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pulmas nutab, teine nae-
rab. Kuidas tuju on. 

Kas lavalt maha astuv 
Henrik Normann ka nalja 
teeb? 

Kõik, mis mu elus, on 
huumor. Lavale toon ma 
sellest huumorist kont-
sentreeritult nalja. Kokku-
võttes oleneb, millise nur-
ga alt vaadata. 

Kuidas kujunes etendus 
“Elu ilma Bentleyta”? 

See protsess oli valutu. 
Endalegi tegi ikka tõsiselt 
nalja, kui olin selle eten-
duse tarvis sunni-
tud hakkama 
asju uuesti 
meenuta-
ma ning 
lähe-
nema 
nendele 
posi-
tiivse ja 
enese-
kriitili-
se nurga alt. 
Selles etenduses 
on väga palju minust ja 
lugusid, mis on tõesti juh-
tunud. Selles on väga pal-
ju minu arvamust, minu 
mõtteid ja ideid. Aga et 
laval asi ikkagi efektsem, 
naljakam ja huvitavam 
paistaks, oleme kasutanud 
kõiki teadmisi ja nippe, 
mida sellise etteaste puhul 
vajalikuks pidasime. 

Kas Sinu kahed pulmad 
olidki nii erinevad, et 
ühed pisikesed ja teised 
rahvapidu, nagu etenduses 
taaselustad? 

Jah, pulmad olid erine-
vad. Ajad olid erinevad ja 
võimalused samamoodi. 
Soovidki siin elus muutu-
vad. Näiteks praegugi ma 
ei tea, millised kolmandad 
võiksid olla...

Kas pulmade järgi saab 
ennustada, kui kaua suhe 
vastu peab?

Ennustajad saavad väga 
hästi ennustada, mina 
mitte. Aga statistika ütleb, 
et pulmadele kulutatud 

summa on pöördvõrdeli-
ne abielu kestusega. 

Oled olnud nii rikas kui ka 
vaene. On Sul plaanis uuesti 
hästi rikkaks saada? 

Mul on plaanis hästi ela-
da. Ma ei tea, kas selleks 
on nüüd vaja rikkust või 
vaesust, aga vähemalt mul 
on tahtmine. Suurimaks 
rikkuseks pean tervist 
ja unistusi. Ilma nende-
ta polekski homset päeva, 
mida tervitada. Oluline 
on, et oleks rahu ja veidi 
päikest, mis saadaks maa 
peal nii suurt kui ka väi-
kest... 

Mida pead 
oma elu 

suurimateks 
saavu-
tusteks?
Oma kahte 
poega. Elus 
on kõige tore-

dam roll ikka 
isa roll. Aga 

lavarollidega on 
niimoodi, et kõik on 

kallid, mis olnud, aga alati 
armun uutesse. 

Mida oled oma lastelt 
õppinud ja mida neile 
õpetada püüad?

Distsipliini. 

Sinu kunagised Maie-
kehastused on vapustavalt 
terased ja naljakad. Kas Sul 
on plaanis ka monoetendus 
naiserollis? 

Ei me ette tea, mis elu 
meil tuua võib, nagu ütleb 
laulusalm. Igal juhul kleit 
ripub kapis ja on käeula-
tuses. 

Oled Sa tulevikku vaadates 
optimistlik? 

Pessimismi üle nagu ei 
kurda ja selles mõttes olen 
ma õnnelik, et on uusi 
mõtteid ja ideid, mida 
saab hakata ellu viima. Eks 
nendest saab rääkida siis 
õigel ajal. 

Mida Sa sel aastal jõuludelt 
ootad?

Vaikust ja rahu. 

Pulmadele 
kulutatud 
summa on 

pöördvõrdeline 
abielu 

kestusega.
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Henrik 
võtab asju 
väga hinge

Kui ma Henrikuga esi-
mest korda kokku sain, 

oli üks asi kindel – igal 
kohtumisel juhtus midagi 
ja alati sai nalja. Tegelikult 
viisid meid Henrikuga kokku 
TV3 uudised. Tegin nimelt 
Henrikuga eelmisel talvel 
mitmeid uudiseid. Näiteks rää-
kis ta enne jõule, kuidas sün-
nivad naljad “Edekabeli” jaoks. 
Meie töine suhtlus arenes aga 
justkui nähtamatul moel sõp-
ruseks. Ühel hetkel tegi Jan 
Uuspõld Henrikule ettepaneku 
teha oma elust monotükk ja 
Henrik teatas mulle rõõmsal 
häälel, kas ma oleksin nõus 
teda aitama. Põhjus oli ilmselt 
selles, et kuna ta oli vara-
semalt mind ajakirjanikuna 
usaldanud, siis olin inimene, 
kellele ta usaldas rääkida oma 
elust. Laval on Henrik enese-
kindel ja särav, aga eraelus 
on ta tegelikult väga tundlik 
ja emotsionaalne inimene. 

Temas on huvitavaid nüansse, 
mida selle lavastuse kirjutami-
se keskel oli põnev avastada. 
Kuigi ta suudab igas olukorras 
pöörata kõike huumoriks ja 
näiliselt probleemidest üle 
olla, võtab ta asju väga hinge 
ja võib neid pikalt põdeda. See 
ei ole minu jaoks kaugeltki 
negatiivne omadus, vaid näi-
tab pigem, et inimene hoolib 
ja elab oma elu hingega. 
Henrik vaatabki oma mono-
tükis elu läbi eneseiroonia 
ning räägib ka oma valusatest 
õppetundidest. Samas teeb ta 
seda nii, et sa pisarateni nae-
rad, ja see on omadus, mis on 
vähestel. 

Linda-Katrin Lust, etenduse teksti autor
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