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Augustis asub Eesti 
Rahvusballeti kuns-
tilise juhina tööle 
Linnar Looris.  
 foto: sander ilvest

UUS JUHT. Eesti Rahvusballeti 
uue kunstilise juhi Linnar Loorise
suurim trump on rahvus, boonus aga 
ingliskeelse balletimaailma tundmine. 

V iimased 13 aastat 
välismaal tantsi-
nud Linnar Looris 
valiti kolme kan-
didaadi seast Es-
tonia balletitru-
pi ehk Eesti Rah-
vusballeti kunsti-
liseks juhiks. «Esi-

teks seepärast, et ta on eestla-
ne,» vastab rahvusooperi di-
rektor Aivar Mäe küsimuse-
le, miks just Looris. Rahvus 
on Mäe hinnangul tähtis aga 
seepärast, et Estonias soovi-
takse hoogustada balletiliiku-
mist Eestis. «Me räägime siis-
ki Eesti Rahvusballetist ja see 
on põhjus, miks rahvusküsi-
mus oli minu silmis oluline.»

Aivar Mäe kinnitusel kon-
sulteeris ta enne Loorise ka-
suks otsustamist Tallinna bal-
letikooli ja Eesti Balletiliiduga, 
aga ka tantsijatega. «Kui tema-
ga nelja silma all vestlete, siis 
näete, et temas on sütitavalt 
iseloomu, mis suudab kaasata 
kogu trupi. See on väga hea.»

Lisaks toob Mäe välja 
uue balletijuhi rahvusvaheli-
se tausta ja ingliskeelse kesk-
konna tundmise, sest osa Esto-
nia balletitrupist pole Eesti ko-
danikud. «Ta suudab ka sellele 
osale trupist selgeks teha, mil-
lest jutt käib,» on Mäe kindel.

Kas uue balletijuhi tulek 
tähendab muutusi trupis, sel-
lest on nii Mäe kui ka Loorise 
sõnul vara rääkida. «See selgub 
esimese hooaja põhjal. Trupp 
on täis ja praeguse info alusel 
keegi ära ei lähe,» ütleb Linnar 
Looris, kes Eesti Rahvusballe-
ti juhiks saades lõpetab oma 
tantsijakarjääri. Ta ei plaani 
Estonias lavastada, kuigi täie-
likult seda ei välista, juhuks 
kui kaugemas tulevikus mõni 
väga hea idee tuleb.

Järgmise hooaja planeeri-
misel augustis tööle asuv 
Looris veel kaasa rääkida 

ei saanud. «Meil on vaja oma 
nägu, teha tööd oma tantsu-
identiteedi kallal,» on ta kindel.

Loorise eesmärk on hoida 
tasakaalus Eesti tegijate – Tiit 
Helimetsa, Eve Mutso, Mari-
na Kesleri, Mai Murdmaa, Teet 
Kase, Enn Suve, Toomas Eduri 
– ning moodsa maailma klas-
sikute balletid. Viimastest soo-
viks ta Eesti publikule tutvus-
tada George Balanchine’i, Fre-
derick Ashtoni, Jiri Kyliani ja 
William Forsythe’i töid. «Loo-

mulikult tuleb tegeleda peale-
tuleva põlvkonnaga. Käia kaa-
sas sellega, mis toimub balleti-
maailmas üldiselt. Pea on mul 
plaanidest tulvil,» lausub Loo-
ris.

Eesti Rahvusballeti prae-
gusest repertuaarist on ta koh-
tumise ajaks näinud «Lumi-
valgekest ja 7 pöialpoissi» ning 
see on tema hinnangul väga 
hästi esitatud. «Kollektiiv on 
siin äärmiselt tore, inimesed 
on töötahtelised ja positiiv-
sed,» lausub Looris pärast nä-
dalast külaskäiku Estoniasse.

Leping sõlmiti Loorisega 
viieks aastaks. «Linnar ütles, 
et annab endast nii palju, kui 
tal anda on, kui enam ei ole, 
siis liigub oma liistude juurde 
tagasi,» lausub Aivar Mäe, lisa-
des, et kahjuks saab loomingu-
listel inimestel aku mingi aja 
jooksul tühjaks. Või lõppeb en-
ne leping. «Nad tahaksid te-
gelikult paar-kolm aastat hin-
ge tõmmata ja siis edasi teha, 
aga seda kiire teatrielu ei või-
malda.»

Küsimusele, miks ei pi-
kendanud Estonia se-
nise balletijuhi Too-

mas Eduri lepingut, vastab 
Aivar Mäe: «Kui vaadata läbi 
aastate repertuaari, siis on Es-
tonias olnud koreograafe suh-
teliselt vähe. Nii võib tekkida 
oht, et ühel hetkel on reper-
tuaaris ainult ühe koreograafi 
lavastused. See pole väga hea 
variant.»

Teiseks mainib Mäe sea-
dust. «Kui oleksime Toomas 
Eduriga lepingut jätkanud, siis 
oleks see olnud kuni surmani, 
selleks polnud me aga valmis. 
Sest seadus näeb ette kümmet 
aastat või kolme lepingut. Me 
kaalusime kõik variante. Vii-
mase aja repertuaar on küll 
hea, aga vaja on veel midagi, et 
hoida inimesi siin trupis. See 
pole lihtne. Maailm on kõigi 
jaoks lahti.»

Peamine ülesanne, mille 
Mäe uuele kunstilisele juhi-
le seab, ongi ajendatud viima-
sest. Ta tõdeb, 
et maailmas 
on tohutult 

Linnar Looris 
tuleb Estonia 
balletti uueks 
looma
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 juhataja

palju balletitruppe, kus tant-
sijat ei peeta millekski. «Ma ei 
ütle, et tegemist on balletior-
jusega, aga suhteliselt halvas-
ti suhtutakse kordetantsijasse. 
Ma tahan inimlikkust.»

Aivar Mäel on aga hea 
meel, et Looris ise ei lavasta. 
Uuelt kunstiliselt juhilt ootab 
ta palju häid ideid. «Küsimus 
on, kuidas meie rahakott vas-
tu peab. Aga kuna Looris tu-
leb Ameerika balletist, kus ko-
gu aeg raha otsitakse, sest rii-
gi rahastust seal pole, teab ta, 
kuidas heale ideele raha leida. 
Ta on kahe jalaga maa peal.»

Samuti peab Mäe oluliseks 
uute balletisolistide leidmist. 
Eesti Rahvusballeti ideaalset 
rahvuslikku tasakaalu pole Ai-
var Mäe sõnul olemas. Esto-
nia juht ütleb, et on olnud aas-
taid, kus teater ei saanud bal-
letikoolist kedagi tööle võtta. 
«Kvaliteet polnud piisav,» põh-
jendab ta. 

Taseme tõstmiseks ja teatri-
töö tutvustamiseks on rahvus-
ooper ja balletikool koostööd 
tõhustanud. «Nende tunnid on 
Estonias ja kui teeme väljasõi-
te, siis võtame nad kaasa. Nad 
on ninapidi piimas ja näevad, 

mis toimub. Selles mõttes on 
kõik hästi.»

Viimased kaks aastat on 
Estonia truppi balletikoolist 
võetud kolm tantsijat. 

«Aga suurele koormuse-
le ei pea nende tervis vas-
tu. Tegemist on ikkagi tipp-
spordiga. Meil on repertuaa-
ris 15–20 balletti, aga kas suu-
dame igaühe puhul kvaliteeti 
hoida? Meil on palju vigastu-
si, kuigi oleme investeerinud 
pilatesesse, füsioteraapiasse, 
massaaži, balletipõrandasse 
jne. Tuleb leida, mida me va-
lesti teeme.»

Viljandis sündinud ja Tallinna 
balletikooli lõpetanud, aga vii-
mased aastad välismaal tant-
sinud Linnar Looris ütleb, et 
tunneb uue ameti ees aukar-
tust, kuid on õnnelik. «Olen 
valmis andma endast kõik 
Eesti publikule, tantsijatele, 
teatrile, selle maja töötajatele, 
eesti kunstile.» 

Looris tunnistab, et Aivar 
Mäe ettepanek tuli talle nagu 
välk selgest taevast ja otsust 
polnud kerge teha. «See on 
suur vastutus,» lausub Looris 
ja põhjendab nõustumist: 
«Mulle läheb Eesti ballett kor-
da ja ma soovin Eesti balletile 
tagasi anda selle, mis nad on 
mulle andnud. Siit olen ma 
oma alguse saanud.»

Eesti Rahvusballeti juhiks saa-
des lõpetate tantsijakarjääri.

Vahel tundus, et pole nii huvi-
tav ja lõbus, ja kui ei tunne 
tööst enam nii palju rõõmu, 
siis on õige aeg lõpetada. Kõik 
asjad langesid õigel ajal kok-
ku. Koduteatri pakkumine oli 
väga meelitav, teist sellist või-
malust enam ei tuleks.

Mis on täna rahvusballeti 
suurim murekoht?

Trupis on potentsiaali ja süga-
vust, aga me peame kogu 
truppi rohkem ära kasutama, 
peame andma võimalusi 
noortele. Kindlasti soovin 
tööd rohkem jaotada, loodan 
nii ka välistada vigastuste 
teket. Meil peaksid olema 
kõik head, mitte nii, et meil on 
ainult paar head, kes suuda-
vad ees tantsida, ja siis tuleb 
suur tühimik.

Aivar Mäe tõstis esile rahvus-
küsimuse, kui oluline see tei-
le on?

Loomulikult on oluline, et 
Eesti rahvusballetis oleks või-
malikult palju eestlasi. Ma 
väga loodan koostööle Tallin-
na balletikooliga, aga mure 
on selles, et Eestis pole suurt 
huvi balleti vastu ja seetõttu 
pole meil ka valikut. 

Olukord on keeruline, sest 
huvi väljastpoolt siiatuleku 
vastu on suur – loomulikult 
on meie palgad väiksemad ja 
me ei saa alati kõige paremaid 
tantsijaid, aga tahes-tahtmata 
peab Eesti selle konkurentsi-
ga kaasas käima. 

Ainult Eesti nimi ei saa 
garanteerida tantsukohta.

Miks teie Eestist lahkusite?

Esiteks, ma tahtsin elada 
mujal. Ma tahtsin tantsida 
etendusi, mida tehakse mujal, 
olla suurel laval, olla osa veel 
suuremast teatrist. Panna 
ennast proovile teises kesk-
konnas, panna end proovile 
teiste lavastajate ja koreo-
graafidega.

Oli asju, mida Eestisse ei 
saanud tuua, kas raha pärast 
või ei olnud siin tase vastav, 

aga mina tahtsin seda kõike 
kogeda. Kuna tantsija karjäär 
on lühike, peab seda aega või-
malikult täisväärtuslikult 
kasutama.

Seega, noori ongi raske kinni 
hoida?

Jah, kui inimesel on selline 
soov, siis teda takistada ei 
saa. Ma väga hindan Eesti 
tantsijaid, ükskõik millist tant-
sijat, ja soovin vähemalt sõna-
dega teada anda, et ta on 
väärtuslik.

Minnakse ka raha pärast. 
Kindlasti on meie finantsid 
piiratud, aga me saame tant-
sijaid meelitada repertuaariga 
või muud moodi anda endast 
parima, et tantsija nii kergelt 
ära ei läheks.

Kuidas Estonia lava on?

Täitsa okei, aga liiga väike 
ja see seab meile natuke pii-
ranguid. Uus tantsuteater 
oleks fantastiline, sest suurel 
laval saame teha suuri asju, 
aga tuleme ka selle lavaga 
toime ja anname endast 
maksimumi. Lava on lava. 
Tantsijal, eriti päeva lõpus, 
pole vahet, sa pead ikkagi 
tantsima.

Linnar Looris: kõik peavad head olema 

Viimase aja repertuaar 
on küll hea, aga vaja on 
veel midagi, et hoida 
inimesi siin trupis. See 
pole lihtne. Maailm 
on kõigile lahti.
Aivar Mäe, Estonia direktor

Linnar Looris
• Linnar Looris lõpetas Tallinna balletikooli 2001. aastal ning oli 

järgmised viis aastat Eesti Rahvusballeti solist, seejärel tant-
sis mõnda aega Birminghami kuningliku balletiteatri solistina. 
2007. aastal suundus Looris Houstoni balletiteatrisse, kus ta 
on olnud trupi esisolist alates 2011. aastast.

• Houstoni balletiteater on USAs suuruselt neljas, 52-liikmeline 
balletitrupp on kohalikest truppidest üks tugevamaid.


