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See juhtub neljapäe-
val, 9. veebruaril − Esto-
nia balletiõhtu Jõhvi kont-
serdimajas, mis täitub ilu-
sa muusikaga ja kus laval 
näeb "midagi tõsist ning 
midagi rõõmsat ja tradit-
sioonilist", nagu ütleb la-
vastaja Toomas Edur. 

TIIA LINNARD
tiia@pohjarannik.ee 

Balletiõhtu esimeses osas tu-
leb esitlusele Toomas Eduri lü-
hiballett "Vaikivad monoloo-
gid" ning teises osas Pjotr Tšai-
kovski balleti "Uinuv kaunitar" 
III osa. 

Tundub, et olete kava koos-
tades arvestanud tõsiasjaga, 
et on klassikalise balleti aus-
tajad, kellele on nüüdisbal-
lett arusaamatu, ning on nüü-
disballeti austajad, kellele on 
klassikaline ballett vana ja 
igav.  Sellest kavast saavad 
oma elamuse mõlemad. On 
see nii? 

Klassikaline ballett tõmbab 
inimesi siiski rohkem ligi. Me 
lisasime selle kõrvale kavva 
aga natukene mõtisklevat ja 
intiimsemat balletti, nagu on 
seda "Vaikivad monoloogid". 
Aga see on siiski pigem neo-
klassikaline ballett kui nüüdis-
ballett.

"Vaikivad monoloogid"... 
Miks monoloogid, kui laval on 

TOOMAS EDUR: Me säilitame Estonias klassikalise repertuaari, aga toome ta lavale värskena 

"Uinuv kaunitar" toob Jõhvi terve balletitrupi
kolm paari tantsijaid? Ja miks 
vaikivad?

"Vaikivad monoloogid" on 
ballett inimsuhetest. Kol-
mele tantsijapaarile loodud 
teos keskendub inimesteva-
heliste suhete ja kooselu eri 
astmetele, sügavatele emot-
sioonidele, värvidele. See la-
vastus on sõnadeta jutustus 
armastusest ja lahkumisest, 
üksindusest ja teineteisest 
mitte aru saamisest. See on 
kurbuse varjundiga romanti-
line, hingeminev teos. 

Ja muusika on Eesti heli-
loojatelt, sealhulgas Arvo Pär-
dilt?

Just. Mul oli rõõm panna 
kokku see väike ühevaatuse-
line ballett ühe Londoni fes-
tivali jaoks 2009. aastal. Se-
da etendati Püha Pauluse ka-
tedraalis. Inglise kriitikute 
poolt võeti "Vaikivad mono-
loogid" väga hästi vastu.

Kui balletiõhtu esimene 
pool on tõsist laadi, siis tei-
ne pool, kus etendame Tšai-
kovski "Uinuva kaunitari" 
kolmandat osa, rõõmus ja 
traditsiooniline, hoopis tei-
ses võtmes lahendatud. Nii 
et balletiõhtu kava on iga-
ti tasakaalus − midagi tõsist 
ning midagi rõõmsat ja tra-
ditsioonilist. 

"Vaikivates monoloogides" 
tantsib kuus suurepärast balle-
tiartisti, "Uinuv kaunitar" toob 
lavale aga...

Terve trupi, ligi 40 inimest. 

"Uinuva kaunitari" origi-
naalkoreograaf on 19. sajan-
di ballettmeister Marius Pe-
tipa, kuid te olete seda koha-
ti muutnud.

Tantsijate võimekus on ju 
hoopis suurem kui 120 aas-
tat tagasi. Kui ma toon lava-
le oma versiooni mõnest klas-
sikalisest teosest, siis kasu-
tan tänapäeva tantsijate või-
meid ja võimalusi ning avar-
dan koreograafia liikumisjoo-
niste võimalusi, säilitades sa-
mas filigraanselt puhta stiili. 
Me säilitame Estonias klassi-
kalise repertuaari, aga toome 
ta lavale tänapäevase ja värs-
kena. 

Traditsioonilised asjad nagu 
printsess Aurora ja prints Dé-
siré ning Sinilinnu ja printsess 
Florina pas de deux (peaosalis-
te duett − toim.) on muutmata, 
aga ülejäänud tantsud on kõik 
minu enda lavastatud. Need li-
savad lavastusse värskust, sa-
mas on säilinud stiil ja klassi-
kaline puhtus.

Kas me võime liialdamata 
öelda, et Eesti rahvusballett 
on rahvusvaheliselt tunnusta-
tud trupp?

See on nii. Muidugi ei saa 
meist kunagi Pariis või Mosk-
va või Peterburi, sest seal 
tantsitakse juba üle 300 aasta, 
meie ballett saab tuleval aastal 
alles 100aastaseks. Aga meie 
kvaliteet, meie tase on väga 
hea. Et nii väikeses riigis sel-
line ballett üldse olemas on − 
see on suur au.

"Vaikivad mono-
loogid" − hinge-
pugev nukrus.
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"Uinuv kaunitar" − ilusad dekoratsioonid, 
ilus muusika, ilus koreograafia.


