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N|esimene leedi

POP-UP
STORE

tame loodust ja energiat selle pea-
le, et paneme suurtes spordisaalides 
kalli raha eest sajad lambid põlema ja 
masinad huugama ja siis pumpame, 
hõõrume ja kargame seal täiesti tüh-
ja! Parem ühendaks need tühikäigul 
jalgrattad, sõudmispingid ja jooksu-
lindid laelampidega, et nii palju kui 
väntad, nii palju valgust saad. Oleks 
õiglane vähemalt. 

Mis on Su lemmikasjad?
(Merca mõtleb veidi.) 
Kui toitudest rääki-
da, siis juust! Harilik 
seebimaitseline väl-
ja arvatud, on kõik 
juustud mu lemmi-
kud. 
Ahiküte on lemmik, 
sest tegu on elava tule-
ga, saan ise temperatuu-
ri reguleerida ja kui kütmine 
on lõppenud ja siiber kinni, saab 
panna sütele paja podisema. See toit 
maitseb täitsa teisiti. 
Raba ja seenemetsad on suured lem-
mikud. Tartu lähedal on palju raba-
sid, kus saab kiirmarsil seenel käia. 
Siis olen õnnelik. 
Oma talu on ka lemmik. Ostsin just 
Setomaal Küllätüvä külas talu. Alles 
nädal tagasi sain paberid notari juu-
res korda. Kui kohalikud sõbrad meil 
talgutel käisid, siis rääkisid, et koht 
oli väga pikalt müügis olnud, ostjat ei 
olnud leidunud. Sõbrad on kindlad, 
et see koht seal ootas just mind.

Oled kirjutanud raamatu “Mees”. Kes 
on peale Imre Su lemmikmees?

Mulle endiselt meeldib väga Vil-
lu Tamme. Aga ta ei tule ju Tartusse 
elama ja ega meie juures oleks ruumi 
kah, korter pole meil eriti suur. 

Kuidas Sinu päev algab? Kas Su noor 
mees toob kohvi voodisse?

Iga hommik on erinev. Oleneb, kas 
on teatriproov või mitte, kas Imrel 
on tööpäev ja ta kõplab kohe mine-
ma või saame kodus veidi muhele-
da. Kohvi ma hommikuti ei joo. Mu 
hommik algab teega, ingveri- või 
kurkumiteega, törts sidrunit ka sisse. 
Lõpuks jätan alati lonksukese järele, 
millega puhastan nägu.

Miks Sa maalima hakkasid?
Olen terve elu kunsti teinud. Joonis-
tamine ja maalimine olid lapsepõlves 
minu lemmiktegevused. Mulle mee-
letult meeldis joonistada, värvida, 
igasugune käeline tegevus. Kui ma 

lavakasse poleks sisse 
saanud, oleksin läinud 

ERKIsse kas skulptuu-
ri, nahka, keraamikat või 

midagi sellist õppima. Arhi-
tektuuri mitte, sest mul on numb-

ritega pidev jama, need ei seisa mul 

meeles. Mõnel on düsgraafi a, mul 
on nii, et ma ei saa arvudest aru, kui 
asi üle 21 läheb, siis on pekkis. Mina 
võin ju numbreid tunda tahta, aga 
kui arv mulle tänaval vastu tuleb, 
siis ta mulle tere ei ütle. Protsentide-
ga on nii, et 50% on pool, sellest veel 
pool on 25%, muu on juba sega-
ne. Ka PIN-koode ja telefoninumb-
reid ei suuda ma meelde jätta. Välja 
arvatud juhul, kui neis on hea konk-
reetne seos. Mul oli näiteks kuna-
gi PIN-kood 2269 – kaks kahte ja 
poos, loogiline! 

Sa maalid ikoone. Kas need on 
palvetamiseks?
Setomaa taredel on nurgad ehk nul-
gad, ilmakaarte järgi ja erinevate 
otstarvetega. Anomanulk on köö-
giks ja sängünulk magamiseks ja 
uksest sisse tulles ukse vastas pare-
mal on pühasenulk. Ikoonid on 
pühäsenulka panemiseks. Mu ikoo-
nid sünnivad ise. Loodus on juba 
joonistanud ja mina vaid võimen-
dan. Ma ikoonide kohta ei tea, kas 
need töötavad, aga minu inglid töö-
tavad küll väga hästi. Inglid tulevad 
mu juurde ise ja vahel siis pärast sel-
gub, et nad on kellegi inimese nägu. 
Toon ühe näite ka, kuidas mu ing-
lid töötavad. Mu sõbranna korteris 
hakkas järsku igasugu jamasid juh-
tuma. Ta siis käis ja testis küünlaga 
kõik läbi. Magamistoas voodi vastas 
seina juures hakkas küünlatuli hul-
lu moodi laperdama. Kinkisin tal-
le ingli ja nagu ta selle seinale pani, 
kõik rahunes. 

Mida need märgid Su ikoonidel 
tähendavad?
Need on kaitsemärgid. Mõnel mär-
gil on mitu tähendust, näiteks kaev, 
läte, aken, sõel ja viljaterad. 

Mulle 
meeldib väga 
Villu Tamme. 
Aga ta ei tule 
ju Tartusse 

elama.

“Inglid tulevad mu juurde ise ja 
vahel selgub, et nad on mõne 
inimese nägu,“ kirjeldab Merca. 


