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Gatsby
baLett Graham reynoLdsi muusikaLe (duke eLLinGtoni põhjaL)

laVastaja ja korEograaf siLas stubbs
Valguskujundaja tõnis järs

VidEokujundaja janek savoLainen
kostüümid mare tomminGas, eLLen Cairns

rEpEtiitor rufina noor
inspitsiEnt üLLe tinn

LawrenCe massie, hayLey bLaCkburn, brandon aLexander, tarasina masi, 
siLas stubbs, emma priCe, aLain divoux, yukimi otsuka, benjamin kyprianos, 

aLiCia neLson

„tüdrukud olid glamuursed, mehed rikkad ja peod rajud! abstraktne lühiballett on inspireeritud suhetest, 
mis valitsevad francis scott fitzgeraldi romaani „suur Gatsby” tegelaste vahel. elu ja jaht „ameerika 

unistusele” rõkkavatel 1920-tel - küsimus on ainult selles, kaua pidu kestab?
mind paelusid romaani kesksed teemad – ahnus ja igasugune liialdamine, samuti peategelaste keeruline 

suhetepundar. jay Gatsby suhe daisy buchananiga on võrratult komplitseeritud teema ja näitab 
piltlikult, kuidas raha ja sotsiaalne seisund on tihti ainuke, mis paljude inimeste jaoks tõeliselt midagi 

tähendab.”

silas stubbs

„Ja kui ma seal liivarannal istusin ning vana tundmatu maailma saatuse üle mõtteid mõlgutasin, meenus 
mulle Gatsby ja ma mõtlesin sellele, missuguse imena oli talle tundunud too roheline dokituli, mida ta märkas 
lahe Daisy-poolsel kaldal. Pikk oli olnud ta tee siinse sinetava muru juurde ja küllap näis ta unistus nii lähedal 
olevat, et paistis piisavat käe sirutamisest. Ta ei teadnud, et see on ta selja taha jäänud, kuhugi tolle suurlinna 

tagusesse päratusse tumedasse kaugusesse, kus öise taeva all laiuvad vabariigi pimedad väljad.”

f. scott fitzgerald, the Great Gatsby, 1925
tõlkinud enn soosaar



Brandon alexander





silas stuBBs

Lõpetas 2006 elmhursti balletikooli suurbritannias. on töötanud balletiartistina suzhou 
balletiteatris hiinas ja alates 2008. aastast vanemuise teatris.

rollid lavastustes: „peeter paan” (koreograaf-lavastaja oksana titova, 2008), „savoy 
ball” (lavastaja Georg malvius, 2008); poiss - „vanamees ja meri” (koreograaf-
lavastaja janek savolainen, 2010), „evita” (lavastaja Georg malvius, 2009); „abba” 
(lavastaja-koreograaf ruslan stepanov, 2011); „Casanova” (lavastaja-koreograaf david 
sonnenbluck, 2011); faun, maur - „petruška pärastlõuna” (koreograaf-lavastaja pontus 
Lidberg, 2010); albert – „Giselle” (koreograaf-lavastaja stanislav fečo, 2007); noormees 
- „uinuv kaunitar” (koreograaf-lavastaja pär isberg, 2008); kiir – „kevade“ (koreograaf-
lavastaja ruslan stepanov, 2009); „Queen” (lavastaja-koreograaf mare tommingas, 
2009), kaa – „mowgli” (koreograaf-lavastaja mare tommingas, 2010); söepõletaja / 
onu sinine/ rotikuningas – „pähklipureja” (koreograaf-lavastaja pär isberg, 2004/2011; 
onegin / Lenski - „onegin” (lavastaja vassili medvedjev, 2007); keiser franz-joseph 
ii - „õhtu straussiga” (lavastaja-koreograaf fabrice Gibert, 2012); „moonlight express“ 
(koreograaf igor barberic, lavastaja mare tommingas, 2012); jean de brienne - 
„raimonda” (lavastaja-koreograaf jelena pankova, 2013)

vanemuises lavastanud:

„Gatsby” (2015) 
„kaunitar ja koletis” (2013)



Emma price ja lawrence massie



Benjamin kyprianos



Yukimi otsuka



tarasina masi ja alan divoux



La Dolce Vita
baLLett nino rota muusikaLe

laVastaja ja korEograaf, Valguskujundaja GiorGio madia (itaaLia)
kostüümikunstnik ja laVastaja assistEnt adriana morteLLiti (itaaLia)

laVakunstnik maarja meeru
VidEokujundaja janek savoLainen

rEpEtiitor fabriCe Gibert 
inspitsiEnt üLLe tinn

EsmaEttEkannE 30.04.2014 rahVusVahElisE tantsupäEVa galal VanEmuisEs

anthony maLoney, kristina markeviCiute, CoLin maGGs, maria enGeL, 
brandon aLexander, raminta rudžionyte, aLain divoux, tarasina masi, 

feneLLa Cook, LawrenCe massie, yukako horita, benjamin kyprianos, emma 
priCe, GeorGe wiLLiams, matteo tonoLo, GeorGia Giboin, matthew jordan, 

kersti kuuse, joshua woodhams, aLiCia neLson

„Ma avastasin, et loojale ei ole tõeliselt tähtis see, mida me kuidagi ähmaselt inspiratsiooniks 
nimetame ja isegi see, mida me püüame öelda, meenutada, kahetseda või mille vastu sõdida. 

Tähtis on ütlemise viis. Kunst on meisterlikkus. Kui soovitakse, võib seda tõlgendada kui 
stiili. Stiil on see, mis ühendab mälestusi või meenutusi, ideoloogiat, tundeid, nostalgiat ja 
aimdusi viisiga, kuidas me neid väljendame. Oluline ei ole mida me ütleme, vaid kuidas me 

seda ütleme.“

federico fellini



„Ma kasvasin üles koos Federico Fellini filmide ja tema fantaasiarikka maailmaga, mis on küllastunud 
omanäolistest tegelastest ja veidratest olukordadest. Vaatasin juba lapsena koos oma perega Fellini 

filmi „La Dolce Vita”, veel päriselt mõistmata seal toimuvat ja samas just lapse tasandilt tegevusest aru 
saades, sest ka autor ise oli ju kõige paremas mõttes nagu suur laps.Legendaarne Itaalia filmirežissöör 

lõi unikaalse nägemuse italianità’st kui omaette meelelaadist. Fellini maailm inspireeris mind looma 
tantsustseenide kogu, mis avaneb vaataja ees nagu lehvik. Kuulsast linateosest ei ole nime saanud 
ainuüksi minu ballett, vaid peale 1959. aasta maailma- esilinastust tekkis lausa standardtermin selle 

ainulaadse tundemaailma nimetamiseks. Nino Rota lõi Fellini maailmale sobiva muusika: siirad tunded 
on segatud peene irooniaga ja tihtipeale kannavad nii sealne huumor kui optimism endas üksjagu 

melanhooliat. Ma lihtsalt kibelesin seda koreograafiasse seadma. 

Ainult tantsule ja teatrile eriomase tunnetusega alustan ma seda kerget ja helget teekonda läbi 
inimhingede maastiku ja mitte ainult selleks, et uurida itaallaste meelelaadi kui universaalset elurõõmu 

väljendust, vaid pigem selleks, et raputada mälestused välja omaenda varrukast.

Mina ei ole selle loo rääkija, kõnelevad minu geenid!”

Giorgio madia





giorgio madia

Lavastaja-koreograaf

õppis milanos, La scala balletikoolis ja alustas oma karjääri La scala balletikompaniis. 
Giorgio madia on olnud solist maurice béjart’i trupis, pennsylavania, milwaukee,  
san francisco, aterballetto ja Zürichi balletitruppides. ta osales mõne aasta jooksul 
rudolf nurejevi suurel hüvastijätuturneel ning tantsis nurejeviga koos kahes duetis. 

1997. aastal lõpetas Giorgio oma tantsijakarjääri, töötas balletiõpetajana ja oli 
balletijuhiks toscana balletis ning berliini koomilises ooperis. on töötanud ka poolas, 
Łódźis, teatr wielki balleti kunstilise juhina, lisaks olnud viini rahvaooperi balletijuht ja 
peakoreograaf.

Giorgio madia kunstilise stiili parimad osad – musikaalsus, huumor, hea inimestetaju 
ja tugev tantsuline kujund – on leidnud väljenduse lavastajatöös. alates 1995. aastast 
on madia oma lavastustele koreograafiks. tema laiapõhjalise repertuaari hulgas on 
nii suuri klassikateoseid – näiteks „Luikede järv“ ja „pähklipureja“ – kui ka hulganisti 
autoriloomingut. ta on lavastanud offenbachi ooperi „hoffmani lood“, rameau’ 
barokkooperi „La Guirlande Zéphyre”, bocki muusikali „viiuldaja katusel“, Glucki ooper-
balleti „orpheus ja euridyke“ ning hiljuti ka ashmani ja menkeni muusikali „väike 
õuduste pood“.

Giorgio madia on koostööd teinud berliini riigiballetiga, viini kammerooperiga, 
Leipsigi ooperiga, dresdeni riigioperetiga, milano balletiga, rooma balletiga ja 
balletikompaniidega wrocławis ja Łódźis (poola). mitmel aastal on madia lavastanud 
ja loonud koreograafia maailmakuulsale heategevusballile „elu ball“ (Life ball) viinis. 
Lisaks on ta kümme aastat olnud austrias mörbischis toimuva kuulsa operetifestivali 
peakoreograaf.





tarasina masi ja anthony maloney





teatrijuht toomas peterson
muusikajuht paul mägi

Balletijuht mare tommingas
draamajuht tiit palu

lavastusala juht rait randoja
lavameistrid mart visnapuu, imre toomeoks, koit visnapuu, sergei kornev, karl künnapuu
dekoratsiooniala aarne hansalu, marika raudam, ain austa, innari toome, andres Lindok, 
terje kiho, Leenamari pirn, sirje kolpakova, aleksandr karzubov, indrek ots, eino reinapu, 

mart raja, arvo Lippin, katrin nigumann, tarvo vassil
kostüümiala ivika jõesaar, Liisi ess, ruth rehme-rähni, külli kukk, edith ütt, ivi vels, 

heli kruuse, Luule Luht, tia nuka, kaire arujõe, riin palumets, irina medvedeva, valentina 
kalvik, inkeri orasmaa, daisy tiikoja, elli nöps, anneli vassar, marit reinmets, natalja 

malinen, juta reben, mati Laas, malle värno, henn Laidvee
riietusala anu kõiv

grimm ja soengud maarja Lõbu, mare Lehtpuu, madli uibukant, erle vannus,
olga belokon, kairi Laur, janika kolju, rutt Laikask

rekvisiidiala angelika aun, riin tammiste
Valgustusala andres sarv, tõnu eimra, tõnis järs, kaspar aus, villu adamson, 

andrus treier, madis fuchs, tauri kötsi
heli- ja videoala andreas kangur
kava kujundanud andra seepter

kava koostanud kai rohejärv
fotod silas stubbs, juri seredenko





Vanemuise teatri 
toetaja



kinema
Omade ja võõraste vahel



Emakeelne kultuur on hindamatu väärtus.

30. detsembril 2006 asutasime vanemuise fondi, et hoida ja toetada eesti teatrikunsti.
Lubame hea seista fondi käekäigu eest

olga aasav, kalev kase, mart avarmaa, tartu linn

vanemuise fond on loodud teatri töötajate erialase arengu ja koolituse toetuseks.
fondi on võimalik teha annetusi:

sa tartu kultuurkapital /  seb pank 10102052050006 / sampo pank 334408570002
märksõna: vanemuise fond

Vanemuise fond tänab: 
olga aasavit, mart avarmaad, alar kroodot, kalev kaset, mati kermast, eero timmermanni, 

tartu linna, vanemuise advendikontserdil annetajaid.

as GiGa on vanemuise sümfooniaorkestri kassitoome tasuta suvekontserdi peasponsor.

Ametlik hotellipartner TallinnasAmetlik hotellipartner TartusAmetlik hotellipartner Tartus

AASTA TOETAJA AASTA TOETAJA AMETLIK AUTOPARTNERAASTA TOETAJA
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