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HELIN-MARI ARDER: Vanemad on meile alati sadamaks ja lähtekohaks

Teatrirüütel Saaremäe
mängib esimest korda
kodupaigas

Isadepäeva kontsert
tutvustab Arderite
mitmekülgset talenti

 Kohtla-Nõmmelt pärit Rakvere teatri peanäitejuht Üllar Saaremäe astub 26. novembril esimest korda kodukandi lavale näitlejana.

 Isadepäeva laupäeval kuuleb Jõhvi kontserdimajas eri muusikastiilidest ja -värvidest koosnevat paletti, mille ühendavaks lüliks on nii Apelsinist kui Hortus Musicusest tuntud Jaan Arder.
TEET KORSTEN
teet@pohjarannik.ee

Mis rolli on su isa Jaan Arder sinu elus mänginud?
Vanemad on meile alati
eeskujuks ja samas ka sadamaks ning lähtekohaks. Minu
vanemad pole kunagi tahtnud,
et ma seoksin ennast ametiga, mida nemad nii hästi tunnevad ja tundsid. Ilmselt on
esinemisiha ja muusikapisik
ka veres.
Kas isa võttis midagi ka ette, et sind sellelt teelt eemale hoida?
Mulle anti siiski võimalus saada muusikaline haridus. Aga keegi ei öelnud, et
ma pärast lastemuusikakooli peaksin kindlasti muusikaga edasi tegelema. Tegelikult
ma ei tegelenudki, aga mõned
aastad hiljem jõudsin siiski
õpingute kaudu tagasi muusika juurde.

TIIA LINNARD
tiia@pohjarannik.ee

"Nii see on," tõdeb Saaremäe,
kes lahkus Ida-Virumaalt 1988.
aastal pärast Järve gümnaasiumi lõpetamist, asudes õppima Eesti muusika- ja teatriakadeemia lavakunstikooli.
Tema esimeseks koduteatriks
sai Ugala, 1996. aastast töötab
ta Rakvere teatris.
"Ma olen Kohtla-Nõmme
kultuurimajas esinenud kooliajal ning hiljem käinud seal
kohtumisõhtutel - isegi mõnda
mu lavastust on Kohtla-Nõmmel mängitud -, kuid professionaalse näitlejana pole ma
sealsele lavale tõesti astunud,"
märgib Saaremäe, kelle sõnul
pole Kohtla-Nõmmele võimalik paljusid lavastusi tuua.
"Sealne lava on ju õnnetult väike, mõeldud rohkem isetegevuslaste ja bändide ülesastumiseks. Kuna dekoratsioonide
vahetamiseks vajalikud stanged puuduvad, saab seal mängida vaid neid tükke, kus lavakujundust ei muudeta."
Saaremäe lavastustest on
Kohtla-Nõmme näinud ka 2001.
aastal esietendunud menutükki "Jaanituli", mille kirjutamiseks leidis ta vend
Rünno Saaremäe ainest
kodualevist, kus kaks
meest - samuti vennad
- sisustasid oma päevi viinaviskamisega
ning ühe järjekordse joomingu käigus
pani üks vend teise
põlema.

jätkunud meie jaoks nii palju aega. Samas, kui isa pidi
meiega kodus olema, oli see
alati põnev ja huvitav. Isal
olid näiteks toidutegemise
vallas omad kindlad delikatessid.
Kui olime isaga kodus, oli
kindel, et sõime kukesuppi ja
praetud saiakuubikuid. See oli
tema spetsialiteet ja see tuli
tal hästi välja. Saiakuubikute praadimine on oskus, mida peaksin praegugi isa käest
õppima. Ilmselt ma ei ole kunagi nii kannatlik, kui isa oli,
kui ta neid praadis.

Kui oleks sinu otsustada,
kas sa tahad oma lapsi näha
muusika vallas?
Mu vanemad käitusid ses
mõttes õigesti, et nad ei varjanud oma arvamust, mille
järgi muusiku elu ja töö pole lihtsad. Kui ma siiski naasin muusikategemise juurde,
keegi mind enam ei takistanud. Praegu on isa selle üle
uhke, et ma tegelen sellega,
mis on mulle tähtis. Nende
poolt on loodud baas selleks
ja tänu sellele on mul olnud
väga palju kergem.

Keda me isadepäeva kontserdil kuuleme?
Kontserdil astuvad üles
koosseisud, kellega mu isa
teeb koostööd: Hortus Musicus, Trio Naturale ja ansambel Apelsin. Lisaks inimesed,
kes on isaga seotud: mina, mõlemad minu vennad. Samuti
laulab noorema venna Aleksandri abikaasa Helen ja teise
venna abikaasa Liivi on suurepärane pianist. Kõik astuvad kontserdil üles.
Vend Andreas esineb sel
korral minu trios - koos mu
elukaaslase Teet Raiki ja mu
õe abikaasa Siim Aimlaga, kes
on saksofonist.
Kindlasti me esitame ka
midagi koos ühises pereorkestris. Mu õde Kristina on
õppinud klaverit ja koorijuhtimist. Minu isa venna Oti poeg
Voldemar Arder on kontserdi juht, kes loeb ka mõne luuletuse.

Sageli räägitakse isade ja
tütarde erilisest suhtest. Kas
sul on isaga eriline suhe?
Eks iga suhe vanemaga ole
eriline ja kindlasti see muutub elu jooksul. Meie ema oli
meiega palju enam koos, sest
isa oli tegevmuusik ja tal ei

Olles ise väiksest perest
pärit, tundub mulle, et suurtes peredes ja dünastiates
on üks isik milleski rohkem
kaitstud.
Ma ei tea, kas just kaitstud, aga suures perekonnas
on rohkem inimesi, kes või-

26. novembril mängitakse
Kohtla-Nõmmel üht Rakvere teatri viimaste aegade populaarsemat lavastust - EricEmmanuel Schmitti näidendit
"Oscar ja Roosamamma: kirjad Jumalale", mille lavastaja
on samuti Saaremäe.
Lavastus räägib raskelt haige kümneaastase Oscari viimastest elupäevadest ja sellest, kuidas ka ühes päevas
võib olla kümme aastat - kui
neid vaid elada oskad.
Oscar oskab, sest teda õpetab Roosamamma ning tänu
nende omavahelisele sõprusele leiab haige poiss taas elurõõmu, tahtmise leppida oma
vanematega ja julguse saatusele püstipäi vastu minna.
Saaremäe astub üles Oscari rollis, Roosamammat mängib Ines Aru. "See teadmine, et
ma lähen kodukanti mängima,
on pannud mu südame põksuma ning tunne on teine, kuigi
oleme seda tükki mänginud juba üle saja korra," nentis Saaremäe. "Kuigi ma olen Kohtla-Nõmmelt ära olnud juba ligi veerand sajandit - ehk olen
ma inimestel veel meeles."

Helin-Mari Arder: "Kui olime isaga kodus, oli kindel, et sõime
kukesuppi ja praetud saiakuubikuid."
SCANPIX
vad üksteisele toeks olla. Alati
on keegi, kellega rääkida, kelle poole pöörduda.
Kui sinu kontserdi puhul on
selge, mida sellelt oodata, siis
isadepäeva kontsert on ju sisult suisa määratlematu?
Stiilid on erinevad, aga on
paljut, mis on juurtega klas-

sikas kinni. Minagi esitan ühe
loo klassikalise poole pealt.
Kontsert tuleb huvitav juba
minu isa mitmekülgsuse poolest.
Kontsert "Arderite muusikaline suguvõsa" toimub Jõhvi
kontserdimajas laupäeval, 13.
novembril kell 18. Pääse 120
ja 90, perepilet 250 krooni.

Üllar Saaremäe
raskelt haige
Oscari rollis.
RAKVERE TEATER

NÄDALALÕPUPAKKUMISED

NELJAPÄEVASTPÜHAPÄEVANI
JAHUTATUD
BROILER 1kg
Rannamõisa

-33%

30.

90
46.60

KODUJUUST 4% 380g
Valio Eesti
/kg 44.47/

16.

-26%

90

1.97€

22.90

KERGE
MAJONEES 455g
Põltsamaa Felix
/kg 26.15/

11.

-29%

Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

90

1.08€

16.90

HELE ÕLU SAKU ROCK
PINT 6-PAKK 6x0,568l
/l 17.58/

0.76€

59.

90

+ pant 6x1.-

PAKKUMISED KEHTIVAD 4.  7. NOVEMBRINI VÕI KUNI KAUPA JÄTKUB. TOODETE TAVAHINNAD ON LAAGRI MAKSIMARKETI PÕHJAL 28. OKTOOBRI SEISUGA. PILTIDEL ON ILLUSTREERIV TÄHENDUS.

3.83€

