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tikunsti romantilist hingust.
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line jamaitsekas

li alguse ro- on selleks unenasu varjude rii-
sist, kus armastajad taas kok'
ku saavad. Nii on tabatud iihe
kiviga kaht tuvi ehk j6utud t;-
napaeva mineviku - Petipa al-
likat€ kaudu.

Kogu balleti iiles€hitus,
stseenide jerjestus, tegelaste
tut!.rstamine ninS eriti vaa
tuste ldpupildid tuletavad meel
de "Siilfiidi" 

ja 
"ciselle'i". Teise

vaatuse varjude arabeskidega
lavale laskumine mitdda diago
naali kuuvalses dds loovad sa-
n1a salap:irase mulje kui vilide

rivid "Ciselle'is", kuid on sar-
naselt siilfiididesa sdbralikult
neutraalsed.

Romantilisele balletile ise-
loomulikrlt on ka "Bajadeeris"kaks vdistlevat naist: nimiosa-
line ja rad;a tiitar Gamzatti,
kes samuti sdjamees Solori en-
dal€ meheks ihaidab. Esirnene
vaatus lcnnab tegevust, sal
les m6llavad kired, mille taga
i;rjel Nikia hukkubi teine vaa
tus on kantud kant i leensest
kurbusest h;vitatud armastu
s€ parast, s€lles on - tsiteeri'

des Moskva tantsuloolast Va-
dim Gajevskit - une, unustuse
ja nirvaarra rntm, mille abil Pe-
tipa pakub vaataiale 6nne ko-
reo8raafilise valemi.

Romantilisest hingusest on
kantud ka Nanae MaruFma
graafiliselt peen ia elegantne
Nikia, kelle liigutused on sarna
6hulised ja 6rnad nasu Siilfiidi
omad, kelle surmastseenis on
samasugust 6udu naSu ciselle'i
hullumises ja lootusetust nagu
Si.ilfi idi hul'kumises.

Tema vastane Gamzatti
Luana Geor8i esituses esindab
seevastu juba Petipa ajastu j6u-
list, iseteadliklu ja v6imukat
(lavade) valitsejannat, kes ihal
datut mingil juhul kellelegi tei

Nalsed ees, mehed sabas
Petipa ballettide kangelased on
naised, rnehed on neis rohkem
statisti m6btu; s6jamees Solor
nasu "Giselle'i" Albertki ei suu-
da 6igel hetkel oma armastu-
s€ eest seista, millega ta jieb
sellest ilma. Kuigi S€rgei Up-
kin esitab rolli endastmdiste-
tava kergusega, j:iab tema te-
gelanc ikka naist€ varju.

Grotesksed, peaaegu ndiali
kud fakiirid ning Bruno Micc
hiardi virtuooslik ia t;pse ies'
tisa kuldne templijumalus de'
monstreerivad trupi meesrnh'
ma tugerust; viimast saatvad
v; ikesed jumalused kinni ta
vad tihenevaid sidemeid balle-
tikooliga.

Lisame knlluslikud tantsud
esimeses vaatuses, naisriihmtr
laitmatu t;psusega rivistuvad
varjud teises vaatuses, v:rvi-
ka kujunduse, tundliku valsrrs-
retii, kaunid kostnumid - k6ik
necd demonstreerivad "Baja-deeri" kuuluvust rahvusball€-
ti praegusse suunda pakkuda
maitsekat meelelahutust meel
divas dhkkonnas.
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