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TOOMAS ANNI
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Aida 7 Pärnu  /  Avatud E–P 10–20  /  astri.ee/parnukeskus
Vaata pakkumisi ka meie e-keskusest Astri.ee

PARIMAD PAKKUMISED

29,99€

Naiste ja meestenahksaapad alates

Hinnad all nüüd
kuni

-70

„Lego Batman Film“ 3D, animafilm,
eesti k, UUS  14.10 (v. a R, N),
14.30 (N), 16.00 (R)
„Sivi uneseiklus“ koguperefilm,
eesti k, UUS  11.30 (R–L), 14.15 (P)
„Lego Batman Film“ animafilm,
eesti k, UUS  11.45 (L–E)
„Baleriin“ animafilm, eesti k
11.25 (R), 11.40 (E), 12.00 (T),
12.10 (P), 13.25 (L)
„Viiskümmend tumedamat
varjundit“ romantiline draama, UUS
13.45 (L), 16.25 (P–K), 19.00 (v.a R),
21.30 (N), 21.45 (v.a R, N), 22.00 (R)
„John Wick 2“ krimimadinafilm, UUS
15.45 (R), 16.20 (L, N), 18.45 (v.a R),
21.30 (v.a R, N), 22.00 (R)
„November“ fantaasiafilm, eesti k
11.15 (E), 13.30 (R), 16.30 (v.a R, N),
16.45 (N), 19.00 (v.a R, N)
„Ringid“ õudusfilm  14.00 (T, N),
21.30 (L, P, E, K), 22.00 (R)
„Kuuvalgus“ draama  15.30 (L),
16.00 (R), 16.15 (P–K), 21.30 (N)
„xXx: Käima tõmmatud“ 3D,
madinafilm  11.15 (L–P), 13.45 (T, N)
„Külgetõmbejõud“ 3D, ulmemadina-
film  13.00 (R), 13.45 (P, E, K)
„Miks just tema“ komöödia
13.35 (R), 13.45 (E), 16.30 (N),
21.30 (T)
„Sangarid“ komöödia, eesti k,
ESILINASTUS!  19.15 ja 21.30 (N)

E–N   10–21
R   10–...
L   10–03
P   12–19

Paide, Rüütli 2
Info tel 505 8893

Kreisi Trahteris
laupäeval,

11. veebruaril
kl 22–02 

BIRGIT ITSE

Kui sõnad saavad ot-
sa ja kadumas on loo-
tus olla lõpuni mõis-
tetud, võivad muusi-
ka või tants osutuda 
sõnadest täpsemaks, 
usub koreograaf ja 
Eesti Rahvusballeti 
juht Toomas Edur.

Paides 15. märtsil etenduv 

balletiõhtu sobib Eduri mee-

lest kogu perele. Eriti see 

pool, kus ettekandele tuleb 

pulmapidu balletist «Uinuv 

kaunitar», kus maskiballi 

stiilis pulmapeol tantsivad 

Saabastega Kass ja Kassike, 

printsess Florina ja Sinilind, 

Punamütsike ja Hunt, Tuhka-

triinu ja prints Fortune. «Seal 

on orginaalkoreograafi a autor 

Marius Petipa,» täpsustas ta.

Teine osa Toomas Eduri auto-

riõhtust kuulub kolmele tantsija-

paarile loodud teosest «Vaikivad 

monoloogid», mis esietendus 

2009. aastal Londonis Püha 

Pauluse katedraalis, kuid mis 

2016. aasta novembris jõudis ka 

rahvusballeti repertuaari.

Eduri ütlust mööda on Pai-

de etendus ainulaadne, sest 

siin jõuab lavale tantsustseen, 

mille ta lõi Arvo Pärdi 75. sün-

nipäeva puhul spetsiaalselt 

Paide tarvis. «See Arvo Pärdi 

teosele «Lamentate» tehtud 

duett sobis monoloogide sekka 

väga ilusti,» märkis ta.

Kolmele paarile loodud 

ühevaatuseline teos räägib 

vaikimisest sisemises üksin-

duses, inimsuhete tõusudest 

ja mõõnadest, eneseotsingu-

test suhetes, jagatud õnnest 

ja kurbusest. Elust lootuses 

mõistmisele, kuigi alati on 

midagi, milleni pole võimalik 

teises inimeses jõuda, proovi 

kõnelda, kuidas tahad.

Eduri meelest polegi alati 

vaja teineteist lõpuni mõista, 

kuigi omavahel suhelda on 

oluline. «Sõnad on sageli liiga 

konkreetsed ega suuda seda 

tunnet päriselt edasi anda. 

Tantsu ja muusikaga on või-

malik mõistmisele lähemale 

jõuda, sest tantsija liigutuste 

taga on ka mõte ja emotsioon,» 

mõtiskles ta.

Neoklassikalist balletti esin-

dav «Vaikivad monoloogid» on 

Toomas Edurile veidi nukra-

meelne lugu tunnetest, seal-

hulgas armastusest, ja ta usub, 

et igaüks tunneb end selles loos 

ära. «Lapsed ehk tõlgendavad 

seda teistmoodi,» lisas ta.

Kuigi Edur peab loomuli-

kuks, et tants paneb vaatajat 

kaasa mõtlema, ei pea ta seda 

eesmärgiks omaette. Ka «Vaiki-

vate monoloogide» puhul võib 

lihtsalt nautida Eesti heliloo-

jate teoseid ja sellele loodud 

liikumist.

Edurit inspireerisid just 

need Heino Elleri, Artur Kapi, 

Artur Lemba, Eduard Oja, Arvo 

Pärdi ja Peeter Süda muusika-

palad. «Need justkui rääkisid 

minuga,» märkis ta.

Kõlav muusika toob esile 

mõtted ja tunded, mida Edur 

püüab tantsu abil edasi anda. 

«Ma tean, et osa koreograafe 

mõtleb enne välja liikumise ja 

püüab seda muusikasse sätti-

da, aga mind inspireerib muu-

sika, liikumised tulevad seda 

kuulates,» selgitas ta.

Ka 2009. aasta esietendust 

vaatamas käinud Suurbritan-

nia ajaleht The Guardian pi-

das seda Eesti muusika tant-

suliseks tõlgenduseks, tuues 

samas esile sügavad emot-

sioonid, mis tantsijate kaudu 

publikusse jõudsid. «Tants 

jutustab loo, millega on tul-

nud silmitsi seista tal endalgi 

(Eduri – toim),» kirjutab The 

Guardian. Edur ei eita, et on 

seisnud silmitsi tunnetega, 

mida monoloogides tantsijad 

edasi annavad.

Toomas Eduri tantsijatee 

on asendunud koreograafi töö 

ja Eesti Rahvusballeti juhtimi-

sega. «Saalis veel natuke liigu-

tan, aga laval enam ei esine,» 

märkis ta.

Kui tants osutub 
sõnadest täpsemaks

Vaikivad monoloogid. Esiplaanil Marika Muiste ja Jevgeni 
Grib, taustal Luana Georg ja Sergei Upkin. RÜNNO LAHESOO


