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  24. ja 25. oktoobril kandsid Tallinna Muusikakeskkooli abituriendid ette Mozarti ooperi “Bastien 

ja Bastienne“. Selline ettevõtmine oli kahtlemata vaevanõudev. Kunagi varem pole TMKK ajaloos 

õpilased lavastanud ooperit ja ei või iial teada, millal tuleb järgine kord.   

  Enne etendust näidati publikule tutvustavat filmi ooperiidee tekkimisest ja lavastuse valmimisest. 

Seal selgitati ka, miks valiti esitamiseks just “Bastien ja Bastienne“. Oma arvamusi ja mõtteid 

avaldasid videos ooperist osavõtnud, sõna said lavastaja Anna Maria Kaarma, lauljad Heldur Harry, 

Liisi ja Hains, kontsertmeister Hans Christian ja paljud teised. Igatahes oli video heaks 

sissejuhatuseks ja meeleolu loojaks. 

  Mozarti tuntud Singspiel “Bastien ja Bastienne“ on armastuslugu peategelaste vahel. Algul hülgab 

poiss oma kallima, loo lõpuks aga leiavad noored südamed taas üksteist. Suurt osatähtsust mängib 

selles etenduses ka võlur Colas. 

  Tegelaskuju Bastienne on äärmiselt heasüdamlik, siiras ja meeldiv. Bastienne`i laulis Liisi Promet. 

Kohe, kui ta lavale ilmus, jättis ta väga südamliku mulje. Tema esitus oli veenev ja hingestatud nii 

muusikaliselt kui ka näitlemises. Liisi sobivust rolli mõjutas ka tema välimus: armsad lokkis 

õlgadeni juuksed, loomupäraselt siiras naeratus, sihvakus, linasest riidest valge lihtne kleidike jne. 

Tema hele kandev hääl sulandus hästi orkestriga, hästi sobitus see ka Bastien`i rolli mänginud 

Heldur Harry häälega. Nii pettumus kui ka kirg olid Liisi esituses hästi välja toodud. 

 Ka Heldur sobis oma rolli. Uhke ja kindel hoiak oli tema näitlemise suureks plussiks, nii nagu 

Bastieni tegelaskuju ette kujutada võiksime. Veel tooksin esile tema väga eriliselt kauni ja mahlase 

vokaali koos tiheda vibraatoga, samuti selge diktsiooni. Siiski märgiksin, et tema kurvastushetked ei 

tundunud mulle nii tõetruud kui Liisi omad. Rõõmumomendid olid talle palju loomuomasemad. 

   Väga koomiline ja lõbus tegelane oli Colas, keda mängis Hains. Colas`  karakter andis loole 

rõõmu, sära ja mitmekülgsust. Hainsi veel väljakujunemata maheda tämbriga hääl ei jäänud sugugi 

teiste esinejate varju. Hains näitles vabalt ja usutavalt, tema positiivsus ja üldine hoiak olid 

märkimisväärsed ning lõpuks kujuneski tema Colas`t minu lemmiktegelane. 

  Ooperi lahutamatu osa – orkester – mängis üldjoontes täpselt ja hästi fraseeritult. Siinkohal 

sooviksin tänada ka suurepärast dirigenti Henrit, kes juhatas väga hoogsalt, emotsionaalselt ja 

tundlikult. Vahepeal musitseerid orkestrandid siiski liialt valjult ja matsid paraku solistid enda kõla 

alla.   

  Muidugi ei saa mainimata jätta ka lavastaja tööd. Meeleolu oli looduslähedane, talupoeglik, lihtne, 

kuid väga tõetruu. Laval olid heinakuhjad, vanker ja puust lambad. See lavakujundus meenutas 



pisut vana eesti talurahva elamist. Lavastaja oli näitlejatele organiseerinud ka piisavalt liikumist, 

millega välditi  sageli esinevat “klaveri kõrval laulmise“ asendit. Märkimisväärne oli ka Liisi tants 

rehaga tema solvumishetkel Bastien`i peale. 

  Minu lemmikmomendiks kujunes Colas` nõidumisstseen, mis jäi meelde oma valgusefektidega, 

mida omakorda toetas orkestri liikuv ja emotsionaalne musitseerimine. 

  Äramärkimist vajab ka Marite Männi, kes kehastas Bastieni ja  hiljem Colas` kallimat. 

Enesekindlus ja ülim daamilikkus kuulusid Marite rolli juurde.        

Ooper võeti väga soojalt vastu. Dirigent, näitlejad, orkestrandid ja teised projektiga seotud 

kaheteistkümnendikud said suure aplausi osaliseks. Etendusega oli nähtud vaeva, rõõmu sellest said  

nii osalised ise kui ka pealtvaatajad. 

 


