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Kohtumine Bachiga 
 
 
 
Kooli algusest saati oli mul soov ja tahtmine, et vähemalt 
ühes töös kooliaja jooksul tahan ühendada muusika ja metalli. 
Alguses oli raske ette kujutada, millisel moel ja vormis see 
võiks juhtuda, kuid ühel hetkel hakkasid ideed ja mõtted päris 
hoogsalt küpsema.  
 
Johann Sebastian Bachi BWV 528 on minu jaoks väga suure 
tähendusega teos. Otsustasin lõputöö siduda selle looga. Teose 
puhul on väga mitmeid nüansse, miks see minu jaoks nii oluline 
on. Armusin sellesse teosesse juba esimeste nootide 
kõlamishetkel. Ma teadsin kohe, et olenemata loo tehnilisest 
keerukusest, pean selle klaveril mängimise igal juhul ära 
õppima.  
 
Lugu on Bachi triosonaadi kogumikust, mis koosnes kuuest 
sonaadist, BWV 525 – BWV 530. Iga sonaat koosneb kolmest 
iseseisvast osast. Kogumik pandi kokku Leipzigis 1720. aastate 
lõpus ja sisaldas Bachi varasemate kompositsioonide 
ümbertöötlusi varasematest kantaatidest, oreliteostest ja 
kammermuusikast, aga ka mõningaid äsja loodud käike. 
 
 
 

 
 

 
Originaal noot BWV 529 sonaadist 



Aeg, mil lugu klaveril mängima õppima hakkasin, oli kohe peale 
kaitseväge, kui ma polnud muusikaga pikalt kokku puutunud ning 
olin põhjalikult rooste läinud. Muidugi, kui hakkata hoolega 
tööd tegema, saab päris kiiresti endise vormi taastada, kuid 
Bachi teose tehniline keerukus ja teksti hulk olid minu jaoks 
kordi üle mu varasematest oskustest.  
 
Suutsin loo ära õppida umbes poole aastaga. Kulutades peaaegu 
iga päev keskmiselt kolm kuni neli tundi harjutamisele. 
Tahtmine lugu selgeks saada oli nii suur, et kõik vabad 
päevad, mis mul olid, püüdsin seitse-kaheksa tundi pilli taga 
istuda. Nii suurt tõmmet harjutamiseks ei olnud ma varem 
kogenud. See oli lahe kogemus, et aru saada, kuidas näevad 
välja päris pianistide tööpäevad. Esimene kuu aega enne kooli 
algust olidki rekord nädalad, mil harjutasin nädala jooksul 
ligi 48 tundi. 
 
Teos on mulle väga isikliku tähendusega. Ta kirjeldab minu 
kohtumist Bachiga, kuid arvan, et see võib avaldada mõju ka 
paljudele teistele inimestele ning tõenäoliselt äratab 
ennekõike suuremat huvi klassikalise muusika austajate hulgas. 
Skulptuur on nagu mõistatus, millega on kaasa antud vihjed. 
Vihjete abil on võimalik uus keel ära mõistatada ning 
terasesse raiutud info pilli peal ära mängida. 
 
Kõige suurem mõjutaja teose puhul on Johann Sebastian Bach, 
kelle auks see teos on pühendatud. Bachi mõjutused kajastuvad 
teose sisus, kuid füüsilise vormi puhul inspireeris mind väga 
Heigo Jelle looming, kus kunstnik oli kasutanud oma töödes 
erinevaid muljumisi, sälgutamisi ning veel palju erinevaid 
töövõtteid. Sellest ajendatuna tekkis mõte luua uue 
tähendusega märgisüsteem, mida on võimalik lugeda. Valisin 
Bachi teosest välja kaks esimest takti, mille uues noodikeeles 
ümber kirjutasin. 
 
 

  



 
Teekond praeguse teostuse vormini võttis aega, kuid kulges 
kindlalt. Peast käis läbi mõtteid teha teos instrumentaalina 
ning alguse poole oli mõte kasutada profiilmaterjalina 
torusid, mitte lattrauda. Torude puhul oleks olnud huvitav 
helidega mängimine ning ühtlasi oleks need olnud vihjed 
oreliviledele, sest originaalis on Bachi teos kirjutatud 
orelile. Instrumentaalina valmistatud skulptuuri puhul oleks 
saanud sama edukalt kasutada ka lattraudu.  
 
Helidega mängimise mõte tundus huvitav, kuid see oleks 
tähendanud teose kõrval väga palju lisainformatsiooni ning 
samuti oleks fookus metallitöötlemise võludelt nihkunud 
arvatavasti ümbritsevale lisainfole, sest sellisel juhul oleks 
pidanud valmistama eraldi erinevad toestussüsteemid, 
kinnituste üleminekud jne. Seetõttu otsustasin keskenduda 
materjali vormumise ilule ning viisile, kuidas kanda edasi 
muusikalise teose informatsioonikilde.  
 
Bachi loomingu suursugususe, võimsuse ning ajas kestma jäämise 
rõhutamiseks võtsin teose valmistamiseks kasutusele 
maksimaalselt suure materjali. Kasutan materjalina lattrauda, 
mille mõõtkava on 20x80mm ning lattide pikkused varieeruvad 
umbes meetrist kuni kahepoole meetrini. Materjali töötlemine 
on mastaabi mõttes juba parajalt suur katsumus ning 
koolitöökojas teose valmistamiseks enam väga palju suuremaks 
minna vist ei saakski.  
 
Teos koosneb lattraudadest, mille pikkused tähistavad 
vastavalt noodi joonestikul asetsevaid noote. Lattide pikkused 
tulenevad klaveri keelte pikkusest. Mõõtsin pilli keelte 
heliseva osa ära ning korrutasin keele pikkuse neljaga, et 
saada suuremat ja skulpturaalsemat mõõtkava. Erinevate metalli 
töötlemise viiside ja tehnikatega tähistan rütme ning muid 
noodisüsteemis olenevaid märke: kõrgendavad-, madaldavad-, 
tühistavad märgid jne. 
 

  



Uues süsteemis võib esimese asjana noodikirja tundval inimesel 
tekkida segadus, sest lattide pikkused liiguvad 
noodijoonestikule vastupidiselt. Kui noodijoonestikul noot 
liigub kõrgemale, siis kõrgemate helide tekkimiseks on vaja 
lühemaid keeli ning mida madalamale noot joonestikul läheb ja 
mida tumedamaks läheb heli, seda pikemaks läheb ka keel.     
    
Sain selle töö tegemisest hindamatu kogemuse. Teose 
valmimisest on võtnud osa palju inimesi, kellele ma olen 
tänulik. Sellist tööd üksi ei valmista ning selle teose 
valmimise käigus sain tugeva organiseerimis- ja 
juhtimiskogemuse. Eelkõige olen tänulik oma õppejõududele, kes 
on minus suutnud esile tuua külgi, mida ma ise poleks osanud 
arvata eneses peituvat. Iga järgneva teosega avastan endas 
midagi uut. See on tore ning motiveerib loominguliste 
protsessidega tegelema. 
 
 
 
 

 
 

Teose esimesed kaks takti, mis on materjali vormitud. 


