
EKA avab varjualuse Paradiis J. K. Rowling tagastas auhinna
Täna kell 17 avavad EKA arhitektuuriteadus-
konna tudengid Tallinnas Rumbi tänaval ava-
likuks kasutuseks mõeldud puidust varjualu-
se, mis valmis suvise praktika käigus. See on 
inspireeritud klaveripalast „Paradiis”. EPL

„Harry Potteri” menusar-
ja autor J. K. Rowling tagastas 
Robert Kennedy inimõiguste 
organisatsioonilt saadud auhin-
na The Ripple of Hope, kui orga-

nisatsiooni president oli kriti-
seerinud tema transfoobseid 
vaateid. Auhind antakse neile, 
kes aitavad kaasa ühiskondlike-
le muutustele. ERR
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Saladuslik Elena Ferrante vallutab 
oma Napoli-sarjaga maailma

Kristi Helme
kristi.helme@epl.ee

Eesti Päevalehe raamatu-
podcast’i „Lappaja” teises 
osas on luubi all  kuum nimi 
kirjanduses Elena Ferrante.

V
arjatud identiteediga 
Elena Ferrante üle 40 
keelde tõlgitud Napoli-
romaanid on selle küm-
nendi maailmakirjandu-

ses laineid löönud. Napolist 
pärit Lila ja Elena keeruli-
se sõpruse lugu avaneb neljas 
osas ligi 1500 leheküljel. Kahe 

pane enam väsimust tähelegi,” 
sõnas Kesler.

Miksitud koreograafia
Kui kõnelda tantsutehnilisest 
poolest, siis Kesleri sõnul on 
tema loodud ballett moder-
ntantsu ja neoklassikalise 
koreograafilise keele segu. 
„Minu isiklik koreograafiline 
keel on miksitud, kuid baas 
on klassikaline: oleme var-
vastel, ajaloolistes kostüü-
mides.” Mõneti kasutatakse 
lavastuses ka moodsat teh-
nikat, kuid mitte üledoseeri-
tult. „Eks see kõik oleneb teat-
ris teosest, „Alice Imedemaal” 
on keeruline lavastus, seal ongi 
palju visuaali ja vähe suhteid. 
„Anna Kareninas” on inimsuh-
ted kõige olulisemad ja seda 
ma koreograafilise keelega väl-
jendangi, multimeedia kasu-
tamine poleks sel juhul sobi-
lik. Keskendun ainult suhete-
le,” selgitas Kesler.

Kõige keerulisem oli Kesle-
ri sõnul tantsijate valik. Tru-
pis on palju uus ja kogenema-
tuid noori ehk lavastaja oli ja 
on valmis riskima. „Alati on 
küsimus, kas nad tulevad sinu-
ga kaasa, kas nad saavad sel-
lest draamast üldse aru. Mul 
tantsivad ju Annat ja Vrons-
kit 20-aastased,” sõnas Kesler. 
Vronski oli raamatus nimelt 21 
ja Anna 28 aastat vana. Samas 
oli Vronski oma vanuse koh-
ta üsna kogenud ohvitser, kes 
teadis naistest ja elust nii mõn-
dagi, oli ka sõjas käinud. „Mis 
seal salata, tänapäeva noored 
on teistsugused, neil pole sel-
les vanuses veel lapsi ega abi-
kaasasid. Kas nad saavad aru, 
kui valus see on, kui sa kellegi 
reedad? Kui laps ei jää sinuga, 
vaid mehega... Noortele saab 
selgitada, aga ise kogenud nad 
seda pole. Ent kas nad peavad-
ki seda kogema, ei oska öel-
da. 30–40-aastased tantsijad on 

juba omad valud saanud. Kas 
20-aastased ikkagi teavad, mis 
on armastus?”

Muusika vajas seadmist
Muusikat kokku pannes valis 
Kesler katkendeid Šostakovitši 
teostest. On viiulikontsert, on 
filmimuusikat, samuti on kasu-
tatud tema balletisüite nr 1 ja 
2. „Iga teos omaette on emot-
sionaalne, sealt tulevad välja 
head karakterid. Loodan, et 
minu lapitekk saab ühtlaseks 
tervikuks,” ütles Kesler. „Ma ei 
tea, kas tohin rääkida, aga Šos-
takovitši puhul ei mahu kõik 
pillid meile orkestriauku. Diri-
gendid Jüri Alperten ja Arvo 
Volmer aitasid seda seada. 
Küsimus pole ainult sammu-
de välja mõtlemises, vaid muu-
sikalise dramaturgia kokku- 
panemises lavastuseks.”

Kokku on Kesler tegelenud 
„Anna Karanina” lavale too-
misega üle kahe aasta, nüüd 
koroonaaeg veel otsa. Kostüü-
mid mõeldi välja koos lavas-
tuse kunstniku Reili Evartiga. 
„Alguses on idee ja kontsept-
sioon, aga hiljem peame teh-
nilisel koosolekul andma üle 
kostüümide arvu, lipsukesed 
jne. Olukorras, kus pole kor-
dagi veel saali jõudnud, peab 
täpselt ette ütlema, millises 
stseenis on kuus ja millises 
kaheksa kostüümi. Alles aas-
ta hiljem minnakse saali. Ja kui 
siis näen ühel hetkel laval pil-
ti, mida olen kaks aastat oma 
vaimusilmas kandnud...”

„Kui pilt ei vasta mõnes 
pisiasjas ettekujutatule, siis 
nüüd, juba kogenenumana, 
mõtlen, et äkki peabki natu-
ke teisiti minema, äkki on seal 
oma taevajõud ka mängus, mis 
paneb asjad paika. Samamoo-
di on osatäitjatega, võivad tul-
la traumad, mõni tuleb välja 
vahetada. Isegi kui algul tun-
dub, et ei sobi, võib see ajas 
ikkagi muutuda,” mõtiskles 
Kesler. 1

„Anna Karenina”
Lev Tolstoi samanimelise romaani ainetel
Autor, muusikaline kujundaja ja koreograaf-
lavastaja Marina Kesler
Helilooja Dmitri Šostakovitš
Kunstnik Reili Evart
Valguskunstnik Rasmus Rembel
Dirigendid Kaspar Mänd, Lauri Sirp
Nimosas Laura Maya, Anna Roberta, Lola 
Howard, Marita Weinrank või Alena Shkatula
Esietendus rahvusooperis  
Estonia 1. septembril

BALLETT

Augustikuu oli väga inten-
siivne. Paus kestis peaaegu 
pool aastat ja nüüd tuli end 
kahe nädalaga vormi viia. 
Pildil Anna Roberta (Anna), 
Jevgeni Grib (Vronski) ja 
Ketlin Oja (Kitty)
Foto: Jack Devant

naise sõprus saab alguse lapse-
põlves 1950. aastate Napolis ja 
kestab raamjutustuse ajani, mil 
mõlemad on üle kuuekümne.

Tegu pole kaugeltki ainult 
suhete looga, teosed harivad 
lugejat ka Itaalia ajaloo koh-
ta. Podcast’is tuleb muu hulgas 
juttu sellest, kuidas on itaalla-
sed ise vastu võtnud teosed, 
milles Itaaliat ei kujutata väga 
positiivsetes toonides. Aga sel-
lestki, kuhu Ferrante Itaalia 
kirjanduskaanonis paigutub. 
Muide, teosed ei saavutanud 
esmast menu sugugi Itaalias, 
vaid ingliskeelses kultuuriruu-
mis. Alles pärast seda hakati 

ka Itaalias „sala-
pärast autorit” 
tähele panema ja 
nüüd tuntakse rah-
vusvahelise staari 
üle uhkust.

Eesti keelde on 
tõlgitud neljast 
raamatust kolm, 
viimati ilmus sel 
suvel 3. osa „Lugu 
sellest, kes läheb, ja 
sellest, kes jääb”.

Sellele eelnesid „Minu 
geniaalne sõbranna” (ee 2016) 
ja „Lugu uuest perekonna-
nimest” (ee 2019). Ferrante 
anonüümsus on pannud nii 

lugejad kui ka kir-
jandusteadlased 
tema isiku üle pead 
murdma, kuid tei-
salt tõstatanud 
küsimuse: kui olu-
line on üldse pseu-
donüümi taha pei-
tuvat isikut „lahti 
muukida”? Kas ei 
peaks teost vaata-
ma autorist lahus?

Tõsi, Ferrante mängib ka 
ise lugejatega ja annab pseu-
donüümi all intervjuusid, tege-
likult kirjutas ta pikka aega 
ka The Guardianis kolum-
neid jne. 1


