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Inglise rahvusballeti eesotsast Eesti
töötukassasse! Age Oks: jah, aga miks mitte!
Priimabaleriin Age Oks (50) tõdes saates "Hommik Anuga", et
aastaid tagasi, pärast töölepingu lõppemist rahvusooper
Estoniaga, võttis ta end arvele töötukassas. "Jah, aga miks mitte,"
sõnas balletikuninganna õlgu kehitades. 
"Eks naisena sa ikka tunned, et oi, nüüd võib-olla on ilusam pool
selja taga," rääkis Age Oks 50ndast eluaastast.  
Saatejuht Anu Välba meenutas, et endine priimabaleriin ja
balletipedagoog Tiiu Randviir viis Age Oksa ja Toomas Eduri omal
ajal Ameerikasse konkursile, kust saigi balletipaari tähelend
alguse. Pärast 19 aastat Inglismaa rahvusballeti esipaariks olemist
naasesid Age Oks ja Toomas Edur Eestisse. Ühtäkki oli aga nende
kooselu läbi ning Age Oks ei suutnud koos endise armastatuga ka
enam koos rahvusooper Estonia katuse all töötada.  
"Ma ei hakka siin midagi rohkem ütlema, et loomulikult see oli väga
raske moment elus. Siis oli minu päikesekiir Elizabeth (Age Oksa
tütar - toim.), kes toetas mind kõige enam. Loomulikult ei ole
lahkuminek lihtne ja töö kaotamine ei ole lihtne," nentis baleriin. 
Anu Välba tsiteeris seepeale Doris Kareva Age Oksast kirjutatud
raamatut "Liblikalend", kus on kirjas, et ta võttis end töötukassasse
arvele. "Age Oks, sina, priimabaleriin, parim, kes Eestil välja panna
on! Kas sa kaalusid eriala muutust ka?" uuris Välba. 
"Jah, kaalusin küll, sest ma ei näinud, mis valikuid mul Eestis
oleks. Kas teater või kool. See oligi selline moment, et mis siis
edasi, kui ma siia jään. Elizabeth läks just kooli, ei oleks olnud hea
mõte hakata tema elu rikkuma ja ikkagi tuli jääda siia," jutustas
Oks ja lisas, et ta mõtles ka oma balletistuudio avamisele. "Aga ma
ei tundud, et see olen mina. Ja siis tuli mulle koolist
tööpakkumine." 
Praeguseks on ta juba mitmendat aastat Tallinna balletikooli
õpetaja. "Mul on väga toredad õpilased ja ma loodan, et minu kui
õpetaja töö jätkub. Elu paneb ise asjad veerema – kas üles või
alla." 
2019. aastal Eesti rahvusballeti kunstilise juhi ameti maha pannud
Toomas Edur (51) ütles toona Eesti Päevalehele antud intervjuus,
et tema ja Age Oksa maailmavaated on alati väga erinevad olnud.
"Lootsin, et aastatega kasvame rohkem kokku. Kahjuks läksime
teineteisest järjest kaugemale. Ehitasime küll aastaid koos
muinasjuttu, aga siis tuli lõpp," tunnistas mees, et Eestis argielu
elades muutus ka nende suhe.  
Toomas Edur leidis uue kallima Estoniast. Ta on koos juba 2008.
aastal Valgevenest koos balletiartistist abikaasaga Eestisse
tantsima tulnud Alena Shkatulaga (36). 
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