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Päris reisimisega kaasneb ju lendamine, 
mis on õudne raiskamine, ja mitte ainult 
rahaline, vaid ka keskkonna jaoks.”

Indiaanlastelt õpitud tarkus

Kärt on vabakutseline, keda võib näha 
näiteks “Nullpunkti” filmis. Tegelikult 
on tema päevades praegu ülekaalus aga 
pedagoogitöö. Kärt õpetab tulevaste-
le ooperilauljatele näitlemist ning kuni 
märtsini juhendab ka Eestis viibivaid 
Inglise vahetusüliõpilasi. 

Töö kõrval on naise jaoks väga oluli-
sel kohal ka pere ja kodu. “Püüan kodu 
korras hoida, triikida, mõõdukalt süüa 
teha. Kuigi kodu korrashoid võtab aega, 
on hing niimoodi tervem ja endal tun-
duvalt lihtsam elada,” kiidab Kärt. “Kui 
tuled väljast ja kodu on segamini, koera-
karvad põrandal, ei ole hea olla.” 

Kärt on rõõmus, et kõigil tema pere-
liikmetel, arhitektist elukaaslasel Ülar 
Markil, Ülari pojal Danielil, tütardel 
Meri-Krisil ja Robertal ning Šveitsi lam-
bakoeral nimega Käbimees läheb häs-
ti. “Daniel elab juba eraldi ja otsib oma 
kohta elus. Tütar Meri-Kris õpib IT-kol-
ledžis ning Roberta gümnaasiumis. 
Kodu on mulle väga-väga oluline ja üha 
olulisemaks saab! Olen varem mõelnud, 
et mis need inimesed istuvad ja lösuta-
vad niisama kodus diivanil. Aga mul-
le endale meeldib ka kõige rohkem nii-
sama vahtida.” Kärt lisab siiski kohe, et 
sama palju meeldib talle ka laulda, laval 
olla ja noorte inimestega tööd teha. 
“Tekib selline normaalne ringlus, milles 
pole midagi, mida klassifitseerida hal-
vaks või heaks, õnnestumiseks või eba-
õnnestumiseks.” 

Kärt on lõpetanud asjade hindamise 
ja nimetamise, toob hoopis eeskujuks, 
kuidas indiaanlased oma lastega käitu-
vad. “Nad mitte ei näita, et see on laud 
või see on puu, vaid “Siin on üks puu, 
mida meie kutsume tammeks” või “See 
siin on inimene, keda meie teame Naer-
va Lõvi nime all”. Tegelikult pole ükski 
inimene ainult Kärt või Tiia, me oleme 
palju-palju muud veel, lihtsalt vanemad 
on meid nimetamiseks kokku võtnud. 
Hästi tähtis on mitte otsustada üheainsa 
mulje või mälestuse põhjal, kes see ini-
mene on. Näiteks tundsin kümme aas-
tat tagasi inimest nimega Jaan ja kui ta 
mulle nüüd tänaval vastu tuleb, mõtlen, 
et see on seesama Jaan. Nii mõeldes ei 
näe aga seda inimest, vaid Jaani, kes oli 
kümme aastat tagasi. Kui lased tal liht-
salt tulla ja vaatad teda, võid teda isegi 
näha, ja see ei pruugi üldse enam olla 
seesama Jaan, keda mäletad. Inimestel 
on üksteise suhtes väga tugevad eelar-

vamused, nad ei näe üksteist ja sellest 
sünnib õnnetust ning valestimõistmist. 
Filmis “Viimne reliikvia” on hea dia-
loog, kus Agnes küsib Gabrielilt, kes too 
tegelikult on. “Rändrüütel? Näitleja? Või 
ikkagi mässaja?” Gabriel vastab: “Olen 
see, kelleks te mind peate. Ma pole täna 
see, kes ma olin eile. Ka teie pole hom-
me enam see, kes te olete täna.””

Toit mõjutab loomevõimet

Kärt kinnitab, et ta pole pühak, ning 
kahetseb, et teeb paljusid asju, mis 
raiskavad, määrivad ja vaesestavad. Ta 
püüab end aga kontrollida, oma tege-
vust teadvustada. “Kui sööd liha, peak-
sid vaatama ka filme sellest, kuidas loo-
mi koheldakse, ning selle eest vastutuse 
võtma,” ütleb ta. Ka oma üliõpilastega 
vestleb Kärt pikalt hingamise, toitumi-
se ja mõtlemise teemal. “Toitumine on 
väga tähtis. See mõjutab inimese loo-
mevõimet nii füüsilisel kui ka psüühili-
sel tasandil, tema valmisolekut ja kont-
sentratsioonivõimet. Püüan üliõpilas-
tele vahendada infot E-ainetest. Jagan 
tabeleid ja räägime asjad lahti, sest riik 
ei vastuta meie mürgitamise eest,” on 
Kärt pahane. “Kui võtta ühte kätte E-ai-
nete tabel ja teise mingi toidupakend 
ning koostist süvenenult vaadata, on see 
peaaegu alati šokeeriv. Siis mõtledki, kes 
peaks mind kaitsma. Loomulikult oleme 
ikka ise vastutajad enda ja oma laste eest 
ning kellegi süüdistamine ei aita.”  

Eestlased on Kärdi sõnul siiski õnne-
ga koos, sest siin on kõik võimalused 
tervislikuks toitumiseks olemas. “Söö-
me tänapäeval nagunii liiga palju. Palju-
de inimeste jaoks on söömine asendus-
tegevus ja stressi maandamine. Pole vaja 
nii palju süüa, võiksime kolm-neli kor-
da vähem süüa, oleksime palju õnneli-
kumad ja erksamad. Asi ei ole niivõrd 
selles, et inimesed ei jaksaks endale toi-
tu osta, oleme lihtsalt harjunud tohutult 
palju mugima, end kõriauguni täis söö-
ma,” tõdeb Kärt. 

Inkassaator-koreograaf
Millal tundis Kärt, et tahab näitlejaks 
saada? “See hetk on mul selgelt meeles. 
Olin kolmeaastane, poisipea-soenguga 
Mustjõel Veskimetsa lähedal vanava-
nemate õunaaias ja tundsin suurt kur-
bust ning vastutust kõige eest. Sel het-
kel teadsin, et saan näitlejaks. Rohkem 
valikuid polnud vaja teha,” meenutab 
Kärt, kes tegeles alates kuuendast klas-
sist kooliteatriga. “Enne teatrikooli astu-
mist olin Salme kultuurimaja inkassaa-
tor-koreograaf,” muheleb ta omaloomin-

gulise ametinimetuse peale. “Koostasin 
seal vastavaid pabereid, maksin palka-
sid ja käisin kilekottidega pangas raha 
toomas. Õhtuti andsin tantsutunde. 
Ükskord saime palgarahad nii hilja, et 
pank oli juba kinni. Pidin siis kogu asu-
tuse palgaraha koju kaasa võtma. Sõitsin 
rongiga koju, 200 000 rubla kilekotiga 
käe otsas. Hommikul võtsin esikust kile-
koti ja sõitsin tööle tagasi. Pearaamatu-
pidaja sai hommikul šoki, sest muidu oli 
mul alati raha transpordiks ju trellide-
ga auto ja turvameheks autojuht Ervin,” 
naerab Kärt. 

Meeldejäävatest rollidest toob Kärt 
esile kolm. “Inimese ja näitlejana on kõi-
ge murrangulisemad olnud Anna Ser-
gejevna roll Tšehhovi-Ginkase lavas-
tuses “Elämää on ihanaa” Helsingi Lilla 
Teaternis, Maria roll “Helisevas muusi-
kas” Helsingi linnateatris ja Lily roll fil-
mis “Need vanad armastuskirjad”.” Root-
si keele õpetaja rolli kohta Eesti filmis 
“Nullpunkt” ütleb Kärt: “See oli vahva 
võimalus paari pintslitõmbega luua vär-
vilaik nii, et see lisaks midagi tervikus-
se liigset müra tekitamata. Hea meel oli 
tegeleda rootsi keelega ning teada saada, 
et paari võõrkeelse repliigi rollile oma-
seks tegemine nõuab päris suurt kesken-
dumist.” 

Mis asi on 
“Elamusaasta”?

Kärdi südameasi on juba 2012. aastast 
toimiv kodanikualgatus “Elamusaas-

ta”, mille raames käivad Eesti loomeini-
mesed koolides õpilastega kohtumas, et 
kõneleda sündmustest ning kogemustest, 
mis on nende elu sügavalt mõjutanud või 
pöördeliselt muutnud. Tegemist on suu-
rima kultuuri- ja haridusvaldkonda ühen-
dava võrgustikuga Eestis – kahe eelneva 
õppeaasta jooksul on toimunud juba 1�4 
kohtumist �� koolis, mille käigus on oma 
elamusi 7300 õpilasega jaganud 215 
loomeinimest. 

Tegevuste jätkamiseks oleks vaja õlg 
alla panna ja selleks on loodud “Elamus-
aasta” toetusfond, mis ootab heade ini-
meste toetust. Kärt on tänulik kõikidele, 
kes selleks võimaluse leiavad. 

Toetada saad head ettevõtmist LHVs 
arvelduskonto EE637700771001287384, 
MTÜ Elamusaasta kaudu. Makse selgi-
tuseks kirjutada “Annetus Elamusaasta 
toetusfondi”.

“Elamusaasta” tegevusega saab tutvu-
da internetilehel www.elamusaasta.ee ja 
samanimelisel Facebooki-leheküljel.
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