Ei paista õit, ei haljast oksa; ükski lind ei laula, vaid on peidus. Küllap ta paneb imeks, et minu
kaunis päike on minust eemal.
Villanella „Né fior si vede“ (Da Nola 1570). Laulu tekst parafraseerib kohati Ariosto
värsse „Raevunud Orlandost“, kus Bradamante kasutab talve lahusoleku metafoorina.

Laupäeval, 8. aprillil kell 17.00
Rakvere Rahvamajas

„Villanella“ ehk „Külatants/-laul“ (teadmata autori tants „Il Ballarinos“). Oma lineaarse
liikumise ja pooltevahetustega meenutab ta kohati lausa sada aastat vanemaid tantse.
Galjard „Zorzi“ (anon, Fitzwilliami käsikiri, 1520). Koreograafia ülesehitus on
inspireeritud Battistino „Pavana Matthei“ galjardiosast ning Chigi käsikirjas ja
mitmes trükitud õpikus kirjeldatud tordiglione’dest, mis on kõik väga sarnase
struktuuriga: partnerid esitavad üksteisele soolosid ning nende eel, vahel ja järel
keerutavad omavahel.
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Tänane kontsert on kokku pandud tantsudest, mis olid vanad juba 16. sajandi tähtsate
tantsuraamatute trükkimise ajaks: osa on ühes vanimas, Roomas tegutsenud Fabritio
Caroso 1581. aasta „Il Ballarino“ nimelises õpikus üles tähendatud „teadmata autori
tantsuna“ või varasemate põlvkondade meistrite loominguna (eriti tihti kellegi salapärase
Battistino tantsudena, kellest pole suurt midagi teada peale selle, et tema tantsud on
pühendatud varasema põlvkonna daamidele kui need, kellele pühendas oma tantse
Caroso ise); osa on kirjeldatud veel varasemates käsikirjades – inimeste tantsumärkmetes
või kirjavahetuses; ja osa mõlemas, mitmekümneaastase vahega, mis näitab, kui hästi
need tantsud ajaproovile vastu pidasid.

„Pavana Matthei“ pavaaniosa (meister Battistino tants Fabritio Caroso tantsuõpikust
„Il Ballarino“, 1581). Originaaltants oli süit, mis sisaldas ka hüppetantsu galjardi;
meie kasutame pavaani intrada ehk sisenemisprotsessioonina.
„Spagnoletta“ ehk „Hispaania tants/laul“ (teadmata autori tants „Il Ballarinos“) on
üks paljudest spagnoletta-nimelistest tantsudest. Nagu nimigi näitab, olid need pärit
Hispaaniast, või vähemalt usuti neid sealt pärinevat. Neil kõigil on enam-vähem sama
muusika, erinevused on ainult variatsioonides; kõigis spagnoletta’des liiguvad tantsijad
üksteise ümber ning tantsus on selgelt eristatav refrään. Sajandi keskpaigast pärit
Chigi käsikirjas on väga sarnane spagnoletta-kirjeldus, mis näitab, et Caroso märkis
tõepoolest üles ehtsat pärimust.

refräänitaoline lühike vahefiguur. Chigi käsikirja variant oleks justkui kirjutatud
üheleainsale paarile, kuni järsku öeldakse keset tantsu, et tantsijad kätlevad ja teevad
seda kaheksa korda, mis ilmselt viitab suuremale arvule. See on vanim teadaolev
contrapasso; hilisemates tantsuõpikutes ilmub neid veel rohkesti.
„Bassa Toscana“ (Battistino tants „Il Ballarinos“). 16. sajandi Itaalia bassa (ehk „madal“,
tähendab, ilma hüpeteta tants) käis alati komplektis alta ehk „kõrge“, tähendab,
kiirema ja hüplikuma tantsuga. „Bassa Toscana“ paistab teiste hulgas silma oma
mängleva karakteri ja tempomuutustega.
„Pass’ e mezzo“ ehk „Poolteist sammu“ (teadmata autori tants „Il Ballarinos“). Selle
nimega koreograafiad on variatsioonitantsud, kus partnerid esitavad vaheldumisi
soolosid; kuni üks partner soleerib, jalutab teine tema ees edasi-tagasi. Meeste ja
naiste variatsioonid on äärmiselt erinevad – meeste omad keerulised ja kiired, naiste
omad aeglased ja väärikad, nii et mehe „jalutamine“ võib osutuda isegi energilisemaks
kui naise soolo. Tõenäoliselt oli tegemist improvisatsioonilise žanriga, kus tantsus
oli kokku lepitud ainult põhiehitus, muusikas akordijärgnevus, ja nii tantsijad kui ka
muusikud tegid oma variatsioonid käigu pealt ise.
„La caccia“ ehk „Tagaajamine“ (teadmata autori tants Cristiano Lamberti kirjas
Antonio Serguidile, 1559). Tantsujuhised on üldsõnalised, juttu on rohkem
figuuridest kui konkreetsetest sammudest, muusikat kirjas ei ole. Kuna sama
tüüpi tantse on hiljem trükitud mitu tükki – nii „Il Ballarinos“ kui ka Milano
tantsuõpetaja Cesare Negri „Le gratie d’amores“ (1602), laenasime neist ühe –
„Chiaranzana“ („Chiarentana provintsi tants“) – muusika, mis põhineb levinud
romanesca-teemal. See tuleb vast tuttav ette ka tänapäeva inimesele: üks romanesca on
nimelt „Greensleeves“. Sisuliselt on see justkui pass’e mezzo muusika, ainult teises
meetrumis.

Kunagi nuttis mu süda alati ja vaevas mind – üksnes seepärast, et armastas seda, kes tõi mulle
valu. Kuid nüüd lähen ma ja laulan: enam ei põle ma nagu enne.
Villanella „Un temp’ogn’hor piangeva“ (Giovanni Domenico Da Nola kogumikust
„Il Primo Libro Delle Villanelle alla Napolitana“, 1570). Villanellad, nime
poolest külalaulud, ei olnud päris rahvalaulud, vaid rõhutatult arhailises stiilis
seltskonnamuusika (tüüpiline on paralleelkvintide kasutamine, mida peeti
renessanssharmoonias muidu barbaarseks). Da Nola oli üks kuulsamaid varaste
villanellade loojaid.

„Recercada settima sobre tenores italianos“ (Diego Ortiz „Trattado de Glosas“, 1553)
on samuti romanesca-töötlus. Kasutame seda siin partnerivahetusega galjardi jaoks;
tantsu ülesehitus on inspireeritud Caroso „Il ballo del Piantonest“. Paigutasime
selle tagaajamistantsu järele, kuna Negri mainib oma tagaajamistantsu kirjelduses, et
lõpuks tantsitakse natuke „Piantono“ tantsu.

„Contra passo“ ehk „Vastusamm“ (teadmata autori tants Chigi käsikirjast, 16.
sajandi keskpaik). Kõik contrapasso’d on sama muusikaga, tantsijad liiguvad
peamiselt üksteise ümber ja vahetavad sageli kohti; iga natukese aja tagant kordub

„Bassa Pompilia“ (teadmata autori tants „Il Ballarinos“) – järjekordne bassa oma
alta’ga, aga flirtivast „Bassa Toscanast“ hoopis väärikam ja vaoshoitum. Selle tantsu
silmatorkav eripära on tema dialoogiline ülesehitus.
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