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BALERIIN. Heledapäist lüürilise tantsulaadiga Tartust pärit tütarlast pandi tähele juba balletikoolis, kuid nüüdseks on  «Luikede järves» esisolistina debüteerinud Ketlin Oja kasvamas Eesti Rahvusballeti esitantsijaks. 

Meie oma Luik – Ketlin Oja

M ärkasin kur-
v a s t u s e -
ga, et 2018. 
aasta balle-
tipreemia 
nominen-
tide hulgas 
ei olnud 
Ketlin Oja, 

kes eelmise aasta märtsis tuli 
välja Odette-Ottilie rollis bal-
letis «Luikede järv» ning terve 
2018. aasta jooksul roll küpses 
ja täiustus. See on suur töö, se-
da enam, et Ketlin Oja alustas 
tööd osa kallal tavalise rühma-
tantsijana. Kuid olgu, lõpuks 
ju ei tantsita preemiate saami-
seks, vaid ikka elamuste pak-
kumiseks, ja seda Oja vaielda-
matult ja väga teadlikult teeb.

Iga kord, kui lähen Ketlin 
Oja vaatama, trehvan mõnda 
tuttavat, kes ütleb: «Oma Lui-
ke ju peab vaatama tulema, 
kuis muidu!» Tõepoolest, ol-
gu välismaised tantsijad kui-
tahes head ja meeldivad, ikka-
gi on täiesti teine tunne tulla 
vaatama meie balletikooli kas-
vandikku, eriti veel eesti nime-
ga. Ballett võib ju olla rahvus-
vaheline kunst ning võõrapä-
raste nimedega tantsijad kui-
tahes võluvad (eeldusel, et nad 
püsivad trupis piisavalt kaua, 
et nende nimed ja näod meel-
de jäävad), kuid väikeses rah-
vusriigis on iga «oma» erilise 
väärtusega.

Nii ka Ketlin Oja. Seda he-
ledapäist lüürilise tantsulaadi-
ga tütarlast pandi tähele juba 
balletikoolis, kuhu ta tuli Tar-
tust. Ja tema adagio «Luike-
de järve» II vaatusest balleti-
kooli galal jättis sügava mul-
je kõigile, kes seda nägid. Ai-
me Leis nentis, et kuigi ta on 
selles rollis näinud mitmeid 
tantsijaid, sh ka väga nime-
kaid, oli Ketlin Ojas midagi, 
mida «olen enne kohanud ai-
nult Helmi Puuri juures: erili-
ne pehmus, lüürilisus ja abso-
luutne musikaalsus. See, kui-
das ta keha muusikas hingab, 
kuidas iga liigutus on lõpeta-
tud.»

Iga liigutus oli lõpetatud ja 
samas kestis edasi, nii et kok-
ku moodustus laulev tervik, 
milles esimese armastuse puh-
kemine ja areng leidsid füüsili-
selt poeetilise väljenduse – see 
oli naiseliku armastuse ideaal, 
mille järele on poeedid ja kirja-
nikud sajandeid õhanud.

Puhas armastus
Ketlin Oja avab tehtu taga-
maad: ««Luikede järv» süm-
boliseerib minu jaoks puhast 
armastust, armastust selle 
kõige siiramas tähenduses, ja 
see, mis toimub II vaatuses, 
on kontakti otsimine ja leid-
mine printsi ja Luige vahel, 
kus adagio lõpus võidab prints 
Luige usalduse. Seda ma ka 
püüdsin väljendada kooli lõ-
pugalal. Suureks toeks oli 
partner – Gabriel Davidsson, 

intelligentne, emotsionaalne 
ja proovis tagasihoidlik. Ma ei 
tundnud kordagi, et olen kõi-
gest õpilane, tema aga rahvus-
balleti solist. Kontakt temaga 
oli väga hea, see aitas tohu-
tult. Kõigele, mis ma andsin, 
sain ka vastu.»

Pärast balletikooli lõpe-
tamist sai Ketlin Ojast Ees-
ti Rahvusballeti rühmatant-
sija, kuid balletisõbrad oota-
sid pingsalt, millal ta «Luike-
de järves» debüteerib. Tuli ko-
haneda rühmatantsija eluga, 
mis pärast koolis saadud indi-
viduaalset juhendamist eriala-
õpetaja Tiiu Randviirult tun-
dus väga üksildane.

Ketlin Oja: «On nii hea, 
kui vanemad tantsijad aita-
vad nooremaid, eriti treening-
tunnis või proovis, sest mui-
du kipud olema üksi, tähele-
panu alt väljas. Mind on aida-
nud palju Eve Andre, juba koo-
liajal, ta on olnud mulle suu-
reks eeskujuks algusest pea-
le. Loomulikult minu õpetaja 
Tiiu Randviir ja siis Age Oks, 
kellega ma algul teatris hak-
kasin Luike ette valmistama, 
ja Elita Erkina, kes mu Luige 
lõpuks valmis aitas teha – mul 
oli kõigi nende ees algul tohu-
tu aukartus, hiljem muutus see 
lugupidamiseks. Olen neile to-
hutult tänulik.

Aga teatris on minu jaoks 
nii kummaline, kui keegi tu-
leb ja tahab aidata ja küsib, et 
kas ta tohib – mis küsimus see 
on?! Üldjuhul ju see, kes tuleb 
märkust tegema, tahab, et sa 
oleksid parem. Ja kui ise tahad 
saada paremaks, siis tuleb võt-
ta sealt, kust saab. Teatris rüh-
mas tantsides saad vähem pro-
fessionaalset tähelepanu, nii 
et kõik need erinevatest koh-
tadest tulevad märkused an-
navad tagasisidet ja on suure 
tähendusega. Sest see võib ol-
la ainus märkus, mille sa min-
gi asja kohta saad ja kõike ju 
ise ei näe. Ja kui teed ennast 
peeglist jälgides liiga palju ük-
si proove, läheb fookus vales-
se kohta, püüad kõike liiga pal-
ju kontrollida.»

Odette-Ottilie kaksikroll 
lükkus edasi: algul ei leidnud 
teater talle partnerit, nii et li-
saks rühmatantsija argitööle 
tegi Ketlin Oja palju partne-
rita sooloproove. See viis üle-
koormuseni ja sealt tulid trau-
mad. Ketlin Oja ise selgitab: 
«Kord oli liiga vara, siis jälle 
liiga hilja. Aga Elita Erkina ja 
Viktor Fedortšenko, kes minu-
ga töötasid, rõhutasid, et nüüd 
või mitte kunagi. Ja neil oli õi-
gus: ma ei usu, et kui ma oo-
tan kümme aastat kordeballeti 
viimases reas, siis olen parem 
Odette kui praegu.»

Kui Ketlin Oja debüüt mul-
lu 10. märtsil «Luikede järves» 
välja kuulutati – selle etendu-
sega tähistati ka tema õpeta-
ja Tiiu Randviiru juubelit –, 
olid kõik põnevil. Ilmselt te-
kitas selline teadliku publiku 
suur ootus soovimatu ülepin-
ge, mistõttu esietendusel jäi 
II vaatus üsna hillitsetuks: po-
le kerge tulla lavale, kui kõik 
hinge kinni pidades iga su liha-
sevõbelust tähele panevad. Nii 

et toonane Odette jäi II vaa-
tuses korrektseks, kuid pisut 
kahvatuks.

Osalt teeb tantsijale rol-
li raskeks ka see, et Toomas 
Eduri lavastuse kontseptuaal-
ne nõrkus ei toeta karakteri 
loomist: nii prints kui ka Odet-
te on ka teiste tantsijate esitu-
ses pigem «üleüldise armastu-
se» väljendajad kui konkreet-
se loo jutustajad.

Siiski toob Ketlin Oja välja 
sisulise erinevuse balletikooli 
galal esitatu ja Eduri lavastu-
se vahel: «Toomase versioonis 
tuli kolmas tegelane, st Rot-
bart ka mängu: kuigi Luik ta-
hab olla printsiga, kardab ta 
samal ajal, et kohe tuleb Rot-
bart ja kõik kaob. Luigel on 
kogu aeg meeles, et Rotbart 
valvab teda – kooli lõpetami-
se adagio’s oli seda vaid üks 
hetk, aga Toomase versioo-
nis on see idee kogu aeg sees, 
mistõttu Luik ei saa sügavaid 
tundeid vabalt väljendada – 
tal on hirm, et kõik kaob. Se-
da on aga raske demonstree-
rida, sest ei saa etendada kaht 
emotsiooni üheaegselt: sa kas 
näitad armastust või kartust 
ja ebakindlust, piina, et oled 
vangistatud – ja see oli suu-
rim erinevus. Ma pidin lisama 
kolmanda tegelase oma kujut-
luspilti.»

Naine ja lind
Kuid aasta jooksul on Ketlin 
Oja Luik tiibu sirutanud, emot-
sionaalselt ja tantsuliselt küpse-
nud ning II vaatus muutunud 
sügavamaks ja täpsemaks, eri-
ti kui printsi rollis on emotsio-
naalne Andrea Fabbri. Ketlin 
Oja tuleb lavale, olles ühtaegu 
naine ja lind: kuigi ta kehaku-
ju on juba inimese oma, tunneb 
ta end sisemiselt veel linnuna, 
tajub oma käsi tiibadena, tema 
reaktsioonid on omased pigem 
luigele kui printsessile.

Printsiga kohtudes, kui 
pilgud hetkeks ristuvad, toi-
mub üleminek neiuks ja teda 
haaravad hoopis teised tun-
ded ja emotsioonid. Ning ter-
ve II vaatus muutub romanti-
lise «patškapildi» asemel sü-
gavaks inimlikuks draamaks: 
erootilise armastuse tärka-
mine, hirm oma tunnete ees, 
usalduse taotlemine ja saavu-
tamine, usk armastusse ja sel-
le kaudu saavutatavasse va-
badusse – kogu see emotsio-
naalne värviküllus saab Ket-
lin Oja ja Andrea Fabbri esi-
tuses «Luikede järve» II vaa-
tuses nähtavaks ja tuntavaks 
igas liigutuses, peapöördes, 
käte asetuses, pilgus.

Ketlin Oja: «Minu puhul on 
partner väga tähtis. Kordebal-
letis tundsin, et ma ei saa vas-
tu ja ma püüan anda kahe eest, 
eriti raske on see, et partnerid 
vahetuvad ja ma ise ei ole en-
das ka nii kindel, mistõttu on 
raske. Andrea Fabbriga on meil 
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laval hea keemia ja kui saaks 
temaga rohkem tantsida, siis 
aitaks see rolli avamisele pal-
ju kaasa.»

Kuigi väga sageli paistab 
Ottilie üheplaanilise sekspom-
mina, kes printsi oma hormoo-
nidega vangistab, on selle rol-
li tõlgendusvõimalused hoo-
pis avaramad kui Odette’i pu-
hul: sõltub lavastuskontsept-
sioonist, kas tegu on lihast ja 
luust olendiga või viirastuse-
ga, kas Ottiliel on olemas ka 
oma tahe (mis võib Rotbarti 
omast erineda) või on ta kuu-
lekas nukk. Ketlin Oja tõlgen-
dus sobib hästi kontseptsiooni-
ga, kus prints tõepoolest ajab 
ballil naised segi ja peab Otti-
liet Odette’iks.

Siinkohal on paslik meenu-
tada, et libreto järgi on Odet-
te printsile lubanud, et tuleb 
ballile pärast seda, kui on ini-
meseks saanud, st pärast sü-
daööd, kuid ball algab juba pä-
rastlõunal ja Rotbart saabub 
Ottiliega õhtul. Prints, kes on 
armastatut ainult kuuvalgel 
näinud, on neiu tulekust se-
davõrd elevil, et teda vaid küü-
naldest valgustatud saalis nä-
hes langebki ta Rotbarti sea-
tud lõksu.

Nii ei ole Ketlin Oja Ottilie 
mingi ballile saabuv Carmen, 
vaid Odette’i söakamalt sek-
suaalne teisik, kes julgeb print-

sile oma erootilist külge näi-
data. Momentidel, mil prints 
kõhklema kipub, rõhutab Ket-
lini Ottilie Odette’i pooside ja 
käeliigutuste abil just sarna-
sust Valge Luigega, ainult te-
ma silmades põleb teistsugu-
ne – iharam – tuli.

See Ottilie on mängur: ta 
tahab näha, kas tal õnnestub 
prints Odette’ilt üle lüüa, kus-
juures asja näib tema jaoks põ-
nevaks tegevat just see, et ta 
kasutab selleks Odette’i en-
da võtteid. Ja kui see tal õn-
nestub, mis tekitab hetkelise, 
fueteedes väljenduva joovas-
tuse, siis sellega lõpeb ka tema 
huvi eksperimendi vastu – ja 
see omakorda on põhjus, miks 
ta printsile pettuse paljastab: 
sest ilma selleta, ilma printsi-
le tema armetust ja «ärarää-
gitavust» näitamata, oleks ta 
triumf poolik.

Sageli jääb Odette lõpuvaa-
tuses keset teiste luikede rahu-
tust, ärevust ja kurbust osali-
seks üldisest pildist, kuid kõi-
kidel etendustel, kus ma olen 
Ketlinit näinud, on ta silma 
jäänud: ta nagu tõmbaks en-
dast viimase välja. Reedetuse 
tunne väljendub murtud poo-
sides, emotsionaalne surutus 
tajutavas raskuses – Ketlini 
Odette’il oleks nagu hiigelsuur 
kivi rinnal, mis teeb enda püs-
tihoidmise raskeks.

Ketlin Oja 
Odette’ina «Luike-
de järves».  
 fotod: rünno lahesoo

Ballett võib ju olla 
rahvusvaheline kunst, kuid 

väikeses rahvusriigis on iga 
«oma» erilise väärtusega.


