
mine aasta ja järgmine aasta see 
elu käis. Kokku 19 aastat.

Kui palju te Nõukogude 
raudse eesriide tagant min-
nes inglise keelt oskasite?
Koolis oli inglise keel meil õppe- 
ainena, aga rääkida me suurt ei 
osanud ja enamikust jutust ei saa-
nud midagi aru, teadsime vaid ük-
sikuid sõnu. 

Trupis oli väga kirju seltskond, 
inimesi kogu maailmast, ka vene 
keeles kõnelevaid tantsijaid. Nen-
de ja ühe pedagoogi abiga, kes val-
das vene keelt, saime tasapisi suht-
lema hakata. Aga võõras keskkon-
nas õpid juba iseenesest palju kii-
remini keele selgeks. Kaasa aitas 
seegi, et alguses elasime oma tru-
pi tantsijate peres, kus mees oli 
hispaanlane. Tema oli ühel päeval 
ära sildistanud kogu korteri, et mis 
on table (laud) ja kus on chair 
(tool) ja nii edasi. Niimoodi oman-
dasime päris kiiresti inglise keele. 

Te olite kuninganna Eliza-
beth II lemmikbaleriin.
Nii ma päris ei ütleks. Selles mõt-
tes, et ajakirjandusele loomulikult 
meeldib see versioon. Kuninganna 
kohtub siiani väga paljude vald-
kondade inimestega ja hindab kõr-
gelt nii kunsti kui sporti. Tema 
lemmikala on minu teada ratsa-
sport. Meil Toomasega on olnud 
au talle mitu korda esineda. Esi-
mest korda kohtusime Šotimaal, 
kui taasavati äsja renoveeritud 
Edinburghi festivali teater ja me 
tantsisime balletti “Uinuv kauni-
tar”. 

Kohal olid Elizabeth II ja Nor-
ra kuninganna Sonja. Pärast esine-
mist tuldi lavale meid tänama. Hil-
jem järgnesid esinemised nii ku-
ningannale kui teistele kuninga-
koja liikmetele heategevusgaladel 
ja iga-aastastel The Royal Variety 
etendustel, mida kannab üle Briti 
Televisioon. Suur au oli osaleda 
Elizabeth II Eesti visiidi ajal Must-
peade majas õhtusöögil. 

Inglise rahvusliku balleti-
teatri patroon oli Walesi 
printsess Diana. Mis mee-
nub temaga seoses?
Printsess Dianaga kohtusime pea-
aegu kohe, kui Inglismaale saabu-
sime. Meie esimene esinemine toi-
mus Manchesteris ja see oli Royal 
Gala etendus, kus viibis Dianagi. 
Ta oli meie trupi patroon ja käis 
tihtipeale eraviisil proovides, mit-
te ainult etendusel. Ta nägi balle-
timaailma teist poolt, seda, mis 
selle kunsti taga tegelikult on. 

Dianale meeldis ballett väga, ta 
oli ise samuti balletitunde võtnud. 
See oli tema kirg. Ta oli kursis, kes 
sellesse truppi kuuluvad, millised 
tantsijad tulevad-lähevad. Pigem 
võisime olla printsess Diana lem-
mikpaar. Ta nägi meie algusaas-
taid English National Balletis, 
arengut, elas meile ja trupile kaa-
sa, kuni ta õnnetult hukkus.

Kas Elizabeth II teile 2010. 
aastal antud teenetemärk 
Suurbritannia ja Eesti kul-
tuurisuhete arendamise eest 
on suurim tunnustus, mille 
Londonis pälvisite?
Võib öelda küll niimoodi, et see on 
suurim tunnustus, mille oleme väl-
jastpoolt saanud. Teenetemärgi 
omistamine tuli meile tõesti suure 
üllatusena. See oli uskumatu ja 
eriline, sest olime olnud juba pea 
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Printsess Diana oli meie trupi 
patroon ja käis tihtipeale era-
viisil proovides, mitte ainult 
etendusel. 

  ”Minu esi-
mesed tant-
susammud ja 
karjäär alga-
sid Estonias, 
see maja jääb 
mulle kodu-
teatriks,” rää-
gib Estonias 
Eesti rahvus-
balleti repetii-
tor Age Oks. 

Ardi Truija

• Sündinud 27. mail 1970 Vändras.
• Alustas kooliteed Tihemetsa põhi-

koolis, õppides seal kolm esimest 
klassi.

• Lõpetanud 1988 Tallinna koreo-
graafiakooli ja stažeerinud aasta 
Moskva Suure teatri balletikoolis.

• 1989–1990 esimene hooaeg Tal-
linnas Estonia teatri balletiartisti-
na.

• 1990–1996 English National Bal-
let, solist.

• 1996–1997 Birmingham Royal 
Ballet, solist.

• 1997–2009 vabakutseline balleti-
artist ja resident-külalissolist Eng-
lish National Balletis Londonis.

• 2001 Valgetähe III klassi teenete-
märk.

• 2009. aastast Eesti rahvusballeti 
repetiitor.

• 2010 Briti kuninganna CBE klassi 
teenetemärk Suurbritannia ja Eesti 
kultuurisuhete arendamise ning 
tantsukunsti teenimise eest. 

• Repertuaari kuuluvad peaosad bal-
lettides „Luikede järv”, „Tuhkatrii-
nu”, „Uinuv kaunitar”, „Pähklipure-
ja”, „Giselle”, „Romeo ja Julia”, „Cop-
pelia”, „Don Quijote”, „Manon”.  
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