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POP-UP
STORE

Kus inimesed Su ikoone ja ingleid 
näha võivad? 

Praegu on mul Tartu klubis Prome-
naadiviis näitus, veel nädalakese. 
Tavaliselt on need aga Obinitsa gale-
riis Hal’as Kunn (setu keeles “roheli-
ne konn”).

Mis on Su lemmikpaigad?
Kordan Valduri naise Maie sõnu fi l-
mist “Vanad ja kobedad”– maail-
ma kõige ilusam riik on Lõuna-Eesti! 
Mulle meeldib siin. Lõuna-Eestis on 
taevas kõrgem kui põhjas.
Reisimisega on see häda, et selle-
le eelnev protsess on kohutav. See 
asjade pakkimine ja värk. Mulle ei 
meeldi manti endaga kaasa vedada. 
Lennukite ja laevadega meeldib sõi-
ta küll, aga kõik muu reisiga seonduv 
on jube tüütu. 
Välismaa paikadest rääkides on mul 
tõsiselt isiklik suhe Kreeta saarega. 
Õppisin kooli ja lavaka ajal kunsti-
ajalugu ja minu lemmikperiood on 
Kreeta-Mükeene. Kreetal sattusin 
hommikul pärast eelmisel õhtul oht-
rat rakijoomist Knossose labürinti ja 
mul tekkis kodune tunne. Olin veen-

dunud, et olen siin varem  olnud. 
Kui giid hakkas ajalugu seletama, oli 
mul kõik selge, ma teadsin juba kõiki 
detaile, sest olin seal varem olnud.
Ujuma õppisin ma Mustas meres. 
Seepärast on mulle Sotši ja Adleri 
kant hästi toredana meelde jäänud. 
Mulle meeldib, kui on soe. 
Üks koht, kus mulle ei meeldi, on 
New York. Käisin 1989. aastal pro-
testiööbikuna Kanadas Eesti vabarii-
gi aastapäeva puhul delegatsiooni-
ga kaasas punkluulet lugemas ja siis 
tegime tiiru ka New Yorgis, ja no ei 
meeldinud. Kanadas Quebeckis see-
eest meeldis väga. 
Veel üks koht, mis mulle meeldib, 
on Irboska. See jääb “joptvase poo-
le pääle”. Olen ise segavereline. Mu 
ema ja isa on mõlemad lapsendatud. 
Ema pärisisa ma ei teagi. Isa ei rääki-
nud oma pärisisast midagi, aga meil 
on jupp juuti, jupp sakslast ja jupp 
venelast ning ise ma sündisin pan-
gas. Praeguse Eesti Panga hooned 
on laienenud kunagise Sakala tänava 
sünnitusmaja asemele. Eestis oleks 
iive suurem, kui sünnitusmajade ase-
mele pankasid ei ehitataks. 

Koht, kuhu ma minna tahaksin, on 
väikesed saared Uus-Meremaa lähis-
tel, kus elavad kaks haruldast lindu, 
kellega ma tahaks silmast silma koh-
tuda. Üks on kagu ja teine kakapo. 
Vaata Youtube’ist, kui lahedat häält 
nad teevad. Need linnud on elanud 
neil saartel nii kaua, et on unustanud 
lendamise ja käivad nüüd peamiselt 
jala. Nagu kanad. 
Loomadest ma tahaks käppa suru-
da ja võimalusel kodustada hiidka-
heksajala. Hiidkaheksajalg on intel-
ligentne nagu kodukass. Geniaalne 
elukas.   

Mis Sul teatritöö ja maalimise kõrval 
praegu käsil on?

Eelmisel aastal ilmus mu esimene 
setokeelne luulekogu “Pühä päiv”, 
mille üle olen uhke. Praegu on käsil 
unenägude raamatu kirjutamine. 
See ilmub varsti. Need on lood, mida 
olen unes näinud. Nimilugu “Jutu-
tulbad” algab nii: “Viis aastat pärast 
kirjaoskuse täielikku likvideerimist ja 
pärast seda, kui tapeti viimane kvilf, 
hakkasid kogu maal levima jututul-
bad…” 


