
Estonia 114. hooaeg - naised, kelle hääl jäi
kõlama
Alanud hooajal jõuab rahvusooperi lavale viis uuslavastust: ooperid
„Romeo ja Julia“ ja „Jeanne d'Arc“, balletid „Alice Imedemaal“ ja
„Anna Karenina“ ning operett „Krahv Luxemburg“. Uute teoste
ühisosaks võib pidada nii ajaloolisi kui ka fantaasiamaailmast pärit
naiskangelasi, kes on ühel või teisel viisil end ajalukku kirjutanud.
Esimese uuslavastusena jõuab septembris lavale Charles Gounod'
ooper
„Romeo ja Julia“. Kahe vaenutseva perekonna loo tänapäevases
võtmes toob lavale Austraalia juurtega Londonis resideeruv
lavastaja Stephen Barlow.
Sügishooaja balletisündmusena toob Eesti Rahvusballett
vaatajateni imelise muinasjutuballeti „Alice Imedemaal“.
Fantaasiarohke ja rikkalike multimeediaefektidega ballett valmis
2017. aastal San Carlo teatrile. Koreograaf Gianluca Schiavoni
ühendab oma lavastuses vaatemängulisuse, värvika tantsukunsti
ja Lewis Carrolli armastatud jutustuse.
Novembris esietendub kammersaalis Mati Undi, Rein Aguri ja
Hans Hindpere nooremale koolieale mõeldud muusikaline
muinasjutt „Punamütsike“. Lavastuses otsitakse vastuseid
mitmetele küsimustele. Mis juhtub, kui hunti ei tulegi? Või kui
Punamütsike on hea laps ja läheb kohe vanaema juurde?
Uue aasta esimese uuslavastusena jõuab publiku ette Franz
Lehári operett
„Krahv Luxemburg“. Ajatut meelelahutust ja romantikat pakkuv
teos pakatab haaravatest valsi- ja polkameloodiatest, mis
vahelduvad kaunite ballaadidega.
Kevadhooaja balletisündmus on 27. märtsil esietenduv „Anna
Karenina“, Marina Kesleri ballett Dmitri Šostakovitši muusikale.
„Anna Karenina“ on lugu kiusatusest, kirest, moraalsest konfliktist,
unistuste poole püüdlemisest ning nende purunemisest. See on
tormiline jutustus reetmisest ja suurest armastusest, mis viib pinna
jalge alt.
Hooaega jääb lõpetama 22. mail esietenduv Giuseppe Verdi
varajase loomeperioodi tähtteos „Jeanne d'Arc“, mille toob lavale
„Figaro pulma“ lavastaja Marco Gandini. Jeanne d'Arci
dramaatiline elulugu on sajandeid pakkunud kunstnikele
inspiratsiooni luua kauneid meistriteoseid.

3 FOTOD: ESTONIA TEATRI ARHIIV Mait Malmsten viimaste
aastate kõige menukamas muusikalis „Viiuldaja katusel“. 3 Stseen
Pjotr Tšaikovski balletist „Pähklipureja“. 2 Hetk Olav Ehala
muusikalist „Buratino“. 1
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