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Oleme Eesti kõige laiema valikuga paruka, 
juukselisandite ja spetsiaalsete peakatete 
kauplus ja omame pikaajalist kogemust

kliendi nõustamisel.

Hematoloogilise või onkoloogilise 
diagnoosiga klientidele

 HINNASOODUSTUS -20%

Saadaval Saksamaa Gisela Mayeri ja 
Inglismaa Natural Image kvaliteetparukad 

ning imelised Christine Headwear peaka�ed.

Narva mnt 13 ProKapitali Ärikeskus
Avatud E–R 10–18, L 11–15
Kokkuleppel saab tulla ka 

väljaspool tööaega, helistades
telefonil 5566 1884 või 682 8488

www.facebook.com/parukapood/

parukapood

VALIK KVALITEETSEID 
PARUKAID
-40% 

VALIK CHRISTINE HEADWEAR 

PEAKATTEID 
-20% 

Tule ja tee kink iseendale või lase seda teha oma lähedastel!

PARUKAPOOD 

Pakkumine kehtib kuniks tooteid jätkub.

parukapood.ee

TIIU RANDVIIR
„Olenõpetan
üle 45 aasta
tantsisinma
25 aastat –
need arvud
on üsnagi 
head!“
Endine priimabaleriin, nüüdne
pedagoog on rahul, et tema
elutööpreemia toob balleti
taas esiplaanile

„Ma ütleksin niimoodi, et egama ole enne niisuguseid
auhindu saanud ja kuna selle nimi on elutööpreemia, 
siis arvan, et see on ikka väga pika tee tunnustamine,“
naeratab balletipedagoog Tiiu Randviir (80), Estonia
teatri kunagine priimabaleriin, kes pälvis Eesti kultuur-
kapitali elutööpreemia. „Põhjus, miks see auhind on nii
meeldiv, on selles, et ballett on jälle esile tõstetud. Eks
ballett on ala, mis on praegu natuke kõrvale jäänud.“

AIGI VIIRA
aigi.viira@ohtuleht.ee

„Olen õpetanud üle 45 aas-
ta, tantsisin ma 25 aastat – need 
arvud on üsnagi head! Nii et 
see elutööpreemia rõõmustab 
mind tõesti väga.“ Muide, kõi-
gi 25 priimabaleriini-aasta jook-
sul tantsis Tiiu musta ja valget 
luike.

Luigelauluks laval jäi
„Luikede järv“

Tiiu Randviiru, prima bal-
lerina assoluta, lavakarjäär oli 
silmipimestav. Juba esimesel 
tööhooajal Estonia teatris tant-
sis ta „Luikede järves“ Odette’i-
Ottilie kaksikosa. „Ma sain 10. 
märtsil 1956 18aastaseks ja 24. 
märtsil oli „Luikede järve“ esi-
etendus. Nii et tantsisin luike 
üsna noorelt. Mõnikord juh-
tub aga ka nii, et tantsid neli-
viis aastat teatris ja siis alles 
saad selle osa,“ on Tiiu kirjel-
danud, kuidas ta verinoore ar-
tistina kohe vaat et kõige kõr-
gemalt astmelt end üles töö-
tama asus. Must ja valge luik 
ehk Ottilie ja Odette püsisid 
Tiiu osatäitmiste esiotsas kui 
naelutatult – eri  lavastustes 
ja eri partneritega. Kogu tema 
lavakarjääri aja. „Seda, et tant-

sisin luike 25 aastat, võib öel-
da küll.“

Joone tõmbas Tiiu oma elu-
rollile alla otsustavalt. „Olek-
sin ju võinud läbi valu teha, 
olen ju eluaeg läbi valu tantsi-
nud, aga sain aru, et enam ei 
tule näiteks tuurid nii hästi kui 
varem,“ on Tiiu põhjendanud, 
miks ta 1979. aastal Torontos 
oma hiilgava lavakarjääri ilma 
lahkumisetenduseta läbi lõi-
kas. „Nii ei saanud ma teha ise-
gi lahkumisetendust – ma ei 
riskinud. Kanadas tantsitud 
„Luikede järv“ jäigi viimaseks.“ 
Luigelauluks laval sai „Luike-
de järv“, millega ta oma tippu-
tõusu balletikooli lõpetades Es-
tonia laval ka alustas. Priimaba-
leriin oli toona kõigest 42aas-
tane.

Tiiu on nii priimabaleriini 
kui ka pedagoogina imesid tei-
nud. Kui tema õpilane Age Oks 
Manchesteris „Uinuvas kauni-
taris“ lavale ilmus, siis ütles 
ta kohe: „Kui ta lavale tuli, nä-
gin, et laval on priimabaleriin.“ 
Seda, kelles on priimabalerii-
ni, kelles mitte, näeb Tiiu ilm-
selt sekundipealt. Ehk isegi 
kärmemalt. „Sa võid tahta ke-
dagi priimabaleriiniks teha, 
aga kui tal pole seda jumalik-
ku miskit, siis ta selleks ei saa,“ 

KES OTSIB, SEE LEIAB: Ivo Linna kadunud sinine pintsak, 
millega ta Eurovisionil käis, ilmus tänu saatele välja
Eesti Muusika Kuulsuste 

Koja projektijuht Risto 

Lehiste (pildil) rääkis 

saates „Hommik 

Anuga“, et plaanib 

maikuu keskel avada 

näituse, kus on ekspo-

neeritud „Eesti laulu“ ja 

Eurovisioni lavadel käinud 

Eesti artistide silmapaistva-

mad kostüümid. Eriti kirglikult 

otsis ta sinist pintsakut, milles 

Ivo Linna 1996. aastal Oslos 

„Kaelakee häält“ laulis. Anu Väl-

ba andis pärast saate eetrisse 

minekut teada, et pintsak leitigi 

tänu saatele, vahendab Menu.

Näituse tarvis on olemas näi-
teks Dave Bentoni triiksärk, mille-
ga ta võitis 2001. aastal Kopen-
haagenis Eurovisioni, Ott Leplandi 
esinemiskostüüm ja Eda-Ines Etti 
legendaarne kaabu, mille andis 
näitusele lauljanna stilist Jana 
Hallas.

Lehiste plaanib näitusele veel 
tüdrukutebändi Neiokõsõ kostüü-
me ning Laura Põldvere klaasmo-
saiigist kleiti, millega lauljanna küll 
eurolaval särada ei saanud, kuid 

mis püüdis pilke 2009. aasta „Eesti 
laulu“ konkursil, kus ta esitas Sven 
Lõhmuse  laulu „Destiny“.

„Näituse idee pani mulle pähe 

Sandra Sersant. Aasta otsa on see 
laagerdunud ja nüüd hakkasin sel-
lega tegelema. Kuna Eurovision on 
praegu ja ka mais tähelepanu 

keskpunktis, siis maikuus tahan 
selle näituse avada,“ rääkis Lehiste 
saates. 
OHTULEHT.EE

Maarja-Liis Ilus ja Ivo Linna 

käisid 1996. aastal Eurovisio-

nil looga „Kaelakee hääl“, 

mis jäi viiendaks. Ivo Linna 

kannab tagaotsitud pintsakut.

Õhtuleht


