Postimees

Lehekülg 1/2

http://www.parnupostimees.ee/3449287/print/faberg-balliga-avatakse-...

Avaldatud 29.12.2015 kell 00:00

Fabergé balliga avatakse
kesklinnas pronksist raamat
Anu Jürisson
anu.jyrisson( at)parnupostime es.ee

Peterburi juveelimaja Tenz o Jewellery House omanik Alexander
Tenz o, kelle vanavanemad olid eestlased, t eeb uue aasta algul
Pärnule t aas hinnalise kingituse.

9. jaanuaril toimub Pärnu kontse rdimajas siinse Fabe rgé seltsi
e estve damisel teist korda Fabe rgé ball, mille ga tänavu jaanuaris avati
kontse rdimaja ee s maailmakuulsa kullasse paäri asutaja Gustav Fabergé
pronkskuju. Nüüd avatakse se lle teine osa, mille ks on pronksist
infotahvel.
“Alexander Te nzo, kes monume ndi linnale kinkis, mõtles, e t Fabergé
pere kond oli ettevõtlik ja huvitavate ide ede ga, se ega võiks infotahve lgi
olla teistsugune kui tavalise lt,” avaldas Pärnu Fabe rgé seltsi e simee s Tiina
Ojaste. “See on täiendus skulptuurile, kuid ühtlasi omae tte kunstite os.”
Avatav tahvel toe tub graniidile ja näeb välja nagu raamat, millel on
pööratavad le hed. Igal le he külje l on infotekst eri ke ele s: ee sti, ve ne ja
inglise kee le s.
“Suur aitäh Tarmo Killingule , ke lle maade lt see graniitkivi juba oma
kohale toodud sai, kontserdimaja e tte aitas se lle enne külmade tulekut
paigaldada minu abikaasa Mihkel,” märkis Ojaste.
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See kordsel Fabergé ballil, mis on avatud kõigile, mängib
kontse rdiprogrammis ja tantsuks Kaunase sümfooniaorkeste r dirige nt Erki
Pehki juhatamisel ning üle s astub artiste paarikümne st riigist Hiinast
Venezuelani, ne nde hulgas Jaapani dramaatiline sopran Hiromi Takeshita
ja Milanos elav pärnakas Külli Tomingas.
Programmi kokku panna aidanud se ltsi liige Toomas Kuter nime tas
e sine jate seast legendaarse imaks sopran Karan Armstrongi, ke s 1966.
aastal tegi 21aastase na debüüdi Metropolitan Operas Ne w Yorgis.
“Ole me Fabe rgé uue aasta suurüritusele kutsunud e sine ma oma sõpru ja
häid tuttavaid – inimesi, ke lle ga mind ja Erkit on kümme , kakskümmend
ja rohke mgi aastaid sidunud muusikaalane koostöö, kes olid rõõmsalt
nõus tule ma ja sellele ürituse le oma õla alla pane ma. Paljud ne ist teevad
seda he ast tahte st,” selgitas Kuter. “Kujutan e tte, e t kava tule b väga
e rgas ja lummav ning pe aks tekitama he a tunde .”
Balli üllatusteks on kutsutud Le edu ime laps Pijus Česaitis ja tantsijad Sri
Lanka De mokraatlikust Sotsialistlikust Vabariigist, õhtusse lisab müstilisi
toone se lge ltnägija Kristi.
Maailma kultuuriüldsus tähistas jõulupühade ee l Édith Piafi 100.
sünniaastapäe va, tema laulude ga lisab Erkki Otsman õhtusse šansoonide
lumma.
“Üht-te ist üllatuslikku on vee l. Näite ks e sine b väga tuntud Lee du pianist
Eve lina Pilipaviciute, aga see kord mitte pianisti, vaid lauljana,” avaldas
Kute r.
Tegevust on kolmes saalis, ülesastumised toimuvad nii suure l laval kui
fuajee s, kamme rsaalist leiab ee st kohvikumiljöö salongimuusikaga.
Näituse l saab uudistada vääriskividest e hte id.
Ja nagu esime se l ballil, peidab Eesti juurtega Peterburi juve eliärime es
Alexander Tenzo nüüdki ballitordi sisse ühe kalliskivi, mis on kingitus
torditüki sööjale.
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