
Lavastaja, näitleja ja tantsija Ago-Endrik Kerge oli tegude 
inimene, kes elas täiega. Tõelise meistrina ei reetnud ta 
oma saladusi ega trüginud poodiumile.
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Mäletan Endrikust kõige rohkem seda, et 
kui ta ruumi sisenes, oli seda kohe tunda. 
Endrik lihtsalt oli karismaatiline, see oli 

nagu kaasasündinud. Nad olid mu vanaemaga 
(telerežissöör Terje Põder – toim) justkui õde ja 
vend, samas kodus üles kasvanud, nii et puutu-
sime ikka kokku. 

Ta tundus alatasa saabuvat mõnest põne-
vast kohast, vähemasti ümbritses teda selline 
aura.

Endrikul oli kõlav ja selge, kordumatu tämb-
riga hääl, millega ta oskas kuulajate tähelepa-
nu köita ja jutustada mõne loo või nalja enda 
lõputust seikluste varasalvest. Ta oli päikese-
poiss, ikka kelmikas säde silmis ja mõni nuti-
kas repliik varuks. Samal ajal oli ta galantne 
härrasmees – asjaolu, mille eest ta ise tänas 
oma balletikooli tausta. Seda oli kena näha ja 
sellest õppida, eriti praegu, kui viisakusse suh-
tutakse kui mingisse iganenud nähtusse.

Endrik oli mitmekülgselt andekas ja töökas, 
otsides alati mõnd uut projekti, millega end 
proovile panna. Ehkki ta oskas seltskonnas sä-
rada, meeldis talle ka omaette olla. Hilisemas 
eas veetiski ta mõne aasta peamiselt Haapsa-
lus, eemal pealinna kärast. Viimastel aastatel 
elas ta Mähel.

Lai silmaring ja fantaasia ei väljendunud 
üksnes lavastajakäekirjas: Endrik oli esma-
klassiline kokk. Õige kokk on täpne, nõudlik 
ja mänguline ning oskab enda üle nalja hei-
ta. Kõike seda, üldse tasakaalukust ja tundlik-
ku stiili, valdas Endrik suurepäraselt.

Endrikul jätkus huvi ja tähelepanu nii oma 
laste, sugulaste kui ka sõprade käekäigu vastu. 
Inimlik soojus oli ikka segatud humoorika tö-
gamisega, aga sellest kumas läbi hoolimine.

Tänu balletile pääses Endrik varakult raud-
se eesriide tagant välja. Ta käis Pariisis, Šveitsis, 
Nepalis, Indias, Kuubal jne. Reisidelt tõi ta kaa-
sa uue ajastu vaimu. Mõnes mõttes oli ta nagu 
biitlid: sõõm värsket õhku tardunud stampide 
keskel.

40 aastat „Pisuhända”. Koolipõlves, sügaval 
nõukogude ajal, sai Endrik hakkama tembuga, 
mis viis ametivõimud korralikult endast väl-
ja. Üleöö ilmus Tallinna kesklinna majaseinale 
loosung „Okupandid, kasige koju”. Süüdlane jäi 
tabamata. Olud olid sellised, nagu olid, ent kõi-
gest hoolimata oskas Endrik neid ära kasutada 
ja oma rida ajada.
Pärast seda, kui Endrik oli enda sõnutsi tonni-
de kaupa naisi üles loopinud ja kinni püüdnud, 

• 8. aprill 1939 – 25. aprill 2021 
• Lõpetas 1959. aastal Tallinna koreograafia-
kooli.
• 1959–1967 Estonia, balletitantsija
• 1964– 1966 õpingud Viljandi kultuurikoolis 
klubitöö erialal
• 1967–1969 Leningrad Music Hall, balletisolist 
(1968–1969 peaballettmeistri kohusetäitja)
• 1969–1976 Estonia, balletisolist
• 1972–1976 õpingud Tallinna riikliku konser-
vatooriumi lavakunstikateedri 7. lennus
• 1976–1982 Tallinna riiklik draamateater, la-
vastaja
• 1981–1984 Estonia, näitejuht-lavastaja
• 1985 Tallinnfilm, režissöör-lavastaja
• 1985–1992 Vanemuine, peanäitejuhi kohu-
setäitja (1985–1986), kunstiline juht (1987–
1990), lavastaja (1990–1992)
• 1992–1995 Eesti Televisiooni teleteater, režis-
söör
• 1995–1996 Vanalinnastuudio, lavastaja
• 1996. aastast vabakutseline
• 1983. aastast oli abielus Elle Kulliga, enne 
teda Ülle Ulla ja Illi Kergega.
• Kuus last

Ago-Endrik Kerge
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