
 

 

Therese Raide pärand 

July 8th, 2013  

Täpselt kuu aega tagasi, 8.juunil 2013 lahkus meie hulgast teenekas pianist, 

kontsertmeister, vokaalpedagoog ja laulja Therese Raide. Suurepärast inimest mälestades 

ütleb mõned mõtted oma õpetaja kohta Toomas Kuter. 

 

Therese Raide Taevi konkursil Pärnus. Foto Ants Liigus 

1921.aasta 19.veebruaril sündinud Raide suutis oma pika, loomingulise, värviküllase ning särava 

elu jooksul korda saata sedavõrd palju, et kohati tundub see ühe inimese puhul uskumatuna. 

http://blog.maaleht.ee/parnumaa/?p=56811
http://www.kuter.eu/en/?Gallery:2012:Therese_Raide_91%2C_19.veebruar_2012_Tallinna_linnateater
http://www.maaleht.ee/
http://blog.maaleht.ee/parnumaa/wp-content/uploads/2013/07/Therese-Raide-Taevi-konkursil-Pärnus.-Foto-Ants-Liigus.jpg


Lõpetanud kahel korral Tallinna riikliku konservatooriumi, olles Estonia teatri isikupärase 

karismaga operetisolist, jagades rohkem kui kolmekümne aasta jooksul muusikalist tarkust 

paljudele eilsetele, üleeilsetele ja tänastele Eestimaa muusikatippudele, jäi ta kuni lõpuni 

särasilmseks, heatahtlikuks ning andekaks artistiks, kes suutis võluda iga saali, milles ta oma 

kellukest meenutaval häälel särada lasi. 

Therese Raide täht on sedavõrd kordumatu, et aja jooksul legend temast aina suureneb – läbi 

tema muusikalise pärandi, läbi õpilaste ning läbi uute sündmuste, mis tema nimega seotuks 

jäävad. 

Raide oli sageli tegev Pärnus. Alates 1996.aastast osales ta kontsertsolistina kõikidel Klaudia 

Taevi nimelistel rahvusvahelistel ooperilauljate konkurssidel ning Pärnu rahvusvahelisel 

ooperimuusika festivalil PromFest, pälvides alati nende maailmamainega muusikute tunnustuse 

ning siira imetluse, kes meie festivali ja konkursiga läbi aegade seotud on olnud. Tema viimane 

esinemine Pärnus toimus 11.juunil 2011 Ammende Villas Klaudia Taevi mälestusõhtul. Kaks 

aastat hiljem, 13.juunil 2013 süütasime Taevi mälestusõhtul küünla ka Therese Raidele. 

Selle väärika, värvika ning nooruslikult muretu daami kõiki loomingulisi tipphetki üles lugeda ei 

jõua ja see nõuab teaduslikumat lähenemist. 

Alles hiljuti nägi ilmavalgust Helina-Victoria Kruubi poolt kirjutatud ning kirjastuse SE&JS 

poolt välja antud biograafia „Unustatud operetipärl Therese Raide“, mis võtab suurepäraselt 

kokku oluliseima, mis proua Theresega seondub. 

Olgu veel lisatud, et aastal 2002 kirjutasime koos Andranik Kechekiga spetsiaalselt Theresele 

mõeldud muusikalise muinasjutu „Ununenud muinaslugu“, mis Helle Vendi produtseerimisel 

ning Sindi gümnaasiumi kaasabil lavale toodi ning mis Eestis märkisväärselt palju tähelepanu 

äratas. Tollal 81.aastane Therese oli selle muusikali kangelanna. 

Eelpool on mitmel korral kõlanud fraasid unustatud ja ununenud. Kuigi need fraasid on seotud 

Theresega, ei iseloomusta need proua Raidet mitte mingilgi moel. 

Tema täht jääb särama ning paneb tulevikus aluse nii mõnelegi uuele Therese Raide nimega 

seonduvale üritusele – see ongi üks osa Therese Raide pärandist. 

 

Urmas Saard 

Pärnumaa blogi pidaja 
Kontakt: urmas.saard@maaleht.ee 

mailto:urmas.saard@maaleht.ee

