
«Teatri puhul on tore, et igaühel on võimalus uuesti jalgratast leiutada»  

Täna tähistab oma 80. sünnipäeva Ago-Endrik Kerge – koreograafiakooli kasvandik ja 

kutselist lavateed Estonia tantsusolistina alustanud mees, kes omandas hiljem 

lavakunstikateedris näitleja ja lavastaja kutse ning on sestpeale toonud välja nii ballette, 

sõnalavastusi, oopereid, operette, muusikale, teleseriaale kui ka tele- ja mängufilme. Meie 

kohtumine leiab aset tema Pirita kodus. 

Minuga samal ajal jõuab kulleriga kohale tellimus kohalikust supermarketist. «Õlut polegi!» 

ütleb Kerge seda avades ühtaegu joviaalselt ja eleegiliselt. Ta selgitab, et armastab tumedat 

Tšehhi õlut, mis praegu müügil hea hinnaga. «Kuidas sa saad jätta võtmata?!» Kuid tema 

abikaasa Elle Kulli eelmisel õhtul koostatud ostunimekirjast on see toode müstilistel 

asjaoludel välja jäänud. Kerge hääles ja hoiakus käib pettumus üllatusest üle – tundub, et see 

ei juhtunud esimest korda. «Ega midagi.» Ta võtab selle episoodi kokku kirjandusklassikast 

tuntud tõdemusega: «Valitsus, mis tõstab õlle hinda, ei püsi.» 

Millise pilguga vaatate sellele segasele ja rahutule ajale, milles me praegu riigi ja 

rahvana elame? 

Mul on seisukoht olemas, kuid ma ei taha seda avalikult kuulutada. Olen teinud elus palju 

lollusi, kuid nüüd on nendega lõpp. Ma ei soovi tegeleda enam millegi muuga, kui elada 

rahulikult ja õnnelikult ning tellida poest neid asju, mida süda lustib ning pensionäri rahakott 

võimaldab. 

Ago-Endrik Kerge eelmisel nädalal oma Pirita kodus. 

Sander Ilvest 

Te olete ilmselt üks Eesti Vabariigi staažikamaid pensionäre – varsti tuleb pool sajandit 

juba ära? 

Jah, ma läksin esimest korda pensionile, kui olin 40-aastane. Endise balletiartistina hakkasin 

1979. aastal saama tantsijapensioni, mis oli tollal 60 rubla. 

Tolle aja standardite järgi peaaegu keskmise palga jagu? 

Jah, aga mitte minu jaoks. Sest balletisolistina olin teatris olnud väga hea palga peal – 

lõpuaegadel teenisin 175 rubla kuus. Rohkem said näiteks Georg Ots ja Tiit Kuusik. Nad olid 

mõlemad NSV Liidu rahvakunstnikud ning neile maksti 500 rubla. 

Balletitantsijate hulgas pole just väga sagedane, et keegi neist vahetab pensionile jäädes 

žanrit ning osutub selles silmapaistvalt edukaks. Peale teie on sellega hakkama saanud 

ainult teie kunagine abikaasa Ülle Ulla ning kaks kunagist kursusevenda 

koreograafiakoolist Sulev Nõmmik ja Väino Aren. Kahte viimast meie kollektiivses 

teatrimälus enam tantsuga peaaegu ei seostatagi. 

Tantsijana oli Nõmmik väga hea koomiliste karakterrollide tegija, Aren oli ideaalne prints. 

Kusjuures Nõmmikul oli ambitsiooni ka kirjamehena. Kui ta 1954. aastal sõjaväest tagasi tuli, 

andis ta oma jutukesi minu kätte, et viiksin need lugemiseks oma emale, kes oli toimetaja. 
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Ma lisaksin siia nimekirja kindlasti ka Udo Väljaotsa, temast kui tantsijast kujunes hiljem 

teatrijuht ja lavastaja, kes tegi nii oopereid kui ka operette, aga näitlejana ta ise ei mänginud. 

Lavakunstikateedri on lõpetanud ka Tiiu Randviir, kes pole minu teada sõnateatris kunagi üles 

astunud. Ta pöördus ikkagi balleti juurde tagasi ning töötas aastakümneid pedagoogi ja 

repetiitorina. 

Millised olid tantsijana teie peamised puudused ja voorused? 

Loodus oli mulle andnud väga hea hüppe. Samas polnud mul piisavalt lahtine jalg – pidin 

kõvasti vaeva nägema, et seda piisavalt kõrgele upitada. Siiski oli mul tantsijana väga pikk 

karjäär. Esimest korda olin Estonia laval balletikooli õpilasena juba 1950. aastal balletis 

«Kalevipoeg». 

Ago-Endrik Kerge balletis «Lugu sõdurist» (1963). 

Estonia Arhiiv 

Koreograafina jäi teie saldosse kaks lavastust... 

Jah, neist ühe eest sain suure komsomolipreemia ning teise eest Estonias vastu pead. 

(Naerab). Esimene oli «Mont Valérien», see esietendus 1972. aastal Vanemuises ning rääkis 

eestivenelasest Boris Vildest, kes läks enne sõda elama Prantsusmaale ning osales Teise 

maailmasõja ajal vastupanuliikumises. Sakslased võtsid ta kinni, pidasid tema üle kohut ning 

hukkasid. Mont Valérien oli see kindlus Prantsusmaal, kus teda kinni hoiti. Ma ei kasutanud 

selles balletis mitte üksnes muusikat, vaid ka pausi ning Jaan Toominga linti loetud sõnalist 

teksti, mille mõlema peale sai loodud koreograafia. 

Kas sama kunstilist strateegiat järgis ka 1974. aastal Estonias tehtud «Pöördlava»? 

Jah, kusjuures lava pöörles seal erinevas tempos kogu etenduse vältel. See oli ballett 

klassikalise vene balleti pioneerist Marius Petipast. Üks tegelasi oli tsaar Nikolai I, kes käis 

teatrihuvilisena Petipa proove vaatamas ning õpetas seal omakorda baleriinidele, kuidas peaks 

tema meelest tantsima. See ballett käsitles teemat, mis oli minu meelest nõukogude ajal väga 

aktuaalne – võimu ja kunsti vahekord. Püüdsin seda kunstiliste vahenditega arendada, pannes 

sisse ka draamateksti, mida luges Lembit Ulfsak. 

Kuid see püüdlus ei kandnud vilja? 

Jah, mu head kolleegid Estoniast tegid selle lavastuse teatri kunstinõukogus maha. Kusjuures 

tagantjärele meenutades on see kõik väga naljakas. Mulle öeldi otsesõnu: «Kuidas sa, Endrik, 

võisid küll sedasi teha? Me ju usaldasime sind...» Leiti, et see, mida tegin, on täiesti 

kõlbmatu. 

Kas osutatud puudujäägid olid ideoloogilist või esteetilist laadi? 

Kummalisel moel ei olnud probleem ideoloogiline. Leiti, et sõnaline tekst ei sobi 

tantsimiseks; et muusikat ja sõna ei saa balletis sedasi ühte patta panna. Kusjuures heal 

kolleegil Mai Murdmaal, kes mind seal nõukogus samuti maha tegi, kulus «ainult» 

mõnikümmend aastat, et oma loomingus samasse punkti jõuda. (Naerab.) «Pöördlava» 



etendati kõigest kolm korda. Siis läks Estonia maja remonti ning pärast seda jäeti see 

repertuaarist välja. 

Kas see kogemus oli teie jaoks negatiivne? 

Ei, mitte negatiivne, vaid õpetlik. Minu viga oli tookord see, et ma ei osanud oma soove 

tantsijatele selgeks teha ning olin oma kunstilise nägemuse pealesurumisel liiga paindumatu. 

Mis viis teatud määral trupi vastupanuni. Aga ma sain oma visiooni siiski ära teostatud. 

Estonia balletiga seoses on väga palju ning ilmselt igati põhjendatult räägitud, kuidas 

1960.–1970. aastatel, mil peaballettmeister oli Mai Murdmaa, püsis teater oma 

uuenduslikkuse poolest Nõukogude Liidus esirinnas. Kuidas see aeg teie kui toonase 

tantsija perspektiivist paistab? 

Ma tunnen Mai Murdmaad juba lapsepõlvest peale. Ta on väga andekas, aga samas ülimalt 

jäik. Olen osalenud tema lavastustes ning seega tantsijana tema käe all proove teinud. Teda oli 

huvitav jälgida. Ta elas proovile väga kaasa, vürtsitades seda igasuguste näoilmetega, kuid 

minu meelest ei näinud ta kunagi seda, kuidas tantsijad tema seadeid kehastasid, vaid seda, 

mida ta oma seades näha soovis. Võib-olla on ta nüüd muutunud. Ma räägin siin oma poole 

sajandi tagustest kogemustest... 

Murdmaa paugutab siiani: tal on järjekordne esietendus sel (eelmisel – toim) laupäeval 

Vanemuises. Miks teie balleti juurde ei jäänud? Kas «Pöördlava» vastuvõtt mängis selle 

juures mingisugust rolli? 

Ei, kindlasti mitte. 1972. aastal lavakunstikooli astudes oli minu siht saada ballettmeistriks. 

Uskusin ja lootsin, et Panso käe all sõnateatri lavastajale mõeldud tarkusi omandades saan 

neid hiljem rakendada balletižanris. Seda enam, et minu ambitsioon oli teha balletti kuidagi 

teistmoodi, kui seni oli tehtud. Kui olin kaks aastat Panso juures õppinud, sain aru, et olen 

selle aja jooksul balletist küllaltki kaugele jäänud, aga pole sõnateatrile eriti lähemale 

jõudnud. 

Kas see tegi rahutuks? 

Ei, mitte eriti. Ma ajasin ikka oma asja, arenesin muul moel. Näiteks ei olnud mul lavakasse 

astudes üldse r-tähte. Aga seal sai see korda. Mind nõustasid lavadiktsiooni õppejõud Karl 

Ader ning tema abi Tõnu Saar. Nad andsid mulle selged suunised, kuidas r-tähte välja töötada. 

Ma sõitsin toona hästi palju autoga ning roolis olles kasutasin seda aega ühtlasi kõneharjutuste 

tegemiseks. Abiks oli ka see, et õppisin samal ajal hispaania keelt, kus on r-täht väga kesksel 

kohal. Vähem kui poole aastaga sain selle asja korda. 

Kuidas teid diktsiooniprobleemiga üldse lavakasse vastu võeti? 

Sain sisse ilmselt üksnes seetõttu, et Panso lõi sel aastal esimest korda lavakas näitlejaõppe 

kõrvale ka lavastajaõppe. Ja mina läksin õppima just lavastajaks. Pealegi olin Pansoga selleks 

ajaks juba isiklik tuttav, olime koos viinagi võtnud. Ma olin oma kursusel kõige vanem: sisse 

astudes 33-aastane. Kursusevennad Urmas Kibuspuu, Jüri Krjukov ja Peeter Volkonski tulid 

näiteks otse keskkoolist, olid vist 17-aastased. 

Ene Rämmeld, Mikk Mikiver ja Ago-Endrik Kerge telefilmis «Lindpriid» (1971). 



Enn Säde 

Mida Panso teile õpetas? 

Kas või näiteks seda, et: «Ärge mängige laval kannatusi, mängige sündmust, mis teid 

kannatama paneb!» Umbes samal ajal tegin tantsijana kaasa Mai Murdmaa balletis «Johanna 

Tenata», mis oli muide suurepärane balletilavastus. Kehastasin seal üht kõverikku. Mulle tegi 

nalja, et seal muud polnudki kui laval kannatamine: esimeses vaatuses kannatatakse, teises 

vaatuses kannatatakse, kolmandas vaatuses kannatatakse... (Naerab.) Siinkohal siiski ütleksin, 

et balletikeeles on võimalik kannatust väljendada. 

Balleti juurde te pärast lavaka lõpetamist enam tagasi ei pöördunudki... 

Jah, minu huvid olid selleks ajaks juba mujal – läksin sõnateatrisse. Ja olen väga õnnelik, et 

sellest kuradima balletist eemale jäin. (Naerab.) Koreograafiaga olen hiljem tegelenud üksnes 

niipalju, et teinud tantsuseadeid enda lavastatud operettidele ning muusikalidele. Tantsimisest 

oli tagantjärele niipalju kasu, et veel 57-aastaselt polnud mul mingit probleemi kaks tuuri 

õhus ära teha ning ühele põlvele maanduda. (Naerab.) 

Ometi oli teie ambitsioon koreograafina küllaltki lennukas. Kas teil pole tagantjärele 

tunnet, et jätsite oma potentsiaali realiseerimata? 

Kogu selle teatrivärgiga on nii, et seda pole mõtet väga üle elada. Teater on väga ajalik kunst, 

see eksisteerib ainult hetkes. Samas on tema puhul tore see, et igaühel on seal võimalus uuesti 

jalgratast leiutada. Teatri ajalugu on sedavõrd pikk, et selle aja jooksul on seal peaaegu kõik 

juba ära tehtud. Ning seega on lavastades väga raske ning vist ka mõttetu püüda teha midagi 

iga hinna eest teisiti kui teised. 

Milliste ootuste ja plaanidega te pärast lavaka lõppu Eesti Draamateatrisse tööle 

läksite? 

Mind suunati sinna. Alguses pisut pelgasin seda värki, sest polnud seni korralike näitlejatega 

töötanud, üksnes oma kursusekaaslastega lavakoolist. Minu esimeses lavastuses, milleks oli 

«Kuberneri surm», tegid kaasa ka Jüri Järvet ja Velda Otsus. Velda kui endine tantsija oli 

minu vastu väga hell, aga Jüri mind eriti ei usaldanud, ta näis mind kogu aeg kompavat. Ja 

kuna ma mõistsin, et ma ei saa temalt seda nõuda, mida ma selle rolli puhul näha sooviksin, 

palusin Urmas Kibuspuud, et ta tuleks seda rolli dubleerima. 

Kibuspuu ja Järvet olid sama rolli peal?! 

Jah, ma tegin sisuliselt kaks erinevat lavastust. Üks, mis kõlbas Järvetile, kuid millest ma ise 

eriti ei pidanud, ning teine, milles sain oma visiooni lõpuni realiseerida. 

Te ei jäänud Eesti Draamateatrisse eriti kauaks. Varsti kolisite üle hoovi Estoniasse 

tagasi... 

Jah, dirigent Tõnu Kaljuste kutsus mind lavastama Mozarti lühioopereid «Bastien ja 

Bastienne» ning «Teatridirektor». See töö meeldis mulle väga, kusjuures «Teatridirektori» 

teksti kirjutasin rohkem lahti. 



Sealt edasi tuli 1982. aastal «Savoy balli» lavastus, mis tõi opereti Eesti teatrimaastikul 

uuesti suurde pilti. Mäletan oma lapsepõlvest, et toonaste täiskasvanute puhul eristas nn 

kvaliteetinimesi ülejäänutest muuhulgas see, et kuulumaks esimesse kategooriasse pidi 

olema käinud «Savoy balli» etendusel. 

Jah, tollal räägiti tõesti naljaga pooleks, et «õigel» eesti mehel peab olema kolm asja: Žiguli 

auto, nahkpintsak ning külastatud «Savoy balli» etendus. (Naerab.) Ma sattusin selle materjali 

peale üsna juhuslikult, lapates Estonia arhiivis vanu esimese vabariigi aegseid osaraamatuid. 

«Savoy ball» jäi pihku ning tundus huvitav. Sain aru, et aeg oli vahepeal edasi läinud ning 

tekst vajas teatud korrektuure, mida ma ka tegin. Uued laulutekstid kirjutas Juhan Viiding – 

haruldaselt head tekstid! 

Kas teil oli juba seda lavastust ette valmistades tunne, et siit tuleb midagi erakordset? 

Ma ei ole kunagi vaadanud oma proove kõrvalt selle pilguga. Ühtlasi pean ütlema, et ma 

peaaegu põlgan neid lavastajaid, kes ütlevad kaks päeva enne esietendust suure kahetsusega, 

et neil oleks vaja veel kümmet päeva. Kui sa hakkad lavastama ja kui sa oled professionaal, 

siis pead endale algusest peale aru andma, kui palju sul aega on. Minu meelest peaks lavastus 

valmis olema vähemalt kümme proovipäeva enne esietendust, et jätta näitlejatele aega 

rahulikeks läbimängudeks. See ei ole normaalne, kui lavastaja päev enne esietendust 

peaproovis lavale tormab ning midagi korraldab. See ei ole professionaalne, aga ma tean, et 

see on kahjuks üsna igapäevane. 

«Savoy balli» lavastus ei ole jäänud mitte üksnes legendiks, vaid ka mõtteliseks 

kvaliteedistandardiks, mille poole pikema teatrimäluga inimesed iga uue Eestis tehtud 

operetilavastuse puhul ikka tagasi vaatavad. Milline oli teie kunstiline võluvõti? 

Teate, mul on piinlik seda öelda. 

Öelge ikka, kõik jääb omade vahele. 

Lavastamine on selline tegevus, mille jaoks peab natuke annet ka olema. Ilma selleta ei tule 

mitte midagi. See kehtib kõigis žanrites: draamas, balletis, ooperis, operetis, muusikalis, 

varietees... 

Teie suuremad – või vähemalt ajas kestvamalt püsima jäänud – õnnestumised näivad 

olevat komöödiažanris? 

Jah, komöödia meeldib mulle väga. Miks ma «Pisuhänna» tegin? Ma olin seda Vilde 

näidendit – mida peetakse komöödiaks – näinud laval eri lavastuses juba lapsena, saamata 

seejuures aru, mis seal naljakat on. Seda teleteatrile teha võttes püüdsin nalja sealt üles leida. 

Ühe tegelase lisasin juurde, seda kehastas Salme Reek. Ta oli üks neist näitlejatest, keda 

soovisin igasse oma lavastusse. 

Kes need teised olid? 

Urmas Kibuspuu, Jüri Krjukov, Elle Kull, Aarne Üksküla ja Anne Paluver. 

Mõeldes eesti telefilmide klassikale, meenuvad mulle peale juba jutuks olnud 

«Pisuhänna» ka «Kuulsuse narrid» ja «Tabamata ime». 



«Pisuhännast» tegime koguni kaks versiooni: üks sai üles võetud 1981. aasta alguses, teine 

sama aasta lõpus. See andis nii lavastajale kui ka näitlejatele võimaluse teha vigade parandust. 

Neid kolme telefilmi tehes olid montaažis mu asendamatud abilised kolm kena daami: minu 

täditütar Terje Põder, Vilja Palm-Nyholm ja Karin Nurm. 

Juri Krjukov, Ago-Endrik Kerge ja Urmas Kibuspuu telefilmis «Kuulsuse narrid» (1982). 

Etv 

Kõik need telelavastused valmisid aastatel 1982–1983. Nagu ka näiteks «Savoy balli» 

lavastus. Kuidas see nii juhtus, et teie pika ja viljaka loomingulise tegevuse kõige 

märgilisemad teosed sündisid paari aasta jooksul? 

Neil aastatel sai tõesti väga palju tööd tehtud ning enamik neist kippus millegipärast 

õnnestuma. Kas see on juhus või mis, mine võta kinni. Ju siis nii on antud. Ma olen seda 

usku, et kusagil on keegi, kes sind hoiab ning juhendab ja suunab. 1983. aastal valmis mul 

ühtlasi Estonias ooperi «Müüdud mõrsja» lavastus, mille tegid eriliseks Eldor Renteri 

suurepärane lavakujundus ja suurepärased partiid solistidelt ning Endel Pärna hiilgav 

osatäitmine napsulembese, õnnetu tsirkuseartistina. 

1985. aastal sai teist Kaarel Irdi järglane Vanemuise peanäitejuhi ametis. Need olid 

pealtnäha suured saapad... 

Ird rääkis mulle juba aastaid varem: «Ole valmis, ma hakkan sind ajama Vanemuise juhiks!» 

Ta korraldas seda asja alates keskkomitee tasandist. Ega ma sinna väga hea meelega läinud. 

Aga ma olin Vanemuisega koostööd teinud ka varem ning mõtlesin, et peaks ikkagi proovima. 

See oli väga hea ja huvitav kogemus. Koos direktor Mart Raikiga koostasime plaani ning 

vedasime Vanemuise üles nii kunstilises kui ka finantsilises mõttes. 

Miks te 1990. aastal sealt siiski ära tulite? 

Olime Raikiga kohe alguses omavahel kokku leppinud, et teeme seda asja viis aastat, mitte 

rohkem. Nii oligi. Ma olen siiski Tallinna poiss, mu pere oli Tallinnas, ma polnud vahepeal 

lõplikult üldse Tartusse kolinudki. 

Teleseriaalindus on teist üsna mööda läinud? 

Õnne tänavalt käisin ma läbi, aga tänaseks on mind sealt välja kirjutatud. 

Küll aga olete te ise kirjutanud «Õnne 13» teemal luuleraamatu, milleks on 2014. aastal 

ilmunud «Lembesalmik Almale». 

Ei kirjutanud mitte mina, vaid Einar Karmik – tegelane, keda ma «Õnne 13» seriaalis 

kehastasin. Mind hakkasid kummitama Einari ja Helgi Sallo mängitud Alma suhted. Teatud 

stseenides oli isegi juttu, et Einar kirjutab Almale mingeid salme ning nii minu kui ka Sallo 

meelest oleks võinud selle liini seriaali jõulisemalt sisse tuua – ilmselt oleks see kandnud väga 

hästi. Helgi pakkus selle isegi avalikult välja, kuid stsenarist Urmas Lennuk ei suutnud või 

soovinud sellega midagi peale hakata. Kuid paralleelselt sündmustega seriaalis said need 

salmid siiski ära kirjutatud. 



Kas te rohkem ei ole ilukirjandust viljelenud? 

Selle sajandi alguses sai tehtud stsenaarium enda lavastatud 12-osalisele teleteatrile «Nota 

Bene! Teatriluulud», autoriks Annika Olsen. 

Annika Olsen on teie pseudonüüm? 

Oli. Selle ümber käis ajakirjanduses toona suur poleemika: kes on Annika Olsen? 

Kas te elulugu ei ole plaaninud kirjutada? 

Oma laste jaoks olen üht-teist kirja pannud: meenutanud muuhulgas sõjaaega, kooliaega ning 

näiteks ka kohtumisi seltsimees Brežnevi ja seltsimees Gagariniga. Aga mul pole huvi ega 

viitsimist, et seda kuidagi suuremalt ette võtta ning raamatuna avaldada. 

Ago-Endrik Kerge 
Sündinud 8.04.1939 

Tantsija, koreograaf, näitleja ja lavastaja 

1959 lõpetas Tallinna Koreograafiakooli 

1959–1976 Estonia balletisolist (vaheaegadega) 

1967–1969 Leningradi Music Halli balletisolist 

1976 lõpetas lavakunstikateedri 

1976–1982 Eesti Draamateatri lavastaja 

1983–1984 Estonia lavastaja 

1985 Tallinnfilmi lavastaja 

1985–1990 Vanemuise lavastaja ja kunstiline juht 

1992–1995 Teleteatri lavastaja 

1995–1996 Vanalinnastuudio lavastaja 

 

Tele- ja mängufilmid lavastajana: 

«Pärast viimast ööd» (1979) 

«Pisuhänd» (1982) 

«Kuulsuse narrid» (1982) 

«Tabamata ime» (1983) 

«Püha Susanna ehk Meistrite kool» (1984) 

«Kahe kodu ballaad» (1985) 

«Savoy ball» (1985) 

«Võtmeküsimus» (1987) 

 


