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Ühtlasi kinnitas Endrik, et oleme kogenud pe-
restroikatoetajad, vihjates meie Moskva-side-
metele jne. Kõik kokku oli näitleja meistriklass 
– hääletoon, intonatsioon, pausid –, et Juht 
saaks kaasa noogutada. Kuna see kestis suh-
teliselt pikalt, oli mul ikka tegu, et säili-
tada enam-vähemgi tõsine nägu. Kor-
ra küll ei pidanud vastu, aga tegin 
sellest naerupahvakust köhatuse ja 
varjasin suu kibekiirelt käega.

Tulemus oli see, et pärast kont-
rolletendust pidas Juht Olomouci 
teatrisaalis kolleegidele andunud 
kõne, ülistades oma Nõukogude Eesti 
sõpru. Seda küll tšehhi keeles, aga tänu sek-
retäri tõlkele saime teada, et ta taasesitas End-
riku kõne iseenda mõtetena. Esietendus 1. no-
vembril 1987 kulges hiilgavalt.

Hiljem saime teada, et Raivo lavastusest oli 
saanud Prahast kauges Olomoucis uute tuulte 
algus.

Koostöö soomlastega. Koostöö Tampere Kan-
sallisteatteriga oli kestnud aastaid ja aina tihe-
nes. Olime Endrikuga saanud headeks sõpra-
deks Tampere teatrijuhtide Rauli Lehtoneni 
ja Esko Roinega, Endrik ka näitlejatega. Tema 
„Aeg tulla, aeg minna” oli menukas. Usun, et 
Tauno Yliruusi näitemäng „Makuuhuoneet” 
(„Magamistoad”) sattus Endriku kätte Rauli 
käest.

Rauli ja Esko olid parajad estofiilid, nen-
de huvi poliitiliste sündmuste vastu oli suur, 
kaasa elamine tõeliselt siiras. Yliruusi oli jälle-
gi sünnipõline tamperelane ja juhtinud Soo-
me televisioonis teatrisaadete toimetust, see-
ga ka teatrimees.

Endrik luges ja ütles, et seda tükki tahab ta 
kohe kiiresti teha. Näidendi oli Yliruusi kirjuta-
nud 1969. aastal, aga see oli Soomes 20 aastat 
avaldamata ja lavastamata. Seega avanes meil 
1989. aastal võimalus teha tuntud Soome kir-

janiku teose maailma esietendus. See oli Soo-
mes keelatud! Toivo Kuldsepp sai ruttu tõlki-
ma värvatud, tema võttis appi Pirkko Kaarina 
ja see sai kiiresti tõlgitud.

Täna, 30. aprillil 32 aastat tagasi toimus 
Vanemuise kontserdisaalis esieten-

dus. Olime just tähistanud Tamperes 
Endriku 50 aasta juubelit. Ka järel-
pidu Vanemuise puhvetis oli ära 
olnud ja Endrik teatripoolse kingi-
tusena kiiktooli kätte saanud.

Peaosades olid Lembit Eel-
mäe (Brežnev) ja Aivar Tommingas 

(Dubček), nende abikaasadena vasta-
valt Herta Elviste ja Raine Loo. Mäletan 

hästi meie vaidlusi esietenduse aja üle, sest ol-
gugi et (tragi)komöödia (minu määratlus), oli 
lavastuse kevadel väljatoomine suure tõenäo-
susega selle surm. Rahval muudki teha, eriti 
tol ajal. Aga jällegi – meie vaates – oli poliiti-
liselt kiire.

Asi läks edukalt, isegi väga. Sügisel võtsime 
Yliruusi ja Toivo Kuldsepa ärgitusel ning End-
riku tarmukusel ette katse minna mängima 
„karukoopasse”: Kansallisteateri Willensauna 
saali. Ja see õnnestus!

Soome sõbrad hoiatasid, et sellise tembu 
peale – tulla eestlastena mängima Soome kir-
janiku maailmaesietendust – ellu me ei jää. 
Ajakirjanikke oli saalis palju, kutsed saatis tea-
ter. Aga ilmus ainult üks lugu Helsingin Sano-
mates ja seegi õigustas soomlasi.

Saime esimest korda teada, et ka Soomes 
on kusagil olemas võim ja rahvas, ehkki see 
väljast nii ei paista. Ja need kaks pole alati ühel 
nõul. Seda asjaolu saime neile nina alla hõõ-
ruda. Meie Soome sõbrad igal juhul õnnitlesid 
meid nagu mingi vägiteo puhul, millest alles 
ajapikku hakkasin aru saama. Meile oli see ula-
kus, neile midagi hoopis tõsisemat.

Tauno Yliruusi näitemäng „Magamistoad” 
ilmus Soomes 1990. aastal. 

Meie tihe koostöö kestis pisut 
üle kümne aasta, 1980–1990, 
nii Vanemuises kui ka Estonias.

Endriku lavastused olid  
ääretult fantaasiarikkad, dü-
naamilised, mitmeplaanilised 
ja mitmetahulised, väga musi-
kaalsed, ei puudunud ka traa-
gika, sügavad tunded ega sära.

Ta oli värske tuul Eesti teat-
ris. Koostöös kunstnikega loo-
di meeliköitev lavakujundus ja 
sädelevad kostüümid, Endriku 
seatud tantsud ja liikumised 
olid põnevad. Ja teatrikülasta-
jad tänasid täissaa-
lidega.

Endrik oli 
äärmiselt dist-
siplineeritud 
ja väga nõud-
lik lavastaja, 
samuti ande-
kas ja sõnaosav 
kirjamees, kohen-
dades libretod, kirjutades stse-
naariume ja täiendades tõl-
keid.

Lauljad avanesid täiesti  
uues valguses, leides oma  
musikaalsuses värviküllust ja 
nüansse. Endrik nõudis esituse 
sisuteksti nüansseeritust, sel-
get diktsiooni ja mõtet, millest 
lauldakse, luues värvikaid ka-
raktereid.

Ago-Endrik Kerge oli Vane-
muise peanäitejuht ja kunsti-
line juht viis aastat, teater tõu-
sis kõigis žanrites kiiresti uuele 
kunstilisele tasemele. See oli 
kahtlemata kõrgaeg.

Endrik töötas tormiliselt 
kõigis valdkondades, tihti oli 
tal käsil kolm lavastust. Ta tegi 
päevas kolm (!) proovi, laul-
jad-näitlejad loomulikult va-
heldusid, kuid lavastaja oli üks. 
Pärast kirjutas ta veel hilisöö-
ni stsenaariume, kohendades 
tekste või luulet.

Endrik kaasas Vanemui-
se juhiks tulles üliandeka 

meeskonna: Tooming, 
Vilimaa, Volkonski,  
Leinatamm. Teat-
ri mängukava mitme-
kesistus jõuliselt. Tiimi 

toetas mõistev, suurepä-
rane ja koostööaldis teatri-

direktor Mart Raik.
Vanemuise rahvusvaheli-

ne suhtlus laienes, tulid külalis-
etendused Soomes, Stock-
holmis, Tšehhis, Saksamaal, 
Moskvas, Leedu rahvusooperis 
ja Kaunases.

Endrik lõpetas Vanemuise 
perioodi 1990. aastal professor 
Higginsi meisterliku osatäit-
misega Ülo Vilimaa lavastuses 
„Minu veetlev leedi”.

Värske tuul Eesti teatris
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