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� Kui Tartu Postimehe lehe-
külgedega krabistajad loe-
vad meie tänasest lehest 
siinset lauset, on näiteselts-
kond Tartust olnud juba mõ-
ne tunni teel Berliini poole. 
Ühtekokku seisab neil ees 
8000 kilomeetrit ringreisi.

RAIMU HANSON
raimu.hanson@postimees.ee

Esimesena istus rooli taha näit-
leja Veikko Täär. Sõita võivad 
teisedki, näiteks näitleja ja 
Teatribussi teatrijuhi Marko 
Mäesaare abikaasa Kati Mäe-
saar.

Kõik nad on ka osalised 
poolteist tundi vältavas prog-
rammis «Teater õpetab». See 
koosneb meisterdamisest, laul-
misest ja etendusest. «Ettevõt-
mise eesmärk on viia oma kul-
tuuri väljaspool Eestit elavate-
le rahvuskaaslastele,» ütles 
teatrijuht.

Neljandat aastat tegutseva 
Teatribussi trupp on ratastel 
veerenud nii kodumaa palju-
desse paikadesse kui ka mitme-
le poole kaugemale Euroopas-
se. Seekord on kaasas etendus, 
mille autor Piia Ausman on 
dramatiseerinud selleks oma 
raamatu «Tähtsad asjad».

«Ma lavastasin selle keva-
del laulupeomuuseumis,» ütles 
Marko Mäesaar. «Me tegime se-
da kümmekond korda muu-
seumis ja siis sõitsime Eesti 
väiksemates kohtades ringi. 
Nüüd lähme ringreisile sama 
programmiga «Teater õpetab», 
milles on ka lavastus «Tähtsad 
asjad».»

Lugu jänesest ja mutist

Lugu räägib jänesest ja mu-
tist, kellest neile enestelegi 
täiesti ootamatult saavad sõb-
rad. «Lapsed peaksid etendu-
sest aru saama, kes üldse on sõ-
ber, keda sõbraks pidada ja 
mismoodi me saame endale 
sõbra,» ütles Mäesaar.

Enne etendust õpetab aga 
trupp lastele, kuidas ise teha 
etenduse tegelane. Meisterda-
misel on kasutusel jäätisepul-
gad ja mitut sorti taaskasutus-
materjal ning papp ja väiksed 
kuldsed naelad. Meisterdamist 
juhendavad õpetaja Tiina Põl-
lu ja logopeed Kati Mäesaar.

Pärast meisterdamist laul-
dakse ühiselt Andres Vago kir-
jutatud «Sõprade laulu» (kitar-
rist ja kitarriõpetaja on teistegi 
sama lavastuse viiside autor). 
Kavas on ka väike dialoogi-
mäng sõpruse teemal.

Esimene ülesastumine väi-

keste ja suurte rahvuskaaslaste 
ees on 14. septembri hommi-
kul Berliinis. Järgneb sõit läbi 
Inglismaa, sest 15. septembril 
on etendus Iirimaa pealinnas 
Dublinis.

Iirimaa järel ootavad trup-
pi Holland, Belgia, Saksamaa ja 
lõpuks, 22. septembril, Luk-
semburg. Seal on etendus teat-
ris Théâtre le 10.

President kiidab

Luksemburgi eesti seltsi 
president Meelik Mallene sel-
gitas meilivahetuses, et Théâtre 
le 10 on väike bläkkboksi tüü-
pi teater Luxembourgis Neu-
dorfi linnaosas. Luksemburgi 
eesti seltsil on selle teatriga väl-
ja kujunenud head suhted, nii 
et selles saalis on meie rahvus-
kaaslased tihti, kui Eesti teatrid 
sinnakanti sõidavad.

NAD ON VÄGA VAHVAD 
SELLID JA MEELDIVAD 
LUKSIKATELE VÄGA, KII-
TIS PRESIDENT MALLENE.

Nii on seal Eesti Draama-
teater etendanud lavastust 
«Marquis d’Artiste» ja VAT Tea-
ter «Rekvisiitori tähetundi». 
Kohe pärast Teatribussi viib 
R.A.A.A.M. luksemburglastele 
näha «Soolo» etenduse.

«Teatribussi vandersellid on 
meil käinud külas etendusega 
«Võlupill» ning hiljem spet-
siaalselt Luksemburgi eesti las-
tele kohandatud jõuluetendu-
sega,» lisas president Mallene. 
«Nad on väga vahvad sellid ja 
meeldivad luksikatele väga. 
Loodame ainult, et nad see-
kord pilli lõhki ei puhu, nagu 
juhtus eelmine kord näidendis 
kasutatud parmupilliga.»

Lause lõppu kirjutas ta lõ-
busa emotikoni ;)

Tartlaste trupp jagab 
eurooplastele õpetusi

J U H T U S

Võõras lõi tänaval 
meest kõhtu

Esmaspäeva hommikul sai 
politsei teate, et Tartus Pi-
kal tänaval lõi tundmatu 
isik 66-aastast meest tera-
va esemega kõhtu. 

Kiirabi toimetas kanna-
tanu ülikooli kliinikumi. 
Kahtlustatavana ei olnud 
eilseks kedagi üle kuulatud. 
Täpsemaid asjaolusid selgi-
tatakse.

Vargad jäid 
politseile vahele

Ööl vastu teisipäeva teatati 
politseile, et Anne tänaval 
uurivad mehed taskulambi 
valgel sõidukite sisu. 

Patrullpolitseinikud 
kontrollisid osutatud isi-
kuid ning avastasid nende 
käest lähedal asuvatest 
sõidukitest varastatud ese-
meid. Politsei pidas kuri-
teos kahtlustatavatena kin-
ni 25-aastase Andrei ja 35-
aastase Sergei. 

Vilgutamine ajas 
mehed tülli

Esmaspäeva õhtul tekkis 
Jalakakuru tänaval konflikt 
kahe mehe vahel. 

Väidetavasti oli üks neist 
autotulesid vilgutanud ning 
need paistsid teise mehe 
koduaknast häirivalt sisse. 
Viimane läks seepeale õue, 
astus sõidukile ette ning 
sai masinalt löögi. 

Autoga kokkupõrkes 
mees viga ei saanud. Polit-
sei selgitab juhtumi täpse-
maid asjaolusid. 

Joomahimulised 
lõhkusid poeakna

Ööl vastu 8. septembrit 
kella 2.30 paiku purustati 
Tartus Kuperjanovi tänaval 
telliskiviga alkoholikauplu-
se aknaklaas ning varastati 
poest alkoholi. 

Relvaga vehkinud 
mees peeti kinni

7. septembril sai politsei 
teate, et Vara vallas Praaga 
külas ähvardas mees relva-
ga oma lähedast. 

Ähvarduse tõsidust ar-
vestades ja ka teiste lähi-
konnas viibivate inimeste 
turvalisuse huvides korral-
dati politseioperatsioon. 
Lõuna prefektuuri kiirrea-
geerijad ja piirivalvurid pi-
dasid mehe kinni.

Politsei palub abi

6. septembril kella 10 pai-
ku juhtus Sepa ja Vasara 
ristmikul õnnetus mootor- 
ja jalgrattaga. 

Esialgsetel andmetel lii-
kus mootorratas Sepa tä-
naval ning soovis teha va-
sakpööret Vasara tänavale. 
Ka jalgrattur liikus samas 
suunas, kuid ootamatult 
hakkas selle juht sooritama 
suunamärguandeta ja ma-
nöövri ohutuses veendu-
mata samuti vasakpööret. 

Kokkupõrke vältimiseks 
pidurdas mootorrattur jär-
sult ja ratas kukkus külili.  

Õnnetuse osalised ei saa 
süüs kokkuleppele. Avarii 
pealtnägijail palutakse 
ühendust võtta Lõuna pre-
fektuuri avariipolitseinike-
ga telefonil 730 8814.

Kitarrist Siim Saarela (vasakult), Hiie kooli käsitööõpetaja Tiina 
Põllu ja sama kooli logopeed Kati Mäesaar ning näitlejad Marko 
Mäesaar ja Veikko Täär ehk ühtekokku Teatribussi näitetrupp asus 
ööl vastu neljapäeva Euroopa-turneele. Kristjan Teedema

� Tosin aastat ehk kolm 
ametiaega Tartu Ülikooli bo-
taanikaaeda juhtinud Heiki 
Tamm paneb kuu lõpus ame-
ti maha. «Ei viitsi enam ra-
beleda,» ütleb ta. «Ametli-
kult lähen pensionile, aga 
eks ma kuskilt pool kohta ik-
ka võtan.» 

KATRE TATRIK
katre.tatrik@postimees.ee

Legend räägib, et hommi-
kul tööle tulles paitab bo-
taanikaaia direktor selle 
koerataiese nina, mis siin 
ukse juures seisab?

Ei mina küll siin kellegi ni-
na ei paita (naerab ja patsutab 
tsaar Nikolai jahikoerte järgi teh-
tud metallist koerakuju pead). 
Mul on kodus endal koerad, 
keda paitada. Kas oled kuul-
nud, et keegi käib siin koera ni-
na paitamas (küsib administraa-
tor Lilia Mursi käest, kes jääb 
vastuse võlgu, ent räägib, et lap-
sed peavad elusuuruses hurda ku-
ju selle külmast ninast hoolima-
ta elusloomaks)?

Mis seisus botaanikaaed oli, 
kui te siia tööle tulite?

Meil oli selline hull olu-
kord, et inimesed pidid mine-
ma subtroopilisse kasvuhoo-
nesse ja palmihoonesse õuest. 
Talvel külmaga joosti higisena 
ühest hoonest teise – ma ei tea-
gi, palju sellest kopsuhaigusi 
võis olla.

Subtroopilises hoones kuk-
kusid valgustid laest alla, üks 
müürinurk hakkas lagunema. 

Millised on olnud teie suuri-
mad kordaminekud, mille 
üle te botaanikaaias uhkust 
tunnete?

Botaanikaaeda külastab 
kaks korda rohkem inimesi kui 
kaksteist aastat tagasi. Aastas 
käib meil 130 000 külastajat. Ja 
see on saavutatud ainult tänu 
sellele, et meie taimede arv, ol-
gu nendeks liigid, sordid või 
vormid, on kasvanud 6500-lt 
8300-le. 

Mis siin salata, sai ju ka re-
konstrueeritud troopika ja 
subtroopika kasvuhoone ning 
tehtud külastuskeskus. See on 
külastajate arvu suurenda-
nud. 

Eelmisel aastal käis siit läbi 
565 tudengit 17 õppeaine raa-
mes. Palju neid siin iseseisvalt 
tuupimas käis, me ei tea, sest 
neilt me piletiraha ju ei võta – 
mida rohkem nad õpivad, se-
da parem. 

HETKEL TAHAN PUHATA. 
KATSUN RAHULIKUMALT 
TALLINNAS OMA AIA-
MAAD HARIDA. 

Lisaks käivad meil prakti-
kandid nii Eestist kui välis-
maalt. 

Mis edasi saab?

Ma olen juba vana mees. 
72 aastat kohe kukub. Olen 12 
aastat siin direktorina tööta-
nud. See on mul olnud väga 
tore aeg ja on palju ära tehtud. 
Olen sellega rahul. Nüüd on 
aeg tagasi tõmbuda. 

Hetkel tahan puhata. Kat-
sun rahulikumalt Tallinnas 

oma aiamaad harida. Kui tuleb 
mõni sobiv pakkumine, siis 
uuest aastast ma võin juba mi-
dagi teha ja poole kohaga ka 
tööle minna.

Mis soovitused te mantlipä-
rijale annate?

Meie palmimaja on koht, 
mis vajab kindlasti tugevat in-
vesteeringut. Selle kohta on 
projekt tehtud: palmimaja re-
konstrueeritakse ja külastus-
keskus laieneb kaks korda. 

Palmimaja karkass jääb sa-
maks, aga maja saab uued kat-

ted ning tuulutus- ja küttesüs-
teemid. Müra ja kohin palmi-
hoonest kaob. 

Basseini asemele tuleb lava, 
kus saab kontserte korraldada. 
Lae alla tulevad sillad, mida 
mööda ühelt rõdult läbi palmi-
võrede teisele liikuda. See on 
eelkõige lastele mõeldud, et 
nad saaksid natuke ahvitunnet 
tunda.

Plaanitavasse basseinimajja 
on ette nähtud troopiliste vee-
taimede kollektsioon. Teisele 
korrusele peaks tulema kasvu-
hoone troopiliste liblikatega.  

Plaanid on suured. Kas kah-
ju ei ole, et teie neid ellu vii-
ma ei hakka?

On küll, aga midagi pole 
teha, sest see vanus on ju ka nii 
kõrge, et jääda ootama, kas ra-
ha ikkagi tuleb või mitte. 

Ma ei näe siin, nagu mood-
ne on ütelda, mingit väljakut-
set lähitulevikuks. Otsustasin, 
et teen nüüd vahelduseks mi-
dagi muud. 

Heiki Tamm uueks ametiajaks ei kandideeri

Botaanikaaia juht 
läheb pensionile 

Botaanikaaia direktor Heiki Tamm ütleb, et õhtul tulede valguses 
on alpinaarium väga romantiline koht. Tööajal tal palju aias jaluta-
miseks aega pole olnud, ent suure muusikaaustajana on ta botaani-
kaaias kontserte nautinud küll. Margus Ansu

Heiki Tamm

• Sündinud 2. oktoobril 1941.
• Botaanik ja dendroloog.
• 2001–2013 Tartu Ülikooli bo-

taanikaaia direktor.
• 1991–1997 Tallinna botaani-

kaaia direktor. 

Etendused reisil

• 14. septembri hommikul Sak-
samaa pealinnas Berliinis.

• 15. septembril Iirimaa pealin-
nas Dublinis.

• 16. septembril elanike arvult 
Iirimaa teises linnas Corkis.

• 20. septembril Hollandi ühes 
tähtsaimas linnas Haagis.

• 21. septembril Euroopa Liidu 
ja Belgia pealinnas Brüsselis.

• 22. septembri hommikul Sak-
samaa suurlinnas Kölnis.

• 22. septembri pärastlõunal 
Luksemburgis.

Allikas: Teatribuss.ee
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