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H
abras, nagu 
portselanist 
on kunagine 
tippbaleriin 
Age Oks, kes 
ulatab tere-
käe Estonia 

valvelauda vastutulnuna. Siin, 
riikliku ooperi- ja balletiteatri  
laval tantsis ta esimest korda 
Tallinna koreograafiakooli õpi-
lasena ja siit alustas lavapartner 
Toomas Eduriga tähelendu maa-
ilmalavadele, viies kauni kunsti 
Inglismaast Jaapanini, Ameeri-
kast Austraaliani. 

Age Oksa pühendumise bal-
letile on maalidel jäädvustanud 
ta noorem õde Anke Pikner 
(Oks) ja tema kui dublandi hääl 
kõlab animafilmis “Baleriin”, 
mille peategelane unistab tant-
simisest, temast saab priima-  
baleriin. Tihemetsa neiu jõudis 
maailmalavadele, oli Inglise rah-
vusliku balleti esitantsija, lõpe-
tas lavakarjääri tipus olles ja töö-
tab Eesti rahvusballeti balleti- 
solistide repetiitorina.    

Mitu paari balletikingi ole-
te läbi tantsinud?
Arvan, et olen sadu paare kingi 
läbi tantsinud. Kui Inglismaale 
läksime, hakkasin kasutama 
sealse firma Freed varvaskingi. 
Need jäidki mulle karjääri lõpu-
ni, sest tundusid kõige mugava-
mad. Suure etenduse puhul, näi-

teks “Luikede järves”, kasutasin 
vahel kaht paari kingi. Aga põhi-
mõtteliselt kulus üheks etendu-
seks paar kingi kindlasti, sest kui 
põhi ja varbaots muutuvad peh-
meks, ei saa nendega enam tant-
sida.

Millal olid varvaskingad 

teie kui artisti jalas laval 
viimast korda?
Viimane etendus oli meil Londo-
nis 2009. aasta juuni lõpus Saint 
Pauli katedraalis, mis on väga 
eriline koht, sest seal tavaliselt 
tantsuetendusi ei toimu. Aga sel-
lel korral ühe festivali raames 
esinesime koos Toomasega ro-
mantilises lühiballetis “Chopi-
niana”. See jäigi meile mõlema-
le viimaseks esinemiseks Inglis-
maal. Sel ajal ootasin juba Eliza-
bethi, nii et laval ei olnud meid 
enam kaks, vaid kolm. 

Teie seos Pärnumaaga on 
väga tugev. Olete sündi-
nud Vändras ja kooli läi-
nud Tihemetsas. Millest al-
gas teie kui maalapse huvi 
balleti vastu?
See huvi oli ema initsiatiiv. Tal 
oli olnud noorena unistus saada 
baleriiniks, aga see soov ei täitu-
nud. Minul ei olnud mingeid eri-
lisi teadmisi tantsu kohta, olin 
maalaps ja kasvasin maal. Ballet-

ti olin näinud ainult televiisorist, 
aga ma ei mäleta, et mul oleks 
selle vastu olnud mingi kirg. 
Ema tahtis, et prooviksin, ja nii-
moodi see teoks saigi.

Olete meenutanud, et käi-
site lapsena vaid varvastel 
ja tädi ärgitas teid Tallinna 
balletikooli minema. Mille-
ga oli teil kümneaastasena 
kõige raskem kohaneda?
See oli päris suur elumuutus. 
Esiteks maalt linna tulek ja küm-
neaastasena elu alustamine in-
ternaatkoolis. See keskkond ja 
koduigatsus oli väikesele lapse-
le raske. Sellel ajal ei olnud ju 
mobiile, isegi helistada ei saa-
nud, kirjutasime ja ootasime, ku-
ni kirjad postiga kohale jõudsid 
ja mitu päeva hiljem vastused 
tulid.

Esimesel aastal oli mulle kõi-
ge raskem just koduigatsus. Loo-
mulikult oli teisigi lapsi, olime 
neljakesi väljastpoolt Tallinna 
esimeses klassis. Mul vedas, et 

4. VEEBRUAR 20176 | INIMENE | Pärnu Postimees

Mitu korda juhtus, et keegi 
küsis: “Mis sinuga on, väike 
tüdruk?”. Vastasin läbi pisa-
rate, et lähen kooli.

Age Oks:
Inglismaale saabudes pidin    
ar  s  na oma nime muutma                                                                            

sain heaks sõbraks Tartu tüdru-
ku Dagmariga (tantsija Dagmar 
Rang-Saal, toim), oleme tema-
ga siiani parimad sõbrannad. 
Usun, et meie sõprus päästis 
mulle kodunt kaugel balletikoo-
li esimese aasta.

See koduigatsus jäi hinge?
Jah. Sellel ajal oli kool laupäe-
valgi, kuus päeva nädalas ja rei-
simine ei olnud lihtne. Tallin-
nast rongiga Pärnusse võttis 
kolm tundi. Laupäeviti pärast 
tunde saime koju sõita, heal ju-
hul paar korda kuus. 

Pärnu jõudsin õhtul kuue 
paiku, ema tuli mulle rongi vas-
tu. Tal oli päris pikk tee tulla, 
sel ajal olid teised teed ja autod 
ja koju jõudsime alles seitsme-
kaheksa paiku ja järgmisel päe-
val neljast hakkas mul juba ta-
gasireis. See tundus kohutavalt 
lühike aeg, mille sain kodus 
veeta, ja tagasiteel Tallinna sai 
vagunis tihtilugu nutetud. Mitu 
korda juhtus, et keegi küsis: 
“Mis sinuga on, väike tüdruk?”. 
Vastasin läbi pisarate, et lähen 
kooli.

Lõpetasite Tallinna koreo-
graafiakooli 1988. aastal 
ja stažeerisite aasta Mosk-
va Suure teatri balletikoo-
lis. Kas see oli tol ajal või-
malus või kohustus?
See oli võimalus. Minu õpetaja 
Tiiu Randviir arvas, et tuleb 
minna. See oli mulle tähtis, kui-
gi oli raske. Mind seal omaks ei 
võetud, olin neile ikkagi välis-
maalane ja mitte just teretul-
nud. Kordasin Moskvas nii-öel-
da viimase kursuse klassi nende 
lõpetajatega ja see oli mulle 
hoopis teine tase ja pingeline 
aeg: suurlinnas ja jälle üksinda. 
Polnud just kerge aasta, aga 
kokkuvõttes tuli suuresti kasuks 
ja sain hea kogemuse. 

Millal saite tuttavaks ja 
hiljem lähedaseks Toomas 
Eduriga?
Tallinna balletikoolis. Erialatun-
dides olid poisid-tüdrukud eral-
di, üldainetes olid vene klass ja 
eesti klass, mina õppisin eesti ja 
Toomas vene klassis. Sellepä-
rast puutusime kokku ainult 

tantsutundides, kui hakati väi-
kesi lapsi koos juhendama. 
Meie esimene professionaalne 
esinemine oli Estonia laval, mi-
na olin 13, Toomas 14 ja Dag-
mar oli ka meiega. 

Aga tõsisem tantsupartner-
lus algas, kui olime 16–17, mei-
le anti võimalus tantsida Enn 
Suve lavastuses “Coppelia” pea-
osas, see oli päris suur asi, et 
koolilapsed said teha pearolli. 
Meid pandi paari ja sellest al-
gaski meie lavapartnerlus, hil-
jem sõprus ja sealt edasi armas-
tus.

Kuidas algas teie tähelend 
maailmalavadele?
Tänu Tiiu Randviirule, kes     
aitas Soome rahvusballeti 
tuttava kaudu kaasa, et 
saaksime minna Ameeri-
kasse rahvusvahelisele 
balletikonkursile ilma, 
et käiksime ennast 
Moskvas kohustus-
likus korras ette 
näitamas. Selle 
konkursiga 
olid teed 
meile lah-

ti. Saime parima paari auhinna 
ja meile tehti eri tööettepane-
kuid. Tiiu soovitusel valisime 
Londoni, tema arvates oli see 
kultuuri keskpunkt ja tundus  
õige paik, kuna English Natio-
nal Balletisse tuli uus kunstiline 
juht, kes meid Ameerikas esine-
mas nägi. Jäime talle kohe sil-
ma ja tema soov oli, et ühinek-
sime sealse trupiga. 

Tollal ei veel mingisugust 
kindlat plaani, kui kauaks Ing-
lismaale jääme. Esialgu oli meil 
aastane leping ja niimoodi järg-

  Publiku ette 
mineku eel tuli 
endale nii-öel-
da viimane lihv 
anda. Valmistu-
mine Musta 
Luigena lavale 
minema.
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