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osades:

ada mcgratH – pole rääkinud sellest ajast peale, kui sai kuueaastaseks. keegi ei 
tea, miks, isegi ta ise mitte. Ta isa sõnul on see sünge salavõime ja päev, mil Ada 
võtab pähe hingamast lakata, jääb ta elu viimaseks. isa poolt tundmatule uus-me-
remaa mehele naiseks antud.

Varsti lähen koos tütrega tema juurde, tema maale. Mu abikaasa ütles, et minu 
sõnatus ei häiri teda. Nii on kirjutatud ja kuulge seda: Issand armastab keeletuid 
lojuseid, miks ei võiks siis ka tema neid armastada. Imelik küll aga mina ise ei pea 
ennast vaikijaks, sest mul on klaver. – maria engel

flora – Ada tütar. Looduslaps. Tugeva, elava karakteriga. Õnnelik. Alati koos ema-
ga. Ta on ainuke, kes valdab ema viipekeelt. – madli mägi (vanemuise Tantsu- ja 
Balletikool)

alIsdaIr stewart– Šotimaalt uus-meremaale välja rännanud kahekümneaastase 
noormehena. kivistunud vaadetega abielule - naise tunded ei ole tema jaoks mida-
gi arvestatavat. Töökas, nõuab sama ka lähikondlastelt. unistab suurest farmist ja 
perest. – samuel lawman / jack traylen

george BaInes – tegeles varajasest noorusest vaalapüügiga, abiellus prostituu-
diga, kellest läks aasta pärast sõbralikult lahku. Lahkus uus-meremaale, tundma-
tusse kohta rahu leidma. rahumeelne ja vaikne. Ta on tätoveeritud maoori kombe 
kohaselt, kuna lävib maooridega ja peab nende tavadest rohkem lugu, kui euroop-
laste omadest. – george willé-williams

morag –  Alisdair Stewarti tädi. lahkus Šotimaalt, et paganatele ristiusku viia.  
kivinenud vaadetega, aga lahke inimene. – janika suurmets

Aeg: 19. sajandi keskpaik

Koht: vihmane ja porine Uus-Meremaa, kus vahel paistis ka päikest.









See romaan puudutas, inspireeris, mõjutas...nii nagu tegelased teineteist 
selles loos. Millist elu pidi elama naine, et olla ühiskondlikult vastuvõetav! Olin 
lummatud Ada köitvast isiksusest - inimesest, kes kuulab südamega, ei valeta 
oma tunnetele ja seeläbi ka kellelegi teisele, isiksusest, kes suutis avada teised 
enda ümber uuest küljest, sellisest, mida nad ise oodata ei osanud...
Täiesti universaalne küsimus igal ajal - kuidas olla see, kes sa oled, 
väärtustada ja armastada ennast ja lasta teistel olla, kes nad on?

Marika Aidla



marIKa aIdla 

Lõpetas 1987. aastal Tallinna Balletikooli. Samast aastast töötab vanemuise teatris. 
Lisaks tantsulavastustele on osalenud ooperi-, opereti-, muusikali- ja sõnalavastustes. 
on teinud tantsuseadeid ja liikumisi lavastustele „päkapikutajad ja kolekoll”, 
„hamlet”, „daamide õnn”, „Lõoke taeva all”, „hercules”, „pühak”, „ruja“, „manon“, 
„orpheus põrgus“, „rehepapp“ jt. vanemuises esietendus 2013 tema tantsulavastus 
„Armastusega, Bess”. 

rolle: tädi pruun (Tšaikovski „pähklipureja“, lav p. isberg), Åse (Griegi „peer Gynt”, 
lav m. Tommingas), Bertha (Adami „Giselle”, lav S. Feco), minna Bernays (pepeljajevi 
„Sigmund & Freud”), valge nõid (Lewise „Lõvi, nõid ja riidekapp”), constanze (mozarti 
„don juan”), kütt (volkonski / Tommingase „väike prints”), naine (orffi „carmina 
Burana”, lav m. Tommingas), madame capuletti (prokofjevi „romeo ja julia”, lav m. 
Tommingas), Lumekuninganna, rooside kuninganna (Tšaikovski „pähklipureja“, lav 
m. Tommingas), Bamby ema (Austeri „Bamby”, lav j. Savolainen), Linda („Exitus”, lav 
d. hartšenko), mercedes (minkuse „Quiteria pulm”, lav v. jansons), Bertalda („undiin”, 
lav d. hartšenko), prostituut (piazzolla „Armastuse tango“, lav m. murdmaa) jpt.





„Inimesed, kes tundsid Ada McGrath’i, jutustasid ikka ja jälle lugu Adast ja tema 
tiibklaverist. Seda ei pajatanud sugugi ainult naised; kõrtsis ja mõisas arutasid seda 
ka mehed – mõned värisedes, teised imestades, kui kaugele armastuse või kire nimel 
ometi võidakse minna. Loos oli midagi vastupandamatut, mis pakkus kõigile põnevust.“

Klaver. Proloog, J. Campion ja K. Pullinger

oma auhinna pälvinud filmis „piano“ lõi režissöör-lavastaja jane campion ainulaadse ja 
mõjusa armastusloo, mis kütkestas miljoneid filmisõpru. romaan, mille jane campion 
koos kate pullingeriga kirjutas, uurib põhjalikumalt lummavaid filmitegelasi ja nende 
saatusi. 

Ada mcGrath saabub tänu sobitatud abielule koos oma üheksa-aastase tütre ja 
klaveriga üheksateistkümnenda sajandi uus-meremaa põlismetsa. Stewart, Ada mees, 
keeldub klaverit kaasa võtmast ning see jäetakse randa. Suutmata klaveri paratamatu 
hävinemisega leppida, sõlmib Ada tehingu tätoveeritud kirjaoskamatu naabri Bainesiga. 
kui Ada rannal klaverit mängib, näeb Baines kuidas ta transformeerub kurnatud, 
tusasest naisest soojaks ja õnnelikuks, ilusaks isikuks. mees mõistab, et tahab seda 
naist veel näha, just seda naist, kes rannal klaverit mängib...

Ada võib klaveri tagasi teenida, kui ta lubab mehel oma mängu ajal teatud asju 
teha. iga klaveritunni eest saab ta ühe musta klahvi tagasi. oma otsusekindlusest 
ja kõigutamatust põlgusest ajendatud Ada satub üha tugevamini komplitseeritud 
emotsionaalsesse ja seksuaalsesse sõltuvusse, mis on märkimisväärne oma naiivse 
kire ja hirmuäratava äärmuslikkuse poolest. 

Ada kummalise abielu põhjused põimuvad Bainesi ja Stewarti minevikuga.
See lugu on imetlusväärne, ent mitte ainult – see on lisaks ka 
tähendusrikas, dramaatiline, üldistav, intensiivne ja unustamatu.



jane campion ja kirjandusklassika ekraniseeringute piiratud võimalused

jane campioni film „klaver“ (The piano; peaosades: holly hunter, harvey keitel, 
Sam neill jt, 1993) püstitab kirjanduse ja kino suhetes mõned huvitavad probleemid. 
Alustuseks võiks märkida, et film sai teatava väljapeetud analüüsiva arvustuse ja seda 
on käsitatud kirjandusliku filmina, ehkki tegelikult ei ole ju tegemist mugandusega. 
Seega kui filmil põhinev romaan aasta hiljem jane campioni ja kate pullingeri 
ühisloominguna ilmus, ei saanud seda käsitada vähem kirjanduslikuna kui filmi 
ennast, nagu film olnuks rohkem romaan kui romaan ise. Filmil põhinev romaan andis 
õigupoolest vastused mõningatele filmist püsima jäänud küsimustele ja kõrvaldas 
mõned selles esinenud kahetähenduslikkused. Seega romaan selgitas (või isegi 
lihtsustas) filmi ja kahtlemata oli just see üks põhjuseid, miks jäi kirjandusteosena 
kriitikute seas peaaegu tähelepanuta. Loomulikult on ebatavaline, et filmi 
peetakse komplekssemaks ja nüansirikkamaks ning see on üldiselt saanud rohkem 
kirjanduskriitikute tähelepanu kui romaan, millega see on seotud.

/…/ campion ise omistas oma filmile „klaver“ konkreetse kirjandusliku põlvnemisloo, 
rääkides erilisest võlast Emily Brontë romaanile „vihurimäe“ (1847). oma intervjuus 
miro Bilbrough’le Austraalia ajakirjas cinema avaldab ta austust Brontële, samuti 
Ameerika luuletajale Emily dickinsonile. campioni jaoks on „vihurimäe“ nagu „võimas 
luule hinge armastusest”, mis oli inspireerivaks eelkäijaks tema üsnagi sarnase 
narratiiviga filmile, milles on juttu igati piiravast kokkuleppeabielust keskklassi kuuluva 
külma kinnisvaraarendajaga, tormilisest armuloost loodusega paremini kooskõlas 
oleva mehega, ja seksuaalsusest, mis on vastukaaluks läbinisti vabastav. mis veelgi 
huvitavam, „vihurimäe“ nõmmede lage maastik oli campioni arvates ideaalselt üle 
kantav filmi tegevuskohta, uus-meremaa läänerannikul asuvale põhjasaarele, justkui 
oleksid Brontë romaan ja tema enda film saanud sünkroonseks.

ken Gelder

„Adaptations: From Text to Screen, Screen to Text”; toimetanud Deborah Cartmell, 
Imelda Whelehan







The piano - j. campion’s and k. pullinger’s novel is remarkably seductive and a fine 
piece of erotic romance writing. it pulls the reader into the setting of mid-19th century 
new zealand, and the inner life of main character Ada mcGrath, who arrives in new 
zealand harbouring a passion for playing her piano, but does not speak. Ada is a 
dedicated pianist, and will do almost anything to get back her piano from one of the 
locals, George Baines. For both Ada mcGrath and George Baines the piano becomes a 
symbol of what they desire, but cannot have:

“Ada began to play. She heard George Baines walk up behind her, the floorboards 
creaking under his weight, and she felt his breath on her neck. he bent low and touched 
her, running his square, callused fingers along the tender length of her underarm. 
She stopped playing, raising her hands to the bare skin of her throat. ‘Two keys’, he 
said, speaking into her ear, escalating the terms of their bargain. Ada played the first 
few notes of a hesitant melody. George Baines rested his hand under Ada’s wrist - so 
narrow, the bones so fine. She played and again his hand lingered along the skin of her 
arm and up into the warm hollow beneath her shoulder. Then he stepped back and 
Ada, listening closely, heard him discard his undershirt, dropping it on the floor.” 

The core elements are just a man who cannot read and write, and woman who cannot 
speak, and a rosewood piano that provides the music that becomes their means of 
communication - and the setting for their seduction. This is about erotica, and not only 
that: it is meaningful, dramatic, sweeping, intense and unforgettable. The interweaving 
of their love affair and the setting of rainy, wild new zealand bush is completely 
convincing and apt.







teatrijuht Toomas peterson 
Balletijuht mare Tommingas 

draamajuht Tiit palu 
lavameistrid veljo rüütli, Aare kiho, hendrik põlluste, keijo Sepp 

dekoratsiooniala marika raudam, mait Sarap, Ain Austa, Terje kiho, Ahto Eller, 
Andres Lindok, Leenamari pirn, Sirje kolpakova, Aleksandr karzubov, indrek ots, mart raja, 

Armin Luik, katrin nigumann, Tarvo vassil 
Kostüümiala ivika jõesaar, Liisi Ess, ruth rehme-rähni, külli kukk, Edith Ütt, ivi vels, 

riin palumets, valentina kalvik, Luule Luht, Tia nuka, Elli nöps, natalja malinen, 
inkeri orasmaa, daisy Tiikoja, kaire Arujõe, heli kruuse, Anneli vassar, marit reinmets, 

olga vilgats, mati Laas, 
malle värno, juta reben, henn Laidvee 

rekvisiitorid kaie uustal, Ave Liivamägi, Angelika Aun, kadri kaur 
riieturid raina varep, Anu kõiv, Eva kõiv 

grimm ja soengud Anne-marie kivioja-noormaa 
valgustajad jaanus moor, madis Fuchs 

Heli indrek Asukül 
Kava kujundanud Andra Seepter 

Kava koostanud kai rohejärv 
fotod janek Savolainen
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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.

Ametlik hotellipartner Tartus Ametlik hotellipartner Tartus Ametlik hotellipartner Tallinnas

Aasta toetajaAasta toetaja Aasta toetaja Ametlik autopartner

AS GiGA on vanemuise Sümfooniaorkestri kassitoome tasuta suvekontserdi peasponsor.
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