
Korraldasin Voltveti mõisas kella-
viieteesid, millele kutsusime 
esinema Saarde vallaga seo-

tud tuntud inimesi, nende hulgas 
Age Oksa koos Toomas Eduriga. 
Balletiartistid võtsid kutset kohtu-
da Saarde valla rahvaga täie vas-
tutustundega. 

Sel ajal oli neil väga tihe töögraa-
fik ja just päev varem tähtis balleti-
gala, nii et nad sõitsid öösel Age 
lapsepõlvekoju, et järgmisel päeval 
kohal olla.

Kohtumine kujunes huvitavaks, 
balletimaailm on ju meile üsna kauge. Kohtumine möödus sü-
damlikult. Nad olid võtnud kaasa balletiartisti varvaskingad, 
esinemisrõivaid, fotosid. Age rääkis oma teekonnast tippu, 
raskuste ületamisest, võitudest, elust Inglismaal.

Kohalikud inimesed tunnevad uhkust siit pärit maailma-
kuulsa baleriini üle. Siiani mäletatakse ju Aget koolilapsena, 
tema esimesi iluvõimlemise treeninguid.  

Olen Agest viis aastat vanem ja 
ühine lapsepõlv oli meil üsna 
lühike, sest Age läks varakult 

balletikooli ja jäigi Tallinnasse ja käis 
harva kodus.

Õe elukutsevalikule ja karjäärile 
elasime kodus kogu aeg kaasa ja oli 
muret, kuidas ta jõuab ja hakkama 
saab.  Arvan, et oma kohusetunde, kor-
rektsuse ja täpsusega saavutas ta baleriini-
na maailmataseme. Iseloomult on Age 
aus ja otsekohene ning väga töökas.

Kui ta tuleb siia, lapsepõlvekoju, 
saab ta puhata, tegelda sellega, mis talle meeldib. Talle meel-
dib teha tavalisi maatöid: riisuda, puid laduda, aias käed mul-
laseks teha ja sellega ta ennast laebki, et ta saab lihtsalt käia, 
olla ja nautida näiteks ilusat sügispäeva.

Elizabeth on väga vahva tüdruk, saame temaga hästi läbi, 
minul kui onul on temaga kogu aeg tegevust. Ta laulab ja 
tantsib ja näitab oma baleriinioskusi, ta õpib neid kogu aeg. 
Aga õele püüan anda tuge nii palju, kui oskan, kuulan ära, 
mis tal on rääkida. 

aasta Eestis. Me ei tantsinud 
enam, see liigutav tunnustus   
tuli justkui tagantjärele ja oota-
matult. Tunnustuse andis meile 
üle Tema Majesteet isiklikult 
Buckinghami palees. 

Inglismaal kirjutati afiš-
šidele ja kavalehele Age 
asemel Agnes ja perenime 
Oks asemel Oaks. Miks?
Pidin Inglismaal artistina muut-
ma oma ees- ja perenime. Kes 
inglise keelt räägib, saab hästi 
aru, et Age ei ole just kõlblik ees-
nimi, eriti baleriinile kui avaliku 
elu tegelasele. See oli esimene 
asi, mis mulle selgeks tehti, et  
nimi tuleb muuta enne etendus-
te programmide/kavade trükki-
laskmist. 

Agnes mulle meeldib ja ot-
sustasin selle kasuks, aga Oaks 
on küllaltki tavaline Inglise pe-
rekonnanimi. Hiljem veidi ka-

hetsesin seda, sest mu ema neiu-
põlvenimi Trofimova oleks mul-
le kui baleriinile karjääri mõttes 
kindlasti veidi kaasa aidanud.

Millised olid seiklusliku-
mad esinemised?
Suuri seiklusi ei meenu, kuigi pi-
siasju on ikka ette tulnud. Riike, 
kus esinesime, on olnud väga 

palju. Professionaalsele tantsija-
le ei ole pidev reisimine kõige 
meeldivam, sest kellelgi ei ole 
seda luksust võtta päralejõudnu-
na kohanemisaega, hakata tree-
nima. Tavaliselt käib kõik väga 
kiiresti ja tantsijale on see paras 
pingutus, et jalad ei oleks pais-
tes, vorm oleks hea. Peale selle 
tuleb harjuda ajavahega. 

Eriti meeldejäävad mälestu-
sed on jäänud paikadest nagu 
Versailles’ lossi õu, kus tantsisi-
me tiigile ehitatud laval “Luike-
de järve”. Oleme tantsinud Gra-
nadas, Alhambra palee hinge-
matvalt imelises aias, Ateenas 
vanas amfiteatris Herodes Aticu-

ses, kus publik istub järsult üles-
poole minevatel kiviistmetel 
justkui taevani välja. Õues on 30 
kraadi sooja ja etendused alga-
vad alles kell üheksa õhtul. Seal 
tuli ühe etenduse ajal järsk tuu-
lepuhang ja terve kuliss langes 
orkestrile peale. Kõik jooksid 
laiali, õnneks keegi viga ei saa-
nud, tehti paus ja etendus jät-
kus. Seekord me ei esinenud, oli-
me publik.

Loomulikult on tantsitud pal-
judes suurepärastes teatrites, eri 
riikides. Isiklik lemmik oli Royal 
Albert Hall Londoni kesklinnas. 
See saal ei ole üldsegi loodud 
tantsimiseks, vaid kontserdisaa-
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  Prooviks 
valmistudes-
ki oli vaja 
varvaskingi 
hoolega vali-
da, et jalga-
del oleks 
mugav.

Erakogu

  Tšaikovski 
„Luikede jär-
ve” esitantsi-
jad Age Oks 
ja Toomas 
Edur.

Mulle jäid südamelähedaseks 
dramaatilised rollid, kuigi   
väga tihti pandi mind print-
sessiks.

Anke Pikner, 
õde

Alar Oks,
vend

Piia Kajando, 
Kilingi-Nõmme klubi 

juhataja

KOMMENTAARID

Me pole 13aastase vanusevahe 
ja Age balletikooli õpingu-
te tõttu saanud kahjuks 

koos kasvada. Ilusamad mälestu-
sed minu lapsepõlvest pärinevad 
pisut hilisemast ajast, kui Age käis 
Eestis puhkamas ja olin umbes ka-
heksa-aastane. Lapsena meeldis 
mul oma vanemat õde üles tõsta, 
sain ennast lihtsa vaevaga Pipina 
tunda. Terve perega, ema eesotsas, 
elasime õele, tema karjäärile kaasa.

Balletiarmastus tuli minussegi 
emapiimaga, aga Age jõudis lavale. Temast inspireerituna 
olen maalinud baleriine, balletimaailma ja selleteemalised 
näitused on olnud mitmes linnas.

Age hindab kõike, mis on professionaalselt ja hingega teh-
tud. Ta on loomult väga aus, meeletult töökas, lausa perfekt-
sionist, kes alati nõuab endalt maksimumi, hingeline ja peret 
armastav inimene. Ta on suurepärane ema, ustavaim sõber ja 
parim õde. Elame mõlemad Tallinnas, oleme väga lähedased 
ja suhtleme iga päev. 

lina. Aga meie trupi üks pikaaja-
lisi direktoreid ajas oma joont, 
tahtis teha ümmarguse lava tük-
ke ja selle ehitise atmosfäär on 
kirjeldamatu. See oli kuidagi 
maagiline. Publik istus ringira-
tast. Artistil on väga eriline tun-
ne, kui on ainult lava ja saal ja 
vahel orkester.

Kas olete saanud süüa 
kõike, mida eri maade 
köögid on pakkunud?
Ikka. Üldiselt söön kõike, ma ei 
ole taimetoitlane. Aasia köök oli 
vahepeal minu lemmik. Šokee-
rivaima elamuse sain Tokyos, 
kui laule toodi kala, mis siputas 
taldriku peal ja nägi välja nagu 
skelett. Saatsime toidu tagasi, et 
“küpsetage ära!”. Koreaski on 
serveeritud kummalisi roogi. Ei 
oskagi öelda, mis need olid, 
konnad vist.

Kui suure eneseületami-
sega olete välja teeninud 
publiku aplausi?
Artistide elus tuleb seda ette, 
see on nagu osa artisti elust, et 
kõik päevad ei ole vennad. Kõi-
ge suuremad eneseületamised 
on olnud tõsise traumaga tant-
simised, kus sa ei ole kindel, kas 
suudad valule vastu panna nii, 
et see välja ei paista. Puhtfüüsi-
lised traumad. 

Aga psühholoogiliseltki on 
olnud keeruline, nagu see aeg, 
kui ema põdes vähki ja kaotasin 
ta. Kohe pärast seda tuli välja 
Mai Murdmaa ballett “Pulma-
reis”, tantsisin leinas. See aeg 
oli väga raske, samuti nagu isa 
ootamatu kaotus. Pead olema 
vaimselt väga tugev.

Tantsinud olen ka gripi, 
38,5kraadise palavikuga ja väri-
sedes, sest alla anda ei saa. Tea-
des, et inimesed on tulnud sind 
vaatama, ei saa loobuda ja iga 
proff annab endast maksimumi, 
et etendus toimuks. Sellised 
eneseületamised ikka ja jälle 
selle elukutsega kaasnevad. 

Teie vanemad lahkusid 
varakult, aga ilmselt mõ-
jutas teidki see, et elu-
kaaslase ja lavapartneri 
Toomas Eduri ema hukkus 
Estonia katastroofis.
Toomase ema käis vahetult en-
ne seda meil Inglismaal külas. 
Aga seekord oli ta teel Rootsi, 
reisile. Meeles on hommik, kui 
kuulsime teadet Estonia katast-
roofist. 1994. aastal ei olnud he-
listamine veel lihtne, me ei 
teadnud, et see on ema, arvasi-
me, et see oli Toomase õde, kes 
töötas samal laeval.

See oli suur löök meile, vä-
ga ebareaalne juhtum.   

Kui palju tuge on teil õde 
Ankest ja vend Alarist?
Olen mõlemaga väga lähedane. 

Me oleme üksteisele suureks 
toeks. Väärtustan seda väga ja 
see on mulle nagu õnnistus. 

Olete väljendanud mõtet, 
et balleti võlu peitubki sel-
les, kui raske see tegeli-
kult on. Miks?
Ma ei tea, kas olen nii öelnud. 
Võlu? Balleti kui kunstiliigi teeb 
raskeks, et laval tuleb näidata, 
kui loomulik ja lihtne see tun-
dub. Balletis ei ole nagu spordis, 
et näitame välja jõupingutust, 
kontsentratsiooni ja kui oled tu-
lemuse nimel hetkeks pinguta-
nud, saad ennast vabaks lasta. 

Tantsus võib sul olla kohu-
tavalt raske, tehniliselt, nii et 
isegi pelgad, kas teatud element 
või trikk tuleb välja. Samal ajal 
pead kehastama näiteks print-
sessi ega tohi näidata oma kar-
tust. See on keerukas, aga kas 
see on võlu ... Ma ei tea.

Millised on olnud teie 
lemmikrollid?
Mulle jäid südamelähedaseks 
dramaatilised rollid, kuigi väga 
tihti pandi mind printsessiks ja 
Tuhkatriinuks ja sellistesse õr-
nadesse rollidesse, mis välimu-
selt sobivad mulle nagu kinnas 
kätte. Aga tegelikult on mulle 
rohkem meelt mööda jõulised 
osad, mulle on alati meeldinud 
Must Luik, lemmikroll on Ma-
non, meeldis tantsida Giselle’i, 
Juliat “Romeos ja Julias”. Need 
on elulähedasemad ja mitte liht-
salt muinasjutud, seega palju 
väljendusrikkamad.

Artistile on oluline tunda ja 
väljendada eri emotsioone, üle-
elamisi. Aga Manoniga on mul 
eriline suhe sellepärast, et see 
ballett on tõeline meistriteos ja 
tuli mu ellu just õigel momen-
dil, kui tundsin artistina tühjust. 
Selles rollis on palju värve, sii-
rus, voorus, rikkus, lootus, vae-
sus, õnn, kirg, armastus, kaotus, 
surm. See kehastumine pakkus  
suurepärase elamuse.

Kuulsus põhjustab kuulu-
jutte, kadedust, intriige. 
Mismoodi te neist üle olla 
suudate?
Kõik, kes loomingulises vald-
konnas tegutsevad, teavad, et 
teatrielus on nagu teine teater. 
Nii et mulle ei ole see teema.

Mida andestate, mida mit-
te?
Arvan, et vanusega olen õppi-
nud rohkem andestama. Muu-
tunud tolerantsemaks. Aga ma 
ei talu teadlikku valetamist. 
Olen otsekohesuse austaja.

Millal on vaja teadvusta-
da, et “hüvasti, publik, see 
on minu viimane esinemi-
ne teile!”?
See on väga individuaalne. Rää-


