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MUUSIKA VAJAB AEGA JÄRELEMÕTLEMISEKS

Intervjuu Ameerika klaveriprofessori Tamás Ungáriga

Selle aasta veebruarikuus andis Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemias väga huvitava ja põhjaliku
meistrikursuse Texase ülikooli klaveriprofessor
Tamás Ungár.
1956. aastal Ungarist Austraaliasse emigreerunud
Ungár on õppinud Sydney konservatooriumis
Aleksander Sverjenski juures, Lajos Hernády juures
Budapesti Muusikaakadeemias ning Indiana
ülikoolis György Seböki juures, kus ta omandas ka
doktorikraadi.
Lisaks õppetööle Texase Ülikoolis annab Tamás
Ungár meistrikursusi terves maailmas. Ta on ka
festivali Piano Texas kunstiline juht ja TCU Van
Cliburn Piano Institute rajaja ja juht. Tamás Ungári
õpilaseks on ka eesti pianist Hando Nahkur, kes juba
mõnda aega õpib ja elab Ameerikas.

Olete nüüd mõned päevad töötanud
eesti tudengitega. Millised muljed on
teil eesti õpilaste klaverimängust?
Erinevate maade õpilased tegelikult ei
erine üksteisest nii väga. Meistri-
kursuste häda on aga selles, et lühikese
ajaga peab palju ära tegema ja ei jää
piisavalt aega järele mõelda. Minu
arvamus on, et pianist peab oma töös
sagedasti peatuma ja järele mõtlema.
Kui oled mitu päeva harjutanud, tuleb
võtta vähemalt üks päev, kus sa ei
harjuta, teed midagi muud: jalutad,
laulad muusikat mõttes läbi ja jõuad
veendumusele, et see, mida sa teed, on
õige. Räägitakse, et head pianistid ei

harjuta rohkem kui viis tundi ja öeldak-
se veel - üks tund harjutamiseks ja
poolteist tundi järelemõtlemiseks.
Muidu võib juhtuda nii, et muudkui
harjutad ilma õige "kaardita", kuhu tee
peab lõpuks välja jõudma. Igal maal,
kus on enamasti koos väga andekad
õpilased, on üks mu kohustusi õpilasi
sellisest ummikust välja tuua.
Eesti õpilased on väga hästi õpetatud,
neil on hea tehnika, nad on väga
võimekad, kuid ka siin võib juhtuda -
nagu ka õpilastega teistes maades, et
nad ei näe puude vahelt enam metsa.

See tunne on ka mulle tuttav. Kui

Tamás Ungári õpetusviis
on loomulik ja
kaasahaarav.
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mängimise kõrval tegelda ka muuga,
siis kogeb rohkem vabadust ja
maailma avardumist.
Väga tähtis on tegelda asjadega ka
väljaspool klaverimängu: jalutada,
lugeda, käia kontsertidel. Mind
huvitavad kontserdid ja ma tahan, et ka
mu õpilased neid külastaksid. Minu
arvates kuulavad õpilased teisi liiga
vähe. Kui tuleb mõni suur nimi, nagu
näiteks Lang Lang, siis nad lähevad,
sest tahavad kuulsust näha. Aga minna
lihtsalt mõnele huvitavale kontserdile
või meistriklassi - oh ei, nad parem
harjutavad. Mul on alati uudishimu
kuulda erinevaid kontserte või meistri-
klasse. Ma tahan näha, mida üks või
teine muusik teeb, kuidas tema mõtleb.

Kõik see annab inspiratsiooni, vahel
isegi halb kontsert. Keda pianistidest
teile meeldib kuulata?
Bachi-mängijana pakub mulle huvi
Angela Hewitt. Ta näeb asju teistmoodi
ja Bach muutub elavaks. Mulle on alati
meeldinud Murray Perahia. Ta on sügav
pianist, mõtleja. Mulle üldse meeldivad
mõtlevad, intellektuaalsed pianistid. Ma
ei ole väga suures vaimustuses kiirest
mängust. Kui ma ei kuule selles kiiruses
individuaalseid noote, ma ärritun. Mulle
meeldib väga Zimerman. Ta on usku-
matult hea, lausa täiuslik. Kõik, mida ta
teeb, on läbi mõeldud ja viimistletud. Ja
tema elavad kontserdid on isegi
täiuslikumad kui CDd, kõik mida ta
puudutab, muutub väärtuseks.
Muidugi meeldib mulle väga Schiff.
Tema on avastaja. Mul on au olla tema
sõber.
Sokolov on lihtsalt vapustav! Ta paneb
oma isiksuse pitseri kõigele, mida ta

teeb. Vanemast põlvkonnast imetlen
muidugi Richterit ja Gilelsit ja meie
oma suurt pianisti Annie Fischerit.

Eesti muusikutest kõneldes on teil ju
ka pikaajalisem kokkupuude ühe
noore eesti muusikuga.
Oo jaa, suurepärane Hando Nahkur.
Hando on väga huvitav inimene, sügav
ja intelligentne. Ta on ka väga meeldiv
ja positiivne inimene, ei näe midagi
negatiivses valguses. Muidugi on ta
väga andekas, õpib kiiresti, on kindel ja
usaldusväärne. Ta on kõigist mu
õpilastest kõige iseseisvam. Kui ta tundi
tuleb, on tal juba olemas selge kontsept-
sioon teostest, millega ta parasjagu
tegeleb. Näiteks oli meil kavas Liszti
Mefisto valss ja ta tuli kohe välja värske
ja uudse lähenemisega. Hando on
huvitatud ka salvestamisest ja ta töötab
selles suunas ühe firmaga.

Tänapäeva pianiste vaevab pidev
perfektsuse vajadus, mis on arva-
tavasti tekkinud CDde ajastul. Aga
vahel võib vähemperfektne esitus olla
isegi kõnekam.
Salvestus pannakse tükkidest kokku ja
lõpuks on kõik suurepärane. Aga elavas
esituses tuleb teha lühikese aja jooksul
paljusid erinevaid asju. Minu jaoks on
elav esitus palju huvitavam CDst või
DVDst. Esituskunst ei ole teatmeteos.
Vahel juhtub nii, et kuulan üliõpilaste
kontserti ja tunnetan inspiratsiooni.
Tulen sellelt kontserdilt välja inspireeri-
tult. Aga kuulsuste kontserdil on
teinekord kõik viimistletud ja kultuurne,
aga see ei innusta.

Kuulsustel on nii palju kontserte, nad
ei suuda alati maksimumi anda.
Kahtlemata võib see nii olla, aga see ei
õigusta sellise olukorra tekkimist. Kui
see süveneb, siis peab pianist arvata-
vasti kontsertide hulka vähendama. Aga
see ei sõltu ka alati pianistist, vaid
mänedzerist kes sunnib muusikut takka,
et kasum oleks suurem.

Te olete rahvuselt ungarlane. Kuidas
te sattusite Ameerikasse?
Meie pere põgenes 1956. aastal
revolutsiooni eest. Algul siirdusime
Austraaliasse. Olin õnnelik, et seal sai
mu õpetajaks vene pianist Aleksander
Sverjenski. Õppimise ajal ei teadnud ma
temast palju ja alles kolmkümmend
aastat hiljem sain teada et ta oli Rahma-
ninovi isiklik sõber. Sõrmestused, mis ta
mulle Rahmaninovi teostes andis,
pärinesid Rahmaninovilt. Hiljem läksin
Ameerikasse ja õppisin seal teise
tähelepanuväärse isiksuse - György
Seböki juures. Sebök on erakordselt
põnev ja inspireeritud muusik. Vahepeal
töötasin ma mõnda aega Euroopas, aga
siis naasin Ameerikasse, et lõpetada
doktoriõpingud. Ameerikas on väga
oluline omada doktorikraadi. Pärast
seda sain tööd Ameerikas ja nüüd olengi
siin juba pikka aega õpetanud. Olen aga
oma põhitöökohast tihti mitmeid
nädalaid ära, teen meistrikursusi kas
Euroopas või siis Aasias.

Aasias on nüüdseks tekkinud tõeline
lääne klassikalise muusika buum.
Miks lääne klassikaline kultuur
Aasias nii populaarne on?
Võiksin vastata hiina laste isade
sõnadega: lääne klassikalise muusika

traditsioon on väga lähedane
konfutsianismile. Mõlema olemuseks on
teha asju korrastatud viisil. Hiinlased
mõistavad korda ja alluvad sellele. Kui
öelda, et tuleb teha seda ja seda, siis nad
teevad ja ei esita küsimusi. Nad
töötavad väga hästi, neil on hiilgav
mälu, nad harjutavad 8-9 tundi päevas,
aga see, mida nad vajavad, on muusika
sisuline mõistmine.
Lääne muusikutele tahaksin ma aga
südamele panna, et töötegemisele siiski
asendajat ei ole. Ameerikas näiteks ei
taheta mõista, et muusika on väga
sarnane spordiga. Sporti harrastavad
õpilased tulevad hommikul vara trenni,
treenivad kolm tundi ja lähevad siis
kooli. Muusikaõpilastega on sama-
moodi. Sa pead pühendama oma
harrastusele väga palju aega. Muusikaga
mitte tegelevad inimesed ei saa aru, et
see ei ole lihtsalt hobi.  Kui tahad
muusikas midagi saavutada, võtab see
väga palju aega ja tee sinna on väga
pikk.

Tõepoolest soovitakse üha vähem
süveneda ja aega võtta. Ka tavapära-
ne kontserdiformaat tundub ennast
ammendavat.
Olen juba pikka aega mõelnud, et
kontsertidele peaks leidma uue formaa-
di. Inimesi käib kontsertidel järjest
vähem ja peame leidma midagi, mis
neid kaasa haaraks. Eeskujuks võiks
võtta kujutava kunsti. Kunstimuuseu-
mides tehakse giidiga ringkäike, giid
seletab ja näitab pilte. Nii mõistavad
inimesed kunsti paremini ja neil on
huvitavam pilte vaadata. Nii peaks
tegema ka muusikaga. Tuleks muusikat
kuulajatele lahti seletada, et nad seda
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paremini mõistaksid.
Üldse on tekkinud huvitavad fenome-
nid. Näiteks seoses tehnoloogia
arenguga on inimestel üha rohkem vaba
aega. See on viinud ka selleni, et
inimesed hakkavad keskeas uuesti
klaverit õppima. Ja mitte lihtsalt natuke

Professor Tamás Ungár viib läbi
meistrikursust Poolas Chopini festivalil.
FOTOD INTERNETIST

FRYDERYK CHOPIN JA KLAVERIÕPETUS

NELE-EVA STEINFELD

Paljud kunstnikud, filosoofid, muusi-
kud, heliloojad ja teistegi alade suur-
meistrid on pühendanud suurema või
väiksema osa elust järeltuleva põlv-
konna õpetamisele. Paljudele on
õpetamisest saanud elutöö ja nende
meistrite nimed on kultuuriloos kõigile
hästi teada. Ent palju on selliseid
õpetajaid, keda tuntakse tänapäeval
peamiselt nende loomingu, mitte
pedagoogilise tegevuse kaudu? Nende
hulka näib kuuluvat ka Fryderyk
Chopin, kes loometegevuse kõrval
pühendas siiski oma elust õpetamisele
seitseteist aastat, tegeledes suveperi-

oodil enamasti komponeerimisega ning
talvel õpilastega. Õpetamisega tegi ta
Pariisis algust 1832. aastal ning
vaatamata sellele, et ta ei rajanud
otseselt oma koolkonda nagu Ferenc
Liszt, nautis ta õpetamist väga. Eri-
nevalt Lisztist ei armastanud Chopin
avalikke esinemisi ja seetõttu erinesid
ka kahe pianisti õpetusmeetodid.
"Chopini õpetus ei olnud kontserdi-
lavale pääsemisele orienteeritud." i

Ühele oma õpilastest olevat Chopin
öelnud, et "kontserdid pole kunagi
tõeline muusika; tuleb loobuda mõttest,
et kontserdil võiks kuulda kunsti
kaunemaid saavutusi." ii   Chopini
kaasaegsed pidasid aga tema metoo-
dikat üsnagi uuenduslikuks ning selles
ilmnesid mitmed ideed ja momendid,
millel põhineb tänapäevane klaveri-
mängukool.
Chopin oli õpetajana väga populaarne ja
tema õpilased ja sõbrad pidasid teda
fantastiliseks pedagoogiks. Igaüks tema
juurde õppima ei pääsenud, lapsi ta
üldjuhul ei õpetanud ning huvi tundis
vaid andekate vastu. Niisama imetlejaid
ja soovimatuid inimesi aitas eemale
hoida toetav sõpradering. Tema õpilaste
täpse hulga üle on arvet pidada üsna
raske, sest leidus pianiste, kes soovisid
isegi tunnis käimata Chopini nime
kaudu oma mainet tõsta. Erinevatel
andmetel oli õpilasi 150 ringis ning
Chopini "pedagoogiline kuulsus levis

Geniaalne Chopin oli ka
suurepärane õpetaja.
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oma lõbuks, vaid nad mängivad raskeid
lugusid, pühendavad harjutamisele
tunde. On tekkinud ka selliste pianistide
konkursid - neid on juba 52. Nende
entusiasm ja vaimustus on hämmastav.
Nad on tõelised fanaatikud, kes
armastavad muusikat.
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pidamiseks kasutas ta õpilaste puhul
sageli metronoomi. Samas ei pooldanud
ta pedantset mängu ning sobivas kohas
maitsekalt kasutatud vabadused leidsid
tema heakskiidu. Tema soovitusel pidi
vasak käsi olema nagu dirigent, kes
annab teosele õige liikumise ja tempo.
Väga oluline teema oli Chopini jaoks
õige klahvipuudutus. Carl Mikuli
kirjutab: "Ta käsitles erinevaid klahvi-
puudutuse stiile väga põhjalikult, eriti
täiskõlalist legato't. John Fieldi ja tema
enda nokturnid olid õppematerjaliks,
mille kõlalist olemust püüdis ta nii
seletada kui klaveril ette näidata. Ta
õpetas laulvat legato't märkama ja
armastama ning seda klaveril tekita-
ma.” xi   Tähtsaks pidas ta samuti
erinevaid kaunistusi ja nende mõtes-
tamise oskust. Pianistid peavad mõist-
ma, et Chopini ornamendid olid väga
erinevad ja igaüks neist kandis pisut
erinevat eesmärki. Ta ei soovinud, et
kaunistus mängitakse kiirustades ning
jällegi soovitas ta itaalia lauljatelt
õppust võtta. Akorde mängis Chopin
murdmata, soovitades arpedzeerimist
ainult juhul, kui see oli nooti märgitud.
Trillerid pidid algama ülemisest
abinoodist ja olema väga ühtlased,
laulvad ja kiirustamata ning trilleri
järellöök pidi olema mängitud pehmelt
ja kergelt.
Kokkuvõttes võib öelda, et oma
meetoditelt meenutab Chopin väga
paljus tänapäevaseid väljapaistvaid
õpetajaid, kes on Chopinilt kui suure-
päraselt pianistilt need võtted läbi
erinevate põlvkondade pärinud.
Chopinil oli tunni ülesehitus läbi
mõeldud ning vajadusel pühendas ta
õpilastele rohkem aega, kui määratud

tunniaeg ette nägi. Ta mängis palju
teisel klaveril ette ja toetas oma õpilasi
südamlikult personaalsete, muusikaliste
ja tehniliste probleemide lahendamisel.
Ta vältis mehhaanilisi ja mõttetult
sooritatud harjutusi ning soovitas
harjutada produktiivselt ja mõõdukas
koguses. Samuti oli tal kindel süsteem,
kuidas arendada õpilastes tehnilist
vabadust, püüdes muuta neid muusika-
liselt iseseisvaks ja õpetajast sõltuma-
tuks.

Chopini tuntumad õpilased:

Kornél d’Abrányi (1822-1903)
Printsess Marcelina Czartoryska (1817-
1894)
Emile Décombes (1829-1912)
Carl Filtsch (1830-1845)
Adolf Gutmann (1819-1882)
Caroline Hartmann (1808-1834)
Vera de Kologrivoff (Madame Rubio)
(1816-1880)
Ignacy Krzyzanowski (1826-1905)
Wilhelm von Lenz (1809-1883)
Ignace X. J. Leyback (1817-1891)
Georges Mathias (1826-1910)
Madame Antoinette Mauté de Fleurville
Carl Mikuli (1821-1897)
Friedericke Muller (Madame Streicher)
(1816-1895)
Camilla O'Meara (Madame Dubois)
(1830-1907)
Napoléon Orda (1807-1883)
Henri Péru (1829-1922)
Krahvinna Delfina Potocka (1805-
1877)
Anton Rée (1820-1886)
Brinley Richards (1817-1885)

Madame Marie Roubaud de Cournand
(1822-1916)
Zofia Rosengardt (Madame Zaleska)
(1814-1868)
Marie de Roziéres (1805-1865)
Lindsay Sloper (1826-1887)
Printsess Catherine de Souzzo
Jane Stirling (1804-1859)
Thomas Tellefsen (1823-1874)
Pauline Viardot-Gracia (1821-1910)
Emilie von Timm (Madame von Bulow,
hiljem Madame von Gretsch) (1821-
1877)

Kasutatud kirjandus:

Cortot, Alfred. In Search of Chopin.
New York: AbelardPress, 1952.

Eigeldinger, Jean-Jacques. Chopin:
Pianist and Teacher as Seen by his
Pupils. Cambridge: Cambridge
University Press, 1986.

Hedley, Arthur, ed. Selected Correspon-
dences of Fryderyk Chopin. London:
Heinemann, 1962.

Liszt, Franz. Life of Chopin. London:
W. Reeves, 1913.

Mikuli, Carl. "Fryderyk François

Chopin," Chopini kogutud teoste
väljaanne. New York: Schirmer, 1943.

i Eigeldinger, lk 5
ii Eigeldinger, lk 5
iii Eigeldinger, lk 9
iv Eigeldinger , lk 5
v Eigeldinger, lk 6
vi Hedley, Selected Correspondences,

lk 299
vii Mikuli, iii
viii Cortot, In Search of Chopin, lk 44
ix Eigeldinger, lk 20
x Eigeldinger, lk 25
xi  Mikuli, lk iii-iv
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Õpetajal oli kindel õppesüsteem, mille
aluseks oli kindlasti tehnika arenda-
mine. Mäletan, et õpetaja andis igaks
suveks meile mitu etüüdi ja aasta
jooksul mängisime neid ka palju. Väga
oluliseks pidas ta heliredelite mängi-
mist, sõltumata sellest, kas õpilane oli I
või VII klassis. Igas tunnis me kõik
mängisime heliredeleid.
Väga tähtis osa õppesüsteemist oli ka
noodist lugemine. Olen õpetajale
tänulik, et sellest sai minu suur armas-
tus. Kindlasti see tunne tuli sellest, et
noodist lugemine oli nagu kingitus
pärast tundi. See tekitas suurt huvi, sest
oli alati üllatav. Mõnikord mängisime
õpetajaga midagi Schuberti valssidest,
teinekord mängisin mina palas parema
käe meloodiat, aga õpetaja mängis
vasaku käe partiid. Niisugune musitsee-
rimine laiendas silmaringi ja kasvatas
muusikalist maitset. Õpetaja tegi sellest
raskest protsessist huviäratava tegevuse.
Ka ansamblimäng oli tähtis osa õppe-
süsteemist. Meie klassikontserdid
koosnesid alati kahest osast, kus
esimeses osas me esinesime solistidena
ja teises pooles kõik mängisid ansamb-
lites. Näiteks käisime 1995. aastal
õpetajaga Peterburis S. Ljahhovitskaja
nimelisel konkursil ja üks zürii liige oli
Peterburi helilooja Arnold Nevolovits.
Ühel kontserdil ta esines oma tütrega
ansamblis ja nad mängisid esiette-
kandena tsükli neljale käele "Võluv
kuningriik". Õpetajale meeldis see
muusika väga ja hoolimata sellest, et
need noodid ei olnud veel trükitud, sai
ta need endale. Kui tulime konkursilt
tagasi, andis õpetaja igaühele pala
sellest tsüklist ja juba mõne kuu pärast
esinesime Valga klaveriduode festivalil.

See on üks näide sellest, kuidas ta
püüdis anda meile kõige paremat,
huvitavamat ja värsket.
Selliseid mälestusi ja emotsioone on mu
hinges väga palju. Ma olen ülimalt
tänulik saatusele, et kohtusin õpetaja
Maasiniga ja tänu sellele sai minust
selline inimene, nagu ma praegu olen.
Olen kindel, et inimeste ring, kes
tundsid õpetajaga suheldes suurt rõõmu,
on väga suur, sest ta oskas kujundada
enda ümber erilist atmosfääri. Igaühele
lähenes ta erinevalt, aga me kõik
tundsime positiivsust ja hoolitsust.
23 aastat oli minu elus inimene, kes
alati toetas mind, kellega ma võisin
mitte ainult muusikast rääkida, vaid ka
elu küsimusi arutada, küsida nõu ja
kuulates targemaks saada.
Nüüd kui ta on lahkunud, tunnen temast
suurt puudust. Raske on aru saada, et
mul mitte kunagi ei tule enam võimalust
teda kallistada või lihtsalt rääkida. Aga
praegu seda mälestust kirjutades,
mõistsin enda jaoks väga olulist: nii
kaua kui räägin ja mõtlen õpetajast, on
ta minuga, ta on minu mälestuses,
hinges ja südames ja nii jääb igavesti!

w
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KUIDAS HOIDA ÕPILASE HUVI KLAVERIÕPINGUTE VASTU

PÄRAST IV KLASSI?

Inga Arro
Vanalinna HK Muusikakooli ja
Georg Otsa nimelise Tallinna
Muusikakooli õpetaja

Klaverimäng on iga lapse jaoks tõsine
katsumus, olgu tegemist kas väga heade
või keskpäraste võimetega õpilasega.
Mida andekam on õpilane, seda rohkem
temalt oodatakse ja sageli on töö
sedavõrd tulemusele orienteeritud, et ei
jäägi aega märgata last kui indiviidi. Kui
aga kaob kontakt õpilase ja õpetaja
vahel, on väga raske leida keerulistest
olukordadest väljapääsu.
Kõige raskem on nendega, kellel pole
tegelikku huvi klaverimängu vastu
kunagi olnudki, kes on harjunud tegema
seda, mida nõuavad neilt vanemad või
õpetaja ja kes on orienteeritud ainult
kiitusele. Nad ei pruugi vanemates
klassides enam edukad olla ja ebaõnnes-
tumine viib neid segadusse. Kaugene-
takse töörütmist ja lõpuks leitakse mõni
teine ala, kus on rohkem võimalusi ja
motivatsiooni olla edukas.
Algõpetuse ülesanne on kujundada
tööharjumust ja püsivust. Alati ei peagi
kõik kohe kergelt tulema. Mida vaeva-
rikkam on tee, seda magusam on edu.
Õpilastes peab olema unistusi ja usku
endasse isegi siis, kui keegi seda ei
toeta. Kui õpetaja ja vanemad suudavad
klaverimängu kujundada õpilase silmis
millekski enamaks kui lihtsalt üheks
osaks üldises arengus, on edasiminek
üpris tõenäoline. Peale IV klassi, kui

saabub murdeiga ja muutub maailma-
pilt, võib lapsevanemate ja pedagoo-
gide liigne suunamine ja sundimine
kustutada lapses selle sädeme, mis
algul oli. Kui algõpetuse periood on
kulgenud edukalt ja õpilane on saanud
aru, mis on mänguoskus ja kuulamis-
oskus, kui tehnika ja käehoid on välja
kujunenud, võiks ju anda rohkem
vabadust ja mitte sekkuda nii väga
enam harjutamise protsessi. Kui laps
näeb ise ennast olevat vastutaja rollis,
oskab ta rohkem endalt nõuda ja ennast
harjutama motiveerida.
Huvi hoidmiseks on head igasugused
konkursid ja üritused, mida koos
õpilasega ette võtta. Siis tunneb
õpilane, et temaga tahetakse tegeleda.
Tuleb luua kontakte ja tutvustada
ringkonda, kus on palju sama ala
harrastajaid. Õpilase arusaamasid
mõjutab väga palju seltskond, kellega
ta lävib. Kahju on kuulda, kui öeldakse,
et pole sellist õpilast, kellega konkur-
sile või festivalile minna. See näitab, et
ollakse huvitatud ainult tulemusest.
Tegelikult toimub Eestis päris palju
üritusi, millest ka keskpärasemate
võimetega õpilased osa võtta saavad.
Väga vajalik oleks kuulata elavaid
ettekandeid. Pilt kontserdisaalis on
lapse jaoks palju tähendusrikkam, kui
lihtsalt mõne heliülesvõtte kuulamine.
Õpetada õpilastele kontsertidel muusi-
kat kuulama on terves õppeprotsessis
väga oluline nagu ka arutlemine ja
kuuldu analüüsimine. Niimoodi
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õpitakse oma eriala ja õiges tempos
liikudes ei tohiks õpilast hiljem miski
sellelt teelt kõrvale juhtida. Oluline on
leida liikumises tasakaal. Emotsio-
naalne laps huvitub paljustki teda
ümbritsevast. Tuleks juhtida teda läbi
helide väljendama oma tundeid, et tal
tekkiks tugev side muusika ja emot-
sioonide vahel. Kui ollakse harjunud
ennast niimoodi väljendama, tahetakse
seda ikka ja jälle teha.
Mäletan, et minu enda huvi klaveri-
mängu vastu just peale IV klassi
tekkima hakkaski. Olin saanud väga
hea algõpetuse ja kasvatanud esimesed
aastad endas rohkem püsivust kui
nautinud mängurõõmu.  Korraga
muutus harjutamine põnevaks, palad
olid raskemad ja kaasahaaravamad ning
ülesanded suuremad. Suur tähtsus oli
kodusel õhkkonnal, mis oli väga
muusikakeskne, ent jättis võimaluse
endal otsustada ja kaasa rääkida.

Lembi Paldre
Nõmme Muusikakooli õpetaja

Muusikakooli IV klassis õppides
langevad kokku mitmed tegurid. Pikka
aega on muusikat õpitud ja paljud asjad
pole enam uudiseks, eesootav aeg
tundub lõputult pikk, teosed on
keerulisemad ja vajavad rohkem
süvenemist ning teismeea iseolemise
soov mängib samuti oma rolli. Ent asju,
mis aitaks sellises vanuses õpilastes
huvi klaverimängu vastu säilitada, on
mitmeid.
Esimene oluline asi on suhe oma
õpetajaga, mis on üsna haruldane - üks
täiskasvanud inimene on iga nädal kaks
korda 45 minutit tervenisti noore päralt.

Ta ei tegele muude asjadega, ei jookse
tööle ega poodi ega kantselda samal
ajal väiksemaid õdesid-vendi. Kui ta on
selline inimene, kes aeg-ajalt kasutab
osa tunnist õpilase ära kuulamisele,
tema muredele kaasaelamisele, kui ta
oskab õpilase olekust tähele panna,
missugune päev tal seljataga on olnud,
siis on ta õpilasele ankruks selles
arutult kiires maailmas. Keegi, kes
lihtsalt on olemas ja kes ei arvusta, vaid
hoolib. Peaaegu isiklik psühholoog.
Kui suhe on selline, siis tahab õpilane
tagasi tulla. Ta vajab sellist sidet, sest
aina rohkem on katkisi suhteid ja
kodusid, kus vanematel pole laste jaoks
aega. Sel juhul on vähemalt üks koht,
kus teda oodatakse ja tähele pannakse.
Teine sama oluline asi on õpetaja
vaimustus oma ainest. Õpetajad, kes
kooliajast meelde on jäänud, on mingil
moel olnud oma aine fanaatikud. Kui
armastus muusika, oma pilli ja selle
võimaluste vastu on nii suur, et voolab
üle ääre, nakatab see õpilast ning ta
rõõmustab (koos õpetajaga muidugi)
iga uue asja üle, mida tal väljendada
õnnestub. See on just see aeg, mil saab
tegeleda kõikvõimalike kõlanüans-
sidega ja otsida erinevaid viise uute
kõlamaailmade loomiseks. Paljudele
selline katsetamine meeldib. Mida
selgem on kujundi seos lapse enda
arusaamisega maailmast, seda paremini
selle väljendamine õnnestub, niisiis on
olulisel kohal seoste tekitamine.
Järgmise tegurina meenub seltskond,
kuid kahjuks pole see tekitatav tegur.
See kas on või mitte. Aga kui ta on,
saab sellest põhjus, miks ikka ja jälle
muusika juurde tagasi tulla. Seetõttu on
tohutult olulised kõik grupitunnid,

lauluansamblid, koorid, orkestrid,
igasugused reisid. Vaesed klaveri-
mängijad on suurest seltskonnast sageli
kõrvale jäetud, kuid seda enam on
oluline kaal ansamblitundidel. Õpetajal
on lausa kohustuslik teha need tunnid
rõõmsaks, vabaks ja nauditavaks, et
lapsed saaksid pilli taga koos olemist
lustiga võtta. Kui midagi saab juba
lustiga võtta, pole see enam sunduslik
ja tüütu, seega oleks raske sellest
loobuda. Pean tunnistama, et minagi
käisin muusikakoolis IV-V klassis vaid
lauluansambli pärast. Kui seda poleks
olnud, ei hoidnuks mind seal miski.
Lisaks ansamblile meeldib paljudele
saateklassi tund. Eks see ole omamoodi
meelitamine – kui aastakese veel vastu
pead, ootab sind ees põnev aine, kus
saad proovida teise pilli või lauljaga
koos musitseerimist, õppida laulude
saatmist akordimärkidega, improvi-
seerimist, loomingut ehk teisisõnu neid
asju, mida elus hiljem kõige rohkem
tarvis võib minna. Igal koolil on
muidugi omad võimalused ja tugevad
küljed, aga midagi nimetatud valikust
on võimalik õpilastele kindlasti
pakkuda.
Huvi hoidmisel on väga oluline
repertuaari valik, eriti just sellises
vanuses laste puhul. Kui õnnestub
kohustusliku repertuaari seast leida
õpilasele iseäranis hästi sobiv ja
meelepärane teos – lüürikule laulev ja
kärsitule kiire pala, siis on see tavaliselt
esimene teos, mis selgeks saab ja
mängumõnu alal hoiab. Eks tarkus
nõudlikkuse ja kiituse parajal dosee-
rimisel on samuti väga oluline. Keegi ei
taha tagasi minna sinna, kus teda
pidevalt maha tehakse, aga enamasti

ollakse hea meelega nõus tegema seda,
mille eest kiita saab. Tohutult oluline
on leida väikegi põhjus kiitmiseks, et
laps võiks tunnist lahkuda hea tujuga ja
sama rõõmsalt jälle tagasi tulla.
Ühte asja teen ma kohe alguses
vanematega vesteldes. Räägin koolist,
kohustustest, rõõmudest ja sellestki, et
kõigil esineb õppimise teel raskusi. Just
siis on kodu toetus äärmiselt oluline.
Tuleks lapse käest uurida, kuidas läheb,
lasta endale ette mängida, julgustada,
kiita, pilli taha suunata. Enamik neist,
keda on nii hoitud, on vanematele
hiljem väga tänulikud ja õnnelikud, et
alustatud õpingud lõpuni viisid. Üks
lõpuleviidud töö on aga tänapäeva
paljude võimalustega maailmas ja
hobide poolelijätmiste taustal ütlemata
suur saavutus!
Esitasin essee pealkirjas antud küsi-
muse tunnis viibinud seitsmenda klassi
õpilasele, keda ainult õpetaja innukus
ja ema sund on läbi viimase kahe aasta
vedanud. Et kas on midagi, mida tema
õpetajana teisiti teeks või mida õpetaja
oleks saanud teha, et teda sellel raskel
ajal aidata. Kuuldud vastus on üsna
kaootiline, aga vähemalt aus vastus
otsesest allikast: “Kui tekivad raskused,
siis võiks õpetaja öelda, et proovi
jätkata ja aasta pärast vaata, kas sa
mõtled ikka veel samamoodi. Alati on
ju mõtet proovida, sest äkki pärast
avastad, et sulle muusika ikkagi
meeldib. Õpetaja võiks tuua tõeseid
näiteid ja öelda, et tee see klass veel nii
hästi läbi kui vähegi saad, et järgmisel
aastal oleks kergem, sest enamikul
tekib huvi alles õpingute lõpus.”
Tooksin siinkohal veel ühe näite. Minu
sugulane otsustas edasiõppimise kasuks
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kaks nädalat peale muusikakooli
lõpetamist, enne seda oli ta täiesti
veendunud, et talle aitab. Aga kõigest
kaks nädalat ilma muusikata tegi talle
selgeks, et ta tegelikult ise tahab
muusikaga tegelda. “Ma ei kujuta oma
elu ilma muusikakoolita ette. Liiga
palju oleks vaba aega. Tegelikult on
hea käia nädalast nädalasse tunnis ja
teada, et sul on kogu aeg midagi teha,
siis ei igavle sa niisama ega vedele
arvutis. Sellise õpetaja juurde, kes on
lastega sõber, tahetakse alati tundi
minna. Ideaalne õpetaja on sõber, kes
on nõudlik ning oskab vajadusel ka
kurjasti öelda ja vahel veidi  kiita.
Mõni tahab kurja, mõni leebet õpetajat,
igaühele samasugune ei sobi.”
Lõpetuseks veel üks mõte, mis on
nopitud IX klassi koolipoisi esseest:
“Muusikakoolis on hea seltskond, neil
on teised huvid kui kooli omadel,
enamik on väga intelligentsed ja laia
silmaringiga.” Tõsi ta on! Et muusika-
koolist saab kaasa uue keele, selle
kuulamise ja selles rääkimise oskuse,
saavad aru ka õpilased. Sellest, et kaasa
saab ka kohusetundlikkuse ja iseseisva
töö võime, saavad esialgu aru vaid
õpetajad ja vanemad. Kuidas siis hoida
huvi üleval pärast IV klassi? Igale
lapsele individuaalselt lähenedes, tema
olemust väärtustades, teda armastades,
tema vajaduste ja vastuvõtuvõimega
arvestades, teda targalt suunates ja
julgustades. Vahel vanematelt tuge
paludes, vahel lapse enda intelli-
gentsuse poole pöördudes. Ikka ja jälle
uuesti julgustades, üks samm korraga -
üks pala, üks kontsert, üks eksam. Aeg-
ajalt tagasi vaadata, mõistmaks, kui
palju on juba saavutatud.

Reet Schumann
Saku Muusikakooli õpetaja

Kui laps astub muusikakooli, on tal
tavaliselt huvi õppida muusikat. Kui
huvi pole, saab ta sellest õige pea ise
aru, parimal juhul saavad sellest aru ka
lapsevanemad ja õpingute katkestamine
toimub juba esimestel kuudel. Esimes-
tel aastatel käivad lapsed muusikakoo-
lis üsna hea meelega. Vahel tekib küll
küsimus, kas tegemist on ikka siira
huviga muusika vastu või pigem
vajadusega ennast paremast küljest
näidata. Mõnikord on ka vanemate huvi
sedavõrd suur, et kuidagimoodi
neljanda klassi lõpuni välja veetakse.
Kui õpilased saavad suuremaks, kipub
aga huvi kaduma ning see probleem
pole võõras ühelegi õpetajale.
Kuidas hoida huvi? Hoida saab seda,
mis on olemas. Mida pole, seda ei saa
ka hoida. Neljanda klassi lõpuks peaks
selge olema, kas lapsel on huvi muusika
õppimise vastu või mitte. Huvi puudu-
misel ei peaks ükski õpetaja nahast
välja pugema. Las laps läheb ja teeb
asju, mis teda köidavad. Loomulikult
saab õpetaja huvi äratada ja kahjuks ka
oskamatu käitumisega seda tappa.
Püsiv sügavam huvi millegi vastu
sõltub siiski isiksuse kaasasündinud
omadustest. Me võime külvata seemne,
aga kuidas see idaneb ja taimeks sirgub,
oleneb eelkõige pinnasest, kuhu seeme
külvati. Kui on selge, et õpilase huvid
on mujal, ei tohiks muusikahuvi talle
vägisi peale suruda. Südant ei saa
sundida. Kuid küsimus oli “kuidas
hoida?”, mitte “kas hoida?”. Et mitte
tunnistada teemast möödarääkimist
eelmises lõigus, vastan: juba tekkinud

ja reaalselt olemasoleva huvi hoidmi-
seks peab õpetaja tegema kõik, mis
tema võimuses, kuulates oma südame
häält.
Sageli näivad meile asjad teisiti kui nad
tegelikult on. Kui õpilane harjutab
varasemast tunduvalt vähem või ei
harjuta üldse, ei pea olema tingimata
tegemist huvi kaotamisega. Esimene
asi, mida hea õpetaja teeb, on see, et ta
räägib lapsega. Just nimelt räägib, mitte
ei riidle ega loe moraali. Kui täiskasva-
nul õnnestub võita teismelise usaldus,
on võimalik tasapisi jõuda probleemide
põhjusteni. Teismeliste kõige tavalise-
mad mured on väsimus ja ülekoorma-
tus. Üks meie tuntumaid psühholooge
Toivo Niiberg väidab, et murdeiga ja
teismelise iga ei ole täpsed sünonüü-
mid, sest inimese elus on mitu murde-
iga. Teismelise eas on see aga rängim,
sest korraga toimub inimese elus kolm
suurt muutust:

1. akseleratsioon ehk ülearu kiire
kasvamine

2. puberteet ehk sooline küpsemine
3. sotsialiseerumine ehk täiskasvanuks

saamine

Kõik see kokku võib tekitada inimese
hinges palju segadust ning mõjuda väga
koormavalt. Ja nüüd ütlevad sajad
paadunud pedagoogid mulle, et meil
kõigil on ju olnud teismelise iga. Kes
meid nunnutas? Harjutama pidi kõigele
vaatamata. See on õige, ent küsiksin
vastu: miks me ikkagi ei võiks arves-
tada selle aspektiga? Teeme ju seda
oma püha eesmärgi nimel - hoida lapse
muusikahuvi. Tahame ju aru saada,
miks laps enam ei harjuta. Kui veel

küünilisemaks muutuda, siis ise me ju
tahame koormust ning seda, et meil
oleks klassis vanemaid õpilasi. Teisest
küljest - kui laps tajub, et teda mõiste-
takse, on tehtud sammuke olukorra
paranemise suunas. Pealegi on veel üks
argument, miks võib-olla lapsi pisut
nunnutama peaks. Tänapäeva kool ei
ole see, mis “meie ajal”. Kui VII -VIII
klassi õpilane tahab olla konkurentsi-
võimeline, õppida väga hästi ja osaleda
olümpiaadidel, on tema igapäevane
koormus koolis seitse-kaheksa tundi.
Mis sellest, et seal hulgas on samuti
mõningad valikained, sest ilma nendeta
üldjuhul läbi ei aja. Kui arvestada
koduste tööde hulka, tuginebki eesti
koolisüsteem põhiliselt iseõppimisel
ning koolis oldud aeg kulub teadmiste
kontrollile. Õppekavade ülepaisutatuse
tõttu ei tee õpetajad sagali rohkem, kui
vuristavad uue teema ette. Loomulikult
on ülihäid õpetajaid, kes suudavad
sellises keerulises olukorras oma ainet
tõhusalt ja huvitavalt edasi anda, kuid
selliseid õpetajaid ei jätku sugugi
kõigile. See on aga pikaajalise eesti
hariduspoliitika tulemus. Kui tsiteerida
klassikut (täpsemalt Lauri Leesit), siis
Eesti riik peaks lahendama kaks
probleemi: õppekavad ja õpetajate
palgad. Sel juhul oleks koolidel rohkem
võimalusi õpetajaid valida ja õpilaste
koormused inimlikumad. Praegu on nii,
et hoolas õpilane kasutab kogu vaba aja
kodustele koolitöödele, sealhulgas
kulub nendele enamik laupäevast ja
pühapäevast. Niisugust koormust ei
lubata ühelegi täiskasvanule, rääkimata
loomadest. Muidugi on neidki, kes ei
taha väga häid hindeid, lootes vedami-
sele või teiste pealt maha kirjutamisele.
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Läheb veel palju aastaid, enne kui
Euroopa Liidu tähtsad tegelased
avastavad, et meil on õpilaste koormus-
tega midagi korrast ära. Seejärel läheb
veel palju aastaid, kuni midagi parane-
ma hakkab. Seniks peame kuidagi
hakkama saama ja mingil viisil olukor-
rast välja vingerdama.
Milleks kogu eelnev jutt? Aga selleks,
et tegelikult ei me tea, kuidas huvi
kadumisega lood täpselt on. Võib-olla
lapsel polegi huvi kadunud, meile ainult
tundub nii. Ehk pole tal lihtsalt aega või
jaksu. Kui selline olukord kaua kestab,
võib kindel olla, et tema huvi kaob
päriselt. Eriti siis, kui me ise väga jäiga
hoiaku võtame ja ei proovigi õpilast
aidata. Mida sellises olukorras teha?
Aega me juurde teha ei saa. Ilmselt
võib mingit abi olla lapsega rääkimi-
sest, tundes huvi tema tegemiste ja
kohustuste vastu, arutades tema
päevaplaani. Mõnikord on võimalik
koos leida vajalik aeg harjutamiseks.
Ilmselt peab ka ise olema valmis
kompromissideks, vahel lihtsalt tuleb
arvestada õpilase eriti pingelise
õppeperioodiga, kus näiteks nädala igal
päeval on mitu kontrolltööd. Last ei saa
ju lõhki kiskuda. Kui laps tunnetab, et
teda mõistetakse, leiab ta endas rohkem
jõudu ja tahet õpetaja nõudmiste
täitmiseks.
Kindlasti on meie hulgas neid inimesi,
kelle arvates hirmus püüd õpilasi
mõista ongi viinud selleni, et õpilased
enam ei kuuletu, ei harjuta. Kord on
käest ära, noorus hukas, lapsed laisad.
Las jääda igaühele oma arvamus, kõik
ei peagi ühtemoodi mõtlema. Mida aga
teha siis, kui lapsel on aega küllalt, ta
hulgub ringi, lööb aega surnuks, ei

huvitu millestki? Kas õpetaja peab
tõesti õpilast hamburgeriputka juurest
otsima minema ja kättpidi klaveritundi
vedama? Loomulikult ei pea. Aga võib
proovida sedagi. Mine tea, ehk liigutab
õpilast see, et keegi temast hoolib.
Enamasti on sellistel puhkudel tegemist
suuremate probleemidega, mida
niisama lihtsalt ei lahenda. Õpetajal
võib küll olla õilis soov teda “muusika
kaudu aidata”, teoreetiliselt on see
võimalik, praktiliselt siiski väga
keeruline. Vajalik oleks koostöö
lapsevanematega. Neil aga teadaolevalt
laste jaoks eriti aega ei ole. Jõudsime
jälle kurva tõdemuseni – probleemid on
sügavalt meie ühiskonda juurdunud.
Mida saab teha üks tähtsusetu klaveri-
õpetaja?
Siinkohal tekib juba küsimus – kuidas
hoida vanemate huvi? Kindlasti
tahavad nad kuulda oma last esinemas.
Eriti siis, kui laps on veel väike. Mida
suuremaks saab laps, seda vähem
vanemad nende kontserte külastavad.
Miks? Võib-olla häbeneb laps oma
võimalikku ebaõnnestumist või
vanemad lihtsalt ei viitsi enam. Igal
õpetajal on võimalik oma koolis
korraldada väikseid hubaseid kontserte
lapsevanematele, kuhu enamasti hea
meelega tullakse. Olen õnnelik, kui
saan kaks korda aastas – jõuludeks ja
emadepäevaks esinema kõik oma
õpilased ja kuulama kõik lapsevane-
mad. See natuke hoiab huvi.
On veel üks idee või moto, mille
järjekindel kultiveerimine kindlustab
muusikakooli lõpetanute suurema
protsendi. Kõik hästikasvatatud
inimesed armastavad öelda: “Kui oled
midagi alustanud, siis vii see lõpule”.

Mindki on nii kasvatatud. Üks mu
tuttav on koguni nii hästi kasvatatud, et
loeb eranditult iga alustatud raamatu
lõpuni, isegi juhul, kui see pole just
huvitavamate killast. Ent julgen selles
pisut kahelda. Kui on vaja sõita
Pärnusse ja satutakse kogemata Tartu
maanteele, kas siis tuleks ikkagi Tartus
ära käia – teed on ju alustatud? Ülimalt
kiiduväärt on nende õpilaste sihikind-
lus, kes vaatamata raskustele, kasvõi
hambad ristis, käivad muusikakooli
lõpuni. Loomulikult soosin minagi
seda, kuigi tekib jälle küsimus – on see
ikka huvi muusika vastu? Kuid ka
järjekindlus ja eesmärgile jõudmine on
head asjad. Arvan, et õpetaja ei tohiks
muusikakooli lõpetamise ideed propa-
geerides olla egoistlik. Esmajoones
tuleks mõelda, mis on kõige kasulikum
lapsele. Elus tuleb teha valikuid, mis
toovad paratamatult kaasa loobumisi.
Minu tütar on üks nendest, kelle puhul
teismeeas selgus, et tema tõelised
armastusobjektid on matemaatika ja
loodusteadused. Nendega tegelemine
võtab päris palju aega. Siiski ei olnud
ta nõus loobuma viiuliõpingutest ja
lõpetas muusikakooli. Kuna see oli
tema enda valik, aktsepteerisin seda ja
kiitsin tema kindlameelsust. Südames
pole ma päris veendunud, et see oli
sada protsenti õige otsus. Tema
tulevikule mõeldes – ehk olnuks
kasulikum aega teisiti kasutada?
Tegelikult tahan ju minagi, et lapsed,
kes minu juures klaveriõpinguid
alustavad, lõpetaksid muusikakooli.
Mäletan aegu, kui meie kool oli veel
väga väike ja seetõttu oli lõpetajate
aktus terve kooliga koos. Nii mõnigi on
seda aega nostalgiaga meenutanud.

Miks ma sellest praegu räägin? Selle-
pärast, et lõpetajate austamise tsere-
moonia oli sündmuseks, mis innustas
nooremaid jõudma sama kaugele – jälle
üks sammuke, mis viiks meid eesmär-
gile lähemale.
Keskendusin põhiliselt käsitletava
probleemi psühholoogilisele küljele.
Praktilises töös on kindlasti väga palju
nippe, mis elu muusikakoolis huvita-
vaks teevad. Võib ju korraldada
laagreid, õpetada improvisatsiooni,
luua huvitavaid ansambleid... Oluline
on repertuaari valik, et teosed meeldik-
sid õpilasele. Aeg-ajalt tuleks minna
kompromissile ja mõni lugu välja
vahetada. Kindel on aga see, et üks-
kõik, mida me ka ei teeks – õpetaja
peab jääma inimeseks ning mõtlema
sellele, mis on parim lapsele.

Vaike Väljamäe
Häädemeeste Muusikakooli õpetaja

Kuidas hoida õpilase huvi klaveri-
õpingute vastu pärast IV klassi? See
küsimus vaevab paljusid klaveri-
õpetajaid. Kuid enne tekib küsimus:
“Miks kaob huvi?” Olen oma praktikas
tähele pannud, et mõni laps ei tulegi
muusikakooli oma initsiatiivil ja tahtel,
vaid kellegi teise soovitusel, olgu
selleks vanemad, vanavanemad või
sõbrad. Mõnikord areneb sellest hiljem
oma soov, ent mitte alati. On samuti
juhtumeid, kus laps on pandud muu-
sikakooli sellepärast, et kodus on
klaver olemas ja kunagi on keegi
perekonnaliikmetest muusikaga
tegelnud. Oli juhus, kus poiss tuli
klaverit õppima ja peagi selgus, et ta ei
taha enam sellega tegelda, kuigi kõik
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eeldused olid olemas. Juhtisin lapse-
vanemate tähelepanu sellele, et nende
poeg ei huvitu üldse klaverimängu
õppimisest, kuid isa vastas poja poole
vaadates: “Ta peab tahtma!” Nii
venitasimegi poisi IV klassi lõpuni
välja ja rohkem ta klaverimängu järele
ei igatsenud.
Enamik lapsi tuleb muusikat õppima
vabatahtlikult ja rõõmsal meelel. Kuhu
kaovad siis esialgne entusiasm ja hoog?
Siin on jälle mitmeid põhjusi. Küsit-
lusel selgus, et mõned lapsed tulevadki
muusikakooli mõttega, et IV klass
lõpetada ja alles siis mõelda, kas
õpinguid jätkata või mitte. Kui vanema-
tepoolne toetus puudub, siis jäetaksegi
õpingud kergekäeliselt pooleli, millest
on hiljem muidugi kahju. Miks siis äkki
huvi kaob? Põhjuseks tuuakse murdeea
raskusi, püsimatust, keskendumis-
raskusi, repertuaariga mitte toime
tulemist, huvi tekkimist vastassoo vastu
ja sellest tulenevat ühist ajaveetmist,
samuti muude huvide tekkimist ja
ajapuudust. Põhjusi on veel, kuid mida
teha, et huvi ei kaoks?
Õpetaja peab peale õpetamise endale
palju asju selgeks tegema ka teistes
valdkondades, tundma huvi õpilase
tegevuste ja toimetamiste vastu ning
olema mõistev. Õpetajas peab olema
midagi, mis õpilast köidaks. Kui
õpetaja suudab hoida oma klassi ühtse
meeskonnana, näitab välja, et iga
õpilane on talle tähtis ja vajalik, siis
muutub ta õpilasele vajalikuks. Suhted
ja nõuded võiksid olla pigem sõbra-
likud kui liiga ranged. Ka usaldus on
väga tähtis. Nii saab õpetaja kohe
sekkuda, kui tekivad esimesed raskused
ja laiskus. Alati peab olema teada

põhjus, miks töö pole vajalikul määral
tehtud. On hea, kui õpetaja suhtub
lapsesse nagu võrdsesse, mitte ei vaata
talle ülevalt alla. Õpetaja õpetatagu
õpilasele, kuidas õppida ja harjutada.
Väga hea, kui õpetajaga koos tunnis
õpitakse ja näidatakse kätte teeots, kust
edasi minna. Lõputu tunnis harjutamine
ei vii kuskile, sest aega napib ja
iseseisvat mõtlemist ei teki. Tunnid
muutuvad igavaks mõlemale poolele.
Õpilane tuleb viia nii kaugele, et
iseseisva töö tulemusena tahab ta
järgmises tunnis demonstreerida, mida
ta on ära õppinud ja sellest areneb välja
järjepidevus. Tuleb õppida järjepidevat
tööd tegema ja selle vajalikkust
mõistma. Kui vastavad harjumused on
saavutatud, ei ole harjutamine enam
raske ega vastumeelne. Paljud õpilased
aga ei sea endale harjutamisel konk-
reetseid eesmärke. Palade niisama läbi
mängimine ei vii edasi ja oleme taas
lõhkise küna ees. Harjutama peab seni,
kuni püstitatud ülesanne on täidetud.
Ent üksinda ei saa õpetaja kõige sellega
hakkama. Tal peavad olema lapsevane-
matega niisama head ja usalduslikud
suhted kui õpilasega.
Minu praktikas oli juhus, kus lapse-
vanem pöördus esimesena minu poole,
pannes tähele, et tütar ei harjuta enam
nii hoolikalt ja järjekindlalt kui varem.
Kuna vanemad olid muretsenud lapsele
klaveri ega nõustunud õpingute
katkestamisega, siis leidsime ühise
keele ja innustasime last õpingute
jätkamisele. Minu missioon oli olla
mõistev ja järeleandlik, lastes õpilasel
töötada mõnda aega oma võimete piiril
ja mitte nõuda temalt rohkem, kui ta sel
momendil teha suutis. Võimaldasime

tal isegi eksami hiljem sooritada ja
lasime tal areneda oma tempos. Varsti
tegi ta selle aja tagasi ning nüüdseks on
see neiu meie muusikakooli kiitusega
lõpetanud ja esindanud kooli väljaspool
elupaika, võttes osa esinemistest,
festivalidest ja samuti Hiiumaal
toimuvast konkursist. Tagantjärele
vesteldes tuli ilmsiks, et muusikaõpin-
gute katkestamise mõte tuli sõbrannalt,
kes jättiski õpingud pooleli. Mõtted
läksid mujale, taheti suhelda poistega ja
tegeleda veel paljude hobidega. Nüüd
on neiu tänulik oma vanematele ja
õpetajale, kes tegid kõik selle heaks, et
ta edasi õpiks. Mingil juhul ei tohi
kergekäeliselt lasta õpinguid katkestada
andekatel õpilastel, nagu eelnev näide
tõestab. Õpetaja peab pidevalt meelde
tuletama, et õppimise ja harjutamise
aluseks on plaan, mida peab täitma, sest
stiihiliselt harjutamine tähtaegade puhul
ei toimi. Nii peab õpilane oma aega
planeerima, et kava õigeks ajaks valmis
saada.
Huvi kaotamisele aitab kaasa seegi, et
ei osata eristada olulist ebaolulisest.
Väikeses vallas tahetakse, et ühed ja
samad lapsed tegeleksid kõigega.

Suuremas linnas on laste valik nii suur,
et igaüks saab valida endale meele-
pärase tegevuse. Olen selgitanud
õpilastele, et nad kaitseksid oma
seisukohti ja tegeleksid süvitsi ühe
valitud hobiga. Selles osas on vaja
lastevanemate toetust oma laste
valikute kaitsmisel. Vabatahtlikult oma
paladega tööd tehes õpilane karastub
ning saab edaspidiseski elus kõigega
hakkama. Tema kohusetunne areneb
ega anna talle võimalust raskuste
tekkimisel käega lüüa. Raskuste
ületamisel ongi abiks õpetaja, kes peab
õpilase jaoks alati olemas olema.
Õpetaja peab olema magnet, mis
tõmbab ligi, ta peab leidma võtme
õpilase hinge, et tekiks usaldus. Ei tohi
olla üksluisust, mis teeb tunni igavaks
ja ebahuvitavaks. Igast tunnist minnes
olgu õpilane rõõmus, et ta õppis midagi
juurde ja sai teada, mida enne ei
teadnud. Eesmärgistatud töö viib
esinemisteni, festivalideni ja isegi
konkurssideni, mis teeb töö väga
huvitavaks ja põnevaks. Niisugune töö
pakub rahuldust mõlemale poolele ning
järgmine kohtumine on siis alati
rõõmus ja oodatud.
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keskkool. Kokku osales konkursil 43
mängijat.

Konkursi zürii: esimees - professor
Aleksandra Juozapenaite-Eesmaa (Eesti
Muusika-ja Teatriakadeemia), liikmed -
Siim Poll (Georg Otsa nimeline
Tallinna Muusikakool), Andres Mutso
(Heino Elleri nimeline Tartu Muusika-
kool) ja Eike Sild-Neeme (Tallinna
Muusikakeskkool). 

Tulemused 
IX klass, I kursus
I preemia - Domantas Karalius
(Ciurlionise nimeline Kunstide Kool,
õp Gabriele Kondrotaite) 
Joosep Teppo (TMKK, õp Marja
Jürisson) 
II preemia - Lina Balciunaite
(Ciurlionise nimelise Kunstide Kool,
õp Gabriele Kondrotaite) 
Johan-Eerik Kõlar (VHK MK, õp
Karin Suss, Ivari Ilja) 
Anna-Madleen Poll (TMKK, õp Maigi
Pakri) 
Diplom: Ralf Kink (TMKK, õp Katrin
Kuldjärv), Julius Maaten (TMKK, õp
Mati Mikalai), Joonas Mattias Sarapuu
(VHK MK, õp Karin Suss, Maigi
Pakri), Kadri Toomoja (TMKK, õp Anu
Nahkur, Toivo Nahkur) 
Diplom teose hea esituse eest: Auli
Lonks (TMKK, õp Martti Raide),
Madli Marje Sink (TMKK, õp Maigi
Pakri), Anna Smirnova (TMKK, õp
Martti Raide), Jorma Veiderpass
(Elleri-kool, õp Ebe Müntel) 

X klass, II kursus
I preemia - Paulius Pancekauskas
(Ciurlionise nim Kunstide Kool, õp
Diana Berulyte) 

II preemia - Kristina Annamukhame-
dova (Ciurlionise nimeline Kunstide
Kool, õp Diana Berulyte) 
Diplom teose hea esitamise eest:
Priidik Purga (TMKK, õp Kersti
Sumera), Sten Heinoja (TMKK, õp
Marju Roots), Ragnar Kriiska (Elleri-
kool, õp Pille Taniloo) 

XI klass, III kursus
I preemia - Joonatan Jürgenson (Elleri-
kool, õp Kadri Leivategija) 
Lea Saame (TMKK, õp Ira Floss) 
II preemia - Sigrid Vardja (Otsa-kool,
õp Lembit Orgse, Ia Remmel) 
Elle-Riin Volmer (TMKK, õp Marju
Roots, Ivari Ilja) 
Diplom: Julia Labunets (Otsa-kool, õp
Ia Remmel), Tarja-Stina Rausma
(TMKK, õp Marju Roots), Karina
Ülper (Elleri-kool, õp Pille Taniloo) 
Diplom teose hea esitamise eest: Grete
Jädal (Elleri-kool, õp Tanel Joamets),
Tiina Tomingas (Elleri-kool, õp Tanel
Joamets) 

XII klass, IV kursus
I preemia - Asija Ahmetzanova
(Darzinsi nimeline Muusikakool, õp
Lelde Paula) 
Kristjan Veermäe (TMKK, õp Ada
Kuuseoks) 
II preemia - Talvi Hunt (Otsa-kool, õp
Ülle Sisa, Ia Remmel) 
Leila Röömel (Elleri-kool, õp Tanel
Joamets) 
Marta-Jaana Staskevits (Otsa-kool, õp
Ralf Taal) 
III preemia - Marianne Laumets (Otsa-
kool, õp Inga Arro, Lembit Orgse) 

UUED RAAMATUD

MEISTRI HAARE
Meenutusi Bruno Lukist

Koostaja Maia Lilje

Meenutusi Bruno Lukist tema 100.
sünniaastapäevaks Erna Saarelt, Eri
Klasilt, Leelo Kõlarilt, Evi Rossilt, Arbo
Valdmalt, Toivo Nahkurilt, Kalle
Randalult, Lauri Väinmaalt, Lembit
Orgselt, Martti Raidelt jpt.

Eesti Klaveriõpetajate Ühing 2009

Toivo Nahkur
MUUSIKA LÄBI VAIMU II
Renessansist Bachini

Toimetaja Priit Kuusk

Raamat kõneleb klahvpillimuusika
ajaloost kui ajaloolisest tervikust.

Toivo Nahkur 2010
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UUED HELIPLAADID

Eesti klaverimuusika
BRUNO LUKK (klaver)
Rudolf Tobias Sonatiin c-moll, Klaveripalad
lastele
Mart Saar Kolm pala klaverile op 19, “Laul
männile”, Eesti süit nr 2
Heino Eller “Kellad”
Adolf Vedro Runo nr 1, Runo nr 2
Eduard Oja “Vaikivad meeleolud”
Eduard Tubin Ballaad Mart Saare teemale
Arvo Pärt Sonatiin nr 1 op1
Eesti Klaveriõpetajate Ühing 2009

Mihkel Poll
20th Century Piano
Maurice Ravel “Gaspard de la Nuit”
Dmitri Sostakovits Klaverisonaat nr 1
Aleksandr Mossolov Kaks nokturni
György Ligeti Etüüd nr 5 “Arc-en-ciel”, nr 13
“L’Escalier du diable”, nr 15 “White on white”
Helena Tulve “Three Songs for Piano”
Ondine 2010

DVD KEYBOARD JUGGLERESS
Irina Zahharenkova (klavessiin, fortepiano,
klaver)
Johann Pachelbel Süit E-duur, Aaria ja 6
variatsiooni teemal Hexachordum Apollinis
Joseph Haydn Sonaat nr 1 G-duur Hob XVI:8
(fortepiano)
Wolfgang Amadeus Mozart Variatsioonid “Lison
dormait” KV 264
Joseph Haydn Sonaat nr 1 G-duur Hob XVI:8
(klaver)
Wolfgang Amadeus Mozart Sonaat nr 13 B-duur
KV 333
Ludwig van Beethoven Sonaat G-duur op 14 nr 2
Estonian Record Productions 2010

TOIVO NAHKUR
Klaveriõhtu Estonia kontserdisaalis
24.11 1976

Ludwig van Beethoven Sonaat f-moll op 57
“Apassionata”
Robert Schumann Fantaasia C-duur op 17

Toivo Nahkur 2010

Deus ExClavier
Hando Nahkur (klaver)

Johann Sebastian Bach/Ferruccio Busoni
Chaconne
Erkki-Sven Tüür Sonata in 3 movements
Franz Schubert Impromptu Ges-duur op 90 nr 3
Robert Schumann “Sümfoonilised etüüdid”
op 13
Estonian Record Productions 2010

Johann Sebastian Bach
“DAS WOHLTEMPERIERTE KLAVER” I
Vardo Rumessen (klaver)

Estonian Record Productions,
Estonian Classics 2010
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Sergei Rahmaninov
Etüüd-pildid ja teisi klaveriteoseid
Vardo Rumessen (klaver)
Estonian Record Productions, Estonian
Classics 2010

Mängib Heljo Sepp
CD 1
Johannes Brahms Variatsioonid ja fuuga
Händeli teemale
Mart Saar Eesti süit nr 3
Heino Eller Muusikaline hetk (1915),
“Kodumaine viis”, Neli prelüüdi II vihik
(1920)
Artur Kapp Kontsertrapsoodia klaverile ja
orkestrile (1944)

CD2
Heino Eller “Õhtulaul”, “Meditatsioon”,
Sonaat nr 2 cis-moll, Kolmteist klaveripala
eesti motiividel, Prelüüd e-moll, Sonaat nr 3
es-moll, Klaverimuusika rahvatoonis
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti
Rahvusringhääling 2010

Klaver36




