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enam repertuaari kujundami-
sel kaasa ei rääkinud ning uus 
juht Linnar Looris polnud veel 
ametisse astunud. Arutasime 
seda koos teatrijuht Aivar Mäe-
ga ning leidsime üheskoos, et 
ma võiks teha «Kareninat».

Kuna pikalt ja edukalt 
jooksnud «Onegin» oli reper-
tuaarist alles maha läinud, 
teadvustasime, et meie publik 
võiks soovida klassikalisema 
tantsukeelega storyline-balletti.

Et siis pisut nagu tellimustöö?

Jah. Aga ma ei häbene tunnis-
tada, et mulle meeldivad ko-
hati väga sedasorti tellimused. 
Omal moel on väga inspireeriv, 
kui sult tellitakse midagi väga 
konkreetset. Ma tean, et mõnele 
koreograafile paneb selline läh-
tetingimus loominguliselt bloki 
peale, kuid mulle on etteantud 
kitsas koridoris eesmärgi poole 
liikumine loomingulise väljakut-
sena väga huvitav. Sest see sun-
nib mind oma mugavustsoonist 
välja tulema. Teatud mõttes on 
selline ülesanne sootuks huvita-
vam kui see, kui öeldakse: «Tee, 
mida tahad!»

Kui sageli suurtel lavadel lavas-
tav koreograaf tänapäeval selli-
seid sõnu üldse kuuleb?

Täiesti vabad käed antakse ta-
valiselt siis, kui kunstiline juht 
usaldab koreograafi ja nende 
maitsed langevad kokku. Tal-
linna Balletikool on minult kor-
duvalt tellinud lühiballeti minu 
enda nägemuse järgi. Kui Tiit 
Härm oli veel Estonia balleti 
loominguline juht, tellis ta mi-
nult algupärandi, mille muusika 
ja teema sain ise valida. Nii sün-
dis 2007. aastal «Libahunt», mis 
pälvis teatriliidu aastaauhinna...

Teie eelmine täispikk suure lava 
ballett, Eino Tubina muusikale 

loodud «Kratt» tuli välja viie 
aasta eest. Kas see paus pole 
täies loomejõus koreograafile 
mitte liiga pikk?

Iga aasta pole lihtsalt võima-
lik lavastada. Mulle oleks hea 
ja intensiivne tempo teha üks 
uuslavastus kahe aasta kohta. 
Suure saali suur lavastus val-
mib tavaliselt poolteist aastat. 
Küll aga olen ma koreograafi-
na teinud selle perioodi vältel 
neli väiksemat tööd: ühe Iis-
raelis ning kolm lavastust Tal-
linna Balletikoolile.

Ühte neist, 2016. aastal valminud 
balletti «Undiin», mis meeldis 
mulle väga, mäletan ma hästi. 
Kuna tegu oli vaieldamatu kuns-
tilise õnnestumisega, eeldasin ja 
ootasin, et Estonia võtab selle 
oma repertuaari. Seda enam, et 
lavastus oli tehtud Estonia lava-
le ning sama maja solistidega. 
Ometi seda ei juhtunud ning esi-
etendus jäi vist selle lavastuse 
ainsaks etenduseks...

Minul ei olnud seal midagi ot-
sustada, selle otsuse taga on 
tollane balletijuht. Tema töö 
oli neid valikuid teha. Mait-
seid ja ideaale on muidugi eri-
nevaid. Ma tõesti ei tea, mil-
listest kriteeriumitest ta läh-
tus. Mul kui kunstnikul jääb 
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selles on vajalikku kirge, lüü-
rikat, õrnust, traagikat ja gro-
teski. Ma tunnetasin seda kõi-
ke ise läbi, see inspireeris mind 
koreograafina.

Millist sõnumit võiks «Anna Ka-
renina» kanda tänapäeva Eestis, 
kus üks võimuparteidest räägib 
valju häälega klassikalistest pe-
reväärtustest ning idealiseerib 
kristlikku peremudelit?

Pealtnäha tundub, et tegu on 
suhteliselt vanamoodsa teosega, 
sest armukest pidav naine po-
le tänapäeva ühiskonnas enam 
sedavõrd suur probleem, nagu 
see oli veel 19. sajandi lõpus, kui 
Tolstoi selle romaani kirjutas.

Samas pole ilmselt mingil 
moel vanamoodne küsida, kas 
see oli petmine või suur armas-
tus. Eks ta oli muidugi mõle-
mat korraga, aga milline mo-
raalne hinnang sellele ikka-
gi anda. Kas see suur tunne 
oli väärt seda, et mitte lõhku-
da üksnes oma perekond, vaid 
ühtlasi ka elu...

Klassikalise romantilise kaanoni 
järgi peaks suur ja tõeline armas-
tus justkui õigustama ning isegi 
õilistama kõik tema eest toodud 
ja toodavad ohvrid...

Siin on küsimus eelkõige selles, 
kelle silmis. Tollase ühiskonna 
silmis kindlasti mitte. Sest ar-
mastus, olgu ta kui tahes suur, 
pole kindlasti mingi põhjus ke-
dagi avalikult petta. Anna Ka-
reninal kaasnes armastusega 
ka ausus. Mis tähendab, et ta 
ei salanud avalikkuse ees, et 
peab armukest.

Kirjanduses on 19. sajandi armu-
nud naine peaaegu alati traagili-
ne kuju, sest ta armastab ena-
masti valet meest ning lõpetab 
traagiliselt, heroiseerides seeläbi 
postuumselt oma suuri tundeid 

ja kannatusi ning mõistes süm-
boolselt süüdi kõik ülejäänud. 
Olles näinud teie lavastatud 
«Anna Karenina» kontrolleten-
dust, tundus mulle, et teie hoiak 
on tublisti ambivalentsem.

Ma ei soovi Annat heroiseeri-
da. Anna ei andnud Vronski-
le mingist hetkest enam vaba-
dust, hakkas teda oma tunne-
tega kägistama. Aga armastus 
saab eksisteerida üksnes va-
baduses. Kui vastastikku va-
badust ei anta, saab armastu-
sest hoopis omamisinstinkt. 
On suur oskus armastada ke-
dagi lähisuhtes ilma piiramata 
tema vabadust.

Teie lavastatud «Kratt», mis esi-
etendus viie aasta eest, kujunes 
omal moel meie balletipublikut 
polariseerivaks teoseks. Millise 
pilguga te sellele lavastusele ise 
tagasi vaatate?

Vanema põlvkonna balletikol-
leegide käest sain selle eest kõ-
vasti kriitikat, sest leiti, et ei la-
vastuse tantsukeel ega ka vi-
suaalne ruum pole piisavalt 
eestipärased. Selgus, et tahe-
ti näha pastlaid, linaseid klei-
te jms. Püüdsin juba toona sel-
gitada, et kogu see kratitemaa-
tika on oma näilisest mütoloo-
gilisusest hoolimata väga kaas-
aegne, kuna ahnus pole kuhugi 
kadunud. Pigem on see hoopis 
võimendunud.

Lavastus osutus siiski menukaks 
ning sellest on kujunenud oma-
moodi legend. Hoolimata sellest, 
et see püsib siiani repertuaaris, 
on selle salvestus saadaval DVD-
formaadis.

Ma olen ise etendustel alati 
kohal olnud ning mind on ise-
äranis rõõmustanud asjaolu, et 
«Krati» on enda jaoks avasta-
nud noored. Etendustel moo-
dustavad enamiku publikust 
teismelised. See on saavutus, 
millega ei saa meie majas kii-
delda ei klassikalised ega ka 
hüpermoodsad balletid.

Võib-olla on neid kohale aja-
nud kooliõpetajad, ent pärast 
etenduse lõppu plaksutavad 
nad igatahes innukalt ja püsti 
seistes. Mul on endal 12-aasta-
ne poeg, kellele ei meeldi ballett 
üldse – ma tean, kui keeruline 
on võita kunstiteosega selles va-
nuses inimese südant...

Ma loodan väga, et «Kra-
ti» menu aitab meil kasvata-
da põlvkonda, kes hakkab sel-
le teose kaudu huvi tundma ka 
teiste ballettide vastu. Ballett 
vajab väga selliseid teoseid, et 
mitte kaotada ajas oma publi-
kut ning kunstiliigina välja sur-
ra.

«Anna Karenina» esietendusel 
tantsib nimiosas noor eesti bale-
riin Anna Roberta, kes lõpetas 
Tallinna Balletikooli alles kolm ke-
vadet tagasi. Kas siit võiks alata 
mingi uus ajastu Eesti balletis?

Anna Roberta on oma vanuse 
kohta juba päris palju tantsi-
nud, mullu tuli ta näiteks väl-
ja «Luikede järve» peaosas. 
Anna Karenina roll on sellest 
dramaatilisem, eeldab tantsi-
jalt kui inimeselt rohkem elu-
kogemust. Ma loodan väga, et 
Anna Karenina kehastamine 
annab Anna Roberta tantsija-
karjäärile tuult tiibadesse ning 
ta saab meie balletisõpru rõõ-
mustada veel pikalt.

Olen ise väga uhke ja põne-
vil teadmisest, et «Anna Ka-
renina»  esietendusel tantsivad 
kõigis peaosades üksnes Tal-
linna Balletikooli kasvandikud. 
Peale Anna Roberta veel Jev-
geni Grib, Anatoli Arhengelski, 
Nadežda Antipenko, Ketlin Oja 
ja Vitali Nikolajev.

ainult loota, et uus juht teeb 
vastavalt oma kompetentsile 
teistuguseid otsuseid.

Ühe ideaali kohaselt peaks 
lavastus olema mitte üksnes 
kunstilises mõttes hea, vaid 
ühtlasi ka publikusõbralik...

Seda ideaali läheb nüüd püüdma 
ka paari päeva pärast maailma 
esietenduseni jõudev «Anna Ka-
renina»...

Maailma esietenduse tiitli on 
see asi pälvinud eelkõige see-
tõttu, et ma ei kasutanud mit-
te Rodion Štšedrini muusikat, 
millest on «Anna Karenina» 
puhul kujunenud omamoodi 
standard, vaid Dmitri Šosta-
kovitši oma.

Ning seega ei ole muusikaliselt 
tegu mitte helilooja tervikteose, 
vaid tema loomingu osadest kok-
ku pandud tervikuga?

Jah, see on täielik lapitekk, kus 
on katkendeid Šostakovitši fil-
mimuusikast, viiulikontserdist 
ja sümfoniettidest. Samal moel 
tegin aastate eest terviku Ar-
vo Pärdi muusikast oma bal-
letile «Othello». Küsisin siis 
Pärdi käest, kas niiviisi tohib 
kupüüre teha, ning ta vastas: 
«Oh, neiu, te saete mul nagu 
käe otsast, kui teete mu «Spie-
geli» kaheksa takti lühemaks!» 
(Naerab.) Püüdsin siis seleta-
da, miks mul on balleti jaoks 
vaja just teatud kindla pikku-
sega lõike, mis edastaksid tea-
tud dramaturgiat, ning lõpuks 
andis ta lahkesti loa.

Ma olen neid valikuid tehes 
püüdnud maksimaalselt säilita-
da muusika struktuuri ja dra-
maturgilist sisu, ent pidanud 
kupüüre tehes siiski silmas, et 
muusika ei hakkaks venitama 
tantsulavastuse dramaturgiat. 
Ma võin ju koreograafina kogu 
muusika liigutusi täis lavasta-
da, aga vaataja jaoks pole sel 
mõtet, kui midagi uut enam ei 
toimu ning kõik seisab.

Kuidas Estonia dirigendid ja or-
kestrandid sedasorti vandaalitse-
misse on suhtunud?

Orkestrantide suust olen seni 
kuulnud vaid kiidusõnu, sest 
neile on teatud osa sellest ter-
vikust uus ja huvitav – Šosta-
kovitši filmimuusikat pole nad 
varem esitada saanud...

Jüri Alperten ja Arvo Vol-
mer aitasid mul muusikat kok-
ku panna, olid suureks toeks ja 
abiks nii professionaalselt kui 
ka emotsionaalselt. Teatud ku-
püüride tegemiseks tuli neid 
muidugi veenda. (Naerab.)

Kuidas sobib Dmitri Šostakovit-
ši muusika kokku Lev Tolstoi ro-
maanil põhinevate sündmuste-
ga?

Ma olen sisimas väga veendu-
nud, et sobib ideaalselt, sest 

Olen ise väga uhke ja 
põnevil teadmisest, 
et «Anna Karenina»  
esietendusel 
tantsi vad kõigis 
peaosades üksnes 
Tallinna Balletikooli 
kasvandikud.

Anna Roberta (punases) «Anna Karenina» nimiosas.

Jevgeni Grib (Vronski), Anna Roberta (Anna Karenina) ja Anatoli Arhangelski (Karenin). 
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 • «Othello» (2010, Estonia)

 • «Helde puu» (2011, Nargen-
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