
BALLETT, «Bajadeer» esindab balletikunsti romantilist hingust.

Romantiline ja maitsekas

m lassikaüne bai-
18 - lett sellisena,
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* nagu me seda

££ Äj tunneme, ku-
* „ &,. junes ülemöö-

* dunud sajan-
dil Peterburis Marius Peti-
pa käe all. Just tema muutis
balleti suurejooneliseks, kol-
me või enama vaatusega vaa-
temänguks, kus rõngasseeliku-
tes ja tugevdatud ninaga var-
vaskingades baferiinid ükstei-

sega mõõtu võtsid. Üks meist-
ri elavas traditsioonis tänase-
ni jõudnud teostest on «Baja-
deer».

See on Petipa loomingus
ainus, milles on tunda nostal-

giat romantilise balleti ja tema
noorusaja Pariisi järele. Too-
mas Eduri ja Jevgeni Neffi uus-

redaktsioon, milles on kõrvale
jäetud mitmed kõrvalliinid ja
koreograafilised kaunistused,
keskendub peamisele - templi-
täntsijanna Nikia ja sõdur Solo-

ri traagiliselt lõppenud armas-
tuseie.

Uni, unustus ja nirvaana

See on ühelt poolt vastutu-
lek tänapäeva publikule (nagu
Edur kavaraamatus selle sõnas-

tab) ja teiselt poolt tagasipöör-

dumine 19. sajandi alguse ro-
mantilise balleti juurde.

Viimane oli kahevaatuse-
line: esimene vaatus toimus
reaalses maailmas - «Bajadee-
ri» puhul on selleks salapära-
ne India -, teine vaatus aga üle-
loomulikus ilmas - «Bajadeeris»

on selleks unenägu varjude rii-
gist, kus armastajad taas kok-
ku saavad. Nii on tabatud ühe
kiviga kaht tuvi ehk jõutud tä-
napäeva mineviku - Petipa al-
likate - kaudu.

Kogu balleti ülesehitus,
stseenide järjestus, tegelaste
tutvustamine ning eriti vaa-
tuste lõpupildid tuletavad meel-
de «Sulfiidi* ja «GiseileV Teise
vaatuse varjude arabeskidega
lavale laskumine mööda diago-
naali kuuvalges Öös loovad sa-

ma salapärase mulje kui vilide

rivid «Giselle'is», kuid on sar-
naselt sulfiididega sõbralikult
neutraalsed.

Romantilisele balletile ise-
loomulikult on ka «Bajadeeris»
kaks võistlevat naist: nimiosa-
line ja radþa tütar Garnzatti,
kes samuti sõjamees Solori en-
dale meheks ihaldab. Esimene
vaatus kannab tegevust, sel-
les möllavad kired, mille taga-
järjel Nikia hukkub; teine vaa-
tus on kantud kantileensest
kurbusest hävitatud armastu-
se pärast, selles on - tsiteeri-

des Moskva tantsuloolast Vi*
dim Gajevskit - une, unustuse

ja nirvaana rütm, mille abil Pe-

tipa pakub vaatajale õnne ko-

reograafilise valemi.
Romantilisest hingusest on

kantud ka Nanae Maruvama
graafiliselt peen ja elegantne
Nikia, kelle liigutused on sama
õhulised ja õrnad nagu Sulfiidi
omad, kelle surmastseenis on

samasugust õudu nagu Gisel!e'i

hullumises ja lootusetust nagu
Sulfiidi hukkumises.

Tema vastane Gamzatti
Luana Georgi esituses esindab

seevastu juba Petipa ajastu jõu-
list, iseteadlikku ja võimukat
(lavade) valitsejannal, kes ihal-
datut mingil juhul kelklegi tei-
sele ei loovuta.

Naised ees, mehed sabas

Petipa ballettide kangelased on
naised, mehed on neis rohkem
statisti mõõtu; sõjamees Solor

nagu «GiselkVi* Albertid ei suu-
da õigel hetkel oma armasTtt-
se eest seista, millega ta jääb
sellest ilma. Kuigi Sergei Up-
kin esitab rolli endastmõiste-
tava kergusega, jääb tema te-
gelane ikka naiste varju.

Grotesksed, peaaegu nõiali-
kud fakiirid ning Bruno Micc-
hiardi virtuooslik ja täpse þes-

tiga kuldne templijumalus de-
monstreerivad trupi meesrüh-
ma tugevust; viimast saatvad
väikesed jumalused kinnita-
vad tihenevaid sidemeid balle-

tikooliga.
Lisame külluslikud tantsud

esimeses vaatuses, naisrühma
laitmatu täpsusega rivistuvad
varjud teises vaatuses, värvi-
ka kujunduse, tundliku valgus-
reþii, kaunid kostüümid - kõik
need demonstreerivad «Baja-
deeri» kuuluvust rahvusballe-
ti praegusse suunda pakkuda
maitsekat meelelahutust meel-
divas õhkkonnas.
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«Bajadeer»
Orlginaalkoreograafla Marius Peti-

pa
Uusredaktslooni koreograaf-tavas-

taja Toomas Edur

Dirigent Risto Joost

Kunstnik Peter Docherty
Valguskunstnik TUt Urvlk
Nimiosas Nanae Maruyama
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Ühelt poolt vastutulek
tänapäeva publikule ja teiselt
poolt tagasipöördumine 19.

sajandi alguse romantilise
balleti juurde.

Nikia Nanae Maruya-
ma (esiplaanil) õhuli-

ses Ja õrnas esituses.

Solori rollis Sergei
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