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Valgevenes saab näha Pärnu 
kultuuri 

 

Oktoobri kahel viimasel päeval tutvustatakse Valgevene linnas 

Maladetšnas Pärnu kultuuritegijate loomingut.

Mitmekesine programm Eestit ja Pärnut ja meie kultuuri tutvustavate 

sündmustega leiab aset Mihhail Oginski nimelises Valgevene riiklikus 

muusikakolledžis.

Sander Sillavee sihtasutusest Pärnumaa Turism teeb Pärnut tutvustava 

ettekande, avatakse Pärnust pärit kunstniku Tiina Ojaste maalinäitus, 

oma kogumikku „Pärnu hetked“ esitleb Pärnu literaat ja muusik Toomas 

Kuter.

Kultuuripäevade finaaliks on galakontsert Eesti ja Valgevene heliloojate 

loomingust. Pärnu heliloojaid esindavad Jaanus Torrimi ja Jüri Dimitrijevi 

teosed, mida esitab Mihhail Oginski nimelise kõrgema muusikakolledži 

sümfooniaorkester Grigori Soroko juhatusel.

Valgevene solistide hulgas on Pärnus juba tuntud bariton Andrei 

Savtšenko, kes 2011. aastal võitis Klaudia Taevi nimelisel rahvusvahelisel 

noorte lauljate konkursil teise preemia ja publikupreemia. 2013. aastal 

laulis Savtšenko Promfesti ja Endla koostööna lavale toodud Rimski-

Korsakovi ooperis „Tsaari mõrsja“.

Anu Jürisson
anu.jyrisson(at)parnupostimees.ee
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Pärnu Postimees  Tasuline  

Kuteri selgitust mööda on tema ja Erki Pehki ning Marika Pärgi koostöö 

Valgevene kultuuriorganisatsioonide ja -inimestega kestnud juba üle 

seitsme aasta, see on toonud Eestisse palju Valgevene kollektiive ja 

viinud võõrsile Eesti kollektiive. Minski filharmoonia suures saalis on 

varemgi korraldatud Eesti muusika kontserte.

2010. aasta Pärnu ooperipäevade peaesineja oli Valgevene rahvuslik 

akadeemiline ooperi- ja balletiteater Borodini ooperiga „Vürst Igor“.

Pärnus, Tallinnas ja Võrus on meie publik kuulnud Maladetšna 

muusikakolledži orkestrit. Läinud aastal andis Ammende villas kontserdi 

Maladetšna muusikakolledži professor sopran Margarita Vassiljevitš.

Tänavu kevadel käisid kontserdireisil Valgevenes Mihkel Lüdigi nimeline 

meeskoor ja Pärnu kunstide maja poistekoor.

Nüüd on koostöö laienenud linnade tasemele. Külalisi ootab ees nii 

linnapea vastuvõtt kui linnaga tutvumine ning kultuurikontaktid 

süvenevad.

Maladetšna on ligemale 100 000 elanikuga linn Valgevenes Minski 

oblastis, mis on kuulus oma kõrgetasemelise muusikakõrgkooli ja 

mitmekesise kultuurielu poolest.

“See on umbes niisama suur linn nagu meie Tartu ja selles mõttes 

huvitav, et seal on kohaliku muusikakolledži baasil loodud oma 

sümfooniaorkester ja ooperiteater, kus esinevad kõrvuti üliõpilased ja 

õppejõud. Grigori Soroko on nii orkestri peadirigent, kooli kui ooperiteatri 

direktor, see on tema elutöö,” rääkis Kuter.
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