
Pärnakas laulis Ukrainas 
“Saaremaa valssi”  

 

Laulja ja literaat Toomas Kuter rääkis, et sõitis Ukrainasse 

festivalile mõningase ärevusega, kuid kohal olles ta Kiievi tänavaile 

jalutama ei jõudnudki. 

Avaldatud täna kell 00:00 

“Kõik inimesed olid väga meeldivad, rahulikud ja kokkuhoidvad. Hästi helge 
helge tunne jäi kõigest sellest,” rääkis pärnakast solist. 

Ukraina rahvuslik operetiteater korraldas oma kahes majas teist aastat 
rahvusvahelist muusikafestivali “O-fest”, millel osales muusikuid tosinast 
riigist. 

Kuter esines Kiievis ja pealinna lähedal Butšas mitmel galakontserdil koos 
teiste külaliste ja rahvusopereti enda solistidega rahvusopereti orkestri 
saatel ja andis ainsana soolokontserdigi. 

Loomingulisel õhtul Ivan Kozlovski nimelises kontserdisaalis toimus 
kohtumine publikuga, kus Kuter esitas eri rahvaste romansse ja luges oma 
luuletusi, klaveril saatis teda rahvusopereti kontsertmeister Arsen 
Jakovenko. Pärnakast solistiga oli Ukrainas kaasas Paikuse kunstnik Tiina 
Ojaste, kelle romantilise alltekstiga maalid sobitusid väga hästi saali 
kuldsete lühtrite ja punase sametiga. 

Kuteri sõnutsi tõi tema soolokontserdi festivali lõpetamisel eraldi välja 
operetiteatri direktor, tuntud lavastaja ja festivali kunstiline juht Bogdan 
Strutinski, mis lõi eriliselt uhke tunde. 

Anu Jürisson 
anu.jyrisson(at)parnupostimees.ee
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“Kogu festival oli väga hästi korraldatud ja kohalikus meediaski kajastatud, 
kohal oli viis telekanalit, kuhu andsin intervjuu,” kirjeldas ta. “Kontserdid 
olid kahel päeval hommikust õhtuni ja päevad olid nii tihedad – liikusin 
vaid autost kontserdisaali ning saalist söögi- ja ööbimiskohta –, et seekord 
ma linna peale ringi vaatama ei jõudnudki.” 

Ukraina rahvusopereti orkestri dirigent Dmitro Morozovgi haakus Kuteri 
sõnutsi eesti muusikaga juba esimesest proovist suurepäraselt, koos kanti 
ette Raimond Valgre “Saaremaa valss”, mille partituuri just õiges helistikus 
muretses talle Pärnu linnaorkester. 

Loomingulisel kohtumisõhtul luges Kuter rahva palvel osa oma 
luuleloomingust eesti keeles, kuna väide, et see olla üks maailma ilusamaid 
keeli, oli kostnud nendegi kõrvu. 

“Mu loomingut on tõlgitud ka vene keelde ja lubati, et tõlgitakse nüüd 
ukraina keeldegi. Eks jääme ootama,” oli Kuter liigutatud. Ühtlasi esitas ta 
oma loomingust kaks laulu tsüklist “Armastusse minek”, mille Jüri Dmitriev 
on loonud Kuteri tekstidele. 

Lõppenud kuu tõi Kuterile ja Ojastele teisegi loomingulise reisi – Ukraina 
festivalile järgnes sõit Itaaliasse Gaetasse. Roomast ligemale 150 
kilomeetri kaugusel asuvas kuurortlinnas avati Ojaste maalide näitus Kuteri 
kontserdiga, kus pianistina oli kaastegev Peterburi laulja Mihhail Gavrilov. 

Pärnu Postimees Tasuline
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