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soovinuks ka lavastuses hiljem kuulda. 
Ent siis vabanesid tantsijad neid piirava-
test kammitsatest, valged lindid kadusid 
ning mustades trikoodes tantsijad näita-
sid seda, mida nende kehad koos ja üksi 
teha suudavad.

See kõik tuletas meelde viimastel 
aastatel arvukalt nähtud ballette, mille 
liikumismaterjaliks on lavale toodud 
treeningharjutused, -kombinatsioo-
nid ja -võtted. Selliseid ballette kohtab 
Euroopas, Aasias ja Ameerikas, nende 
loojad võivad olla õppinud Brasiilias, 
Slovakkias või Jaapanis, aga nende mõt-
teviis tuleneb balletistuudios õpitust, 
mitte kontaktist vahetu eluga. Kuigi 
laval on tantsijaisiksused erisuguste 
kehade ja mõtetega, mõjuvad nad laval 
ühesugustena, isikupäratute ja ilmetute 
võimlevate robotitena.

Seda laadi lavastuste koregraafid 
rõhutavad, et nende tööd on valmi-
nud koostöös tantsijatega, ometi näib, 
et maailma balletitantsijad oskavad 
mõelda ühtmoodi, impersonaalselt ja 
abstraktselt. Selle tulemus on ka ebaisi-
kulised duetid, triod ja rühmatantsud, 
milles tantsijate suhted on nõrgad, sest 
igaüks tegeleb iseenda keha ja liigutuste 
lihvimisega. Milleks? Eks ikka selleks, 
et näidata, kui hästi toimib koolis ja 
teatris õpitu. Koreograafi idee tegevuste 
kajast ja mineviku teest meie olevikku 
on põnev, kuid liialt abstraheerituna 
tundus üksnes kaunite kehade ja ilusa 
liikumise näitamisena.

„Valgus aknas“: iga akna taga käib 
elu. Jevgeni Gribi lühiballett on kolmest 
kõige konkreetsem: pilk nelja aknasse, 
nelja paari suhetesse, omamoodi „Pere-
kooli“ pereelu ja suhete foorumi tant-
suline väljendus. Esimene paar: digi-
taalmaailma (teleri- või arvutiekraani) 
sukeldunud noormees, kes ei märka 

oma naise või sõbratari tähelepanuaval-
dusi (sülle kargamisi, vastu liibumisi, 
embusi, seksikat mängu). Alles siis, kui 
ekraanihelendus on kadunud, „avastab“ 
ta oma kaaslase, ent siis on juba hilja – 
naisele on muutunud tema tähelepanu 
tüütuks ning naine ise lülitab digiilma 
sisse. Muidugi vajaks idee, et digimaailm 
on huvitavam kui naine ta kõrval, süüvi-
mist. Ootaks vastuseid küsimusele, miks 
lasvegaslikult seksikas naine on tüütum 
kui see, mida nähakse ekraanil.

Järgmine stseen viib vaataja üksin-
duses igatseva halli kostüümiga daa-
mini, keda lahutab tema ihalusobjektist 
üksnes sein. Too noormees, samuti halli 
kostüümiga nagu naise meessoost teisik 
(hingekaaslased?), igatseb samuti naist, 
aga neid eraldav sein tundub läbimatu ja 
ületamatu. Kui esimese paari erootiliste 
sugemetega liikumine oli mastaapne, 
siis teise paari igatsust ja allasurutud 
kirge, mis väljendus tugevates kerelai-
netustes ja pingestatud sirutustes, sobi-
nuks näitama eelmisest erinev liikumise 
amplituud, mitte sama suurejoonelisus. 
Ahastust, iha ja valu ei pea tingimata lii-
gutustega välja karjuma (kuigi mõned 
karjatused on asjakohased), nende näi-
tamine sordiini all, liigutussosinatega, 
olnuks efektsem ja tõetruum.

Kolmas stseen on armas pilt noor-
paarist, kes imetleb oma (vaatajale näh-
tamatut) beebit ja püüab teda magama 
uinutada. Liigutustes on äiutamist, kii-
gutamist, kõikumisi, toetusi, efektseid 
jalatõstetega pöördeid, mitmesuguseid 
kerepainutusi – kõik seotud kujuteldava 

titega. Kuigi nuku kasutamine võinuks 
tunduda liiga otseütlev, andnuks see 
koreograafiale teistsuguseid impulsse 
ja sundinuks leidma teistsuguseid keha-
kasutusviise just täiendava reaalse, kuigi 
elutu keha tõttu.

Saabub hetk, millal tundub, et laps on 
jäänud teise tuppa magama, ema hiilib tip-
pivate sammudega tagasi mehe juurde, et 
istuda ja end lõdvaks lasta – kuid titt ärkab 
üles ning tema nutt võimendub peagi sel-
liseks, et vanematele tundub, nagu oleks 
rahuolematuid lapsi kogu ruum täis. 
Stseenis on huumorit ja elulähedust, lii-
kumislahendused on leidlikud – kui välja 
arvata see, et selleski sketšis on liigutuste 
amplituud samasugune nagu esimesel 
kahel ja see nõrgendab mõjuvust.

Kui esimesed kolm paari tunduvad 
kujutavat noori inimesi, siis viimane 
paar esindab küpsust: kahe täiskas-
vanud, teineteist armastava partneri 
harmooniline suhe, kus liigutuste väl-
jasuunatus lubab lugeda ka ihalust veel 
millegi järele. Kõik on nagu hästi, ent 
seejuures tahaks midagi muud, midagi 
uut. See on koht, mis andnuks võima-
luse muuta see meeldiv duett millekski 
enamaks kui kahemõõtmelise roman-
tilise armastuse väljenduseks. Ka kõige 
laabuvamas suhtes võivad esineda kaht-
lused, partnerit häirivad soovid või tege-
vus, mille lahendamine võib partnereid 
lähendada. Balletižanr kipub paarisuhet 
taandama üksnes lihtsustatud konflik-
tile (nagu esimeses duetis) või kooskõ-
lale, näidates elu lihtsustatult kaunis 
mullis, mitte selle mitmeplaanilisuses. 

Suuremast mõõtkavast rääkimata.
Gribi lavastuse lõpp, kus kõik paarid, 

sh ka teineteist mitteleidnu, tulid eesla-
vale unisoonis liikumisjadasid demonst-
reerima, tuues esile elukauge mõtte, et 
inimeste soovid ja ootused  paarisuh-
tele on ühesugused, suhted on vaid eri 
etappides. Sellest loogikast lähtudes 
pidanuks paaride esitusjärjestus olema 
teistsugune ja algama teineteiseotsin-
gust. Lühiballeti mõjuvust, nagu eespool 
mainitud, vähendab erilaadsete suhete 
ja tunnete väljendamine ühesuguse lii-
kumismaterjaliga, mis on esitatud ühe-
toonilise „karjuva“ amplituudiga ning 
ühes sisemises tempos.

Minevikku vastu kajav tulevikubal-
lett? Eesti Rahvusballetti tuleb tunnus-
tada julguse eest tähistada meie balleti 
sajandat aastapäeva vaatega tulevikku, 
andes kolmele koreograafitee alguses 
lavastajale võimaluse luua lühiballett. 
Kõik koreograafid on Eesti juurtega, tööta-
nud küll eri riikides (USA, Suurbritannia, 
Venemaa) sealsete ballettmeistrite käe all 
ja saanud nii võimaluse oma kehas läbi 
tunnetada erilaadseid lavastusprotsesse, 
karakteriloomet, liikumismustreid.

Pikk tantsijakogemus on kahtle-
mata abiks töös tantsijatega, kuid kaua 
kestnud elu balletistuudio suletud maa-
ilmas näib soodustavat ka elukaugust 
ja maailmanägemist balletižanri kon-
servatiivses, minevikulises võtmes, mis 
väljendub suundumuses näidata laval 
geneeriliste inimeste geneerilisi elusid 
geneerilises balletikeeles. Visuaalselt ja 
liikumismõtte osas näitasid kolme oma 
loometeed alustava koreograafi lavastu-
sed minevikukajade taasesitust, olgugi 
et lähtepunktiks on nüüdisaegse elu 
tunnetamine.
* Laiendid lühiballettide pealkirjadele on võetud 
kavalehelt.
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Jevgeni Gribi „Valgus aknas“ (fotol Darja Günter ja Liam Morris) on kõige konkreetsem: pilk 
nelja aknasse, nelja paari suhetesse. 2 × Rünno Lahesoo

Pikk tantsijakogemus on kahtlemata abiks töös tantsijatega, kuid 
kaua kestnud elu balletistuudio suletud maailmas näib soodustavat 
ka elukaugust.

Eve Mutso „Kaja“ tundub oma liigses abstraheerituses üksnes kaunite kehade ja ilusa 
liikumise näitamisena.   


