
Estonia laval tantsinud 32 aastat Daniel Kirspuu: mina susse veel nurka ei viska  

Daniel Kirspuu on Estonia laval tantsinud 32 aastat ja esimese rolli tegi kümneaastaselt. 

Puhas vedamine, sest õnne on olnud nii vigastuste kui ka kunstiliste juhtide vahetustega.  

Fotod: Martin Ahven, getter kuusmaa, rahvusooper estonia arhiiv  

Enam ma lavale ei kipu,» tunnistab Daniel (42), kuigi noorena oli see tema jaoks ainus 

eesmärk. Tegelikult polnud vahetki, kuidas sinna pääseda. Märksa olulisem oli, et publiku ees 

valgusvihus seisaks tema. «Võib-olla kui päeva pealt enam tantsida ei saaks, hakkaks see 

mind sisemiselt sööma,» lõpetab ta mõtte. Nii õnneks läinud pole. Kaks korda nädalas on ta 

kindlasti laval ja mõnikord isegi sagedamini. Klassikat ei tantsi ta aga enam üldse. Jäänud on 

karakterrollid. «Minu kohta öeldakse Estonias nüüdis- ja džässtantsija. See on suur 

kompliment,» mainib Daniel, kes karjääri alguses oli puhas balletiartist. «Mulle meeldisid 

ikka tõsised trikootükid, nagu «Luikede järv» ja «Uinuv kaunitar»,» kinnitab ta. 

Tantsiv repetiitor  

Mitu «Luikede järve» tal selja taga on, mees täpselt ei tea – suurt tabelit ei pea garderoobi 

seinal keegi. Arvatavasti küündib see arv tuhande kanti. 28 aasta jooksul on kõik vähegi 

mõeldavad rollid igal juhul läbi proovitud. «Balletikooli neljandas klassis kandsin laval patju 

ja seekord tantsisin esimeses vaatuses valssi. Sinna vahele jääb narr, printsi sõber ja palju 

muud,» räägib Daniel. Ent kavalehel «printsi» rolli taga ei ole tema nimi kunagi kirjas olnud. 

Vastupidi – sellest ei ole ta isegi unistanud. «Olen 170 cm pikk ja sellist päkapikutruppi ei ole 

kuskilt võtta,» naerab tantsija. 

See-eest tagas lühike kasv kindla koha esimeses reas. Positsioon, kus eksimisvõimalust ei ole. 

«Pidev kohustus kõike teada ja alati õigesti teha. Muidu näitavad teised näpuga,» märgib 

mees. Nüüd vibutab vajadusel Daniel ise sõrme ja seda esimese rõdu keskelt viimasest reast 

ehk repetiitoritoolilt. 

Iga Estonias mängitav etendus salvestatakse ja kullipilguga repetiitor hindab alati eelmisel 

õhtul laval esitatud tulemust. «Mõnel päeval on see üsna raske. Hommikul annad tunni, pärast 

tantsid ise,» möönab Daniel kahte väga erinevat rolli. Ent elus harjub kõigega. Võrreldes 

kolleegidega on see isegi eelis. Et Daniel teeb endiselt trupis kaasa, teab ta kogenud tantsijana 

väga hästi, mis seal toimub. «Nõudma peab, sest teisiti ei saa,» mõistab ta, miks mõnda mõtet 

on vaja kümme korda korrata. 

KUI EI TANTSIKS, siis OLEKS AIAKUJUNDAJA: «Ma olen korduvalt seda «väike-

loomade surnuaeda» kaevanud,» kirjeldab Daniel heki istutamist tabavalt. (Martin Ahven)  

«Merimetsa haigus»  

Et balletimaailm on halastamatu, sai selgeks juba kooliajal. «Balletikoolis õpinguid alustades 

kaalusin ligi 60 kg. See oli kõike muud kui puhas lihas,» muigab ta. Ema käis mitu kevadet 

direktori jutul, kuid too vihjas ikka viisakalt, et poiss võiks Toompeal asuva kooli mõne muu 

õppeasutuse vastu vahetada. «Minule aga meeldis seal. Sain lavamaitse kätte ja sellepärast 

mind sealt ära ei võetudki,» kiidab tantsija vanemate meelekindlust. 
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Pärast soolepõletikku, mida mees ise hellitavalt «Merimetsa haiguseks» kutsub, kaotas Daniel 

kümme kilo. Midagi muud ei muutunud, ent kooli naastes oli järsku kõigi lemmik. Rolle tuli 

lademes, sest lõpuks oli Daniel sale. «Ega see päris normaalne ei ole,» möönab ta ajale tagasi 

vaadates. 

Nõukaaegne balletikool oli praegu tegutsevaga võrreldes hoopis midagi muud. Harva, aga 

siiski tehti jõulisi korrektuure harjavarre või küünte sisselöömisega. 

«Ma ei saa sellisest käitumisest aru. Sõnadega saab palju rohkem ära teha kui füüsiliselt. 

Tuleb ainult õigel ajal õigeid asju öelda,» murrab Daniel pead ammuste õppemeetodite üle. 

Vaimsest terrorist aitas üle saada kokkuhoidev kursus. «Kui sul on ikka nii heas kui ka halvas 

tugev õlg kõrval, on palju kergem vastu pidada,» kinnitab ta. 

HINDAB TEISTE ARENGUT: «Repetiitori töö juures on põnev anda mõnele noorele 

võimalus ennast uues rollis tõestada. Ühe aastaga areneb inimene tohutult,» räägib Daniel. 

Sama on ta märganud harrastajate juures OMAklubis, kes kogenud tantsija käe all hoolsasti 

harjutavad. (Martin Ahven)  

Džässballett  

Esimesed aastad pärast kooli lõpetamist on balletiartisti jaoks olelusvõitlus. Tugipuu alla 

istuma jääda ei tohi. Kui ennast piisavalt ei tõesta, uut lepingut uueks hooajaks ei saa. 

«Kuigi 1996. aastal enam suunamist ei olnud, tegutses Eestis vaid kaks teatrit, kus 

balletitruppe palgal peeti. See oli üllatus, et mind Estoniasse võeti,» meenutab Daniel. Kui 

alguses sai rahvusballetiga lepingu kaks inimest kursuselt, siis paari päeva pärast oli selleks 

numbriks neli. Sügiseks jõudis kogu kaheksaliikmeline seltskond Estoniasse. «Täielik ime, 

sest tavaliselt tervet kursust ei võeta. Lisaks olime kõik eestlased.» 

Danielil vedas jälle, sest sattus noore tantsijana külaliskoreograafide radarile. Teet Kask, 

Russell Adamson ja Hugo Fanari on kõigest mõned nimed, kellega Daniel sajandivahetuse eel 

koostööd tegi. Värsked tuuled välismaalt tõid Eestisse ka džässballeti. «Minu isa Henry 

mängis Laines ja Optimistis trumme, nii et muusika oli kodus hinnas. Kasvasin džässi saatel 

üles. Teadmine, et selle järgi tantsida saab, oli midagi täiesti uut.» 

Daniel pakub, et nende kogemusteta ta nii pikalt rahvusballeti ridades vastu pidanud ei oleks. 

Vaheldus on hädavajalik, sest 24/7 ühes majas olla nüristaks vaimu niivõrd, et sussid oleks 

ammu nurka visatud. «Eestis on harjutud, et inimesed viiakse jalad ees teatrist ära. Tantsijad 

on keskmiselt kaheksa kuni kümme aastat samas trupis. Pärast seda tuleb murrang. Muutuvad 

nii soovid kui ka võimalused. Sama tõdemus käib kunstiliste juhtide kohta. Iga edasiminek on 

võit,» mainib ta päevakajalisi sündmusi. 

Koolipoisi rollid: Lavastuse «Armastuse muinasjutt» tõi 1993. aastal vaatajateni Kennet 

Oberly. Esiplaanil on Daniel Kirspuu ja Janika Suurmets.  

Ekstreemsed vabaõhulavad  

Festivalide ja külalisetenduste tõttu on üle maailma esinenud tantsija näinud igasuguseid 

lavasid. Suur Teater Moskvas, Peterburi Maria Teater,  La Fenice Veneetsias, Helsingi ooper 



– nimekiri uhke ajalooga paikadest on pikk. Ent kõige teravamad elamused pärinevad 

vabaõhuetendustelt. «Küprosel tegime südapäeval proovi õhtuseks etenduseks. Päike paistis 

lagipähe. Hästi kuum oli, aga elad üle,» meenutab artist. Õhtul kella kümneks kattis lava aga 

suur lomp, sest temperatuuri langedes õhuniiskus kondenseerus. «Ega siis keegi seda ära 

lükanud. Kukub üks, kukub teine, aga tantsima peab edasi,» lisab Daniel, kes tantsis Küprosel 

koos kolleegidega umbes kahesentimeetrises loigus. Veel meenub esinemine keset merd 

Põhja-Norras. Lavaks olev kai asus kõikide tuulte meelevallas. «Norras lõõtsus nii tugev tuul, 

et tahtis näo eest pühkida,» naerab ta. 

Ent ka kodumaa pakkus üllatusi. Lõuna-Eestis keset järve tantsides ei muutunud baleriinid 

luikedeks, vaid sääskede söögilauaks. Maha ei saanud ühtegi vereimejat lüüa, sest 

koreograafia sellist liigutust ette ei näe. «Tagasi mõeldes tükki see küljest ära ei võtnud. Olid 

paar päeva hiljem haige, siis olid,» tõdeb Daniel paratamatust. 

AINULT TUGIPUUST EI PIISA: Danieli hea vormi saladus on jõusaal ning jalgrattasõit. 

Jõusaali avastas ta enda jaoks alles hiljuti.  

Klubihunt  

Tšaikovski kõrval on mees tantsinud ka näiteks Dr. Albani aegumatute hittide saatel. 

1990ndate lõpus oli Daniel üks esimesi professionaalseid klubitantsijaid. «Kui meid ei 

saadud, siis kutsuti striptiisitarid Peterburist,» meenutab ta. Keikka koosnes kolmest 

15minutilisest esinemisest ja nii võis ühe õhtuga teenida kolmandiku teatripalgast. «Ma 

tahtsin lihtsalt proovida, sest mõned sõbrannad tegid seda,» selgitab balletiartist öötööd 

Klubitantsijad olid väga nõutud. Koduklubist Dekoltee tehti tihti dessante ka mujale Eestisse, 

olgu selleks klubi Mirage Pärnus või Seitsmes Taevas Võsul. «Valged lilled ja padjad 

tagaruumis ees ei oodanud, aga väga viisakalt võeti vastu. Köögis riiete vahetamist oli paar 

korda, sest tõesti kuskil mujal ei olnud võimalik.» 

Tragikoomilisi klubistseene tantsija taga ei nuta. Diskokarjäärist mäletab ta üldse vähe, sest 

ega midagi erilist juhtunudki. «Tantsisime kaine peaga. Keegi ei tahtnud võtta riski, et mitme 

meetri kõrguselt alla kukub,» tõmbab ta irvhammaste mõttele kiirelt vee peale. Oli tore aeg, 

aga veel toredam, et läbi sai. Siiski ühe asja rikkus see täiesti ära. Klubiuksest ei ole Daniel 

viimased 20 aastat sisse astunud. Ainuüksi mõte viinast Red Bulliga ja suitsulõhnast juustes 

ajab ihukarvad turri. 

Ajalugu ja aiandus  

Danieli publikurekord pärineb aastast 2002. On väga väike tõenäosus, et seda õnnestub 

ületada. «Tegin kaasa Saku Suurhallis toimunud Eurovisioni finaali vaheetenduses. Kõik oli 

nii teistsugune, sekundi pealt paigas. Mingit loomingut ei olnud, puhas punktuaalsus,» 

meenutab ta. Tund aega varem tuli kohale tulla, turvakontroll passis igal uksel. Grimmiaeg 

timmiti minuti pealt paika. Koht laval oli sentimeetri täpsusega teada, et kaamerapildis kõik 

kena jääks. Kõik tuli otse-eetris korraga mängu panna, aga oli vinge. Ikka väga vinge. 

Kusjuures see on ainus esinemine, millest Danielil mõni suveniir pärineb. Videot on ta hiljem 

korra vaadanud ja toonased tantsukingad lähevad  

20 aastat hiljem kõigest varba otsa. «Jalad on nii moondunud, et enam ei mahu. Sellepärast 

peidavadki tantsijad jalad suvel alati rannaliiva, et varjata veenilaiendeid ja topeltküüsi,» 

lõõbib ta mõnuga. 



Pilte, videoid, kaarte ja muid mälestusesemeid on karjääri jooksul kogunenud vähe. Kunagi 

pani ta kõrvale kaardid, mis koos lilledega tulid, ent neidki sai liiga palju. «Mulle ei meeldi 

ennast kogu aeg vaadata. Paar pilti on sellepärast, et need on fotograafil hästi õnnestunud.» 

Muuseumi asemel laiutab kodus hoopis lookas raamaturiiul. «Olen ajaloohull. Võin neli tundi 

magada, aga vajan uut infot,» räägib ta silmade särades ühest hobist. Teine kirglik teema on 

aiandus. «Luige laat on heas mõttes kohutav. Käin seal vähemalt kolm korda. Hommikul 

ostan kiirelt parimad palad ära. Lõuna ajal need, mis hommikul ostmata jäid. Õhtul lähen 

kauplemisringile,» ohkab ta. 

Aias võib Daniel tunde tegutseda. Kuigi üldiselt nokitseb mees üksi, siis mõnikord käib ka 

külalisi tõelisest loomariigist. «Töötan kahes loomaias korraga,» viskab ta lõpetuseks viimase 

nalja. 

 


