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Sa oled Tartus sündinud, 
Tallinnas elanud ja töötanud 
ning ringiga Tartusse tagasi 
kolinud. Milline linn on Tartu, 

kui vaatad seda nüüd juba maailma 
näinud mehena?

Tartu on armas. Tartu on suletud, 
konservatiivne elukeskkond. Kunagi 
nooremana käis see mulle väga när
videle, aga nüüd, kui kogu maailm 
muutub aina väiksemaks ja ühetüü
bilisemaks, muutub see aina unikaal
semaks ja väärtuslikumaks. Mul
le isiklikult on Tartu üsna inspiree
riv keskkond. Tartu pöörab inimese 
vaimse energia sissepoole ja see käi
vitab kujutlusvõime. Kunagi noo
ruses põgenesin siit, sest tundsin 
end ekstravertse suhtlejana ja Tartu 
umbsus tundus talumatu. Praegu
seks olen enda suureks üllatuseks 
avastanud hoopis enda introvertsu
se ning suudan Tartus elada ja luua. 
Võibolla on see lihtsalt vanadus. 
Minu Tartu on muidugi ennekõike 
Supilinn. Tuleb välja, et see on minu 
kodu. 

 
Käisite just perega kaugel Sri Lankal, 
kuidas sealt vaadates kodu paistis? 

Sri Lanka on kultuuriliselt ka oma
moodi suletud ja konservatiivne. 
Selles mõttes Tartuga sarnane. Ini
mesed olid kuidagi emotsionaalselt 
sordiini all ja raskesti ligipääsetavad. 
Nagu tartlasedki. Ainult selle vahe
ga, et Sri Lanka singalitel on 
põhjuseks 26 aastat kest
nud ning alles hiljaae
gu lõppenud julm ja 
inetu kodusõda, aga 
tartlased lihtsalt 
ongi sellised. See
juures on nii tartla
sed kui ka srilanka
lased oma olemuselt 
väga heatahtlikud ja 
palju usaldusväärsemad 
kui nii mõnedki “avatu
mad” rahvad. Sri Lanka on üleni 
mähkunud rohelusse, igal pool met
sad, puud, pargid. Tartu on samasu
gune. Nii et erinevusi on vähe, tea 
kas tasuski nii kaugele minna. 

 
Milline paik maailmas Sind enim 
tõmbab, milline üllatab?

Kõige rohkem kodus tunnen ma 
ennast tunnelis, mille moodusta
vad paplid Emajõe ääres teel Kartuli 
tänava lõpust Jänese matkaraja algu
seni rannas. Ma reisin tegelikult väga 
vähe. Reisimine on väsitav. Võibolla 
olen sattunud väga üllatavatesse pai

teine plaan|N

kadesse, kuid olen olnud liiga kur
natud, et üllatuda. Mind üllatavad 
pigem inimesed, nende mõtted, tun
ded, võimed ja teod. Muidu on mind 
aga kõige rohkem üllatanud Williams
burg New Yorgis. Kuna ma reisin 
vähe, eelistan alati minna kohta, mis 
võimalikult palju erineks minu kodu
sest elukeskkonnast. NYCi läksin ka 
sel põhjusel. Mind aga üllatas, kui 
sarnane see kõik Tartuga oli. Eriti 
õhtune Williamsburg – kvartalite vii
si Zavoode, Pirogovi platse ja Rüütli 
tänavaid, mis on täis samasuguseid 
süüdimatuid sallitallajatest ja mär
silohistajatest noori. Ainus vahe oli, 
et erinevaid rasse oli rohkem ja kogu 
pilti oli rohkem, see oli nagu “luupi
ma” või kordusse pandud. 

 
Mis Sind elus kõige rohkem üllatanud 
on?

Et ma oskan kirjutada. Eriti üllatav, 
et dramaturgiat. Lapsena ja noorena 
ei teadnud ma sellest midagi, kirju
tamise mõttes arvestasin ainult 2–3 
viletsa luuletusega kogu oma elu 
peale. 

 
Mäletan, et mängisime Tähtvere 
õunaaedades lapsena koos miilitsaid 
ja lõbutüdrukuid. Kelleks Sa lapsena 
saada tahtsid?

Neist kahest pigem lõbutüdrukuks 
kui miilitsaks, aga kuigi vaimsed eel
dused lõbutüdrukuks hakata olid 

mul suurepärased, jäid füüsili
sed paraku viletsaks. Vaim 

oli valmis, aga liha nõder. 
Tõde on see, et ma ei 

tahtnud kellekski saa
da. Siiamaani ei taha ja 
pole saanud ka. Minu 
kohta öeldakse multi
talent. See tähendabki 

inimest, kes ei ole iden
tifitseeritav ameti kau

du. Mulle see meeldib, ma 
armastan vabadust. Ma olen 

suverään. Imagoloogiliselt on see 
muide üsna kahjulik, sest ma ei tee 
justkui midagi päriselt. Selles mõttes, 
et näiteks mõni, kes näitleb ja teebki 
ainult seda tööd, on näitleja, aga Rein 
Pakk seal kõrval “mängib ka” või 
“proovib ka näitlejatööd”. See kehtib 
paraku ka siis, kui ma sellest teisest 
näitlejast paremini mängin. Või siis 
näiteks, et see ja see on kirjanikud ja 
Rein Pakk “kirjutab ka”. Multitalen
di puhul jagatakse tunnustus kõigi 
tegevuste vahel ära ja see pisendab 
iga saavutust eraldi. Praegu olen ma 
kirjanik, lavastaja ja näitleja, kel

le töid on vaatamas käinud kümned 
tuhanded inimesed. Olen neile kõigi
le väga tänulik, et nad annavad mulle 
jätkuvalt võimaluse oma mõtteid ja 
tundeid jagada. 
Lapsena ma kujutlesin ennast tule
vikus seismas kuskil valgussõõris 
publiku ees tegemas … mida iganes. 
See oligi kogu mu karjääriplaneeri
mine. Mulle väga meeldib lugu And
rei Tarkovskist, kes filmikoolis olles 
ei läinud loengusse, pikutas hoopis 
ühikatoas voodis, hoides silmade ees 
käes tühja valget paberilehte. Kursu
sekaaslased tulid loengust ja küsisid, 
mida Andrei teeb. “Vaatan oma tule
vasi filme,” vastas Andrei.

 
Kes on Sinu lemmikud kinos ja teatris?

Ma olen edetabelite koostamiseks lii
ga liikuva ja otsiva vaimuga. Peale
gi on mu lemmikud väga eripalgeli
sed. Suurim filmielamus möödunud 
aastast oli tõenäoliselt “Vääramatu 
jõud”. Teatrist ei suuda ma vist iial 
unustada Ivo Dimchevi “Lily Hande
lit”, see lavastus kajab tõenäoliselt ka 
minu uues lavastuses “Mees metsast” 
Mart Müürisepa mängus. Eeskuju
sid on mul palju. Kõigilt on midagi 
õppida, sest inimestel on nii erinevad 
annete kombinatsioonid. Teatris on 
eeskujudeks kindlasti Taavi Eelmaa 
ja Raivo E. Tamm. 

 
“Mees metsast” räägib sellest, kuidas 
oleme oma edevuse sõltlased ja oma 
ego pantvangid. Kui enesekriitiline ja 
autoerootiline see lugu on?

Tüki lõpp on sada protsenti auto
erootiline, tõepoolest. Muidugi ka 
enesekriitiline. “Enes” on alati kriiti
kat väärt, enesele kulub kriitika alati 
ära. 
“Mees metsast” sündis nii, et ma läh
tusin Mardi enda taustast. Täpsemalt 
sellest, et seda pole – noor üliande
kas poiss tuli ja osales näosaates ning 
võitis. Keegi ei tea, kust ta tuli, kes ta 
on, kuidas ja miks ta on nii andekas. 
Ta ongi nagu mees metsast. Selle 
tühja koha peale lõin talle tausta, kir
jutasin tema loo, tema päritolu. See 
lugu on nii realistlik kui ka müütili
ne, igatahes täiesti kummaline. Tõe
näoliselt kõige kummalisem näidend, 
mis ma kirjutanud olen. 
Mardiga on väga huvitav koos töö
tada, ta on tõesti üliandekas ja mit
te ainult näitlejana. Ta mõtleb kogu 
kehaga. Näitleja instrument ongi ju 
tegelikult tema ise, tema enda psüü
hika ja füüsis, ning selles mõttes on 
Mart paras Stradivariuse viiul. 

Lapsena 
kujutlesin 
ma ennast 

seismas kuskil 
valgussõõris 
publiku ees.


