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laps. Enne kui sa seda kogenud pole, ei
saa sellest aru. Mõtled: ja-jaa, räägi-räägi.
Aga see on tõesti midagi täiesti erilist.”
Ent tunne tuli Eduri juurde tagasi.
Nüüd saab ta selle õpetamisest. „Balletti
ei saa raamatust lugeda, see pole noodikiri. Sa võid küll mõtted ja struktuuri
kirja panna, aga tunnetus on individuaalne,” ütleb ta. „Lavastades, õpetades ja
juhtides pead olema ka psühholoog, leidma viisi igaüheni jõuda, et suudaksite teineteisest aru saada.” Ent uue trupi juurde
jõudes tuleb kõigepealt leida ühine keel.

Mina pole kunagi tahtnud
kuulsaks saada, vaid hästi
tantsida, olla väärtustatud ja
teha huvitavaid rolle.

Ballett peab olema arusaadav!
Edur on veendunud, et
ballett ei pea olema tantsukunst, kus tuleb kogu aeg
näpuga libretos järge
ajada, et laval toimuvast
aru saada. Ei, ballett peab
ise olema elamus! Ta usub,
et balletietenduste populaarsus näitab hästi: Esto-

nia on suutnud valida
piisavalt eriilmelise repertuaari, et publikul oleks,
mida valida, ja kõigil
tantsijatel, mida tantsida.
Väga hästi sobivad Eduri
sõnul kõigile lasteballetid.
Tavapärasest erinevat balletielamust pakub „Balleti-

õhtu. Eesti ballett 100”,
milles kolm koreograafi on
toonud lavale kolm lühiballetti eesti heliloojate
muusikale. Ta ise armastab
väga päris lugusid päris
inimestest, nagu on tema
enda lavastatud „Modigliani” ja „Katariina I”.

Toomas, Alena
ja Elizabeth –
endine,
praegune ja
võimalik
tulevane
balletitäht

ainult neid, kes rohkem virisevad,” rõhutab Edur. Muidugi ei jagu siin kõigile
ruumi, aga maailm on lahti ja võimalusi
on mujalgi, mõtiskleb ta. On loomulik,
et artistid liiguvad teistesse teatritesse.
Kui Edur lõpetas artistielu ja võttis
vastu juhikoha, pelgas ta, et jääb alatiseks ilma tundest, mille annab laval tantsimine. „Tantsides tunned, et oled tõeliselt elus. See tunne laval on eriline ja seda
on väga raske seletada,” sõnab ta. „See on
samamoodi nagu siis, kui sulle räägitakse, kui eriline tunne on, kui sulle sünnib

Vormel 1 huvilisena võrdleb Edur oma
õpetajatöö algust autodega: tema tahtis
rääkida vormel 1-st, aga sai peagi aru, et
tuleb alustada Žigulist ja selgitada, kus
on uks ja et ka mootor on oluline. „Aga
kui sinu õpilasel tuleb kõik välja, sa näed,
et sinust saadakse aru ja kõik toimib, siis
on lahe tunne! Rõõmu andmine ja jagamine! See mulle meeldib.”
„Olen alati olnud emotsionaalne inimene. Ka mu ema oli emotsionaalne, talle meeldis teater, kunst, meditsiin, raamatud, teda huvitas elu! Emalt sain ma
kaasa avatuse, tänu millele suudan võtta
vastu erinevaid inimesi, erinevaid situatsioone ja tunnetada „maailma energiat”
või „universumi ühtsust”, millest nüüd
räägitakse,” lausub ta. „Midagi ei tohi
üle tähtsustada, ka iseennast mitte.”

