ette, kaks kõr-

— ratsukäik peeglis

näitan

et ku-

alasti; kardetakse audiitorit,

see

ehk tule,

sa

ei tohiks

miski võib olla

Ongi.

Viited:
1

Punk.

—

https://et.wikipedia.org/wiki/

Punk, 25. IV 2018.

on

ka kole… ja üht-

on

viib

su

väljapoole

keharammu ja vaimu.

enese

Mõnikord ei ole

enam

tegelikult väga kole, tippsort

kole ja õige

me

peeglit, kui vaja

et see,

akadeemiline ballett

—

na

ta-

havad näha vabadust, nad ihaldavad

bada, ja lepivad

Tõepoolest,

piin-

pirukat,

kirjuta punkluulet, vaid

Freddy

on

Triksterikoletis/-kaunitar

ise

su

ei

punk.

alati lõh-

on

kuv ja purustav; kandja keha
keseks ja vaim vaeseks.
olla ainult
sure.

jääb väiŠamaan saab

kes selle kätte maha ei

see,

Tegelikult kõik alateadlikult

vad seda ja kardavad.

olemas ühiskondlik avalik
muidu kärvaks meil

arvamus, et

enamus

šamaani-

kandidaate lihtsalt esimese paari
ta

jooksul maha.

—„ah, kui hea

Nõia elu

on

tea-

Sellepärast ongi

aas-

ongi õudne

olla nõid!”

ainult laulus. Sa lihtsalt ei

on

saa

tõsi

kuigi

kaua teeselda, et oled leidnud tarkade kivi. Freddyl on see vist olemas. Ja
Spungin on seda märganud.

neile,

Kõigile
Freddy

kisittujaid

ei

kõik varsti à la

sellest,

meeldib

et

oleks, siis räägiksidki
viipekeeles. Piisab neile

davai, rabootat, rabootat…”

Freddy naerab ja tal
täiesti

kellele

sõnum filmist: „Kui neid pur-

on

minu meelest

õigus.
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Maikuine
on

sünnipäevalaps Meelis Orgse

Eesti üks

pühendunumaid barokkviiul-

Led
huviga hoopis levimuusikat
Zeppelini, Deep Purple’it, Rolling Sto—

dajaid, kes väisab lavasid nii barokkorkest-

nesi

rite kontsertmeistrina kui ka ansambli Flo-

techno ja drum’n’bass.

ridante solisti
paar aastat

viiulit

Meelis

õpetanud barokk-

ja -vioolat Eesti Muusika- ja Teat-

riakadeemias,
test Eesti

kes

ja eestvedajana. Viimased

on

on

sest ühtlasi

on

ta üks

vähes-

professionaalsetest muusikutest,

akadee-

omandanud vanamuusikas

milise hariduse.

ja biitleid. Seejärel tuli diskohuvi,

Tallinna Muusikakeskkooli 10. klassis

organiseeris

Toomas

Hän-

Kapten

deli „Messia” mõned kontserdid Soomes,

sealt sain uuesti tugeva barokiim-

pulsi. Samal ajal oli meil muusikaajaloo
õpetajaks Heidi Heinmaa, kes mängis
tunnis

lest

mil-

CD-plaatidelt barokiesitusi,

ma

vaimustusin.

see, et

Alustasid lapsena „tavalise” viiuldajana. Millal tekkis sul huvi barokk-

kontserdid,

muusika vastu? Väikese

sa

kuuenda korruse Mustamäe korterist

ilmselt veel teadlikult ei unistanud

klavessiini alla ja üles tassimas. Nii jäin

poisina

päris algusest peale kõik ausalt

rääkida,

ära

alustama sellest, et

siis pean

minu vanemad olid vanamuusikahu-

vilised

klaveripevanamuusikaharrasta-

[Meelise isa

dagoog ja innukas

on

tuntud

kaasa

Musicuses

teinud

abiks

meie

näiteks Mailu Sildosele, kes kutsus

ini-

mu

mängima Corelli Consorti, kui minust
oli saanud EMTA esmakursuslane. Ma
olin

muidugi hea meelega nõus,

soovisin

ja Lembit Orgse — S. F.] ja sõbrustasid
Hortus

Barokkorkestriga

siis käisin tal

silma orkestris kaasa teinud inimestele,

soolkeeltega pillil mängimisest?
Kui

kui isal olid Tallinna

Mõjutas ka

sest

väga barokkviiulit proovida.
Eestis sain regulaarmängida, mõned korrad

Kogu õpinguaja
selt barokki

mestega, kellega nad vahetasid plaate

aastas Corelli Consortis kammermuusi-

ja kassette. Kodus kõlas Bachi

kat ja mõned korrad Tallinna Barokkor-

sika, meenuvad
mängis

tema

muu-

kantaadid. Isa

kaheksakümnendate

aastate

alguses ka Paul Mägi kammerorkestris

kestris. Mailu Sildose ja Egmonti
käest õppisin stiili. Mulle olid

Välja

eeskujuks

kodusest kesk-

õppinud Läti barokkviiuldajad, kes käisid orkestris abiks. Samal

konnast mõjutusi sain. Kui olin viieaas-

ajal hakati mind kutsuma aeg-ajalt ka

klavessiini.

Küllap

ma

tane, lasid vanemad mul valida, millist

pilli

ma

mängida tahan. Mõtlesin küll

ka Hollandis

Soome
neil

barokiprojektidesse

—

toona oli

viiulimängijaist puudus.

ilusate sätendavate klappidega klarnetite

ja oboede peale,

aga valisin

ikkagi

viiuli. Viiulit mängis ka minu vanaisa.
Puberteedieas tuli

muidugi

vane-

Kas

sellega oli liisk langenud? Läk-

sid Eestist ära Sibeliuse Akadeemiasse

barokkviiuli eriala

matele vastandumine; ühtäkki pidasin

Pärast baka

barokkmuusikat

kasin tööle

tobedaks.

Kuulasin

õppima.
lõpetamist EMTAs hak-

hoopis ERSOs

—

mängisin
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seal kokku kaheksa aastat
tasin aasta aega
va

oma

ja harju-

—

sisseastumiska-

Sibeliuse Akadeemia barokkviiuli

magistriõppesse. Siis sai minust,

jah,

lombiast pärit tšellist Néstor Cortés,
kes

võtnud

on

eesmärgiks teha heal ta-

semel orkestrimuusikat.

Kentala õpilane. Ühe
Kreeta-Maria
hooaja mängisin ka tudengitele suu-

päeva tihedat tööd

natud Euroopa Liidu Barokkorkestris,

tööd

mida

juhatas Lars Ulrik

Mängijad

tu-

levad kokku üle Euroopa, et teha kolm
mega muusiku
on

mõne maailmani-

juhtimisel. Need koos-

olnud alati väga

inspireerivad.

Mortensen.

Nimeta mõni, kes
Sealt edasi viis tee Bremenisse. Mida

õpiaastad Thomas Aljuures? Olid ju selleks ajaks ju-

sind eriliselt tii-

on

vustanud.

andsid sulle

Neid

berti

hanie Paulet, Midori Seiler, Veronika

ba üsna vilunud muusik.

kud

põhjused kui ka
n-ö

nii

käsitööoskuse,

isikli-

kovsky…

kontakte

soov

luua. Kui Soomes sain kõva

kooli,

prantslanna Step-

Skuplik, Ryo Terakado, Dmitry Sin-

minekuks olid

Bremenisse

mitmeid:

on

praktilise

siis Bremen

peal. Thomas Alkõige rohkem paind-

Aga mis sind nende mängus köidab?
See, kuidas nad puhuvad elu igasse

oli nagu kirss tordi

detaili,

bertilt õppisin

musikaalsus ja rikas

likku kõlakujundust ja
tooni. Seal tuli

tilisi aineid

pehmet laulvat
õppida ka palju teoree-

renessansskontrapunktist

vanamuusikasolfedžoni.
näiteks

tegime hästi
—

Kirjutasime

barokkstiilis diktaate. Lisaks

palju kammermuusikat

mängijaid oli palju ja päevad olid

igasuguseid

proove täis. Sellele lisaks

õnnestus ka

väljaspool kooli orkestri-

projektides kaasa teha.
ja

on

sul

lab küll hästi! Sa oled ise ka siin Eestis

mis

Üsna

on

toimunud, mis

teoksil?

on

mitu korda aastas käin nii ühes

kui teises riigis mängimas omaaegsete

õpingukaaslaste ansamblites. Soomes
on
ne

ansambel

juht

on

Nylandia, mille kunstili-

klavessiinimängija

Häkkinen. Viimati mängisin

Mattias

nendega

kaasa Alessandro Stradella oratooriumi

„Ristija Johannes”, eelmisel sügisel

Händeli ooperi „Acis ja Galatea” ettekannetel.
Bremenis
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on

ainuke

peaaegu

rokkviiuli

Siiski,

paberitega ba-

mängija.
mind

enne

on

olnud Anu

Gehlert, kes õppis ja tegutses Hollanon

veel ka Melissa Jõesaar ja

Männi.

On sul
nii

oma positsiooniga seoses, töös
mängija kui ka õpetajana, mingi

suurem

Co-

missioon või aated, mida

jär-

gid?
Nii

ja

naa.

Püüan

hästi kui võimalik

tajana, toetada

oma

nii

oma

tööd teha

nii

mängija kui õpe-

õpilasi

—

rakenda-

da neid erinevatel kontsertidel

nii

so-

listide kui ka orkestrimuusikutena. Minu

missioon

on

barokk-keelpillimängu

ja vanamuusikaelu edendamine. Võib
öelda,

Bremeni Barokkor-

ongi
kester, nende kunstiline juht

mõttes ikoonilises staatu-

mingis

ses,

ju

praegugi soojas? Mis kooslused need
on,

südantsoojendav

Südantsoojendav soolkeele kõla kõ-

dis. Nüüd

Soome kontaktid

meeldiv

virtuoossus,

soolkeele kõla.

Terje
Bremeni

nende

et endast parima andmine

kuju

näitamine

mida

ma

ja

ees-

ongi põhilised asjad,

selle heaks teha

saan.

Kuidas EMTA
vastu

Tundub,

et

su

õpilasi kuulama
barokki

tuldud

on

oma

seda, kuidas nad

—

mängivad.

nad

Kuna

tegelikult teavad,

pealt kukkunu

rele mõelda. Mäletan, et kümmekond

tagasi, kui

aastat

hästi; keegi kritiseerima

pole tulnud. Pigem

mind

kaardivägi”

„vana

võtnud?

on

siis

kõik

mingit kuu

tunnet mul küll ei ole.

töötasin

paralleelselt

õpingutega ERSOs, olin rakkes hommikust õhtuni

harjutasin orkestri-

—

eriala

partiisid,

kammeransambli

ja

asju, barokkorkestri
eas

on

see

partiisid. Teatud

normaalne, peabki

ennast

panema, aga mida aeg edasi,

proovile

seda rohkem tuleb tahtmine süveneKuidas barokkmuusikahuvilised tu-

da, mingit asja päriselt teha, rohkem

dengid sinuni jõuavad? Miks peaks

kvaliteedile

üks

et saan mängida peaasjalikult barokkviiulit, kuigi mängin

viiuldaja üldse barokkpoogna ja

soolkeeltega jändama?
Eks nad ikka ise

on

mainimata

Reinut

jätta

tulnud, kuigi
Tepi

set tööd vanamuusikaansambli

jõuna.

Tema küll

jõudnud

on soov

ka

pilli,

õppe-

mitu

on

nimetame

ajal oli

tänapäe-

umbes

vastava

see

aas-

„moon

ajastu muusika

ning millele J. S. Bach ja W. A. Mozart

kirjutanud
normaalne

inimene

piv

tutvust

meistriteosed. See

viiuli arenguteest ja

mingit põhjust, miks üks õp-

ei näe

ma

oma
osa

ei

peaks barokkviiuliga

viiuldajakarjääri peale

oma

mõtled, siis kuhu

jõudnud?

argipäev.

midagi

on

et

ar-

gipäev hõlmab näiteks hommikust
õhtuni

orkestripartiide ettevalmista-

mist?
Et

proovid läheksid libedamalt ja disaaks

rigent

muusikale

pühenduda,

tuleb mul kontsertmeistrina vähemalt

„lõuaalustele
de

pillidele”

proovi-

enne

algust poognastrihhid peale

Seda tööd ei ole just ülearu
mased kolm

suve

Haapsalu

panna.

palju:

vii-

vanamuu-

sikafestivali orkestris, ansambli Voces

tegema.

sa

meeldiv

Kuigi viimasel ajal tuleb ette,

Musicales
Kui

minu

on

tudengit, kellel

ju
dernne”, ainuvõimalik pill, millele

on

Barokk

erilist.

tail 1600–1800. Tol

on

meelega ka tavalise viiuliga hilis-

aga sedakaudu

mis oli kasutusel

kirjutatud kogu

hea

romantilist ja tänapäeva repertuaari.
Tavalise viiuli mängimine

barokkpille tundma õppida.

Barokkviiuliks
val

saa

pühenduda. Praegu mul

privileeg,

tegeleb modernpil-

lidel mängijatega,
minuni

ei

tänuväär-

on see

sa

oled

praeguseks

On sul täitumata

unistusi,

muti

aastalõpukontsertidel,

EMTA barokkorkestri

sa-

projekti-

des. Peale strihhide tuleb mul siis ka
orkestri keelpillikoosseis kokku panna.

ambitsioone?

See

Mul vist ei ole selliseid traditsioonilisi

lelegi teisele seda lükata

on

tore töö, aga võtab aega
praegu

—

kel-

pole.

muusiku ambitsioone. Oma elus olen

pidevalt sellises faasis, kus mulle
dub,

et

gust

aru

tun-

just nüüd hakkan viiulimän-

mist, siis

saama.
see

Mis

tunne

puudutab õpetaon

sama

—

kogu

aeg avanevad n-ö uued väravad.

Võib-olla
on

on

põhjuseks

praegu rohkem aega

see, et

Kuidaskõikneedrollid
solist,õppejõud, kontsertmeister, orkestrant
—

—

kokku sobivad?
Mulle meeldivad kõik need ametid,
see

mul

kõige üle jä-

on

minu

natsioon.

jaoks loomulik kombi-

Ehkki

ma

pole üheski rol-

lis maailma parim, tulevad mul kõik
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serdid. Ma
mulle

tegelen küll barokiga,

aga

meeldib ka hilisem muusika

kontserdil käimine

on

tore

—

vaheldus

igapäevatööle. Lemmikheliloojat mul
ei

ole, kuigi kõige kõrgemal

lilooja

asuv

he-

jaoks siiski J. S. Bach.

minu

on

Mulle meeldib kuulata ka Vikerraadio

ja KUKU Raadio välispoliitika ja ajaloo
saateid.

Meie reisidelt

on

mul meeles, et sul

enamasti ainsana kaasas ostetud

on

reisijuht ja hommikul
koitu

pühid

sa

väärsusi. Kas

enne kukke ja
juba mööda vaatamis-

see

on

varjatud ajaloo-

huvi?
See

on

üsna avalik

ajaloohuvi, jah,

juba väikesest peale.
graafia, poliitika

—

Ajalugu,

geo-

need valdkonnad

huvitavad mind.

Oled

sa

religioosne?

Oleneb, mida religioossuse all silmas

pidada. Mul pole mingeid asju, mida
endale tabuks oleksin kuulutanud,

ma

ehk

aga

tähtis

on

ümbritsev maailm

poolset, kõik

on

see

mõte, et

kogu

pole midagi väljas-

üks omavahel seotud

kõiksus. Maailm

iga
Harri

inimene

da üksinda, vaakumis. Kõik inimesed,

Rospu fotod

kellega
need

asjad, vähemalt

tes, suhteliselt hästi

on juba nii loodud, et
vajab teisi, keegi ei saa ela-

minu enda

arva-

välja.

ma

elus kokku puutun,

minu saatusest.
mas oma

Igal inimesel

sa

pilli ei mängi, mida

siis

sa

on osa

maail-

koht. Oma koha tunnetamine

teiste inimeste keskel

Kui

on

ongi

minu

jaoks

elu mõte.

teed?
Putitan

jalgratast ja

ku, kui ilma

on.

teen

jalgrattamat-

Enamasti üksinda

olen iseenda peremees, ei pea

järele

ootama. Vahel ka

—

kellegi

sõpradega.

Üritan ka kontsertidel käia

—

vaa-

Aga Floridante?
Noh,
üks

see

igati

meie

kõigi kokkusaamine

positiivne

Mulle tundub, et meil

on

väga oluline roll täita.

tan üle erinevad vanamuusika kontser-

did, ERSO ja Tallinna Kammerorkestri,
samuti
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modernviiuldajate klassikont-

on

kokkusattumus.
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