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  Kunin-
ganna Eliza-
beth II-lt 
teenetemär-
gi pälvinud 
Age Oks ja 
Toomas Edur 
Buckinghami 
palees 2010. 
aastal.

  Balleti-
tantsijate tü-
tar Elizabeth 
huvitub ema 
Age sõnutsi 

laulmisest. 
Erakogu

  Anke Pik-
ner on kand-
nud lõuendi-
le balleti-
maailma, 
maal „Ara-
besque” ku-
jutab tema 
vanemat 
õde Aget.

Tahan, et tütar leiaks ja valiks 
selle, mis talle meeldib, mida 
ta armastab, tahab teha.

gin enda seisukohalt. Baleriinil ei ole 
pikka pidu võrreldes näiteks ooperi-
lauljaga. Number üks on füüsis, mil-
lel on oma elu, see ongi võib-olla see 
võti, et kes kuidas on loodud ja suu-
dab kauem tippvormis püsida. Usun, 
et baleriini karjäär sõltubki sellest. 
Ja loomulikult psühholoogiline 
pool: üks on valmis ise selle otsuse 
võtma, teisel on raskusi lahtilaskmi-
sega, et lavalt lahkuda.

Minul ei olnud just keeruline sel-
list otsust teha, pikaajalised traumad 
andsid tunda. Tajusin, et ma ei suu-
da iseendaga võidelda, et see ei ole 
enam see, kui ei saa päeva lõpuks 
raske töö tulemust laval nautida. 
See oli üks põhjusi, miks ma selle  
otsuse tegin. Teine oli soov kindlas-
ti emaks saada, sest lapsesaamine oli 
veninud karjääri lõppu.

Kas tahate, et teie tütrest 
Elizabethist saaks baleriin? 
Muide, kas tema nimi on ku-
ninganna auks pandud?
Tütre nimi ei ole konkreetselt kunin-
gannaga seotud, pigem Inglismaa-
ga. See nimi on meile alati meeldi-
nud ja laps sai eostatud Inglismaal 
ja oli tunne, et see nimi on õige.

Tahan, et tütar leiaks ja valiks 
selle, mis talle meeldib, mida ta ar-
mastab, tahab teha. Baleriiniks saa-
mine ei ole eesmärk. Elizabeth läheb 

sügisel kooli. Ta on väga artistlik 
laps, talle meeldib laulda ja esineda.

Kuidas suhtute president Ilve-
se loosunglikku kutsesse “Ta-
lendid koju!”?
Kogu see kampaania oli samal ajal, 
kui me Inglismaalt tagasi tulime. 
Aga me ei tulnud “Talendid koju!” 
pärast. Meie naasmise määras see, 
et Toomas nimetati Estonia rahvus-
balleti kunstiliseks juhiks ja mina 
teadsin, et lõpetan tantsimise. Meil 
oli alati plaan ja tahe tagasi tulla ja 
see võimalus avanes õigel ajal.

Kus on teie turvapaik?
Tunnen ennast hästi ema-isa maa-
kodus. Seal, Tihemetsa lähedal, elab 
mu vend perega. Lapsepõlvekodu on 
mulle nagu pühapaik.

Millist kirjandust eelistate?
Huvitun psühholoogilisest kirjandu-
sest. Vahepeal võtsin aja maha, elu 
on muutunud. Sellepärast olen sel-
liste teemade vastu huvi tundnud, 
lugenud, analüüsinud.

Teist Toomas Eduriga on mee-
dias loodud muinasjutulise 
artistipaari kuvand ja ikkagi 
jooksis teie vahelt läbi must 
kass. Miks?
Elu on ... ettearvamatu. Rohkem ma 
meie suhteid ei kommenteeri. 

Kui vaatate balletietendust, 
kas suudate seda teha nii, et 
professionaalne pilk ega mõt-
ted segama ei hakka?
Olen ikka pigem proff. Aga kui on 
väga hästi tantsitud etendus, siis 

võib-olla iseenesest muutudki tava-
liseks vaatajaks. Kui midagi ei häiri 
ega torka silma. Kui midagi on     
natukene teisiti, märkan seda kohe.

Olen repetiitor, minu töö on     
juhendada, õpetada ja korrigeerida, 
mida keegi teeb, ette valmistada    
lava etenduseks. 

Paratamatult vaatan profi pil-
guga, kas artistid tantsivad veen-
valt, täidavad oma eesmärke ja    
kuidas see publikule välja pais-   
tab.

Mida tähendab teile ooperi- ja 
balletiteater Estonia?
Minu karjäär sai alguse Estonia la-
val ja kuigi pole õnnestunud tantsi-
da siin nii palju etendusi nagu mu-
jal maailmas, jääb see maja mulle 
koduteatriks.


