Orkestriks piisab kahest kehast
Anu Jürisson
KULTUURITOIMETAJA

26. märts 2021, 0:01

Külli Roosna ja Kenneth Flak püüavad oma lavastusega “Two Body Orchestra” Eesti teatriaasta tantsuauhinda. FOTO: Kris Moor

Kahe keha võit orkestri mastaapsuse, au ja suursugususe üle. Just sellise iseloomustusega on
Pärnus elav ja toimetav Eesti-Norra koreograa>paar Külli Roosna ja Kenneth Flak nomineeritud
homme väljakuulutatavale Eesti teatriliidu tantsuauhinnale ja seda juba kolmandat korda.
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Oma kontserdi-tantsulavastusega “Two Body Orchestra” (“Kahe keha orkester”) nad lukku läinud
maailma tõttu mullu kuigi palju üles astuda ei jõudnudki, sest paljud publikuga kohtumised,
sealhulgas Norras ja Soomes, jäid ära. Aga nad loodavad, et see veel õnnestub.
Lavastus sai tõuke erilistes tingimustes. Kui aasta tagasi märtsis hakkas koroona Euroopas levima
nagu kulutuli ja riigid oma piire kiirkorras sulgema asusid, juhtusid Roosna ja Flak olema Norras.
Lennukiga nad enam Eestisse tagasi poleks saanud ja võrreldes praegusega oli märksa enam
teadmatust ja hirmu. Poodi minna ei tohtinud, samas avanes neil võimalus kasutada kahekesi
harjutamiseks kohaliku teatri saali. Veidi kõhedalt mõjuv külm teatrimaja, kus kedagi peale nende ei
olnud, oli ideaalne eraldatud paik, kus tegelda loomega ajal, mil ülejäänud maailm oli pea peale
pööratud.

Hästi tore on just see, kui meie isiklikud impulsid ja mõtted
tekitavad suuremaid laineid või loovad tähendusi laiemal
väljal.
Külli Roosna
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“Ühel hetkel mõtlesime, et mis me siin ikka passime, kasutame seda pinget kunsti tegemiseks,”
rääkis Roosna. “Hakkasime tegema selle lavastuse raames lühikesi sketše, kus liikumissensorite
abil ühendasime mingi liikumise mustri ja heli, ja see kandis meid sellest raskest ajast läbi.”
Tantsukunstnike paar on oma esitustes varemgi kasutanud käte või jalgade külge pandud sensoreid

ja teevad seda siingi. Sensorid registreerivad keha liikumise ja tõlgivad selle arvutiprogrammi abil
heliks. Kuna heli tekib tantsijate kehade liikumisest, eeldab see nende alalist valmisolekut
improvisatsiooniks. Sellest ka kontserdi-tantsulavastuse nimetus.
Teisalt viitab kontserdile sõna “orkester”, mille algne tähendus (kreeka keeles orchestra) oli hoopis
antiikteatri eeslava, kus oma etteasteid tegid tantsijadki. Alles hiljem omandas sõna meie
traditsioonis muusikaorkestri tähenduse. Nii on see viide ühtaegu muusikalegi.
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“Orkester ei ole ainult harmoonia. See on ka koostöö, potentsiaali ja kokkupõrgete kogum, kus on
oluline osa improvisatsioonil,” jätkas Flak.
Inimkeha oma paljude tahkudega on samuti nagu orkester.
“Ühe keha kohta on raske öelda, et see olen lihtsalt mina. Meie kehad koosnevad süsteemidest, mis
suhestuvad üksteisega, selles on terve hulk komponente. Orkester sobib hästi metafoorina selleski
mõttes, et kui üks keha on juba hulk, siis kaks on eriti suur orkester koos,” selgitas Roosna.
JÄRGMINE LUGU

Ühe keha kohta on raske öelda, et see olen lihtsalt mina.
Külli Roosna

“Tavaliselt, kui sa kaasad projekti ka teisi tantsijaid, palju inimesi, siis sa hakkad juba tegelema
inimestevaheliste suhetega. Aga siin oli just tehnoloogia ja inimese suhe fookuses. Tundsime
vajadust minna sügavuti liikumisse meie endi vahel ja meil oli siin selleks ruumi,” kõrvutas ta.
Kui sa tõstad oma kätt ja sellele järgneb helivaste, on see hästi võimas füüsiline kogemus. Sinu
liikumine on justkui suurem ja laiem, kui oled harjunud. Sensorite abil muutub heli osaks liigutusest:
samamoodi nagu suud liigutades kõlab mingi sõna, heli ja tekib tähendus, mida võib-olla inimesed
mõistavad või siis mõistavad valesti. Ja siis see sõna hakkab omakorda liigutama vastuvõtjat
sisemiselt, tekitama mõtteid, looma igasuguseid kujutluspilte.
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“Meile on alati hästi huvitav olnud nende piiride hägustamine, kust lõpeb minu liigutus ja algab heli.
Kui sa räägid, su keha kõigepealt liigub ja siis helilaine järgneb sellele. Ja heli on ka ju liikumine
jällegi, selles mõttes me näeme liikumist igal pool. Sellel nagu polegi algust ega lõppu, mistõttu
kerkib see meil ikka ja jälle üles,” selgitas Roosna.
Teatriaasta tantsuauhinna nelja nominendi hulka jõudmise kohta märkis tantsupaar, et nad on väga
rõõmsad selle üle, et neid on märgatud.
“Oleme viimasel ajal ju kahekesi tööd teinud ja hästi tore on just see, kui meie isiklikud impulsid ja
mõtted ikkagi tekitavad suuremaid laineid või loovad tähendusi laiemal väljal,” lausus Roosna.
“Samal ajal ei saa tunnustus olla motivatsioon selle tegemiseks. Motivatsioon peab alati tulema
tööst endast ja siis sealt saab tulla märkamine,” lisas Flak. “Esimene reegel: ära mängi publikuga
tunnustuse, vaid ikka selle pärast, mis sinu sees on. Ja kui sa oled võimalikult tõepärane, võib
järgneda tunnustuski.”
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