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BALERIIN. Heledapäist lüürilise tantsulaadiga Tartust pärit tütarlast pandi tähele juba balletikoolis, kuid nüüdseks on  «Luikede järves» esisolistina debüteerinud Ketlin Oja kasvamas Eesti Rahvusballeti esitantsijaks. 

Meie oma Luik – Ketlin Oja

Ja kui prints tuleb ja selgi-
tab, siis Ketlini Odette usub te-
da: usub, sest ta ei suuda ela-
da ilma usuta armastusse, ilma 
usuta Siegfriedi – ja just see 
piiritu usk ja usaldus, see kat-
sumuse tuleproovist läbi käi-
nud halastav armastus mur-
ravad Rotbarti jõu. Ketlin Oja 
Odette tundub pehme ja õrna-
na, kuid armastus annab tal-
le uskumatu sisemise kindlu-
se ja tugevuse – ja just selline 
Luik annab põhjenduse «Lui-
kede järve» aktuaalsusele ka 
tänases päevas, tantsitagu se-

da rõngastüllides või pükskos-
tüümides.

Uued väljakutsed
Ketlin Oja – nagu ka teised so-
listid – vajaks põhjalikku indi-
viduaalset tööd rolliga, nagu 
seda tehti eesti balletiteatris 
enne «suurte muudatuste ae-
gu», kui tantsijatel oli oma re-
petiitor, kes nendega tegelas-
kujusid mitte ainult kehatehni-
liselt, vaid ka näitlejameister-
likkuselt ette valmistasid, nii 
et «iga liigutus või liikumine 
eelnevast loogiliselt välja kas-

vab, et lõpuks seal enam mi-
dagi juhuslikku ei leidu», na-
gu soovis rahvusballeti eeto-
sele aluse pannud Rahel Olbrei.

Seda mõistab Ketlin Oja 
hästi: «Kõige tähtsam on 
emotsioon, mitte see, kas tu-
leb tehniliselt välja või mitte; 
me teeme loomingut hingele ja 
hingega, mitte ainult kehaga. 
Pärast «Luikede järve» esieten-
dust sain teada, et on nii pal-
ju inimesi, kes hoiavad mulle 
pöialt ja et paljudele inimestele 
läheb korda, mida ma teen. See 
on nii toetav, sest ise sa seda ei 
näe ega igapäevaselt taju.» Li-
saksin, et Ketlini Oja lavaelu 
läheb korda ka paljudele teatri-
töötajatele, näiteks kui kassas 
ütlesin, et tulen jälle «Ketlinit 
vaatama», läks piletimüüja nä-
gu naerule ja ta ütles: «Muidu-
gi, Ketlinile hoiame me kõik 
pöialt.»

Ketlin Oja tunneb rõõmu, 
et ballett on ooperiga ühes ma-
jas, ning soovib, et kogu teater 
oleks läbipõimitum, sest üks-
teiselt on palju õppida ja saa-
da. Ta kiidab dirigente, kes on 
emotsionaalsed, energilised ja 
haaravad kaasa, nagu Vello 
Pähn või Kaspar Mänd. «Vii-
mane küsib pärast alati, kuidas 
oli.» Vello Pähn nõuab silmsi-
det, et saaks koos alustada. Ja 
muidugi ei meeldi ühelegi tant-
sijale tegelikult tantsida lindi 

saatel, isegi kui see on turva-
line: «Tead, mis tuleb, aga vahe 
lindi ja orkestri vahel on mee-
letu: elav muusika teeb eten-
duse elavaks, kõik toimub siin 
ja praegu!»

Lisaks «Luikede järvele» 
rääkisime Ketlin Ojaga ka te-
ma unistustest balletis ja teis-
test rollidest. Näiteks mängib 
ta balletis «Tramm nimega 
Iha» noort, kirjades kirjelda-
tud Blanche’i, keda näidatak-
se meelelise võrgutajana, kes 
seksuaalseid kogemusi jahib. 
Ketlin: «Olen Luana [Georgi] ja 
Alena [Škatula] noor versioon 
ja ma alati vaatan, kuidas nad 
oma rolli teevad. Sealt saan 
ma impulsi, kuidas sel päeval 
noort Blanche’i tantsida, see-
ga ma pean olema algusest 
peale etenduses kohal, mitte 
nii, et istun garderoobis, teen 
oma sutsu [II vaatuses] ja on-
gi kõik. Ma alati vaatan, sest 
kehastan ju sama tegelasku-
ju, ja sõltuvalt sellest, mida ma 
sel päeval enne olen näinud, 
teen oma rõhuasetused rollis, 
et noor Blanche oleks vanema 
noorem peegelpilt.»

Ketlin Oja hindab võima-
lust teistsugust rolli teha. Kee-
gi ei osanud teda Blanche’ina 
näha, kuid ta ise arvab teisi-
ti: «Blanche tahab seda, mi-
da me kõik tahame: et temast 
hoolitaks, et ta oleks õnnelik, 
et oleks keegi, kes teda tingi-
musteta armastab, et tal oleks 
toetav perekond – ta tahab se-
da, mida peame enesestmõis-
tetavaks, aga mis tegelikult 
võib kiiresti kaduda. Ja balle-
tis tuleb välja see, mida teeme 
oma eluga, kui enesestmõiste-
tav kaob. Mind oli audition’il 
algul pandud Stella rolli, mida 
ma ei saanud, aga nüüd balletti 
näinuna arvan, et ma ei oleks 
suutnud Stellasse sisse elada, 
aga Blanche’i rolli teeks küll, 
kui võimalus antaks.»

Ketlin Oja selgitab, et täna-
päeva balletid meeldivad talle, 
eriti kui seal saab luua rolli na-
gu draamalavastuses. Samuti 
hindas ta tööd Tiit Helimetsa, 
Eve Mutso ja Jevgeni Gribiga: 
«Mul on nendega huvitav, ja on 
vajalik, et keegi annaks võima-
luse teha midagi teistsugust. 
Modernsem ballett annab või-
maluse keha paremini tundma 
õppida, ja see annab eeliseid ka 
klassikas, sest tunned oma ke-
ha paremini.»

Ketlin Oja uus väljakutse 
oli 5. juunil, mil ta tantsis Au-
rora rolli «Uinuvas kaunita-
ris» (esietendus lükkus trau-
ma tõttu edasi). Aurora roll on 
tehniliselt väga nõudlik ja kui-
gi sisuliselt ei ole see võrrel-
dav näiteks Juliaga (mida Ket-
lin samuti ette valmistab) või 
Odette-Ottiliega, siis on selles-
ki oma nüansid. Noore Auro-
ra ilmumine mõjus värske õhu 

Kes on Ketlin Oja?
 • Ketlin Oja alustas klassikali-
se balleti õppimist Ida Tant-
sukoolis (2003–2013). Aastal 
2015 lõpetas ta cum laude 
Tallinna balletikooli.

 • Ketlin Oja on täiendanud 
end mitmetes meistriklassi-
des ning suvekursustel. Ta 
liitus Eesti Rahvusballetiga 
2015. aastal ning alates 2018. 
aasta sügisest on samas 
nooremsolist. Tema reper-
tuaari kuuluvad Tšaikovski 
Odette/Ottilie, 2 suurt luike 
ja pas de trois («Luikede 
järv»), Lumekuninganna ja 
Dražeehaldjas («Pähklipure-
ja»), Sinilinnu pas de deux, 
Siirusehaldjas («Uinuv kau-
nitar»), Noor Blanche 
(Meckleri/Ochoa/Salemi 
«Tramm nimega Iha»), 2 vili, 
külarahva pas de deux (Ada-
mi «Giselle»), III variatsioon 
ja Grand pas d’action (Min-
kuse «Bajadeer»), Roheline 
paar (Eduri «Vaikivad mono-
loogid») ja väiksemad rollid 
järgmistes ballettides: Tubi-
na «Kratt», Mutso «Kaja», 
Helimetsa «Lõng» ja «Aeg», 
Cranko «Onegin», Schiavoni 
«Medea», Prokofjevi «Tuh-
katriinu» jpt.

 • Ketlin Oja on tunnustatud 
mitmete auhindadega: Lie-
paja balletifestivali grand 
prix (2013), III auhind Spoleto 
rahvusvahelisel tantsuvõist-
lusel juunioride kategoorias 
(2013), Eesti Rahvuskultuuri 
Fondi Klaudia Maldutise ni-
meline stipendium (2016), 
Eesti Balletiliidu stipendium 
silmapaistvale tantsijale 
(2018).

Ketlin Oja Aurorana «Uinuvas kaunitaris». 

puhanguna õukonna etiketist 
kinnipidavasse väljapeetuses-
se ja mulje Päikesetüdrukust, 
kes soojendab kõiki ümbritse-
vaid, ei kadunud kogu vaatu-
se vältel.

Mõistetavaks muutus nel-
ja kavaleri püüd tema tähele-
panu endale köita, kuid Ket-
lin Oja Aurora oli veel iseen-
da maailmas kinni: mitte en-
nast imetledes ega tähtsaks pi-
dades, vaid nautides elu, en-
da ümber olevat ilu, kuulates 
omaenda keha ja meelt. Ja kui-
gi ta tundis rõõmu kosilaste 
üle, kes pingsalt tema tähele-
panu püüdsid äratada, ristas 
ta nendega harva pilke, temas 
ei olnud koketsust.

Tema tütarlapselik elurõõm 
kajas kosilastes vastu ning kui 
üks neist (Kealan McLaughlin) 
sai veidi rohkem tähelepanu 
Roosi-adagio lõpus, õigusega 
printsessi üle lava toetada, siis 
oli tunda, kuidas prints uhku-
sest paisus. Nõelatorge tundus 
olevat Aurora esimene kokku-
puude valuga ning see tekitas 
mõistmatust – temas oli tunda 
Sülfiidi habrast haavatavust, 
kohkumust selle üle, et seni nii 
vabalt voolanud elujõud äkki 
tardub ja kaob.

Kui I vaatuse Auroras oli 
tunda veel tantsijadebüüdi ker-
get ebalust, siis II vaatuseks oli 
Ketlin Oja enesekindluse saa-
vutanud. Esimese pildi une-
näo-Aurora oli unelmateks so-
biv: veidi eemalehoidev (on ta 
ju unistus, mitte reaalne isik), 
kuid soojust ja headust kiirgav.

Lavastuslikult pole print-
si ja Aurora reaalne kohtumine 
kuigivõrd esile toodud, see toi-
mub justkui möödaminnes, nii 
et üleminek pulmapildi naisena 
õitsema löönud Aurorasse on pi-
sut järsk. Kuid Ketlin Oja Auro-
ra õitseb – ja seda mitte armu-
nu elevuses, vaid on tunda küp-
set armastust, mis kandub eda-
si Oliver Jahelka Prints Désiré-
le: harva kohtab laval sellist uh-
kust ja imetlust oma partneri 
vastu, nagu võis näha 5. juunil!

Vaadates Oja Aurora ja Ja-
helka Désiré pas de deux’d 
tekkis usk muinasjuttude lõ-
pulausesse: nad elasid õnneli-
kult kuni oma elu lõpuni: kan-
gelaste usaldus ja austus tei-
neteise vastu sisendas usku, 
et kõik nende erinevused leia-
vad lahenduse, sest nad taha-
vad nii, sest Aurora rõõm ja 
heaolu on Désiréle samavõrd 
tähtis kui ta enda oma – ja 
vastupidi. Ja nii mõjus ka vaa-
tuse pidulik apoteoos loomuli-
kuna: Aurora koidukuma, elu-
jõud ja -rõõm, usk elu headu-
sesse kõikidele ette tulla või-
vatele raskustele on kõikuma-
tu ja ülendab kõiki, nii laval 
kui saalis olijaid.

Loodame, et Aurora kuma 
võimaldab Ketlin Ojal end proo-
vile panna ka teistes osades, mis 
oleksid «raamist väljas ning an-
naksid võimaluse näidata end 
teisest küljest, üllatada». Unel-
mate rollide hulka kuulub vaiel-
damatult Giselle. Kokkuvõttes 
sõnab Ketlin: «Minu unistus on 
olla Eesti Rahvusballeti esisolist 
ja pakkuda elamusi eesti pub-
likule.»

Ketlin Oja tunneb rõõmu, 
et ballett on ooperiga ühes 

majas, ning soovib, et kogu 
teater oleks läbipõimitum.


