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Täitsa hea etendus!

pureda, kui ta mind selles ei näe? Aga ma ei andnud alla ja
küllap ta teadis seda.
Nüüdseks on „Leedit” Estonias 13 aasta jooksul mänKui mõtlen Endrikule, siis tunnen ennast kuidagi välgitud pea 150 etendust. Kaks aastat tagasi, kui tähistasijavalituna, Endriku poolt väljavalituna. See äratundmime sellega Endriku 80 aasta juubelit, ütles ta pärast lõpp
ne ei jõudnud minuni kohe, vaid aastaid pärast meie
akordi: „Mul ei ole ühtegi märkust. Täitsa hea etendus.”
esimest kohtumist (praegu ei meenugi, oli see muusi2008. aastal toimus omalaadne sündmus: Eduard Vilkaakadeemias, kus Endrik meid pool aastat õpetas, või
,l
René Soom de „Mahtra sõja” avalik ettelugemine, mille lavastas Endrik.
Bel-Etage’i teatri etenduse „Kit-Kat Kabaree” lavastusprooMõelda vaid, ligi 20 tundi „Mahtra sõda”, mille ettelugemine toivides). Kui Endrik hakkas Estonias lavastama „Vargamäe tõde ja
mus ajaloolise Eeru aida lävepakul. Vabatahtlikud pluss viis kutselist
õigust” ja mind nähti Jussi rollis (ei tea nüüd, oli see lavastaja, helinäitlejat: Elle Kull, Tõnu Aav, Liina Tennosaar, Priit Volmer ja René
looja või teatri visioon), siis julgesin kollanokana ennast juba tema
Soom. Kuidagi tõstetuna mõjus see sündmus ja mina selles.
artistiks pidada. Sain üsna kähku aru, et mul on ikka veel kõvasti
Kui Endrik kutsus mind oma 75 aasta juubelile Estonia talvekasvuruumi.
aeda, siis tundsin end tema sõprade, kaasteeliste ja lähedaste kesJa Endrik hakkaski mind kasvatama. Artistiks, loojaks, kes peab
kel tõesti koduselt. On olnud tõeliselt suur privileeg pidada ennast
loomeprotsesside valude ja võlude kiuste jääma kindlaks (nii endale
tema kasvandikuks ja üheks ahelaks tema aukartustäratavalt tugekui ka lavastajale), olema valmis kompromissideks ja mitte alla andvas inimketis. Ja see kett ei katke, vaid omandab järjest võimsamaid
ma. Meenub eredalt „Minu veetleva leedi” prooviperiood, mil üsna
ebamaiseid helke.
tihti garderoobi peeglilt küsisin: miks ta andis Higginsi rolli mulle
au
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Ago-Endrik Kerget
on meenutatud
kui kindlakäelist,
ent alati heatahtlikku lavastajat.

Tundis end kodus igas žanris
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Esimest korda kohtus
Endrik oma USA-s
elava poolõega
2015. aastal Tallinnas.
FOTO: KRISTJAN LEPP

Teda on meenutatud kui kindlakäelist, ent alati heatahtlikku lavastajat. Aarne Üksküla ütles 2005. aastal saates „Tuleb tuttav ette”, et
Ago-Endrik Kerge „proovide käigus polnud ülearust mula”. Tema tehtud märkused olid selged ja täpsed. „Ta oli harjunud tegema koos
Kipsi ja Krjukoviga, kes mõistsid teda poolelt
sõnalt. Mulle see istub, näitleja mõtleb ise ka
natuke,” ütles Üksküla toona. Nii Urmas Kibuspuu kui ka Jüri Krjukov õppisid koos Endrikuga lavakunstikateedri kuulsas 7. lennus.

astus ta lavakunstikateedrisse. Kuigi talle meeldis naljatades öelda, et just naiste üles viskamine aitas tal hilisemas elus heas vormis püsida,
teadis ta, et tantsijakarjäär ei saa kesta igavesti. Pärast teatrikooli lõpetamist lavastas Endrik nii sõnateatris, ooperis kui ka televisioonis.
Eelmisel nädalal sai teleteatritüki „Pisuhänna”
eetrisse jõudmisest 40 aastat. Järgmisel aastal
täitub sama ümmargune sünnipäev „Kuulsuse
narridel”, ülejärgmisel „Tabamata imel”...
„Teatrikunst on ainult tänases päevas,
homme-ülehomme sellest keegi midagi ei mäleta ja kui vaatad vanu asju, siis nad tunduvad
pisut imelikud. Aga mõnede tööde suhtes vaatan, et see kõlbab täiesti ka täna. Kas ka homme?” meenutas Endrik „Tähelaevas” 2011. aastal. Tundub, et kõlbab küll, sest toonase teleteatri kaudu levinud tsitaadid (kasvõi „Kord
Vestmann all ja Piibeleht peal”) on saanud
folkloori osaks.

Kerge huumor ja eneseiroonia. Endriku kohta saab öelda: kirglikult elatud elu. Balleti
solist, näitleja, lavastaja ja peanäitejuht. Ta
jõudis töötada Estonias, Draamateatris, Vanemuises, Eesti Televisioonis, Leningrad Music
Hallis, Viru varietees ja isegi riigikogus. Seiklusliku elu tipuks leidis ta 2013. aastal USA-s elava poolõe Ene, kes töötas pikalt ABC telesaadete produtsendina. Esimest korda kohtusid nad
2015. aastal Tallinnas. Õde-venda suhtlesid tihedalt ja kohtusid veel mitu korda.
Endrik suhtus enda karjääri ja elukäiku
kerge huumori ja tervisliku eneseirooniaga. Oli
tegude inimene ja elas täiega. Ja tõelise meistrina ei reetnud ta kõiki oma saladusi ega trüginud poodiumile. Endrik läks läbi elu sirge seljaga ega vaimustunud igast tühjast-tähjast. Ta
suhtus elu keerdkäikudesse mõistvalt ja keskendus olulisele.
Endriku põnevast elust saaks kirjutada
mitu raamatut. Küllap valmibki tema elust kunagi mõni teos.

Eesti-aegse kasvatusega härrasmees
Oleme teatris ja elus palju koos na, aga oma mõtteid võis ikka
mõelda.
olnud. Endriku tädi ja minu
Endrik oli balletikoolist saaema töötasid 1940-ndatel koos
nud karmi distsipliini. Ta
ajakirjas Eesti Naine. Mäoli enese vastu nõudletan, et ükskord tõslik, samuti teiste vastis Ago-Endrik mind
tu, ent väga hea
kapi otsa, ütles, et
huumorimeelega.
hüppa alla, ja püüKasvatusest ja lasdis kinni.
tetoast oleneb ikka
Selle põlvkonna
palju. Endriku härinimesed olid kõik
it rasmehelikkus oli nii
esimese Eesti aegse
ä
n
Mari Lill,
loomulik ja iseenesestkasvatusega. Endrik oli
mõistetav, mitte selline, et
samuti äärmiselt heade ma„kui teen ukse lahti, siis saan
neeridega, väga viisakas ja võneiukese endale”.
luv. Lavastajana võis ta muiLapsepõlves me nii paldugi ka kuri olla ja häält tõsta,
ju kokku ei puutunud, sest
aga tollal käis see nagu asja
kuueaastane vanusevahe tunjuurde ja polnud kunagi ilmadus tollal tohutu suur. Aga hilasjata, ikka põhjusega.
jem teatris puutusime muiduEsimese Eesti aegsetel inigi rohkem kokku. Nagu Elle
mestel lõigati elu ju nooruses
Kull, tegi ta enda kulul igasuläbi. Ikkagi mäletan, et mul oli
gust nalja. On väga hea omailus lapsepõlv. Sirgjoonelisus ja
dus osata enda üle naerda. Mu
sirgeselgsus oma olekus, mõema ütles: „Tähtis pole see, mis
tetes ja suhtumises on meie
sinuga juhtub, vaid see, kuidas
põlvkonnale kodust kaasa tulsa sellesse suhtud.”
nud. Kõike ei saanud kirja panlej
a

Ago-Endrik Kerge
1960-ndatel balletiproovis
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seda meisterlikult. Kahtlemata tundis ta
Endrik oli minu jaoks kõige paremas mõtennast kodus igas žanris, aga pole
tes vana kooli härrasmees ja lavastapalju lavastajaid, kes ka muuja. Mäletan üht tema märkust, kui
sikateatri omapärast aru saa„Minu veetleva leedi” proov toivad, seda tunnevad ja muusikat
mus pärast vabariigi aastapäeusaldavad. Ago-Endrik Kerge oli
va, mida nagu tavaliselt televiisoselline lavastaja. Võiks öelda,
rist üle kanti. Ta ütles midagi
et Endriku lavastused olid tema
sellist, et naisterahvast ei viida kunagi tantsuplatsile, vaid palutakse. riit
er moodi klassikalised ja misanstseeV
op
Ole sa või president ja olgu tegu kasvõi olmer, o nid kohati tantsulised.
Mul on hea meel, et saime Endriku 80
tüütu avavalsikohustusega.
aasta juubelit tähistada Estonias „Minu
Olen õnnelik ja tänulik, et mul oli võiveetleva leediga”. Et ta tuli kohale, vaatas,
malik viies-kuues tema lavastatud tükis
muigas ja loodetavasti tundis sellest kõikaasa teha. Ta andis meile Eesti muusikagest rõõmu. Endriku lavastatud muusikal
ja teatriakadeemias ühe aasta ooperiklasesietendus 2008. aastal ja on jõudnud
si ja kuna töötasin samal ajal juba Estonia
147. etenduseni.
ooperikooris, siis siia lavastama tulles paPaljud osatäitjad on vahetunud, aga
nustas ta tihti noortele. Temas olid ühensellest hoolimata pole lavastus lagunenud,
datud nii lavastaja, kellel oli oma stiil, kui
püsib kenasti koos ja loodetavasti rõõmuska näitejuht, kes küll andis sulle aega oma
tab publikut edaspidigi. Kerge kvaliteedirollis sipelda ja otsida, aga kui ikka üldse
märk, kas pole?
enam edasi ei saanud, mängis ette ja tegi

