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24.04 
esietendub Draamateatris “Väljaheitmine ehk 
Ühe õuna kroonika”. See on tõestisündinud 
lugude põhjal valminud odüsseia vihasest 
noorest mehest, kes rändas koos teiste saatu-
sekaaslastega 1990. aastatel Londonisse õnne 
otsima. Emigreerus ning avastas end suurlin-
na külmadelt tänavatelt ilma raha, passi ja 
sõpradeta. Autor Marius Ivaškevičius, lavas-
taja Hendrik Toompere jr. www.draamateater.

ANETT RANNAMETS
kaasautor

Kuulus “Luikede järv“ on kunagine inetu 
pardipoeg: esietenduse laitsid kriitikud 
maha, aga nüüd on tegu ühe enimmängi-
tud balletiga.
       Ballett jõuab ikka ja jälle tippteoste juurde 
tagasi. Tšaikovski “Luikede järv” on roman-
tismiaegne meistriteos võluvast armastu-
sest, reetmisest ja draamast printsess Odet-
te ja prints Siegfriedi armuloos. Hoolimata 
sellest, et 1877. aastal sattus ballett pärast esi-
etendust laitva kriitika alla, on sellest saanud 
üks armastatumaid ballette. 
      Estonia kunstilise juhi ja balletiartisti Too-
mas Eduri uusredaktsioon ühendab kauni 
tantsuklassika ning armastatud loo roman-
tikast, nõidusest ja võitlusest hea ning kur-
ja vahel.

Elu täis igatsust ja püüdlusi. Lavastaja ja ko-
reograaf Toomas Edur jääb truuks klassika-
le, kuid püüab lähtuda sõnadest “selgem” 
ja “kompaktsem”. Nii Odette’i kui ka prints 
Sieg friedi tegelaskuju on tehtud reaalse-
maks ja loomulikumaks – nad on päris ini-
mesed päris emotsioonidega, kellega vaata-
ja saab samastuda.

Naispeaosalisele on “Luikede järv” tõe-
line väljakutse, kuna kehastada tuleb kah-
te vastandlikku karakterit: üks on tundeli-
ne ja unistavalt häbelik, kes ootab oma elu 
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armastust, teine aga jõuline ja salapäraselt 
võrgutav. Küll aga ei tundu lavastaja selle pä-
rast muretsevat, sest usub, et igas naises on 
olemas rohkem ühte või teist poolt või isegi 
võrdselt mõlemat.

Eduri sõnul on “Luikede järv” mõnes mõt-
tes pigem prints Siegfriedi lugu. Tema tege-
laskuju otsib armastust ja ideaale ning leiab 
need sealt, kust poleks osanud oodata: ta 
kohtab metsas imekaunist neidu, kes päeval 
võtab luige kuju. Sel teekonnal, kus Sieg fried 
üritab Odette’i kurja võluri Rothbarti käest 
päästa, leiab ta puhta armastuse, mis suudab 
murda isegi needuse. “Odette’i päästmine on 
justkui ideaalide ja unistuste alalhoidmine 
igapäevamaailmas,” tõi lavastaja paralleele 
tänapäevaga.

Kättesaamatud ideaalid. Nii mõnigi lavas-
tus on varem saanud õnneliku lõpu, kus 
Odette vabaneb lõpuks nõidusest ja temast 
saab lihast ja luust inimene. Vladimir Bur-
meistri lavastus Estonias 1954. aastal, mil-
les särava tähena astus lavale Helmi Puur, 
meenutas Edur näiteks. Ka tema versioo-
nis on lool õnnelik lõpp, kus headus võidab 
kurja üle.

Toomas Eduri jaoks sümboliseerib “Luike-
de järv” kättesaamatuid ideaale. “Igal inime-
sel ja põlvkonnal on ideaalid, mis jäävad saa-
vutamata. Ka Tšaikovski elu oli täis igatsust ja 
püüdlusi, mis kunagi ei täitunud,” sõnas ta.

 Igal inimesel 
ja põlvkonnal on 
ideaalid, mis jäävad 
saavutamata.
koreograaf-lavastaja Toomas Edur

 BALLETIMAAILMA kuulsaim kujund – stseen väikeste luikede tantsust. FOTO: HARRI ROSPU

EESTI DRAAMATEATER
15.04 kl 19 “Tartuff e”
15.04 kl 19 “Hõimud”
16.04 kl 19 “Tartuff e”
16.04 kl 19 “Misantroop”
16.04 kl 19 “Julia ja Romeo”
17.04 kl 19 “Viimasel minutil”
17.04 kl 19 “Kõik on täis”
19.04 kl 19 “Vennas”
19.04 kl 19 “Julia ja Romeo”
20.04 kl 19 “Onu Aare”
20.04 kl 19 “Sylvia”
21.04 kl 19 “Vennad Karamazovid”
21.04 kl 19 “Pangalaen”
Pärnu mnt 5, Tallinn

ENDLA TEATER
15.04 kl 19 “Uhkus ja eelarve”
15.04 kl 19 “Eedeni aed”
16.04 kl 19 “Kopsud” esietendus

16.04 kl 19 “Midagi tõelist”
18.04 kl 19 “Uhkus ja eelarve”  

Vanemuise teatri suures majas

19.04 kl 19 “Kõik naistest”
20.04 kl 12 “Peeter Paan”
20.04 kl 19 “Kõik naistest”
21.04 kl 19 “Kopsud”
21.04 kl 19 “Boyband”
Keskväljak 1, Pärnu

KURESSAARE 
LINNATEATER
15.04 kl 19 “Ülevaataja” Laekvere 

Rahva Majas

Tallinna 20, Saaremaa

MUST KAST
17.04 kl 12 “Õhupallid” Genialisti-

de Klubis

21.04 kl 19 “5 grammi sisemist rahu” 

Tapa Kultuurikoda

Magasini 5, Tartu

NUKU
15.04 kl 11 “Kodud” Auna teatrimajas

15.04 kl 19 “Lemuel Pitkini demon-
teerimine” Auna teatrimajas

16.04 kl 12 “Munatopskid” Auna teat-

rimajas

16.04 kl 12 “Metsakülad” Auna teat-

rimajas

16.04 kl 13.30 “Seitsmepäine hald-
jas” NUKU muuseumis

16.04 kl 15 “Tsuhh, tsuhh, tsuhh” 

 Auna teatrimajas

17.04 kl 12 “Rapuntsel” Auna teatri-

majas

17.04 kl 13.30 “Okasroosike” NUKU 

muuseumis

17.04 kl 15 “Värvid” Auna teatrimajas

17.04 kl 15 “Hanel oli auto” Auna teat-

rimajas

17.04 kl 15 “Suveöö unenäomasin” 

esietendus Tallinna vanalinnas 

19.04 kl 10.30 Kohtumine nukkudega – 

Helle Laas ja tema nukud

19.04 kl 11 “Vurr-vurr vurrkann” 

 Auna teatrimajas

19.04 kl 11 “Suveöö unenäomasin” 

Tallinna vanalinnas

20.04 kl 11 “Miisu” Kohtla-Järve kul-

tuurikeskuses

20.04 kl 11 “Muinasjutud paberil” 

Auna teatrimajas  

21.04 kl 11 “Miisu” Salme kultuurikes-

kuses

21.04 kl 11 “Gelsomiina tsirkus”  Auna 

teatrimajas

21.04 kl 13 “Miisu” Salme kultuuri-

keskuses

Lai 1, Tallinn

POINT
15.04 kl 19 “Ämbrisse astumise ajas-
tu” Tõnis Niinemetsa Start-up Comedy 

Vanemuise kontserdimajas

18.04 kl 19 “Ämbrisse astumise ajas-
tu” Pärimusmuusika Aidas

19.04 kl 19 “Ämbrisse astumise ajas-
tu” Haapsalu kultuurikeskuses

20.04 kl 19 “Ämbrisse astumise 
ajastu” Põlva kultuurikeskuses

21.04 kl 19 “Ämbrisse astumise ajas-
tu” Tartu Vanemuise suures majas

piletilevi.ee

TALLINNA 
KAMMERTEATER
16.04 kl 19 “Sinised kilesussid jalas”
Vabriku 12, Tallinn

TALLINNA LINNATEATER
15.04 kl 19 “Lantimiskunstnikud” 

Salme kultuurikeskuses

15.04 kl 19 “Tagasitulek isa juurde”
16.04 kl 19 “Aju jaht”
16.04 kl 19 “Armastus ja raha”
16.04 kl 19 “Igatsus”

18.04 kl 19 “Aju jaht”
18.04 kl 19 “Armastus ja raha”
18.04 kl 19 “Igatsus”
19.04 kl 19 “Surnud hinged”
20.04 kl 19 “Sügise unenägu”
21.04 kl 19 “Aeg ja perekond 
Conway”
21.04 kl 19 “See hetk”
Lai 23, Tallinn

TARTU UUS TEATER
18.04 kl 19 “Pure mind”
19.04 kl 19 “Pure mind”
21.04 kl 19 “Koon”
Lai 37, Tartu

TEATER NO99
16.04 kl 19 “Mu naine vihastas”
20.04 kl 19 “Tüdruk, kes otsis oma 
vendi”
21.04 kl 19 “Tüdruk, kes otsis oma 
vendi”  

Sakala 3, Tallinn

THEATRUM
19.04 kl 19 “Kaks ema” 
Vene 14, Tallinn

UGALA TEATER
15.04 kl 19 “Mäng on alanud” esi-

etendus

16.04 kl 17 “Mäng on alanud”
18.04 kl 11 “Väike Pii ja kiigelaud”
18.04 kl 19 “Moraal” Rakvere Teatris

19.04 kl 13 “Krimka!” Vene Teatris

19.04 kl 19 “Moraal” Vene Teatris

19.04 kl 19 “Mee hind”
20.04 kl 11 “Cipollino seiklused”
20.04 kl 19 “Moraal”
21.04 kl 19 “Moraal”
Vaksali 7, Viljandi

VANA BASKINI TEATER
15.04 kl 19 “Petised” Mäetaguse Rah-

vamajas

17.04 kl 18 “Meie naised” Aruküla Kul-

tuurimajas

18.04 kl 19 “Meie naised” Ugalas

19.04 kl 19 “Meie naised” Rakve-

re Teatris

20.04 kl 19 “Meie naised” Keila Kul-

tuurikeskuses

21.04 kl 19 “Petised” Kose Kultuuri-

keskuses

Tartu mnt 55/59, Tallinn

VANEMUINE
15.04 kl 19 “Ooperifantoom” Nordea 

Kontserdimajas

16.04 kl 19 “Ilus on noorelt ...” Sada-

mateatris

16.04 kl 19 “Ooperifantoom” Nordea 

Kontserdimajas

17.04 kl 16 “Naeru Akadeemia” Va-

nemuise väikeses majas

17.04 kl 16 “Ooperifantoom” Nordea 

Kontserdimajas

19.04 kl 19 “Ilus on noorelt ...” Sada-

mateatris

20.04 kl 11 “Punamütsike” Teat-

ri Kodus

20.04 kl 12 “Lumekuninganna” 

20.04 kl 19 “Tappa laulurästast” Sa-

damateatris

21.04 kl 19 “Aida” Vanemuise väike-

ses majas

21.04 kl 19 “ Estoplast” Sadamateatris

Vanemuise 6, Tartu

VARIUS
17.04 kl 17 “Laborant Viiding” Eesti 

Teatri- ja Muusikamuuseumis

18.04 kl 17 “Laborant Viiding” Eesti 

Teatri- ja Muusikamuuseumis

www.varius.ee

VAT TEATER
15.04 kl 14 “Pal-tänava poisid”
16.04 kl 18 “Gunn, Gunn, vana ...”
18.04 kl 14 “Pal-tänava poisid”
18.04 kl 18 “Gunn, Gunn, vana ...”
19.04 kl 16 “Kas sulle meeldib por-
no?”
19.04 kl 19 “Gunn, Gunn, vana ...”   

Saue Kultuurikeskuses  

20.04 kl 18 “Klaasist loomaaed”
21.04 kl 18 “Klaasist loomaaed”
Tõnismägi 2, Tallinn

VON KRAHLI TEATER
16.04 kl 19 “Paradiis”
20.04 kl 19 “Paradiis”
21.04 kl 19 “Paradiis”
Rataskaevu 10, Tallinn

Armastuse ja ideaalide 
otsingul. Aegumatu klassika


