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Inspiratsiooni kordumatus
Ammende villas

Ammende villas lõppenud ooperifestival “Muusika ja maitsed”

pakkus nelja õhtu jooksul kauneid elamusi.

Festivali peaesineja oli Milano ooperiteatri La Scala kauaaegne
primadonna Denia Mazzola Gavazzeni, kes oli ühtlasi ooperipäevade
kontsertide lavastaja, kunstnik ja kostüümide kujundaja. Eesti publik ei
kohtunud Mazzola Gavazzeniga esimest korda: jaanuaris oli laululegend
Pärnu kontserdimajas toimunud Fabergé balli peaesineja.

Igal õhtul pakuti Ammende ooperifestivalil ülevaade konkreetsest
muusikateosest.

9. juulil oli selleks Giacomo Puccini ooper “Boheem”, 10. juulil Gioachino
Rossini ooper “Sevilla habemeajaja”, millest kanti klaveri saatel ette
aariaid, duette ja stseene. Klaveril saatis soliste Svetlana Huseinova. 12.
juulil toimus art nouveau stiil is õhtu “Liberty’s style” ja 13. juunil Napoli
laulude kontsert.

Ooperifestivali kõik kontserdid möödusid ülevas ja värskes meeleolus.
Endiselt hiilgavas vokaalses vormis Mazzola Gavazzeni suutis elama panna
kõik õhtud ja talle ainuomase kirgliku temperamendiga nakatada enese
ümber kõik laval olijad. Gavazzeni täisdiapasooni omav sopran oli
kütkestav kõikides registrites, primadonna iga ettekantud fraas tulvil
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emotsionaalseid nüansse ja kirgastatust, graatsiat, naiselikku elegantsi
ning itaalia lauljatele nii omast pisaratest tulvil tundlikkust.

Gavazzeni väärilised partnerid olid Itaalia tenor Fabrizio Mercurio, Eesti
bariton Aare Saal, Itaalia-Eesti metsosopran Külli Tomingas, Itaalia
bass-bariton Riccardo Ristori ja Itaalia sopran Serena Pasquini.

Mercurio tenor kõlas eriti hästi ülemises tessituuris, mis ongi tenori jaoks
olulisim. Hästi sobisid Mercurio tenorile Napoli laulud ja Francesco Paolo
Tosti südamlikud romansid. Tosti kuulus “Ideal” omandas tema esituses
hoopis uued värvid. Braavo-hüüded kõlasid publikust pärast Gavazzeni ja
Mercurio duette.

Aare Saali meeldiva tämbriga bariton ja huvitavate värvidega
rollilahendus “Boheemis” ja “Sevilla habemeajajas” tegid temast esimese
kahe ooperiõhtu ühe meeldivaima esineja.

Riccardo Ristori sonoorse kõlaga pehme hääl oli kui sulnis merevirvendus
kesk põhjamaist kargust. Tema laulmine oli stiilne ja esinemismaneer
väärikalt vaoshoitud. Üheks parimaks palaks tema esituses kujunes
Francesco Paolo Tosti legendaarne “Marechiare”.

Eesti päritoluga Milano lauljatari Külli Tominga sametine metso ja lummav
lavavälimus ei jätnud kedagi külmaks. Aastatega on Tomingas teinud
märkimisväärset karjääri, kuid väljaspool Eestit. Ammende
ooperipäevadel sai teda nautida perfektse Rosinana Rossini ooperis
“Sevilla habemeajaja” ja Itaalia romansside elegantse esitajana. Tominga
metso on sumeda kõlaga, ühtlane ja parasjagu metalline, tema
esinemislaad soojalt siiras ja koloratuurid puhtad.

Üles astus veel sopran Serena Pasquini, kelle üks parimaid palu oli Napoli
laul “Fenesta che lucive”. Lavaliselt sensuaalsena mõjus bariton Ken
Watanabe.

Publikut viis ooperis toimuvaga kurssi Rein Laos, festivalile puhusid elu
sisse Ene Tohv, Kadi Elmeste ja Andris Avamere. Festivali kontserte
austasid oma kohalolekuga Itaalia ja Hispaania Eestis resideerivad
suursaadikud.

Solistide ilusad hääled ja hea vokaaltehnika pakkusid kvaliteetse ning
tervikliku elamuse, sobides igati Ammende villa erilisse atmosfääri. Tuleb
rõhutada, et Mazzola Cavazzeni oli see, kes kontserdid just Pärnu
Ammende villa jaoks kohandas, lavastas ja oma andega kõigile kõiges ja
kõikjal teatraalse elu sisse puhus.

Ooperifestivali kontserdid ja publiku ovatsioonid tõestasid, kui vajalikud
on maailmakultuuri elitaarsete esindajate ülesastumised Pärnus, mis
kuulub Eesti sügavaimate kultuuritraditsioonidega linnade hulka.
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