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 Mõni ei käi kunagi balletti  
vaatamas – see las läheb  
vaatab  balletti! Kes ei käi 
kunagi  ooperis – see las 
läheb  ooperisse! Ja kindlasti 
peaks valima tippesituse.
kunstnik Kaido Ole
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Ballett

Graatsiline tantsukunst 
kutsub avastama

fooKuses
Jõhvi 10. 
balletifestival

05.05 kl 19 Jõhvi kontserdi-
majas
Gruusia riigiballett: Mihhail 
Fokini lühiballettide õhtu
Piletid 18–35 eurot.

06.05 kl 19 Jõhvi kontserdi-
majas
Gruusia riigiballett: Geor-
ge Balanchine’i lühiballetti-
de õhtu
Piletid 18–35 eurot.
www.concert.ee 

adolphe adam “Giselle” 
13.05, 25.05 ja 14.06 kl 19 
Rahvusooper Estonias
Koreograaf-lavastaja: Mary 
Skeaping (Inglismaa)
Dirigendid: Vello Pähn, Lauri 
Sirp, Kaspar Mänd 
esietendus Rahvusooper Esto-
nias 07.04.2017.
Piletid: 20–38 eurot

John Cranko ballett “One-
gin” aleksandr Puškini teo-
se ainetel
05.05, 07.05, 27.05, 03.06, 
08.06 ja 21.06 kl 19 Rahvu-
sooper Estonias
Koreograaf-lavastaja: John 
Cranko (Stuttgart Ballet),
Pjotr Tšaikovski muusika, arran-
žeerija Kurt-Heinz Stolze (Sak-
samaa)
Dirigendid: Vello Pähn, Jüri Al-
perten, Kaspar Mänd
Piletid: 20–31 eurot
www.opera.ee 

Nädalavahetusel esineb Jõhvis Gruusia Riigiballett ning 
kõrgel tasemel balletiklassikat leiab kevadõhtutel ka Tallinnas, 
Rahvusooper Estonias.

Ühes talvises “Plekktrummi” saates andis 
kunstnik Kaido Ole hea soovituse. “Ma soo-
vitaksin minna vaatama või kuulama mida-
gi sellist, mida tavaliselt ei vaata ega kuula, 
mille puhul oledki otsustanud, et see ei ole 
sinu teetass. Mõni ei käi kunagi balletti vaa-
tamas – see las läheb vaatab balletti! Kes ei 
käi kunagi ooperis – see las läheb ooperis-
se! Ja kindlasti peaks valima tippesituse. Ma 
olen küllaltki kindel, et te ei hakka seda ar-
mastama, aga mingisuguse laksaka annab 
see üks kontekstiväline elamus igal juhul,” 
sõnas Ole. 

Need, kes balleti koha pealt end selles 
soovituses ära tundsid, saavad enne teatri-
hooaja lõppu valida veel mitme hea balleti 
vahel. Viimaseid päevi kestab praegu veel 
10. Jõhvi balletifestival. Täna ja homme õh-
tul on Jõhvi kontserdimaja laval Gruusia Rii-
giballeti etendused.

Mõlemal õhtul on kavas lühiballetid. 
Täna esitatakse Mihhail Fokini loomingut. 
Grusiinid jutustavad tantsu kaudu armas-
tuslugusid ning tantsivad ühes lühiballetis 
isegi tehnomuusika saatel. Homme tuuak-
se publiku ette 20. sajandi ühe väljapaist-
vama koreograafi George Balanchine’i lü-
hiballetid. Balanchine’i peetakse sillaehi-
tajaks klassikalise ja moodsa balleti vahel. 

Balletid rahvusooperis

Maikuu alguses tuleb lavale jälle Estonia 
kõige kallim ballett – “Onegin”. New York 
Newsday hinnangul on Cranko “Onegin” 
Broadway lavastuste kvaliteediga draama. 

Eriliseks teeb lavateose aga juba seegi tõ-
siasi, et see on üks vähestest balleti uudis-
teostest, mis on ilmavalgust näinud 20. sa-
jandi teises pooles.

Vaatama tasub minna samas kas või loo 
enda pärast – Puškin on kirjutanud hinge-
lõhestava draama põikpäisest mehest, kes 
ei oska väärtustada naise armastust ja kui 
seda lõpuks teeb, on lootusetult hiljaks jää-
nud. Sellist truudust nagu on Tatjanal loo 
lõpus, kohtab tänapäeval haruharva ja ome-
ti tekitab see küsimusi, millega tasub ka tä-
napäeva inimesel tegeleda. Tantsus väljen-
dub aristokraat Onegini ja noore Tatjana 
omavaheline pinge erilise hingestatusega.

“Giselle” mis esietendus Rahvusooper 
Estonias veidi vähem kui kuu aega taga-
si, on romantilise balleti tippteos. Roman-
tismi ajal, 1840ndatel maailma esietendu-
se järel on “Giselle’i” menu olnud suur ning 
mõju ulatunud üle koreograafide põlvkon-
dade. Balleti aluseks on kaks kummituslu-
gu: Victor Hugo “Fantoomid” ja Heinreich 
Heine poeem “Saksamaa: talvemuinasjutt”.
Müstiline libreto jutustab murtud südame-
ga vooruslikust külaneiust, kes pärast sur-
ma liitub hüljatud pruutide kättemaksuhi-
muliste hingedega.

 Vaid Giselle’i kustumatu armastus suudab päästa süümepiinades albrechti hüljatud pruutide kättemaksust.  foTo: eesTi raHvusballeTT

 Giselle on murtud südamega vooruslik külaneiu.

 “Giselle“ on romantilise balleti tippteos.

 Selleks ajaks, kui Onegin taipab, et ta armastab 
Tatjanat, on naine juba teisele läinud.


