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Paradiis

Kas see on vaid mahe sõna, mil-
les parasjagu ulmelisust, ehk 
samapalju kellegi poolt kirja 

pandud – ettelausutud tõde või on see 
paradiis siiski kuskil olemas? Mõnede 
arvates ongi paradiis pelgalt müüt. Tei-
sed usuvad, et tegemist on ainulaadse 
utoopiaga, kus head inimesed elavad 
igavesti. Ehk peamegi tegelema oma 
teadvuse avardamisega ja tunnetusliku 
poole vastuvõtlikkuse arendamisega, 
et aru saada, mis või kus see paradiis 
siis on.
Tänases argielus kohtame sõna „pa-
radiis“ igapäevase tarbijaühiskonna 
lahutamatu osana, see „paradiis“ ripub 
nagu kalakonks õnge otsas, et ikka ja 
jälle uusi ohvreid ligi meelitada. Dii-
vaniparadiis, terviseparadiis, restoran 
paradiis, paradiisi mesila, surfi  para-
diis ja nii edasi; ja nii edasi. Tundub, 
et paradiis on materialiseeritud kujul 
ammu meie ümber oma kindla koha 
leidnud, vali millist tahad. Maapealne 
paradiis?
Kunagi aastaid tagasi, seistes Virtsu 
sadama kail siis, kui praamiühendus 
saarte ja mandri vahel tänasega võr-
reldes nii vilgas ei olnud, vaatas üks 
umbes kuueaastane tüdruk igatsevalt 
mere poole, nagu ootaks kedagi. Ta 
seisis seal üksi ja ma olin veendunud, 
et kuskil lähedal on ka ema või isa. Aga 
praami ootamise aeg venis. Nii, nagu 
selle tüdruku jonnakas paigalolek. Mi-
nutid möödusid ja lõpuks ei pidanud 

Tundsin kord inimest
Tundsin kord inimest, kes oli 

üleni integreeritud oma ühis-
konda. Ta luges ajalehti ja 

külastas portaale, osales debattides 
ja andis hääle, soetas perekonna ja 
muretses oma koduplaneedi pärast. 
Kogu elu andis ta endast kõik, sest 
soovis olla tubli.
Ühel hommikul tundis ta järsku, et 
ei saa ilmaasjust aru nagu varem. 
Ajalehed ei kõnelenud enam temaga, 
portaalid ei avanenud ta ees, tema 
esindajad ei esindanud teda ja kodu-
planeet jätkas vanal allakäigu kursil. 
Ta heitis pilgu peeglisse ega tundnud 
ennast ära.
Ta tõttas arsti juurde, kuid vastuvõt-

tu polnud ette nähtud. See mu tuttav 
inimene, kes nii väga soovis olla kõiges 
tubli, taipas, et tema käed on jäänud 
lühikeseks. Oli aeg muretseda endale 
prillid, et näha korraga nii lähedale kui 
kaugele.
Ta ostis imeliselt turult prillid, mille-
ga sai tõepoolest vaadata igale poole. 
Neid ta oligi tahtnud; ta tahtis saada 
selget pilti. Ja see pilt ei valetanud 
talle, vaid rääkis tõtt: elu on kiire, aga 
lühike; toimetused on mõttekad, kuid 
lõpmatud; eesmärkide saavutamine 
pakub õnnetunnet, ent see hajub pea.
Seda ta oligi kartnud. Selle teadmise 
eest ta oligi alati põgenenud. Ta võttis 
kohe prillid eest ja heitis need endast 

ma vastu, väljusin oma päevinäinud 
Mercedesest ja astusin kiirel sammul 
väikese lapse suunas, iga mu samm 
viis mu sisse piisava annuse ärevust. 
Temani jõudes puudutasin ettevaatli-
kult ta õlga. „Kus su ema on?“ küsisin 
tema pikkuseks kükitades. „Kodus,“ 
ütles tüdruk naeratades. Sain aru, et 
minu lähenemine pole teda sugugi 
hirmutanud. Saabuv praam kergitas 
saabudes suurust, väike tüdruk võttis 
rätiku peast ja lehvitas praami suunas. 
„Aga kus su isa on“ ei andnud mulle 
rahu see vaikne üksiolek suurel sada-
makail. Tüdruk pööras hetkeks pilgu 
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minu poole, naeratas, rätik ta käes 
lehvis tuules, kui praami vööri alt lai-
ned vastu kaid puhkesid. „Paradiisis,“ 
ütles tüdruk ikka veel rätikuga lehvi-
tades. Võpatasin hetkeks, kui praam 
oma monotoonse müriseva vile õhku 
paiskas. Tüdruk aga seisis kindlalt sa-
damakail edasi, valget rätikut tugevas-
ti oma väikestesse pihkudesse surudes. 
Praam andis vilet, autode vool veeres 
mandri suunas. Juba praamil olles tõt-
tasin tekile, et tüdrukule laevalt vastu 
lehvitada. Mingil põhjusel ei märga-
nud ma teda. Pöörasin ümber, et rei-
sijate salongi tagasi minna, kui mind 

kõnetas üks vana koolivend. „Noh, 
lähed kah üle pika aja koju?“ Vaata-
sin temast mööda, kai suunas ja ma 
nägin jälle väikest kogu, kes hüpeldes 
sadamakail ringi kilkas. Tõstsin käed 
kõrgele. „Et koju lähed“ kordas mu 
uus kaaslane juba esitatud küsimust. 
Vaatasin ainiti seda lendlevat valget 
rätikut, mis praami kaugenedes ikka 
väiksemaks muutus. Siis ohkasin, üsna 
sügavalt ja naeratades vastasin tuttava 
küsimusele: „ei, paradiisi.“

Aarne Mägi

kaugele, kuid selge pilt jäi. Sellega tuli 
nüüd ise hakkama saada. Ta otsustas 
vaadata selle pildi lõpuni.
Ja mida ta nägi! Seal, kus lõpeb üks 
mõte, algab alati üks teine. Tõdesid 
on erinevaid. Aeg teeb trikke nagu 
armastuski. Inimene ja maailm on sa-
mas mõõdustikus. Ei ole paremaid ega 
halvemaid aegu.
Selge pildi lõpuni vaatamise päeval 
asus ta teele ja samal hetkel oli ta pea-
aegu sama hästi kui kohale jõudnud 
paradiisi, paika, mis kahtlematult on 
olemas igaühe jaoks.
Tuleb ainult teele asuda, see on lihtne.

Tiit Palu

Foto: 123RF
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Elava loomuga Jürgen Gansen 
on teatrit teinud lausa lasteaiast 
peale. Vahest ehk juba sealt on 

pärit tema kindel põhimõte - olgu 
tükk nii tõsine kui tahes, törts nalja 
peab selles kindlasti olema, sest huu-
mor annab igale loole mõnusa inimli-
ku mõõtme.
Tüdrukuke, kes kolme karu pudru-
kausid tühjaks sõi ja nende voodid 
segi ajas. Kõige väiksem kitseke, kes 
kellakappi mahtus ja kurja hundi käest 
pääses. Laps, kes metsa ära eksis ja kel-
le väike nõid koduteele aitas – need on 
Jürgeni kõige esimesed rollid, mida ta 
särava muigega ise meenutab.
„Ma olin kõige lühem juba siis,“ kõ-
histab mitte just kõige pikemat kasvu 
näitleja paarikümne aasta taha jäävaid 
aegu meenutades. Siis tulid juba Vaht-
ramäe Emil Kaarel Kilveti lavastuses 
ja kooliteater, millega ka Saaremaal 
käidi. „Rita Ilves peab siiani meeles,“ 
muheleb Jürgen.
Mingil hetkel tahtis ta siiski korraks 
ka turvameheks saada – siis, kui Allan 
Roosilehe „Turvamees“ raadiod vallu-
tas, aga see valu läks ruttu üle.
Teatris kasvanuna oli Jürgeni jaoks 
loogiline lavakasse pürgimine. Kuna 
keskkooli lõpetamisel vastuvõttu ei ol-
nud, siis ta studeeris ühe aasta Tartus 
ajakirjandust ja suhtekorraldust. 
Esimene läbikukkumine lavaka katse-
tel aastal 2010 oli šokk. „See oli laastav. 
Mõtlesin, et mida ma oma eluga nüüd 
edasi teen,“ tunnistab ta. Huvitaval 
kombel sattus Jürgen katsete aegu 
ühte tuppa saarlase Jörgen Liigiga, kes 
lõpuks kursusele sisse sai ja kelle väge-
vasse teatri- ja filmikarjääri mahub ka 
roll sadamaaidas etendunud lavastuses 
„Yksine“.
Teisel korral oli Jürgen aga edukas ja 
ronis läbi lavaka kadalipu. „Alguses 
läks mul hästi. Aga see kool on selline, 
et inimesed võetakse tükkideks lahti, 
ja kui hästi läheb, siis pannakse tagasi 
kokku. Mingil hetkel tundus küll, et 
mitte midagi ei tule välja. Kuid lõppu 
ma jõudsin.“
Filmi, tele ja teatri vahekordadest rää-
kides möönab Jürgen, et teleseriaalis 
kaasalöömine, mis sest, et episoodi-
lises kõrvalosas, on tekitanud tema 
tuttavate hulgas parajat furoori. „Kooli 

Kui nalja ei saa, siis mina ei 
mängi!

kokkutulekul ütlesid küll paljud, et 
nägime sind „Litsides“,“ lausub ta ja 
tunnistab, et teeks mõnes sarjas või-
malusel ka kandvama rolli. Töögraafi-
kute sobimatus on teda seni takistanud 
erinevaid pakkumisi vastu võtmast.
„Mida tegijam sa oled, seda lihtsam on 
sul tööd saada. Kui sa oled kellegagi 
koos töötanud ja see on sujunud, siis 
võetakse sind uuesti. Eestis on paraku 
ka nii, et nimi loeb.“ Ja päris suur osa 
publikust läheb tükki vaatama näitle-
jate pärast. Jürgen ei heida seda ette. 
„Aga noori tasuks ikka kah vaatama 
minna. Kasvõi selle pärast, et näha, 
millised uued staarid on peale kasva-
mas.“ Tema enda jaoks on Eestis väga 
inspireerivateks ametivendadeks Tõnu 
Oja, Priit Võigemast, Marika Vaarik, 
Tiina Mälberg.
Missugune peab olema üks teatritükk, 
et see Jürgen Gansenile meeldiks?
„Mulle meeldib, kui teatris on midagi 
sellist, millele ka koju minnes mõtled. 
Et jääb kummitama, et tükk ei ole liht-
salt meelelahutus. Kui ma tänu sellele 
mõtlen oma elus midagi teistsuguseks. 
Või saan midagi teada ja seeläbi olen 
parem inimene. Teine asi, mis ma olen 
alati öelnud, tsiteerides Karlssonit: kui 
pauku ei ole ja nalja ei saa, siis mina 
ei mängi! Ka tõsistes ja valusates tee-
mades võiks olla mingi huumoriasi ka 
juures. See teeb loo alati kuidagi inim-
likumaks ja toredamaks.“     
Sügisest saab Jürgenist suure tõenäo-
susega Kuressaare linnateatris täisko-
haga näitleja. Kas ta end tihedamalt 
ka Saaremaaga siduda kavatseb, noor-
mees täna kinnitada ei söanda.
„Sellesama uue tükiga seoses olen ha-
kanud ka nende asjade peale rohkem 
mõtlema. Sa võid ju siia kolida, aga 
kas sind ka saarlaseks võetakse? Ja 
mulle meeldib väga ka Tallinnas elada. 
Meeldib võimalus igal õhtul kusagile 
minna – kinno, teatrisse, kontserdile, 
kohvikusse. Mulle meeldib olla ini-
meste keskel. Mõnikord lähen ma liht-
salt Balti jaama, istun pingile, võtan 
raamatu ja loen. Olen inimeste keskel. 
Vahepeal jälgin neid ja leian teinekord 
mõne situatsiooni või ilme, mida ehk 
kunagi saan mingi rolli juures ära ka-
sutada.“

Mehis Tulk / Saarte Hääl
Foto: Mari-Liis Nellis
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ESIMENE PÜÜNE

Esimesed andmed teatritegemise 
kohta Saaremaal pärinevad 18. 

sajandi lõpust, eestvedajaks Tallinna 
ja Riia kubermangude viitsekuberner 
Balthasar von Campenhausen, kelle 
eestvedamisel harrastati teatritegemist 
linna 5-e klassilises, hilisemas kreis-
koolis ja gümnaasiumis. Teater kandis 
koolimaja järgi nime Schulteater.
Praegune Kuressaare Linnateater te-
gutseb 19. sajandi algul ehitatud ma-
jas, mis tollel ajal kuulus von Pollide 
suguvõsale, sama sajandi lõpus müüdi 
hoone Ivan Mierzeyewskile suvilaks. 
Kuressaare Eesti Selts (K.E.S.) ostis 
maja 12 000.- rubla eest. 
Aastat 1924 loetakse süsteemse teat-
ritegemise alguseks Kuressaares, 
näitejuht ja lavastaja Jaan Metua pani 
aluse korralisele etendustegevusele 

Kuressaares, mille eelduseks oli kindla 
põhitrupi loomine. 
Kuressaare Teater likvideeriti 1951. 
aastal Eesti NSV Kunstide Valitsuse 
käskkirjaga nr 450. Seejärel asus siin 
kuni 1967. aastani rajooni kultuurima-
ja, hiljem muudeti hoone okupatsioo-
nivägede kultuuriasutuseks. 
Praegune Kuressaare Linnateater alus-
tas renoveeritud ajaloolises K.E.S.-i 
majas tegutsemist aastal 1999. 19. aas-
taga on Kuressaare Linnateatris välja 
toodud 73 lavastust. 

TEINE PÜÜNE

Kuressaare Linnateatri teisel püü-
nel, Sadamaaidal, on sellel aastal 

pisike juubel. Nimelt 1663. aastal 
valminud väärikas hoone püsib oma 

põhivormilt ühe koha peal juba 355 
aastat ja kümnes kord on see, kui Ku-
ressaare Linnateater Sadamaaidas uue 
etenduse välja toob. Aga vaevalt, et 
keegi 300 aastat tagasi aimas, et tradit-
sioonilisest kaubalaost saab kümnen-
dat korda teatrimaja, milles mängitud 
etendusi on vaadanud rohkem inime-
si, kui Kuressaare linnas elanikke on. 
Sadamaait on Kuressaare üks vani-
maid säilinud ehitisi, mis rajati kau-
bavahenduse hoonena. Seal ladustati 
väljaveoks vilja, lina, lupja, nahku; 
sisse toodi soola, veini ja muid kaupu, 
mida kohapealt saada ei olnud.
Veski tänav, kus vana ait asub, sai 
nime 19. sajandi teisel poolel, pärast 
seda, kui hoone auruveskiks ümber 
ehitati. On teada, et siis kuulus see 
Oskar Schmidtile. Hiljem aga Oskar 
Wildenbergi nahavabrikule.
1920. aasta teisest poolest oli ait Eesti 
Tarvitajate Keskühistu omanduses, 
nõukogude ajal, mil Veski tänav kan-
dis Komsomoli tänava nime, oli hoo-
ne ETKVL`i käsutuses. 
Sadamaait on aga muutumas uue 
omaniku Alo Ehasoo juhtimisel juba 
eelmisest aastast alates. See on hea, et 
Kuressaare Linnateater saab jätkuvalt 
juba traditsiooniks kujunenud män-
gupaika kasutada. 
Mis aga Sadamaaidast lähiaastail saab, 
selles küsimuses võtsin vaevaks Alo 
Ehasoo käest ise järele uurida ja siin-
kohal lühidalt plaanidest paari aasta 
perspektiivis.
Eelmisel aastal alustatud renoveeri-
mistööd hoone edelatiivas peaksid 
augustikuuga läbi saama. Rentnikuna 

alustab seal tegevust Lahhentagge 
destilleerimisvabrik, mille üks tun-
tuim toode on Ösel Dry Gin.
Renoveerimistööd jätkuvad edasi 
järk-järguliselt ja uuel aastal alustatak-
se hoone keskmise osa taastamisega, 
kuhu plaanitakse ehitada majapida-
misruumid ja köök, kus saavad olema 
vajalikud seadmed catering teenuse 
pakkumiseks. 
Viimase etapina läheb renoveerimise-
le Sadamaaida algne, kõrgem osa, mis 
koosneb kahest võrdse suurusega saa-
list. Parempoolsesse saali on võimalik 
rajada kohvik. Praegune nn teatrisaal 
jääb ürituste korraldamise tarbeks ka 
edaspidi. Kui kõik õnnestub, peaks 
aastaks 2020 olema plaanitud tööd Sa-
damaaidaga ühel pool ja uue elu sisse 
saanud hoone saab siis juba aastaring-
selt tegutsema hakata.
Sadamaaida kõrval on veel üks väik-
sem maja, millel katus praegu veel 
puudub, aga elamiseks ja olemiseks 
tahab omanik Alo Ehasoo ka seda 
hoonet tulevikus kujundada.
Loomulikult käib kogu restaureeri-
mistöö Muinsuskaitseameti ettekir-
jutuste järgi ja võib vaid aimata, kui 
kalliks kogu projekti maksumus koos 
hooviala väljaehitamisega kujuneb. 
Seni on Ehasoo kogu projekti omal 
kulul rahastanud, vaid hoone pro-
jekteerimise osaliseks katteks eraldas 
raha ka Muinsuskaitseamet. 
Jääb loota, et aastaid nukralt linna-
pildis seisnud hoone saab tulevikus 
uue ilme, kus peale suvelavastuste ka 
aasta teistel kuudel midagi toimuma 
hakkab.Foto: Mari-Liis Nellis


