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M aarja Mi-
ti, Lauri 
K a ld  oja 
ja Art-
hur Aru-
la «Räs-

tik» on taotluste järgi enne-
kõike ruumispetsiifiline lavas-
tus, mis mitte üksnes ei järgi 
leitud ruumi kasutades kesk-
konnateatri printsiipe, vaid 
loob ja ehitab eri ruume üles 
juba dramatiseeringust alus-
tades.

«Rästikus» kohtub mitu 
mentaalset ruumi. Kindlas-
ti ei saa lihtlabaselt sulgudes-
se paigutada 1979. aastal Mati 
Undi lavastatud «Rästiku pih-
timust», mis osutus kogu tol-
lase NSV Liidu kontekstis mit-
mel põhjusel legendaarseks 
ning mis tõenäoliselt mõjutab 
ka paljude praeguste vaataja-
te eelhäälestust. Olulisim mõ-
jutavaist tegureist on loomuli-
kult tõsiasi, et koos Maarja Mi-
tiga kehastab naispeategelast 
ka kolmekümne seitsme aas-
ta taguse monolavastuse esita-
ja Marje Metsur ise.

Üks lavastuse lähteim-
pulss on ka «Rästiku pihtimu-
se» alustekst, Aleksei Tolstoi 
«Siug». Eesti esimese vabarii-
gi aegsesse Lennuki tänava 
puithoonesse on aga peale sel-
le mahutatud ka Ene Mihkel-
soni «Korteri» õhustikku ning 
paavst Innocentius III traktaa-
di «Inimolu viletsusest» mõju-
tusi.

Kuna tegevus toimub mit-
mes ruumis, oleks täieliku ela-
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E lu on nagu kartulipõld, 
ütleb Gerard Depardieu 
tegelaskuju Benoît Delé-

pine ja Gustave Kerverni uues 
teekonnafilmis «Saint Amour». 
Igavesti otse minna pole võima-
lik. Ühel ootamatul hetkel saab 
põld otsa ning uue vao alusta-
miseks tuleb ümber pöörata ja 
tagasi tulla. Kuigi näiliselt saab 
ring täis, ei saa iialgi välja jõu-

da täpselt samasse kohta, kust 
alustati.

«Saint Amour» pole küll 
lugu põllupidajatest, ent oma 
kartulipõllul seigeldakse sel-
legipoolest. Loomakasvataja-
test maakad, isa ja poeg, istu-
vad Pariisis esimesse ettejuh-
tuvasse taksosse ja võtavad et-
te seiklusrikka ringreisi mööda 
Prantsusmaa tähtsamaid veini-
piirkondi. Üks selleks, et juua, 
teine selleks, et pojaga suhteid 
siluda.

See on avantüristlik teekon-
nafilm, kus retk ei ole küll võr-
reldav Odüsseuse eepiliste ek-
sirännakutega, ent eneseotsin-
gud on veinivinest hoolimata 
sibulana nutmaajavalt mitme-
tasandilised ning magusdra-
maatiliselt nauditavad.

«Saint Amour» on teekon-

nafilmina kahtlemata kohus-
tuslik elamus kõigile Alexander 
Payne’i filmi «Külili» ja Mi chael 
Winterbottomi filmi «Retk» 
austajatele. Tõsi, vastupidi ees-
pool nimetatutele ei ole «Saint 
Amouri» tegelased vaimukad, 
eneseiroonilised, eneseteadli-
kud ega ka kuigi intelligentsed.

Kolm avantüristi – teel lii-
tub nendega hädavaresest n-ö 
armuekspert – võtavad nii elu 
kui ka iseennast oluliselt tõsi-
semalt, kui peaks, ning näevad 
maailma filtrivaba siiruse ja et-
tevaatliku õhinaga. Ükski rei-
si osa pole plaanitud ning kõik 
kohtumised meenutavad kõi-
ge enam Alice’i seiklusi imede-
maal, üllatades algusest lõpuni 
toore absurdihuumoriga, mis ei 
üritagi oma eksistentsi õigusta-
da ega mingil moel teadlikult ja 

peenetundeliselt piire kombata. 
Kui pea ees jäneseauku hüpata 
ei taha, tuleb põlglikult serva-
le mossitama jääda.

Veiniteraapia jäneseurus

ulla kattai 
filmikriitik
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«Saint Amour»
Režissöörid Benoît Delépine ja Gus-

tave Kervern
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Isa (Gerard Depardieu) ja poeg (Benoît Poe

muse saamiseks ilmselt va-
ja lavastust kaks korda vaada-
ta. Ühes toas domineerib noo-
re Olga Zotova maailm Maar-
ja Miti kehastuses, teise ruu-
mi atmosfääri loob Marje Met-
sur. Tolstoi ja Mihkelsoni maa-
ilmad viiakse ka kokku, koh-
tuvad kaks eri generatsioo-
nist korterielanikku ning nen-
de kannatused üldistatakse ka 
paavst Innocentius III visiooni-
dega, kuid kogu kontseptuaal-
sest laetusest hoolimata jäävad 

loodavad ruumid lõpuni ava-
nemata.

Selles ei ole süüdi näitlejad, 
nii Marje Metsur kui ka Maar-
ja Mitt toovad kangelase kan-
natused veenva pihtimuslikku-
sega vaatajani. Takistavaks te-
guriks osutub pigem liiga ene-
seküllane režiikontseptsioon. 
Olen väga nautinud Kaldoja 
ja Arula loodud lavamaailmu, 
millega nad on (enamasti Ker-
tu Moppeli ohjamisel) väga leid-
likult väljendanud neid inim-
psüühika aspekte, mida me ar-
girähklustes enamasti analüüsi-
da ei jõua, kuid mis koostab tä-
helepanelikule vaatlejale meist 
üsna põhjaliku profiili.

Ka «Rästik» on samaväär-

Ka «Rästik» on samaväärne, 
väga nõudliku ja 
ambitsioonika ideega põnev 
psühholoogiline portree.

Pööningtants... 
põle(ta)v tants

Pööningutantsu egii-
di all toimusid tantsu-
etendused viimast kor-

da neli aastat tagasi, kuigi ko-
reograafina on noored estoon-
lased kätt (või jalga) proovinud 
ka vahepealsetel aastatel, ikka 
põgusalt, ühe-kahe õhtu piires. 
Nagu seegi kord, mil «Pööning-
tantsu» (ka «Burning Dance» 
– põle(ta)v tants) raames eten-
duvaid koreograafilisi etüüde 
on võimalik näha kahel õhtul.

Õhtu avanud rahvusballe-
ti juht Toomas Edur nentis, 
et sellised üritused on maail-
ma balletitruppides soositud: 
tantsijatele antakse võimalus 
ennast ka teises rollis proo-
vile panna. See põhimõte oli 
kesksel kohal 20. sajandi al-
guse saksa väljendustantsus, 
eriti Rudolf Labani ja Mary 
Wigmani stuudiotes.

Kuigi igast tantsijast ei saa 
veel koreograafi, on loomingu-
lise mõtte arendamiseks vaja 
katsetada, kuidas valada ideid 
kehalisse vormi. Sama põhi-
mõte oli ka Estonia püsiva 
tantsutrupi asutajal Rahel Olb-
reil, kes pani trupi koolitus-
kavasse nii improvisatsiooni 
kui ka tantsijate omaloomin-
gu, et «tantsijad ka mõtlema 
õpiks ja mitte ainult oma ke-
ha tantsuks ei kasutaks, vaid 
ka ajusid», nagu ta oma mäles-
tustes selgitas. Esimene Esto-
nia tantsijate omaloominguõh-
tu oli teatri kavas 1929. aastal.

Seekord astus üles kahek-
sa noort. Giacomo De Leidi 
«Amelia» oli kahe mehe duett, 
mis oli koreograafi väitel 
(kõik lavastajad tutvustasid 
oma tööd paari sõnaga) välja 
kasvanud elust enesest. Vas-
tastikune tõmme vaheldus tu-
geva tõukereaktsiooniga, nen-
de vastasseis leidis lahenduse 
õrnuses ja lõpuks lahkumine-
kus. Teostatud oli see nüüdis-
balleti plastilise ja paindliku 
liikumiskeele vahendusel ning 
tehniliselt puhtalt.

Chiara Annunziato «Inna-
turale» oli koreograafi sõnul 
inimese ja looduse suhetest, 
kuigi siinkirjutaja ei osanud 
seda suhet kahe paari duetist 
näha. Oma olemuselt oli te-
gu praegu tantsulavasid va-
litseva postmodernse, abst-
raktse ja väga sportliku tant-
suleksika meisterliku valda-
mise demonstratsiooniga, mil-
lesse ballettmeistrid mahuta-
vad igasuguse sisu või sõnumi.

John Halliwelli soolo «Lost 
in motion» oli loodud konkur-
sinumbrina ja täitis sellisena 
vaieldamatult oma funktsioo-
ni, andes tantsija Zachary Ro-
gersile rohkesti võimalusi ke-
ha voolava plastika ja jäseme-
te lahtisuse näitamiseks es-
teetiliselt nauditavas vormis.

Eve Andre-Tuga dueti «En-
dast väljas» lähtekohaks oli 
koreograafi sõnul kostüüm. 
Meenusid Alwin Nikolais’ lii-
kuvad skulptuurid, milles 
kostüüm oli liikumismaterja-
li osa. Kui tegelased olid oma 

värvilisest kestast välja koo-
runud, leidsid nad tee üksin-
dusest teineteiseni ning moo-
dustasid põimuvaid, liigesnur-
ki esile toovaid kehamustreid. 

Bruno Micchiardi «Abyss» 
oli kurbusest: kuidas inime-
sed oma kurbust erinevalt väl-
jendavad ja läbi elavad. Me-
he-naise duett eeslaval oli täis 
emotsionaalset pinget, kuni 
lõpuks jäi meestantsija lavale 
üksi, hoides pead käte vahel.

Mary Puarti «Feel or kill» 
kujutas vägivaldset paarisu-
het: tegelaste valgetel kostüü-
midel olid vereplekke meenu-
tavad laigud, liikumises andis 
tooni tõmban-tõukan-mus-
ter ning mehe vägivaldsuse-
le järgnev enesejälestus, mi-
da toonitasid sõrmede värelu-
sed. Liikumiskeel näis lähtu-
vat labanlikest «kõverustest» 
(kui kasutada Garibaldi Kivi-
salu iseloomustust modern-
tantsu kohta).

Triinu Leppik-Upkini soo-
lo «La valse à mille temps» 
Jacques Breli samanimelisele 
laulule oli vaimukas ja leidlik 
soolo meestantsijale, keda näe-
me valsivõttes seismas ning 
kelle liikumine kasvab laulu 
tempo kiirenedes staatilistest 
poosidest läbi valsikeerutuste 
üha intensiivsemateks hüpe-
teks ja keerutusteks, kuni lõ-
puks vajub väsinult külili – et 
siis, kui tundub, et lugu on lä-
bi, jälle algpoosi tõusta. Naudi-
tav oli iseenesest lihtsate liiku-
misjadade varieerimine ja lii-
kumispingetega mängimine.

Jevgeni Gribi töö «Sharps 
and flats», mille tarvis oli Sa-
ša Puškin kirjutanud klaveripa-
la, esindas mõtteviisi, mille järgi 
leiavad tantsu- ja muusikalooja 
ideele vastava vormi ühiselt. Ko-
reograafi sõnul oli teemaks see, 
kuidas asjad (praegusel juhul 
kontsertklaver) on seotud mä-
lestustega, mis kunagi ei unune. 
Kuigi Gribi puhul oli tunda Ma-
rina Kesleri liikumiskeele mõju, 
olid loodud liikumismustrid hu-
vitavad ja täis pinget.

Vaadates neid «põle(ta)-
vaid tantse», võis tõdeda, et 
rahvusballetis on andekaid 
noori inimesi küll. Kõik tant-
sulood nõudsid nüüdisballe-
tile omast oskuslikku keha-
valdamist, hüpermobiilsust 
ning keha plastilisust, mille-
ga kõik esinejad tulid mäng-
leva kergusega toime. Jääb 
vaid loota, et need isikupära-
sed anded leiavad täit loomin-
gulist rakendust ega jää üks-
nes «patškaballettide» numb-
reid täitma.
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tantsu-uurija
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«Pööningtants»
Eesti Rahvusballeti esietendus 8. 

juunil Estonia teatri kammersaalis

Eve Andre-Tuga «Endast väl-
jas».  foto: kaur ilves

Kahe ühiskorterisse 
elama sattunud naise 
(Marje Metsur ja 
Maarja Mitt) paral-
leelne eksistents.  
 foto: mairi hüüdma


