N|esimene
avama nii, et asjad sinu juurde tagasi tuleksid, mitte proovima jõuga võtta. Jõuga võtmine lõpeb peaaegu alati
katastroofiga,” on Hendrik kindel.
Dostojevskist, jumalast ja jõuga võtmisest rääkides jõuab Hendrik jutuga Venemaa ja Vene kultuuri teema juurde, mida lavastaja sõnul
ilmestab üks omapärane nähtus.
“Vene kultuuri seob kokku üks asi –
õigeusu kirik. Venemaa identifitseerib end selle kaudu,” tõdeb Hendrik,
jätkates: “See on nagu suur illusoorne mull, millega vene kultuur eraldab
end absoluutselt kõigist teistest kultuuridest. Pole vahet, kas võimul on
parem- või vasakpoolsed, kommunistid või tsaarimeelsed, ikka jagatakse
seda illusoorset mulli. On olnud aegu,
mil liberaalne mõtteviis sisse valgub.
Näiteks Peeter I tõi korralikud söögidjoogid, korraliku arhitektuuri ja teistsuguse väljanägemise üldiselt karusele
ja maltsa täis Venemaale. See periood
oli lühikene ja kadus jälle ära ning
venelased pidid taas end kehtestama
ja teistele uuesti tõestama hakkama.
Venelased õppisid ju Lääne-Euroopa
käest, kuidas kirjutada, kuidas noa ja
kahvliga süüa, kuidas muusikat teha
ja maalida. Õppisid tehnikad selgeks
ja hakkasid siis uuesti kõike lammutama. Nii on see kogu aeg käinud. See
on nagu tsükkel, mis meenutab Vene
novelli või filmi – elab üks mees, kes
suhtleb kenasti naabritega,
käib neil abiks, kutsub külla, silitab laste päid ja on
igati tore. Siis aga tõmMa ei
bab nina täis ja jookvaimustu
seb nädal aega püssiga
Kokandushuviline Hendrik katsetab erinevate maitsetega.
klassikaliste
mööda tänavaid, pekNaiste külaskäigu ajal tegi lavastaja parajasti filotainast
meestetööde
sab juhuslikke ettejuhpirukaid, millesse pani spinatit, sibulat ja fetajuustu.
tuvaid, paugutab, ähvartegemisest.
dab, paneb maja põlema. Siis aga tuleb pohmell
das mind küll solvatakse ja liku gurmaani ja hea kokana. Hendriku
peale. Mees oigab, palub
vihatakse, kuidas alandatak- sõnul oli neil juba lapsepõlves kodus
vabandust, lakub haavu, lubab
se, kõik on ümberringi justkui vaaritamine ja mittetavapäraste toitumitte kunagi enam nii käituda. Mõnvaenlased ja peab sellele vastu astu- de valmistamine üsna sageli kombeks
da aega on ta normaalne ja siis kordub
ma,” kirjeldab Hendrik. Ta lisab, et kui- ja seda mitte ainult pühade puhul, vaid
kõik otsast peale. See on nagu sõltugi tunneb vene autorite ja kultuuri suh- ka argiolekus. Prooviti leida teistsuguvuses inimese elu,” kirjeldab Hendrik.
tes suurt austust ja armastust, on see tei- seid retsepte. “Nõukogude ajal oli selles
Näitena toob ta Venemaa-Ukraine pool talle vastuvõetamatu. “Kahju on ka mingit vastupanuliikumise tunnet,”
na konflikti, mis on lavastaja enda tutsellest, et vene kultuur ei saagi niimoo- arvab ta. “Meil olid eestiaegsed kokaraavuskonda kohati suisa lõhestanud.
di täiskasvanuks saada, vaid jääb puber- matud ning kuna ema ja isa said nuku“Mul on kummaline olukord, et palteediea tõmblustesse, kuigi see on vana teatriga välismaal reisida, tõid nad sealt
jud haritud tuttavad, kes muidu täieskultuur. Euroopas on need tõmblused maitseaineid ja erinevaid toidukogemuti normaalse inimese juttu rääkinud,
ammu möödas.”
si. Meil olid kodus Prantsuse kokaraaarmastanud välismaal käia, on praematud, mis välismaal näppu sattusid.
gusel Ukraina sõja teemal nagu pimeSee tekitas suhtumise, et toit pole saeSöögitegemine kui
dusega löödud,” on Hendrik nukker.
puru, mida sisse ajad, vaid et sellel on
psühholoogiline treening
“Praktiliselt võimatu on nendega sel
esteetiline väärtus ja sügavam tähenteemal suhelda. Seejuures on neil juuHendrikut ei paelu siiski vaid kultuur ja dus,” kirjeldab Hendrik kodus toimunut.
res enesehaletsuse moment, et kuimaailmapoliitika. Teda tuntakse ka kirg- “Lapsena ma seda nii veel ei sõnastanud,
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