
Eesti „Kratt“ Venemaal 
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14.–16. oktoobril teatris Helikon-Opera Dmitri Bertmani juhtimisel toimunud Rahvusooper 

Estonia külalisetendused olid Moskva kultuurielus tähelepanuväärseks sündmuseks 

(samaaegselt toimusid Tallinnas Bertmani trupi külalisetendused). Selle Balti naabervabariigi 

esindajad pole meil just sagedased külalised. Kui mälu mind ei peta, siis selliseid Eesti teatri 

täismõõdus külalisetendusi pole pealinnas toimunud NSVLi aegadest saadik. Sellest 

hoolimata on Eesti algupärane kultuur meie jaoks alati huvitav olnud ning see pole oma 

köitvust kunagi kaotanud. Oleme alati Eestist kaasa toonud ja toome ka edaspidi erilise 

nägemuse sealsest elust, justnagu oleksime muinasjutus olnud – selline nagu ta Tallinna 

vanalinnas või mujal paistab, väikese ja hubase riigina siniste järvede, kivist kindluste ja 

lossidega. 

 

Stseen etendusest 

Seekordne Eesti teatri külaskäik toimus paljuski tänu Dmitri Bertmanile, kes on ammusest 

ajast hoidnud kultuurisidemeid kahe riigi vahel ja toonud oma etendusi mitmeid kordi Eesti 

pealinnas lavale. Just Bertmani lavastatud „Faust“ Eesti Rahvusooperi artistide esituses 

sõitiski Moskvasse. Lisaks sellele Charles Gounod tuntud ooperile oli Moskva 

külalisetenduste kavas, kus selgelt valitses deemonlik teema, ka ballett „Kratt“. Kui 

eeltoodust esimene on pärit Euroopa klassikalisest repertuaarist, siis teine on tihedalt seotud 
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Eesti rahvuskultuuriga ning tuntud tänu oma esmaettekandele juba 1943. aastal, kui „Krati“ 

tõi Tartu Vanemuise teatris lavale koreograaf Ida Urbel. 

Mis siis ajendas autoreid meie ajal „Krati“ uut versiooni looma (esietendus Rahvusooperis 

Estonia 2015. aastal, koreograaf Marina Kesler)? Arvatavalt oli lavastajatel siin mitmeid 

eeliseid. Esiteks Eduard Tubina muusika, milles sisalduvad meeldejäävad tantsulised teemad 

ja iseloomulikud eredad värvid. Teiseks koreograafi jaoks üsna kaasahaarav rikkaliku 

fantaasiaga süžee kurja jõu läbi tekkinud poolmüütilisest olendist. Ja kolmandaks 

filosoofiline alltekst: aktuaalne teema õnnest, mida ei saa ükskõik millise raha eest osta. 

Seega said lavastajad endi kätesse just selle kõige õndsalikuma materjali, mille süžee tasub 

nende kokkupõrgete selguse mõttes ümber jutustada ... Keegi Peremees (Denis Klimuk) 

kohtab Kuradit (Anatoli Arhangelski), kes meisterdab talle osava ja kärme talle raha hankiva 

Krati (Eneko Amoros). Peremehel on ilus tütar (Marika Muiste), kes armastab vaest, kuid 

head ja kena Sulast (Jevgeni Grib). Peremees, nagu sellistes lugudes ikka, on Sulase ja tütre 

kohtumiste vastu. Noorte armastajate jaoks pole see takistuseks ning nad lõbutsevad koos 

eakaaslastega ja naudivad elu. Sulane on see, kes avastab Peremehe ootamatu rikastumise ja 

toob Krati puhtasse vette. Kättemaksuks paneb Kratt Peremehe ettevõtte põlema. Oma raha 

kasiinos maha mänginud Peremees aga satub kuratlikku lõksu ja hukkub. 

Kesleri selle balleti koreograafiavahendite palett on lai ja värvirikas: siin on nii klassikalist 

kui ka moderntantsu, nii akrobaatikat kui ka Eesti rahvatantsu stiliseeritud liikumist. Sellise 

tervikuga püüdis Kesler stampidest väljuda, et leida oma plastiline keel. Vahel see õnnestus, 

eriti emotsionaalsetes ja tehase massitantsudes. Teine, aga mitte sugugi vähemtähtis külg 

tema töös on küllaltki selge balleti kõiki episoode siduv dramaturgialiin. Esimene ja teine 

tervikuna koos (sisuliselt koreograafia ja lavastajatöö) lubasid Kesleril teha tõsise tellimuse 

süžeelise tantsuetenduse jaoks. 

 

Kratt – Eneko Amoros 



Etenduse kunstilise kujunduse eest kandis hoolt suur meeskond: Madis Nurms 

(dekoratsioonid), Andrea Haamer (kostüümide idee), Gerly Tinn (kostüümikunstnik), 

Karmen Tellisaar (valguskunstnik), Argo Valdmaa (videokunstnik), Joanita Janson 

(graafika). Igaühel neist oli etenduse dramaturgias oma otsustav roll ning etendus võeti vastu 

kui show-elementidega kaasaegne tegevus. Hämmastav, kuid kunstnikel õnnestus leida 

selline lähenemine, mis võimaldas neil tantsu väljendusrikkust mitte pärssida, vaid see 

kasulikult ja huvitavalt vaatajateni tuua. 

Eesti ooperiorkestri kõla maestro Vello Pähna juhatusel andis võimaluse vaimustuda selle 

muusikute meisterlikkusest ja kõrgest kultuurist. 

Etendus „Kratt“ andis võimaluse mõista, et kaasaegne Eesti ballett jätkab klassikalise 

koreograafia parimate traditsioonide säilitamist ja teostab aktiivseid otsinguid kaasaegsete 

plastiliste vahendite leidmiseks. Teeb rõõmu, et teatri repertuaaripoliitika on suunatud oma 

riigi rahvusliku kunsti eripära säilitamisele, tänu millele saab Eesti pidada vaba ja kasulikku 

kultuuridialoogi teiste riikidega. 
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