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Martin Ahven Erakogu

MÜÜA maja Laagris, Uuetoa tee 22 
118,9 m², krunt 1724 m²,5 tuba, 
2 vannituba, puuküttega saun. 
Küsi lisa! Hind: 357 000 €
505 9122 Merit Kiirats

MÜÜA 2-toal Pirital, Pune tee 8 
70,7 m², 3/4, hea planeering, saun, 
panipaik, parkimiskoht. Heas 
korras. Hind: 169 900 €
504 5679 Maia Mardo

MÜÜA 2-toal Sikupillis, Majaka 38 
53 m², 2/2, rõdu, keldriboks, 
maja renoveeritud, korter heas 
seisukorras! Hind: 140 000 €
504 5679 Maia Mardo

MÜÜA 2-toal Haaberstis, Õismäe 
tee 83 46,8 m², 1/5, möbleeritud, 
heas korras, köögimööbel. 
Parkimine maja ees. Hind: 133 500 €
5307 7964 Olga Kruglova

MÜÜA 3-toal korter Pirital, 
Padriku tee 5 190,1 m², 3/4, rõdu, 
radiaatorid soojamõõturitega, 
panipaik, parkla. Hind: 243 000 €
5307 7964 Olga Kruglova

MÜÜA 2-toal Kesklinnas, T
ehnika tn 41 53,5 m², 3/4, hea 
planeering, tasuta parkimine. 
Küsi lisa! Hind: 144 900 €
505 0312 Lauri Esko

MÜÜA 2-toal Haaberstis, 
Õismäe tee 51 46,7 m², 4/5, 
heas korras, panipaik keldris. 
Küsi lisa! Hind: 126 000 €
5554 5135 Oksana Vänikver

MÜÜA 3-toal Põhja-Tallinnas, 
Sõle 35 64,3 m², 4/9, hea 
planeeringuga, 2 rõdu, remonti 
vajav. Küsi lisa! Hind: 149 000 €
5554 5135 Oksana Vänikver

Reedel avatav Konstantin Pät-

si monument asub sisuliselt 

Estonia teatri parkimisplatsi 

servas. Monumendi taustaks 

saavad olema Estonia teatri 

mahajoonitud parkimiskohad 

koos seal manööverdavate au-

todega. Miks pole Eesti esin-

dusteater tahtnud leida oma 

majaümbrusele väärikamat si-

su, sest teater näikse oma 

majatagust käsitlevat linna-

ruumivälise tagahoovina?

Teemale on korduvalt tähele-

panu juhtinud kunstiülikooli 

rektor Mart Kalm, näiteks: 

„Mind isiklikult pahandab Esto-

nia puhul, et sealses majas ei 

oska töötajad käituda rahvu-

sooperile vääriliselt ja peavad 

parklat ümber oma maja. See 

on niivõrd selgelt Estonia ümb-

rust õõnestav häbitegu. Ka 

muusikainimesed peaksid kasu-

tama linna avalikke parklaid, 

mitte tooma oma autosid linna 

esindusparki.“ (Pealinn.ee)

Marion Leppik, Estonia 

kommunikatsioonijuht: „Rah-

vusooperi hoone ümber peab 

olema tagatud sõidukitega ligi-

pääs, et vajadusel saaksid ma-

jale igakülgselt ja kergesti ligi tu-

letõrje- ja kiirabisõidukid. Rah-

vusooperi töötajad ja külalised 

ei pargi sõidukeid Tammsaare 

pargis, vaid rangelt ainult rahvu-

sooperi territooriumi selles 

osas, mis on planeeringutes ju-

ba aastakümneid tagasi mää-

ratletud teatri parkimisalana. 

Konstantin Pätsi monumendile 

asukoha valimisel arvestati mo-

numenti ümbritseva keskkon-

naga. Olukord muutub kindlasti 

paremuse poole, kui valmib rah-

vusooperi juurdeehitus. Siis 

kaob ka praegune parkla ning 

linnasüdant hakkab ilmestama 

esinduslik ja kaunis sümbol-

hoone ühes kõigi jaoks avatud 

võimalustega.“ LAUR UUDAM

Miks paikneb Pätsi 
monument Estonia teatri 
parkimisplatsi ääres?
ESTONIA: autod ei seisa pargis, 
vaid meie põlises parklas!

aidurite
endale.“

kunsti, nii et osaletakse nendel 
konkurssidel, aga monumen-
taaltaieseid tellivad ka omava-
litsused.

Pärnu maantee ääres asuv ma-
ja sobib kivitöökojaks ideaalselt, 
sest nõukogude ajal tegutses ruu-
mides ARS Monumentaal – mo-
numentaalkunsti ateljee. Soov 
saada skulptoriks küpses Geas 
21aastaselt. Eesti kunstiakadee-
mias kolmandal kursusel õppi-
des saadeti ta töökotta prakti-
kale. Pärast õpinguid siirdus Gea 
aastateks Rootsi, kuid jõudis 
2014. aastal ringiga tagasi sa-
masse töökotta.

Pätsi pea kui ilmajaam

Gea on kursis pilapiltide ja 
naljadega, mis Pätsi peast loo-
dud. Näiteks on ajakirjanik Kau-
po Meiel sotsiaalmeedias nime-
tanud Pätsi pead ilmaennustus-
kujuks. Graniit värvub vihmas 
tumedamaks ehk kui pea on lai-
guline, sajab hoovihma. Kui pea 
on üleni tume, sajab kui oavar-
rest. Kui peale on ilmunud val-
ge mütsike, sajab lund.

„See tähendab, et inimesed 
loovad lugusid. Las ta siis kerib. 
Vaatame, kuhu see jõuab,“ lau-
sub Gea, kes ei näe nalju kuida-
gi negatiivsena.

Kuna Pätsi peast on palju jut-
tu olnud, käisid selle valmimist 
uudistamas nii kunstiinimesed 
kui ka teised asjahuvilised. Üks 
paar isegi tantsis kuju ees. Gea 
resümeerib: „Praegu võtame se-
da lihtsalt tööna, aga tegelikult 
läheb see ju ajalukku.“

Pätsi monument avatakse ree-
del, 21. oktoobril kell 14 Estonia 
teatri tagusel Uuel turul. Sõna 
võtavad president Alar Karis, Tal-
linna linnapea Mihhail Kõlvart, 
mälestusmärgi kavandivõistlu-
se žürii esimees Rein Veidemann 
ja Madis Päts. President Kons-
tantin Pätsi Venemaalt leitud 
säilmed sängitati 21. oktoobril 
1990  kodumulda. Sel kuupäeval 
on igal aastal peetud presiden-
di haual Tallinna Metsakalmis-
tul hingepalve.

Mitusada printsessi on saa-

nud näomaalingu just temalt, 

Lianalt (pildil), kes argiellu 

värve toob. Juba lapsest saati 

on talle meeldinud joonistada, 

kuid nüüd valmivad pildid vä-

ga praktilistele esemetele.

„Kõik sai alguse koroonast. 

On see siis hea või halb, kuid kui 

varem oli kogu aeg aega puudu, 

siis ühtäkki oli seda hoopis üle, 

väga harjumatu. Igapäevatöö 

kutseõpetajana liikus distantsile, 

nädalavahetustel toimunud las-

teüritused, mida korraldasin, tü-

histati. Esimest korda üle pikka-

de aastate tekkis korraks vaba 

aega,“ räägib kolme lapse 

ema Liana Kurg, kes 

on Tartu Tervishoiu 

Kõrgkooli lapse-

hoidja õppekava 

juhtivõpetaja.

Joonistamine 

on talle alati 

meeldinud, juba 

lapsena kritseldas 

tundide viisi. Täiskasva-

nueas joonistas ta eeskätt nä-

gudele ehk teeb juba üle kümne 

aasta lastele näomaalinguid. 

Liana on ka Feralia OÜ lasteüri-

tuste korraldaja.

„Mu enda kolm last olid sel-

leks hetkeks juba küllastunud 

igasugustest muinasjututegelas-

test ja nägude sokerdamisest, 

seega... kuhu ma siis joonistan? 

Üle 20 aasta nagu pole midagi 

tehtud ka,“ mõtles ta.

Pinterestis surfates avastas 

naine laheda idee – joonistada 

pisikestele kividele. Tundus jõu-

kohane ja huvitav: „Jama seis-

nes selles, et kive polnud kuskilt 

võtta, see oli siis 2020. aasta 

märtsikuu. Vaatasin kodus ringi 

ja pilk jäi pidama tavalistel pui-

dust taburettidel. No miks ka 

mitte, ongi suurem lõuend. Ja 

nii ta läks.“

Kodus leidus tal akrüülvärve, 

 mis ta kasutusele võttis. Alguses 

joonistas ta ühele taburetile, siis 

teisele… kuni maalis kõigile nel-

jale, mis kodus olid. Esimestele 

toolidele maalis ta looduspildid. 

Kui töö valmis, siis kattis pinna 

mööblilakiga ja tulemus tundus 

talle päris kobe.

Käpajäljed kapi otsas

Liana arvab, et maalingud 

kestavad ilmselt igavesti, vähe-

malt tubastes tingimustes. 

Taburette saab kergesti 

puhastada ja pilt ei 

kulu maha isegi siis, 

kui toolidel iga päev 

istuda. Kõike seda 

imet teeb ta oma 

kodus. Ateljeed tal 

pole, sätib lihtsalt põ-

randale valmis värvid, 

pintslid, veetopsi ja sega-

misalused.

Teisi huvilisi hoiatab ta, et 

värve ei tohi vedelema jätta! Kui 

lapsed leiavad veel tee üle nen-

de ja ümber, siis kassidega on 

teine lugu: „Eks seda ahheta-

mist oli omajagu, kui hommikul 

ärgates oli tubades märgata ilu-

said rohelisi käpajälgi, küll trep-

pidel, põrandatel ja näha oli ra-

da kapi otsagi. Eks ikka nii, nagu 

kiisu rännak ette nägi.“

Maalimise taustaks mängib 

tal alati muusika: „Ei oskagi öel-

da, millest see valik täpselt sõl-

tub, kuid osa töid on valminud 

Vennaskonda ja DNDd kuulates, 

osa aga mahedama Still Corner-

si meloodiate saatel,“ räägib ta.

Ilmselt meeldisid tehtud 

tööd ka teistele, suuresti leiab 

maalitud toole tema sõprade ja 

tuttavate kodudest. Mida aeg 

edasi, seda suurem taburetiva-

jadus tekkis. Seega korjas ta 

tuttavatelt kokku kõik maako-

dudesse unustusehõlma jäetud 

toolid ja ostis vanakraamipoo-

didestki juurde.

Nüüdseks on ta maalingute-

ga kaunistanud ühtekokku 54 

taburetti, tooli ja pinki, millele 

saab pilku heita Facebooki-lehel 

Toredad Taburetid. Taburetimaal 

on tema jaoks jaoks puhas hobi 

– rõõm loomisest, rõõm nokit-

semisest, aeg endale mõtisklus-

teks. „Minu hobi pole minu äri, 

sest oma äri mul juba on ja töö 

samuti. Kui aga soovijad leidub 

ja endal aega jagub, siis ikka 

teen ka vastavalt teiste soovide-

le,“ selgitab ta.

Kõige mõnusam on Lianal 

joonistada neid asju, mis endale 

meeldivad – näiteks loodus, ka 

abstraktsed disainid on vahvad 

või mõni tore muinasjututegela-

ne lastetoolil. Ta möönab, et po-

le uue ala rajaja: „Taburetimaa-

lingud pole kohe kindlasti minu 

isiklik leiutis, seda on varemgi 

tehtud. Hiljem avastasin, et 

maailmas ja meil Eestiski leidub 

hulgaliselt teisigi toolide ja muu 

mööbli peale joonistajaid.“

Aluseks võtab Liana mõne 

vahva pildi-idee, lõputult näiteid 

on Pinterestis. Siis kombineerib 

nii kokku, nagu endale meeldib 

või nagu soovi avaldatakse. Kõi-

gile, kel on huvi ja soovi ning 

mingil määral kokkupuudet 

maalimisega, soovitab Liana 

soojalt mööblile maalimist ka 

ise proovida. INKARI LINDVE

ROHKEM
VÄRVE
ARGIELLU:
kuidas tabureti-
maalingutest
sai mõnus hobi PINGIKUNST: Joonistamine on Lianale alati meeldi-

nud, juba lapsena kritseldas ta tundide viisi. Nüüd siis 

on lõuendiks mööbel.


