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Rahvusvaheline muusikapäev Berliinis

Ootamatult sügiseselt vihmasel 
keskpäeval esines poolesajale tänu-
likule kuulajale Kärt Ruubel. Saksa-
maal tänaseks 8 aastat elanud ning 
veebruaris oma esimest sooloplaati 
salvestama hakkav pianist oli ürituse 
toetaja Steinway & Sons Berlin tiib-
klaverist ja väljapeetud ruumist sü-
gavas vaimustuses. “See on üks pari-
maist ja tundlikemaist pillidest, millel 
olen mänginud! Nauding!”

Mendelssohn Remise oli kunagi 
mõjuka pankuri ja filosoofi Moses 
Mendelssohni panga kassasaal. See-
järel kasutati seda kõrvalhoonet tõlla-
kuurina. Sellest ka prantsuse keelest 
tulnud nimi. Nüüdseks kuulub remise 
Mendelssohni seltsile, kes korraldab 
võlvitud näitusesaalis erinevaid kul-
tuuriüritusi.

Laupäevane kontsert oli Kärt Ruu-
beli esimene sooloõhtu Berliinis ilma 
orkestrita. Nõusoleku esinemiseks 
andis Ruubel Eesti Muusikanõuko-
gule sekunditki mõtlemata. Ja ta ei 
pidanud kahetsema: ta sai enda sõ-
nul esinemisest tohutult positiivse 
laengu. Berliini Eesti Kultuuriseltsi  
KAMA esimees Aira Paschke sä-
ras pärast kontserti rahuolust: “Mul 
on hea meel, et võtsin kevadel vastu 
projektijuhi Marili Jõgi ettepaneku 
korraldada koos muusikapäeva kont-
sert ka Berliinis. Tänane kontsert an-
dis publikule mitte ainult ülivägeva 
emotsiooni, vaid tutvustas berliinlas-
tele ka Eestit.” KAMA loodab sellest 
erilisest päevast luua traditsiooni.

Kärt Ruubel on esinenud mitmete 
orkestrite ees, samuti koos oma kak-
sikõest viiuldaja Triin Ruubeliga. Ta 
armastab oma repertuaari kuulsate 
heliloojate teoste kõrvale võtta ka vä-

hemtuntuid. Laupäeval esitatud kol-
mest teosest oli üks ebaharilik – J. J. 
Frobergeri “Lamentation sur la mort 
de Ferdinand III”, kuna see oli tege-
likult kirjutatud klavessiinile. Teised 
kaks olid tuntud ja paljumängitud:  
J. S. Bachi Prantsuse süit nr 2  
(c-moll) ja S. Prokofjevi klaveriso-
naat nr 7. Enne klaveri taha istumist 
tegi siirust ja sõbralikkust kiirgav pia-
nist ise lühikese kokkuvõtte oma ka-
vast.

Enne J. S. Bachi tegutsenud ja 
viimast mõningal määral mõjutanud 
barokksüidi looja Froberger oli Sak-
sa-Rooma keisri Ferdinand III isiklik 
tuttav, täites tihti viimase palvel dip-
lomaatilisi ülesandeid üle Euroopa. 
Ta pühendas keisrile mitmeid oma 
teoseid juba tolle eluajal. “Lamenta-
tion...” on kirjutatud pärast Ferdinand 
III surma (“lamentation” tähendab it-
ku). Froberger täitis ka oma loomin-
gut luues diplomaatilist ülesannet – 
oma arvukatel Euroopa-reisidel mit-
mete eri rahvuste muusikaga kokku 
puutununa mõjutas ta oma teostega 
sügavalt kogu siinset muusika aren-
gut. “Lamentation...” oli küll mõtlik 
teos, ent sinna metafoorina peide-
tud keisri “kromaatiline taevaminek” 
mõjus Ruubeli graatsiliste sõrmede 
all peaaegu kelmikalt.

Kindla rahuga esitatud Bachi tant-
suline Prantsuse süit nr 2 tundus ole-
vat pianistile mõnus puhkus. Rütmi-
kad osad vaheldusid rahulikega, aga 
sisemine metronoom hoidis kõik kuus 
osa ühtse tervikuna koos.

Kontserdi kulminatsioon oli nii 
kuulajate kui ka muusiku enda jaoks 
kahtlemata Prokofjevi  klaveriso-
naat. Oma sissejuhatuses oli Ruubel 

hoiatanud, et tegu on Teise maailma-
sõja ajal loodud teosega ja et esitus 
“võib minna valjuks”. Selle tehnili-
selt nõudliku teose meisterlik esitus 
ajas allakirjutanu ihu kananahale. B-
duuris kirjutatud 7. klaverisonaat on 
järjekorras teine Prokofjevi kolmest 
n-ö sõjasonaadist. Teos tuli esmaette-
kandele 1943 Moskvas saksa päritolu 
vene pianisti Svjatoslav Richteri esi-
tuses. Sõjasonaadid valmisid pärast 
seda, kui helilooja hea sõber lavas-
taja Meyerhold ja tema naine Stalini 
käsul mõrvati. Nendesse teostesse on 
Prokofjev sisse kirjutanud kogu oma 
ängi ja protesti. Saatuse irooniana 
sai 7. sonaat hiljem Stalini preemia. 
Sonaadi esimene osa mõjus ärevalt, 
keskmine kui hingepalsam – seda on 
ka võrreldud Schumanniga, kolmas 
osa näitas lausa džässi sugemeid.

Kärt Ruubel elas oma mängule 
kogu kehaga kaasa. Eriti põnev oli 
jälgida tema käsi. Ma ei teadnud, et 
ühte teost on võimalik mängida nii 
erinevate sõrmedega: küll konksus, 
küll pulksirgena, küll küliti – vasta-
valt dünaamikale. Mind on alati lum-
manud just oskus välja kanda pianot. 
Fortissimo tundub kuidagi jõukoha-
sem, eeldusel muidugi, et saadakse 
klahvidele pihta. Kärt Ruubel köi-
tis oma pianoga seda põhimeloodia 
ümber justkui mähkides ning piano 
ja forte kontrastidega. Ning sonaa-
di viimases osas näitas ta, kuidas on 
võimalik kõik kümme sõrme korraga 
panna akorde tulistama. Tõsi, läks jah 
valjuks. Aga see oli võimas ja vapus-
tavalt kaunis.

Kuulajaskond oli kirju – oli noo-
ri, oli vanemaid, kohalikku eestlas-

konda, sakslasi, baltisakslasi, lätla-
si, tänavalt sisse palutud juhuslikke 
möödujaid. Kuulama oli tulnud ka 
värskelt kultuurisaadiku tööd alusta-
nud endine Postimehe peatoimetaja 
Merit Kopli. Ta tänas ilusa kontserdi 
eest kohalikku korraldajat: “Kärt on 
vapustavalt andekas noor pianist, kes 
oma tänase kontsertiga hinge sisse 
puges. Mul on siiralt hea meel, et võt-
site selle toreda ürituse korraldada.”

Pärast kontserti küsis üks 3aasta-
ne muusikafänn Kärt Ruubelilt: “Kui 
kaua sa harjutasid, et sa nii hästi ju-
ba mängida oskad?” “Kuueaastasest 
peale. Ja praegu kolm kuni viis tundi 
päevas,” ei jäetud pisikesele küsijale 
mingeid illusioone.

Kärt Ruubel musitseeris suurepärasel Steinway klaveril endises tõllakuuris
Kuigi 1. oktoobril Berliini tänavatel ja ka Hauptbahnhofi perrooni-
del rongide saabumiste vahel musitseerinud viiuldajaid ja kitarris-
te oleks võinud pidada muusikapäevaga seotuks, siis on see selles 
suurlinnas siiski argipäevane nähtus ning esimene ametlik rahvus-
vahelise muusikapäeva kontsert Berliinis toimus Gendarmenmarkti 
ja Konzerthausi vahetus läheduses Mendelssohn Remises.

Pianist Kärt Ruubel mõjub klaveri taga väga jõuliselt. Foto: Arvo Wichmann

Muusikapäevade Berliini kontserdi 
üks korraldaja

Kadi Mustasaar

Euroopa Eestlaste Koor osales 
19.–23. oktoobril suurel rahvus-
vahelisel koorifestivalil “Can-
ta al mar” väikeses Kataloonia 
kuurortlinnas Calellas. Ebata-
valise lauljate “logistika” ning 
proovigraafikuga koorile pühen-
dati korraldajate kodulehel lausa 
eraldi artikkel ning suuri silmi, 
kuidas selline koor üldse eksis-
teerida saab, tegid paljud.

Koorifestivale on maailmas tuhan-
deid. Agentuur M&C Music Contact 
peakorteriga Fernwaldis, Hessenis 
korraldab aastas 14 Interkulturi fes-
tivali, mandritest on neil hetkel puu-
tumata vaid Austraalia. Valida saab 
konkursi ja täiesti pingevaba sõprus-
kontserdi vahel või kuldse keskteena 
esineda hindamiskomisjoni ees, kes 
annab lihtsalt soovitusi. Kategooriaid 
on palju – kooriliigi, professionaalsu-
se, lauljate soolise ja vanuselise koos-
seisu järgi, žanrilistes jaotustes kiri-
kumuusikast popini, folgist džässini.

6. “Canta al mar” festivalil osa-
les 45 koori 24 riigist. Uhkemalt olid 
esindatud Soome 7 ja Indoneesia 5 
kooriga. Meist vaid 4 aastat noorema 
laulupeotraditsiooniga Lätit esindas 
üks üliõpilaskoor ning sinimustval-
get lippu hoidsime ainult meie. Ko-
gemustega koorid osalesid mitmes 
kategoorias, meie lähenesime alga-
jatena asjale eestlasliku ettevaatu-

sega. Oletame, et tavaline Eesti har-
rastuskoor harjutab esmaspäeviti kell  
19–21. Lahutades jõulu- ja suve-
puhkuse nädalad, peaksid nad aas-
tas laulma vähemalt 80 tundi, ilmselt 
mõnes laululaagris lisakski. Euroo-
pa Eestlaste Koor kohtub mõnikord 
kaks, harvem kolm või rohkem kor-
da aastas ning reede õhtust pühapäe-
va lõunani ei ole füüsiliselt võimalik 
üle 15–20 tunni tõsist tööd teha. Isegi 
imestame, kuidas suutsime eelmiseks 
üldlaulupeoks omandada valikkoori-
de repertuaari.

Festivalikorraldajad ei saa anda 
igale koorile enne esinemist tundi-
deks ja päevadeks proovisaali. Mei-
le oli laulupesa hädavajalik, panime 
nii juba registreerideski kirja, kah-
juks majutati meid ikka hotelli, kus 
puudusid seminari- ja konverentsi-
ruumid. Harjutasime madala laega 
keldrisaalis sauna kõrval, kus oli soe 
ja niiske, akustikagi nagu saunalaval. 
Seevastu päris lava asus kinosaalis 
ehk n-ö kajamasinast tuli suurde kotti 
ümber kohaneda. Samas “kotis” toi-
mus ka meie sõpruskontsert, sest ilm 
keeras vihmale ning kõigil pole laulu-
pidude karastust. 

Kui peadirigent Kalev Lindal fes-
tivaliidee välja käis, oli paljude esi-
mene mõte “tore, aga kuidas, kui nii 
harva laulame”. Mõtlesime järele ja 
otsustasime, et kui juba, siis konkur-

sile. Vahetult enne festivali selgus, et 
folklooris oli suurim konkurents – 17 
koori. Jäime siiski hõbediplomiga ra-
hule – maailmas on nii meist palju pa-
remaid kui ka kehvemaid koore. Oh, 
oleks vaid laulvaid mehi rohkem, eri-
ti neid itaalia häälepaeltega! Meie nii-
gi vähestest tenoritest sai Calellasse 
sõita vaid üks ning ühe “laenasime”  
Haaslava Meeskoorilt juurde. “Tul-
jaku” soolot “Pulmapidu ülitore…” 
esitasid 2 tenorit vs 20 alti!

Oli olukordi, kui peakorral-
daja Pünktlichkeit jäi kohalikule 
manjana’le alla, aga huumoriga saab 
kõigest üle ning lõppkokkuvõttes oli 
see väga vahva reis. Festival algas 
rongkäiguga läbi linnatänavate ning 
lõppes ühise paellasöömisega. Tihe-
da kontserdikava vahele mahtus reis 
Barcelonasse, jahedavõitu ilma kiuste 
kasutasid lauljad aktiivselt võimalust 
lainetesse heita ning õhtuti oleks tants 
kestnud kauemgi, kui ette nähtud.

Euroopa Eestlaste Koor 
festivalirebastena Kataloonias

Anneli Aken 

Euroopa Eestlaste Koor 
asutatud 2007 ●
dirigendid Kalev Lindal (Varbuse)  ●

ja Elo Tammsalu-Schmitz (Aachen)
järgmine laululaager 27.–29.01.  ●

2017 Bonnis ja 28.–30.04.2017  
toimub Amsterdamis suur Eesti  
muusika pidu KÕLAVÖÖ 2

www.eestikoor.eu ●

koori projektijuht

Foto: Hartmut SchmitzEuroopa Eestlaste koor teel esinema. 

Euroopa Eestlaste Koor lauluhoos. 
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