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Tänavuse Oscari-gala korraldajatel sei-
sis ees võrdlemisi keerukas ülesanne, 
milliseid kompromisse valida, et üritus 
võimalikult valutult ära teha. Ma pole 
seda projekti paberil näinud, aga tun-
dub, et üheks eesmärgiks oli mõistagi 
püüd vabaneda maskidest, ja teiseks 
säilitada füüsilisus, s.t tuua inimesed 
kohale, lasta neil endil rääkida, taanduda 
ekraanidest ja digilahendustest. Mingil 
põhjusel otsustati lahkuda alates 2002. 
aastast Oscarite kätteandmist võõrus-
tanud Los Angelese Dolby Theatre’ist ja 
valida uueks asukohaks Union Stationi 
raudteejaam. Kuna tänavuse gala lavas-
taja on suur filmifriik, lavastaja Steven 
Soderbergh, siis pole seda valikut raske 
mõista. Union Station on tuntud legen-
daarse võttepaigana, kus on filmitud 
mitmeid olulisi stseene: „Blade Runne-
ris“ muudeti jaam politseijaoskonnaks, 
Brian De Palma „Äraostmatutes“ on see 
hoone aga peaosatäitjaks meeldejäävas 
varitsus- ja tulistamis stseenis, kus üri-
tatakse tabada Al Capone raamatupida-
jat, kui nimetada vaid paari näidet pikas 
nimekirjas. 

Maskidest loobumine tõi kaasa rotee-
ruva publiku – nominendid laudade taga 

vahetusid vastavalt kategooriate välja-
kuulutamisele – ja tavapärane orkester 
oli asendatud DJ-ga (muusikafännidele 
ansamblist The Roots ja telehuvilistele 
saatest „The Jimmy Fallon Show“ tuttav 
Questlove). Algne uudsusärevus asen-
dus aga õige pea lihtsalt igavusega, kui 
selgus, et reorganiseeritud detailidest ja 
tehtud mööndustest mingit uut meele-
lahutusimet ei sünni. 

#oscarrsoboring

Jaamahoone mõjus aurast hoolimata 
esimesest hetkest alates kummaliselt. 
Ümmarguste lauakestega oli üritatud 
võlvkaarte alla luua õdusat äraolemist, 
aga erinevad detailid ei kõlanud lihtsalt 
kokku ja tulemuseks oli reklaamiklubi-
lik anakronism. Ekraanide puudumisel 
toimus kogu info edastamine nominen-
tide ja muu kohta suuliselt, mis tuletas 
valusalt meelde kuldset maksiimi – 
filmikunst on visuaalne kunst. Eraldi 
liigendava meelelahutusliku elemen-
dina on Oscarite tseremoonia juurde 
alati käinud ka parima laulu kategooria 
nominentide korralikult lavastatud esi-
tused. Need olid olemas nüüdki, aga toi-
musid enne tseremooniat, saatena n-ö 
punase vaiba osale. Toredad olid need 

endiselt – tagantjärele tasub kasvõi vaa-
data lauljanna H.E.R.-i lugu „Fight for 
You“ filmist „Juudas ja must messias“,2 
mis meenutas oma militantliku koreo-
graafiaga 1980. aastate Janet Jacksonit, 
ja millel õnnestus veidi hiljem oma 
kategoorias ka Oscar võita –, aga esiteks 
ei saanud need selle eelesitamise tõttu 
piisavalt tähelepanu ja teiseks kadus ka 
nende funktsioon tseremoonia hinge-
tõmbepausi või käiguvahetusena. 

Mida aeg edasi kolmetunnine tsere-
moonia kestis, seda segasemaks muu-
tus Soderberghi taotlus, sest tegelikult 
ei pakutud midagi sellist, mida võinuks 
mingil moel eriliseks pidada. Lavastus-
likust suvalisusest veelgi tüütum oli aga 
see, et Oscari-galast oli seekord saanud 
tõeline sentimentaalse ja moraliseeriva 
habisemise tallermaa. Olukord Amee-
rikas on halb, me saame sellest aru, 
ja ka kogu esile tõstetud probleemide 
pakett oli võrdlemisi Ameerika-keskne: 
koroona järelmõjud, politseivägivald 
jne. Selge see, et kõigil, kes püünele 
pääsesid, oli neis küsimustes oma arva-
mus, aga need ei erinenud teineteisest 
ei esitluslaadi ega sisu poolest mitte 
mingil moel. Siinkohal tuli eriti terav 
nappus kätte õhtujuhist, kes oleks pida-
nud sentimentaalsust mõne ajakohase 

humoorika torkega tasakaalustama, aga 
selle puudumisel voolas kogu show oma-
soodu koos pisarajõega allavoolu. Kokku-
võttes polnud kohal kedagi, kellel oleks 
stsenaarselt valmis ka n-ö suur kaar, 
mis ulatuks üle kogu tseremoonia, kui 
nüüd muusikaline kujundus välja arvata 
(kuigi ka loovalikud panid kohati arusaa-
matuses pead kratsima), ja polnud just-
kui kedagi, kes oleks selle õhtupooliku 
eest vastutuse võtnud. Paradoksaalsena 
mõjus omakorda see, et Ameerika-kesk-
sete probleemide lahkamise foonil läk-
sid auhinnad järjest Aasiasse ja Euroo-
passe. Ma pole küll eelmistel aastatel 
sellist statistikat teinud, aga nüüd torkas 
lausa silma, et peaaegu pooled auhinnad 
jagati filmitööstusele väljaspool Ameeri-
kat, või selgelt mitte-Ameerika päritolu 
tegijatele, kes on nüüd end USAs teos-
tama hakanud. Neid on keeruline täp-
selt kokku arvutada, sest paljudes (eriti 
tehnilistes) kategooriates oli Oscari-saa-
jaid enam kui üks, aga domineerisid nii 
võõrapärased nimed kui aktsendid. 

Film ja lavastaja

Iga Oscarite jagamise kõige olulisem 
auhind on kahtlemata parima filmi eest 
antav kuldmehike. 2009. aastal otsustas 

vARIA

Reklaamiklubi vaksali ooteruumis
Oscari-tseremoonia oli kui mäest alla veerev vanker, millel käigupealt rattad ära tulevad, aga mis suutis siiski 
veel langedes teha paar ootamatut anarhistlikku pööret.

Oma 82. eluaastal on meie hulgast on 
lahkunud erakordselt mitmekülgne 
teatrimees Ago-Endrik Kerge, kes suutis 
jätta sügava jälje omamaisesse tantsu-, 
muusika-, sõna- ja teleteatrisse ning fil-
mikunsti.

1939. aastal Tallinnas kultuurihuvili-
ses kodus sündinud Ago-Endrik Kerge esi-
meseks teatrikooliks oli 1959. aastal lõpe-
tatud Tallinna Balletikool, millele järgnes 
enam kui tähelepanuväärne karjäär esi-
tantsijana Estonias. Võrdse vabadusega 
suutis ta end tõestada nii klassikaliste 
ballettide printsirollides (Siegfrid, „Lui-
kede järv“, 1965; Prints, „Pähklipureja“, 
1965; Romeo, „Romeo ja Julia“, 1965) kui ka 
toonaste noorte eesti koreograafide Enn 
Suve (Kurat, „Lugu sõdurist“, 1963; Pere-
mees, „Kratt“, 1966; Don José, „Carmen“, 
1969) ja Mai Murdmaa (Carmelo, „Suur 
võlur – armastus“, 1964) loomingus. Tema 
balletiprintsi välimus ja eriline elegants 
avaldusid eriti ilmekalt tema „hispaania 
rollides“ (Solist, „Bolero“, 1959).

Jõudnud teha oma esimesed tant-
suseaded, mängida filmis („Supernova“, 
1966), töötada solisti ja ballettmeist-
rina toonases Leningradi Music Hallis 
ning tuua välja oma esimese täispika 

balletilavastuse, milleks oli Mati Kuul-
bergi muusikale loodud „Mont Valérien“ 
(Vanemuine, 1972), tegi Kerge 1972. aastal 
kannapöörde sõnateatrisse, asudes Vol-
demar Panso käe all toonase lavakuns-
tikateedri VII lennu ridades omandama 
draamalavastaja ja näitleja kutset. Tema 
esimene sõnalavastus, diplomitöö „Kos-
jasõit“ (1975) tõestas noore lavastaja huu-
morimeelt, musikaalsust, mängulisust ja 
sotsiaalset erksust.

Lavakunstikateedri lõpetamisele järg-
nesid viljakad tööaastad Draamateatris 
(1976–1982), mil sündis mitu meeldejäävat 
ja publikumenukat lavastust  („Kuberneri 
surm“, 1976;  „Noore daami külaskäik“, 
1977; „Saateviga“, 1979; „Peeter Paan“ 1979), 
aga ka tunnustusväärseid näitlejatöid 
(Lemminkäinen, „Kalevala“, 1980). Ent 
veelgi suuremat elevust tekitas 1980. aas-
tate alguses Kerge värskendava tuulehoona 
mõjunud tulek ooperi- ja operetižanrisse, 
seda peaaegu korraga nii Estonias kui ka 
Vanemuises („Sevilla habemeajaja“, 1981; 
„Bastien ja Bastienne“ ning „Teatridirek-
tor,“ 1981; „Savoy ball“, 1982; „Kabaree“, 
1984).

Samasse perioodi paigutub aga ka 
Kerge lavastajaloomingu kõige jäävam ja 

laiemate rahvahulkadeni jõudnud osa, 
telelavastused ja videofilmid, mis põlis-
tasid mitmed eesti kirjandusklassika kul-
lafondi teosed („Pisuhänd“ ja „Kuulsuse 
narrid“, 1982; „Tabamata ime“, 1983; „Püha 
Susanna ehk Meistrite kool“, 1984; „Kahe 
kodu ballaad“, 1986) rahvuslikku ühismällu 
aegumatute, eredate, säravatest näitleja-
töödest laetud ekraanitöödena. Selle kõige 
kõrvale mahtusid veel Kerge kui koreo-
graafi tantsuseaded teiste lavastajate töö-
des, tööd varietees, filmis, raadios.

Aastatel 1986–1992 töötas Kerge Vane-
muise teatris (1987–1990 teatri kunstilise 
juhina), jätkates edukalt oma loometeed 
nii draamalavastajana („Barbarid“,1985; 
„Aeg tulla – aeg minna“, 1986; „Macbeth“, 
1987: „In corpore“, 1989), muusikateatri 
lavastajana („Sugar ehk Džässis ainult 
tüdrukud“, 1988; „Tormide rand“, 1988), 
aga ka näitlejana (Henry Higgins, „Minu 
veetlev leedi“, 1990).

Pärast Vanemuise-aastaid jätkas 
Kerge vabakutselise lavastajana, tuues 
lavale oopereid, operette, muusikale, 
komöödiaid ja draamateoseid Estonias, 
Vanemuises, Vene teatris, Vanalinnastuu-
dios, Tallinna Linnateatris, Pärnu Endlas, 
Eesti Televisioonis ja mitmetes uutes 
vaba- ja väiketruppides. Tema viimaseks 
mastaapsemaks tööks jäi tänaseni män-
gukavas püsiv „Minu veetleva leedi“ lavas-
tus (2008) Rahvusooperis Estonia.

Kerge ligemale saja nimetuseni küün-
diva lavastuste loetelu temaatiline haare 

on piiritu: vene sümbolismiklassikutest 
naerutava estraadini, tõsitraagilisest 
ooperist lõõgastava meelelahutuseni, 
pilavast groteskist süvenenud rahvusklas-
sika mõtestamiseni. Sama avar palett ise-
loomustab ka Kerget kui sugestiivset, isi-
kupärase oleku ja hääletämbriga näitlejat: 
balletiprintsidest lopsakate karakterrolli-
deni, hinnatud seriaalinäitlejast („Õnne 
13“, 2009–2011) oodatud raadio unejutu 
vestjani.

Ago-Endrik Kergele on omistatud 
Eesti NSV teenelise kunstniku (1967) ja 
Eesti NSV rahvakunstniku (1984) auni-
metus. Ta on pälvinud Eesti Teatriliidu 
muusikateatri aastapreemia (1984) ning 
eripreemia (1992). 2001. aastal autasustati 
teda Valgetähe V klassi teenetemärgiga.

Lavastajat, kolleegi, kursusekaaslast, 
õpetajat ning lähedast sõpra jäävad mee-
nutama mitmed teatripõlvkonnad koos 
tänuliku teatripublikuga.

Ago-Endrik Kerge saadetakse ära pererin-
gis.

Kultuuriministeerium
Rahvusooper Estonia
Eesti Draamateater
Vanemuine
Vana Baskini teater
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 
lavakunstikool
Eesti Teatriliit
Eesti Lavastajate ja Dramaturgide 
Liit

Ago-Endrik Kerge  
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