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Marina Kesler: konkreetne tellimus on mulle
koreograafina loominguliselt väga
väljakutsuv
Täna esietendub meie rahvusballeti hooaja avalavastusena Marina
Kesleri ballett «Anna Karenina». Selle teose puhul on see juba
kolmas väljakuulutatud esietendus. Kaks eelmist korda – tänavu
märtsis ja mais – tühistas koroonakarantiin. Paar päeva enne
eesriide ametlikku avanemist vestlesime neil teemadel koreograaf
Marina Kesleriga.

Kas karantiin, mis andis lavastusele pealtnäha justkui
küpsemiseks lisaaega, tõi tegelikult rohkem kasu või kahju?

Lavastus oli suuresti lõpetatud juba varakevadel. Enne
koroonakarantiini algust tegime läbimänge proovisaalis, kostüümid
olid valmis, plaanisime liikuda proovidega suurele lavale ning
alustada valguse seadmist.

Mulle oli karantiinist tingitud ootamine emotsionaalselt lõpuks väga
risustav. Kui alguses näis, et peame kõrvale jääma kaheks
nädalaks, siis rõõmustasin teadmise üle, et saan end lõpuks
rahulikult välja magada. Ent kui selgus, et paus venib hoopis
pikemaks, hakkasid ära vajuma nii toonus kui ka meeleolu.

18. mail tulime tagasi tööle, ent proove polnud võimalik korralikult
teha, sest tantsijad pidid hoidma distantsi. Pealegi olid paljud meie
välismaalastest tantsijad karantiiniaja alguses koju sõitnud ega
julgenud tagasi tulla.

Siis tuli suvepuhkus ning kui 4. augustil uuesti alustasime, oli tükk
tegemist, et tantsijaid kahe nädalaga lavaproovideks vajalikku
vormi saada. Oli suur oht koormusega üle pingutada ning seeläbi
traumasid põhjustada. Kahjuks nii läkski, mis tingis omakorda, et
peaosaliste hulgas tuli teha vangerdusi. Mitu tantsijat ei tulnudki
pärast karantiini ja suvepuhkust enam uueks hooajaks meile tööle
tagasi...

Lahkunud on ka dirigent Jüri Alperten, sedapuhku kahjuks
jäädavalt...

See juhtus lavaproovides orkestriga... Oleks meil kevadel
esietendus ära toimunud, oleks Jüri seda dirigeerinud. Samale
päevale, 27. märtsile, oli ühtlasi plaanitud teatripäeva suur gala
ning Jüri pidanuks seal pälvima aastaauhinna. Talle esitati kutse
tulla seda vastu võtma, kuid ta ise ütles, et talle on «Anna
Karenina» esietenduse dirigeerimine tähtsam ja hingelähedasem...
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Milline on Estonia tantsutrupi üldine meeleolu proovisaalis?

Tantsijatel on emotsioon laes – kõik janunevad tantsimise järele.
Repetiitorid peavad kogu aeg peale passima, et keegi end pärast
pooleaastast sunnitud pausi suurest tantsida tahtmisest ei vigasta.
Peab oskama tahtmiste ja vajaduste vahel laveerida.

Anna Roberta (Anna Karenina) ja Jevgeni Grib (Vrnoski).

Jack Devant

Kas või kuivõrd on trupi tööd seganud teatrijuht Aivar Mäe
isiku ümber lahvatanud meediaskandaal, mis ootab praegu
kohtulahendit?

Praeguses keerulises olukorras, kus koroona pole veel päriselt ära
läinud, ent samas on uus hooaeg just algamas, on kuidagi väga
veider töötada teatris, millel pole direktorit, olgu ta kes tahes. See
on nagu ilma kaptenita laev.

Ma ei tunne, et Aivar Mäe isiku ümber toimuv oleks kuidagi truppi
polariseerinud ning seeläbi tööd segaks. Me oleme siin kõik
professionaalid. Mina olen hoidunud andmast hinnangut
kolleegidele, hoolimata sellest, millist arvamust on keegi Aivariga
koos töötamise kogemuse kohta pidanud vajalikuks välja tuua.
Need on väga isiklikud asjad. Ma aktsepteerin täielikult igaühe
õigust isiklikule arvamusele. Ka mina olen avaldanud selles
küsimuses isiklikku arvamust.

Milline see on, kui küsida tohib?

Olen Aivariga koos töötanud üle kümne aasta ning minul isiklikult
pole ei naise ega alluvana tema suhtes ühtegi pretensiooni. Me
oleme mõlemad kirglikud ja emotsionaalsed inimesed, kelle
omavaheline mõistmine läks ajapikku pidevalt üksnes paremaks.

Aga miks on ikkagi nii, et Estoniast minnakse töölt enamasti
nutetud silmadega, see oli nii juba esimese vabariigi ajal...

Teatrimajas on muidugi igasugust emotsioonivahtu kogu aeg.
Teatrirahvas on oma loomult ja olekult enamasti väga
eksalteeritud. Emotsionaalses mõttes on siin kõik kõvasti üle võlli.
Selleks et luua, peab vist olema piisaval määral tundlik ja
emotsionaalne. Need, kes on liiga matemaatilise ja ratsionaalse
mõtlemisega, sobivad rohkem raamatupidajaks kui artistiks.

Räägime nüüd ühest emotsionaalsest naisest, keda kohalik
balletipublik loodetavasti teisipäeva õhtul Estonia laval
tegelaskujuna näha saab. Kust tuli idee panna balletikeelde
just Lev Tolstoi romaanist pärinev Anna Karenina lugu?
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Mul on koreograafina olnud personaalses soovinimekirjas mitu
teost, eelkõige «Macbeth», «Carmen», «Anna Karenina», «Tõrksa
taltsutus» ja «Klaasist loomaaed». Valiku langetamine jäi aega, mil
meie rahvusballeti eelmine juht Toomas Edur enam repertuaari
kujundamisel kaasa ei rääkinud ning uus juht Linnar Looris polnud
veel ametisse astunud. Arutasime seda koos teatrijuht Aivar
Mäega ning leidsime üheskoos, et ma võiks teha «Kareninat».

Kuna pikalt ja edukalt jooksnud «Onegin» oli repertuaarist alles
maha läinud, teadvustasime, et meie publik võiks soovida
klassikalisema tantsukeelega storyline-balletti.

Et siis pisut nagu tellimustöö?

Jah. Aga ma ei häbene tunnistada, et mulle meeldivad kohati väga
sedasorti tellimused. Omal moel on väga inspireeriv, kui sult
tellitakse midagi väga konkreetset. Ma tean, et mõnele
koreograafile paneb selline lähtetingimus loominguliselt bloki
peale, kuid mulle on etteantud kitsas koridoris eesmärgi poole
liikumine loomingulise väljakutsena väga huvitav. Sest see sunnib
mind oma mugavustsoonist välja tulema. Teatud mõttes on selline
ülesanne sootuks huvitavam kui see, kui öeldakse: «Tee, mida
tahad!»

Kui sageli suurtel lavadel lavastav koreograaf tänapäeval
selliseid sõnu üldse kuuleb?

Täiesti vabad käed antakse tavaliselt siis, kui kunstiline juht
usaldab koreograafi ja nende maitsed langevad kokku. Tallinna
Balletikool on minult korduvalt tellinud lühiballeti minu enda
nägemuse järgi. Kui Tiit Härm oli veel Estonia balleti loominguline
juht, tellis ta minult algupärandi, mille muusika ja teema sain ise
valida. Nii sündis 2007. aastal «Libahunt», mis pälvis teatriliidu
aastaauhinna...

Teie eelmine täispikk suure lava ballett, Eino Tubina muusikale
loodud «Kratt» tuli välja viie aasta eest. Kas see paus pole
täies loomejõus koreograafile mitte liiga pikk?

Iga aasta pole lihtsalt võimalik lavastada. Mulle oleks hea ja
intensiivne tempo teha üks uuslavastus kahe aasta kohta. Suure
saali suur lavastus valmib tavaliselt poolteist aastat. Küll aga olen
ma koreograafina teinud selle perioodi vältel neli väiksemat tööd:
ühe Iis raelis ning kolm lavastust Tallinna Balletikoolile.

Ühte neist, 2016. aastal valminud balletti «Undiin», mis
meeldis mulle väga, mäletan ma hästi. Kuna tegu oli
vaieldamatu kunstilise õnnestumisega, eeldasin ja ootasin, et
Estonia võtab selle oma repertuaari. Seda enam, et lavastus
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oli tehtud Estonia lavale ning sama maja solistidega. Ometi
seda ei juhtunud ning esietendus jäi vist selle lavastuse
ainsaks etenduseks...

Minul ei olnud seal midagi otsustada, selle otsuse taga on tollane
balletijuht. Tema töö oli neid valikuid teha. Maitseid ja ideaale on
muidugi erinevaid. Ma tõesti ei tea, millistest kriteeriumitest ta
lähtus. Mul kui kunstnikul jääb ainult loota, et uus juht teeb
vastavalt oma kompetentsile teistuguseid otsuseid.

Ühe ideaali kohaselt peaks lavastus olema mitte üksnes kunstilises
mõttes hea, vaid ühtlasi ka publikusõbralik...

Seda ideaali läheb nüüd püüdma ka paari päeva pärast
maailma esietenduseni jõudev «Anna Karenina»...

Maailma esietenduse tiitli on see asi pälvinud eelkõige seetõttu, et
ma ei kasutanud mitte Rodion Štšedrini muusikat, millest on «Anna
Karenina» puhul kujunenud omamoodi standard, vaid Dmitri
Šostakovitši oma.

Ning seega ei ole muusikaliselt tegu mitte helilooja
tervikteose, vaid tema loomingu osadest kokku pandud
tervikuga?

Jah, see on täielik lapitekk, kus on katkendeid Šostakovitši
filmimuusikast, viiulikontserdist ja sümfoniettidest. Samal moel
tegin aastate eest terviku Arvo Pärdi muusikast oma balletile
«Othello». Küsisin siis Pärdi käest, kas niiviisi tohib kupüüre teha,
ning ta vastas: «Oh, neiu, te saete mul nagu käe otsast, kui teete
mu «Spiegeli» kaheksa takti lühemaks!» (Naerab.) Püüdsin siis
seletada, miks mul on balleti jaoks vaja just teatud kindla
pikkusega lõike, mis edastaksid teatud dramaturgiat, ning lõpuks
andis ta lahkesti loa.

Ma olen neid valikuid tehes püüdnud maksimaalselt säilitada
muusika struktuuri ja dramaturgilist sisu, ent pidanud kupüüre
tehes siiski silmas, et muusika ei hakkaks venitama
tantsulavastuse dramaturgiat. Ma võin ju koreograafina kogu
muusika liigutusi täis lavastada, aga vaataja jaoks pole sel mõtet,
kui midagi uut enam ei toimu ning kõik seisab.

Kuidas Estonia dirigendid ja orkestrandid sedasorti
vandaalitsemisse on suhtunud?

Orkestrantide suust olen seni kuulnud vaid kiidusõnu, sest neile on
teatud osa sellest tervikust uus ja huvitav – Šostakovitši
filmimuusikat pole nad varem esitada saanud...
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Jüri Alperten ja Arvo Volmer aitasid mul muusikat kokku panna,
olid suureks toeks ja abiks nii professionaalselt kui ka
emotsionaalselt. Teatud kupüüride tegemiseks tuli neid muidugi
veenda. (Naerab.)

Kuidas sobib Dmitri Šostakovitši muusika kokku Lev Tolstoi
romaanil põhinevate sündmustega?

Ma olen sisimas väga veendunud, et sobib ideaalselt, sest selles
on vajalikku kirge, lüürikat, õrnust, traagikat ja groteski. Ma
tunnetasin seda kõike ise läbi, see inspireeris mind koreograafina.

Anna Roberta (punases) «Anna Karenina» nimiosas.

Jack Devant

Millist sõnumit võiks «Anna Karenina» kanda tänapäeva
Eestis, kus üks võimuparteidest räägib valju häälega
klassikalistest pereväärtustest ning idealiseerib kristlikku
peremudelit?

Pealtnäha tundub, et tegu on suhteliselt vanamoodsa teosega,
sest armukest pidav naine pole tänapäeva ühiskonnas enam
sedavõrd suur probleem, nagu see oli veel 19. sajandi lõpus, kui
Tolstoi selle romaani kirjutas.

Samas pole ilmselt mingil moel vanamoodne küsida, kas see oli
petmine või suur armastus. Eks ta oli muidugi mõlemat korraga,
aga milline moraalne hinnang sellele ikkagi anda. Kas see suur
tunne oli väärt seda, et mitte lõhkuda üksnes oma perekond, vaid
ühtlasi ka elu...

Klassikalise romantilise kaanoni järgi peaks suur ja tõeline
armastus justkui õigustama ning isegi õilistama kõik tema
eest toodud ja toodavad ohvrid...

Siin on küsimus eelkõige selles, kelle silmis. Tollase ühiskonna
silmis kindlasti mitte. Sest armastus, olgu ta kui tahes suur, pole
kindlasti mingi põhjus kedagi avalikult petta. Anna Kareninal
kaasnes armastusega ka ausus. Mis tähendab, et ta ei salanud
avalikkuse ees, et peab armukest.

Jevgeni Grib (Vronski), Anna Roberta (Anna Karenina) ja Anatoli
Arhangelski (Karenin).

Jack Devant

Kirjanduses on 19. sajandi armunud naine peaaegu alati
traagiline kuju, sest ta armastab enamasti valet meest ning
lõpetab traagiliselt, heroiseerides seeläbi postuumselt oma



25/10/2020 Station

https://station.ee/#33574807 6/8

suuri tundeid ja kannatusi ning mõistes sümboolselt süüdi
kõik ülejäänud. Olles näinud teie lavastatud «Anna Karenina»
kontrolletendust, tundus mulle, et teie hoiak on tublisti
ambivalentsem.

Ma ei soovi Annat heroiseerida. Anna ei andnud Vronskile mingist
hetkest enam vabadust, hakkas teda oma tunnetega kägistama.
Aga armastus saab eksisteerida üksnes vabaduses. Kui
vastastikku vabadust ei anta, saab armastusest hoopis
omamisinstinkt. On suur oskus armastada kedagi lähisuhtes ilma
piiramata tema vabadust.

Teie lavastatud «Kratt», mis esietendus viie aasta eest,
kujunes omal moel meie balletipublikut polariseerivaks
teoseks. Millise pilguga te sellele lavastusele ise tagasi
vaatate?

Vanema põlvkonna balletikolleegide käest sain selle eest kõvasti
kriitikat, sest leiti, et ei lavastuse tantsukeel ega ka visuaalne ruum
pole piisavalt eestipärased. Selgus, et taheti näha pastlaid, linaseid
kleite jms. Püüdsin juba toona selgitada, et kogu see
kratitemaatika on oma näilisest mütoloogilisusest hoolimata väga
kaasaegne, kuna ahnus pole kuhugi kadunud. Pigem on see
hoopis võimendunud.

Lavastus osutus siiski menukaks ning sellest on kujunenud
omamoodi legend. Hoolimata sellest, et see püsib siiani
repertuaaris, on selle salvestus saadaval DVD-formaadis.

Ma olen ise etendustel alati kohal olnud ning mind on iseäranis
rõõmustanud asjaolu, et «Krati» on enda jaoks avastanud noored.
Etendustel moodustavad enamiku publikust teismelised. See on
saavutus, millega ei saa meie majas kiidelda ei klassikalised ega
ka hüpermoodsad balletid.

Võib-olla on neid kohale ajanud kooliõpetajad, ent pärast etenduse
lõppu plaksutavad nad igatahes innukalt ja püsti seistes. Mul on
endal 12-aastane poeg, kellele ei meeldi ballett üldse – ma tean,
kui keeruline on võita kunstiteosega selles vanuses inimese
südant...

Ma loodan väga, et «Krati» menu aitab meil kasvatada põlvkonda,
kes hakkab selle teose kaudu huvi tundma ka teiste ballettide
vastu. Ballett vajab väga selliseid teoseid, et mitte kaotada ajas
oma publikut ning kunstiliigina välja surra.

Anna Roberta «Anna Karenina» nimiosas.

Jack Devant
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«Anna Karenina» esietendusel tantsib nimiosas noor eesti
baleriin Anna Roberta, kes lõpetas Tallinna Balletikooli alles
kolm kevadet tagasi. Kas siit võiks alata mingi uus ajastu
Eesti balletis?

Anna Roberta on oma vanuse kohta juba päris palju tantsinud,
mullu tuli ta näiteks välja «Luikede järve» peaosas. Anna Karenina
roll on sellest dramaatilisem, eeldab tantsijalt kui inimeselt rohkem
elukogemust. Ma loodan väga, et Anna Karenina kehastamine
annab Anna Roberta tantsijakarjäärile tuult tiibadesse ning ta saab
meie balletisõpru rõõmustada veel pikalt.

Olen ise väga uhke ja põnevil teadmisest, et «Anna Karenina» 
esietendusel tantsivad kõigis peaosades üksnes Tallinna
Balletikooli kasvandikud. Peale Anna Roberta veel Jevgeni Grib,
Anatoli Arhengelski, Nadežda Antipenko, Ketlin Oja ja Vitali
Nikolajev.

Marina Kesler

Sündinud 22.06.1970

Koreograaf ja õppejõud

1988. aastal lõpetas Tallinna Koreograafiakooli ning 1997. aastal
Venemaa Teatrikunsti Akadeemia (GITIS), 2006. aastal omandas
GITISes magistrikraadi

1988–2010 oli Estonia balletiartist ning 1992–2010 Tallinna
Balletikooli õppejõud ja koreograaf

2010. aastast töötab Eesti Rahvusballeti repetiitori ja koreograafina

Suuremad tööd koreograafina:

«Üks päev» (2006, Tallinna Balletikool)

«Libahunt» (2007, Estonia)

«Bernarda Alba maja» (2008, Tallinna Balletikool)

«Othello» (2010, Estonia)

«Helde puu» (2011, Nargenfestival)

«Tuhkatriinu» (2012, Estonia)

«Kratt» (2015, Estonia)

«Undiin» (2016, Tallinna Balletikool)

«Tütarlaps ja surm» (2017, Tallinna Balletikool)
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«Carmen Loves Jazz» (2017, Saaremaa ooperipäevad)

«Tõrksa taltsutus» (2017, Tel Aviv)

«Kolm õde» (2018, Tallinna Balletikool)

«Anna Karenina» (2020, Estonia)

  


