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Narva ooperipäevad jäävad ära Doktorandid EMTA laval
Koroonaviiruse leviku tõttu Ida-Virumaal jää-
vad Narva ooperipäevad sel aastal pidamata. 
Festival oleks pidanud toimuma 28. augustist 
12. septembrini. Välja kuulutatud etendusi on 
kavas näidata 2021. aasta festivalil. EPL

EMTA-s toimub 2. septembril 
hooaja avakontsert „Doktoran-
did laval”. Kavas on Chopin, De-
bussy, Tüür, Albini, Ho (maailma-
esiettekanne), Rääts, Maimets. 

Esinevad Heigo Rosin, Vittoria 
Ecclesia, Mantas Šernius, Maila 
Laidna, Mari-Katrina Suss, Kse-
nia Rossar, Anneli Tohver, Tiiu 
Sisask ja Johan Randvere. EPL KULTUUR

T
eatri 115. hooaja avalavas-
tuse autor, muusikaline 
kujundaja ja koreograaf-
lavastaja on Marina Kes-
ler (50). Esietendusega 

tähistatakse ka tema juubelit. 
Tegemist on Lev Tolstoi sama-
nimelisel romaanil ja Dmitri 
Šostakovitši muusikal põhi-
neva balleti esiettekandega.

„Anna Karenina” on jõud-
nud nii sõnalavastuse kui ka 

Kesleri sõnul oli 
pärast eriolukorda 
tunda, et tantsijad 

janunevad töö ja 
tantsu järele. Kõik 

olid positiivsed, 
mäletasid kõiki 

samme.
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Juubilar Marina Kesleri 
originaalballetis saab näha 
pehmet, naiselikku ja 
haavatavat Anna Kareninat.

balletina lavale palju kor-
di, kuid Kesleril on igal ajas-
tul kirgi kütvast loost oma 
visioon. Omal ajal, täpsemalt 
1971. aastal lõi legendaar-
ne Maija Plissetskaja Mosk-
va Suures Teatris Annast ühe 
visiooni ja see jäi balletis lavas-
tusi kauaks saatma. Ent Kesle-
ri Anna on teistsugune. „Enne 
lavastuse ette võtmist lugesin 
veel kord raamatu üle, leid-
sin, et Tolstoi Anna on palju 
pehmem, naiselikum ja haa-
vatavam, kui oli Plissetskajal. 
Ilmselt ootab traditsiooniline 
balletipublik taas jõulisemat ja 
võimukamat Annat, kuid ma 
julgen siinkohal standardeid 
lõhkuda,” selgitas Kesler.

Ka muusikalised palad, 

mis Anna tantsu toetavad, on 
Kesleri loodud lavateoses peh-
memad. „Minu jaoks tekkis 
kontrast, kuidas nii haavatav, 
pehme ja armastust täis nai-
se kuju suutis nii drastiliselt 
jõulisi otsuseid oma elus lan-
getada.” Kesler osutas selle-
le, et kui publik tajub Annas 
kohe algusest peale tugevust ja 
emantsipeerunud naise jõudu, 
siis on tema jõulised otsused 
ja meelekindlus etteaimatavad, 

ent kui naine mõjub hapra-
malt, on meelekindlus üllata-
vam. „Anna on teoses ligi 30, 
aga on ikka veel justkui eba-
küps tütarlaps. Ta abiellus, aga 
polnud armastanud, armastus 
tuli hiljem ja teise mehe vastu. 
Ülevoolav armastus tegi otsu-
se tema eest,” arvab lavastaja. 
„Võib-olla valmistan kellelegi 
pettumuse, et Anna on selli-
ne, nagu ta mul on, aga see 
on minu visioon.”

Eriolukord muutis truppi
Tagasi prooviperioodi juur-
de. Märtsi keskel hakkas bal-
lett iga hetk lavaküpseks saa-
ma, kostümeeritud proovidki 
polnud enam kaugel, ent siis 
saabus koroonakriis ja välja 

kuulutati eriolukord. Teatri-
te uksed pandi peaaegu päeva 
pealt kinni. „13. märtsil saadeti 
meid koju. Olime selleks ajaks 
juba kaks nädalat proovisaalis 
läbimänge teinud ja ootasime 
lavaproove. Kui pausile läk-
sime, siis alguses arvasime, et 
see on paariks nädalaks. Oli-
me isegi rõõmsad, et puhkame 
natuke ja teeme siis vägevalt 
kõik ära. Ent paus läks järjest 
pikemaks, vahepeal pidi mai-
kuus esietendus olema, ka see 
jäi ära. Pausi ajal andsin veebi-
tunde, nii oma tantsijatele kui 
ka publikule,” meenutas Kes-
ler. Pärast 18. maid sai trupp 
tagasi tööle, proove tehti ühe-
kahe inimesega korraga, hoi-
ti distantsi. Nii käisid proo-

vid juuni keskpaigani, siis jäl-
le puhati ja augustis alustati 
uuesti saaliproove.

Eriolukord muutis ka tru-
pi koosseisu. Mõned välis-
maalt pärit tantsijad lahkusid 
ja mõned, kes kes olid vahe-
peal traumaga kodus, tulid 
tagasi. „Augustikuu oli väga 
intensiivne, peaaegu pool aas-
tat oli ju pausi. Nüüd tuli end 
kahe nädalaga vormi viia ja 
lavastus valmis teha. See oli 
eriline kogemus. Oli tunda, 
et tantsijad janunevad töö ja 
tantsu järele. Kõik olid üli-
positiivsed, mäletasid kõiki 
samme, see positiivne nivoo 
aitas väga kiiresti koreograa-
� a taastada. Kui pausilt taga-
si tulime, siis alguses oli mui-
dugi ruumitaju ja lavatunne-
tus veidi kadunud. Aga kõigil 
oli suur tahe tööd teha ja eten-
dusi anda. Väga suur rõõm oli 
üksteist jälle näha. Trupp on 
nagu üks suur pere ja emot-
sioonid olid pärast pausi töö-
le naastes täielikult laes. Nüüd 
olemegi esietenduseks valmis,” 
rääkis Kesler.

Kesleri sõnul eeldas see juh-
tidelt suurt tarkust, et kiiruga 
inimesi vormi saada ja korral-
dada tööjaotust nii, et inten-
siivne töö ei tekitaks tantsija-
tele traumasid. Töörežiimiga 
pidi olema väga paindlik.

Karantiini ajal jagas teater 
tantsijatele koju vetruva kat-
tega nn balletipõrandaid, mis 
hoiavad jalgu põrutuse eest. 
„Kodus sai teha üldtreenin-
gut, aga see pole siiski päris 
sama mis proovisaalis, kus 
sa saad teha suuri hüppeid 
jms. Samas, kui � losoo� liselt 
mõelda, siis nüüd suhtume 
näiteks väsimusse hoopis tei-
siti, hindame oma aega hoo-
pis teisiti. Tantsija loomeaeg 
on lühike, sellega võrreldes 
on ligi pooleaastane paus üli-
pikk. Sa hakkad hindama iga 
hetke, mil sa saad tööd teha. 
Väärtustad seda võimalust, ei 

Tolstoi Anna on palju peh-
mem, naiselikum ja haava-
tavam, kui oli Plissetskajal.

Koroonale 
jalgu jäänud 
„Anna Karenina” 
jõuab 
Estonias lavale


