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Maarja-Liisa Pilvik, 
tärkav koorihelilooja, TÜANi II sopran

Sellele põgusale sisekaemusele ehk veidi 
klišeelik algus, ent kui ma tärkava heli-
looja konkursist kuulsin, siis tegelikult ei 
mõelnud ma üldse, et see on midagi, mil-
lest võiksin osa võtta. Tõesti ei mõelnud. 
Mul puudub vist see võistlussoolikas ja 
lisaks ei olnud ma kunagi varem niimoodi 
muusikat kirjutanud, et kohe otsast lõpu-
ni ja kenasti noodikirja. Pole ju helilooja. 
Sellepärast suhtusin konkurssi pigem lugu-

pidava reserveeritusega kui et jooksin ummisjalu klaveri taha suurt 
kunsti tegema. Aga siis läks ikkagi nii, et tegin klaveri taga natuke 
suurt kunsti ja saatsin viimasel õhtul oma kaks lugu ära ja ega õieti 
teagi, miks. Ilmselt uudishimust, sest igal juhul lubati tähtsate ini-
meste tagasisidet.

Sel õhtul, kui sain teada, et mu mõlemad lood on välja valitud, 
olin endalegi mõningaseks üllatuseks nii rõõmus, nagu ma polnud 
juba väga-väga kaua olnud. Ma istusin sõpradega Tallinnas ühes 
kohvikus ja ei osanud pärast telefoni ärapanemist endaga enam mi-
dagi pihta hakata. Emale helistasin. Ta arvas, et päris tore ju. Mõt-
lesin siis ka, et päris tore ju. Kui siis aga hiljem nägin, et peaaegu 
kõik teised tärkajad on igapäevaselt muusika sees olevad inimesed 
(kompositsioonitudengid, muusikaõpetajad, dirigendid jt), ehmusin 
muidugi päris kõvasti ja mõtlesin, et 
millesse ma ennast nüüd õieti seganud 
olen. Kui kõiki lugusid nägin ja lõpp-
kontserdiks valmistudes ka teiste koori-
liikide laule kuulsin, ei teinud see tunnet 
palju kindlamaks, aga samas oli ikkagi 
maru huvitav ka. Päris mitu laulu läksid 
väga korda ja kummitavad siiani aeg-
ajalt.

Proovid, kus minu lugusid on lauldud, 
ei ole alati kerged olnud. Ega see topelt-
agendi roll pole kindlasti ka kõige loo-
mulikumat ja mugavamat proovisituat-
siooni loonud ei mulle, koorile ega diri-
gendile. Arvasin algul, et mul õnnestub 
end oma lugudest suurepäraselt distant-

seerida – nad on ju paberil ja valmis ja võivad elada edasi täiesti oma 
elu, mina muudkui istun ja imetlen –, aga tuleb välja, et mu vaimsed 
võimed ei ole siiski veel nii tasemel. Kuidagi oled andnud mingi 
tüki endast teiste kätte ja eks vahepeal on natuke raske, kui see tükk 
siis tundub teistele mõistetamatu, raske või lihtsalt tüütu. Ja siis on 
piinlik ja mõtled, et no kõva koorihelilooja küll, oli siis ikka sedasi 
vaja kirjutada, mine tärka kuskil mujal, aga kui päris aus olla, siis ega 
teisiti poleks ka osanud. Need kaks lugu on minu jaoks muidugi ka 
üpris erinevad. „Kiigelaul“ on suuresti konstruktsioon. Mitte et ma 
sellega üldse kuidagi lähemalt ei suhestuks, aga kuna seal oli motiiv 
juba olemas, oli ta rohkem selline tore mõtteharjutus. Nagu sudoku 
lahendamine või ristsõna tegemine. „Palvega“ on mul aga hoopis isik-
likum suhe ja seepärast on sellega olnud alati ka proovides raskem. 
Olen küll saanud nii koori eest, seest kui ka väljast väga toredat ja 
toetavat tagasisidet ja olen selle eest piiritult tänulik. See, et Triin on 
otsustanud mõlemat lugu naiskooriga ka väljaspool tärkava kontserti 
esitada, on suur privileeg ja ma hindan seda väga kõrgelt.

[Lisainfo: Maarja-Liisa kui tärkava helilooja programmi edukas osa-
leja valiti sel aastal ka noorte muusikute kontsertsarja „Ludus Tona-
lise“ kooriheliloojate hulka. Tema jõululiku uudisteose kandsid kam-
merkoor Encore ja dirigent Edmar Tuul ette 13. detsembril VHK 
muusikamajas. Lisaks sellele palus üks koor seada tema „Kiigelaulu“ 
segakoorile. Oleme Maarja-Liisa üle väga uhked! :)]

„Jah, tõesti oli häid lugusid ka!“ ehk 
neli vastust eelmises U-duuris esitatud küsimusele

Selle aasta 27. mail toimus naiskoori algatatud ja veetud tärkava 
koorihelilooja programmi galakontsert „Sahtlist saali“. Nüüdseks 
juba poolteist aastat tagasi hakkasime koguma seni trükis aval-
damata ja avalikult esitamata repertuaari nendelt muusika kirju-
tajatelt, kes ei ole kunagi heliloomingu eriala kõrgkoolis lõpeta-
nud. Kokku esitati programmi 100 (!) tööd, mille autorite hulgas 
olid dirigendid, heliloomingu tudengid, muusikaõpetajad, kooli-
õpilased, muusikateadlased, instrumentalistid, koorilauljad ja tei-
sed huvilised.

Žürii valis tööde hulgast (ilma autorite nimesid teadmata) välja 
21 laulu, mille kandsimegi ette koos Tartu akadeemilise meeskoori 
ja Tartu ülikooli kammerkooriga ERMi sillapealsel alal. 

Kui lugeja soovib programmist rohkem teada, soovitame kii-
gata U-duuri eelmisse numbrisse või siis programmi kodulehele 
sahtlistsaali.ut.ee. Siin on aga mõned huvitavamad korralduskillud 
kontserdilt ning neli pikemat kommentaari kontserdil käinutelt: 
tärkavalt heliloojalt Maarja-Liisa Pilvikult, dirigent Peeter Peren-
silt, elukutseliselt korraldajalt Kristiina Pruulilt ning heliloojalt ja 
Eesti muusika infokeskuse esindajalt Mariliis Valkonenilt. 

Meie oma tärganud heliloojat õnnitleb esmaettekande puhul tema 
lauluema Miina. Foto: Elen Kontkar
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Kristiina Pruul, 
elukutseline korraldaja (Hype), kammernaiskoori 
Sireen laulja, TÜANi vilistlane

Tärkava koorihelilooja programm saatis esi-
mestest reklaamklippidest alates mu mõtteid. 
Triinu ja naiskoori käekirjale omaselt oli juba 
eelkommunikatsioon nii perfektsuseni viimist-
letud, et tunne oli aukartustäratav. 

Kui läbi sotsiaalmeedia jõudis minuni info tärkava koorihelilooja 
galakontserdist, käis mu peast esimese hooga läbi mõte, et kohe, kui 
minek on kindel, ostan kähku-kähku piletid, et neist mitte ilma jää-
da. Seda Eesti koorimuusika maastiku jaoks väga olulist verstaposti 
ei taha ma küll maha magada. Tahan näha, millised varjatud gee-
niused meie seas tegelikult iga päev ringi liiguvad. Tahan sellest osa 
saada, kaasa mõelda ja kuulata.

Sellele mõttele järgnes hetkeline segadus. Gala. Kas ma ei peaks 
enne sööma? Kas ütlen kaaslasele, et parem oleks pükse viikima 
hakata? Gala. Miks gala? Mis gala? Kiirendades paar kuud edasi, siis 
maratonkontserdi (mitte ju tegelikult gala) lõpukompvekiks olekski 
võinud ka kuulajatele olla üks vahva tort või veelgi enam, heliloojate, 
muusikute, interpreetide ja kuulajate vahel sotsialiseerumist soodus-
tav päris vastuvõtt, päris oma galake. 

Kui eelnevast jäi veel pisut arusaamatuks, siis minu ootused kont-
serdile olid tõesti (õigustatult) kõrged. Ka kohapealne teostus, kuns-

tilisest tervikust pisidetailideni, oli tõesti hästi läbi mõeldud. Mulle 
isiklikult meeldis väga popurrii kontserdi lõpus ning idee, et koha-
peal toimuv oli tehtud võimalikult hästi vastuvõetavaks absoluutselt 
kõigile. Ka täiesti muusikakauged kaaslased tundsid hetkeks pub-
liku lemmiklugu valides, et nende hääl loeb, et nemad kujundavad 
Eesti koorimuusika tulevikku. 

Ainus tõrvatilk meepotis oli päris kriipiv vastuolu ootuste-loo-
tuste-teostuse ja kohapeal nähtava, täpsemalt mitte-nähtava vahel. 
Olin pea täiesti kindel, et publik lokkab muusikutest-heliloojatest, 
et võitja välja kuulutades välguvad fotograafide kaamerad, et tol 
õhtul ERMis toimuv on järgmise päeva kohaliku ja erialameedia 
kaanelugu. See polekski nii võimatu olnud. Ka varem on koorilaul 
ületanud meediakünnise. Peamiselt just siis, kui tegemist on väga 
valdkonnaülese algatuse või Eesti (kultuuri)maastikku üleüldiselt 
mõjutavaga. Mida see programm ju oli ja on! Oleksin oodanud, et 
võitjat ootab 10 tundi personaalkoolitust Pärt Uusbergiga, et tema 
looming võidab tasuta pääsu mõnele prestiižsele konkursile, saatjaks 
kooriühingu stipendium. Et kohal on kõik võistlejad, žüriiliikmed 
ja rohkemgi veel! Kuhu nad kõik jäid? 

Olen täiesti veendunud, et olete teinud ära mega töö, mis on imet-
lusväärne ja tunnustustvääriv! Palun jätkake sama professionaalselt 
ja veel agressiivsemalt. Soovin teile nii-nii palju edu. You’ve got this!

Peeter Perens, 
TTÜAMi peadirigent, 2019. aasta üldlaulupeo 
kunstiline juht

Miks sa kontserdile tulid?
Korraldajad olid võtnud endale väga ambit-
sioonika plaani ja oli väga põnev teada saa-
da, millised olid need teosed, mis sõelale jäid.

Mida sa täpsemalt enne programmist teadsid? Või kui kaua sa sellest 
teadsid?
Olin algusest peale selles meililistis, kellele infot jagati või osalema 
kutsuti. Alguses tundus projekt mõnevõrra kummaline, et kes siis 
nüüd õieti kirjutama hakkavad ja kuidas need teosed ikkagi välja 
meelitatakse. Kirjutajate lõppnimekirjas oli ikka päris erineva tausta 
ja ettevalmistusega inimesi. Kahjuks kirjutatakse halba muusikat 
igapäevaselt väga palju, aga selles osas ma pidin kontserdil õnneks 
pettuma. 

Kuidas sa neid lõppkontserdi teoseid kirjeldaksid? Kas sul tekkis oma 
lemmik?
Mul tekkis tegelikult päris mitu lemmikut, näiteks Kuulpaki „Une-
laul“, samuti Kaasiku „Sind ma tahan armastada“. Viimane mõjus 
oma lihtsuse ja otsekohesuse, samas hästi leidliku meloodikaga, sa-
muti toreda ja tähendusliku tekstiga. Kui ma neid nüüd kodus uuesti 
üle kuulasin, siis Nurmoja „Jää veel“ on ilus lugu, samuti Põldmäe 
teos. Meelde jäid ka Aimla „Kojukutsumise laul“, Pilviku „Kiigelaul“. 
Kindlasti jääb nüüd mõni veel nimetamata … Kui näiteks kuulata 
veebilehel olevat lühikokkuvõtet, läheb kahjuks kaduma teoste vorm 
ja dramaturgia. Nende vahendite mittetäielik valdamine oli just va-
hel ka üks heliloojate komistuskive – muusikalise kujundi loomine, 
dramaturgia arendamine, samuti kulminatsiooni tekitamine.

Kuidas kontsert niimoodi üldiselt tundus? See oli veidi teistmoodi ja ka 
kaunis pikk.
Ütleme teisiti – kontsert oli kaalukas. See on suur luksus, et tuled 
kontserdile, istud mugavalt oma toolil ja naudid kogu seda töö vilja, 

mida on näinud korraldajad, heliloojad, tekstide autorid, žürii liik-
med, lauljad ja dirigendid. Kui see ei ole luksus, siis mis üldse on? 
Ma kardan, et kahjuks väga paljud kuulajad ei taju tegelikult tausta-
töö mahukust.

Sa mainisid toona, et sinu meelest võiks programmi korrata.
Kui on jaksu korraldada, siis kindlasti. Selliste sündmuste regu-
laarne kordumine annab autorile põhjuse kirjutada, tekitab sellise 
positiivse rutiini. Ilmselt ei ole loomingu kirjutamine nende heliloo-
jate jaoks küll peamine leib, aga siiski. Ühe laulu kirjutamine on suur 
töö. Teksti otsimine on suur töö. Osa konkursile saabunud töödest 
saab minu teada honoreeritud ja kirjastatud – see on väga konkreetne 
väljund. Kui sel korral konkursil osalenud autori töö premeeritute 
hulka ei jõua, siis ta teab, et järgmisel või ülejärgmisel korral saab ta 
jälle proovida. 

Formaat võiks jääda samaks?
Huvilise kuulaja poolt vaadatuna võiks küll formaat samaks jää-
da. Tänapäeval on palju neid, kes ütlevad, et muusika üksi on igav, 
et näidake pilti või pange võimlejad juurde, aga see on see, mida ei 
tohi ligi lasta. Muusika ise on huvitav ja sündmusterohke! Kas sünd-
mus ise toimub Tartus ja ERMis või kas tulete hoopis Tallinnasse 
või lähete Viljandisse, see on teisejärguline. Aga see, et ühed kirjuta-
vad, teised õpivad ära ja kolmandad kuulavad – sellest kokku tekib 
rõõm ja tähendus. Oluline on, et see tähendus ei lahustuks. Terve 
meelelahutustööstus tegeleb meie lahustamisega, mis on neil ka hästi 
välja tulnud. Ja kui keegi tegeleb kusagil jälle selle kokkukorjamise 
poolega, on see väga tänuväärne … Arvan tegelikult, et selles pro-
grammis võiksid vabalt osaleda ka kutselised heliloojad. Kooriühin-
gul on küll ka oma programm, aga need kaks on üpris erinevad. 
Mõlemad on minu meelest aga vajalikud.
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Mariliis Valkonen, 
helilooja, Eesti muusika infokeskuse esindaja

Sahtlist saali projekt andis tänavu võimaluse esile 
kerkida autoritel, kes muidu oma loomingu ette-
kannet võib-olla ei kuulekski ja pani sulge haarama 
neil, kes polnud seda varem ehk teha julgenud. Igasugune ergutav 
initsiatiiv loometegevusele on väga tänuväärne.

Väljavalitud autorite looming galakontserdil oli helikeelelt ja ras-
kusastmelt amatöörkooridele sobilik, seetõttu ennustan nendele teos-
tele ajapikku laia levikut. EMIKi noodipoe üks suurimaid müügi-
artikleid on justnimelt koorimuusika, sest originaalseid, eriomase 
tunnetusega häid teoseid ongi Eesti muusikas palju. Seda hindavad 
nii välismaalased kui ka Eesti koorid, kes otsivad uut repertuaari.

Galakontserdil leidsid EMIKi müügiletist omaniku 12 uue autori 
noodid, ostjaist enamik olid muusikaprofessionaalid. EMIKi veebi-

poodi ilmusid 21 värsket teost septembris, novembri alguse seisuga 
on enim huvi tuntud Sirje Kaasiku ja Anne-Mai Salumäe laulude 
vastu.

Sahtlist saali projekt oli muljetavaldav: pikk ettevalmistusperiood, 
tihe reklaam, detailne veebileht, professionaalne läbiviimine ja kor-
raldajatepoolne põhjalik järelkaja. Uue koorimuusika kontserte kor-
raldab küll kooriühing, aga kooriloomingu konkurssi ei mäleta ma 
juba ammu. Seega on tegemist igas mõttes ainulaadse üritusega. Pro-
jekti kordamine (iga kahe aasta järel näiteks) tekitaks juba uue kva-
liteedi nii ürituses kui heliloomingus, kinnistaks vanu autoreid ja 
tooks välja uusi ning tekitaks juba äratuntava eleva ja õdusa õhk-
konna. Miks mitte avada tulevikus kaks kategooriat: amatöörid ja pro-
fessionaalid, kes kirjutaksid amatöörkooridele. EMIK soovib jõudu 
ja edu!

Huvitavaid elemente kontserdilt:
• Žürii. Teosed valis lõppkontserdile välja žürii, mis koosnes lisaks 

heliloojatele ja dirigentidele ka koorilauljatest. Otsuseid langetasid 
Riho Esko Maimets, Pärt Uusberg, Kuno Kerge (TAM), Triin Koch 
(TÜAN, TÜKK), Alo Ritsing (TAM), Karoliina Kalda (TÜAN, 
I sopran), Robert Pirk (TÜKK, I tenor), Jürgen Rünk (TAM, bariton).

• Kavaraamat. 60leheküljeline kavaraamat sisaldas programmi 
tutvustust ja teiste kooriloomeprogrammide maastikku, teoste 
ja heliloojate tutvustusi, noodinäiteid ja programmis osalenute 
mõtteid.

• Õhtujuhid. Kuna kontserdil kõlasid just tärkavate heliloojate 
teosed, võõrustasid kontserti ja tervitasid osalejaid elukutselised 
heliloojad Liisa Hirsch ja Tõnu Kõrvits.

• Publikuhääletus ja meenutusklipid. Teate ju küll, kuidas näiteks 
eurovisioonil pannakse kõigist lauludest kokku üks kollaaž? Meie 
tegime seda otse kontserdil, esitades kõige lõpus igast laulust uuesti 
u 20–30 sekundit. 16 minutit ja kõik 21 lugu saidki esitatud! 

• Auhinnad. Lilledeks graatsiline kalla ja metsik kaseoks (mida 
Elis ja Monika sama päeva hommikul metsast toomas käisid), 
raamatuks ainult kingitusena saada olev Valdur Mikita 

„Tartu tähestik“. Meenutuseks käsitöökruus, mille kunstnik Epp 
Mardi valmistas iga helilooja jaoks eraldi ja ühekaupa proovide 
helisalvestiste põhjal. Peale selle avanes heliloojatel võimalus 
lasta oma kirjutatud teos ette kanda ja kirjastada ning lisaks 
said nad sümboolse rahalise honorari. Kõigile 51 tärkajale 
toimus ka tagasisideseminar ning kõik autorid olid kutsutud 
lõppkontserdile. 

• Tallinn-Tartu-Tallinn buss. Kontsert oli pikk ja selleks, et 
külalised ei peaks jooksma enne lõppu viimase bussi peale, 
liikus maanteel ka programmi eribuss, mis kuuldavasti oli õhtut 
meeleolukalt pikendanud.

• Teoste elu pärast lõppkontserti. Lõppkontserdil kõlanud teoste 
tellimisnimekiri koos helinäidetega on saadetud kõigile koori-
muusika alaliitudele. Teoste esitamise kohta suuresti info puudub, 
kuid vähemalt neljal kontserdil on neid publik juba kuulata 
saanud ja vähemalt seitsme koori prooviruumis (lisaks TÜ 
kooridele) peaks praegu käima usin harjutustöö tulevaste 
kontsertide tarbeks. Meeskonnale teadaolevalt on ka mõned 
lauljad teinud oma dirigendile ettepanekuid lisada mõni tärkava 
koorihelilooja programmi teos oma koori repertuaari.

* * *
Tärkava koorihelilooja programmi noodid on saadaval Eesti muusika infokeskuses (www.emic.ee/heliloojad).

Rohkelt infot koos noodinäidetega on üleval programmi kodulehel (www.sahtlistsaali.ut.ee).
Programmi korraldasid Tartu ülikooli kolm koori. Programmi toetasid Eesti kultuurkapital, Tartu linn, Eesti muusika infokeskus, 

Eesti autorite ühing, Athena keskus, Klassikaraadio, Generaadio, ajakiri Muusika, ajakiri Teater.Muusika.Kino ja ajaleht Postimees.

Tekst: Triinu, I alt

Tärganud heliloojad oma teoste esitajatega. Foto: Elen Kontkar




