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MARIKA MUISTE 

Mingis mõttes on see ütlus 
õige, et me oleme nagu sõ-
jakooli läbinud, sest nii ko-
husetundlikkus kui ka töö-
kus − need on meil üle 
mõistuse kõrged. 

SERGEI UPKIN: Tallinna balletikoolis on väga head pedagoogid, väga hea internaat − karta pole midagi

Tallinna balletikool pole kaugel
Toomas Eduri balleti-

õhtul Jõhvis üles astunud 
solistid julgustavad las-
tevanemaid saatma oma 
lapsi Tallinna balletikooli.

TIIA LINNARD 
tiia@pohjarannik.ee 

Balletiõhtu esimeses osas, Too-
mas Eduri loodud lühilavastu-
ses "Vaikivad monoloogid" 
duetti tantsinud Marika Muis-
te on Estonias töötanud ligi 20 
aastat, alustades seal kohe pä-
rast Tallinna balletikooli lõpe-
tamist.

"Mina hakkan tantsijakar-
jääri juba lõpetama," tõdeb ta, 
et staaž võimaldaks seda pool-
teise aasta pärast teha. 

Armastus nii laval 
kui ka elus 

Tallinna kooli tuli ta Viljan-
dist, olles 10aastane. "Oma last 
ma heameelega ei näeks bal-
letti õppimas, sest see on vä-
ga raske elukutse, aga kui ta 
ikka väga tahaks, siis ma ei 
keelaks," märgib Muiste. "Min-
gis mõttes on see ütlus õige, et 
me oleme nagu sõjakooli lä-
binud, sest nii kohusetundlik-
kus kui ka töökus − need on 
meil üle mõistuse kõrged. Pi-
devad traumad ning tantsimi-
ne läbi valu − ausalt öeldes 
mõnikord mõtled, kust läheb 
see piir, kus enam ei saa. Aga 
kui suudad kõndida, suudad ka 
tantsida."  

Kui lapsel on endal tahtmi-
ne baleriiniks saada suur, ei 
tundu ka raskused suured, tõ-
deb ta. "Aga kui laps ise ei ta-
ha, küll aga tahavad vanemad, 
siis on ikka väga raske."

Muiste tunnistab, et tema 
ise baleriiniks saada ei unis-
tanud. "Üldse mitte, kuid mi-
nust kolm aastat vanem õde 
läks Tallinna balletikooli ja 
mina läksin talle järele. Taht-
mine tuli alles lõpukursustel, 
kui mulle sattus õpetaja, kel-
lega oli meil hea klapp − Eli-
ta Erkina. Tänu temale hak-
kas mulle kohale jõudma, mil-
leks ma siin koolis olen. Oleks 
ma kohe hakanud tõsiselt töö-
le, oleks võib-olla kaugemale 
jõudnud."

Balletitantsija on ka Muis-
te abikaasa Anatoli Arhangels-
ki, kes lõpetas Tallinna balleti-
kooli kaks aastat enne teda. 

Paar sai neist üle kümne 
aasta tagasi, kui Düsseldor-
fi teatri Deutsche Oper am 
Rhein balleti kunstiline juht 
Youri Vamos tõi Estonias la-
vale Sibeliuse muusikale loo-
dud "Shannon Rose'i", mis rää-
gib ühe iiri naise Rose'i elust 
ja saatusest, tema unistustest 
ning pettumustest. Rose on ar-
munud inglise ohvitseri, kuid 
poliitiliste olude tõttu ei tohi ta 
inglise sõjaväelasega suhelda 
ning seetõttu on ka nende ar-
mastus hukule määratud. 

Muiste tantsis Rose'i, Ar-
hangelski inglise ohvitseri.

Rose'i ja ohvitseri vahel 
süttis armastus nagu ka Muis-
te ja Arhangelski vahel. Ar-
mastus nii laval kui ka elus.   

"Ma tahan tantsida"
Balletiõhtu teises osas, 

kus etendati "Uinuva kauni-
tari" kolmandat osa, nägi pub-
lik prints Desire osas Sergei 
Upkinit. Esimeses osas tant-
sis ta nagu Muistegi duetti.

Upkin on võitnud mitmeid 
rahvusvahelisi võistlusi, ta 
on Peterburi rahvusvaheli-
se balletikonkursi "Vagano-
va Prix" laureaat 1998, päl-
vinud I koha rahvusvahelisel 
noorte balletitantsijate võist-
lusel Tallinnas, kuldmedali ja 
Mihhail Barõšnikovi nimelise 
preemia rahvusvahelisel bal-
letitantsijate võistlusel "Ara-
besk-2000" Permis, II koha 
Helsingi rahvusvahelisel bal-
letivõistlusel 2001 ja olnud sa-
mal aastal finalist Eurovisioo-
ni tantsuvõistlusel. Tunamul-
lu pälvis ta Eesti teatri aasta-
auhinna. 

Temalgi on pensionini jää-
nud mõni aasta, vaid kaks, 

kuid Upkin jätkab ka pärast 
seda tantsimist. "Ma tahan 
tantsida," kostab ta säravail 
silmil. 

Lastevanematele, kes ei 
raatsi oma lapsi ääremaalt 
pealinna balletikooli saata, 
tuletab ta meelde, et lapsed 
lahkuvad kodunt varem või 
hiljem ning saavad iseseis-
vaks. "Vanematel pole vaja 
seda karta, see juhtub niikui-
nii," kostab Upkin, kes on lõ-
petanud 1999. aastal Peterbu-
ri Vaganova-nimelise balleti-
akadeemia. 

Ta on olnud Eesti rahvus-
balleti solist aastail 1999-2005 
ja alates 2008. aastast ning 
töötanud 2005-2007 Berliini 
Staatsballetis. 

"10aastane pole enam mu-
dilane, pealegi ükskõik kust 
Eestimaa nurgast vaadata − 
Tallinn pole kaugel, sealt saab 
igal nädalavahetusel koju sõi-
ta. See pole Londonisse või 

Peterburi või Moskvasse õp-
pima minek. Tallinna balleti-
koolis on väga head pedagoo-
gid, väga hea internaat − kar-
ta pole midagi."

Distsipliiniharjumus
Upkin tõdeb, et nii suurt 

konkurssi nagu tema ajal Pe-
terburi Vaganova-nimelisse 
balletiakadeemiasse pääsemi-
sel enam pole. "Balletitantsi-
ja leib pole kerge, sa pead ise 
tohutult panustama. Lasteva-
nemad saavad sellest kõigest 
aru," nendib ta, "aga kui laps on 
andekas, tuleb teda kooli õppi-
ma minekul toetada."

Samas soovitab Upkin usal-
dada pedagoogide hinnangut 
sellele, mida on loodus lapse-
le andnud. "Mida rohkem tu-
leb loodusele vastu töötada, 
seda kergemini tulevad trau-
mad ning õppimine balletikoo-
lis muutub nii füüsiliselt kui 
ka psüühiliselt raskeks."

Nii nagu Muiste, rõhutab ka 
Upkin, et balletikoolist saadak-
se kaasa tugev distsipliinihar-
jumus. "See tuleb kasuks üks-
kõik mis elualal," tõdeb Upkin, 
kelle osatäitmiseta ei möödu 
Estonias ükski balletilavas-
tus.   

Sergei Upkin, kelle osatäitmiseta ei möödu ükski Estonia balletilavastus, ei kavatse tantsimisest loobuda ka kahe aasta pärast, 
kui staaž lubaks pensionile minna. EESTI RAHVUSBALLETT
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Beatriche Khuber. etv.err.ee 

NARVA LAULULAPS 
POOLFINAALIS

"Laulukarusselli" eelviimasest 
eelvoorust jõudis poolfinaali 
keskmisest vanuserühmast 
Narva tüdruk Beatriche Khuber. 

Käesoleval hooajal osaleb kol-
mes vanuserühmas kokku ligi 
sada maakondade ja linnade 
paremat lauljat, kaheksast eel-
voorusaatest valib žürii välja 24 
lauljat poolfinaalsaadetesse ja 
finaalkontserdil võistleb neist 
12 last. Lisaks osaleb lõpp-
võistlusel üks üllatuslaulja ehk 
laulja, kelle on telefonihääletu-
sega oma lemmikuks välja vali-
nud televaatajad. 

"Laulukarusselli" idee mõtlesid 
välja Eve Viilup ja Aarne Salu-
veer. Peamiseks erinevuseks 
varasematest lauluvõistlustest 
sai see, et televõistlusele pää-
sejad selgitavad linnad ja maa-
konnad ise välja oma kohalike 
võistluste korraldamise kaudu. 
See põhimõte kestab siiani. 

Viimane eelvoor on ETV ek-
raanil eeloleval pühapäeval al-
gusega kell 20. (PR)

KAMMERSAALIS HELISEB 
OOPERIKELLUKE

Täna ootavad publikut Jõhvi 
kontserdimaja kammersaalis 
aariad, ansamblid ning lavasta-
tud stseenid 19. sajandi lõpu 
romantilisest ooperimuusikast. 

Kontserdil "Ooperikelluke" kõ-
lavad Rudolfo aaria ning Mimi 
ja Rudolfo duett ooperist "Bo-
heem", "Nessun dorma" oope-
rist "Turandot", katked ooperist 
"Õde Angelica", aariad ja an-
samblid Donizetti, Rossini, Ver-
di, Puccini, Saint-Saënsi ja 
Massenet' ooperitest. 

Eri rollides astuvad üles Eesti 
muusika- ja teatriakadeemia 
ooperistuudio lauljad, klaveril 
saadab Ene Rindesalu.

Kontsert algab kell 19, pääse 
8 ja 6 eurot. (PR) 

VAATAJA MÕTLEB VÄLJA 
OMA LOO

Jõhvi kontserdimajas avatud 
väljapanekutel saab kaeda nii 
monumentaalset maalitehnikat 
kui ka autorinukke. 

Tartu ülikooli kultuuriteaduste 
ja kunstide instituudi maalieriala 
lõpetanud Helle Lõhmuse näitu-
sel "Februa" on üleval maalid ja 
joonistused, kus on kasutatud 
erisuguseid tehnikaid.

"Kontserdimaja avarad fua-
jeed ja seminarisaal annavad 
võimaluse luua eri meeleolu ja 
teemaga pildiridu. Klaasist fas-
saad kaotab kohati piiri inter-
jööri ja kauni ümbritseva loodu-
se vahel ning tööd on justkui 
erksaks kohamärgiks silmapii-
ril," märgib autor.

Näitus jääb avatuks veebruari 
lõpuni. (PR) 


