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Esmaspäeval avatakse eestlastele teat- „See on nüüd küll ajaloos esimene Kell 19.06 kustutatakse tuled ja
ri uksed, samal õhtul on ka etendus.
kord, kui TASS-i ruumes tantsiti.”
Maria teatris algab Estonia „Kratt”.

teatris.

Tants pressikonverentsil, viimase
hetke lavarike ja õnnelik lõpp
Viimane lihv
enne etendust

Etendus on täies
hoos. Kratt leidis
äsja oma
peremehe.

Eesriie on langenud. On
põhjust rõõmustada.

Fotod: Madis Veltman

HINNANG

Maria teatri
ihukriitik: meeste
osa oli hämmastav
Kohal olid ka Maria teatris toimuva käsitlemisele pühendunud kriitikud. Pärast
„Krati” etendust ütles Maria teatri ajalehe kriitik Irina Sorina, et üldkokkuvõttes
jäi ta väga rahule. „Etendus meeldis väga.
Kuigi ootasin natuke midagi muud, ootasin tänapäevast koreograafiat, ootamatut
ja teravat. Kuid see konkreetne ballett oli
traditsiooniline, tundus aluselt nagu Vene
ballett,” selgitas Sorina. „Aga traditsioonilise balletina, traditsioonilise koreograafia ja jutustusega – selles raamis oli kõik
väga hea,” lisas ta.
Eriti jäid kriitikule „Kratist” meelde
meestantsijad. „Mind hämmastas eriti
trupi meespool. Väga erilisi naisosi selles lavastuses ka polnud, nii et neid oli
raskem hinnata. Aga meeste osa ületas
kõikvõimalikke kiidusõnu! Koreograafia oli
nende jaoks tugev, atleetlik, mulle meenutas see kohe Juri Grigorovitšit [tuntud Vene koreograaf]. Ja esitus oli kokku
väga hea. Peale selle tahaksin ära märkida Krati rolli ja esitust. Mulle meeldis nii
see osa kui ka tantsija,” ütles ta.

KOMMENTAAR

„Krati” koreograaf:
oluline oli näidata
Eesti kultuuri,
muusikat, tantsijaid

Exceli tabelis olnud kellaajad kipuvad jälle lõhki minema, kõigil on vaja otse teatrisse kihutada. Mingit hoovõtuaega
pole estoonlastele antud, esmaspäeval avati neile teatri uksed, samal õhtul
tuleb anda etendus.
„Krati” koreograaf Marina Kesler muretseb Maria teatri lava suuruse
pärast. See on Estonia omast pea kaks
korda suurem, aga lavastus on ju tehtud
oma lava mõõtmete järgi. Tuleb proovi
teha ja selleks otsemaid teatrisse tagasi kiirustada.
Kui orkester ja tantsijad leiavad teatri teenistussissepääsu juures neile määratud kohtadele juhatajad, siis teatridirektor Mäe, Estonia turundust korraldav
Ülla Veerg ja ajakirjanikud takerduvad
ootamatult pääslasse. Selgub, et kõik
vabad ruumid on juba hõivatud ja kohta, kuhu külalisetendusi andva teatri juht
saaks oma mantli panna, pole enam kuskilt võtta. „Kirjalikult, kirjalikult oleks
tulnud seda meile juba varakult öelda,”
ahastab probleemi lahendama hakanud
tähtis ametnik. Palju ei paista puuduvat,
et ta sellepärast vapustuse saab.
Olukord lahendatakse leidlikult:
direktori mantel ja veel paar ülejäänut
lubatakse siiski panna juba Estoniale
antud garderoobidesse.

„Krati” kava eest
tuli välja käia
sada rubla.

Maria teatri
lava on Estonia
omast pea kaks
korda suurem,
aga lavastus on
tehtud oma lava
mõõtmete järgi.

Selleks ajaks on proov
Maria teatri ajaloolisel laval
juba algamas. Üht-teist tuleb
kiiruga kohendada.
Näiteks kuvatakse enne „Krati” etendust eesriidele peremehe seljas ratsutava peategelase valguskujutis.
Mäe näeb seda ja laseb ümberkorralduse
teha. „Seda ei tohi siin eesriide peale lasta, see on siin püha ja ajalooline eesriie,”
selgitab ta. Kujutise tohib kuvada alles
siis, kui eesriie viis minutit enne etendust
üles tõstetakse.

Väärtuslik prooviaeg kulub remondile
Tantsijate suurel laval hajutamisega, et
lava paistaks ikka neid täis olevat, on
väikseid probleeme. Siis tuleb korraga
teade, et mingid lavaseadmed olevat rikkis ja midagi ähvardavat alla sadada. Niigi ainult kahest tunnist proovi tegemise
ajast lõigatakse veel pool tundi kiireteks
remonditöödeks. Estonia peadirigent
Vello Pähn võtab orkestriga läbi üksnes
keerulisemad kohad, tantsijad proovivad veel natuke üht-teist ja ongi aeg läbi.
Selline juhtum enne etendust niivõrd
aukartust ärataval laval tekitab kergeid
judinaid. Ma ei tihka estoonlastele öeldagi, mida rääkis hommikul Mariinski
teise majja kõmulise filmi „Matilda” esilinastusele läinud ERR-i korrespondent.

Seal kardetavat väga, et mõni filmi vastu olev inimene võiks korraldada provokatsiooni, mistõttu maja tühjendatakse.
Kell saab vääramatult kuus. Vene tsaaride rajatud esindusteatri vana maja avab
uksed ja publik hakkab saabuma. Mitte
keegi Estoniast ei tea lõpuni, missugune on olnud piletite nõudlus. Neid müüs
Maria teater ise ja sealt muudkui kinnitati, et saal tulevat publikut täis. Ikka püsis
väike kahtlus: kas on? Ega tooda kohale
ridade kaupa koolilapsi või sõdurpoisse?
Ukselt on näha, et kartusel pole alust.
Inimesed tulevad paarikaupa või väikeste seltskondadena, kõigil eraldi käes oma
piletid. Rahvast on palju ja saal saab
täiesti täis.
Kell 19.06 kustutatakse tuled ja
Maria teatris algab Estonia balletietendus „Kratt”. Tubina muusika sobib selle
saali akustikaga kuidagi eriliselt ja Estonia tantsijad täidavad suure lava.
Hiljem õhtul heliseb telefon. Ülla
Veerg uurib ärevalt: „Ütle ausalt, kuidas meil läks.”
„Aus vastus ongi, et lihtsalt suurepäraselt,” ütlen. Ent seda, kuidas etenduse
kordaminek sellises väikses kaoses võimalik oli, ma küll seletada ei oska. Uskumatul kombel kõik õnnestus ja näitas Eestit Peterburi nõudlikumas paigas kõige
paremast küljest. 1

Estonia „Krati” koreograaf Marina Kesler
oli ise teatriga Peterburis kaasas ja pälvis etenduse lõpus korraks lavale astudes sooja aplausi. Ta rõõmustas oma teose vastuvõtu üle, sest see näitas Maria
teatris Eesti kultuuri.
„Tunne on hea, sest meil läks hästi.
Oluline on, et saime Vene publikule esitleda Eesti muusikat, folkloori, tantsijaid,
kultuuri. See, kui etendus neile meeldis ja
omaks võeti, on hästi oluline, sest see on
teistsugune: niimoodi me tantsime, niisugused me oleme, niisugune on meie muusika,” ütles ta vahetult pärast etendust.
„See muusika on niivõrd emotsionaalne, erk, sümfooniline. Kui ma Tubina muusikaga tutvusin, siis sain aru, et kahjuks
pole seda eriti palju väljaspool Eestit esitatud. Arvo Pärti on, Tüüri on, aga see
muusika väärib palju rohkemat. Kui me
saame seda esitada etenduse kaudu, siis
on oluline, et muusika ja visuaalne külg
omavahel hästi klapiksid,” lisas ta.
Kesler nimetas väljakutseks proovidele jäänud nappi aega ja väiksele lavale
seatud etenduse suuremale lavale sobitamist. Ühtlasi kiitis ta tantsijaid. „Pabistasin ka natuke tantsijate pärast, et kuidas nende närvikava on. Aga nad olid väga
avatud ja julged, uskusid endasse ja uskusid seda, mida tegid. See on hästi oluline.
Mina kui koreograaf ja repetiitor pidin selle neile edasi andma: te olete head, see,
mida me teeme, on hea. Selle tundega nad
läksidki lavale.”

