
Ugala lavale jõuab ebausuga looritatud
legendaarne ballett
27. oktoobril astub Eesti rahvusballeti trupp Ugala lavalaudadele,
et tuua Viljandi teatripubliku ette Eduard Tubina ballett «Kratt»,
mille lavastamist looritab tantsijate ja koreograafide seas leviv
ebausk.
Just «Krati» etenduse ajal 1944. aasta 9. märtsil sai Estonia teater
Nõukogude õhurünnakus tabamuse. Pärast maja põlengut levis
lugu, et just kratt see oligi, kes maja süütas.
Ka tänapäeval külvab kratt estoonlastesse ebausku ning keelab
artistidel teatrimajas vilistada, eriti Tubina meloodiaid. Et vältida
kohutavate sündmuste kordumist, on kostüümikunstnik Gerly Tinn
kurjade vaimude peletamiseks tikkinud igale balletitantsija
kostüümile vanarahva ruunimärgi, mis kaitseb kandjat ebaõnne ja
õnnetuse eest.
Kuigi Viljandist pärit Tinn tunnistab, et teda ebausk otseselt ei
mõjuta, suhtub ta temaatikasse austusega. Seetõttu pidas ta nõu
ka ERM-i spetsialistidega. «Eesti Rahva Muuseumi minnes palusin
esimese asjana näidata märke, mis kaitsevad kurja silma eest.
Selline märk on igale kostüümile sisse õmmeldud. Ajaloost on
teada ka rituaale, mida enne «Krati» etendust tehti - teater peabki
teatraalne olema,» nendib Tinn.
«Krati» lavastaja ja koreograaf Marina Kesler ütles, et tema
proovib kogu ebausule läbi huumoriprisma vaadata. Tema sõnul on
kratt eelkõige ahnuse sümbol. «Võibolla on ta meie versioonis
tänapäeva inimesele mõistetavam - peremehe ahnuse sümbol.
Tänapäeva kratid võiksid olla kas või inimesed, kes pakuvad
katteta lepinguid, toodavad valeraha, või häkkerid, kes firma
rikastumise nimel ebaausaid tehinguid teevad,» arutleb Kesler.
Sellegipoolest tõdeb lavastaja, et eelkõige paelus teda Tubina
muusika ja keerukas süžee, mis on keerulisem kui klassikalised
muinasjutu- ja armastusteemalised balletid.
«Kui Tubin 1940. aastal esitas esimese ja lühema libretoversiooni
Estonia teatri balletisüžeede võistlusele, puudus seal sulase ja
peretütre armastusliin. Hiljem kirjutas ta selle juurde, mistõttu võib
tunduda, et armastusliin pole selles teoses nii tähtis,» selgitas
Kesler. «Minu jaoks on aga armastuse teema «Kratis» väga
oluline, sest balleti idee ja väärtushinnangud väljenduvad kahe
maailma konfliktis: ahne rahamaailm ja hingeline armastuse
maailm,» lisas ta.
Kui minevikku jäänud juhtumised või ebausk judinaid ei tekita, siis
tõelised külmavärinad toob just vaatemäng laval. Eduard Tubina
ballett «Kratt» Marina Kesleri lavastuses pakub tõelist silmailu, mis
ei jäta külmaks ei balletisõpru ega ka tänapäeva tantsu austajaid.
Sestap otsustas Estonia viia balleti teistesse Eesti teatrimajadesse.
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Kui 27. oktoobril kell 18 astub Ugala teatrisse Eduard Tubina
«Kratt», siis juba aprilli lõpus toob Estonia teater Viljandi rahvale
külakostiks menumuusikali «Viiuldaja katusel». (Sakala)

«Krati» lavastajat Marina Keslerit paelusid Eduard Tubina muusika
ja süžee, mis on keerulisem kui klassikalised muinasjutu- ja
armastusteemalised balletid.
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