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Aprill Sõpruses on naeru väärt
22.–28. aprillini toimuv komöödiafilmide 
festival kompab kinosaali pimeduses huu-
mori eri vorme. Kavas on nii Hollywoo-
di komöödiat, slapstick-nalja ja rootslaste 
musta huumorit kui ka briti irooniat. EPL KULTUUR

Lummavalt lihvitud „Luikede järv”
Võiduretsept: tipptasemel 
tantsijad, selge joonega 
lavastus, põhjamaise 
esteetikaga kunstnikutöö.

Raimo Poom
kriitik

ARVUSTUS

O
n vähe ooperi- ja balleti-
teatreid, kes saavad enda-
le lubada „Luikede järve” 
pikaks ajaks kavast väl-
ja arvata. Esiteks on see 

publikumagnet, teiseks üldise 
õhtumaise teatrihariduse tugi-
sammas, mida on vaja igale 
põlvkonnale tutvustada.

Tšaikovski muusikal põhi-
nevat lugu on esitatud sada-
des eri võtmetes. Mis võiks 
veel üldse uuendusena kirja 
minna, kui kõike mõeldavat 
on juba tehtud? Reedel Esto-
nias esietendunud Toomas 
Eduri „Luikede järve” tõlgen-
dus suutis panna tüki selgel ja 
tabaval häälel kõnelema, mil-
le õnnestumises mängisid rol-
li kolm komponenti.

Esiteks lavastuse redaktsioon: 
Eduri võtmes jäädakse truuks 
klassikalisele alusmaterjalile, 
kuid samal ajal on olnud jul-
gust kribu-krabu välja lõiga-
ta. Segavad kõrvaltegelased 
on välja jäetud ning karak-
terrollid (kuri nõid Roth-
bart, kuninganna jne) mini-
meeritud.

Selgelt jooksev lugu
Nende asemel on loo eda-
sikandmise raskus pandud 
peaosalistele Odette/Ottilie-
le ja eriti prints Siegfriedile, 
kelle iseseisvat osa on nähta-
valt täiendatud. Tulemus on 
arusaadava joonena kulgev 
lugu, mille jälgimiseks pole 
vaja kavalehelt lisaseletust. 

Teiseks on imeliselt välja 
kukkunud lavastuse kunstni-
ku � omas Mika töö. Selles 
on tunda eelmise menulavas-
tuse, samuti tema kujundatud 
„Onegini” hõngu, kuid ainult 
heas mõttes. Pastelsetes too-
nides, lihtsad, aga pilkupüüd-
vate detailidega kostüümid ja 
karskelt stiliseeritud lavaku-
jundus ühtivad ilusti lavasta-
ja selguse taotlusega.

Tänuväärselt on nii Edur kui 
ka Mika kohandunud Estonia 
lava piirangutega. Kuna ruumi 
on vähe, on välditud üleliig-
se inimhulga ja dekoratsiooni-
de lavale kuhjamist, mis jätab 
võimalikult palju ruumi tant-
sijatele ja tantsule. Tänu sel-
lele saab publik keskenduda 
kenasti seatud liikumisele, mit-
te lava ääristavatele viiplevate-
le õukondlastele.

Kolmandaks – ja mitte 
vähem tähtsamana – sulan-
dusid sellesse eduvalemisse 
tantsijad. Esietendusel valge-
musta luigena üles astunud 
Alena Škatula Odette’ina oli 
rabav. Esimese vaatuse lõpu 
pas d’action’is – valge luige ja 
printsi duetis – naelutas Ška-
tula habras ja haavatav Odet-
te kogu saali nii jäägitult enda-
le, et publik unustas hingata.

Pärast „Luikede järve” võib 
liialdamata öelda, et Škatula 
on leidnud endas selle miski, 
mis asetab väljapaistva bale-
riini maailma parimate sekka. 
Sellele aitas kaasa prints Sie-
gfriedi rollis debüüdi teinud 
Deniss Klimuki üldiselt vanku-
matu tugi. Eriti heledalt säras 

ka Luana Georg oma esitusega 
esimese vaatuse pas de trois’s.

Need tegurid annavad Esto-
nia „Luikede järvele” siinmail 
hästi omaksvõetava kvalitee-
di, kus suursugusus ei tule 
ülepakkumisest, vaid stiilsest 
väljapeetusest. Lavastusele 
tõotab see pikka iga korrali-
ku tööhobusena. Aga vaata-
ma tasub minna juba praegu 
ja eriti esietenduse osatäitjate-
ga õhtul, sest maailma parim 
tuleb koju kätte. 1

Lavastaja: Toomas Edur, Eesti rahvusballeti 
kunstiline juht
Koreograafia põhineb Lev Ivanovi ja Marius 
Petipa 1895. aasta versioonil.
Kunstnik: Thomas Mika, Saksamaa
Odette/Ottilie: Alena Škatula, Jekaterina 
Oleinik või Ketlin Oja
Prints Siegfried: Deniss Klimuk, Jonatan 
Davidsson või Jonathan Hanks

Esietendus 15. aprillil
Etendused: 21. aprillil, 6., 
21. mail jne

LAVASTUS

„Luikede järv” 
Estonias

Alena Škatula 
esitus oli rabav, 

kaasa aitas  
Deniss Klimuki 

vankumatu tugi.

Foto: rahvusooper E
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Viljandi noored kolmes linnas Jutlustajad taas Tallinnas
Viljandi kultuuriakadeemia Kultuurides-

sant, mis kestab 2.–7. maini, käib läbi 
Narva, Tallinna ja Tartu. Kava on 

eesrindlik, monoetendusest 
käsitööni. ERR.EE

Täna kell 21 mängib Nordea 
kontserdimajas Manic Street 
Preachers. Soojendavad 
Frankie Animal ning Vaiko 
Eplik ja Eliit. EPL
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