aga tegelikult on see ju reis
välismaale, suur ekskursioon
teise kultuuriruumi. Kui ma
istun kuude kaupa kodus
Eestimaal ja panen Maroko
tajini huugama, tekib kõrbe
lõhn – ei-ei, mitte kõrbemise
(naerab), vaid kõrbe, ja meenuvad enda reisid, beduiinid,
taastuvad mälupildid ja lõhnad. Selles mõttes on söögitegemine ja maitsete peenendamine oluline psühholoogiline treening. Selle kaudu märkame ja õpime tundma teiste inimeste käitumist,
pilku maailmale, soove. See
on tundeaparaadi peenendamine. Mitte ainult maitsmismeel ei arene, vaid see kehtib
kogu ümbritseva tunnetamise kohta. Kes ainult vorstivõileiba sööb, selle maailmataju
on suhteliselt lihtsal tasandil,
nii mõtlemises kui ka ettevõtluses ja milles iganes. Seetõttu on toidutegemine minu
jaoks muutunud justkui religioosseks tegevuseks, millel
on laiem tähendus.”
Pluss on Hendriku sõnul
seegi, et köögis veedetud aeg
vabastab ta mitmeks tunniks
muudest mõtetest ja annab
puhkust. “Mul muid käsitööoskusi ei ole. Ma ei vaimustu klassikaliste meestetööde
tegemisest, et ehitaks, teeks
remonti või parandaks autot,
kuigi mul on isegi autoremontija diplom,” muheleb
Hendrik, kes peab end kärsituks inimeseks, tahtes kiireid tulemusi näha. “Ei pea
ju pool aastat ootama, et liha
valmis saab. Kuigi! Pean tunnistama, et raiskasin poolteist
kuud korraliku antrekoodi
valmistamise peale. Oli mingi periood, kus kampaania
käigus pakuti poes soodushinnaga antrekooti. Käisin
siis peaaegu üle päeva ja ostsin endale väikese tükikese ja
praadisin. Katsetasin, kuidas
täpselt õige tulemuse saaks.
Kõik peab õige olema – ajastus, kuumus jne.”
Kuna Hendriku lapsed on
kodunt läinud, ei ole enam
vaja suuremale perele süüa
teha ja nii saab lavastaja väikeste kogustega katsetada.
“Sõingi üksvahe nii – tükk

liha ja klaas veini. Viimasel
ajal söön peamiselt vaid puhtaid asju. Kuigi vahel tuleb
ka sousti-kartuli isu. Igapäevaselt eelistan eraldi puhtaid
maitseid väikestes kogustes,
aga see-eest tihti,” naerab ta.
Hommikusöögiks on Hendrikul juba kuu aega üks avokaado, oliiviõli peale, juurde
joob Nopri hapupiima oliiviõli ja meresoolaga. “Leivasaia söömine on vähenenud,
aga mitte selle pärast, et räägitakse, kas kasulik või kahjulik, vaid söön seda, mida keha
tahab. Meie toidulaud on
üsna mitmekesine, kuid enamikus siiski Vahemere köök,
lihtne. Kuna mul on päeval
aega, teen hea meelega ise
süüa, kuigi mu naine teeb ka
väga hästi süüa. Vahel ei viitsi, siis teeb tema, aga enamasti trügin ise ette ja teen.”

Absurdihuumoriga
teatripere
Hendriku lapsed on isa ja
vanaisa jälgedes samuti
lavateele astunud, Hendrik
Toompere jr näitlejana, tütar
Üüve-Lydia koreograafina.
“Poja ja tütrega on meil sarnane huumorimeel, aga see
pole mitte pereasi, vaid pooluniversaalne teatriinimeste
huumorimeel. Natukene on
selles absurdihõngu, samas
väga veidrat musta huumori
teravust. See tuleb sellest, et
üldkehtivaid norme tagurpidi keerata või teise valgusesse asetada. Ajab naerma, et
miks me usume üldkehtivasse skeemi. See on värskendav.
Huumor on selleks, et mõistust virgena hoida, ehk värske
pilk asjadele. Kuna me sõbrad
ja sugulased on ka enamjaolt
teatri ja kunstiga seotud, on
nagunii sarnane huumorimeel.”
Hendrik on reklaamiagentuuris töötades kokku puutunud ka teistsuguse taustaga
inimestega, ärimeeste, poliitikutega jne. “Siis võis meie
naljadega vahel pahandusi tekkida. Mina õppisin seal
oma sõnumit fokuseerima
ühe kindla sihtgrupi mõtlemisele. See on vajalik ükskõik


