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Eesti Rahvusbal-
lett on pärast ka-
he ja poole aas-
tast pausi (Aint-
si-Eduri «Modig-
liani» esietendus

2012. a mais) taas repertuaa-
ri võtnud kohaliku teose, se-
dakorda Eduard Tubina «Kra-
ti» Marina Kesleri tõlgenduses.
Lavastus toob ilmekalt välja nii
koreograafi tugevad küljed kui
ka tahud, mis vajaksid arenda-
mist, et tantsulugu vaatajasse
jõulisema jälje jätaks.

Kesler on koos oma kunst-
nikest kaastöölistega «Krati»
konflikti ehitanud tavapärase-
le loodusliku ja tehisliku-teh-
noloogilise vastandusele. Ühel
pool on Peremees, kes ei ju-
hi enam talu (mis tänapäeval
seostuks liialt palju maalähe-
dusega), vaid võõrandunud lin-
likkusele kohaselt firmat; kok-
ku ei kuhjata põllusaadusi, vaid

vorbitakse rahatähti (mis het-
kega võivad muutuda väärtu-
setuteks paberilipakateks). Pe-
remehe (Denis Klimuk) maa-
ilm on esimene vaatus, milles
domineerib pimedus ja hall,
taustal hõbehall mõistetama-
tu ja muutuv masin, millest
glamuurse Kuradi (Anatoli Ar-
hangelski) ja tema passioonipu-
naste kaaslaste abil prinditak-
se välja metalsena mõjuv kratt.
Selle vastas seisab Sulase (Jev-
geni Grib) maailm - teine vaa-
tus, mille valitsev toon on ro-
heline. «Loomulikkusele» viita-
vad ka tööliste saunatamine ja
sellele järgnev lõbutsemine ro-
helises keskkonnas, mis mee-
nutab loodust, ning stiliseeri-
tud rahvarõivais ja rahvatant-
suelementidega pikitud liiku-
mismustrites.

Folkloorsus seostub loomu-
omase, siira ja ehedaga, puhta
armastuse väljaga. Rahailm
seevastu on pandud võrdu-
ma suurlinna, selle mõttetuna
tunduva sagimise ja patuste ah-
vatlustega, nagu kasiino. Sau-
nastseen rõhutab vajadust ma-
ha pesta mitte üksnes ihuline
mustus, vaid ka soovi puhas-
tuda hingeliselt ning vabaneda
asise maailma kammitsevatest
mustritest.

Kui välja jätta teise vaatu-
se «rahvatantsulikud» üle kan-
na astumised, millega balletiko-
reograafid enamasti folkloor-
sust rõhutavad, ei leia ülaltoo-
dud konflikt liikumiskeelset tu-
ge, nii nagu jäävad koreograa-
filiselt iseloomustamata ka ka-
rakterid. Peremehe, Sulase ja



r atluste ja armastuse vahel
Peretütre (Marika Muiste) lii-
kumised on sarnased, peami-
sed erinevused tulenevad pi-
gem olukordadest ja neile rea-
geerimisest, mitte tegelasku-
ju sisemisest olemusest. Selles
ühtlases mustris diferentsee-
rub Kratt (Jonathan Hanks),
kelle kummalisus on esile too-
dud kehahoiu ja «kitsehüpe-
te» abil. Marina Kesleri tant-
sukeelt, milles annavad tooni
matsekilikud kehalainetused ja
liikumisjoone murdmised-kõ-
verdused, sobivad esitama pike-
mad, «voolavamad» tantsijad.

Kui Jevgeni Gribiga seob
Keslerit edukas ühislooming
juba esimese kooliajast peale,
siis Denis Klimukile on koostöö
meie ballettmeistriga uus, kuid
Peremehe rollis väga õnnestu-
nud kogemus. Marika Muis-
te Peretütar sooritab ka kõige
keerukamad «konksud» sära-
va enesekindlusega; Jonathan
Hanks lisab Krati särtsakusele
ka traagilise alatooni.

Muidu nii hoogsas tempos
kulgeva «Krati» valupunktiks
saab, nagu Kesleri «Tuhkatrii-
nugi» puhul, balleti lõpp, mis
mõjub venitatuna, kuigi end
«orjarüüst» vabastavate ini-
meste siluetid varahommikuste
värvide taustal rõhutavad veen-
valt armastuse võitu virvatulu-
keste ahvatluse üle.

Hoogsas tempos kulgeva
«Krati» valupunktiks saab,
naguKesleri «Tuhkatriinugi»
puhul, balleti lõpp.

Kurat (Anatoli Arhangelski) ja Peremees (Denis Klimuk).
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