
                                       

Karjaste armastuslugu  „Bastien ja Bastienne“     Tea Teesalu, X klass 

 

Wolfgang Amadeus Mozarti Singspiel „Bastien und Bastienne“ 

Noort armuvalus karjasetüdrukut Bastienne'i vaevab tundmus, et tema parim sõber ja armastatu 

Bastien on ta hüljanud mõne teise naise pärast. Nukralt karja juurest lahkudes kohtab Bastienne 

küla posija Colas'ga, kes talle Bastien'i tagasi saamiseks nõuandeid jagab. Kaugusest kuulevad 

Bastienne ja Colas Bastien'i lähenemist, mille peale karjasetüdruk minema tormab. Poiss 

tunnistab Colas'le, et tema teod on olnud valed, et Bastienne on tema jaoks ainus ning et ta 

kavatseb Bastienne'iga abielluda. Peagi saabub poisi suhtes täielikku ükskõiksust teesklev 

Bastienne ning algab tuline „armastan, ei armasta“ mäng. Kumbki kinnitab teisele, et teda sugugi 

ei vaja, kuid teineteisest lahkuda nad ei suuda. Selgub, et ükski jõud ei suuda noorte armastajate 

vahele astuda ning ühises õnnejoovastuses ülistavad noored Colas'd, tänades teda nõiduskunsti, 

tarkuse ja headuse eest.  

Osades: Bastienne: Liisi Promet, Bastien: Heldur Harry Põlda, Colas: Hains Tooming, 

linnadaam: Marite Männi, kunstnik ja lavastaja: Anna Maria Kaarma, etenduse juht: Henri Zibo, 

dirigent: Henri Christopher Aavik. 

„Bastien ja Bastienne“ on koomiline, lõbus ooper, mis räägib kahe noore armastusloost ning 

neile nõuandeid jaganud võlurist. Ooper on küll lihtsa sisuga, kuid sel on palju erinevaid tahke. 

Orkesteril on ooperietenduse õnnestumisel alati oluline osa. Muusikakeskkooli orkestrikoosseis 

oli üsna väike ning seetõttu kerkis iga väiksemgi viga väga esile. Pisut häiriv oli orkestri osaline 

ebakindlus, lisaks võis tunda õrnematel momentidel ebakindlust muusika kujundamisel. Samuti 

oli juhuseid, kus orkestrandid tulid liiga vara sisse või lõpetasid liiga hilja. Osalisi vigu tehti ka 

fraseerimisel: fraaside lõpud olid tihtipeale ära visatud ning uus mõte algas ebakindlalt. Kui 

nendest asjades üle vaadata, tegi orkester oma tööd väga hästi. Dirigent Henri juhatas väga 

entusiastlikult ja innustatult ning pingsamatel hetkedel andis orkester meeleolu ning tundeid 

mõjuvalt edasi. 

Näitlejaid oli antud etenduses vaid neli, kellest kolmel oli kandev roll. Bastienne oli naiivne, 

lihtsameelne karjusetüdruk, kes otsis armastust. Teda mängis sopran Liisi Promet, kes tuli oma 

rolliga hästi toime. Tema hääl oli särav ning kõlav, mis sobis lihtsa tüdruku partiiga. 

Näitlejameisterlikkus oli samuti suurepärane – näha oli tema enda tõelisi tundeid ning kirge. 

Bastien, keda mängis Heldur Harry Põlda oli püsimatu ning värskena mõjuv karakter. Tänu 

Helduri eelnevatele kogemustele mängis ta julgemalt ning paistis enam välja. Tema tenori ja 

Liisi soprani hääled sobisid hästi kokku. Helduri tämber oli täidlane ning kõlav. Lavastuse lõpu 

poole võis Helduri näitlemises tajuda pisut üle pingutamist, ta justkui unustas lavapartneritega 

suhtlemise ning kippus pisut liigselt soleerima. 



Colas, keda mängis Hains Tooming, oli samuti väga elav, huvitav ning ere karakter. Ta oli üsna 

koomiline sell oma välimuselt ning olemuselt. Tema roll andis näidendile palju värvi ning 

lavastus ei jäänud vaid tüüpiliseks kahe inimese vaheliseks armastuslooks.  

Lavastuse  kujundus oli lahendatud lihtsas stiilis. Laval oli heinavanker, puidust lambad, vana ust 

meenutav puulaud ning heinakuhjad. Väheste rekvisiitidega suudeti kirjeldada ümbrust ning luua 

vastav keskkond. Samuti tuleks esile tõsta lühifilm, mida näidati enne etendust. See andis 

ülevaate, kuivõrd suure kirega noored muusikud oma ülesandesse suhtusid ning milline oli 

ooperi valmimise protsess.  

Tooksin ka välja, et ooperi tegevustikust oli lihtsam teisel korral aru saada. Esimesel korral oli 

õhus tunda närvilisust ning see summutas veidi ooperielamust. Teine kord olid lauljad äärmiselt 

vabad ning nautisid end täiel rinnal. 

„Bastien ja Bastienne“ oli väga edukas noorte ettevõtmine, millega tuldi imeliselt toime. 

 


