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N|erilised elud

Jäta kevadväsimus koju, tule puhkama
Parim ravi kevadväsimuse vastu on mõ-
nus kosutav puhkus. Eesti inimene vajab 
pika talve järel vaheldust, et laadida oma 
akusid. Olgu lihtsalt üleväsimus ja stress 
või mõni tõsisem tervisehäda – puhkus 
Värskas aitab alati!

Värska kuurort erineb kõigist teistest selle 
poolest, et see on ehitatud otse mineraalvee 
allikate lähedusse. Mineraalvesi ühes koha-
liku ravimudaga annavad maailmas ainu-
laadse koosluse. Lisaks ravivannidele saab 
mineraalvett Värskas nautida nii mõnedes 
veekeskuse basseinides kui ka joogiks.

Meie puhkuse mõju on teaduslikult tõestatud. 
2012–2014 a. teostati Eesti  SPA-des uuring 
osteoartroosi haigetele. Analüüsiti  kuurort-
ravi toimet. Uuringus selgus, et kõige pare-
maid tulemusi  andis just Värska ravipakett.

Pakume sobivaid pakette nii noortele, laste-
ga peredele kui ka pensionipõlve nautijatele. 
Maikuus täitub Värska Sanatooriumil 35 te-
gutsemisaastat ning seetõttu on sünnipäeva-
kuul ka erihinnad:

• Päev Värska kuurordis
hinnaga al. 30 € (tavahind 42 €) inimene

• Aktiivne puhkus (5 päeva) 
hinnaga al. 190 € (tavahind 285 €) inimene

• Klassikaline ravipakett (7 päeva)
hinnaga al. 275 € (tavahind 330 €) inimene

Meeldiva puhkuse saad broneerida
e-posti info@spavarska.ee või
telefoni teel 799 3901

Eripakkumised kehtivad kuni 20.06.2015 
või kuni vabu kohti jätkub!

reklaam

Kunstnik Mall Nukke 
(50) usub joonistamisse 
kui teraapiavormi. 
“Peaasi et selle nõksu 
kätte saaks, et oled 
rahulik, ning halb 
energia läheb välja ja 
hea tuleb asemele,” 
soovitab ta tulemuse 
asemel protsessile 
keskenduda.

Kohtume Mall Nuk-
kega tema ateljees 
Kunstihoones. See 
on hubane, veidi 

tolmune ja vaimne, nagu üht 
ateljeed võikski ette kujuta-
da. Mall on just valmis saa-
mas suurt söejoonistust, mis 
katab pool ateljee seinast. Sel-
le tegemisel tekib nii palju 
söetolmu, et asjad ümberrin-
gi on vaja katta kilega ja aken 
lahti hoida. 

Viimase aasta ongi Mall 
pühendanud joonistamise-
le. “Pöördusin juurte juurde 
tagasi,” räägib ta, viidates et 
tegi vahepeal rohkem maa-
li ja kollaaži. Üheks suureks 
saavutuseks kõigi oma kodu-
maiste ja rahvusvaheliste tun-
nustuste reas peab Mall söe-
joonistustega osalemist Tšeh-
his Pilseni IX rahvusvaheli-
sel joonistusbiennaalil, kus 
ta jõudis 1700 maailma tuge-
vaima joonistaja seas esimese 
150 hulka, kelle töid esitleti ka 
näitusel.

Oma esimest joonistust 
Mall ei mäleta, aga teab, et 
hakkas joonistama niipea, 

Mall Nukke: 
joonistamine 
on sisekaemus

Tekst: Tiia Nightingale
Fotod: Daisy Lappard

kui käsi pliiatsit hoida jõu-
dis. “Ju mul on pisike anne 
sees, sest lasteaias tekkis esi-
mene eduelamus just seoses 
joonistamisega,” meenutab 
Mall. “Inimesed, lapsed eri-
ti, tahavad ju eduelamust. Nii 
hea on kuulda: oi, sul tuleb 
see hästi välja! Mida rohkem 
sind innustatakse, seda roh-
kem joonistad. Olen see tüüp, 
keda peab kiitma. Praegu on 
mul tunnustusega juba ene-
sekindlus tekkinud, aga lapse-

põlves oli kiitust hädasti vaja. 
Osalesin siis igasugu joonis-
tusvõistlustel, aga ei ole kuna-
gi võitnud esimest kohta, tei-
seks ja kolmandaks olen palju 
jäänud. Loosiõnne pole mul 
elus ka olnud. Elu ütleb mulle, 
et pean kõik ise välja teenima,” 
naerab Mall ja lisab, et see on 
arendanud ka ta iseloomu. 
“Ma ei looda õnneliku juhu-
se peale, vaid tean, et asjad on 
iseendas kinni. Kui miski ei 
liigu, ära süüdista teisi.”
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