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Eesti Kontsert saab uue 
pea produtsendi
Eesti Kontserdi korraldatud avalikul  konkursil 
valiti organisatsiooni uueks  peaprodutsendiks 
Maarit Kangron (pildil), kes astub ametisse 21. 
novembril, mil lõppeb senise peaprodutsendi 
Lauri Aava tööleping. Kangron on lõpetanud 
Eesti Muusika- ja Teatriakadee-
mia bakalaureuseõppe (2010) 
ning saanud Londoni Guild-
hall School of Music and Dra-
ma magistrikraadi tšello eri-
alal (2012). Ta töötab artistide 
mänedžerina rahvusvahelises 
artistiagentuuris IMG Artists, 
esindades hulka nimekaid muusi-
kuid, teiste seas ka andekat dirigenti Mihhail 
Gertsi. Eestis on ta tšellistina mänginud  Eesti 
Festivaliorkestris, Põhjamaade Sümfooniaor-
kestris, töötanud Rahvusooper Estonia orkest-
ris, ta on üks Estonian Cello Ensemble’i asuta-
jaliikmeid. Orkestrandina on ta tegutsenud Sir 
Colin Davise, Neeme Järvi, Paavo Järvi, Sakari 
Oramo jpt käe all.

Tudengid toovad lavale 
99-tunnise etenduse
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EAMT) 
kaasaegsete etenduskunstide  magistrantuuri 
tudengid toovad lavale 99-tunnise kestuslavas-
tuse «Kuhu minek». Etendus algab täna kell 
19 ja lõpeb 99 tundi hiljem ehk 5. septembril 
kell 22. Lavastajad on Simona Gonella Itaaliast 
ja Peader Kirk Suurbritanniast,  kunstnik on 
Emer Värk, valguskunstnik Priidu Adlas, he-
li teeb Raido Linkmann, video eest vastutab 
Mikk-Mait Kivi ning kostüümid tulevad Moo-
nika Lausveelt. Etendust saab jälgida kohapeal 
EAMT uues black box’is või veebis aadressil 
elektron.live.

Koroonaviiruse leviku tõttu 
jäävad Narva ooperipäevad ära
Kuna koroonaviirusega nakatunute arv on 
Ida-Virumaal kasvanud, jäävad sel aastal 
 Narva ooperipäevad toimumata. Festival, mis 
oleks peetud viiendat korda, plaanib selleks 
aastaks välja kuulutatud etendusi näidata oma 
programmis 2021. aastal. Narva  ooperipäevade 
kunstilise juhi Julia Savitskaja sõnul ei ole 
praegu teist võimalust kui festival aasta võrra 
edasi lükata. «Meie külalisteatrid Iisraelist ja 
Peterburist ning solistid Euroopa ooperiteatri-
test ei saa praegustes tingimustes Eestisse sõi-
ta ning viirusega nakatumise tõus Ida-Viru-
maal paneb meid muretsema festivalikülaliste 
tervise pärast,» ütles Savitskaja.

Noore laulja preemia pälvis 
kontratenor Martin Karu
Preemia «Noor laulja 2020» tänavune  laureaat 
on Londonisse õppima suunduv  kontratenor 
Martin Karu (pildil). Preemia anti üle 28. au-
gustil XVI Tallinna Kammermuusika Festiva-
li pidulikul galal Jaani kirikus. Traditsioonili-
se preemia Marje ja Kuldar Singi mälestuseks 
on pannud välja Mari-Ann ja Tunne Kelam ju-
ba 15 aastat järjest.

Martin Karu on õppinud G. Otsa nim Tal-
linna Muusikakoolis klassikalist laulu Risto 
Joosti ja Eha Pärgi juhendamisel ning täien-
danud end Paolo de Napoli  meistrikursustel 
Itaalias. 2020. aasta septembris asub ta 
 omandama bakalaureusekraadi ühes maail-
ma mainekamas muusikakõrgkoolis Guildhall 
 School of Music and Drama Londonis.
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T äna esietendub meie 
rahvusballeti hooaja 
avalavastusena Ma-
rina Kesleri ballett 
«Anna Karenina». 
Selle teose puhul 
on see juba kolmas 
väljakuulutatud esi-
etendus. Kaks eel-

mist korda – tänavu märtsis ja 
mais – tühistas koroonakaran-
tiin. Paar päeva enne eesriide 
ametlikku avanemist vestlesi-
me neil teemadel koreograaf 
Marina Kesleriga.

Kas karantiin, mis andis lavastu-
sele pealtnäha justkui küpsemi-
seks lisaaega, tõi tegelikult roh-
kem kasu või kahju?

Lavastus oli suuresti lõpetatud 
juba varakevadel. Enne koroo-
nakarantiini algust tegime lä-
bimänge proovisaalis, kostüü-
mid olid valmis, plaanisime lii-
kuda proovidega suurele lava-
le ning alustada valguse sead-
mist.

Mulle oli karantiinist tin-
gitud ootamine emotsionaal-
selt lõpuks väga risustav. Kui 
alguses näis, et peame kõrva-
le jääma kaheks nädalaks, siis 
rõõmustasin teadmise üle, et 
saan end lõpuks rahulikult väl-
ja magada. Ent kui selgus, et 
paus venib hoopis pikemaks, 
hakkasid ära vajuma nii too-
nus kui ka meeleolu.

18. mail tulime tagasi töö-
le, ent proove polnud võimalik 
korralikult teha, sest tantsijad 
pidid hoidma distantsi. Peale-
gi olid paljud meie välismaa-
lastest tantsijad karantiiniaja 

alguses koju sõitnud ega julge-
nud tagasi tulla.

Siis tuli suvepuhkus ning 
kui 4. augustil uuesti alustasi-
me, oli tükk tegemist, et tantsi-
jaid kahe nädalaga lavaproovi-
deks vajalikku vormi saada. Oli 
suur oht koormusega üle pin-
gutada ning seeläbi traumasid 
põhjustada. Kahjuks nii läkski, 
mis tingis omakorda, et pea-
osaliste hulgas tuli teha van-
gerdusi. Mitu tantsijat ei tul-
nudki pärast karantiini ja su-
vepuhkust enam uueks hoo-
ajaks meile tööle tagasi...

Lahkunud on ka dirigent Jüri Al-
perten, sedapuhku kahjuks jää-
davalt...

See juhtus lavaproovides or-
kestriga... Oleks meil kevadel 
esietendus ära toimunud, oleks 
Jüri seda dirigeerinud. Samale 
päevale, 27. märtsile, oli ühtlasi 
plaanitud teatripäeva suur ga-
la ning Jüri pidanuks seal päl-
vima aastaauhinna. Talle esi-
tati kutse tulla seda vastu võt-
ma, kuid ta ise ütles, et talle on 
«Anna Karenina» esietenduse 
dirigeerimine tähtsam ja hin-
gelähedasem...

Milline on Estonia tantsutrupi ül-
dine meeleolu proovisaalis?

Tantsijatel on emotsioon laes – 
kõik janunevad tantsimise jä-
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rele. Repetiitorid peavad kogu 
aeg peale passima, et keegi end 
pärast pooleaastast sunnitud 
pausi suurest tantsida taht-
misest ei vigasta. Peab oska-
ma tahtmiste ja vajaduste va-
hel laveerida.

Kas või kuivõrd on trupi tööd se-
ganud teatrijuht Aivar Mäe isiku 
ümber lahvatanud meediaskan-
daal, mis ootab praegu kohtula-
hendit?

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

Ma ei tunne, et Aivar Mäe 
isiku ümber toimuv oleks kui-
dagi truppi polariseerinud ning 
seeläbi tööd segaks. Me oleme 
siin kõik professionaalid. Mi-
na olen hoidunud andmast hin-
nangut kolleegidele, hoolima-
ta sellest, millist arvamust on 
keegi Aivariga koos töötamise 
kogemuse kohta pidanud vaja-
likuks välja tuua. Need on vä-
ga isiklikud asjad. Ma aktsep-
teerin täielikult igaühe õigust 
isiklikule arvamusele. Ka mina 
olen avaldanud selles küsimu-
ses isiklikku arvamust.

Milline see on, kui küsida tohib?

Olen Aivariga koos töötanud 
üle kümne aasta ning minul 
isiklikult pole ei naise ega al-
luvana tema suhtes ühtegi pre-
tensiooni. Me oleme mõlemad 
kirglikud ja emotsionaalsed 
inimesed, kelle omavaheline 
mõistmine läks ajapikku pide-
valt üksnes paremaks.

Aga miks on ikkagi nii, et Esto-
niast minnakse töölt enamasti 
nutetud silmadega, see oli nii ju-

ba esimese vabariigi ajal...

Teatrimajas on muidugi iga-
sugust emotsioonivahtu kogu 
aeg. Teatrirahvas on oma loo-
mult 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 rat-
sionaalse mõtlemisega, sobi-
vad rohkem raamatupidajaks 
kui artistiks.

Räägime nüüd ühest emotsio-
naalsest naisest, keda kohalik 
balletipublik loodetavasti teisi-
päeva õhtul Estonia laval tege-
laskujuna näha saab. Kust tuli 
idee panna balletikeelde just Lev 
Tolstoi romaanist pärinev Anna 
Karenina lugu?

Mul on koreograafina olnud 
personaalses soovinimekirjas 
mitu teost, eelkõige «Macbeth», 
«Carmen», «Anna Karenina», 
«Tõrksa taltsutus» ja «Klaasist 
loomaaed». Valiku langetami-
ne jäi aega, mil meie rahvusbal-
leti eelmine juht Toomas Edur 

foto: madis veltman

Anna Roberta «Anna Kareni-
na» nimiosas.  fotod: jack devant

«Konkreetne 
tellimus 
on mulle 
koreograafina 
loominguliselt 
väga väljakutsuv»

BALLETT KATKU AJAL.
Täna jõuab Estonias maailma 
esietenduseni Marina Kesleri
täispikk tantsudraama 
«Anna Karenina».

Repetiitorid peavad 
kogu aeg peale 
passima, et keegi end 
pärast pooleaastast 
sunnitud pausi 
suurest tantsida 
tahtmisest ei vigasta.
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