N|esimene
Hendriku üks
lemmikpaik
maailmas on
kodus elutoa
vaiba peal
koos kassiga.

Hendriku kolm
lugemissoovitust

1.

Soovitan nüüdisaegsest kirjandusest
Andrus Kivirähi raamatut “Maailma
otsas”. Esiteks, see on Eesti kirjandus ja
tegu on romaaniga, mis ei saa liiga ruttu
otsa. Lühikeste lugude kaupa räägib see
rahulikult lihtsatest, tavalistest inimestest. Väga palju saab nalja, samas on ka
kurb ja tõsine, igatsust on sees ja siis
jälle väga naljakas. Tore kerge lektüür,
väärikas. Lisaks on Andrus mu hea sõber.
Kindlasti tasub lugeda Dostojevskit.
Tema romaanid on küll paksud ja
seal on palju jutustusi, aga neis käib
päris elu päris probleemidega, samal ajal
vodevillilikes olukordades. See on suur
hingekosutus.
Väga soovitan elulugusid ja päevikuid lugeda. Mitte tänapäevaseid,
vaid just vanemaid. Kuidas sõja ajal inimesed elasid, koristasid aeda, põletasid
risu ja otsisid, kust süüa saab. Huvitav on
lugeda ajalise nihkega päevaraamatuid.
Näiteks August Kitzbergi oma. Uskumatu!
Sain seda lugedes vapustuse, kuidas ta
kirjeldab noorpõlve kusagil 1880ndatel,
kuidas Eesti inimesed siis elasid! See
on ikka kuul pähe. Muldpõranda peal!
Tuba paksult suitsu täis! Kuidas magati!
Elati nagu loomad. Kui vaatad aastaarvu,
kui hiljuti see oli ja kui kiirelt on asjad
muutunud, kainestab see ja hakkad väärtustama seda, mis su ümber on. Tekib
tunne, kas meil ikka on piisavalt põhjust
iga väiksema asja kallal iriseda. Sellises
keskkonnas kasvas inimene, kes on meie
kultuuri jaoks väga oluline tegelane!

2.
3.

millise teatri- või filmitegevuse juures, le vist hea, kirjutamine tuleb paremini
et sa ei vajuks laiali, vaid kontsentree- välja.”
ruksid. Mida nemad minult õppisid, oli
Kuigi eelnevalt võis jääda mulje, et
sõnumi kommunikatsioon. Mina teat- Hendriku lemmikkoht kodus on köök,
riinimesena tajusin, kuidas publik sõnu- meeldib talle tegelikult veeta aega kodus
mit vastu võtab või ei võta. Ärimehed pikali elutoa vaiba peal. “Seal on minu
reeglina ei tea sellest palju. Kõige
koht. Teen seal kõike: söön,
markantsem näide on see, kui
joon, puhkan, vaatan telelihakombinaadi inimesed
kat, loen, kirjutan ja mõttahavad reklaami teha ja
len. Kass tuleb ka minu
Ma
pakuvad ideena, et näijuurde, aitab mõelda,
ei hakka
taks rahvale, kuidas me
abistab loomingulises
vorsti teeme. See töötab
töös,” naerab Hendhiina keelt või
ju täpselt vastupidi. Neid
rik ja lisab, et puukuuviiulimängu
näiteid on väga palju.”
rist leitud Tavott Nahõppima.
haal saab sügisel juba
kümneaastaseks. “Rahu
Mõelda aitab
leian
mitmelt poolt. Kodu
Tavott Nahhaal
on põhiline, aga tuleb ka
Lähiaastatel plaanib Hendrik kirõues aias istuda, maal ja mere
jutada eelkõige näidendeid, kaks neist ääres käia, sageli jalutan lihtsalt vanalinon tal praegu ka töös. “Ma ei hakka hii- nas, see on hea teraapia. Jalutan mööda
na keelt või viiulimängu õppima. Maali- linna, muutes trajektoori, ja vaatan läbi
da tahaks osata, aga käsi pole selle pea- turisti silmade, kuidas kõik on uus.” 
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Deemonid
AASTA LAVASTAJA ANDRES NOORMETSA pREEMiALAVASTuS
AUToR LARS NORéN
oSADES MARikA BARABANšTšikOVA, piRET LAuRiMAA, MARguS JAANOViTS, STEN kARpOV
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