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TOIMETUS

VÄIKESED MUUTUSED TOIMUVAD NIIGI, SUURTEKS ON
VAJA JULGUST
Minu jõululaua taga ei arutatud ainult „OPi” küsimusi, vaid näiteks sedagi, kui palju n-ö ajad on muutunud – ja kui palju me sellest kõigest üldse mäletame. Mõni generatsioon minust vanematel tekkis näiteks huvitav küsimus: kuidas me enne internetti
üldse teadsime, millal ja kus ülikoolide sisseastumiseksamid toimuvad? Eestis veel, onju, äkki kuskil teadetetahvlitel või lehes
trükiti ära, aga kui juhtusid minema kõrgharidust nõutama näiteks Peterburi, siis kuidas sa teadsid? Keegi ei mäletanud. Nii
kiiresti ja täielikult kaob üldse mälestus sellest, mis kunagi oli
elementaarne, uued a(s)jad ja kihid tulevad peale ning kinnistuvad ruttu – evolutsiooniliselt muidugi loogiline, polegi ju tarvis
mäletada, sest mis meil praegu sellest, kuidas 30 või 40 aastat
tagasi ülikooli sisse astuti!
Aga meenus kohe ka üks kaunis möödunudsuvine koosviibimine, kus tuli ootamatult jutuks see, kuidas kunagi – tegelikult
üldse mitte eriti ammu – oli aeg, kui rannas ei saanud ujuma minna, ilma et keegi asju valvaks. Isegi õhtul hilja, sest vargad olid
liikvel! Vähe sellest, raadio tuli ööseks automobiilist eemaldada,
ja kuidas me saime vahepeal ära unustada rooliluku! Tõepoolest oli ju olemas selline pööraselt kole ja kohmakas seadeldis,
mis kinnitati rooli külge ja keerati siis lukku – et keegi ei saaks
öösel autot pihta panna! Praegu päris naljakas, ehk isegi nostalgiline mõelda, aga tegelikult on ju ka täitsa tore elada kordades turvalisemas ühiskonnas. Või suitsetamine! Seda tehti veel
nullindatelgi baarides, isegi restoranides sees – nüüdseks ei ole
see jabur ainult mittesuitsetajatele, vaid ka täiesti veendunud ja
pühendunud tossajatele. Veel ainult mõned kümnendid enne
seda suitsetati ka trollibussis ja haiglakoridoris. Kuidagi tuli see
olukord riikliku seadusena kehtestada, kõigi vastaste kiuste. Ja
mäletate, kui kohutavaks inimõiguste rikkumiseks pidas päris arvestatav hulk autojuhte näiteks seda, kui turvavöö kasutamine
sõidu ajal muudeti kohustuslikuks. Veel palju aastaid leidus neid,
kes suurest trotsist ja kõrvulukustavast vabadusihast selle kasutamisest keeldusid.
Jah, nii vaadates ei olegi ju palju muutunud. Enese, teiste ja lõppeks kogu ühiskonna tervise ja elukvaliteedi kaitsmine on paljude jaoks ka 2022. aastal kohutav inimõiguste rikkumine. Samas, kas nende 90ndate ja 00ndate seaduste ja kokkulepeteta
oleks Eesti ühiskond praegu nii kena koht elamiseks? Küllap vist
mitte. Iga olulise seaduse ja ühiskondliku kokkuleppe eest on
tulnud võidelda, samamoodi nagu iga olulise muudatuse vastu on

võideldud – ei ütle ega mõtle
minagi, et meil on välja pakutud
ainult mõistlikke asju või vastu
võetud vaid mõistlikke seadusi.
Aga kui vaadata paljusid neist,
mis sõelale jäid, ja kui kalkuleerida, kui palju on olukord lühikese ajaga paremaks läinud, siis
võiks ju astuda sammu tagasi
küll ja mõelda, et äkki peaksid
tõesti mingeid asju otsustama
asjatundjad, ja äkki peaks poliitikutel olema jätkuvalt julgust
tähtsate küsimustega tegeleda –
ka siis, kui meil leidub neid, kes
nendega kuidagi ei nõustu.
Lihtne see muidugi ei ole, pole kunagi olnudki. Praegugi näeme,
kuidas mõned asjad muutuvad masendavalt aeglaselt ja seda just
n-ö struktuuride tasandil. Nagu kirjutab selle lehenumbri keskkonnakolumnis Aet Annist, on nii „süsinikumaksu, ühekordse
plasti ja diiselautode keelustamise kui ka autode kesklinnast väljatõrjumise ja kliimamuutuste tõttu kannatavate riikide toetamise
pooldajaid Eestis rohkem kui nende plaanide vastaseid”. Samas
peab ta kohe nentima, et poliitikuteni ei ole see teadmine ilmselt jõudnud: „[V]õiks lausa ütelda, et uutmisinnuka rahva uude
maailma liikumist takistavad tropina ees jõlkuvad poliitikud, kes
väidavad, et seadusemuudatusi ei saa läbi suruda vanameelse
valijaskonna tõttu.” Nõndasamuti näitavad küsitluste tulemused
järjepanu, et Eesti inimeste seas on kooseluseaduse pooldajaid
juba mõnda aega rohkem kui vastaseid, ometi ei jõua need hoiakud kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmise kujul kuidagi riigikokku. Häälteenamust kokku ei saada (ehk otse öeldes:
koosseis ei peegelda Eesti rahvast), seejuures varjutakse selle
õigustamiseks endiselt juba ammu kehtivuse kaotanud „rahva
tahte” argumendi taha. Ja jälle tabab nostalgia mingite abstraktsete 90ndate ja 00ndate suhtes, sest kaugelt vaadates paistab,
justkui poliitikud oleksid julgenud siis rohkem otsuseid vastu
võtta. Praegu näeme aga vinduvat inertsi, stagnatsiooni ja selgrootust hädavajalikes, kohati eluliselt olulistes küsimustes.
Maia Tammjärv, kirjandus- ja teadustoimetaja
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Peeter Ora

SISUKORD
KÜBERILM
Facebookist metaversumisse, üle laipade –
Tanel Mütt [5–7]
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grimass-samblas müür
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jooksevad, jooksevad autod
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juuli
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Peeter Ora on Viljandis
sündinud maalikunstnik.
Lõpetanud TÜ maaliosakonna. Kirjutab ka luulet,
peagi on ilmumas esikkogu
„Hull Prantslane ja Tuline
Kass”.
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Mark Zuckerberg tutvustamas praksuva kamina taustal metaversumit. Kuvatõmmis Meta reklaamvideost
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FUNDAMENTALIST:
MARTA ALIIDE JAKOVSKI

66%

Just nii palju annab Eesti majanduse koguproduktist ehk teisisõnu kogulisandväärtusest
Harjumaa koos Tallinnaga.

PRIVAATSUSE
SUVALISUS
Aastalõpu kokkuvõtete ja kultuuriliste edetabelite
kõrval on saanud iga nutikodaniku pärisosaks wrap’id
ehk eri teenusepakkujate, platvormide ja rakenduste
kokkuvõtted sinu aastast: mitu korda ostsid Rimist
juurvilju, mitu minutit sõitsid elektritõuksiga, mitu
eurot kulutasid oma pangakaardiga „vabale ajale
ja elustiilile”, mitu minutit kuulasid möödunud aastal
5MIINUST jne. Kui ideoloogiliselt tundub igaühe
andmehügieen väärt ettevõtmine, siis olmetasandil
ei viitsi enamik inimesi andmekloaagist välja
astuda.

Novembrist saati on Von Krahli Teatri salongis
etendunud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
lavakunstikooli 30. lennu üliõpilase Marta Aliide
Jakovski diplomilavastus „Fundamentalist”, mis
toetub Juha Jokela tekstile. Liisa Saaremäel ja üle
tüki aja lavalaudadele astunud Erki Laur vaevad
seal kammerlikult pihisaalilikus ruumis küsimusi
usust, armastusest ja ärakasutamisest. Lavastust
võib nimetada vaikseks põlejaks, mida siin-seal
eravestlustes ja sotsiaalmeedia postitustes
soovitatakse ning kiidetakse. Kuigi fundamentalistlikud kristlikud kogudused pole Eestis kunagi
peavooluks saanud ja meile meeldib kelkida oma
ateistliku enamusega, siis pimedate usudogmade
ja reformijanuse progressiivsuse vastasmäng
Jakovski lavastuses on igati kaasahaarav, sest
lööb mõrasid mõlema poole kindlameelsusesse.
Jakovski loodud intiimne koguduslik atmosfäär
ning kahe tegelaskuju kiindumuse pidev ebaõnnestumine läbi pettumuse ja joovastuse pakuvad lootust, et noorel lavastajal jätkub julgust ka
edaspidi eksistentsiaalset ja nüüdisaegset ristata.
Marta Aliide Jakovski. Foto: Johan Elm

VÄÄRIB JÄLGIMIST:

@morna_memuaarid

Kuvatõmmis Spotify ülipopulaarsest funktsioonist Wrapped

KULLERID KUI EESKUJU

Müürileht ei tea kedagi, kes teaks kedagi, kellele
ei meeldiks Instagramis pesitsev destilleeritud
versioon igikestvast telesarjast „Õnne 13”. Konto
@morna_memuaarid koosneb sarja kuvatõmmistest, millele on lisatud elu ja olmet konstateerivad tsitaadid või mõtteterad, mis mõjuvad
omamoodi rahustava ASMRina. Stiilinäiteid:
„Eks tõde ongi natuke solvav”, „Sa oled nii
peenike härra, et sukavarras ei mahu persse”
või „Need ajad on ammuilma möödas, kui ühe
daami juubelil istuti laua ümber ja söödi sülti”.

Hoolimata sellest, kuidas suhtuda kulleriteenust
pakkuvatesse platvormidesse, on üks suurepärane
muutus, mida nad ellu viivad, aastaringse rattasõidu
võimalikkuse igapäevane elav tõestamine. Olgu väljas ükskõik milline ilm – rahe, lörts, –15, soga, pahn,
verevihm –, ikka on rattakullerid oma suvarataste,
fatbike’ide ja elektritõuksidega vapralt mõne tugitoolisööja poole teel. See annab lootust, et varsti
muutub rattasõit normaalsuseks iga aastaajaga.

BOYS, BOYS, BOYS
Lõpule on jõudnud järjekordne Eesti Rahvusringhäälingu, Eesti Filmi Instituudi ja Eesti Kultuurkapitali
portreefilmide konkurss. Valmivad filmid Hendrik
Sal-Sallerist, Seaküla Simsonist, Kaarel Kurismaast
ja Tarmo Soomerest. Neid ei tasu kindlasti ette hinnata ja näiteks film Kaarel Kurismaast tundub tõesti
vajalik, aga üldiselt tahaks näha aega, kui oleme
sealmaal, et kõik säärased isiksusefilmid on vahelduseks näiteks ainult naistest ja ainult naisrežissööride
tehtud.

Instagrami konto @morna_memuaarid

SEAPÕIS

Allikas: ERR

Igal aastavahetusel tulevad rikkad ja vaesed, õnnetud ja
rahulolevad, kitsid ja suuremeelsed kõike näinud ja kõike
nägeva Müürilehe prohveti juurde, et küsida: „Kallis
prohvet, armas prohvet, ega sa ei tahaks poetada viimati
mõnd palukest, mida suur eesootav meile lihtsameelsetele tühikargajatele kaasavaraks toob?” Nõnda toimetasid tulevikust sõgedad inimhulgad ka seekord ja mida
oli mul kosta? Eluaseme hinnaindeks tõuseb 44% ja raha
muutub nii odavaks, et RMK hakkab oma matkaradasid
purustatud sularahaga katma. Aasta lõpuks muutuvad

inimesed, kes on saanud viienda, kuuenda ja seitsmenda
tõhustusdoosi, läbipaistvateks nagu sült ja hakkavad öösel
helendama nagu plankton. Eesti saab juurde veel neli ükssarvikut, kolm kakssarvikut ja kaks kolmsarvikut, Martin
Repinski saavutab finantsvabaduse ja kõik ülejäänud
tunnevad ka ennast üsna vabalt – vesteldakse pingutamata, üksteisega ei huiata ja kui mõni erimeelsus kerkibki,
heidetakse riided seljast ja asi lahendatakse vana hea
kreeka-rooma maadlusega. Ühesõnaga, oodata on tõeliselt õnnist, külluslikku ja vaimustava koosmeele aastat.

FACEBOOKIST
METAVERSUMISSE,
ÜLE LAIPADE
Sotsiaalmeedia impeeriumi Meta (varem tuntud kui Facebook) viimased viis kuud on olnud ettevõtte
ajaloo turbulentseimad. Triljonifirma on suutnud ületada säärased PR-skandaalid nagu Cambridge Analyticaga
seonduv ja #deletefacebook, kuid kas rahumeelne kooseksisteerimine on aastal 2022 veel võimalik või on aeg leppida,
et hiiglasel on lastud liiga suureks kasvada?
Kirjutas Tanel Mütt, illustreeris Jaan Pavliuk
Möödunud sügisel lekitas andmeteadlane Frances
Haugen The Wall Street Journalile oma tööandja ja
sotsiaalmeedia ettevõtte Facebooki kohta firma varamutest tuhandeid raporteid, dokumente ja aruandeid1.
Niigi negatiivse tähelepanu all oleva tehnoloogiaettevõtte siseelu kohta oli ühtäkki saadaval palju uut infot.
Kinnitust said spekulatsioonid, mis olid kriitikutel juba
mõnda aega peas käärinud, kuid ilmavalgust nägid ka
uued sissevaated maailma ühe väärtuslikema ettevõtte
tegemistesse. Vilepuhumine oli vali ning juhtkond asus
ellu viima damage control’i, mille tulemusel esitleti avalikkusele uuenduskuuri: Facebook on minevik, Meta on
tulevik 2. See on otse suurkorporatsiooni mänguraamatust võetud plaan, millesarnast võib meeMeta on olnud juba aastaid nutada paari aasta tagusest ajast,
teadlik sellest, kuidas platvorm kui Google polnud enam Googsoodustab noorte tüdrukute seas le, vaid Alphabet3. Vahe on aga
nii depressiooni kui ka keha düs- selles, et kui Alphabeti peamise
morfilise häire teket. motivatsioonina võis tajuda soovi hoiduda monopolivastastest
hagidest, mis oli tõenäoliselt üks
argument ka Meta puhul, siis viimase pingutuste eesmärk oli tasandada enneolematut
mainekahju. Lihtne rebrändimine ei läinud aga päris
ootuspäraselt, kuna selleks ajaks oli tõestatud, et Meta
toodete mõju maailmale on ebaproportsionaalselt
negatiivne. Mark Zuckerberg (Meta juhatuse esimees, tegevjuht ja kontrolliv aktsionär) on soovinud

esitleda iseennast ja oma firmat avalikkusele alati kui
ühiskondlikult positiivset agenti. Sestap kiirendati ka
kannapööret metaversumi ehk sisseelatava 3D-reaalsuse suunas4. Seda, kui suured võivad olla sellesse tehnoloogiasse investeeritavad summad ja kui realistlik on
üldse selle teostumine, ei osata veel kommenteerida.
Mingi piirini Meta kommunikatsioonistrateegia aga siiski töötas ja firma väärtuses pole püsivat muutust tekkinud. Samas võib vaielda, et ettevõtte ja selle juhi
mainekahju on nüüdseks küll pöördumatu.
Frances Haugeni lekitatud dokumendid maalivad pildi
Mark Zuckerbergist ja Metast kui teadlikult möödavaatavast poolest, kes tegutseb vaid enda huvide nimel
ega huvitu maailmale vajutatavast jalajäljest5. Üks olulisimaid paljastusi tuleb nende tooteportfelli teisest suurimast teenusest, milleks on Instagram. Meta on olnud
juba aastaid teadlik sellest, kuidas platvorm soodustab
noorte tüdrukute seas nii depressiooni kui ka keha
düsmorfilise häire teket6. Nende enda raporti kohaselt teeb Instagram hullemaks iga kolmanda teismelise
tüdruku kehakuvandi probleemid. Kui aga möödunud
märtsikuul küsitleti Zuckerbergi kongressil noorte
vaimse tervise teemal, juhtis ta tähelepanu kõrvale
ja deklareeris, et nende uuringute kohaselt võib sotsiaalmeedial olla vaimsele tervisele positiivne mõju7.
Pelgalt kuu aega tagasi tunnistas Instagrami tegevjuht
Adam Mosseri senatis, et nad ei välista Instagram for
Kidsi loomist, kuigi pärast lekkeid jäeti mulje, et oma
vigadest õpitakse8.

Üldsus sai lõpuks kinnitust ka faktile, et avaliku elu
tegelased ei pea alluma tavapärastele modereerimis- ja
faktikontrolli reeglitele9. Samuti tuli välja, et Meta on kursis oma platvormi põhjustatava radikaliseerumisega –
asjaolu, et selle taga on nende algoritmid ja soovituste süsteemid, ei ole nende jaoks uudis10. Facebook
mängis arvestatavat rolli ka aasta tagasi toimunud luhtunud riigipöördekatses Ameerika Ühendriikides ning
firmasiseselt tunnistati, et tähelepanu ei olnud ohumärke arvestades proportsionaalne11. Maailma suurimate tehnoloogiabrändide hulka kuuluv Apple olevat
Metat isegi ähvardanud, lubades nende rakendused
App Store’ist eemaldada, kuna neid kasutatakse sellistes riikides nagu Filipiinid inimkaubanduse organiseerimiseks12. Kõige koledamad ja ebameeldivamad paljastused tulevadki just neist riikidest, kus on suured
ja potentsiaalsed turud, kuid kus tagajärgedega tegelemine on veelgi teisejärgulisem kui Läänes13. Meta
tegevus võimendab nendes riikides kõige elulisemaid
probleeme, nagu terrorism, kuritegevus, kontrolli alt
väljunud ühiskondlikud konfliktid ja aumõrvad. Ka kogu
protsessi käima lükanud Frances Haugen ütles, et teda
motiveeris eelkõige tema tööandja hoolimatu käitumine kõige haavatavamate riikide kontekstis. Esile tõsteti
ka firmasisest opositsiooni tööandja tegevuse vastu
ning kuigi töötajad on nõudnud korduvalt muutusi ja
positiivse(ma)t tulevikuperspektiivi, on sellised algatused tihtilugu liiva jooksnud14. Lekitatud dokumentide
abiga kristalliseerus tõsiasi, et hoolimata protestist ei
jätkub >
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< eelneb
soovi Facebooki juhtkond eesotsas Mark Zuckerbergiga võtta platvormi tekitatud tagajärgede eest vastutust. Miks see nii on, miks see iseeneslikult ei muutu
ja milline on perspektiiv?

MODEREERIMISE PUDELIKAEL
Enne kui rääkida Facebooki modereerimisest, tuleb
panna nende tegevus numbrilisse konteksti. Facebookil on 2,85 miljardit igakuist kasutajat, kellest
1,8 miljardit kuulub mingisse gruppi, 72% nendest
kasutajatest paikneb väljaspool Põhja-Ameerikat ja
Euroopa Liitu15. Facebooki postitatava sisu eest vastutab 30 000-pealine ohutuse ja turvalisuse osakond,
kes tugineb oma igapäevaotsustes n-ö turvalisuse piiblile ehk
Community Standards’ile, milleMeta platvormide järjepidev skaleeru- ga enamik Facebooki kasutajaid
mine on tulnud väga kõrge hinnaga ja on vähemalt korra kokku puuvõib-olla oleks paslik küsida, kas nende tunud. Kuigi viimase sõna ütleb
tooted on ehk adekvaatseks modereeri- inimene ehk moderaator (kelle
miseks lihtsalt liiga suured. teenuseid ostetakse tihtilugu
sisse), siis postituste üle, mis
üldse moderaatori lauale jõuavad, otsustatakse kahel viisil.
Esiteks saab tavakasutaja ise sisust Facebookile teatada. Teine võimalus on rakendada masinõppe läbinud tehisintellekti, mis peaks ajaga aina targemaks
muutuma. Pärast esialgset märgistamist liiguvad
postitused edasi ülevaatamisele, kus need on omakorda kategoriseeritud sõltuvalt
kahest tegurist: a) kui aktiivselt
ja suurel määral sisu levib ning
Kui Euroopas peame tulema toime b) kuivõrd päriselulist kahju posavaliku sõimu, valeinfo ja vandenõu- titus tekitab.16
dega, siis konfliktsetes ühiskondaIdeaalis peaks kiiresti leviv postitus,
millega kutsutakse inimesi
des kasutatakse Facebooki tõelise
üles
kedagi
tapma, olema esimevägivalla ellukutsumiseks.
ne, mis platvormilt maha võetakse. Reaalsuses see aga nii ei
ole ja sellistes riikides nagu Afganistan suudetakse hallata vähem kui 1% kogu vaenukõnest17. Kallutatus x või y poole on oht iga inimkomponendiga roboti puhul, kuid Facebookis mängib rolli
ka adekvaatne lingvistiline sisend. Kuigi ingliskeelset
sisu ollakse ehk isegi suutelised uute tööriistadega
kontrollima, ei kehti sama lugematutes muukeelsetes
riikides. Tehisintellekti võimekus jookseb rappa just
siis, kui eelduseks on kindla dialekti või konteksti tajumine (näiteks ümbritsevate sõnade alltähendused)18.
Teoorias võiksime me nende masinõppe robotitega
hästi toimivasse punkti jõuda, aga kui olemasolev
mehhanism ei ole suutnud ohjata seni isegi ingliskeelset sisu, on raske näha tulevikku, kus see on võimeline vastutama pea kolme miljardi kasutaja eest 150
eri keeles.
Keeruline on kujutada ette reaalsust, kus automatiseeritud modereerimine oleks lõpuni tõhus näiteks
eesti keele puhul. Seega on modereerimise vallas
suur ressursiprobleem, mis väljendub kahel moel. Esiteks ei ole neil motivatsiooni, et valada oma masinõppesse piisavalt kapitali selle üleilmselt tõhusaks
muutmiseks. Teiseks ei ole neil lihtsalt piisavalt moderaatoreid. Selle tagajärjel on vaenul, vägivallal, valeinfol ja kuritegevusel võimalik levida kuluFikseeritud kasumisiht pimestab tulena, sest peamine viis nende
Metat omaenda tegevuse suhtes ja peatamiseks on ikkagi piisav
lootus, et tasakaal saabub iseenes- report-nupu vajutamine, mis
likult, on parimal juhul naiivne, lükkab modereerimiskohustuhalvimal utoopiline. se sümboolselt kasutaja kaela.
Meta tooteportfelli kuulub ka
WhatsApp, mille kasutajad kannatavad samade probleemide
küüsis. Eriti ilmekaks on see kujunenud immigrantide kogukondades, kus libauudised levivad agressiivselt forward-funktsiooni kasutamisega19. Indias vastas
WhatsApp probleemile kampaaniaga, millega kutsuti
inimesi üles oma vanematele libauudistega kaasnevatest ohtudest rääkima ja enne forward-nupu vajutamist ka infot kontrollima. Vastutus on seatud taas
indiviidile. Meta platvormide järjepidev skaleerumine
on tulnud väga kõrge hinnaga ja võib-olla oleks paslik
küsida, kas nende tooted on ehk adekvaatseks modereerimiseks lihtsalt liiga suured.

OTSIDES GLOBAALSET LAHENDUST
Kuigi ühiskondi kimbutavad probleemid on suuresti
universaalsed ja näiteks valeinfo levikumehhanismid
sarnanevad nii Lõuna-Euroopas kui ka Kagu-Aasias,
siis vahe kerkib esile päriseluliste mõjude tulemusel.
Tagajärjed on tihtilugu palju tõsisemad, kui vaadata
Euroopa Liidust ja Põhja-Ameerikast kaugemale. Kui
siinpool peame tulema toime avaliku sõimu, valeinfo ja
vandenõudega, siis konfliktsetes ühiskondades kasutatakse Facebooki süstemaatiliselt tõelise vägivalla
kehtestamiseks ja ellukutsumiseks.
Etioopias puhkenud kodusõda riigi ja Tigray mässuliste vahel on süvenenud just sotsiaalmeedia tõttu.
Platvormil on levitatud vabalt Tigray inimeste suhtes
vaenu õhutavat ja konflikte süvendavat materjali. Inimesi kutsutakse sotsiaalmeedias üles korraldama genotsiidi, vastaspoolt tembeldatakse lastevägistajateks
ja õigustatakse riiklikult sanktsioneeritud vägivalda
rahvusvähemuste vastu20. Ka Myanmaris oldi abitud,
kui sõjavägi kasutas Facebooki ära vaenu õhutamiseks
ja genotsiidi õigustamiseks rohingja moslemite vastu21.
See, kuidas Facebook platvormi põhjustatud tagajärgi
ignoreerib, on ebamoraalne ja mõne eksperdi arvates
suisa kriminaalne22. Seega on riike, kes kasutavad Facebooki ära, et panna toime inimsusvastaseid kuritegusid, kuid on ka riike, kes ei suuda ka parima tahtmise
korral platvormil loodu tagajärgi ohjata.
2016. aastal kogus Indoneesias, mis oli Facebooki
jaoks tollal suuruselt kolmas turg, tuure libauudiste
sündikaat nimega Saracen, kelle tuumikliikmed 2017.
aastal arreteeriti23. Facebook reageeris aga alles siis,
kui Indoneesia politsei tõendas Saraceni kriminaalse
tegevuse seoseid24. Sündikaadi kaudu sai sõna otseses mõttes osta sihitud libauudiseid, mis võimendasid
lõhestunud ühiskonnas sektantlikku suhtumist ja mõjutasid otseselt ka presidendivalimisi.
Ka vabameelse kujutlusvõimega on raske näha sellist
tulevikku, kus Meta vähendaks oma tegevuse tagajärgi
ilma mõne teise poole sekkumiseta. Meta on börsiettevõte, mille aktsionärid on reeglina pärit Läänest,
täpsemalt Ameerikast. Meta tegutseb hüperkapitalistlikus ja kasumile orienteeritud kontekstis, seistes
eelkõige oma aktsionäride huvide eest. Kõnealustes
riikides pole tihtilugu inimesi, kellel oleks piisavalt märkimisväärne osalus, et oma häält kuuldavaks teha. Iseküsimus on, kas neil oleks piisava osaluse korral üldse
motivatsiooni muutusi nõuda.
Kui aga riigi SKP jääb alla ettevõtte käibele, loob see
ebavõrdse võimusuhte, kus enesekehtestamine on
sisuliselt võimatu. Säärases dünaamikas hoiab üks kapitali ja teine seaduse võimu, mis siis omakorda üksteist tasakaalustavad. Tihtilugu on see suhe aga ebaproportsionaalselt kallutatud, sest riikidel ei pruugi
olla piisavalt poliitilist mõjuvõimu ega kogemust, et
säärastele uue kooli tehnoloogiahiidudele survet avaldada, ja seda mitmel põhjusel:
i) välja pole arenenud kodanikuühiskonda, kes
juhiks tähelepanu õigetesse kohtadesse;
ii) võimupositsioon on ebastabiilne;
iii) inimeste ja poliitikute fookus on suunatud
elulistele teemadele (tahetakse, et juht arreteeriks
vägivallatsejaid, mitte ei võitleks vägivalda põhjustavate sõnumite levikuga);
iv) probleem pole ilmselge ja vajab selgitustööd, mis tähendab, et seda võidakse näha
pseudoprobleemina.
Metast on võimalik luua karakteriseering, mille kohaselt nad ei ole sihilikult ebamoraalsed, vaid neid tuleks iseloomustada kui kedagi, kes täidab enda arust
oma põhimõttelisi kohustusi, püüdes olla võimalikult
optimaalne, et tõsta aktsionäride heaolu. Seesamune
neoliberaalne maailmavaade võimaldab mõjuvõimsatel agentidel vaadata kõrvale oma negatiivsest jalajäljest, seda varjata ja spin’ida. Meta on näide kapitalismi
ekstreemsusest, millesse sekkumine oli õigustatud
juba kümme aastat tagasi. Ajalooliselt on riigid kehtestanud erireeglid valdkondadele ja sektoritele, millel on ebaproportsionaalne mõju ühiskondlikule sidususele ja rahule. Vabaturu innovaatilisus on igatpidi
tervitatav, ent Meta ei too praegu turule tooteid, mis
parandaksid märgatavalt meie heaolu. Fikseeritud kasumisiht pimestab neid omaenda tegevuse suhtes ja
lootus, et tasakaal saabub iseeneslikult, on parimal
juhul naiivne, halvimal utoopiline.

Sestap tasub olla teravameelne, kui räägitakse eneseregulatsioonist, s.t Meta peaks ise seadma endale vastutuse ja vähendama oma toodete kõige kahjulikumaid
omadusi. Ajakirjandus on üks näide Eestist, mille puhul
see protsess on õnnestunud. Meediaväljaanded reguleerivad ennast ise, eetikakoodeksid on sektori enda
kokku pandud ja seda kõike tehakse mõttega, et ajakirjandus oleks eetiline ja ärihuvidel poleks võimalik mõjutada avalikku arvamust. On mõnevõrra aus spekuleerida, et sarnaseid eneseregulatsioonimehhanisme
poleks tõenäoliselt olemas, kui turupositsiooni oleks
hoidnud üksi kas Ekspress Grupp või Eesti Meedia.
Teiste firmade kokkuostmist on motiveerinud Meta
puhul konkurentide neutraliseerimine, mitte oma toodete parandamine, nagu firma on üritanud korduvalt
väita. Seda tõestab ka kirjavahetus, mida tutvustati
esindajatekoja komitee istungil 2020. aasta suvel25.
Ideaalsetes vabaturutingimustes oleks asjaolu, et märkimisväärne osa klientidest ei kiida sinu käitumist heaks,
piisav innustus konkurendi juurde liikumiseks. Praegu
seda aga ei juhtu, kuna puudub reaalne alternatiiv. TikTok on küll Meta platvormidel veedetavat aega vähendanud, aga nad ei võistle Meta tuumteenustega.
Sestap tuleb suhtuda Mark Zuckerbergi palvesse, et valitsus neid reguleeriks, paraja skeptilisusega. Mis regulatsioone ka ei loodaks, nende täitmine nõuab kapitali,
teadmisi ja olemasoleva tugistruktuuriga ettevõtet –
need on tingimused, mida Meta täidab. See vähendab turule sisenejate hulka, mis kindlustab omakorda
Meta turupositsiooni. Nad küll kaotavad sellega raha ja
aega, ent seda maha kanda ja taastoota pole keeruline.
Seega töötavad regulatsioonid ikkagi vaid juhul, kui
föderaalse kaubanduskomisjoni Meta lahkulöömise
hagi läbi läheb26. Lootust selleks aga on, kuna Meta
monopoolsele seisule on ka läbi seadusesilma vaadates
juba üsna raske vastu vaielda. Kuni selle lahkulöömise
realiseerumiseni ei ole alternatiivsetel ja konkureerivatel platvormidel võimalik tekkida.
Ka niivõrd suurele majanduslikule jõule nagu Hiina
on taolise monopoliga konkureerimine raske. Kuigi
nende internetipoliitikat iseloomustatakse tihtilugu
kui ideoloogilist protektsionismi, on motiivid seotud
ka selle sõna traditsioonilise tähendusega. Riiklik õigus
kaitsta oma majandust ebaproportsionaalselt suurte konkurentide eest on moraalne ja õigustatud ning
Hiina tegevus haakub sellega täpselt samamoodi.
Sestap juhib Mark Zuckerberg tihtilugu tähelepanu
just asjaolule, et Hiina piirab sõnavabadust. See ei
õigusta küll riigi internetipoliitikat, aga selle hindamine pelgalt ideoloogilise lävepaku otsast on kohati
ühekülgne. Veel enam, kui arvestada sarnase kontrolli loovutamise ohte. Tasub meenutada Cambridge
Analytica skandaali, mille puhul kümnete miljonite inimeste andmed sattusid poliitiliste poolte kätte, kes kasutasid neid omakorda 2016. aasta Ameerika Ühendriikide presidendivalimiste mõjutamiseks27. Ohtlik on
jätta ühele firmale niivõrd üleilmne roll, kui nad ei ole
enda usaldusväärsust tõendanud.

FACEBOOK JA EESTI
Ka Eesti ei ole mainitud mõjudest puutumata ja Facebook mängib oma osa selles, et midagi on meie ühises
väärtusruumis viimase kümnendi jooksul nihu läinud.
Kuigi me oleme digilahenduste ja -kirjaoskuse poolest
pigem arenenud riik, on institutsioonid ja poliitikud
süvendanud korduvalt Facebooki põhjustatud negatiivseid tagajärgi. Endine peaminister Jüri Ratas (ühes
paljude teiste poliitikutega) kuulutas pandeemia esimeses faasis uudiseid piirangute kohta tihtilugu kõigepealt Facebookis ja alles siis laekus info muudesse kanalitesse. Intuitiivselt ei pruugi see tunduda eriti suur
probleem, aga see muutub mõnevõrra hirmutavaks,
kui teadvustada kolme samal ajal eksisteerivat asjaolu.
Esiteks oleme me sattunud oma eluaja märkimisväärseimasse meditsiinikriisi ja jagame operatiivset infot
platvormil, kus libauudised ja valeinfo paljunevad valguskiirusel. Me treenime enesele teadmata inimesi
hankima kriitilist infot Facebooki kaudu. Samas oleme
ju kursis, kuidas on Eestis lood meediaõpetusega –
info filtreerimiseks pole kõigil piisavalt adekvaatset tööriistakasti. Teiseks, kui me ei edasta infot ajakirjanduse kaudu, siis takistame neljanda võimu ülesannete
täitmist. Kolmandaks puudub meil sisuliselt igasugune
kontroll selle platvormi üle ehk meil ei ole näiteks või-

Facebooki omandiõigus üle globaalsele institutsioonile, kuid ka tema enda sõnul on see huvitav vaid mõtteharjutusena. Teine, mõnevõrra realistlikum mõte on
jagada firma ära töötajate vahel. On võimalik veenvalt
väita, et sarnane infrastruktuur peaks vähemalt osaliselt olema riikide endi kätes, kuid isegi seda tehes tuleb
teadvustada, et teekond sinna jõudmiseks on pikk ja
keeruline. Ja selle eelduseks on muidugi ka üleilmse
omandiõiguse paradigma muutmine.
Kõige realistlikumad on aga kodanikualgatused ja protest. Üleilmne bränd Lush boikoteeris novembri lõpus
Facebooki ja Instagrami, viidates nende olemuslikule

malik pakkuda sisendit seoses sellega, mis põhimõtetele toetudes peaks toimima faktikontroll. Välismaine
firma, kes näeb kodanikku kui toodet ja ühiskondlikku
pinget kui kasumi suurendamise instrumenti, ei tohiks
olla infotaristu üks olulisim rakuke.
Siit omakorda üleskutse riigijuhtidele, poliitikutele
ja tippametnikele: kasutage Facebooki ja analoogseid
platvorme soovi korral enda tegevuse tutvustamiseks,
aga kriisiaegadel võiks levitada kriitilist infot peaasjalikult teie enda kanalite ja akrediteeritud meedia kaudu.
Inimeste meediatarbimisharjumuste kujundamine on
teie kätes!

kahjulikkusele, ning oli valmis ainuüksi mustal reedel
kaotama selle otsuse tõttu rohkem kui 10 miljoni naela väärtuses käivet 29. Tarbijatena on ka meil võimalik
sellele kaasa aidata, kui teeme häält ja mõjutame ettevõtteid end väärtuspõhiselt positsioneerima. See võimalus on ka organisatsioonidel, kui nad suunaksid
reklaamieelarve pigem kohalikku ajakirjandusse ja
reklaamiettevõtetesse, millest sai möödunud aastal
suisa globaalne aktsioon30. Ning lõpetuseks: kui kuulata digirahvatarkust, et kasutaja on toode, võimaldab
see ka meil endal kollektiivselt oma sümboolset kapitali rakendada, et muutusi ellu kutsuda.

VAADE TULEVIKKU
Selleks et hinnata, mis on võimalikud tulevikuperspektiivid, tuleb arvestada kaht asjaolu. Esiteks hoidub
Meta järjepidevalt vastutuse võtmisest, valetab senati ja kongressi istungitel ning tegutseb enda huvidest
lähtuvalt, kuid jätkab samal ajal narratiivi maailma paremaks muutmisest. Vastutus seatakse indiviidi õlule,
tahtmata seostada end platvormi kaudu tekitatud tagajärgedega. Teiseks on selge, et rohkem
Välismaine firma, kes näeb koda- fookust vajavad ikkagi põhilised
nikku kui toodet ja ühiskondlikku valupunktid, nagu ühiskondlik
pinget kui kasumi suurendamise lõhestatus, vaimse tervise kriis
instrumenti, ei tohiks olla info- ja etnilised konfliktid, kuid praetaristu üks olulisim rakuke. guseks on Meta roll juba piisavalt
suur, et õigustatud oleks kohese tegutsemise nõudmine. Ühe
nüüdseks avaliku asutusesisese
aruande kohaselt vastas 13% Instagrami kasutajatest,
kes andsid teada enesetapumõtetest, et need said alguse just platvormi kasutamisel28. Siit jõuame järelduseni, et Meta hoidub tavapäraste moraalsete normide
järgimisest ja nende vastutusele võtmisega viivitamine
võimendab nende negatiivseid mõjusid veelgi.
Kõige helgem perspektiiv oleks loota, et USAs otsustatakse firma lahku lüüa, mis omakorda tasakaalustaks
turuseisu ja võimestaks konkurentsi. Kui sinna juurde
käivad ka arvestatavad regulatsioonid, mis takistaksid
sarnase monopoliseerumise uuesti tekkimist ja hoiaksid firmasid vastutavana, hakkaks tunneli lõpus paistma
valgus. See lootus on aga spekulatiivne, tinglik ja, mis
kõige tähtsam, pikaajaline. Konkureeriva lahendusena
status quo’le esitas Kreeka endine rahandusminister
ja liikumise Democracy in Europe Movement 2025
(DiEM25) juht Yanis Varoufakis augustis toimunud
Indigo Festivalil kaks ideed. Esimene neist on anda
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CHILLOUT SQUAD’IST OKSANANI –
EESTI MUUSIKAVIDEOTE MÕNU JA VAEV
Eesti muusikavideoskeene pulbitseb värvilistest fantaasiamaailmadest, kuid 21. sajandi infovoos ja
talendimeres ei pruugi sellest piisata, et end nähtavaks teha. Mis rolli täidavad muusikavideod
tänapäeva popkultuuris ja kuhu paigutub selles toiduahelas režissöör?
Mariliis Mõttus

Latekskostüümides naised ning afroparuka ja suusaprillidega Cool D tulistamas: „Kas sa kuuled, kas sa kuuled mu häält?” Nahkmantlitesse rüütatud Noisy Nation kõledas tehases. Sügiseses Tallinnas räpigängstade igapäevaseid tegemisi vaatlev Betoonkinga „Chillout Squad”. Ja muidugi Maarja-Liis Ilus, Hedvig Hanson, Mart Mardisalu ja Pearu Paulus, kes „Aisakella”
lauldes talverõõme naudivad – see jõuluvideo ei väsi

tollased populaarsemad lood ja otsida need siis üsna
kesise kvaliteediga üles YouTube’ist. Piiratud võimalusi muusikavideote eetrisse paiskamiseks pakkusid
90ndate lõpus alustanud noortesaade „Filter” ja selle järeltulija „ZTV”. Ka 1998. aastast toimunud Eesti
Muusikaauhinnad on valinud algusest peale aasta videot. Kui 2006. aastal näidati PÖFFil Eesti muusikavideote eriprogrammi, nentisid korraldajad, et selle
kokkupanek oli keeruline,
sest keegi lihtsalt ei tea midagi. „Pole nõudlust, pole
ka pakkumist. Selles tänane
põhiprobleem ongi: videoid
võib teha, aga näidata pole
neid kusagil,” kirjutas Tristan Priimägi programmi
tutvustavas tekstis ja täpsustas, et „kuni praeguse hetkeni on Eesti muusikavideo olnud samamoodi vaeslapse rollis nagu ka Eesti
lühifilm. Tahtmist ja talenti tundub nagu olevat, asju
rahastatakse, pannakse tootmisse ja tehakse valmis,

„Kui mõtleme, et videos võiks olla kümme Ferrarit,
ja saame ühe, siis on juba hästi,” muigavad vennad Eskod.
ka aastakümneid hiljem end ilmutamast (kuigi seda ei
saa isegi ametlikult muusikavideo kategooriasse liigitada). Need on vaid mõned kaadrid ja mälupildid Eesti
90ndate ja 00ndate alguse videomaastikult. Kui MTV
ja VH1 eetris ringlesid sel ajal
tohutu produktsiooniga videod,
oli kohalik esteetika pigem lihtne artisti ja loo esitlemine ilma
erilise narratiivi ning välkude ja
paukudeta. Klubi, Eesti loodus,
auto esi- või tagaiste, stuudiokuubik, arvutiga genereeritud
happetaustad (vt ka „Kaelakee
hääl”) – keskkonnad varieerusid vähe, ent kui võimalused on
alles lapsekingades, ei saagi kedagi kosmosesse hõljuma panna. Sellest hoolimata on neil
klippidel paljude eestlaste jaoks
hindamatu nostalgiline väärtus,
olgu põhjuseks siis lugu ise või
video camp’likkus.

kuulutati välja kanali pankrot. Samal aastal startis ETV 2
ekraanil „Eesti TOP 7”, mis võimaldas eesti muusikutel tutvustada oma värskeid videoüllitisi vaatajatele.
Ingrid Kohtla, kes tegi ise MTV Eestis videosaateid
ja oli hiljem ka „Eesti TOP 7” toimetaja, meenutab, et
laias laastus võib MTV Eesti üürikese eksistentsi jagada
kolmeks etapiks: toona suhteliselt olematu omamaise
muusikatööstuse toodangu kohandamine ja filtreerimine nagu-välismaal-tehtud-standardite alusel ja kohati üsna vastandlike Balti trendide võrdlus; tõsielusarjade pealetung ja muusika osakaalu radikaalne vähendamine; uue, nutika ja reeglina madalaeelarvelise
indie-video üürike invasioon. „Kui suur MTV on lähtunud muusikavaliku ja programmide kokkupanekul alati
müügistatistikast, siis siin käis suuresti lihtsalt sellesama mudeli vormiline järeleaimamine ilma suurte
tööstusele omaste mängudeta, mis võimaldas aga esile
tõusta tegijatel, kel polnud varem teleekraanile eriti
asja,” selgitab Kohtla. Mis puudutab „Eesti TOP 7”,
siis selle eesmärk oli Kohtla sõnul leevendada pigem
info fragmentaarsust, pakkudes uutele videotele iga-

videote tegemine interneti tuleku ja tehnika arenguga
demokratiseerunud. Mingisuguse muusikavideo suudab hea tahtmise korral kokku nikerdada igaüks, kuid
institutsionaalsete filtrite kadumisega kõigub kvaliteet aina enam.3 Samas on vabade vahendite olemasolu ning Balti Filmi- ja Meediakooli tulek kasvatanud
peale uue generatsiooni režissööre ja tasemel muusikavideoid saavad lubada endale lisaks popstaaridele
nüüd ka alternatiivsema suuna esindajad. Jüri Belov,
vennad Eskod, Marta Vaarik, Anna Himma, Janar
Aronija, Taavi Arus, Aleksandr Tokarev, Sander Allikmäe, Triin Ruumet, Mart Vares, Ivar Murd, Helen
Takkin ja Mikk Mägi on uue põlvkonna nimed, kes
on – kes rohkem, kes vähem – hoidnud viimastel aastatel enda käes Eestis toodetavate muusikavideote
hoobasid, ning väsimuse märke ei ilmuta ka pikemaajaline tegija Hindrek Maasik.
Kui vaadata otsa viimaste aastate videokunstile,
on pilt kõvasti värvilisem kui loo alguses kirjeldatud
90ndatel. 25 aastat hiljem otsib nublu Narva Veneetsias taga Oksanat ja avab paljude arvates ukse eesti-vene

oleksid saabunud just Hedi Slimane’i kaamerasilma
eest, ning Puuluubi videos lendab üle Paala järve vaal.
Artistid seiklevad teistes dimensioonides, Lapimaal,
keskajas, kõrbes, tööstusmaastikel, lõbustusparkides
ja mujal, kuhu fantaasia juhatab – soovi korral saavad
neist isegi animetegelased. On rohkem visuaalseid
efekte ja tugevamad narratiivid ning videote esitlemiseks korraldatakse isegi kinoseansse, nagu juhtus hiljuti
5MIINUSE looga „koptereid”. Kõikvõimaliku tasemega muusikavideoid näikse ilmuvat iga nädal, rääkimata
tänavuse Eesti Laulu uutest reeglitest, mille kohaselt
tuleb jätta rahvale esmamulje just muusikavideoga. Kuid
nagu ikka, ei tähenda kvantiteet alati kvaliteeti. Kuidas
siis üks muusikavideo sünnib, milline on selle roll tänapäeval ja kui vabad käed antakse selles toiduahelas
režissöörile?

SIHTIDA KUUD JA MARSSI
Marta Vaarik on teinud viimase kahe aasta jooksul
neli suuremat videot, sealhulgas nublu „für Oksana”
koos Gameboy Tetrisega,
„Universum” koos Mikael
Gabrieliga ja „Uputada
merre”, lisaks veel WATEVA ja manna „Disposable Society”. Detsembris
nägi aga ilmavalgust nublu ja Mikael Gabrieli teine ühine muusikavideo,
mida käidi filmimas Lapimaal 20-kraadises pakases. Marta sõnul genereeritakse ideid üldiselt artistiga kahasse, sest tegemist
on viimase loo ja kuvandiga. „Esimene impulss
tuleb ikkagi artistilt. Tal on
loo puhul juba mingi idee
tekkinud, ta on rohkem
selle sees elanud,” sõnab
Vaarik ja lisab, et omavahel saab mõtteid põrgatada, need hästi suureks kasvatada ja siis eelarvet nähes taas maa peale

Kaader Mikk Mägi lavastatud videost 5MIINUSE loole „koptereid”

MUUVID JA MTV
90ndad ei olnud siiski esimene
kümnend, kui Eestis helile visuaalne pilt kõrvale tekkis. 80ndate alguses hakkas
Eesti Televisioon näitama ja tootma muusikavideoid,
mida nimetati „muuvideks” ja mis olid enamasti üsna
kodukootud, taustaks rand või stuudiosein1. Kui te
mõistest „muuvi” muusikavideote kontekstis varem
kuulnud pole, ei tasu sellest liialt heituda. Ehkki režis-

Kaader vendade Eskode lavastatud megamix-videost kollektiivile Pitsa

seejärel näidatakse esilinastusel ja korra televisioonis
ja ongi kõik”. Ta lisas, et Eesti muusikavideote väljund
on nullilähedane, piirdudes saatega „Hoia ja keela”.2
Toonaselt seansilt võis leida 25 täiesti eriilmelist
videot: Ans. Anduri „Rannarõivad”, Winny Puhhi
„Vanamutt”, Vanilla Ninja „Nagu Rockstar”, Toe
Tagi „Pankrot”, Luci & Ane
„Pannkoogilaul”, Chupacabra „Tere, Kertu”, Pia Frausi
„Chromatic Nights” jne.
Muide, 2005. aastal ilmunud Toe Tagi „Pankrotti”, mille režissöör on Eesti muusikavideo vanaisa Hindrek
Maasik alias MASA, kes on
ühtlasi loo alguses nimetatud
Cool D video autor, võiks pidada esimeseks Eesti muusikavideoks, mis astus selge sammu suunas, mida oldi
juba aastaid MTV emakanali vahendusel imetletud.
2006. aastal jõudis siinsete artistideni muusikavideote
promomiseks ka mastaapsem ihaldatud väljund. Tegevust alustas nimelt MTV Eesti, kuid juba 2010. aastal

Muusikavideote keskkonnad varieerusid 90ndatel vähe –
klubi, Eesti loodus, auto esi- või tagaiste, arvutiga genereeritud
happetaustad.
sööride arvates oli tegu päris hea sõnaga, ei suutnud
see rahvasuus kanda kinnitada.1
Kui kammida läbi infot 2000ndatel Eesti muusikavideomaastikul toimunu kohta, laiutab seal üldiselt
tühjus. Videoid küll tehti ja näidati, aga mingit ajastu
vaimu on raske täheldada. Meelde on vaja tuletada

nädalast koondavat ja tutvustavat platvormi, ning lasta
osalusdemokraatlikule publikuhääletusele regulaarselt
võimalikult erinäolisi esitajaid, mis tähendas, et samas
saates võisid võistelda näiteks Psychoterror, Koit Toome ja uued nišiartistid, kes teiste ringhäälingu või kommertskanalite eetrisse ei pääsenud. „Peamine muusika(videote) tarbijaskond ei vaadanud loomulikult juba
sel ajal (2010–2018) telerit, aga formaat võttis sihikule
põlvkonna valmiduse tarbida muusikat enamasti loo,
mitte albumi kaupa ning edendas esitletavate artistide
sotsiaalmeedia turunduse võimalusi ja ka videotegijate
tutvustamist,” kommenteerib Kohtla.

KÕRBEST LAPIMAANI
2000ndate keskpaika jääb aga veel üks märgiline
sündmus. Nimelt saadeti USAst siiapoole teele valge
laevuke nimega YouTube, mis muutis kardinaalselt
meie muusika ja (muusika)videote tarbimisharjumusi.
Nüüd seisavad artistid ja videotegijad vastamisi uue
probleemiga: kuidas end kogu selles videomeres nähtavaks teha? Nagu kirjutab Aimar Ventsel, on muusika-

Kaader Marta Vaariku lavastatud videost nublu ja Mikael Gabrieli loole „Universum”

integratsiooni juurde, Tommy Cashist on saanud videoefektide tulemusel vagiina, 5MIINUSE poisid on sattunud koos Hendrik Sal-Salleriga „Majaka” filmireaalsusesse, Jozels on muutunud tuhamägede taga metsas
elavaks fauniks, The Boondocks näeb välja, nagu nad

tagasi tulla. Tema sõnul ta üksi tõe monopoli ei valda:
„Minu jaoks on kõige olulisem, et saaksin töötada väga
heade kunstnike, operaatorite ja stsenaristidega. Ideaalis tahaksin, et igast osakonnast tuleks palju sisendit,
et ideega täiesti haigele tasandile jõuda.”

Vendade Raul ja Romet Esko viimaste tööde hulka
kuulub näiteks muusikavideo Stefani loole „Hope”
ning jaanuaris ilmub video ei kellelegi muule kui Vanilla
Ninjale. Kui viimasest on veel vara rääkida, siis Stefani
loo puhul liikusid suurte spaghetti western’ide austajate Rauli ja Rometi mõtted kohe filmile „Hea, paha
ja inetu” ja selle režissööri Sergio Leone esteetikale
ning nad käisid välja idee filmida video Almerías –
Hispaania linnas, kus võeti üles ka Leone kultusteos.
Eskod tunnistavad, et vahepeal tõmmatakse nende
ideid küll koomale, aga mida rohkem nad teevad, seda
enam on ka usaldust. „Enamasti peab video lihtsalt
lauluga kokku minema. Artist peab lahe välja nägema.
Kui see on tagatud, siis võib teha ükskõik mida. Me
sihime alati kuud ja Marssi. Kui mõtleme, et videos
võiks olla kümme Ferrarit, ja saame ühe, siis on juba
hästi,” muigavad vennad.
Animaator Mikk Mägi on eelkõige tuntud just „Vanamehe multika” loojana, kuid ta on istunud koos
Sander Joonega ka Tommy Cashi video „ProRapSuperstar” ning viimati 5MIINUSE „kopterite” režissööritoolis. Mägi sõnab, et loo „koptereid” puhul
pöörduski bänd tema poole anime stiilis muusikavideo sooviga. Kuigi ta ei ole eriti muusikavideoid
lavastama kippunud, oli „koptereid” tema jaoks nauditav projekt, kuna bänd on talle hingelähedane ja anime on meedium, mille najal ta üles kasvas. „Panime
kokku loo, kus kõikidel bändi liikmetel on oma roll.
Tegemisel anti päris palju vabadust, aga samas olid ka
raamid üsna hästi paigas: bändis on viis tüüpi, igaüks
peaks olema omamoodi superkangelane ja nad peaksid tegutsema tandemina. Meil oligi soov selle videoga
natuke nerd’i panna. Teha äkilise loomuga anime vormis muusikavideo, mille formaat võib olla tuttav selle
meediumi fännidele, aga tekitada tavavaatajas WTFmomenti,” selgitab Mägi.
Jüri Belov, kellest on saanud viimastel aastatel eesti
räppmuusikute ihurežissöör ja kes on teinud videoid
näiteks Villemdrillemile, Pluutole, Clicherikule &
Mäxile ning Marp$ile, sõnab, et suure osa tema playlist’ist moodustabki räppmuusika ja tihtipeale paneb
ta enda peas lugudele videopilti kokku pelgalt neid
kuulates. Ta tunnistab, et kahjuks on vähe artiste, kellel oleks kohe alguses mingi selge visioon. Ta toob
hea näitena soome režissööri Anton Tammi ja The
Weekndi koostöö albumi „After Hours” visuaali loomisel, mis koondas kokku läbi mitme loo kulgeva narratiivi: „Artist tuli režissööri juurde, rääkis enda visioonist, sellest, milline võiks olla stilistika jne. Antonil oli niimoodi lihtne enda annet laenata ja videoid
teha. Meil on pigem tegemist ühekordsete projektidega ja mingit pikaajalist visiooni pole.” Samas tõdeb
Belov, et üldiselt talle mingeid piire ei seata: „Keegi
pole mulle öelnud, et seda me ei tee.”
Kui rääkida artistide enda rollist muusikavideote tegemise juures, toob Mägi välja trendi, mida võib eesti
artistidest kohata näiteks Tommy Cashi ning välismaal näiteks Tyler, The Creatori või prantsuse duo
The Blaze’i puhul: „Viimasel ajal ongi tihti artistid ise
need god mode’is tegutsevad musavideorežissöörid.
Parim artist on tänapäeval ise oma vaibi või brändi
loovjuht ja visuaali kujundaja.”
Uurin Universal Music Balticsi esindajalt Leen Kadakalt, mis on peamised kriteeriumid, mille plaadifirma muusikavideo puhul artistile ja režissöörile esitab. Leeni sõnul on artistidele väga tähtis, et nende
loomingut täiendaks äge video ja visuaal ning plaadifirmana proovivad nad anda endast parima, et artist
jääks rahule ja video toetaks kenasti singlit. Ta lisab,
et video filmimise protsessi nad eriti ei sekku: „Väga
hea, kui artistil on visioon ja ka koostööpartnerid,
keda ta eelistab. Meie aitame tavaliselt eelarve ja ajastusega, aga kui artist on kontseptsiooniga jännis, siis
abistame ka ajurünnakuga. Tegu on ikkagi koostööga
ja see on meie huvides samuti, et visuaal tuleks äge.”
jätkub >
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< eelneb

Samas nendib ta, et üldiselt on videote puhul – nagu
ka muudes valdkondades – kindlasti tabuks tundlikumad teemad ja tooted, nagu hasartmängud, alkohol,
tubakas, alastusega stseenid, seks ja vägivald jms.
„Ettekirjutusi me siinkohal ei tee, loodame artistide
tervele ja sotsiaaltundlikule suhtumisele ning eks me
kõik ju soovime, et videot digikanalitest maha ei võetaks ning ära ei keelataks.”

vaid lahendame probleeme. Kui ma tean eelarvet,
siis ma nii-öelda lahendan probleemi ja panen enda
ideed sellesse eelarvesse.”

KES VALIB MUUSIKA?

POLE POPMUUSIKAT ILMA
VIDEOTA
21. sajandi infovoos, kus lugusid ja videoid ei unustata mitte päevade, vaid tundidega, tekib küsimus,
kui palju me üldse muusikavideotest hoolime ja kas
need ongi mõeldud ühekordseks vaatamiseks. Janar
Aronija, kes on lavastanud muusikavideoid Jozelsile,
Gameboy Tetrisele, Mees Inc.-ile, Trad.Attack!-ile,
Tommy Cashile jt, arvab, et muusikavideod on tähtsad just popartistide puhul, kelle jaoks on oluline
visuaalne identiteet ning loo jõudmine laiema publikuni. „Video paigutab laulu tarbija jaoks kindlatesse
visuaalsetesse raamidesse, mis võib
takistada kuulajal selle maailma ettekujutamist, mida loob muusika ise.
Muusika on samuti keel, selle mõistmiseks ja tunnetamiseks pole ilmtingimata vaja kõrvale teist (visuaalset)
keelt. Aga see ei tähenda, et mõned
laulud ei lõikaks videost kasu, popmuusika puhul on see kindlasti kohustuslik. Me peame nägema, mis Liis
Lemsalul seljas on ja kuidas Doja Cat
tantsib.”
Jüri Belov sekundeerib: „Kõige olulisem on promoda artisti, see on talle nagu reklaamvideo. Vaataja jaoks
on tähtis näha artisti erilisust. Kuidas
ta liigub, kuidas ta välja näeb. Need
on olulised aspektid ka minu jaoks, aga kuna ma tegutsen selles valdkonnas, siis vaatan ka seda, kuidas
video on filmitud ja milline on selle visuaalne keel.”
Eskod lisavad, et kuigi arvatakse, et muusikavideote
tegemiseks pole vaja filmikoolis käia, annab filmialane
haridus suure pagasi, kuidas kaadreid üles ehitada ja
nende abiga lugu jutustada. „On mõnus vaadata, kui
video on tehtud suure meeskonna ja kalli kaameraga,
aga tihti on puudu ühtne narratiivne selgroog. Et poleks lihtsalt artist, kes on pandud lahedasse valgusesse lugu esitama, vaid et oleks ka mingi lisaväärtus,”
arvavad nad.
Samal ajal kui video eesmärk on eelkõige artisti ja lugu
promoda, näib, et tavakuulaja jaoks on režissööri nimi
umbes sama tähtis kui laulusõnad techno-muusikas.
Kuidas suhtuvad režissöörid iseenda reklaamimisse või
kas nad peavad piisavaks enda nime mainimist tiitrites
või kirjeldusreal?
„Muusikavideo on ikkagi tellimustöö, bändi reklaam.
Musavideos peaks olema esikohal artist, mitte režissöör,” ütleb Mikk Mägi, kuigi ta arvab, et režissöörid
Eestis siiski varju ei jää. „Eestis ei ole keegi ametilt
„ainult” muusikavideorežissöör. Ikka on teised tööd ka
seal kõrval, muidu ei elataks ennast ära. Kui on piisavalt
hea asi, eks siis pälvib oma ringkonnas tunnustust ka.”
Jüri Belov sõnab, et ta püüab oma nime ikka video
algustiitritesse sisse panna, kuid usub, et kui asi on
tehtud väga lahedalt ja kõrgel tasemel, siis pole vahet,
kas su nimi on seal või mitte. „Inimesed, kes fännavad
su tööd ja kellel oleks vaja teada su nime, ehk produtsendid, produktsioonifirmad, tegevjuhid jne, kes
võivad sulle hiljem tööd pakkuda, leiavad su üles niikuinii. Õpetussõnad, mille järgi ma tahan tulevikus
asju teha: „Better be a small fish in a big pond than a
big fish in a small pond.” See mõtteviis on minu jaoks
kõige asjakohasem, kui tahta tegutseda välismaal ja
maailmatasemel.”
Üks hea lisaväärtus, mida muusikavideo lavastajale pakub, on Janar Aronija arvates just oma käekirja lihvimise ja esitlemise võimalus. „Sa üritad oma
filmikeelt enda teostega alati uuendada ja muusika-

Kaader Jüri Belovi lavastatud videost Villemdrillemi loole „sumsum”

Muusikavideote tegemise maailm on kahesuunaline.
Ühest küljest valivad artistid endale meelepärase režissööri, kuid mis sõnaõigus on režissööril laulu valides? Raul ja Romet on siinkohal konkreetsed: „Me
peame ennast visuaali loomiseks nii sügavale artisti
pea sisse puurima ja pärast monteerides laulu tuhandeid kordi järjest kuulama, nii et kui me ise looga ei
kliki, on seda raske teha.”
Marta seevastu mainib, et kui alguses tundus, et
lugu peaks meeldima, siis tegelikult pole see oluline –
talle piisab, kui ta saab luua enda kunsti. „Kes olen
üldse mina, et mulle see lugu meeldima peab? Ma ei
ole ju muusik ja võib-olla isegi mitte see, kes lõppkokkuvõttes seda muusikat tarbib,” arutleb ta. Ta ise
tahaks teha videot mõnele techno- või house-loole,
superbängerile, ning ütleb, et ei kujuta ette, mis plahvatus siis veel tekiks.
„Mul on kolm kriteeriumit, mida ma katsun järgida,
kui mulle tööd pakutakse,” sõnab Jüri Belov. „Esiteks,
kas selle töö saab panna enda portfooliosse – kas see

meeldib mulle ja kas see on tehtud minu stiilis. Teiseks, kas töö eest makstakse piisavalt. Kolmandaks
on networking ehk kas video kaudu leiab piisavalt
kontakte. Kui kõik kolm punkti saavad ühes projektis
kokku, on tegemist kullaga, aga seda juhtub väga harva. Kui täidetud on vähemalt
kaks, siis saab juba teha. See,
kas muusika kruvib või mitte, sinna eriti ei paigutu.”

ENCORE

teises maailmas, ütleb Marta: „Kui mõelda, et inimesed käivad kontoris üheksast viieni tööl ja meie teeme sellist asja, siis on ikkagi suu kõrvuni.”
Vennad Eskod lisavad samuti, et kuigi nendegi suur
unistus on tegutseda filmimaailmas, mis on nagu viie-

„Better be a small fish in a big pond than a big fish in
a small pond” on õpetussõnad, mille järgi tahab tulevikus
tegutseda Jüri Belov.

Kuigi muusikavideo kuldajaks
peetakse 80ndate lõppu,
kuhu langeb ka MTV hiilgeperiood, pannes kõigi peades kõlama The Bugglesi
laulusõnad „video killed the radio star”, ei saa muusikavideote kultuurilist rolli ka praegu kuidagi alahinnata. Meil on tegijaid, vahendeid, head muusikat ja
vaatajaid, kuigi viimaste tähelepanu võitmiseks tuleb
võtta appi üha lennukamaid ideid. Ning ärgem unustagem selle kõige juures muidugi režissööre.
Vaadates tagasi ajale, kui ta filmis kaks päeva kruiisilaeval nublu muusikavideot loole „Universum” ning
käidi koos videos tegutsevate kollidega
laevasööklas söömas ja elatigi justkui

käiguline õhtusöök, siis muusikavideod on nagu hamburgerid – need meeldivad kõigile.
Viira, A. 2006. Nõukogude aja popvideod: küll kodukootud,
aga armsad! – Õhtuleht, 30.03.
2
Priimägi, T. 2006. PÖFF ERIPROGRAMM Videodisko.
– Eesti Ekspress, 16.11.
3
Ventsel, A. 2020. Mida räägib muusikavideo? – Sirp, 22.05.
1

Kaader vendade Eskode lavastatud videost Stefani loole „Hope”

video on selle jaoks kõige parem vorm, sest see on
lühike ja võimaldab eksperimenteerida.” Kui küsin,
kas tema eelistab oma videotes eksperimenteerida
pigem reaalsuse või fantaasiamaailmaga, vastab ta:
„Mingil kujul reaalsust näed
sa enda ümber niikuinii kogu
aeg. Peegeldada üks ühele
seda, mis su ümber toimub,
tundub muusikavideožanris
justkui raiskamine. Realismi
kasutamine muusikavideos
on hea tööriist empaatia
tekitamiseks ja mõne tegelasega samastumiseks, aga reaalsusele lisaks võiks
leiduda veel midagi enamat, mis oleks videotegija
mõttelennu ülim väljendus.”

luksust. Või noh, luksust tahan ka,” naerab Marta. Ta
viitab ka selle aasta Eesti Laulu uuele videovoorule ja
peab sellist konkurentsi ebaausaks. „Noortel alustavatel artistidel ei ole ju absoluutselt raha. Võib-olla nad

„Parim artist on tänapäeval ise oma vaibi või brändi loovjuht
ja visuaali kujundaja,” usub Mikk Mägi.

KAS RAHA PANEB RATTAD
KÄIMA?
Nagu igas teises valdkonnas, ei saa ka muusikavideote puhul jätta küsimata, kuidas on lood rahaga ja kui
palju see kohalikke tegijaid kammitseb. Vennad Eskod
tunnistavad, et on juhtunud, et mõni projekt on läinud nii miinusesse, et on olnud tarvis enda taskust
juurde panna. „Pigem on vaja kohe eelarve paika saada. Kui meil on lahe idee ja
see läheb rohkem maksma,
siis ei ole probleemi kurjale
mänedžerile ära põhjendada, et sinna läheb veel üks
null otsa.”
Kuigi Marta Vaarik on teinud Eestis suurimate eelarvetega videoid, nendib ta, et
palgad on selle töö ja töötundide juures ikkagi marginaalsed ning pigem suunatakse raha tootmisesse, et teha
võimalikult hästi. „Loomulikult ma saan aru, et leiba
peab ostma ja üüri maksma, aga ma olen ka selle peost
suhu elamisega harjunud. Pigem tahan suurt kunsti kui

peaksidki palkama mind sinna häid ja odavaid ideid
välja pakkuma või nõustama, mis variante üldse oleks.”
Marta arvates oleks lahendus ka see, kui firmad neid
artiste näiteks tooteasetuse kaudu toetaksid. „Kui sa
oled kunstnik, saab muusikavideoid ka tasuta teha,
sest sul on ideid ja kogemusi, et midagi välja mõelda,
aga kui sa oled laulja, siis sa oled laulja, mitte musavideote genereerija. Võiks üksteist toetada ja aidata.
See on ju mingi ruum, mida me üheskoos täidame,
serverid ju tossavad kusagil,” viitab Vaarik sellele, kas
meil on vaja nii palju suvalisi videoid.
Jüri Belov ütleb sarnaselt Martaga, et tegelikult on
muusikavideoid võimalik filmida ka nulleelarvega ning

Muusika on samuti keel, selle mõistmiseks ja tunnetamiseks
pole ilmtingimata vaja kõrvale teist (visuaalset) keelt.
Aga popmuusika puhul on see kindlasti kohustuslik,
arvab Janar Aronija.
auhindu on antud ka sellistele teostele, mis on tehtud
mobiiliga ja tasuta montaažiprogrammides. „Minu
arvates ei ole meie olukord kõige halvem,” nendib
Jüri. „Saab teha, aga ma ütlen alati, et me ei loo asju,

Kaadrid Janar Aronija lavastatud videotest Jozelsi loole „Holdin’ On To Your Silence” (vasakul) ja
Gameboy Tetrise loole „Incognito”

KOMMENTAAR
Hindrek Maasik alias MASA
90ndatel ei olnud muusikavideote tegemisel sellist
luksust nagu tänapäeval. Hakkama tuli saada olemasolevate vahenditega ja tegutsetud sai puhtalt fanatismist. Eks see oli omamoodi häda ja viletsus. Ma ei
teagi täpselt, kust minul see huvi tekkis, aga ilmselt oli
see MTV mõju. Mulle meeldis televisioon ja kuna ma
olen Ida-Virumaalt pärit, siis vaatasin palju ka Vene
kanaleid. Venemaal hakkas asi arenema palju kiiremini ja uhkemalt. Seal raha kokku ei hoitud ja videoid
võeti üles filmile. Eestis oli see mõeldamatu.
Kellegi tuimalt kopeerimise teed pole ma kunagi
käinud, aga snitti on ikka võetud: millised on nurgad,
mis kaadris toimub ja kuidas kõik välja näevad, mida
artistid teevad.
See, kui palju keegi su videoid vaatab või kus neid
näidata, ei olnud tol ajal nii suur küsimus. Pigem on
see tänapäeval suurem probleem, kuidas ennast nähtavaks teha ja massist eristuda, sest kanaleid ja artiste on niivõrd palju. Siis ei olnud ei Facebooki ega ka
YouTube’i ja telest läbi joostes olid juba põhimõtteliselt tegija.
Ma olen alati konkurentsi pooldanud, see viib kõiki
edasi, aga kahjuks on meil latt põhimõtteliselt sama

madalal kui kakskümmend viis aastat tagasi. On mingid üksikud eredamad sähvatused. Tänapäeval on kõik kättesaadavam,
kõigil on võimalik teha, referentsid on nina
ees, aga visuaalne kvaliteet ei ole see, mille
üle väga rõõmustada. Kahjuks. Kui võrrelda Ukrainaga, mis on samuti endine sovetiriik, siis sealt tulevad praegused maailma
tipud, kõige haibitumad režissöörid, operaatorid jne. Mulle tundub, et ka Eestis
pakuvad huvitavamat visuaali enamasti just
slaavi taustaga režissöörid, kelle töödes on
näha laiemat silmaringi, rohkem bling’i ja
n-ö nõuetele vastavat kvaliteeti.
Muusika on mu kirg, mulle meeldivad uued
lahedad artistid, nagu The Boondocks, Lukamon, Margiiela, Leis, jonas.f.k, KiROT
jne. Selge on see, et neil ei ole kusagilt võtta
tuhandeid eurosid, et teha endale n-ö cool
video. Olen aidanud neid, kuidas oskan, filminud telefoniga, üksi või meeskonnaga, mille moodustavad mu
kaks poega (üks neist 11-aastane). Ilma eelarveta saab
ka ägedaid asju teha. Rahapuudus peakski rohkem aju

Hindrek Maasik. Foto: erakogu

pingutama panema ja huvitavate lahendusteni viima.
Meil on aga muusikavideotegijad kuidagi kammitsetud
ja pidurid. Pole seda bravuuri ja laia joont. Minu soovitus? Let it flow! Põlege… ja eredalt!
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POLIITIKAT TEHAKSE KA
LABORIS JA KITLIGA

Aroga võiks teha intervjuu põhimõtteliselt ükskõik
millest. Parasjagu tegeleb ta näiteks Eesti e-riigi varajase ajaloo dokumenteerimisega, kuid digiteemasid
me ei puuduta üldse. Me ei vestle ka Ameerika poliitikast, kuigi Californias elades on Aro näinud vahetult
pealt sealse ühiskonna polariseerumist. Isegi EKREt ei
maini me kordagi, kuigi elu on õpetanud, et see tooks
lugejaid. Ei, seekord tuleb juttu hoopis sellest, mida
Aro valdab teadusajaloolasena kõige paremini. Räägime nimelt teaduse tegemise osalt mahavaikitud köögipoolest: geeniuste fetišeerimisest, bürokraatia alla
mattunud teadlaskarjääridest, turuloogika hammasrataste vahele jäänud teadussaavutustest, vabadusest
ja vastutusest. Taustal kõlab pidevalt Aro värskelt eesti
keeles ilmunud raamat „Pasteuri impeerium”, mida
võiks soovitada kohustusliku lugemisena kõigile endistele ja tulevastele teadusnõukoja ja valitsuskabineti liikmetele. Selle kandev sõnum on lihtne: teaduse
ja poliitika vahele selge eraldusjoone tõmbamine on
võimatu.

Sulle võib soovida õnne kui värskele Eesti Noorte
Teaduste Akadeemia (ENTA) liikmele. Mida noore
akadeemiku staatus sinu enda jaoks tähendab?
ENTA eesmärk on olla eestkosteorganisatsioon, mis
selgitab ja suurendab teaduse tähtsust ühiskonnas ja
panustab teaduspõhiste otsuste tegemisse. Sellega
peaksidki teadlased tegelema. See, nagu arvab mõni
endine haridusminister1, et teadus ei tohiks poliitikaga kuidagi kokku puutuda, pole minu arust ei realistlik
ega ka õigustatud lähenemine sellele, kuidas teadus
tegelikult maailmas toimib. Teadust peab lõimima
ühiskondlike protsessidega. See oli ka põhjus, miks
ma ENTAsse kandideerisin.
Kas praegu seisab Teaduste Akadeemia siis muust
ühiskonnast eraldi?
ENTA on osalenud väga aktiivselt mitmetes ühiskondlikes debattides. Detsembri alguses toimunud kõrghariduse rahastamisest tingitud protestiaktsioon oli
suuresti ENTA veetud. Koroonakriisi vältel on ENTA
teinud terve hulga videoid, mis üritavad selgitada eri
nurkade alt vaktsineerimisega seonduvat. Need läksid
väga laialt levima. ENTA on tegelenud aktiivselt ka soolise võrdõiguslikkuse ja naiste teaduses esindatusega.
Minu meelest teevad nad väga head tööd.
Kas paremat kui Teaduste Akadeemia?
Teaduste Akadeemia on natuke teistsuguse profiiliga.
Nõukogude ajal oli Teaduste Akadeemia uurimisasutuste kompleks, mille alla kuulusid mh küberneetika
instituut, majanduse instituut, loomakasvatuse ja veterinaaria instituut – seal tehti väga palju tõsist teadustööd. Nüüd on see rohkem esindusorganisatsioon,
eriti nimekate teadlaste kokkusaamiskoht, millel pole
enam varasemat teaduslikku funktsiooni.

Kas koroonavaktsiinid on diskrimineerivad? Mis lisandväärtust toodab
ühiskonnale ajaloolane? Kus lõpeb teadlase vastutus? Kuidas leida kliimavõitluses uusi liitlasi? Teadusajaloolane annab aru.
Intervjuu Aro Velmetiga. Küsis Henri Kõiv, pildistas Renee Altrov

Kas siin on tunda ka põlvkondlikku lõhet, et nooremad teadlased mõtestavad teadust ühiskondlikele protsessidele lähedasemana kui professorid
Teaduste Akadeemias?
Ma ei tea, kas see on põlvkondlik lõhe. Aastatel
1960–1990 olid eesti teadlased siinses poliitilises
elus väga aktiivsed. Näiteks füüsik Liia Hänni osales põhiseaduse kirjutamises, Marju Lauristin oli
sotsiaalminister, või võtame Edgar Savisaare, kes oli
ajalookandidaat. Teadlaste poliitilises elus osalemisel
on Eestis väga pikk traditsioon.
Aga millest see tuleneb, et ka teadustaustaga inimesed, nagu Jaak Aaviksoo, soovivad poliitika ja
teaduse vahele selge eraldusjoone tõmmata?
See eristus on mugav mõlemale poolele. Poliitikutel
on lihtsam, kui nende otsused ei ole kammitsetud
jätkub >
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< eelneb
ebamugavatest faktidest ja stsenaariumitest, aga ka
teadlastel on lihtsam tegutseda, kui nende hinnanguid võetakse väärtustevaba tõena, mida poliitika ei
ole kuidagi „räpaseks” muutnud. Aga kumbki arusaam pole kuigivõrd täpne.
Sinu uurimisteema on teadusajalugu. Mis üldse
määrab, kas ja kui palju mingis ühiskonnas või
ajalooetapis teadust väärtustatakse?
Teadust väärtustatakse alati. Õigem oleks küsida, mida
teaduseks loetakse, kes seda väärtustab ja mida sellega

teavad samas ilmselt vähesed. Kas sellest võib järeldada, et teadlased olid siis rohkem rokkstaari
staatusega?
Eks inimesi ja teadusinstitutsioone on ka lihtsalt rohkem. Teadus on muutunud koostööpõhisemaks, kui
see oli 19. sajandil. See pole enam üht hindamatut
geeniust esiplaanile tõstev tegevus, mis on iseenesest
positiivne areng. Geeniuse fetišeerimisel on juures hüpermaskuliinsuse maik. Ka Pasteuri elu uurinud ajaloolased on rõhutanud seda, kui hea teatrilavastaja ta
oli. Ta esitles end väga sihilikult üleelusuuruse isiksusena, korraldas suurejoonelisi
etendusi, mille käigus ta demonstreeris oma vaktsiinide
efektiivsust, ja toetus samas
väga teadlikult oma kolleegide ja isegi rivaalide töödele,
jättes selle kriitilistel hetkedel sujuvalt mainimata.

Lugu ühest teadlasest, kelle peas läheb lambike põlema,
ei vasta enam ammu sellele, kuidas teadust tegelikult tehakse.
peale hakatakse. Seda võib küll öelda, et Lääne teadus
muutus 20. sajandil mitmes mõttes tunduvalt rakenduslikumaks ja tööstuslikumaks. Eri teadusvaldkondade edu sõltub suuresti sellest, kui hästi nad suudavad

Aga ühiskond oli sellele vastuvõtlik.
Oli muidugi. Eks me tahame ka praegu teadlastest
kangelaslikke lugusid jutustada. Ma andsin pandeemia alguses Los Angeles Timesile ühe intervjuu2, kus
küsiti sarnaseid asju, ja iga
natukese aja tagant tuli ajakirjanik tagasi küsimuse
juurde: „Aga ikkagi, mis tunne on olla see teadlane, kes
avastab vaktsiini?” Ma üritasin talle selgitada, et ükski
teadlane ei avasta vaktsiini.
See töötatakse välja suurtes
laborites, kus tegutseb kümneid inimesi. Lugu ühest teadlasest, kelle peas läheb
lambike põlema, ei vasta enam ammu sellele, kuidas
teadust tegelikult tehakse. 19. sajandi lõpp oli Euroopa
progressiusu kõrghetk. Sellesse ajastusse sobituvad
sellised kangelaslikud figuurid nagu Pasteur väga hästi.

Turg ei hakka iial rahastama süsteemi, mis on ehitatud üles
sellele, et 100 projektist 90 kukub läbi või ei vii kuskile.
Teadus on paratamatult selline.
siduda ennast parajasti oluliste majandusvaldkondadega. Näiteks 20. sajandi keskpaigas oli väga hea olla
füüsik, sest füüsikud, eriti tuumafüüsikud, olid Lääne
sõjatööstuses kõrges hinnas. USA kaitsedepartemang
rahastas tuumafüüsikas nii rakenduslikke kui ka alusuuringuid. Suuresti tänu sellele on meil praegu pooljuhid, mikrokiibid, internet, mobiiltelefonid ja terve hunnik meeldivaid moodsa elu abivahendeid. 20. sajandi
lõpust kuni tänapäevani on osutunud populaarseks ja
kasumlikuks teadusvaldkonnaks aga bioteadused. Sellised muutused sõltuvad ajastu vaimust. Samas tasub
alati küsida, et kui ühiskondlike muutuste tulemusel

Kuivõrd andis see, et teadlased olid toona üleelusuurused, neile vabaduse teha asju, mida tänapäeva teadlased enam teha ei saa?
Kogu vastutuse ja tagasiside mehhanism, mille nüüdisaegsed teadusinstitutsioonid on välja töötanud, tekkis
oma vigadest õppimise käigus. 19. sajandi lõpus ja 20.
sajandi alguses küll räägiti
teaduseetika teemadel, aga
tegemist oli suuresti teadlaste enda südametunnistuse
küsimustega. Polnud eetikanõukogusid ega Euroopa Ravimiametit, kes hoiavad teadlastel silma peal ja veenduvad
selles, et nad ei teeks suures
avastamise tuhinas inimestele rohkem kahju kui kasu. Maailm oli ka teistsugune,
sest Euroopa suurriikidel olid suured koloniaalimpeeriumid, kus õigusriik ei toiminud päris nende põhimõtete järgi kui praegu. Teadlastel oli lihtne kolida
inimkatsed, mille tegemist
peeti Prantsusmaal liiga ohtlikuks, Tuneesiasse või Senegali. Sealsed ametnikud olid
väga varmad andma teaduse
nimel uuringutele rohelist
tuld ja leidma selleks ka „vabatahtlikke”. Päris niimoodi
21. sajandil enam käituda ei
saa. Samas tehakse jätkuvalt
suur osa kliinilistest katsetest globaalses lõunas, sest
sealsetel elanikel puudub ligipääs juba ennast tõestanud ravimitele.

Kui pool Eesti ajakirjanikkonnast pidi end kiiresti teadusajakirjanikeks ümber profileerima, siis see ei saanud eriti hästi
lõppeda.
üks valdkond võidab, siis mis valdkonnad sellest kaotavad. Näiteks 30 aastat tagasi pidid teadlased, kes
mRNA-vaktsiiniga tegelesid, nägema kurja vaeva, et
keegi üldse nende uurimistööd rahastaks, sest seda

Suhtumine, et mina nokitsen laboris mingisuguse asja kallal ja
mind ei huvita, kas keegi teeb sellest uue kütuseallika või
uue relva, on ääretult vastutustundetu.
nähti surnud valdkonnana. Kui seda tööd poleks toona
alusteaduse vallas ära tehtud, siis ma ei tea, kui kaugel
me koroonavaktsiinidega praegu üldse oleksime.
Sinu teos „Pasteuri impeerium” keskendub ajale
100–150 aastat tagasi. Sa kirjeldad seal, et toonased teadlased, kes Pasteuri instituudis töötasid, on Prantsusmaal siiani tuntud.
Prantsusmaal ei ole vist ühtegi linna, kus ei oleks Pasteuri-nimelist tänavat.
Just, Pasteuri nimi kõnetab ilmselt ka eestlasi.
Viimaste aastate Nobeli teadusauhinna võitjaid

Me teame, et koroona värske omikrontüvi sai alguse Lõuna-Aafrika Vabariigist (LAV) ja Aafrika
mandril on üldiselt vaktsineerimisega kehvasti.
Kas ka selle võib kirjutada Pasteuri impeeriumi
pärandi arvele?
Üks hüpotees, miks omikron just LAVist alguse sai,
rõhutab, et nii paljude mutatsioonidega viirus pidi tõenäoliselt arenema pikalt ühe immuunpuudulikkusega
patsiendi sees ning sai seejärel vähe vaktsineeritud po-

pulatsiooni hulgas levima hakata. Miks olid just LAVis
immuunkompromiteeritud patsiendid? Sest seal on
palju HI-viiruse kandjaid. Suuresti põhjusel, et Lääne
ravimifirmad ei ole aastakümneid suvatsenud müüa
Aafrikasse aktsepteeritava hinnaga HIV-ravimeid.
Miks ei ole Aafrika riikides piisavalt vaktsineeritud?
Sest Pfizer ja teised ravimitootjad keeldusid vaktsiinide patente vabaks andmast, lääneriigid aga keeldusid
investeerimast mikroskoopilist rahahulka, et vaktsineerida kogu maailm – tõsiselt, see on umbes sama
kallis kui Pentagoni aastased kulutused ventilatsioonile.
Nüüd me lõikame seda, mida oleme külvanud.
Lisaks, vähemalt nii palju, kui mina olen lugenud,
on Aafrikas nüüdseks juba piisavalt vaktsiine, kuid
pole taristut, et neid välja jagada.
See oli esimene asi, mida ma mõtlesin, kui kuulsin, et
Pfizeri ja Moderna vaktsiine tuleb säilitada ülikülmal
temperatuuril. Need jäävadki rikaste riikide vaktsiinideks. Siia võib lisada ka üleüldise usaldamatuse Lääne
meditsiini vastu. Seda kontinenti on kasutatud viimase
sajandi jooksul nii palju elava laboratooriumina, pööramata tähelepanu eetilistele kaalutlustele, et kohalike
skeptitsism on minu meelest täiesti mõistetav.
Aafrikasse voolab ju endiselt humanitaarabina
miljoneid dollareid, seal on eri heategevusorganisatsioonidel oma harud tervishoiuprogrammidega. Kas praegused „misjonärid” on oma jõupingutustes kuidagi eetilisemad kui pastöörlased?
Pasteuri instituut on seal endiselt kohal ja ka mitmed
teised organisatsioonid, kes seal tänapäeval tegutsevad, nimetavad pastöörlasi oma kuulsateks eelkäijateks. Pastöörlased ise polnud halvad inimesed. Neil
olid suured humanitaarsed ideaalid. Nad olid oma vaadetelt seoses rassiküsimustega palju progressiivsemad
kui paljud nende kaasaegsed prantslased või asumaade
asevalitsejad. Määrav on kontekst, millesse sa satud.
Ka praegused humanitaarorganisatsioonid satuvad väga
taristuvaesesse keskkonda. Selles situatsioonis on ainus, mida nad teha saavad, plaastrite panemine suuremate saehaavade peale. Nad tegelevad kas vähest
taristut nõudvate igapäevaprobleemide lahendamisega, nagu malaariaennetus, või teisel juhul katastroofimeditsiiniga. Uuritakse palju huvitavaid haigusi, mis
toovad Lääne teadusmaailmas rohkelt kuulsust, kuid
need pole reeglina haigused, mis Aafrika riikides kõige
rohkem kahju põhjustavad. Nendel riikidel oleks vaja
toimivat perearstisüsteemi ja ligipääsu puhtale veele.
See tõstaks mõne lõuna-aafriklase elukvaliteeti ilmselt
palju rohkem kui järjekordne HIV-ravim, mida sa uurid
Aafrikas, kuid turustad tegelikult Läänes.
Räägime korra mõistest „neoliberaalne ülikool”.
Kas see on tont, millega avalikkust vahel niisama
hirmutatakse või see eksisteerib päriselt? Ja kui
see eksisteerib, siis kuidas sina seda teadlasena
isiklikult tajud?
Neoliberalismi on defineeritud kui eri ühiskondlike
protsesside turumehhanismidele allutamist sõltumata sellest, kas need on orgaaniliselt turulaadsed või
mitte. Eestis näitab seda näiteks see, kui suur hulk
teadlaste tööst keerleb grandirahastuse ja projektirahade taotlemise ümber. Sa pead demonstreerima
konkurentsitingimustes oma paremust, aga pole selge,
kas konkureerimise tingimused on üldse mõistlikud.
Kui taotlesin Euroopa Komisjonilt järeldoktorantuuri
jaoks raha, pidin kirjutama taotlusesse, kuidas mu töö
tõstab ELi majanduslikku konkurentsivõimet. See töö
päris kindlasti ei tõsta mingil üheselt tõestataval viisil
ELi majanduslikku konkurentsivõimet, aga ma ei arva,
et selles käsitletavad ajaloolised, poliitilised ja meditsiinieetilised küsimused oleksid kuidagi mõttetud või
et see töö oleks pidanud seepärast rahastuseta jääma.
See tundub pisut jabur, et rahastuse saamiseks
peab sellistele küsimustele vastama.
Põhimõtteline küsimus on selles, miks me üldse baasteadustega tegeleme. Need täidavad funktsioone, millega turupõhine teadus ei saa hakkama, sest turul pole
mingit huvi rahastada uuringuid, mida ei saa homme
kasumiks teisendada, kuid millel võib olla meeletu kasu
30–50 aasta pärast. Turg ei hakka iial rahastama süs-

teemi, mis on ehitatud üles sellele, et 100 projektist
90 kukub läbi või ei vii kuskile. Teadus on paratamatult selline. Me ei tea kunagi ette, milline teadustöö
osutub lõpuks kasulikuks.
Kuivõrd kammitseb turupõhine kõrgharidus sinu
kui teadlase tegutsemisvabadust?
See sööb ära palju inimtöötunde, mida võiks kasutada
päriselt teaduse tegemiseks. Administratiivsete toimingute peale kuluvad töötunnid peaksid lepingu järgi
moodustama 20% minu tööajast, kuid praktikas veedan ma kindlasti rohkem mingite aruannete, granditaotluste ja muude eneseõigustuste tootmiseks. Antropoloog David Graeber nimetas seda mõttetuks
tööks. Praktikas ei muuda selline aruandlus ülikoolide toimimist tegelikult efektiivsemaks, vaid tekitab lihtsalt palju tööd bürokraatidele, kes saavad neid taotlusi lugeda ja nende põhjal mingeid raporteid kirjutada. Minu elukaaslane, kes on arengubioloog, ei soovi
endale teadlaskarjääri, sest sel hetkel, kui sinust saab
oma labori juhataja, lõpetad sa tegelikult teaduse tegemise ära. Sinust saab täiskohaga administraator,
kelle ülesanne on tuua sisse raha, et labor saaks tööd.
Ehk rügad aastaid suhteliselt nigela palga eest tuimalt
selle nimel, et jõuda ametikohale, kus sa ei saa enam
teha seda, mille pärast sa üldse teadlaseks hakkasid.
Mis karjäärimudel see selline on?
Eestis väljendasid ülikoolide töötajad hiljuti pahameelt, sest nende palgad on jäänud juba jalgu õpetajate palkadele. Kui palju mängib selles,
et sina välismaal teadust teed, rolli Eesti madal
palgatase?
Kõrghariduse neoliberaliseerumine mängib kindlasti
mingit rolli, sest mul on Ameerikas töötades stabiilsem töökeskkond. Olen olnud Eesti teadussüsteemis
piisavalt kaua, et teada, kui sõltuv see on iga-aastasest granditaotlemisest. See on stress, mida ma ei tahaks oma ellu lisada. Samas olen ma ka USA kontekstis privilegeeritud seisus, sest selliseid ülikoole, kus
eksisteerib tenuurisüsteem, on aina vähem. Sealgi on
üha rohkem lepingupõhiseid, grandipõhiseid või isegi
tunnitasupõhiseid töökohti.
Üks inimene, kes Eestis turupõhist kõrgharidust
ihaleb, on Jaak Nigul. Tema on rääkinud sellest, et
iga teadlane peab tootma lisandväärtust. Mida sa
talle vastaksid? Mis lisandväärtust sina teadusajaloolasena Eesti ühiskonnale toodad?
Jaak Nigul tahaks teadlasi, kes aitaksid tal paremini
mööblit müüa. Teadus üritab aru saada, kuidas üldse
tekib selline ühiskond, mis tahab mööblit osta. Need
on erineva kaliibriga küsimused. Üks võimalus on
mõelda kõrgharidusest kui ühiskondlikust hüvest,
mis peaks seetõttu olema avalikult rahastatud, sest
ühiskonna huvides on omada ekspertiisi võimalikult
paljudes valdkondades, mis ei pruugi olla alati turukonjunktuuriga kooskõlas.
Aga mida sa arvad üleskutsest, et teadlased peaksid
tegema rohkem koostööd ettevõtjatega ja ettevõtluse osa teadusrahastusest võiks olla suurem?
Kas teadus peaks võtma suuna ettevõtlusega sümbioosis arenemise poole?
Kurat on alati detailides. Kui teadlastel on võimalik panustada mingite praktiliste probleemide lahendamisse,
siis loomulikult tuleks seda teha. Alati tuleb aga küsida,
millele see koostöö tugineb. Tehnosiire toimub tänapäeval tingimustel, mis pole kuigi head ülikoolide enda
töötajatele. Ettevõtted, kellel on koostöölepingud ühe
või teise ülikooliga, võtavad välja suurema osa kasumist nendest vähestest uurimisprojektidest, mis tõesti
jõuavad mingisuguse praktilise väljundini, kuid samas ei
võta nad peaaegu mingeid riske seoses nende paljude
uurimisprojektidega, mis selle väljundini ei jõua. Kusjuures, need projektid, millega me ühiskonnana tegeleda tahaksime, on sageli just riskantsemad ja pikemaajalisi investeeringuid nõudvad, näiteks kliimamuutustele
või rasketele haigustele lahendusi otsivad projektid.
See paneb ülikoolid väga keerulisse positsiooni, sest
selleks et jõuda ühe maailma muutva tooteni, on sul
vaja 99 korda läbi kukkuda. Need ebaõnnestumised
jäävad ülikoolide kanda, kuid õnnestumistest saavad

nad endale ainult marginaalse osa, kuna neile rakenduvad juba patendilepingud ja
nende tulemusi on keeruline muu teadlaskonnaga
jagada. See pole väga jätkusuutlik mudel.
Räägime koroonast ka.
Kas tänu koroonale on
teadlaste sõnal ühiskondlikes debattides senisest
suurem kaal? Irja Lutsar
on meil ju põhimõtteliselt iga päev telekas.
Koroona on kiirendanud
mingeid trende, mis eksisteerisid ühiskonnas juba
palju varem. Ka pseudoteadlastel on nüüd rohkem
kandepinda, kui neil oli varem. Teadusajaloolase jaoks
pole koroonaperiood erilisi üllatusi pakkunud.
Sina siis ei ole üllatunud,
et Eestis on vaktsineeritud aastaga napilt üle 60%
elanikkonnast?
Mitte eriti. Ma olin üllatunud selle üle, kuidas kogu
maailm 2020. aasta märtsis
viirusele reageeris ja kui intensiivselt me tõmbasime
pidurit globaalsele majandustegevusele rahvatervise
nimel: saatsime inimesed
mitmeks kuuks kodukontorisse, maksime kinni nende
palga. Tundus üsna ootuspärane, et sellele järgnes
pikk poliitiliste konfliktide
periood, kus võimendati
hirme ja politiseeriti kõiki
rahvatervisega seotud meetmeid.
Kui sa väidad, et koroona
on võimendanud mingeid
trende, mis eksisteerisid
juba varem, siis mis trendist see 60% vaktsineerituse tase märku annab?
Need riigid, kus vaktsineerimismäärad on kõrgemad,
on kas poliitiliselt stabiilsemad, s.t neist pole üle käinud tugevat populismilainet,
või siis sotsiaalselt võrdsemad. Kõige toksilisem on
aga selline kombinatsioon,
kus sul on ühelt poolt suur
rahulolematus riigi institutsioonide suhtes ja samal ajal eksisteerivad poliitilised
jõud, kes soovivad kasutada
seda rahulolematust ära oma
eesmärkide saavutamiseks.

ja oodata lootuses, et asi saab selgemaks. Seda hoolimata sellest, et teadlaste kogukonnas on asi juba väga
pikka aega ühemõtteliselt selge olnud.
Kas ikka on? Koroonapandeemia tekitas ju olukorra, kus saime jälgida teaduse toimimist reaalajas. Vaidlused, mis käisid teadlaskonna sees,
jõudsid ilma filtrita meedia vahendusel avalikkuse ette. Nii võiski tekkida segadus seoses sellega,
kas maskid on ohutud või mitte, ja jäi mulje, et
teadlased ise ka ei tea sellele vastust.
Meedia on selles viimase pooleteise-kahe aastaga palju
paremaks saanud. Suuri apsakaid tehakse palju vähem.
Valmidus hallidest aladest üle libiseda ja clickbait’i-laadseid pealkirju tiražeerida on palju väiksem, kui see oli
aasta tagasi. Kui pool Eesti ajakirjanikkonnast pidi end
kiiresti teadusajakirjanikeks ümber profileerima, siis
see ei saanud eriti hästi lõppeda. Teadusajakirjanikele ei tohiks olla mingisugune uudis, et teadus ei anna
lõplikku tõde, vaid parima võimaliku arusaama olemasolevaid sisendeid arvestades. Kui sa aga satud elus esimest korda keset kriisi teadusartikleid lugema, siis see
võib pea segi ajada küll. Kui pead destilleerima paljude
kvalifikatsioonide ja täpsustustega artiklist mingisuguse
ühe pealkirja, siis selle tulemuseks ongi see, et maskid
kas töötavad või ei tööta.
Kuidas sa suhtud Kaja Kallase otsusesse teadusnõukoja praegune koosseis välja vahetada? Kas
teadusnõukoda tegi siis oma avalike sõnavõttudega poliitikute eest otsuseid juba ette ära?
Raske on meediakajastuse põhjal hinnata, mis kaalutlustel see otsus tehti. Ilmselt ei tule senist juttu arvestades üllatusena, et minu meelest on läbipaistvus
teadusnõukojas esinevate erimeelsuste puhul pigem
hea asi. Muidugi teeb see poliitikute elu keerulisemaks, sest nad peavad põhjendama, miks nende otsused nõukoja soovitustest erinevad, aga selles kogu
teadusnõukoja olemasolu mõte ju seisnebki.
Kui teadusnõukoda tekkis, algasid ka arutelud
selle üle, kuidas see peaks üldse poliitikaloomes
osalema. Milline peaks olema ideaalmudel kriisiolukorras teaduspõhiste otsuste tegemiseks?
Ideaalmudel peaks olema selline, kus nende küsimustega ei tegeleta kriisiolukorras, vaid ammu enne
seda, kui tekib kriis. Kriisi ajal on pea võimatu ühtäkki
mingisugust organisatsioonilist võimekust kasvatada.
See on olnud globaalselt selle kriisi suurim õppetund.
Meil olid need mehhanismid tegelikult olemas, kuid
me lämmatasime need 10–15 aasta jooksul süstemaatiliselt ära. Nullindate alguses oli kogu maailmas väga
suur ärevus bioterrorismiohu pärast, millele järgnesid
SARSi ja MERSi epideemiad. Need epideemiad tekitasid põhjendatud hirmu pandeemiliste sündmuste ees.
Seetõttu investeeriti päris korralikult mitmesugustesse
pandeemia haldamise meetmetesse. Kui saabus 2008.
aasta finantskriis, hakati rahvatervisega seotud eelarveid kärpima. Kaitsevahendite varusid ei täiendatud,
mingeid rahvatervise ametikohti ei täidetud ja kui kriis
kätte jõudis, siis ilmnes, et suur osa kogutud ekspertiisist oli sellega kaduma läinud. Meil on viimased 20
aastat liiga hästi läinud. Meil on olnud liiga palju nappe
pääsemisi, millest kipub tekkima põhjendamatu enese-

Mind köidab, kuidas teadus, mida ongi päriselt tehtud nii hästi,
kui teadust on võimalik teha, on sellest hoolimata poliitiline.

Neid näitajaid võiks ju seletada ka üldisema teadusskepsisega.
Uuringud on näidanud, et
meie inimesed tunnevad
väga suurt usaldust teadlaste ja teadusinstitutsioonide vastu.3 Need näitajad on stabiilselt väga kõrged.
Üks asi on abstraktselt öelda, et ma usaldan teadust,
kuid teine on astuda vajalik samm ja minna vaktsineerimiskeskusesse, et see süst ära teha. Eriti olukorras,
kus sulle tuleb päevast päeva eri allikatest infot, et on
ebaselge, mida vaktsiin võib sinuga teha. Info on nii
vastukäiv, et sa võid leida sealt täpselt selle, mis toidab natuke sinu sisemist ärevust. Sinust ei saa seepärast veel antivakserit, kuid sellest piisab, et võtta aega

kindlus. Omaette küsimus on see, et need organisatsioonid peaksid olema laiapõhjalised ja oma olemuselt
interdistsiplinaarsed. Pandeemia ei tunne teadusdistsipliinide piire. Kriis mõjutab nii tervist, majanduslikku
toimetulekut, haridust kui ka poliitikat. Oleks loogiline,
et sinna kuuluvad teadlased, kes oskavad neil teemadel
ekspertiisi pakkuda.
Sinu teadustöö keskendub poliitika ja teaduse ristumispunktidele. Selgita natuke, kuidas need kaks
jätkub >
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valdkonda omavahel seostuvad. Ma kujutan ette,
et nii mõnigi teadlane arvab, et tema tegeleb oma
laboris puhta teadusega ja tema tegevust pole kuidagi võimalik poliitikaga seostada. Mida sa sellisele teadlasele vastuseks kostaksid? Mis hetkel muutub teadus poliitiliseks?
See muutus poliitiliseks juba enne seda, kui ta laborisse astus. See muutus poliitiliseks, kui see labor asutati, kui see otsis endale rahastust, kui teadlane sõnastas oma uurimisküsimused, mille puhul tuli eelistada
ühtesid teistele ehk teha väärtuspõhine otsus. Ja kas
poliitika polegi mitte väärtuspõhiste otsuste tegemine? Teaduses tehakse selliseid valikuid suuremal või
vähemal määral kogu aeg. Kui sa langetad otsuse, kas
lugeda mitmeti tõlgendatav uurimus publitseerimisvääriliseks või mitte. Või kui tulemusi saab tõlgendada kolmel-neljal eri viisil, kuid me tõlgendame seda
just ühel kindlal moel, siis see on samuti väärtuspõhine otsus. Mingi hetkeni saad sa usaldada andmeid, mis
sul on, kuid mingist hetkest alates pead sa tegelema
andmete tõlgendamisega. Teaduse üks eripära on see,
et sellised väärtuspõhised ja ühiskondlikud kaalutlused jäetakse lõppraportitest või artiklitest sageli välja
või need vajuvad aja jooksul mineviku varju.
See kõlab isegi kuidagi vandenõuteoreetiliselt, et
on mingid kaalutlused, mille jälgi me lõppraportitest ei leia, kuid mis on mõjutanud järelduste
tegemist. Kas me kõik peaksime olema seetõttu
teadustulemuste suhtes umbusklikumad või suisa
paranoilised?
Iga raport on ju lõpuks mudel mingist laboris loodud
olukorrast, mis on omakorda mudel reaalses elus
toimuvast. Mudelid ongi lihtsustused ja mõnikord
jääb neist välja ka olulist infot. See ei peaks muutma
meid teadustulemuste suhtes paranoilisemaks, küll
aga võiks see panna meid huvituma rohkem sellest,
kuidas töö laborites ja ülikoolides tegelikult käib. Sellised valdkonnad nagu teadus- ja tehnoloogiauuringud (Science and Technology Studies) tegelevadki just
sellise enesevaatlusega ja suurendavad ehk sellega ka
teaduse usaldusväärsust.
Olen kuulnud inimesi rääkimas teaduse poliitilisusest olukordades, kus ilmub mingi uuring, millega ei taheta nõustuda. Siis hakatakse lähemalt
vaatama, kes on selle kinni maksnud, mis on autori varasem taust, milline on metodoloogia. Hakatakse otsima mingisuguseid niite, mille kaudu seda
kallutatuses või poliitilisuses süüdistada. Tekib
arusaam, et on kaht tüüpi uuringuid: ühed on objektiivsed, teised aga ärihuvidest kantud ja kallutatud. Kas see on liiga lihtsustatud lähenemine teaduse poliitilisusele?
See ei ole iseenesest vale. See on ühe laiema probleemi sümptom – teadus on ehitanud väga pikalt oma
autoriteeti üles neutraalsele, muust ühiskonnast irdunud vaatlejapositsioonile. Erinevalt kallutatud poliitikutest, ettevõtetest ja ametiühingutest oleme meie
teadlastena neutraalsed, kuigi enamik teadusajaloolasi ütleb selle peale, et selline nägemus pole kunagi
tõele vastanud. Tänu sellele reputatsioonile lõi kuskil
alates 60ndatest tubakatööstus ja veidi hiljem fossiilkütuste tööstus teadlikult omaenese teadusinstitutsioone, et need toodaksid neile sobilikku teadust, millel on küljes objektiivsuse ja neutraalsuse aura, kuid
mis on sisuliselt tööstuse PR-masinad. Minu kui uurija jaoks ei ole see nii huvitav probleem, sest seda on
lihtsam lahti häkkida. Mind köidab, kuidas teadus, mida
ongi päriselt tehtud nii hästi, kui teadust on võimalik
teha, on sellest hoolimata poliitiline. Teadus võib olla
suurepärane ja tuua samal ajal endaga kaasa poliitilisi
tagajärgi: muuta ühiskondlikku olukorda, võimestada
mingeid inimesi ja marginaliseerida teisi.
Sa mainisid, et teadusel on tekkinud neutraalsuse
aura, mida kasutatakse mõnikord teadlikult ära,
nii et kui ilmub teadustöö, mis tõepoolest ongi
hästi tehtud, kuid seal on näiteks 1–2 argumenti,
mis võivad sobida mõnele saastavale suurfirmale, siis need ettevõtted rakendavad selle varmalt

oma PR-vankri ette, kuna see info on justkui neutraalne. Kuidas teadlased ennast sellistes olukordades kaitsta saaksid?
Ma läheks isegi sammukese kaugemale ja ütleks, et
teadlastel peaks olema eetiline vastutus katsuda selliseid olukordasid ette näha ja ennetada. Suhtumine,
et mina nokitsen laboris mingisuguse asja kallal ja
mind ei huvita, kas keegi teeb sellest uue kütuseallika
või uue relva, on ääretult vastutustundetu. Teadlased
kaasvastutavad alati selle eest, kuidas nende uurimistööd hiljem kasutatakse.
See võib ju viia olukorrani, kus teadlased ei julge
mingite uurimisteemadega tegeleda, sest tagajärjed võivad olla ettearvamatud. Kas teadlane tõesti
peab kõik riskid oma peas läbi kalkuleerima?
Eks see olegi põhjus, miks interdistsiplinaarsust tuleks rohkem soosida. Bioeetikute, sotsioloogide, ajaloolaste jt kaasamine näiteks bioteadustesse on aina
tavapärasem just seepärast, et nad aitavad mõtestada neid ühiskondlikke riske ja võimalusi, mis võivad
näiteks ühe või teise uue ravimi või vaktsiini valmimisega kaasas käia. Kas näiteks mingi ravim võib muutuda mõnele marginaliseeritud grupile kättesaamatuks
ja suurendada sellega ebavõrdsust. Samamoodi on ka
keskkonnakriisi ajastul loodusteadlased aina vajalikumad partnerid ühiskonnauurijatele.
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Oma raamatus vastandasid sa tehnoloogilisi lahendusi tihti sotsiaalsetele, ühiskondlikele ja keskkondlikele, mis siis Prantsuse koloniaalajaloo kontekstis tähendas ühelt poolt vaktsiine ja teisalt hügieeni või infrastruktuuri arendamist. Need argumendid on hästi ülekantavad praegusesse kliimadebatti, kus räägitakse samuti paljudest tehnoloogilistest hõbekuulidest, nagu neljanda põlvkonna tuumareaktor, süsiniku püüdmine või vesinik.
Samal ajal ei taheta sotsiaalset innovatsiooni eriti
puudutada. Mis põhjustab seda, et mingid argumendid kõlavad paremini?
Tehnoloogilise hõbekuuli võlu peitub selles, et sa ei
pea midagi oma harjumuspärases ühiskondlikus hierarhias muutma. Sa lahendad probleemi mingi tehnoloogilise vidinaga ära ja inimesed, kes on rikkad, on
jätkuvalt rikkad. Seetõttu ei soovinud ka prantslased
oma kolooniates linnaehitusega tegeleda ega tööaega lühendada – see oleks sundinud prantslasi päriselt
oma võimustruktuure muutma, vaktsiinide abiga sai
aga vanaviisi jätkata. Kliima puhul on needsamad küsimused lihtsalt täiesti teises mõõtkavas. Reaalne sotsiaalne innovatsioon tähendaks, et inimesed peavad
hakkama oma tarbimisharjumusi muutma. Huvigruppide hulk, kes peaksid oma äriplaanid ja käitumisharjumused ümber vaatama, on mõõtmatult suur. Palju
lihtsam oleks see neetud süsinik kuidagi maapõue
tagasi pumbata.
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lihtsalt küsimus, kas mu elekter tuleb Auvere jaamast
või kuskilt Hiiumaa tuulikust, vaid ka see, kas mu lapsel

Kas see on mingi kuldreegel, et selliste kriiside puhul eelistatakse tehnoloogilisi lahendusi sotsiaalsetele?
Ei, sest suurem osa 19. sajandist oli ühiskondliku hügieeni ajastu. Osaliselt põhjusel, et seda oli vaja tööstusliku kodanluse jaoks. Linnas, kus oli iga kahe aasta
tagant kooleraepideemia, ei
saanud väga edukalt tööstust käivitada. Sul peavad olema ühiskonnas mingisugused liitlased. Sa pead leidma huvigrupid, kes tulevad muutuste taha.

Tehnoloogilise hõbekuuli võlu peitub selles, et sa ei pea midagi
oma harjumuspärases ühiskondlikus hierarhias muutma.

Aga kes võiksid olla kliimamuutuste puhul need
liitlased, kes aitaksid sotsiaalse innovatsiooni
häälel valjemini kõlada?
Esiteks on rohepööre praeguseks juba väga kasumlik
äri, nii et roheliselt mõtlevate energia- ja transpordiettevõtetega koostöö tegemine oleks kindlasti mõistlik.
Üks võtmeküsimus on paremini näidata, kuidas on
kliimamuutused seotud igapäevaste eluolu, tervise ja
sotsiaalsete teemadega. Kliimamuutuste keskmes pole

on 8-aastaselt astma või kas mu vanavanemad surevad
75-aastaselt kuumarabandusse, sest meil on 40-kraadised suved ja terve linn on kuumasaari täis. Kui me
suudame siduda selle suure abstraktse kliimaküsimuse
mingite praktiliste elukvaliteedi teemadega, siis ma arvan, et sellel oleks juba päris suur mõju.
Aaviksoo, J. 2021. Jaak Aaviksoo: rohkem head valitsemist,
palun. – ERR, 04.11.
2
Miller, D. 2020. You cured a deadly disease – and now
you’re afflicted by fame. – Los Angeles Times, 16.05.
3
Ainsaar, M.; Himma-Kadakas, M.; Themas, A.; Kõuts, R.;
Espenberg, S. 2020. Eesti Teadusbaromeeter (ETb).
1
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TÕRJUTU TAGASITULEK.
IDA-EUROOPA TEINE LAINE
Uksed maailma on lahti, tuues endaga kaasa perversse koduigatsuse. Tagasi – aga kuhu?
Kuidas mõtestada Ida-Euroopa esteetika taastõusu lugu pärast siinse perifeerse
kunstimaailma pikka püüdlemist Lääne poole?
Kirjutas Tanel Rander, illustreeris Jaan Rõõmus
See võis olla aastal 2008, kui ma lugesin Sviatlana
Aliaksijeviči raamatut „Tšernobõli palve”. Sealne Polesje piirkonna elu ja 1986. aasta kevade kirjeldus mõjus mulle väga liigutavalt ja äratas minus suure koduigatsuse. Just koduigatsuse, mitte nostalgia, sest see
arhailine elu, mida need lihtsad inimesed oma külakestes elasid, oli osa minu lapsepõlvest. Ja ma ei arva,
et need inimesed esindasid kuidagi nõukogude võimu. Nõukogude inimesed elasid Prõpjatis ja töötasid
tuumajaamas. Minus tekitas suurt rahuldust viis, kuidas modernsuse düsfunktsionaalsus end seal ilmutas.

Sloveenia iseseisvaks sai. See kõlas umbes nii: „Nüüd,
pojake, ei oska me sulle enam mingit nõu anda. Meie
kasvatasime su ausaks ja töökaks inimeseks. Aga
nüüdsest alates loeb vaid raha. Ja võim kuulub pättidele ja varastele. Meie ei tea, kuidas sellises maailmas
elama peaks!”
See ei olnud ainult mälestus, vaid hoiak, mis elas võimsalt edasi. Ühtlasi oli see hinnang uuele, ka praegusele
ajastule. Sellega kisti alasti mingi võõras ja pealesurutud pühadus ning miski, mida oli demoniseeritud ja
represseeritud, vabanes koorma alt. See miski polnud
aga kindlasti mingi poliitiline
režiim, riigiaparaat või ideoloogia. See oli aeg. Ja ühe aja
sisse võib mahtuda palju eri
aegu, mida kannavad inimesed. „Tšernobõli palve” ei tekitanud minus igatsust nõukogude võimu järele, mis oli sünnitanud selle värdjaliku tuumajaama ja selle õhku lasknud ning püüdnud seda siis
kinni mätsida. Igatsust tekitas just aeg. Ja kõik inimlik,
mis jääb selle aja külge riputatud sildi varju. Seetõttu ei
hakka ma kunagi aru saama president Kaljulaidist, kes
omakorda ei saa aru inimestest, kes ütlevad, et neil oli
nõukogude ajal õnnelik lapsepõlv.1 Kohutav asi, mida
nii presidendi kui ka inimesena öelda. Ei saa aru, et
kellelgi võis olla õnnelik lapsepõlv sõltumata poliitikast
ja võimust. Lapsepõlv kui selline maailmas kui sellises.
See on muidugi ainult üks näide Eesti kronopoliitikast,
vägede saatmisest minevikku. Eks see tekitab protestivaimu. Ja puhtast protestivaimust võib sündida ka omamoodi toksiline nõukogude nostalgia – jah, mul oligi
õnnelik nõukogude lapsepõlv, jah, ma olengi nõukogude inimene ja kohe ma leian
midagi, millega seda iga päev
manifesteerida.
Pärast seda, kui olin taasühinenud oma tõrjutud IdaEuroopa identiteediga, ostsin ma endale suured metallraamiga prillid. See oli üle
kümne aasta tagasi. Täpselt
sellised prillid, nagu mu isa ja vanaisa olid kandnud
80ndatel. Kahjuks ma ei saa öelda, et valisin need puhtast traditsionalismist ja põlvkondlikust järjepidevusest. Olin ise sedalaadi esteetikat koos kogu ülejäänud
ühiskonnaga tükk aega eitanud. Kõik need uut tüüpi
prillid, mis olid müügile tulnud 90ndatel ja 00ndatel,
olid minu uute prillide eitused. Need 00ndate alguses
populaarseks osutunud kitsaste klaasidega „projektijuhiprillid” või mustade plastraamidega „sügavamõttelise
copywriter’i prillid” kuulusid minevikku tõrjuvasse katkestuse kultuuri. Kõik „nõukaaegne” oli naeruväärne
ja tühistatud, kuni mingi paraja aja möödudes ja mingi
generatsiooni küpsedes hakkas minevik tahtma endale
peale uut värvikihti. Minu ihade süsteemis pidi toimuma mingi muutus, et ma need prillid valiksin ja hakkaksin seda valikut järjepidevusena kontseptualiseerima.
Nimetaksin selle muutuse „tõrjutu tagasitulekuks”. See
on miski, mis toimus ka kollektiivsete ihade süsteemis,
kuigi individuaalsed lood võivad igaühel olla erinevad.

Reaalsus sisaldas vaid üksikuid elemente sellest, mis leidus
minu sisemises Ida-Euroopas. Kui minu sisemises Ida-Euroopas
oli ookean, siis reaalsuses oli väike tiik.
Ilmutas terves Nõukogude Liidus, mis kokku varises.
Ja tänu sellele saime natuke hingamisruumi, enne kui
uus ja hävitavam modernsuse laine meid endaga kaasa haaras.
Just sellises vanas, nõukogude aja paralleelmaailmas
tundsin ma ära omaenda kunagise kodu, leidsin sealt
oma lähedased ja nende eluolu. Umbes samal ajal
lugesin ma ka Erkki Luugi luulekogu „Pideva ja Silmnähtava Pöögelmann”, mis muutis selle maailma elavaks ja võimalikuks. Luuki lugedes teadsin ma kohe, et
ka mina olen sõitnud läbi kevadtalvise võsa, kus minu
ree peale on istunud üks pops. Et saksad sõitsid saaniga. Ja teadsin ka seda, et öösiti on üle maailma le-

Foto: Eva Voog

Puhtast protestivaimust võib sündida ka omamoodi toksiline
nõukogude nostalgia – jah, mul oligi õnnelik nõukogude lapsepõlv, jah, ma olengi nõukogude inimene ja kohe ma leian midagi,
millega seda iga päev manifesteerida.

Tanel Rander on kultuuriinimene, keda huvitavad
subjektiivsus ning igasugused
sisemised ja välised jõud, mis
seda kujundavad.

vinud üks ahv, mis võis olla Brežnev või Hruštšov,
komitee poeg või radioaktiivne pilv. Teadsin, sest ma
olin seda ise näinud ja tundnud.
Pärast neid kaemusi avanes minu ees hiigelsuur
maastik – seni hooletusse jäetud ja ignoreeritud piirideta kodumaa, Ida-Euroopa. See sai alguse minu
sisemusest ja ulatus kaugele silmapiiri taha. Rändasin
uneledes ja projitseerides ringi, kuigi reaalsus valmistas mulle enamasti pettumusi. Reaalsus sisaldas vaid
üksikuid elemente sellest, mis leidus minu sisemises
Ida-Euroopas. Kui minu sisemises Ida-Euroopas oli
ookean, siis reaalsuses oli väike tiik. Aga vett leidus
selleski. Iga sarnasus sisemise ja välimise vahel andis
alati palju jõudu ja lootust. Kõige kodusemaks paigaks
sai mulle endine Jugoslaavia, sest seal olid minu sisekaemused reaalsusega kõige suuremas kooskõlas. Ja
reaalsuse all pean ma silmas inimesi ja nende ellusuhtumist. Ma hakkasin paugupealt armastama üht tüüpi,
kes rääkis mulle, mida tema vanemad talle ütlesid, kui

FOTOMODELL JACKO
Seda tõrjutut ma nõukogude inimesena ei käsitleks.
Ilmselt seepärast, et ma ise ei jõudnud nõukogude inimeseks saada. Minu sisemine tõrjutu pärineb pigem
90ndatest ja 00ndate algusest, aga ta ulatub ka tagasi nõukogude aega. Ja teda sobib kehastama Jacko.
Tean teda ühest 00ndate teisel poolel YouTube’is
ilmunud videosarjast. Jacko oli kuskilt perifeeriast
pärit noormees, kelle suurim soov oli minna Läände
ja saada seal fotomodelliks. Ta rääkis tugeva Balkani
aktsendiga inglise keelt ja ta alakeha oli arusaamatul
põhjusel paljas. Mingil moel väljendas ta „idaeuroopalikku halba maitset”, mis oli teatud ajal vähemalt meil
levinud stereotüüp. Jacko oli pärit linnast nimega
Savros, mis näis asuvat kuskil Lähis-Idas. Inimesed,
keda videotes kujutati, tundusid olevat Balkanilt. Samas muud detailid, näiteks toidulaud, viitasid meile ja
kogu ülejäänud Ida-Euroopale. Ja kui ma õigesti mäletan, siis Jacko kunagisel MySpace’i profiilil oli tema
päritolumaaks märgitud Ukraina. Seega oli Jacko justkui universaalse idaeurooplase kehastus, kelle võõrapärasust, halba maitset ja naeruväärsust oli meelega
võimendatud. Oleksin arvanud, et Jacko autorid olid
mingid Skandinaavia hilisteismelised, aga üksikute allikate põhjal, mis netist veel leitavad on, selgub, et Jacko
oli hoopis MTV(!) produtseeritud online-sari.2 Ja edasi
tuleb välja, et Jacko oligi idaeurooplane ja tõepoolest
Ukrainast. Nüüdseks on kõik Jackoga seotud veebisaidid maha võetud. Osad on aga anonüümsete kontode kaudu YouTube’is saadaval.
Toona ei osanud ma selles näha rassismi ega Jackos
iseennast. Ma ei osanud näha endas idaeurooplast ega
seda tõsiselt võtta. Aga ma tundsin ära midagi põlastusväärset, mille keskel olin ise elanud, kuid millega ma ei soovinud end samastada. Ja kuna ma end
sellega ei samastanud, olin minagi üks nendest, kes
soovis pidevalt ära minna. Samas kogunes mul elu
jooksul kogemusi, kuidas mind samastatakse selle
äratõugatud idaeuroopalikkusega, hoolimata sellest,
milline ma olen indiviidina. Tulid veidrad alandavad
kogemused, mida hakkasin alles hiljem pidama rassismiks. Jackos peitus kogu rassistatud Ida-Euroopa
spekter. On ilmselt generatsiooni küsimus, kas keegi
tunneb ennast Jackos ära või mitte. Mina küll näen temas veidi 90ndate ja 00ndate alguse iseennast. Tema
põhiomadus oli soov minna ära sealt, kus ta elas.
Kõik, mida ta ihaldas, asus Läänes. Sellisena kuulus
ta kahtlemata postsotsialistliku Ida-Euroopa ajajärku.
Sellesse aega, kus kõik idaeurooplased vihkasid üksteist, nagu kirjutas Emil Tode „Piiririigis”. Vihkasid,
sest nad tuletasid üksteisele meelde, kust nad pärit
on. Vaadates tugevas eituses elavaid idaeurooplasi,
olen alati mõelnud nende sisemise Jacko peale.

IDA TAASSÜND
Aeg on edasi läinud ja võime näha lõputul hulgal tugevas jaatuses elavaid idaeurooplasi. Jacko on ilmselt praeguseks Läänes läbi löönud, tal on tekkinud
koduigatsus – nii nagu minugi sisemisel Jackol tekkis
koduigatsus – ja võib-olla on ta koju tagasi läinud. Kui
ma püüan ette kujutada, milline võiks olla Läänes läbi
löönud Jacko, lähevad mu mõtted Tommy Cashile,
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kes on teadlikult idaeurooplase identiteeti ekspluateerides edukaks ja kuulsaks saanud. Ida-Euroopa
on identiteedina pildil tagasi ja vägagi populaarne.
Ida-Euroopas toimetavad ülimenukad juutuuberid
eesotsas Bald and Bankruptiga, kes kutsub kõiki
naisi igal pool, olgu Eestis või Serbias, babuškadeks,
tellib sööklas järjekindlalt borši ja riietub gopnikuks.
Ida-Euroopa tuli koos Ukraina sõjaga pildile ja tal
on nüüdseks juba äratuntav esteetiline kood paneelmajade, babuškade ja gopnikega. See on segu sotsialismiajast ja 90ndate transformatsioonist. Need kaks
aega eksisteerivadki tihti ühtse tombuna. See pole ainult surnud maailma ülevõõpamine ja animeerimine,
vaid see surnud maailm on niivõrd deformeerunud,
et me isegi ei tea, millega meil tegemist on.
Paraku ei saa vaadata mööda sellest, et Ida-Euroopa taassünd on toimunud digiäride plahvatuse ja uute
tootmissuhete väljakujunemise kontekstis. Mingi jõud,
mis kutsus 00ndatel esile ja neelas endasse palju eksperimentaalset ja loovat energiat, osutus möödunud
kümnendil võimsaks rahamasinaks. Jonathan Beller
on kirjutanud tähelepanumajandusest, kus kapital ekspluateerib inimtähelepanu kui tööjõuga sarnanevat
ressurssi. Hiliskapitalistlikus maailmas on kino, televisioon, meedia ja internet sisuliselt deterritorialiseeritud tehased ning vaatajad tehasetöölised. Sellises
süsteemis tuntakse pidevat janu uue materjali järele.
Kuigi aja jooksul on uudsuse kriteeriumites toimunud
inflatsioon ja küsimus polegi enam uudsuses ja värskuses, vaid teatud tunnustele vastavates kordustes.
Igasugune vähegi intrigeeriv materjal, mis sellesse
süsteemi satub, muutub filmilikuks vaatemänguks.

üsna kindlad tunnused. Näiteks 2004. aastal Ljubljanas
Moderna Galerijas avatud Zdenka Badovinaci, Viktor
Misiano ja Igor Zabeli kureeritud „Seitse surmapattu”,
mis oli üks olulisimaid näitusi toonases postsotsialistlikus Ida-Euroopa diskursuses, defineeris Ida-Euroopa
kultuuri tunnused järgmiselt: kollektivism, utopism,
masohhism, künism, laiskus, ebaprofessionaalsus ja
armastus Lääne vastu. Päris sotsialistlikku esteetikat
on aga defineerinud Simona Vidmari ja Miško Šuvakovići 2015. aastal kureeritud näitus „Meie armastatud kangelased”, millest olen ka varem Müürilehes
kirjutanud.3 See näitus tegeles otseselt sotsialismiaegse
avaliku monumentaalkunstiga, defineerides seda järgmiste teemade kaudu: vastupanu, kannatused, võit,
ehitajad, isikukultus. Need
kaks näidet võiksid olla abiks
varasema Ida-Euroopa diskursuse defineerimisel ja selle hüpoteetilises esteetikas
orienteerumisel.
Nüüdseks on toimunud
pööre uue diskursuse või siis
reaalsuse suunas, mille kirjeldamist alustaksin Queenie Rosita Law sõnadega:
„Ma armusin Kesk- ja Ida-Euroopa kunsti, kui olin näinud selle piirkonna kunstnike toorest väljenduslaadi
ja võimsat energiat”.4 Law on Hongkongi ülirikaste
perekonnast pärit kunstikollektsionäär, kes avas sel
aastal Budapestis Kesk- ja Ida-Euroopa kunstile spetsialiseerunud eramuuseumi nimega Q Contemporary, mille eesmärk on Ida-Euroopa kunsti kogu maailmas esile tõsta.

See võib seletada idaeuroopaliku tagasitulekut sellises pinnapealses, samas reljeefses vormis.

Viimase kümnendi jooksul on Ida-Euroopast saanud
nišš globaalsel kunstiturul. On tekkinud hulk Ida-Euroopa kunstile keskendunud algatusi, platvorme, galeriisid, mis tegelevad Ida-Euroopa esiletõstmisega
globaalses kontekstis. Kui hakata otsima Ida-Euroopa uue laine tunnuseid, võiks öelda, et Ida-Euroopa
ei ole enam Euroopa perifeerne osa, vaid iseseisev
üksus. Seda, kas praegusel Ida-Euroopa kunstil on ka
oma esteetiline eripära, ma ei usu või siis seda on liiga
vara öelda.

MUUTUSED IDA-EUROOPA
KUNSTIS
Ka kunstiväljal võib rääkida Ida-Euroopa tagasitulekust, n-ö teisest lainest. Ma ei julge varasemat laineks
nimetada, aga oli diskursus, mis keskendus sotsialismile ja postsotsialistlikule transformatsioonile. Sel olid

Nende muutustega samal ajal on toimunud muutused ka Ida-Euroopa poliitilises olukorras, kus käib
võitlus Euroopa Liidu keskvõimu vastu ning geopoliitiline flirt Hiina ja Venemaaga. Kui eelmise Ida-Euroopa diskursuse keskseks institutsiooniks oli Moderna
Galerija Ljubljanas ja üheks keskseimaks isikuks selle
direktor Zdenka Badovinac, siis uue Ida-Euroopa laine ajal sundis Janez Janša juhitud parempopulistlik
valitsus ta lahkuma. Vähemalt on see tema enda versioon toimunust. 5
Kõik, mis toimub praegu Ida-Euroopa kultuuris ja
kunstis, on paratamatult seotud sellega, mis toimub
poliitikas ja ühiskonnas. Kusjuures kunst ei tähenda
alati kätt toimuva pulsil hoidvat teadlikkust. Kunst võib

Kui hakata otsima Ida-Euroopa uue laine tunnuseid,
võiks öelda, et Ida-Euroopa ei ole enam Euroopa perifeerne
osa, vaid iseseisev üksus.
olla ka toimuva sümptom, mis pole endast eriti teadlik. Ida-Euroopa ilmumine ja populariseerumine võib
olla seotud Ukraina sõja järgse infovoo paljunemisega, kuivõrd see infovoog kutsus esile (nii nagu kutsuvad esile filmid) intensiivseid emotsioone, nagu ärevus, hirm, ülevustunne ja verejanuline uudishimu,
tekkis vajadus rohkema järele. Ja nii tekkiski Ida-Euroopa vaatemäng, mille käigus vändati ka Tšernobõli
katastroofist seebiooper.

Beltadze, G. 2017. Kersti Kaljulaid: mul on raske mõista,
kui inimesed ütlevad, et neil oli Nõukogude Eestis helge
lapsepõlv. – Postimees, 04.10.
2
Jacko (MTV). – Academic Dictionaries and Encyclopedias.
3
Rander, T. 2017. Nostalgia võim. – Müürileht, 09.02.
4
Chow, V. 2021. ‘I Fell in Love’: Why Hong Kong Collector
Queenie Rosita Law Is Building a Trove of Eastern
European Contemporary Art. – Artnet News, 10.11.
5
Batycka, D. 2020. Concerns rise about cultural freedom
in Slovenia. – Apollo, 23.12.
1
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„UUS IDA” –
MAAILM HALLIDE
TORNMAJADE VARJUS
Kirg Ida-Euroopa kultuuri vastu võib tärgata pealiskaudsetest sammudest, kuid nende astumisel
ootab avastamist palju komplekssem ja värviküllasem maailm, nagu arvab endiste idabloki riikide
kultuurielu kajastava väljaande The Calvert Journal peatoimetaja.

Novembri keskel toimus Sakala 3 teatrimajas tseremoonia, mille käigus anti Eestile järgmisel aastal toimuvaks Veneetsia biennaaliks üle Hollandi Rietveldi
paviljonihoone. Ürituse vestlusringi juhtis ajakirja The
Calvert Journal peatoimetaja Nadia Beard, kelle suutsime pärast paneeli hoopis intervjueeritava toolile istuma kutsuda. The Calvert Journal on 2013. aastal asutatud väljaanne, mis kajastab nn uues idas ehk IdaEuroopas, Balkanil, Venemaal, Kaukaasias ja KeskAasias toimuvat, keskendudes piirkonnas pulbitsevale
kultuurile ja uuendustele ehk kõigele sellele, mis võib
kaugelt vaatajale muidu märkamata jääda.

midagi ära teha. Ma arvan, et sellistes riikides nagu
Gruusia, kus ollakse harjunud väiksema riigipoolse
toetusega, tehakse asju väiksemas mastaabis. Niisiis
pole nad pandeemiast niivõrd mõjutatud, sest nad
Nadia Beard. Foto: Tjaša Kalamar

siaalist, üritavad autorid panna lugejat enne jagamisnupu vajutamist mõtlema, mida need kohad
kunagi seal elanud inimestele tähendasid.”1 Kas
sulle tundub, et Calvert on
suutnud nihestada, kuidas
inimesed „uuest idast”
mõtlevad?
Eeldan, et meie lugejad näevad seda maailma palju värvilisemalt, rikkalikumalt ja
sügavamalt. Tavameedias on
ajakirjanikel palju vähem aega
ja ruumi, tihti pole isegi piisavalt korrespondente, kes
kajastaksid muud peale tipptasemel poliitiliste uudiste. Nii joonistubki üsna sünge pilt, sest maailmas toimuvat vahendavad uudised pole kunagi eriti rõõmsad. Muidugi moodustavadki suure osa siinsest vanast arhitektuurist hallid tornmajad, eriti kui räägime
Venemaast, kuid selle pealispinna all on mitmeid keerukaid tahke ja neid me näidata
üritamegi. Mida rohkem inimesed siia reisivad ning väljaanded – nagu meie oma –
siinset elu põhjalikumalt kajastavad ja konteksti pakuvad, seda enam see pilt loodetavasti muutub. Ma ei
saa öelda, et neid halle tornmaju pole, kuid on palju
muud, millele tähelepanu pöörata – arvan, et see on
ka The Calvert Journali tugevus.

Kellelegi, kes huvitub näiteks Lääne-Aafrikast, võib toit olla
algtõukeks, et seda regiooni tundma õppida.
et teie artiklite tugevus seisneb selliste kohtade
nüansside väljatoomises, mida kujutatakse tavaliselt hallides totalitaarsetes värvides. „Olles teadlikud oma artiklite „betoonist klikisööda” potent-

Mis on sinu arvates selle huvi taga? Kas sulle ei
tundu see kohati pinnapealne, eriti see, mis puudutab näiteks instagrammitavat varemepornot?
Ma ei ütleks, et see on tingimata pinnapealne. Näiteks kellelegi, kes huvitub Lääne-Aafrikast, võib toit
olla algtõukeks, et seda regiooni tundma õppida. Tihti viivad esimesed pealiskaudsed sammud sügavama
huvini. Minu huvi Ida-Euroopa vastu pärineb näiteks
vene klassikalisest romantilisest muusikast. Praegu
toimetan ma Calvertit ja me kajastame väga palju
nüüdisaegseid nähtusi. Mitte ainult muusikat, vaid
ka moodi, tehnoloogiat, fotograafiat, reisimist jne,
nii et ma kahtlen, et selle kohta võiks öelda pinnapealne.

The Calvert Journali teemad ulatuvad kultuurist tehnoloogia ja sotsiaaliani. Hiljuti ilmus nende lehel artikkel hiphopmuusikalist
„Other People”, mis vaatleb kriitilise pilguga nüüdisaegset Poola ühiskonda. Kaader filmist

Mis kohad või nähtused „uues idas” on sind tõeliselt üllatanud?
Mul on väga vedanud, et olen saanud tutvuda paljude
suurepäraste kohtade ja inimestega, kes teevad kõikvõimalikke hullumeelseid asju. Näiteks Jekaterinburgis,
mis on omamoodi maailma konstruktivismi pealinn,
sest suur osa sealsest arhitektuurist pärineb just sellest
ajastust, tegutseb üks arhitektuuribüroo. Nende eesmärk on mõelda välja, kuidas seda kõike säilitada, ent
samas nüüdisajastada. Minu arust on see väga huvitav,
sest nad ei ignoreeri ajalugu. Nad püüavad seda teadvustada ja tuua selle tänapäeva. Inspireerivaid inimesi
on muidugi lugematu hulk.

loovadki sageli mitte millestki midagi. On imetlusväärne, et nad sellega hakkama saavad.
Ühes The Calvert Journalis hiljuti ilmunud artiklis
viitas selle autor Paula Erizanu, et me kasutame
sõna „postsovetlik” pillavalt ja n-ö fetišeerime
sovetlikku unelmat, mõistmata selle taga peituvat imperialistlikku tähendust, ning püstitas küsimuse, kas meil oleks aeg termin „postsovetlik”
hüljata2. Kuidas sulle tundub, kas see õõnestab
kuidagi nende inimeste kannatusi, kes nõukogude võimu all elasid?
Minu arvates kasutati seda terminit meedias pärast Nõukogude Liidu lagunemist. „Post” tähendab ju „pärast”
ning Liidu lagunemisele järgnes pärastine. Ma arvan, et
30 aastat hiljem tundub see termin neile, kes sündisid
lagunemise järel, juba iganenud. Keelt puudutav on alati
keeruline, sest see pole kunagi piisavalt täpne, kuid see
on kõik, mis meil on, ja me
peame seda ära kasutama.
Ma arvan, et on hea, et selle
üle käib debatt. Ma mõistan
täielikult, miks mõned rahvad tunnevad, et see sõna ei esinda neid. Neile on
oluline enesemääramisõigus ja seda peaks kindlasti
julgustama. Nüüd, 30 aastat hiljem on aeg mõelda,
kui tarvilik selle termini kasutamine on.

Mis on Calverti edasised plaanid?
Järgmisel aastal anname taas välja New East Photo
Prize’i, mis tõstab esile regioonis tegutsevaid fotograafe, ja see konkurss on avatud kõigile. Samuti on
meil käsil projekt, mis keskendub loovettevõtlusele ja
vaatleb selle võimalikku positiivset mõju ühiskonnale,
kust see tärkab.

Me näeme, et domineerivad ideed ja mõtted ühiskonnas segatuna maailmas esikohal olevate uudistega peegelduvad ka selles, mida meie lehelt loetakse.

Suure osa siinsest vanast arhitektuurist moodustavadki hallid
tornmajad, kuid selle pealispinna all on mitmeid keerukaid tahke
ja neid me näidata üritamegi.

Anna Aslanyan kirjutab The Times Literary Supplementis ilmunud The Calvert Journali arvustuses,
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selle suuna vormimises, kuhu see liikuma hakkas. Ma ise
õppisin ülikoolis vene keelt ja Ida-Euroopa kultuur on
mind alati huvitanud. Praegu on see küll professionaalne huvi, kuid see on olnud ka isiklik ja loominguline.

Sa ise resideerid Gruusias. Kuidas sealne kultuurisektor pandeemiaolukorras vastu peab?
Inimesed leiavad takistustele vaatamata alati võimaluse, kuidas ellu jääda ja tegutseda. Ajalugu on näidanud, et erakordsed inimesed on saatnud läbi ajaloo
korda tegusid, mis panevad imestunult küsima, kuidas see neil õnnestus. Kui on tahe, on alati võimalus

Mis olid eesmärgid, mille sa The Calvert Journali peatoimetajana tööle asudes endale ja lehele
seadsid?
Mu peamine mõte oli proovida näidata „uues idas”
elavate inimeste tõelist elu, kaasates eri generatsioone ja mõttelaade ning tehes seda läbi kultuurilise perspektiivi. Vahendada seda lugejatele üle kogu
maailma.

Lisaks jälgivad mu kolleegid Instagramis õigeid inimesi, ingliskeelset meediat jne. Neid allikaid on mitmeid.
Ka sõbrad saadavad meile vihjeid.

M E E DIA

Mis teemad on teie lugejate seas kõige populaarsemad?
See muutub ajas. Nii nagu muutub meie lugejaskond,
muutuvad ka trendid meedias ja maailmas üleüldiselt.
Me näeme, et domineerivad ideed ja mõtted ühiskonnas segatuna maailmas esikohal olevate uudistega
peegelduvad ka selles, mida meie lehelt loetakse.

Intervjuu Nadia Beardiga. Küsis Mariliis Mõttus

Kuidas te neid inimesi ja kohti leiate, kes teie veergudele satuvad?
Meil on palju kaasautoreid. Käime nende saadetud
ideed iganädalasel toimetuse koosolekul läbi ning vahel
on meil isegi 10–15 lehekülje jagu e-kirju ja mõtteid,
sest kaasautoreid leidub kõikjal regioonis – Tallinnast
Siberini, Belgradist Kiievini. Neilt tulebki infot selle
kohta, mis raamat on parasjagu ilmumas, mis klubi
avatakse, kes töötab uue moekollektsiooni kallal jne.

MEEDIA

Sa töötasid varem The Independenti Moskva korrespondendina, keskendudes just poliitilistele teemadele. Kuidas on see kogemus mõjutanud su lähenemist tööle Calvertis?
Uudistetoimetuses töötamine tuleb kasuks kõigile
ajakirjanikele. See õpetab jälgima, kuidas lood arenevad ja kuidas kiiresti tegutseda. Muidugi on sellel ka
omad puudused. Pole piisavalt aega, et ühe loo juurde
pidama jääda. Uudiste ainevahetus on kiire ja asjadega liigutakse ruttu edasi isegi siis, kui sündmused alles
hargnevad. Calverti puhul on vedanud, et me pole
uudisteportaal. See annab rohkem aega ja ruumi, et
läbi mõelda, kuidas lugu jutustada. Me pole kinni ajalistes piirangutes, mis kannustavad enamikku ajakirjandusest. Võimalus vaadelda lugusid läbi kultuurilise
perspektiivi võib olla palju haaravam ja lõbusam, sest
sa pead rohkem pingutama, et näha draamat ja värvi,
aga kui sa neid lõpuks märkad, on see loojutustamise
aspektist palju rikkalikum lähenemine.
Mulle on jäänud mulje, et huvi Ida-Euroopa vastu
hakkas kasvama kuskil 2010ndate alguses. Kas sa
täheldasid juba varem, et midagi on toimumas?
Kas oled ise alati sellest teemast huvitatud olnud?
Ma arvan, et olen küll. Ma ei ole küll The Calvert Journali esimene peatoimetaja, selleks oli Ekow Eshun,
kes tegi väga huvitavat tööd, et luua ja mõtestada seda
esteetikat, mis „uuest idast” tuli, ning tekitada selle
vastu huvi. Kui ta ajakirjaga 2013. aastal alustas, oli see
huvi alles tärkamas. Calvert mängis päris suurt rolli

Aslanyan, A. 2020. Fixing the broken lift. – The Times
Literary Supplement, 27.11.
2
Erizanu, P. 2021. 30 years after the collapse of the Soviet
Union, is it time to finally stop using the term „post-Soviet”?
– The Calvert Journal, 31.08.
1
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SUGU
MOEST
VÄLJA!
Eeva ja Aadama pärispatust alates on vaevanud inimkonda küsimus:
mida ma täna selga panen? Sama küsimuse ees seisab igal hommikul mittebinaarne
drag-kunstnik, homoterrorist ja sookuivendaja Helgi Saldo.
Kirjutas Helgi Saldo, illustreeris Roven Jõekäär
Moe pinnapealsus on müüt, kui arvestada selle üleilmset ja kohalikku võimu. Ma ei pea silmas ainult eetilisi küsimusi, mis puudutavad lapsi, kes kütavad lõunapoolusel õmmelda riideid, mida nad ise osta ei jaksa,
või sellesama kiirmoe tonnide viisi põletamist, kui turustajad hooajakaupa müüa ei suuda. Ka kõige lihtsamates riidevalikutes on nii Maxima kassapidaja kui ka
Prada-saatanad seotud süsteemidega, mis toodavad
meile trende ja valikuvariante.1
Üheks selliseks süsteemiks on binaarne sugu. Labaselt öeldes hoolib paiksooline ja heteroseksuaalne
(cishet) ühiskond esmajärjekorras sellest, mis kellelgi
sündides jalge vahel on. Samuti
tuleb internetivaidlustes ja pühaMõne jaoks liigume soorollidega maa- deaegsetes peretülides ilmsiks,
kuidas cishet-inimesed taandailmalõpu suunas, kus hallides tunkedes, vad elu mõtte – kas vähem või
kiilakad ja sootud inimesed ei tee üks- rohkem poeetiliselt – suguühteteisele enam uksi lahti ja peavad Tinderi- le, mis toodaks kapitalismile tarkohtingutel oma õhtusöögi ise kinni bijaid ja töömesilasi. Teadagi on
ideoloomaksma. selline mõtteviis pigem
giline kui reaalne.2 Tunnistades
sugude mitmekesisust kui inimelude paratamatut osa läbi ajaloo3, muutub üha absurdsemaks idee, et kodanikke
sotsialiseeritakse ühiskonda suuresti selle põhjal, kellel on noku ja kes sellega mida teeb.

MOOD KUI KVÄÄRPROPAGANDA
„Ma ei ole siin selleks, et sind vabastada. Ma olen siin
selleks, et seksida ja elu nautida.” – Max Allen
Hoiakuid seoses sugudega saab muuta ja ennetada
praktikaga, mida konservatiivid kutsuvad mõnikord
hellitavalt propagandaks. Sellest ei ole aru saanud ainult
homod, vaid ka korporatsioonid ja röövkapitalistid,

kes tahavad vähemuste tehtud töö viljad enda korvi
panna, osaledes soo binaarsuse lõhkumises alles siis,
kui sellest saab kasumit lõigata. Ma näen, mis toimub,
Vogue’i kaanel seelikuga poseeriv Harry Styles!
Skinheedidest, spordirõivastest ja BDSM-kultuurist
ammutab inspiratsiooni disainer ja ehtekunstnik Seth
Corbin, mees, kelle loomingust leiab raskeid metallkette, fetišite väljendamiseks loodud nahkrihmasid ja
maske. Corbinit paelub hüpermaskuliinsus, millest
nõretas ka tema lapsepõlve lemmiksari „Mootorratturhiired Marsilt”. Kvääri transinimesena loodab ta
samal ajal võimestada oma loominguga teisi kvääre
ja panna neid end oma identiteedis koduselt tundma.
„See on kutse avastada minapilti, õppida ja mõista
enda ja teiste vajadusi ning väljendada oma ihasid turvalises ja avatud keskkonnas,” kirjeldab Corbin. Jääb
mulje, justkui meeste soolise ja seksuaalse väljenduse
juures oleks veel midagi peale raske töö, abielu ja isaduse. Kes oleks arvanud?!
Mõne jaoks liigume soorollidega mängivates projektides maailmalõpu suunas, kus hallides tunkedes, kiilakad ja sootud inimesed ei tee üksteisele enam uksi lahti
ja peavad Tinderi-kohtingutel oma õhtusöögi ise kinni
maksma. Moemaailmas ongi praegu aktuaalne sooneutraliseerimine ehk degendering fashion ning paljude
üllatuseks on see tunduvalt kirevam ja empaatilisem
eshatoloogiline nägemus, kui võiks esialgu arvata.

OUTFIT, MU OLEMUSE
VÄLJENDUS
„Kui mitu pilku võrdub hoobiga?” – Travis Alabanza
Hea kostüüm algab jalanõudest ning siinkirjutaja – ja
miljonite cis-naiste! – suur jalanumber osutub ilusate
kontskingade leidmisel pidevaks probleemiks. Seda juh-
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Louis Dorantese loodud Leak Your Sex Tape nimetab end aluspesukunsti viljelejaks ning koosneb võimestavast „hooravarustusest” kvääridele meestele.
LYSTi pesu disainiprotsessi kaasatakse loomeinimesi
marginaliseeritud gruppidest. See on kandmiseks klubides, esinedes, voodilinade vahel ja sotsiaalmeedia
thirst trap’ides. See kehastab kväärkultuuri osa, mida
iseloomustab ihaldusväärsuse kinnisidee. 5

tub lausa nii sageli, et isegi kõikide võimaluste maal New Yorgis pidid kaks
kvääri Henry Bae ja Shaobo Han looma omaenda kingabrändi SYRO. SYRO
missioon on anda hääl femme’ile, rõhutatult „naiselikule” eneseväljendusele
hoolimata kandja soost4. Pigem madalapalgalise idaeurooplasest diletandina
võin ma nendest kingadest muidugi ainult unistada. Lohutan end sellega, et vähemalt minul oleks rohkem mune neid
kanda kui enamikul kohalikel meestel.
Miks see nii on?
Soolistatud moe tuntuimaks vastaseks võib pidada mittebinaarset luuletajat ja performance-kunstnikku, KaguAasiast pärit ameeriklast Alok VaidMenonit. Üks tema kunstipraktika ja
inspiratsiooniallikas on linnatänavatel
jalutamine lihtsalt iseendana: kontrastselt põrkuvates värvides, karvastel
jalgadel kontsad ja lühikesed seelikud,
meiki täiendamas habe ja värvilised
juuksed. Arvestades, kuidas igaühest
võib saada hetkega patriarhaadi palgal
patrulliv moepolitsei, on see temast üllatavalt skandaalne. Peaasjalikult paiksoolised kaaskodanikud ei suuda sellise sooesitusega toime tulla, pisendades seda pelgalt tähelepanuvajaduseks.
Kusjuures, vastupidi mõningate dragesinejate provokatsioonidele, ta ei nori
sugugi tüli, vaid tahab lihtsalt olla vabalt
tema ise.
Aloki luulest, sotsiaalmeedia postitustest ja arvukatest intervjuudest tuleb välja, et mittevalge inimesena, kes
kannab ootamatutes värvi- ja mustrikombinatsioonides ekstravagantseid
riideid, on tema eneseväljenduse rikkalikkus otseses seoses vägivalla ja hirmuga, mida ta on pidanud elu jooksul
kogema. Inimesed – tihtilugu just need,
kes end mingil põhjusel tavaliseks
peavad – ei saa alati aru, et teistsugususega kaasnevad nii imetlus kui ka
vägivaldne hukkamõist. Arvatakse, et
need on välja teenitud äärmused, küsimata, mille või kelle teenistuses sellised äärmuslikud reaktsioonid tegelikult on. Alok soovib normaliseerida
kirevat eneseväljendust ilma vägivallata. Miks mitte unistada maailmast, kus
geelküüntega geipoisid ei saa koolis,
kodus või tänaval peksa?

ALASTUS KUI TUMMUS
„Ma olen hea inimene, ma ei vääri seda, et mind
heteroga segi aetakse.” – Tundmatu
Olen sooliselt mittebinaarne, kväär inimene. Soodüsfooriat olen kogenud vaid määral, mis ei nõua minult
sugu korrigeerivaid protseduure, ning kui järgin teatud maskuliinsuse koode, ei pea inimesed mind hirmuäratavaks ega tülgastavaks. Tänu kaltsukahilpudele, aluspesule ja lauvärvidele olen saanud väljendada
seda, mis on minu jaoks olemuslik või vajalik. Mõni
suvi tagasi esimest korda nudistide rannas käies tun- Roven Jõekäär on Tallinnas
dus see korraga võimatu.
tegutsev graafiline disainer ja
Nihelesin oma odavates aluspükstes, üks kiht enne illustraator. „Kväär Kalevitäielikku alastust, enne iidset häbi selle ees, mida alas- poeg” on tema spekulatiivne
ti inimkeha alati väljendada ei suuda. Paradiisiaia-aeg- vaade Eesti muinasajalukku,
setes ülikondades hakkavad mängima teistsugused kus on esindatud ka seksuaalhierarhiad ja markerid: juhuslik karvakasv, nahale ku- ja soovähemuste esindajate
reeritud tätoveeringud, päevitusrantide semiootika; lood.
hääl, mis hüüab su nime. Keha
piirangud muutuvad teravamateks. Küsimus soolisest identiInimesed – tihtilugu just need, kes
teedist tuleb tagasi keha, mitte
end mingil põhjusel tavaliseks peavad
rõiva juurde.
Kui leidsin endale sobiva sildi – ei saa alati aru, et teistsugususega
mittebinaarsena, vabanesin mõ- kaasnevad nii imetlus kui ka vägivaldne
lema soopoole ootustest oma hukkamõist.
riietusele või kehale. Rõhuasetus
mu elus liikus sellele, mis on minu
jaoks päriselt oluline. Mind inspireeris hiljaaegu see, mida ütles šoti performance-kunstnik, drag-koll nimega SHREK 666: „Püüan eemalduda
ideest, et peaksime jääma kehade hinnatavate väliste
omaduste juurde,” märkis ta ühes intervjuus. „Mitte
öelda, et see keha näeb selline
välja ja järelikult see ongi see,
vaid pigem küsida, mida see keha
suudab teha.”6 See on küsimus, Soo korrigeerimise operatsioonid on
mis nihutab ilu kategooriaid ja enamjaolt kulukad ning paljud trans- ja
annab meile suurema vabaduse mittebinaarsed inimesed ei tahagi noa
enda väljendamiseks, kuid mitte alla minna.
ainult esteetiliselt – see aitab ka
paljastada inimlikku tagamõtet.
Eelmisel suvel ajas mingi suvakas Tartus Kivi baaris kogemata mu joogi ümber. Ma
ütlesin, et ta võiks selle mulle tagasi osta. Ta kohmetus
ja otsis sõnu, väites, et tal küll pole minuga probleeme,
aga ma näen „veits pede välja”. Hakkasin naerma.
„Ma tean. That’s kind of the point,” vastasin.

ALUMISED KIHID
On disainereid, kes tegelevad transsoolisuse ja mittebinaarsuse küsimustega aluspesumoes. Soo korrigeerimise operatsioonid on enamjaolt kulukad ning paljud trans- ja mittebinaarsed inimesed ei
tahagi noa alla minna. Pigem mängitakse heteronormatiivsete pilkude ootuste ja kvääri kavalusega.
Bränd nimega Urbody loob maailmas esimesena calvinkleinlikku pesu, mille rinnahoidjatele ja bokseritele on lisatud täidis, mis annab strateegilistes kohtades
volüümi neile, kes soovivad rindu või peenist meditsiinilise sekkumiseta. See aitab transinimestel tunda
end ka aluspesus nii, „nagu nad end sisemiselt tunnevad”. On ühtaegu kummaline ja hirmutav, et mõnele

Helgi Saldo on mittebinaarne drag-esineja ja
kunstnik, kes elab ja töötab
Tallinnas. Tema tegemistel
saab hoida silma ja kõrva
peal Instagrami kontol
@helgi_saldo ning IDA Raadio
saates „Homokringel”.

Barthes, R. 1983. The Fashion System.
Arumetsa, S. 2021. Kas heteroseksuaalsus on võimalik
maailmas, kus on rohkem kui kaks sugu?
– Feministeerium, 31.10.
3
Transinimeste ajaloost on kirjutanud näiteks Susan Stryker
raamatus „Transgender History”.
4
Peoples, L. 2017. The Instagram Shop That Sells Heels –
For Men. – Refinery29, 30.11.
5
Louis Dorantes Shares the Story of His His Edgy and
Provocative Brand ‘Leak Your Sex Tapes’. – Mundane.
6
Wallace, M. 2020. The UNfluencers: SHREK 666.
– Hunger, 06.05.
1
2

inimesele võib see väike detail olla praktiliselt elu ja
surma küsimus.
Kordades põnevam on muidugi „mittepraktiline”
aluspesu, mis hullab iha ja seksuaalsuse pärusmail.
Soolise eneseväljendusega mängimine võib olla paiksoolistele heterotele erutav, aga kuna nende iha on
suurema tõenäosusega siiski heteropatriarhaalse
süsteemi teenistuses, ei omista ma sellele teadlikult
kvääri silti ja pean palju olulisemaks seda, mis sünnib
kvääridelt kvääridele.

SOTS IA ALIA

SOTSIAALIA
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12
SAMMU
ÄRKSA MEHELIKKUSE
SUUNAS

See lihtsasti mõistetav, kompaktne ja optimistlik mehelikkuse arenguplaan annab võimaluse enda maskuliinsus… taasluua.
Eesmärk: tervem ja eneseteadlikum mees, kelle suhted on sügavad ja kestvad ning kellel on soorollidest sõltumatu vaade
iseenesele ja ümbritsevale maailmale.
Kirjutas Sanna Kartau, illustreeris Triina Britt Aumere
Jalutad veidi sügavamale soolise korra kritiseerimise
sohu ja märkad kiirelt, et ega mees olla pole mingi
meelakkumine. Kriitikast mehelikkuse aadressil saab
aga luua midagi konstruktiivset. Muutus on raske, eriti
kui ei tea, kust alustada. Siinsed neli sibulakihti, seest
väljapoole, loodavad pakkuda lugejale üht võimalikku
alguspunkti liikumiseks ärksa mehelikkuse suunas.
Kes olen mina, siililegi selgelt mitte-mees, et sääraseid ettekirjutusi teha? Mõistlik küsimus – kui mõni
mees hakkaks andma mulle soovitusi, kuidas naisena
elada, saadaksin ta tõenäoliselt pikalt. Igatahes, olen
mõelnud ja kirjutanud enda teadliku feministikarjääri
jooksul uskumatult palju mehelikkusest ja meestest.
Teiseks olen ise samuti soolistatud olend, kelle huvi
on võimaldanud näha kõikvõimalikke viise, kuidas mu
sugu on mind vorminud. Kolmandaks on arenemist ja
õppimist toetavate struktuuride loomine mu isiklik
fetiš. Aga milles probleem?
Tuleb välja, et mehed maksavad privileegi eest väga
krõbedat hinda. Poisse kiusatakse tüdrukutest sagedamini ja karmimalt1. Mehed kogevad harvem hella
puudutust2. Meeste suitsiidinäitajad on naiste omadest
palju kõrgemad, kusjuures sageli tapetakse end alkoholiga3. Mehed, kes usuvad traditsioonilistesse soorollidesse, võtavad oma seksuaalelus rohkem mõttetuid
riske ja käituvad intiimsuhetes suurema tõenäosusega
vägivaldselt4. Soorollid suruvad mehi süsteemselt kitsasse emotsionaalsesse kasti5 – selle muutmiseks on
vaja vastata samasuguse süsteemsusega.
Maskuliinsuse taasloomine on aktiivne protsess. Seega kirjuta järgmised mõttekohad paberil lahti ja lisa
praktika samm-sammult oma igapäeva. Kõik end igas
lauses ära ei tunne, aga kui oled mees või tead mõnda, siis peaksid leidma siit ivasid küll ja veel.6
Teadlikkus, mis järgneb selle teekonna läbimisele,
tekitab omakorda tundlikkust. See pole alati nauditav, vahel on see hoopis valus ja tekitab segadust, aga
ainult siis, kui lubada endal kanda haavatavuse raskust,
suudab inimene kogeda täisväärtuslikke, toetavaid ja
ausaid suhteid.

PRAKTIKA
Kirjuta enda meheks kasvamise mälestuste kohta.
Kirjuta lahti hetked, kui pidid valima ausa eneseväljenduse ja grupikuuluvuse vahel. Püüa panna tähele olukordi, kus väikeseid poisse kasvatatakse tüdrukutest
jahedamalt.

ner on ainus inimene, kes tõelist sind kogeb? Või kui
sul partnerit ei ole, siis kas loodad, et temaga kohtumisel koged lõpuks täielikku teineteisemõistmist?
PRAKTIKA
Järgmine kord, kui oled kurb, võta kellegagi ühendust
ja jaga enda sees toimuvat. Õpi ära tundma eri emotsioonivarjundeid ja neile nimesid andma. Pane kirja
kolm lugu tuttavate meeste ebatervest käitumisest
suhetes, märgates, millist rolli mängib nendes olukordades traditsiooniline mehelikkus. Kallista enda meessõpru soojalt, hellalt ja pikalt.

2. SU MINA
TUNDEMÄRGID
Kui oled lohutamatult kurb või üksildane, siis isoleerid end teistest või käitud äkiliselt, agressiivselt. Justkui iseenesest on enamik su huvisid mehelikud. Sa ei
kujuta ette elu ilma joomise, ületöötamise või muu
ennast kahjustava käitumiseta. Kui avastad, et sa ei
tea või ei oska midagi, siis püüad tõestada, et see ei
huvita sind või et see polegi tähtis.
MÕTTEKOHAD
Millal sa viimati enda kurbuse või üksindusega kainelt
vastamisi istusid? Kas oskad seda ägestumata, kuid ausalt väljendada? Kuidas sa end tunned, kui pead oskamatult või kohmakalt midagi uut õppima? Milliseid
„naiselikke” omadusi sinus on? Milliste naiste, milliste
kvääridega sa samastud?
PRAKTIKA
Alusta ausat sisedialoogi enda haavatavuse ja hirmude
teemal, püüdes vältida viha või emotsionaalset võõrandumist. Katseta naiselikuks peetavaid kehalisi praktikaid, näiteks õlita enda keha hellalt. Nuta. Kui osaled vestluses, kus sa tead vähem, siis küsi küsimusi ning
keskendu kuulamisele ja suhestumisele.

4. SU KOGUKOND
TUNDEMÄRGID
Väldid kogukonnas osaledes hellust, pehmust, tundlikkust. Vestlused koosnevad tihti lõõpimisest, uudistest, praeguse pinnapealsest kirjeldamisest. Sa ei ole
neilt kunagi abi palunud.
MÕTTEKOHAD
Mil moel joondub sinu osalus kogukonnas meestele
seatud ootustega ja mil moel mitte? Kas tunned end
piisavalt mugavalt, et väljendada grupiga seotud muret, näiteks enda väärkohtlemist? Kas tunned, et saad
osaleda tegevustes täielikult iseendana?
PRAKTIKA
Harjuta teistelt abi küsimist sidemete loomiseks ja
haavatavuse näitamiseks. Kutsu enda ümber olevaid
mehi mõtisklema maskuliinsuse teemadel. Luba endal keelduda vastutusest, mida sa tegelikult ei soovi.
Kui oled juht, siis pane paika reeglid, mis seaksid piirid liikmete seksistlikule käitumisele.
Kiusamine koolis, uuringuraport. – Eesti-Rootsi Vaimse
Tervise ja Suitsidoloogia Instituut, 2015, lk 15.
2
The handbook of touch. Neuroscience, behavioral and health
perspectives, toim. Hertenstein, M. J.; Weiss, S. J., lk 3–32.
3
McCartney, G.; Mahmood, L.; Leyland, A. H.; Batty, G. D.;
Hunt, K. 2011. Contribution of smoking-related and alcoholrelated deaths to the gender gap in mortality: evidence
from 30 European countries. – Tobacco Control,
nr 20 (2), lk 166–168.
4
Schalet, A. T.; Santelli, J. S.; Russell, S. T.; Halpern, C. T.;
Miller, S. A.; Pickering, S. S.; Goldberg, S. K.; Hoenig, J. M.
2014. Invited Commentary: Broadening the Evidence
for Adolescent Sexual and Reproductive Health and
Education in the United States. – Journal of Youth and
Adolescence, nr 43 (10), lk 1595–1610.
5
Jansz, J. 2000. Masculine identity and restrictive
emotionality. – Gender and emotion: Social psychological
perspectives, toim. Fischer, A. H., lk 166–186.
6
Selle teema analüüsimisel olid hindamatuks abiks bell
hooksi „The Will to Change: Men, Masculinity, and Love” ja
Liz Planki „For The Love of Men”. Liz Planki termin „ärgas
maskuliinsus” on mulle ideaalina väga sümpaatne.
1

3. SU SUHTED
1. SU SOTSIAALNE DNA

Triina Britt Aumere, kunstnikunimega ARTbyTBA,
on EKA installatsiooni eriala
lõpetanud kunstnik. Teda
iseloomustavad julged värvid
ja veidrad visuaalid, mida
kohtab tema kunstis palju.
Ta jagab oma illustratsioone
iga nädal Instagrami kontol
@artbytba.

TUNDEMÄRGID
Mäletad lapsepõlvest olukordi, kui su klassikaaslased
kiusasid sind või mõnda teist poissi, kuna ta nägi välja
teistsugune või käitus tüdrukulikult. Filmides, mida lapsena vaatasid, olid peategelasteks enamasti klassikaliselt maskuliinsed mehed. Oled kogenud omal nahal
meeste agressiooni.
MÕTTEKOHAD
Millised on kõige soojemad meeste ja poistega seotud
mälestused su lapsepõlvest? Mis üleskutseid või õpetussõnu andsid sulle vanemad inimesed sinu lähikonnas
seoses sellega, kuidas olla tubli poiss või mees? Milliseid
mehi õilistati sind noorena ümbritsenud kultuuris?

TUNDEMÄRGID
Tunned, et keegi ei saa sinust päriselt aru. Sinu suhted
sõltuvad kas mingist spetsiifilisest huvist või üheskoos
ainete tarbimisest. Oskad ehk öelda, et armastad kedagi, aga selle igapäevane praktiseerimine tundub sulle
kauge. Emotsioonidest rääkimine tekitab sinus füüsilist ebamugavust. Suhtes probleeme tajudes soovid neid pigem ignoreerida kui adresseerida. Koged
hella puudutust ainult romantilises või seksuaalses
kontekstis.
MÕTTEKOHAD
Kuivõrd tunned end igapäevaelus „üksiku hundina”?
Kuidas on sulle mudeldatud suhteprobleemide tervet
lahendamist? Kuidas sa reageerid, kui sõber su ees nutab või räägib lootusetuse tundest? Kas su (nais)part-
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KELLE
KÄSI
JUHIB
MAAILMA?
VASTUS
VÕIB
SIND
ÜLLATADA
Uurime, kuidas aitab niivõrd lihtne asi
nagu kõrvitsalate naisi alavääristada ning
miks ei ole naistele sobilikud ja neid abistavad
leiutised ajalooliselt erilist edu saavutanud.
Lõppeks selgub seegi, kuidas saaks vabastada
keskkonnahoidlikkuse „naiseliku hobi” stigmast.
Kirjutas Rahel Aerin Eslas, illustreeris Nadezda Andrejeva
Teismeline siseneb oma kodukoha kohvikusse, mille
menüüsse on tekkinud suurte välismaiste eeskujude
mõjutusel juba aastaid sügist tervitanud kõrvitsalate
(pumpkin spice latte). Kõik sõbrannad on juba sellesamuse tellinud ja ootavad teda lauas. Vennad on seeeest kodus selgeks teinud, et just selle joogi armastajad on lambad, kes väärivad mõnitamist.
Kõrvitsalate lisandus kultusettevõtte Starbucks
menüüsse esimest korda 2003. aastal.1 Selle pakutavat maitseelamust on kirjeldatud kui nostalgilist,

pehmet ja kodust. Seega on 17 aastaga justkui selgeks tehtud, et jook maitseb väga hästi ja on kutsuva väljanägemisega. Sellegipoolest seostab suur osa
(sotsiaalmeedia) maailmast jooki just noorte naistega, keda tembeldatakse halvustavalt „muiduseks”
(basic). Muiduseks nimetatakse isikut, kes tarbib
näiliselt samu tooteid, mida tarbivad kõik teisedki.
Seda mõistet kasutatakse tihti nende kohta, kes lähevad kaasa juba populaarsust kogunud trendidega.
Kritiseeritakse just neid naisi, mitte näiteks brände,

kelle toote edu taga on väga kaval psühholoogiline
tehnika.2
Kogu ajaloo vältel on tehtud nalja asjade üle, mis
naistele meeldivad. Sealjuures pole vahet, kas need
on üksteisele vastukäivad, lihtsalt piisab faktist, et tegemist on „feminiinse” trendiga. Meestel ei ole sellega
niisama pistmist. Seda tõsiasja teadis kindlasti ka Fall
Out Boy bassist Pete Wentz, kes käis Twitteris poolnaljaga välja ettepaneku teha „härrasmeeste klubi”
neile, kellele see toode meeldib.3
jätkub >
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Kogu ajaloo vältel on tehtud
nalja asjade üle, mis naistele
meeldivad. Lihtsalt piisab
faktist, et tegemist on
„feminiinse” trendiga.

Kiusu tulemusel juhtub peamiselt üks kahest: kiusu
all olev kas taganeb oma vaadetest või nihkub põhimõtteliselt aina äärmuslikuma seisukoha poole,
mis viib lõpuks üldise hukkamõistuni. Starbucks on
suurepärane näide sellest, kuidas on suudetud luua
balanss, kus lõputult lojaalne klientuur jääb alles, aga
ära mahuvad (tihti samasse kohvikusse) ka kõik mõnitajad ja irvitajad, kes peavad end nendest naistest
paremaks.
Kõige selle kõrvale on ilmunud uus mõiste, millega
iseloomustatakse tihti just naisi (ja seda teevad ka naised ise), nimelt „pick-me girl” („vali mind” nagu muiste erootikaliinide reklaamides või kohalike valimiste
ajal). Pick-me iseloomustab inimest, kes näeb kellegi
heakskiidu nimel rohkem vaeva, kui ta peaks. Näiteks
tüdrukud, kes naeruvääristavad kõrvitsalatet joovaid
tüdrukuid, tõestamaks ühiskonnale (ja patriarhaadile),
et nad on teistsugused, erilised.

raskeks. Olen märganud internetiavarustes
nüüd juba mitmel korral mõttekäiku, et kui
tunned end ebakindla
või inetuna, siis kes selle
tunde pealt kasu teenib.
Siin on oluline kindlasti
vahet teha kasu saamisel ja kasu teenimisel.
Kasu võib sellest saada
lihtsalt näiteks mõni pahatahtlik tuttav, aga teenib ikkagi toote müüja. Üksiktarbija omakasu ei ole enam
tähtis, sest suurem osa kasust ei lähe ühiskonna, vaid
monopolide arendamisse. Heaolu tõuseb vaid kõige
kõrgemas klassis, mis muutub aina väiksemaks.

KAPITALISM VS. PATRIARHAAT

Äsja eesti keelde tõlgitud teoses „Leiutades maailma” toob autor Katrine Marçal mitmeid näiteid
leiutistest või trendidest, mida ei ole saatnud edu
just põhjusel, et need kas loodi esialgu või on meeldinud kokkulangemiste tõttu rohkem naistele. Näiteks põlati pikalt ratastel kohvreid, sest reisikohvrite
käe otsas kandmine ja oma õlalihase rebestamine on
mehelik. Päriselt praktilistest ja vajalikest seadmetest
loobuti, sest nende sihtgrupp vajaks neid ainult korrakaks (näiteks kõndimist abistav tugiraam). Suured rikkad mehed ei tahtnud investeerida, sest need väga
vajalikud ideed olid nende jaoks ühtlasi väga igavad
(tugiraamil pole lihtsalt seda vajalikku „särtsu”). See
hiliskapitalistlik limbo võiks olla kõigile palju talutavam, kui leiutisi võetaks võrdselt.
Katrine Marçal tõi oma raamatus välja ka väga aktuaalse kliimamuutuse teema, mille puhul ta kasutas
sellega kaasneva poleemika näite või viitena ajaloolist konflikti elektri- ja bensiiniauto vahel. Elektriauto
on loomulikult algusest peale vaiksem, turvalisem,
säästlikum ja keskkonnasõbralikum olnud kui bensiini- ja diiselautod. Mehed aga tahavad, et asi teeks
kõva pauku ega ohustaks nende niigi habrast maskuliinsust, mida suudab kummutada üks maitsestatud
kohvijook. Kui elektriautot ei oleks peetud sobilikuks
ainult naistele, oleks see praeguseks palju kaugemale arenenud ja see oleks kõigile taskukohane liiklusvahend.

Ja nii saabub maailma tasakaal. Tülpimust ja pimedat
viha on mõlemal kaalukausil, kuhu lisatakse võrdselt
kilode kaupa juurde just sügisel, kui müüakse kõrvitsalatet. Väljaspool seda konteksti liiguvad needsamad üldistatud grupid teiste trendide juurde ja
toodavad sellest vastuolust kasusaajatele aina rohkem tulu.
Kas tõesti on nii, et
meil on vaja valida
alati kapitalismi ja
patriarhaadi vahel?
Mõlemad on hävitavate sotsiaalsete tagajärgedega, tahaks
midagi muud.
Tegelikult võiks korra pausi teha ja proovida uuesti neutraalset pinda leida. Kapitalismi üks põhimõte peaks ju olema, et
inimesed otsustavad, kas toode on hea või halb. Tegelikkuses võidavad tooted, mida turundatakse kõige
paremini. Kui toote enda omadused sealjuures ära
unustatakse, ei ole enam tegu arvamusega tootest,
vaid brändist. Lambad oleme me kõik, nii laiade kui
ka kitsaste päikeseprillide ostjatena – muutub ainult
toode.
Vabaturumajandus põhineb „nähtamatu käe põhimõttel”, mille sõnastas majandusteadlane Adam
Smith 18. sajandi lõpus. Selle toimimise ja kasulikkuse eelduseks on see, et kui kõik tegutsevad omakasu
nimel, suureneb selle
kaudu ka ühiskondlik
heaolu. Seega täidavad
justkui kõik inimesed pimesi ühiskondlikke eesmärke, mis toovad kasu
kõigile (vastupidi üksikisiku taotlusele). Ma ei
ütleks, et see käsi tänapäeval väga nähtamatu
on. See eeldaks vähemalt mingil määral detsentraliseeritud tarbimist ja eelkõige ühiskonna edasiviimist. Samal
ajal tühjendab Nestlé
vaesemate riikide ja piirkondade veereserve, et
vett jõukamates riikides
pudeldatult edasi müüa.4 Kui tahta aga seda kontserni
boikoteerida, tuleb võtta ette väga pikk nimekiri kaubamärkidest, mille see koljatlik emaettevõte on endale
ahmanud.5 Ja kui boikott töötab, siis millele toetudes
saab loota, et konkurent on eetilisem?
Paljud meist tahaksid olla tarbides võimalikult vastutustundlikud, aga paraku on see tehtud võrdlemisi

Kas tõesti on nii, et meil on
vaja valida alati kapitalismi
ja patriarhaadi vahel? Mõlemad on hävitavate sotsiaalsete tagajärgedega, tahaks
midagi muud.

Olgu, see on väga
äärmuslik näide. Üldiselt võib rääkida „maskuliinsetest” käitumismustritest, mille eesmärk on alati sotsiaalse dominantsuse näitamine. Mehed mõnitavad „muiduseid” samal põhjusel kui teised naised: selleks et
pälvida end ümbritseva patriarhaadi heakskiit. Mehed
teevad kõiki neid asju, näevad nii palju vaeva, et meeldida teistele meestele. Äkki peaks siis keskkonnahoidlikkuse ka kuidagi ägedaks muutma? Inimeste
moraalsele kompassile toetumisest ilmselgelt ei piisa,
keskkonna päästmisest peab saama trend. Kas me peame siis leidma üles selle ühe mehe, kellele kõik teised
maailma mehed üritavad muljet avaldada, ja saama ta
ühele pildile biolaguneva koerakakakoti ja taaskasutatava kohvitopsiga? Kõlab päris naeruväärselt, aga
loodetavasti Elon Musk teeb seda varsti.
Ideaalses maailmas võtaksime ümbritseva suhtes
seisukohti, mis ei sõltu teiste omadest. Tõenäoliselt
oleksime siis omadega ka palju paremas kohas. Meie

LEIUTISED MEESTELE

Mehed mõnitavad „muiduseid” (basic) samal põhjusel
kui teised naised: selleks et
pälvida end ümbritseva patriarhaadi heakskiit.

kõigi elukvaliteet hakkaks järsu kaarega tõusma, sest
võtaksime kasutusele asju, mis muudavad päriselt inimeste elu kergemaks ja toredamaks. Lõhnaküünal ei
oleks naiselik, sest hea lõhn ei oleks naiselik. Millele kõigele saaks veel rattad alla panna? Võimalusi
on ausalt lõputult (mul on näiteks elutoas ratastega
laud). Ja kui tuleb välja, et mingeid asju rattad tõesti ei tee mugavamaks, vaid keerulisemaks, siis me ei
kaota sellest nii palju. Praegu on läbikukkuvate ettevõtete seas kahtlasi finantsskeeme, kasiinoärisid jne.
Nägin äsja poes puuviljaletis plastist banaanisäilituskarpi, mille sees oli kooreta banaan. Ma ei kujuta
ette, kui absurdsed turundustaktikad selle toote taga
võiksid olla.
Ühesõnaga, me kõik võiksime nüüd võtta hetke ja
tunnistada, et kõrvitsalate võib olla päris maitsev jook,
kui see nii paljudele meeldib. Ja retuusid võivad päris
mugavad olla, kui kõik neid kannavad. Ega ise ei pea
ju kandma. Ära vihka inimest, vihka brändi. Brändid
teavad tihti suurepäraselt, kuidas nende fänne koheldakse. Brändi taga on aga enamasti käputäis mehi, kes
tahavad ainult raha, pauku ja palju haisu.

KESKKOND NAISTELE
Kui mõelda, miks peetakse keskkonnahoidu „naiselikuks hobiks”, peame vaatama sellega seotud mõisteid.
Esimesena tuleb pähe „looduse hoidmine”, millega
palutakse olla looduskeskkonnaga õrn, kannatlik ja
vastutustundlik. Siis on veel näiteks „säästlik tarbimine”, mis seostub tagasihoidlikkusega (võtab ära võimaluse priisata, näidata oma võimu ja vara suurust) jne.
Kas maailma päästmiseks oleks vaja pigem
muuta need omadussõnad androgüünseks
või leida nende asemele uued, „maskuliinsed” omadussõnad?
Kiirem viis oleks kindlasti omadussõnu muuta, sest ega meil ei ole
põhjuseta poodides
rangelt eraldatud normaalne šampoon ja
„meeste” šampoon.
Tänu internetile on meil võimalik näha mehi, kes arvavad, et enda eest hoolitsemine või punase kõrre
kasutamine on liiga feminiinne. Miks? Mehed ja poisid
räägivad ikka, et naistele meeldimiseks peab olema
võimalikult mehelik. Ma ei ole kohanud ühtegi naist,
kes peaks näiteks elementaarset hügieeni eksklusiivselt feminiinseks.

Foto: Martin Paluoja

Lambad oleme me kõik, nii
laiade kui ka kitsaste päikeseprillide ostjatena – muutub ainult toode.

Rahel Aerin Eslas on kunstiteadlane ja kultuurikriitik.
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Jaanuar on lubaduste andmise aeg. Miks mitte lubada seekord võtta otsustavalt
käsile keskkonnasport või jääda püsivalt tarbimisdieedile? Lennukamalt unistajad
vaatavad siinkohal oma ninaotsast kaugemale, andes oma lubadusega panuse
poliitilise ummikseisu ületamisse.

KIRJUTAS MAARJA PÄRTNA
I

Foto: Riho Kall

II

Maarja Pärtna on kirjanik,
tõlkija ja toimetaja. Linnas
jalutades on tal enamasti
kaasas binokkel ja märkmik.

Mai alguse soojade ilmadega lööb tiigi
ümbrus roheliselt õhetama. Istun videvikus
pingil ja puhkan päevatööst, kui kopra tööpäev
alles algab. Kogu esimese pandeemia-aasta on ta üksinda tiigis elanud, omamoodi eneseisolatsioonis, kaaslasteta noor linnametsloom, pärit siitsamast Supilinna külje alt Emajõest.
Aga koprad ei ela harilikult üksinda. Nad on seltsivad loomad,
kelle elukaar on teiste kobraste omaga tihedalt põimunud – kui
nad leiavad kaaslase, jäävad nad kokku kogu eluks ja veedavad selle
väikestes peregruppides koos koprapõnnidega, kes lahkuvad paariaastaselt omaenda elupaiku otsima. Kummatigi ei ole neist saanud
romantilisi truudusesümboleid. Selle asemel on nende liha, karvkasukat ja elupaigatähistuseks vajalikku ihunõret nii mõõdutundetult
himustatud, et nad kütiti üheksateistkümnenda sajandi keskpaigaks
Eestist sootuks välja ja naasid alles sada aastat hiljem taasasustamise toel. Ligikaudu sama saatus on neil olnud kõikjal Euroopas, ainult
tagasitulek pole igal pool läinud nii hästi kui siin. Pikas minevikus on
kopra kannaluust valmistatud ripatseid ja lõikehammastest tööriistu, nahast õmmeldud kasukaid, tihedast karvkattest vilditud meeletul hulgal kaabusid ja kübaraid, röövitud nõret kasutatud ihuhädade ravitsemiseks ja kallite nahalõhnaliste parfüümide koostisosana.
Ning kui nad oleks selle kõige käigus maastikest välja suretatud, kas
ma oskaksin neid taga igatseda? Kahtlane, ehkki mitte ilmvõimatu.
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KOLUMN

JANU TEISTE
JÄRELE
Aprilliõhtu Tartus Tähtvere dendropargis. Madalas tiigis on mulluste
hundinuiade ahervarred, nende kõrval kolm rohelise lendurikiivriga
isaparti ja ruuge õllepurk, mille peale on trükitud naabruses asuva
õlletehase torn. Eemal jalgtee kõrval on pink, istun sinna ja võtan
seljakotist binokli. Hetke pärast ilmubki ta keset tiiki nähtavale –
tumepruun loom kahvatusinises vees, hääletu ja aeglane nagu puulootsik, sõuab põõsa alla kuhjatud mudast ja raagudest pesa poole
ning sukeldub vee alla. Laulurästas vilistab hõberemmelga ladvas
ööbikult näpatud viisijuppi, iga paari minuti tagant möödub mõni
jooksja, siis ema kahe lapse ja musta koeraga, kes jääb uudishimulikult kaldarohtu nuusutama, kuid lippab kutse peale kuulekalt teistele järele.
Mõne aja pärast tõuseb kobras taas pinnale, seekord tiigi keskel.
Nina, silmad, kõrvad – ja selg nagu madal kaljusaar. Ta ujub tillukesse
tiigisoppi, kus on mõned langetatud puud, ronib veest välja tüvele,
istub paar hetke liikumatult nagu raidkuju ja asub siis koore kallale,
sikutab lahti lühikese riba, haarab sellest parema esikäpaga kinni ja
hammustab kooretüki tüve küljest lahti. Pisut aega toimetab ta märkamatult, aga kui tiigi vastaskaldale ilmub noormees hundikoeraga, kaob ta sabaplaksuga vee alla, ehkki siin ei ole
ühtki teist kobrast, keda ohu eest hoiatada. Siis
ei ole teda tükk aega näha.
Hämarus toob kaasa jaheduse ja ees
ootab külmavõitu öö, ehkki mitu
päeva järjest on olnud päikeseline
ja soe. Videvikus süttivad pargis
kõrged prožektorid ja kõrvitsakollane kuma valgub mööda
vett laiali. Viimaks hakkab
mul jahe ja ma otsustan koju
minna. Enne lähen veel korraks kalda äärde ja vaatan
vette, põhjas veetaimede
vahel on pruunid puukoorekrobelised kärnkonnad, üks
neist tõukab end lahti, tõuseb pinnale ja vaatab, kes see
on, kes siia tuli. Silmitsen teda
keset oma näo peegeldust –
tõesti, kes see on, kes siia tuli?

K E S K KO N D
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Noor kobras tiigil oli leidnud elupaiga, aga kaaslast mitte – olin
tunnistajaks ühe elu ajutisele ummikusse jooksmisele. Tema eraklikku tegutsemist jälgides mõtlen, et kui oleksin ise veetnud selle
pika haiguseaasta üksinda, oleks see olnud väljakannatamatult raske. Olen sisimas kõike muud kui üksiklane, selleks on lähedus ja elu
mõte minu jaoks liiga tugevalt seotud. Suhete toetav sõrestik annab
mulle seestpoolt kuju, peale pikka eemalehoidmist näen seda eneses selgelt nagu veepinnal peegelduvat pilti. Vajan enda ümber teisi
inimesi ja teisi elusolendeid samuti – nendeta olen tühi kui tuumata
pähklikoor.
Järgnevate nädalatega kasvab tiigi kaldale kännuokastik nagu habemetüügas suu ümber. Õhtuti käime elukaaslasega vaatamas kobrast, kes on langetanud veel mõned noored puud ja kaks põõsast,
teisest vaid viimased ridvad püsti. Läbi vaikse õhu kostab krõmpsutamist – kaldal istub tume mätas ja närib pajuoksa, ümberringi ristipõiki maas peenikesed tüved. Tiigivesi täitub vähehaaval risuga,
pooleldi kooritud tüvejuppidega. Kauge kiirabisireen, naerukajakate kräunatused, mööduva jalgratta kriuksumine, minu käsi soojas
peos, nahk vastu nahka, tuttavad südamelöögid. Kui nad lakkaksid, oleks see talumatu.

UUSAASTALUBADUSED
EMAKESELE MAALE
Kirjutas Aet Annist,
illustreeris Stella Salumaa

III
Ühel õhtul märkan üle pika aja
taevas lennuki pilveviirgu, kusagil on veel mõni riik vanasse
rööpasse tagasi pöördunud.
Koroonapiiranguid leevendatakse siingi, peagi pääseb
jälle raamatukokku, muuseumi, kohvikusse. Pääseb
ka lennujaama, või õigemini on sinna pääsenud kõigile riskidele vaatamata ka
muuseumide ja kohvikute
kinnioleku ajal. Üks sõber
sõitiski keset teist isolatsiooniperioodi maakera kuklapoolelt Eestisse, et näha oma perekonda, teine läks kohaliku elu üksluisuse eest lähistroopikasse pakku. Mina olin siinsamas, teritasin silmi
ja kõrvu, vaatasin ringi linnaruumis ja
südames.
Maailm on lahti minemas, aga suurem avardumine on aset leidnud minu sees – mu vahetu ümbrus ei jaotu enam puudeks, loomadeks ja lindudeks, vaid hõberemmelgaks, kärnkonnaks ja kopraks, võsaülaseks ja kuldtäheks,
laulurästaks ja ööbikuks, külmamailaseks ja tiigilendlaseks ja veel
paljudeks teisteks, igaühel oma isiklik hõõgus, oma aeg, koht ja iseloom.

IV
Mai lõpp on vihmane ja nende päevade jooksul, kui ma tiigi ääres ei
käi, on park üleni lehtinud. Rohelus mähib kõik õhtutunnil endasse, vees peegeldub noorte lehtede avalus ja tüvede selge sihikus.
Kauguses müriseb mootorratas, selja taga rõkkab vali ööbikulaul.
Aga mida pole, on tuttav virvendus veepinnal. Kobras on tiigist
lahkunud, jätnud maha maja ja toidulavatsi. Kas temagi tundis janu
teiste järele, tajus oma üksildase ettevõtmise viljatust ja läks otsima
teist, kes on tema moodi? Eelmisel aastal nägin kaldal seismas kalameest, kes ootas, õngeritv käes. Eks lootnud temagi tulutult siit
kedagi leida.
Foto: Ove Maidla / Postimees / Scanpix

Aet Annist on antropoloog,
kes on uurinud, kuidas peegelduvad ühiskondlikud vastuolud noorte käitumises
ning otsinud kogukonda keskusküladest ja sotsialismijärgsusest ning põhjuseid selle
puudumisele. Praegu tegeleb
ta esmajärjekorras keskkonna- ja kliimaaktivismi ning
selle uurimisega nii Eestis kui
ka Inglismaal.

Hollandi filmitegija Arjan Brentjesi lühifilmis „Sad
Beauty” (2020) tõuseb rikutud ja katkisest inimkeskkonnast, mille lõppemisele aitavad kaasa bakterid,
uus, imeline, ehkki võib-olla klimaatiliselt praegusega
võrreldes nihkes maailm. Uued algused tulevad sageli
piinarikka lõpu nahas, arvas ka Laozi, taoismi rajaja.
Siiski ei pea ootama suisa väljasuremist, et panna alus
millelegi uuele. Võtkem või vana-aastaõhtu priiskamine, millesse paljud äsja sukeldusid. Eks selleski peitub
uue alguse võbelus, liialdusest mõõdukuseni, laaberdamisest ja aplusest puhastuse ja hillitsetuseni.
Inimeste uus aasta tähistab niisiis võimalust uuesti
alustada. Oleme sedavõrd veidrad olendid, et sellised
tühised päästikud nagu aastanumbri vahetus mõjuvad
meile vahel tõeliste katalüsaatoritena. Kes loobub päevapealt suitsetamisest, kes hakkab tervislikult sööma
ja tervisejooksu tegema, kes püüab purunenud suhted
korda saada või millegi suuremanigi jõuda, otsides viise, kuidas sobitada oma eetilisi põhimõtteid igapäevakäitumisega. Muutused ongi tihti seotud selguse või lepituse otsimisega iseenda ja ümbritseva suhetes. Võib-olla
on nüüd ka aeg, et lisada sellesse lepituste ja selituste nimekirja suhe keskkonnaga. Kuidas ühendada enda käitumine maailma saatusega, luua seosed meie tarbimise,
elamise, unistuste – ja selle vahel, kuidas see kõik maa-

neid tuhat korda vähem. Kui püüda katta oma päevast valguvajadust, saab valida 130 g heitmekogusega
pähklite ja 25 kg panustava loomalihakäntsaka vahel.
Võib-olla mõjub kainestavana ka teadmine, et jõulupidustuste liialdused – soovimatute kingituste, raisku
läinud toidu, välditavate reiside, poolvõõrastele läkitatud siiruseta jõulukaartide ja olemasolevatele juurde
ostetud jõulukaunistuste kujul – võivad lisada vastavalt
perekonna rahakotile ja teadlikkusele nende iga-aastasesse süsinikubüdžetti 4–1500 kg heitmeid.

ilmale mõjub? Kuidas alustada uuel aastal paremini,
võtta otsustavalt käsile keskkonnasport ja jääda püsivalt tarbimisdieedile?
Alustada maksab väikestest sammudest – kas või enda
kurssi viimisest, miks peaks üldse oma käitumises
midagi muutma. Näiteks Mike Berners-Lee kultusraamatu staatuse omandanud teose „How Bad Are
Bananas” uue trüki põhjal tehtud arvutused pakuvad
lihtsaid numbreid meie valikute tingitud süsinikuheitmete kohta. Nõnda selgub, et kui tunnise Zoomi koosolekuga toodame umbes 10 g süsinikuheitmeid, siis
sellisele üritusele näiteks Tallinna äärelinnast kesklinna
kohale sõites oleks isegi neljakesi autot jagades heitmeid 16 kg. Liitrise veepudeliga kaasneb 320 g heitmeid,
lihtsalt kraanist liitri jagu vett klaasidesse lastes tekib

kribu-krabu pärast higistamisega. Ühest küljest punnitab tarbija, et oma elus tühiseid pisimuutusi teha,
ja jätab ühekordsed kohvitopsid ostmata, ent samal
ajal tühistab ta ka iseenda pingutused pika puuga ära
päikesereisidega või investeerides ühe hirmsaima kliimapatuse J.P. Morgani aktsiatesse.
Ent ka suuremate muutusteni jõudmiseks on tegelikult lootus olemas ja uuendusteks ollakse valmis. Nii
süsinikumaksu, ühekordse plasti ja diiselautode keelustamise kui ka autode kesklinnast väljatõrjumise ja
kliimamuutuste tõttu kannatavate riikide toetamise
pooldajaid on Eestis rohkem kui nende plaanide vastaseid1. Poliitikuteni ei ole see teadmine aga ilmselt
jõudnud – võiks lausa ütelda, et uutmisinnuka rahva
uude maailma liikumist takistavad tropina ees jõlku-

vad poliitikud, kes väidavad, et seadusemuudatusi ei
saa läbi suruda vanameelse valijaskonna tõttu. Teisisõnu lasub neil oluline osa süüst, et hiiglaslik loodust
hävitav masinavärk marsib ülbelt edasi ning uue, parema ja puhtama maailma poole tuleb rassida üle üha
laieneva võitlusvälja, kus kaotajaks on keskkond ja koos
sellega meie ise.
Võime muidugi loota, et ka poliitikute jaoks on uus
aasta võimalus vaadelda enda rolli maailmas värskel
moel – või et poliitikasse jõuavad pühendunumad inimesed. Võib-olla on mõnele meist uusaastatõotuseks
just teekond tõelisse, vastutustundlikku poliitikasse.
Võib-olla ei toimu see tingimata poliitikuks hakkamise,
vaid näiteks kodanikuaktivismi, osalusdemokraatiale
suurema mõju nõudmise teel. Mastaapsemad eesmärgid on väljakutsele mõeldes igal juhul hädavajalikud. Me kõik oleme loomult leiutajad, miks mitte lennukalt mõelda, nagu ütleb esimesena päikesepatareidega lennukil maailmale tiiru peale teinud Bertrand
Piccard taskuhäälingus „The Climate Pod”.

EESTLASED ON UUENDUSTEKS VALMIS
Muidugi võib silme eest kirjuks minna, kui niimoodi
arvutama peab. Piisab ka lihtsalt otsusest, et sel aastal
tõmban end tarbijana koomale, laiutan vähem emakese Maa rinnal. Üllataval kombel on inimeste valmisolek muutusteks päris suur – Eestiski on palju neid,
kes on otsustanud keskkonna nimel oma tavapärastes tarbimisharjumustes muudatusi teha. Lihasöömist
on keskkonna hüvanguks juba vähendanud 48% ja
lendamist 47%, lisaks on veel 15% mõlemaks muutuseks vaimus valmis1.
Võitlus keskkonna eest, mis on tegelikult meie kalleim väärtus – nii materiaalses plaanis kui ka põhimõttena – ei saa aga piirduda mikrokonsumeristliku

KRIISID SUNNIVAD PILKU TERITAMA
Keskkonna seisukohalt tuleks aga uuendustesse samas
ka ettevaatlikult suhtuda: roheline ei ole mitte oma
garderoob või masinapark välja vahetada, vaid kanda
või kasutada olemasolevat võimalikult kaua ja paljust
hoopis loobuda. Sama lugu on ka innovatsioonidega.
Tunduvalt kasulikum oleks juba olemasolevad võimalused korralikult kasutusse võtta, mitte aiva uusi ükssarvikuid jahtida. Miski pole raiskamiseks, ka mitte
ideed. Väärtuslikem uus on taaskasutatud, üles putitatud või uue elu leidnud vana.
Bertrand Piccard jutustab loo Brasiilia ranniku lähedal merehätta sattunutest, kes surid janusse, sest nad
isegi ei proovinud testida vett, mille pinnal nad loksusid, eeldades, et see on ookeanisoolane ja joomiseks kõlbmatu. Ent just laevahuku paigas tõusis pinnale Amazonase jõe värske magevesi. Niisamuti võib
inimkond istuda üliväärtuslike lahenduste otsas eeldusega, et pealtnäha need uude olukorda ei kõlba.
Kui me lubame endasse mõtte, et maailm on kättesaadavate, ent seni rakendamata jäänud vahenditega
(paremaks) muudetav, võime hakata nägema ohtralt
võimalusi muutusteks. Viimase kahe aasta jooksul on
tehtud korduvaid üleskutseid uuteks algusteks, et
mitte saata pelgalt ära piinarikast muutuste perioodi,
vaid ehitada vabanemise käigus üles ka paremad versioonid ühiskondadest, mida pandeemia tabas. Ajalugu osutab, et pandeemiad ja epideemiad on toonud
sageli kaasa väga otsustavaid, isegi radikaalseid muutusi, nõudnud uuesti tegelemist moraalsete suhete ja
maailma mõistmisega. Nii sundisid katkuepideemiad
küsima, mis suhe on siis ikkagi Jumalal inimesega,
kui ta on valmis niisugusel moel ka süütuid lapsukesi
tapma. Haiti revolutsioon võitis kollapalaviku tõttu,
mille keskelt tärkas esimene kolonisatsioonist vabanenud riik. Loodus – mille osa eri viirused ja bakterid
kahtlemata on – leiab oma võimalused, mis sunnivad
inimkonda peeglisse vaatama, kuniks on veel vaatajaid. Aga ehk veelgi olulisemana paneb ta meid nõnda
nägema uusi vista’sid, horisonte, mis on kogu aeg olemas olnud, ent polnud varem nähtaval.
1

2019-2020 EIB Climate Survey. – European Investment Bank.
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Endise rahandusministri Harri Õunapuu kurikuulus suvila Kloogarannas, mida ähvardab merre vajumine. Foto: Mihkel Maripuu / Eesti Meedia / Scanpix

Foto: Madis Katz

RIIGIMALE
SPORDI „SABARAKK”

ERASTADES EESTIMAA KALDAÄÄRSEID

STRATEEGILISEKS SIHIKS
Eesti inimeste liikumisaktiivsus langeb kolinal, jättes endast maha aina nõrgema ühiskonna.
Nukras vähikäigus mängib ootamatult tähtsat rolli asjaolu, et liikumine on olnud seni
niivõrd loomulik osa igapäevaelust, et seda pole märgatudki, rääkimata
strateegilisest takka utsitamisest.

Riigikogule esitatud veekogude kallaste ehituskeeluvööndit vähendav seaduseelnõu ähvardab
erodeerida ajalooliselt tähtsat igaüheõigust ja muuta meie veekogude kaldad tiheasustusega aladeks.
Hannes Aava

Foto: Sohvi Viik

Eesti on üks vähemuses olevatest Euroopa riikidest,
kus loetakse mingil kujul säilinuks ajaloolist looduses
liikumise vabadust ehk igaüheõigust1, mille oluliseks
osaks on iga kodaniku õigus (tänapäeval laieneb see
üldiselt ka turistidele) liikuda looduses kohalikest tavadest ja maaomanike huvidest lugu pidades ning riiklikke keskkonnahoiu reegleid täites. Kõige tugevamini
on see traditsioon püsinud Põhjamaades, mis paistavad ka muidu silma keskmisest suurema
Mitmetes riikides, eriti teravate ühiskondliku kokkuhoidmisega.
ühiskondlike muudatuste saatel Inglis- Rootsi on tähistanud seda uhkumaal, kaotati tavakodanike juriidiline sega näiteks terve riigi lisamisega
õigus loodushüvedele juba varajase portaali Airbnb2. Üldiselt tähenkapitalismi kiiluvees. dab igaüheõigus ka luba viibida
eramaal, austades sealjuures õuevööndit (Eestis 150 m raadiuses
eluhoonest) ja muid omanike kehtestatud piiranguid – kuuldavasti Põhjamaades muidugi
eramaasilte või veelgi agressiivsema sisuga hoiatusmärke siiski naljalt ei näe.
Mitmetes riikides, eriti teravate ühiskondlike muudatuste saatel näiteks Inglismaal, kaotati tavakodanike juriidiline õigus loodushüvedele juba varajase kapitalismi kiiluvees. Inglismaa ühed ebaproportsionaalseimate karistusmääradega seadused võeti vastu just nn tarastamisperioodil3 ning need olid
Kui me ei ole suutnud praegugi peamiselt seotud (suur)maapaljudes asulates kallasradu vabana omanike huvide kaitsmise ja lihthoida, siis on keeruline näha selle rahva (ehk suurema osa rahvasvõimalikkust veelgi leebemate tikust) oma metsadest eemal
seaduste kehtestamisel. hoidmisega. Metsad olid tol ajal
just vaesemale osale ühiskonnast ülimalt tähtis küttepuude ja
toidu allikas, aga on ka piisavalt
palju kirjanduslikke näiteid selle kohta, et juba siis
seisnes, olenemata klassikuuluvusest, looduse väärtus ka selles, mida hakati hiljem nimetama „rekreatsiooniks”. Selles valguses ei tule ka üllatusena, et
Ühendkuningriigid ja Iirimaa troonivad Euroopa ühiskondade individualismi edetabeli tipus.
Paljud on ilmselt märganud aja jooksul ka Eestis, et
nii ranna ja kalda kaitse seaduse kui ka igaüheõiguse
reeglid ei kehti päris igas olukorras ja igale kodanikule.
Lennart Meri Viimsi villa, mille puhul mereäär sujuvalt tavarahvale suleti, on üks tuntuim juhtum, kuid
tegelikult tõstatub sama küsimus kümnete Viimsi
Hannes Aava on õppinud
rannaäärsete hoonete, Pirita jõe kaitsealusesse ürgajalugu, kommunikatsiooni ja
kunstiteadust ning praegu on orgu rajatud pompoossete villade ja Tartus näiteks
ta tegemas Eesti Maaülikoolis Emajõe kaldale ehitatud hoonete puhul nii Kvissentali
kvartalis kui ka Siili tänaval, kus on eiratud kohustust
karjääripööret maastikuarhijätta kaldajoonest 12 m liikumisvabaks. Need alad on
tektuuri vallas. Heietab aegtihti kas tarastatud ja/või markeeritud eravalduse
ajalt meedias filmi, kunsti ja
märgiga või hoovid on kujundatud nii, et veekogu kalda
ruumi teemadel ning rajab
läbimine mõjub psühholoogiliselt kellegi erahoovi tunkoos PÖFFiga Koplisse uut
gimisena. Mõnel juhul, näiteks Jõelähtme vallas Saviparki.

nister, mis pole muidugi samuti ideaalne olukord, eriti
kui meenutada, kes seda ametit lähiminevikus pidanud on (vihje: maadevahetuse skandaal).
Teen kindlasti nii mõnelegi omavalitsusele siinkohal
liiga, aga kardan, et selle õiguse jaotamine omavalitsuste ja Keskkonnaameti vahel suurendab kallaste
täisehitamise riski veelgi, sest soov leida uusi võimalikke maksumaksjaid kaalub kindlasti nii mõnegi kohaliku otsustaja silmis üles abstraktsed väärtused, mis
on mõlkunud igaüheõiguse ja rannakaitseseaduse kehtestajate meeles. Eriti kummastavalt mõjub asjaosaliste arvamus, et „positiivseks saab hinnata ka mõju
elukeskkonnale, sest heakorrastatud ja kasutusele
võetud maad veekogude randadel ja kallastel muudavad elukeskkonna atraktiivsemaks”.9 Siit näib kumavat läbi usk, et inimese kujundatud majaümbrus on
väärtuslikum kui loodus. Ma ei tea, kuidas teile LõunaHispaania ja Prantsusmaa täis ehitatud rannik meeldib, aga mina eelistan päriselt ligipääsetavat randa ja
looduslikku ilmet, kus võimalikud arhitektuurilised
prohmakad on kallastest eemal ja nende kahjulik visuaalne mõju metsa varjus.
Veekogud ja nende kaldad kui ühed paeluvaimad
looduslikud elemendid on täiesti loogiliselt ka rekreatsiooni kuumpunktid, kuid sama kehtib paraku ka
kinnisvarasoetajate ihaloogikas. Kui eelnõust midagi
positiivset otsida, siis kindlasti tuleks anda riigile (s.t
Keskkonnaametile) rohkem volitusi korrarikkujatega
tegelemiseks – uue eelnõu järgi võib amet ebaseaduslikult püstitatud ehitise lihtsalt likvideerida. Meie veekogude kallaste vabana hoidmine on oluline ühiskondlik, looduslik ja maastikuilmeline väärtus, mida
tuleks säilitada. Debatt selle korralduse teemal on
teretulnud, kuid juba olemasolev olukord kinnitab,
et keelutsooni leevendus oleks pigem ühiskondliku
vähemuse huvides.

rannas või Viimsis, võib kallasrada olla formaalselt
isegi vabaks jäetud, aga sellest pole erilist tolku, sest
rannik on juba nii tihedalt täis ehitatud, et võõral ei
õnnestu sellele naljalt ligipääsu leida.

NELI MUSKETÄRI
Täpselt kümme päeva enne seda, kui Erki Savisaar
(Keskerakond) sai keskkonnaministriks, andis ta koos
Heiki Kranichi (Reformierakond), Peeter Ernitsa
(EKRE) ja Andres Metsojaga (Isamaa) allkirja eelnõule,
mis muu hulgas suurendaks kallaste planeerimise
küsimuses KOVide õigusi ja võimaldaks lubada maaomanikel ehitada näiteks merest senise 200 meetri
asemel kõigest 20 meetri kaugusele, nii et omavalitsused saavad soovi korral kaitsevööndit laiendada.4
Neli asjaosalist on kommentaare andes selgitanud,
kuidas meie looduskaitse on arenenud ja looduskaitselised väärtused piisavalt hästi kaitstud, et 90ndatest
pärit piiranguid leevendada – ikka selleks, et suurendada indiviidide (ja ettevõtete) tegutsemisvabadust.
Teema on pannud tegutsema nii mitmed meediaväljaanded kui ka looduskaitsjad. Postimehes ilmus näiteks
põhjalik lugu algatajate endi võimalikust topelthuvist
ja otsestest kasusaajatest erakondade suurtoetajate
hulgas. 5 Eredaimalt paistab siinkohal silma Andres
Metsoja, keda süüdistati meedias kümme aastat tagasi kohaliku omavalitsuse juhina suisa ühe järve korruptiivses omandamises6.
Ekspertide hinnangul on rannast 20 m kaugusele ehitatud maja ohuks nii iseendale7 kui ka loodusele8 ning
toob sageli kaasa selle, et omanikud hakkavad ranniku erosiooni tagajärjel ehitama oma maja kaitseks
ebaseaduslikke ja ennustamatu loodusmõjuga rajatisi, nagu on teinud näiteks Kloogaranna „tornmaja”
omanik Harri Õunapuu.9 Väiteid, et see ei mõjuta
looduskeskkonda ega inimeste ligipääsu rannale, ei
ole eelnõu esitajad suutnud kuigi veenvalt tõestada –
karta on, et juba niigi toimuv rannajoone sulgemine
saab sellest uue tõuke ja paneb aluse suurematele
ühiskondlikele pingetele või, veel hullem, sellele, et
mitmed olulised loodusväärtused muutuvad aja
jooksul paiguti ligipääsmatuks ja eksklusiivseks lukskaubaks.

VÕIMESTADES KALDAFETIŠIT
Kui me ei ole suutnud praegugi paljudes asulates kallasradu vabana hoida, siis on keeruline näha selle võimalikkust veelgi leebemate seaduste kehtestamisel.
Omavalitsuste mängu toomine on huvitav poliittehnoloogiline lüke, mis võimaldab näidata kogu ettevõtmist võimu nihutamisena anonüümse ja kohalike
olude suhtes teadmatuses keskvõimu käest tagasi
kohalikele, kes saavad tegelikult praegugi tiheasustusega aladel hooneid soovi korral ehituskeeluvööndist
lähemale planeerida – kusjuures see võib tähendada
ka lihtsalt 20 veekoguäärset luksusvillat. Praegu võib
erilubasid lähemale ehitamiseks anda keskkonnami-

Ingliskeelne termin „freedom to roam” on tõlgitud eesti
keelde sarnaselt meie eeskujuriikidega kui „igaüheõigus”.
2
Sotolongo, J. 2018. This Land Is Our Land: Places in Europe
Where Access to Nature Is a Basic Human Right.
– AFAR, 10.05.
3
Ashon, W. 2017. Strange Labyrinth: Outlaws, Poets,
Mystics, Murderers and a Coward in London’s Great Forest,
lk 200.
4
Hindre, M. 2021. Riigikogu liige Savisaar lubanuks majad
kallastele lähemale. – err.ee, 22.11.
5
Harju, Ü. 2021. Rannaäärse ehituskeelu vähendajatel on
rannaäärset kinnisvara. – postimees.ee, 26.11.
6
Maavanem omandas järve. Kas korruptsioon?
– arileht.delfi.ee, 15.04.2011.
7
Tõnisson, H. 2019. Teadlane selgitab, miks on maja rannajoonele ehitamine rumal mõte. – novaator.err.ee, 22.04.
8
Soomere, T. 2021. TEADLASE PILGUGA. Tarmo Soomere:
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Harju, Ü. 2021. Seaduseelnõu annaks loa mere- ja järveääred maju täis ehitada. – postimees.ee, 25.11.
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Hulk uuringuid on näidanud, et kui inimeste igapäevategemistes on piisavalt liikumist ja vähe istumist, on sellest piinlikult palju kasu. Liikumine ennetab, arendab,
toetab ja parandab, pikendab või siis lühendab, ravib
ja leevendab, paneb aluse, aitab vastu panna ning lahendab mõne häda lausa otsekohe. Lisaks füüsilisele
tervisele toetab piisav liikumine ka kognitiivset ja kehalist võimekust, akadeemilisi saavutusi, vaimset tervist ja
sotsiaalseid oskusi. Kasude nimekiri nagu kuulsa kloorijoogi levitajatelt! Eriti juhul, kui ei liiguta kuskil puuris,
vaid heas sotsiaalses, vaimses ja füüsilises keskkonnas.
Olgu öeldud, et selle haruldaselt helde kompensatsioonimehhanismi taga on kümneid tuhandeid aastaid
ringisörkimist savannis. Kuna nüüdisajal on sörkimist
vähe, toimib see mehhanism kehvemini – ja annab
põhjust muretsemiseks. Lisaks üksikisiku hädadele,
nagu ülekaal, meeleoluhäired ja elustiilihaigused, on
vähesel liikumisel ka tõsine ühiskondlik mõju ning tagajärgi jagub nii riigikaitsele, rahvatervisele, tööjõuturule
kui ka rahvamajandusele.
Eestis on liikumine leidnud koha õige mitme ministeeriumi eestvedamisel koostatud strateegilise tähtsusega dokumentides, tegevuskavades ja eelarvetes.
Jõutud pole aga siiski süsteemsete lahendusteni, mis
liikumisaktiivsuse langusesse otsustavalt sekkuda suudaksid. Isegi strateegilisest vaatest on seni raske rääkida. Milles asi?

SPORDI SABARAKK
Kultuuriministeeriumi vastutusalas paigutub liikumine
spordipoliitika alla, ent kui ajada näpuga järge spordipoliitika tekstides – riiklikus arengukavas, selle aruannetes, kas või kriisiabi toetuse nimekirjades –, kipub
jääma mulje, et liikumine ei tähista seal muud kui saavutusspordi vähem karismaatilist „sabarakku”, mida
ei tajuta eraldiseisva nähtusena ja millele pole seetõttu vaja ka süsteemseid lahendusi välja töötada. Kui
lahenevad spordi probleemid, lahenevad ka liikumise
omad.
Liikumisharrastuse edendamise peamise meetmena
on spordipoliitikas domineerinud seni rahvaspordiüritused. Kahtlemata pakuvad Maijooksud ühistunnet
ja utsitavad nii mõnegi treenima, kuid elanikkonna igapäevase liikumise mõttes on tegu siiski heal juhul operatiivsete lahendustega. Lisaks kuluvad ürituste peale
korraldajate ressursid. Ja nagu osutas olümpiasportlase Saskia Alusalu skandaalne spordinädala sõnavõtt,
tekib ühekordsetele tegevustele panustades uinutav
mulje, et probleemiga juba tegeletakse ja aina paremaks läheb.
Sarnast ummikseisu – probleemi vähene mõistmine,
operatiivne pusserdamine, näilised lahendused süsteemsete asemel – on aimata liikumisele suunatud
raha puhul, mis valatakse betooni ja spordistaadionitesse. Usun, et kellelgi pole illusiooni, et tipptasemel
kuulitõukerajad ja ideaalne kunstmuru võiksid lapsi
või täiskasvanuid liikuma panna. See vajaks ikka erakordset meelekindlust, et sisustada oma vaba aega
alalõpmata kuulitõukamisega.

Spordipoliitikas on liikumise edendamisel veel üks
takistus. Liikumise tervist toetava ja tõenduspõhise
maine abiga loodetakse nügida „soojemale kohale”
ka jätkusuutlike mudelite nappusest ja skandaalidest
räsitud sporti. Oluline eesmärk muutub nupukeseks
ühes sootuks teises mängus.

RASVUMISE VASTUMEEDE
Sotsiaalministeeriumi vastutusalas nähakse liikumist
eeskätt tervise teenistuses, mis ongi üsna kohane.
Paraku ei käsitleta liikumist ei arengukavades ega ka
poliitikameetmetes kuigi selgelt, pigem nähakse ses
vahendit „ülemäärase kehakaaluga inimeste osakaalu
vähendamiseks”. Nii et taas nupuke teises mängus,
igati olulises, kuid ikkagi teises. Kurioossel kombel
sörgib liikumine siingi sabas palju selgemini mõtestatud ja lahti kirjutatud „suurel vennal” – seekord tasakaalustatud toitumisel.
Tervisekäitumist kujundavates strateegiates on vähemalt kuni koroonakriisini domineerinud tugevalt
individualistlik lähenemine: iga inimene on oma terviseotsuste peremees. Nii on ka liikumisaktiivsuse
edendamisel nähtud peamise meetmena head teavitustööd: riigi roll on teada anda ja igaüks vastutab
oma liikumise eest ise. Ent teadupoolest on inimeste
tegevused haruharva kantud ainult ratsionaalsetest
valikutest. Samuti kujuneb teavitustööle panustades toosama uinutav mulje, et töö probleemiga juba
käib.

LOOMULIK JA NÄHTAMATU LIIKUMINE
On veel üks palju süsteemsem tegur, mis seisab nii
nõrga strateegilise lähenemise kui ka tugeva kaaperdamisvõimaluse taga. Nimelt pole jõutud mõistmiseni,
mis nähtus on liikumine
ja mis „vastasega” on
tegu vähese liikumisaktiivsuse puhul. Nende vastusteta on raske panna kokku häid
strateegiaid.
Nii liikumisaktiivsus kui
ka selle nappus nõuavadki sootuks teistmoodi arusaamu. Inimkonna ajaloos pole liikumine toimunud mitte
omaette tegevusena,
vaid enamasti muude
tegevuste käigus. Liiguti tänu tööle, toiduhankimisele, mängimisele,
õues olemisele, suhtlemisele, kuhugi jõudmisele. Nii nagu ei osatud argirutiinidesse lõimitud liikumist märgata ega kultuuris
väärtusena välja tuua, läks ka väga pikalt, enne kui
taibati, et tegevuste teisenedes jäi liikumist väheks ja
asemele tuli istumine. Esmalt saabusid tagajärjed ja
alles siis taipamine.

Sedasi on liikumise loomulikkus ühelt poolt vähese
liikumisaktiivsuse üks põhjus, aga teisalt ka süsteemne takistus hästi toimivate strateegiate loomisel.
Hätta jäädakse nii- või naapidi. Vaid teavitamisele
tuginevad meetmed ei tööta, sest pole kuigi viljakas
motiveerida inimesi sooritama asju, mida nad isegi
ei märka ega ära tunne. Kui aga tõenduspõhistele
teadmistele toetudes võetakse ette uus operatiivne
lähenemine ja hakatakse soovitama mingeid erilisi
liikumisharjutusi, siis põrkutakse kultuurinormidega:
paljude jaoks tähendab iga poole tunni tagant istmiku
toolilt tõstmine ja õlaringide tegemine mõtestamata
ja piinlikku tilulilu, ükskõik kui suurt ja tõenduspõhist
kahju istumine endaga ka kaasa ei tooks.
Ka sporditaristusse panustamisest on üksi vähe abi.
Liikumissoovituste täitmiseks ei piisa paarist treeningust nädalas, kuid rohkemaks pole enamikul spordisõpradel igapäevaelu toimetuste kõrvalt jaksu. Ikka
nendesamade toimetuste kõrvalt, mis varem liikumist sisaldasid.

Leene Korp

MUU HULGAS LIIKUMISE TAASTAMINE

„Riigimale” on Müürilehe ja
DD Sihtasutuse koostöös
sündinud rubriik, mis toob kokku
kaks sageli eraldi eksisteerivat
teemat: poliitika ja strateegia.
Iga lugu analüüsib mõnd
poliitiliselt olulist küsimust strateegilisest vaatest, et pakkuda
välja paremaid käike, mida on
muidu raske märgata.

Vähese liikumisaktiivsuse leevendamiseks peakski esmalt võtma seniste vaadete asemel kasutusele tublisti strateegilisema pilgu, lähtudes arusaamast, et liikumine on loomult üsna märkamatu ja toimib kõige
paremini teiste tegevuste seas. Selle põhjal saab sõnastada uusi eesmärke, mis täiendavad märgatavalt
varasemaid, näiteks luua eeldused, et liikumisest
saaks iga inimese elukaare kõigis osades igapäevaseid
toimetusi läbiv tegevus.
Vastse sihi valguses on valikuid rohkem ja kasutusele
saab võtta uusi lahendusi, mida pole seni oluliseks peetud või süsteemselt rakendatud. Näiteks siiani staadionile, spordisaalidesse, terviseradadele või
mujale spetsiaalsetesse
keskkondadesse surutud liikumisele on siis
vaja luua koht sealsamas, kus inimesed suhtlevad, töötavad, õpivad,
puhkavad, ühest kohast
teise lähevad.
Asutuste ja koolide rajamisel võib seni kohustuslike parkimiskohtade
asemel nõuda mitmeotstarbelisi hoove, õpilaste
tihedalt tunde täis päevaplaanidesse pikemaid
pause, sest nii hoovid kui
ka pausid kutsuvad liikuma. Parkides asuvate jõumasinate asemele sobivad
väikebatuudid, kiiged ja puud madalseiklusradadega,
sest uuringud on näidanud, et keskkonnas, mis soodustab suhtlust ja mängu, tekib liikumine loomulikumalt. Ja
kui muu hulgas on liikumisele juba alus pandud, ega siis
jää unistuseks ka jalakäija- ja ratturisõbralik välisruum.

Leene Korp tõmbab
parajasti joont alla meedia ja
kommunikatsiooni doktoriõpingutele Tartu Ülikoolis
ning toimetab haridusuuendusprogrammi Liikuma
Kutsuv Kool kallal.

Usun, et kellelgi pole illusiooni, et tipptasemel kuulitõukerajad ja ideaalne
kunstmuru võiksid lapsi
või täiskasvanuid liikuma
panna.
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JOOKSU PEALT LOODUD,
KITSASTEST OLUDEST
SIRGUNUD

oma lihtsuses ilma tõrgeteta ja pakub kõneainet ka tänapäeval väga aktuaalsel monumentide eemaldamise teemal. Oma nutitelefonis
on kraana otsas rippuvat Lenini monumenti
mööda Vabaduse väljakut meelelahutuslik
ringi vedada, kuid selle taga seisavad keerulised kultuurimälu küsimused. Kuna tegu on
Kunstihoone projektiga, siis on arusaadav,
miks see asub Vabaduse väljakul. Sellisel installatsioonil oleks aga hulganisti potentsiaali
monumentide (eemaldamise) teemal diskussiooni algatamiseks ja arendamiseks, kui see
tulisemasse punkti asetada.
Virtuaalnäituste läbikammimine tekitas uudishimu seoses sellega, mida oleks võimalik tehniliste vahenditega luua. Põhjus, miks kunstinäituste tehnilistel lahendustel tuleb väga kiiresti piir ette, on masendavalt lihtne – raha.
Arvan siiski, et piiratud eelarve ei saa olla
alati stampvastus küsimusele, miks tehniline

2020. aasta kevad tõi kaasa virtuaalnäituste buumi, sest uksed sulgenud näitusemajad pidid
ühel või teisel moel oma tegevuse veebi kolima. Kuigi virtuaalnäitused ei ole midagi enneolematut,
annab siiski tunda kiirus, millega muuseumid ja galeriid pidid reageerima.
Johanna Jolen Kuzmenko
Virtuaalnäituste tegemine algab visioonist: milline
võiks näitus veebis välja näha ja kuidas selle lahenduseni jõuda? See nõuab vastuste leidmist tervele reale
pisikestele tehnilistele küsimustele, mille nüansside
peale ei pruugi tulla enne, kui platvormi loomisega on
juba pihta hakatud.

BLOGIPOSTITUSED JA POWERPOINT

Foto: Anna Victoria Kuzmenko

Eesti virtuaalnäituste pilt on kirju ja platvorme läbi
kammides tekkis ootamatu küsimus: mis täpsemalt
üldse kvalifitseerub virtuaalnäituseks? Näituseasutused kasutavad läbivalt „virtuaalnäituse”
Haipimine on kahe teraga mõõk: terminit, kuid selle taga peituv
ühest küljest tahab tegija oma sisu on väga erinev. Kuna veebinäitusele tähelepanu tõmmata, kuid platvorme on seinast seina, aktliiga kõrgete ootuste tekitamine septeerin siin kõiki digilahendusi.
toob kaasa pettumuse. Lähtusin sellest, et virtuaalnäituse külastamine peaks pakkuma võimalikult tugevat näituseelamust, mitte ainult MuISist
(Eesti muuseumide veebiväravast) võetud teoste
reprosid koos saatetekstiga, mida tuli samuti mitmel
juhul ette.
Artikli ettevalmistamise ajal külastasin umbes 15 Eesti muuseumi ja galerii virtuaalnäitusi. Lõviosa neist oli
valminud just siis, kui uksed pidid olema valitsuse korraldusel suletud. Formaadid varieeruvad blogipostituse kujul teksti ja pildi kombinatsioonidest kuni näitusesaalis filmitud ruumiliste lahendusteni. Esimesed võivad
olla igati sisukaks abimaterjaliks
Näitusesaalis oleva veebi ülekand- näiteks gümnaasiumiõpetajatemine on valge vaal, mida ajab taga le, kuid millegi virtuaalnäitusena
enamik näitusemaju, kuid kvaliteetne väljareklaamimise puhul eeldalahendus ei anna end lihtsalt kätte. takse midagi blogipostitusest natuke suuremat. Haipimine on
kahe teraga mõõk: ühest küljest
tahab tegija oma näitusele tähelepanu tõmmata, kuid liiga kõrgete ootuste tekitamine toob kaasa pettumuse. Andsin endast parima, et
mitte esitada võrdseid nõudmisi ERMile ja Saku vallaraamatukogule, millest viimasel on samuti kaks virtuaalnäitust ette näidata, kuid just Saku vallaraamatukogu virtuaalnäitused tekitasid minus siirast imestust,
sest näituse „Saku hariduselu 150” nupul klõpsates
sattusin ma 123-slaidilisele esitlusele, mis koosnes
peamiselt ajaloolistest fotodest. Ma ei tihka kuidagi
slaidiesitlust virtuaalnäituseks nimetada, kuigi kohalikele elanikele ja koduloouurijatele on see lihtsasti ligipääsetav arhiivimaterjal. Selliste lihtsakoelisemate vaJohanna Jolen Kuzmenko
riantide puhul on oluline vormistus – enamikule fotoon Eesti Kunstiakadeemia
dega slaididele tahaks näiteks juurde arhiiviallikaid.
kunstiteaduse magistTegu on esitlusmaterjalide koostamise põhitõdedega
rant, keda paeluvad eriti
ja sellise lähenemise valimisel peaks tulemus olema
retseptsiooniuurimus ja
viks ja viisakas.
kunstikriitika.

Just ajanappus ja varasema kogemuse puudumine
on hädad, mille pitseri leiab mitmelt veebilahenduselt. Blogipostituse stiilis virtuaalnäitusi reklaamivad
lisaks vallaraamatukogudele ka Eesti suurimad näitusemajad. Eesti Rahva Muuseumi kodulehel on rubriik
„Virtuaalnäitused” ja sealt leiab vaatamiseks esmapilgul muljetavaldavalt 25 näitust, kuid tegelikkuses
on tegu blogipostituse stiilis sissekannetega. Enamik
neist on ehitatud üles viisil, et konteksti pakub mõnelõiguline saatetekst koos kasutatud kirjandusega ja
teostest, näiteks ajaloolistest markidest, on lisatud
reprod. Kui keskenduda näituse kui sellise absoluutsele miinimumtasandile, siis ERMi näitustelt leiab tõepoolest nii visuaalse materjali, teoste etiketiinfo kui
ka saatetekstid, kuid selliste kriteeriumite järgi võiks
sama hästi mööda digikogusid ringi surfata ning eri
otsisõnade alusel teostega tutvuda. MuIS pakatab
teoste reprodest ja infomaterjalist, küsimus on selles,
kuidas vormida see materjal veebilahenduseks, mis
kannaks välja virtuaalnäituse nime.

VÕIMALUS PIILUDA SÜGAVAMALE,
VAADATA KAUGEMALE, NÄHA NÄHTAMATUT
Kui mõelda ambitsioonikamalt, siis mis on ühe õnnestunud virtuaalnäituse eesmärgid? Üks neist on kindlasti infoedastus, mis toimib eriti edukalt vana kunsti
veebiplatvormile ülekandmisel.
Selle lähenemise musternäide on Christian Ackermanni, 18. sajandil Eesti aladel töötanud skulptori,
uurimisprojekti veebisait, kus saab tutvuda põhjalikult tema loominguga.1 Teoseid on uuritud sobilike
meetoditega ja tänu sellele kannab sait oma taotluse
välja. On 3D-mudeleid ning infrapuna- ja röntgenuuringu tulemusi. Teostele pääseb saidil lähemale kui
päriselus ja uurimistulemused võimaldavad näha nende eri kihte. Kuigi veebisaidil ei nimetata projekti dokumentatsiooni virtuaalnäituseks, on see minu arvates sisuliselt just üks õnnestunuimaid vana kunsti virtuaalnäitusi Eestis. Sama mastaabiga on ka Niguliste
kirikus asuva Rode altari uurimisprojekti veebileht,
kus saab tehnilisi kihte lahti võtta ning piltlikult öeldes
teose sisse astuda. Rode ja Ackermanni lehti eristab nende keeleline kättesaadavus: esimene on lisaks
eesti ja inglise keelele loetav ka saksa keeles, kuid
kummalgi pole venekeelset versiooni. See on osa suuremast küsimusest: miks ei ole Eesti Kunstimuuseumi
filiaalidel läbivalt venekeelseid etikette? Kui jätta keelepoliitilised küsimused ja oletused kõrvale, siis üks põhjus, miks projektide veebisaitidelt ei leia venekeelset
versiooni, võib olla seotud puhtalt eelarvega. Iga liigutus maksab ja tekstimassiivide, sh keeruliste erialaterminite tõlkimine on üks täiendav eelarverida Exceli tabelis. Kui vaadata aga projektide mahukat toetajate nimekirja, tekitab tõlke puudumine minus siiski
nördimust.

Tallinna Kunstihoone 2021. aasta Flo Kasearu näituse „Elust välja lõigatud” virtuaalvaade

kureerimistiimi kuulusid Bruno Latour, Peter Weibel
ja Hans Ulrich Obrist. Need nimed panevad südame
keskmisest kiiremini põksuma ja ahvatlev on mõte, et
ma pelgalt ei vaata näituste fotosid, vaid kogen neid virtuaalselt. Mõlema interaktiivse instalKui tehnoloogia arenedes või
latsiooni puhul on aga navigeerimine aeglane, mis paneb proovi- kunstnikele kättesaadavamaks
le kasutaja kannatuse. Näituste muutudes saab toimunud näitusi
vaatamine ei ole iseenesest kee- taasluua, oleks vaja selle hästi
ruline – istud anduritega toolil tegemiseks võimalikult mitmening liigud puldi abiga ringi. Need
kesist visuaalset materjali.
paar funktsiooni peaksid olema
lihtsasti teostatavad, kuid andurite pikaldane reaktsioonikiirus
ei tee kasutamist ülemäära meeldivaks. Paberil on
installatsiooni idee võimas – miks mitte külastada virtuaalselt Pompidou keskuse näitust? Reaalne tulemus
Kuvatõmmis Komari ja Melamidi liitreaalsusesse viidud teosest
„Nimeta (kraana küljes kõlkuv kuju)”

RUUMIELAMUS VIRTUAALNÄITUSEL
Mõned näituseasutused on otsustanud füüsilises näitusesaalis filmitud videote kasuks, mis on esitatud
nõnda, et vaataja saab ise veebilehel mööda näitust
ringi jalutada. Selliseid võimalusi pakuvad näiteks Tallinna Kunstihoone, Tartmus ja Juhan Kuusi dokfoto
keskus. Kui mõne virtuaalnäituse eesmärk on astuda
teosele võimalikult lähedale ja piiluda selle sisse, siis
viimaste puhul on oluline anda edasi näitusekülastuse kogemust. Milline on näituse ruum? Kuidas teosed
saalis mõjuvad? Kuidas hakkavad teosed koos omavahel mängima? Füüsilistel näitustel filmitud virtuaallahenduste puhul on minu jaoks kõige olulisem just
ruumielamusega seonduv. Näitusesaalis oleva veebi
ülekandmine on valge vaal, mida ajab taga enamik näitusemaju, kuid kvaliteetne lahendus ei anna end lihtsalt kätte. Siinkohal on tähtis ka küsida, kuidas luua
veebikeskkond nii, et selle kasutamisele saaksid pihta
varieeruva nutipädevusega inimesed ja see oleks mugav. Kõikidest virtuaalnäitustest, mille ma läbi vaatasin, oli ainult Juhan Kuusi dokfoto keskusel ka viieminutiline YouTube’i video kasutusõpetusega2. Sellega
saab astuda sammukese oma külastajale lähemale ja
ennetada halba külastuskogemust.

INSTALLATSIOON, VIIVITUSEGA
Tallinna Kunstihoone osaleb projektis „Teisel pool mateeriat. Kultuuripärand virtuaalreaalsuse lävel”, mis,
nagu selle nimigi viitab, tegeleb kultuuripärandi virtuaallahendustega. Kunstihoone fuajees oleva installatsiooni „Aine, mitteaine, antiaine” eesmärk on pakkuda magusat võimalust saada osa kahest kunstiajaloos olulisest näitusest: „Les Immatériaux”, mille kureeris Jean-François Lyotard, ning „Iconoclash”, mille

Tallinna Kunstihoones toimunud näituse „Teisel pool mateeriat”
üks võimalik kogemisviis. Foto: Paul Kuimet

selliseid visuaalseid materjale,
millest oleks praeguse installatsiooni puhul kasu olnud, kuid
seetõttu jääb kasutajakogemus
kiduraks.
Tegu on esimese prototüübiga,
mis läheb rändama mööda projektis „Teisel pool mateeriat” osalevaid institutsioone. Kui see peaks
digimonlikult iga järgmise sammuga arenema, siis ootaks projekti lõpuks märksa muljetavaldavamat tulemust.
Eesti Rahva Muuseumi postmarkide virtuaalnäitus paistab silma kasutusmugavusega, kuid taustainfot ja konteksti pakub see vähe. Kuvatõmmis
Üks nüanss, mis näitusi läbi vaadates silma jääb, on dokumentatsiooni olulisus. Seda kas või tulevikule mõeldes. Kui
ei hakka aga päris sellisel kujul tööle, kui võiks esmatehnoloogia arenedes või kunstnikele kättesaadavapilgul seinateksti lugedes oodata.
maks muutudes saab toimunud näitusi taasluua, oleks
Kui puldiga näitusesaalides ringi liikuda, saab ekspovaja selle hästi tegemiseks võisitsioonist ruumilise ülevaate, kuid installatsioonina
malikult mitmekesist visuaalset
on tulemus lahja. Kasutuskogemus on kahe näituse
materjali. See on õppetund, mille
puhul erinev. „Iconoclash” on rohkem läbi mõeldud.
Piiratud eelarve ei saa olla alati kõik näitusetegijad peaksid enKuna see toimus 2002. aastal, on eksponeeritud teosstampvastus küsimusele, miks tehni- dale kõrva taha panema.
te juurde lisatud näitusevaated ja saatetekstid, mis
annavad kokkuvõttes asjaliku ülevaate. Tänu sellele,
line teostus on kesine. Nii võiks kohe
et liidetud on füüsilises ruumis jäädvustatud fotod ja
püssi põõsasse visata ja alla anda. LIITREAALSUS JA
ARVUTIMÄNGUD
projekti „Teisel pool mateeriat” raames loodud kolmemõõtmeline näitusesaal, tekkis tunne, et ekspo„Aine, mitteaine, antiaine” teine
sitsioonist sai kokku hea pildi. Pompidou väljapanek
haru on Tallinna Kunstihoone
seda muljet ei jätnud, kuna virtuaalplatvormil teosteees olev QR-koodiga kättesaadav kunstnike Komari
le lähenedes ei hüpanud lahti ei tekstid ega ka fotod.
ja Melamidi teose „Nimeta installatsioon (kraana
Ilmselt ei olnud sellel 1985. aastal toimunud näitusel
küljes kõlkuv kuju)” liitreaalsuse versioon. See töötab

teostus on kesine. Nii võiks kohe püssi põõsasse visata ja alla anda.
Kuna ma ei ole tehnikavaldkonna ekspert, siis ma
ei oska prognoosida, kui kaua läheb aega, et näiteks
„Assassin’s Creedis” kasutatud tehnikalahendused
oleksid piisavalt taskukohased, et kunstiinstitutsioonid saaksid lubada endale midagi selliste ülidetailsete
arvutimängude loomisel kasutatud tehnoloogiast.
Nagu kanname endaga enamasti telefonis mugavalt
kaasas arvutit ja kaamerat, kuigi mõnikümmend aastat tagasi oli see kauge unistus. „Assassin’s Creed” tekitas minus tõelise vau-efekti ja mängides oli tunne, et
olen taas tuttavatel Firenze radadel. See renessansiaegne linn oli muljetavaldav – ühegi kunstilahenduse
puhul ma midagi ligilähedast kogenud ei ole. Selle
võimsa elamuse taga on aga 24 miljonit dollarit. Just
nii suur oli „Assassin’s Creed II” eelarve. Ükski rahalaev ei too Eesti kultuurimaastikule sellist summat,
millega virtuaalseid kunstikogemusi luua. Seni, kuni
tehnoloogia vaikselt-vaikselt kättesaadavamaks muutub, tasub mõelda kriitiliselt näiteks sellele, millised
on virtuaalnäituse võimalused ja kuidas koguda juba
praegu materjali tulevaste potentsiaalsete digilahenduste tarvis.
Christian Ackermanni projekti veebisait. Uurimisprojekt
vältas aastatel 2016–2020. Põhitäitjad olid Hilkka Hiiop,
Tiina-Mall Kreem, Anneli Randla, Isabel Aaso-Zahradnikova,
Triin Kröönström ja Andres Uueni.
2
Vincent Tremeau virtuaalnäitus Juhan Kuusi dokfoto
keskuses.
1
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Serge süntesaator. Foto: Rene Jakobson

Foto: Maris Tomba

UUS EESTI BIIT
KASPAR TORN

loomisel, peas pöörelda ja oma õiget asendit otsida.
Mõne loo puhul arvestasin seda, mis meeleolud võiksid „Osooni” sobida – olgu siis teemaks seened, lendoravad või tuuleparkide mõju.

Kaspar Torn andis eelmisel aastal välja plaadi, mis
koondab telesaadet „Osoon” saatnud helimaastikke,
kuid muusika puhul hindab ta ka võimalust luua maailmu, mida pole päriselt olemas.
Sinu muusikaarsenali kuulub vidinate ja instrumentide assortii, millest kõige ebakonventsionaalsem on Chapman Stick. Miks just see instrument
ja mis eelised sellel on? Mida see muusika iseloomule juurde annab?
Chapman Sticki juurde jõudsin lihtsalt soovist suurendada oma instrumentide ulatust, mängida lisaks kitarrile ka alas, mida valitseb tavaliselt basskitarr.
Tegelikkus oli aga palju keerulisem – Stick pole ei kitarr ega ka bass, nagu alguses arvasin. Kuna tegemist
on hoopis teist laadi mängutehnikaga, on ka sellega
loodav muusika teistsugune. Heli tekitamine käib
vahetult sõrmega keelele tippides, mitte ühe käega
vajutades ja teisega tõmmates nagu kitarri puhul. See
loob heliga vahetuma seose ja vabastab teise käe, et
mängida sellega mitut partiid või keerulist liitpartiid.
Kuigi efektidega saab kõla tundmatuseni moonutada,
on Sticki algne heli puhas, klaasjas ja perkussioonilise
loomuga.
Stickil on stereoväljund, mis võimaldab töödelda kaht
keeltegruppi eri efektidega. Mõnikord kasutan mängimiseks ka poognat, kui on vaja sedalaadi tämbrit. Kõik
see pakub muusika tegemiseks palju värve ja elemente.
Sa nimetad oma muusikat seguks elektroonikast ja
progerokist ehk elektroprock’iks, mis kõlab üsna
tumedalt ja kurjakuulutavalt, vähemalt sinu bändi Projektorni plaadil. Mis maailmu sa tahad oma
muusikaga luua?
Tumedamad noodid on arvatavasti seotud muusikaga, mida olen teismeeast peale kuulanud ja loonud.
Alustasin ju muusikategemist kangema metalliga Carni-

Kui oluline on sinu jaoks see, et muusika asetuks
mingisse konteksti, selle asemel et eksisteerida
eraldiseisva loomingulise väljendusena?
Seda on alati tore näha ja kuulda, kuidas su muusika
võib omandada täiesti uue kõla ja tähenduse, olles
millegi muu osa. See on üks muusika väljund, aga ka
eraldiseisval on oma eelised – mitte sobituda, vaid
luuagi see kontekst.

Küsis Mariliis Mõttus

Pane kõrv peale:
kaspartorn.eu

fexis, sealt edasi progemõjutustega Kantor Voys.
Nüüd on bändiks Projektorn, mis koosneb tegelikult
samadest instrumentalistidest, aga kuna stiil on järjest avardunud, siis ka nimed on vahetunud. Stiilinimetustega on mul olnud alati keeruline suhe ja ma
pole suutnud end ühtegi žanrisse arvata, siit ka selline
sõnakonstruktsioon.
Muusika puhul on mind alati paelunud võimalus luua
maailmu, mida pole päriselt olemas. Salapära, ootamatused, keerukad koosmõjud. Samas võib öelda, et
parimad tulemused on tulnud siis, kui ma ei suru peale seda, mida mina tahan, vaid lasen muusikal endal
suuna valida.
Sinu viimane plaat „O3oon” koondab nelja aasta
jooksul telesaatele „Osoon” loodud helimaailmu
ja see on palju helgema sammuga. Plaadi kirjelduses annad sa instrumentidele justkui looduslikud omadused: kitarri porine kõla, reverb’i pilvine kaja ja Chapmani krõbekülm heli. Kuidas selle
muusika loomine käis? Kui palju sa näiteks loodust jälgisid ja seoseid lõid?
Muusikat on alati sõnades väga keeruline kirjeldada.
See oli minu katse kasutada sõnade materiaalseid
seoseid, et tekitada lugejas tunne ja kujutluspilt, mis
kutsuks muusikat lähemalt uurima. Lugude loomisel
mõjutas mind ümbritsev keskkond, kuna väljas ringi liikudes saavad needsamad helid, mis on parajasti

Sa oled võtnud osa eri muusikavõistlustest, nagu
Mixage Fou, Independent Music Awards, International Songwriting Competition. Mida on sulle
andnud sealt saadud tagasiside?
Võistlustest osavõtmine oli ühel perioodil võimalus
proovida oma muusikat inimesteni viia. Tegelikult pole
suuremat tagasisidet tulnud ega mõju olnud – ainult
hetkeline erutus, kui oled saanud teada, et võitsid,
või nördimus, kui mitte. Praeguseks olen üldiselt jätnud võistlemise sinnapaika. Ainult prantslaste Mixage
Fou (Hull Miks) on veel jäänud, kuna sealsed tingimused kutsuvad tegema midagi ebatavalisemat – lõikama kokku ja moonutama teiste etteantud helisid
abstraktseks lühivormiks. Neid lugusid saab kuulda
ka minu samanimeliselt lühialbumilt.
Aasta lõpp ja uue algus on kokkuvõtete ning uute
plaanide tegemise aeg. Mis olid sinu jaoks 2021.
aasta olulisimad verstapostid ja mis on tulekul?
Möödunud aasta suurimad ettevõtmised olid „O3ooni”
avaldamine, osalemine Markus Reuteri 49-nädalasel
„Touch Guitarsi” kursusel, Sticki-versiooni salvestamine Bear McCreary muusikast (sarjast „Battlestar
Galactica”), järgmise albumi materjali loomine ja Projektorniga video tegemine. Uuel aastal jätkan instrumendiõpinguid, loon albumile uusi lugusid, võimaluse
korral on plaan anda ka Projektorniga kontserte.

Foto: Mikk Metsniit

TÕUKEJÕUD
ESTOOKIN
Kuidas sünnib üks sinu loodud albumikaas?
Milline on koostöö artistiga?
Loominguline protsess nii üldiselt kui ka albumikaante kujundamisel möödub esmalt üsna
kiirelt või automaatselt või kui mitte automaatselt, siis vähemalt heuristiliselt. Seejärel
samm-sammult ja loogiliselt, sageli aritmeetiliselt. Tõenäoliselt on parem mõelda sellest
kui kontiinumist, mitte kahest täiesti erinevast
protsessist.
Lexsoul Dancemachine’i albumi „Lexplosion II” kaas sündis pideva arutelu ja ideedepuhangute tulemusel, sisetundest ja impulssidest lähtudes, koostöös bändiga. Selles järgus tuleb lahendada palju küsimusi, näiteks
milline on albumi värviskeem, kirjapilt, üldine
tunnetus jne.
See, milline koostöö täpsemalt välja näeb,
varieerub olenevalt projektist. Peamine eesmärk on, et kaanekujundus oleks tunnetuslikult kooskõlas albumi sisu ja sõnumiga, sest
see loob albumist esmamulje.

Detsembris läks Klassikaraadios eetrisse kolm Eesti
Elektroonilise Muusika
Seltsi saadet „Vooluring”.
Käivitavaks jõuks oli soov
tutvustada eri nähtusi
elektronmuusika ajaloos ja
nii tehtigi juttu varaseimast
elektroonilisest muusikast,
esimestest keskustest
ning mõjukatest naisheliloojatest. Kõiki saateid
on võimalik järelkuulata
Klassikaraadio kodulehel ja
saadetes kõlanud muusikat
aadressil mixcloud.com/
vooluring.

Milline on sinu arvates hea albumikaas ja
kui palju sa üldse kunstnikuna jälgid, mida
selles sfääris tehakse?
Märkan juhuslikult, kuid pole teadlikult otsinud. Kontseptuaalses tähenduses on hea albumikaanekujundus subjektiivne, küsimus on
ju selles, kas ja kuidas see tekitab vaatajas
emotsiooni ja loob muusikaga seose või kas
disain ainult markeerib kaanekujundust.

■■■■□
Kuulas Helena Juht

Ei tule üllatusena, et Laura Juno novembrikuus ilmunud debüütalbum on ootuspäraselt kalibriislik. Seisab
sellegi plaadi taga ju sama seltskond, ainult selle vahega, et veduriks ning tekstide ja meloodiate autoriks on
siin peamiselt Laura Junson. Alan Olonen ja Erko Niit
istuvad seekord produtsenditoolil. Tulemuseks on
pandeemiast puudutatud plaat paari mõnusa kõrvalepõikega. Tüüne biit, kerge melanhoolne maik, kohati suisa zen kõla – kõik, mida elektrooniliselt indiepopilt ootaks. Seda kõike saadab Laura Juno mahe,
suure ulatusega vokaal.
Albumi temaatikat kirjeldavad sellised märksõnad
nagu 2020, isolatsioon, nutitelefon ja sassi löödud
maailm. „Dance of Isolation” on plaadi ideaalseim näide, mis võtab kokku maailma nelja seina vahel. Mõne
loo puhul tundub, et aeg oleks justkui seisma jäänud
ja see on õnnestunud kuidagi plaadile salvestada.
Nende tunnete kõrval vastandub ülejäänud lugudele
igati suvine „Your Mind”, kus külalisetteaste teeb Sander Mölder. Täieliku üllatuse valmistab aga unetusest
kõnelev, kuid samas ülimalt energiline „Miss Sleep”,
mis raputab kuulajat nurjatu biidiga. Kui muidu võivad
lugude käigud olla ettearvatavad, siis siinne diskohitilik
saund tabab nagu unetus keset ööd. Sellist särtsu tahaks Laura Junolt tulevikus rohkemgi kuulda.
Kui albumi mõte oli panna kokku teejuht suletud maailmaga toimetulekuks või kirjutada muusikasse tunded,
mida paljud isolatsiooniperioodil kogeda võisid, on pingutus läinud asja ette. Hea ravim, mille järele sirutada
nii sise- kui ka väliskaemuseks.

Bedless Bones – Bending the
Iron Bough
(2021)

■■■■□

Kuulas Siim Eskel

Kodumaine darkwave’i-artist Bedless Bones on saanud
valmis teise täispika plaadi. Inspiratsiooni ammutamiseks avatud kaevusuu ei tühjene, haav ei hüübi. Millegipärast meenub Fääri saarte esimene krimisari
„Trom” – „Bending the Iron Bough” võiks hästi sobida
heliribaks mõnele kummastavale Skandinaavia mõrvamüsteeriumile.
Kõigele vundamenti laduv prelüüd ja „Realign and
Reign” täiendavad teineteist, mässivad su heliahelatesse ja häälestavad sünge meelsusega ühele lainele.
Hingematvast ängist purskav „Sic Mundus” võtab julgesti snitti Nine Inch Nailsilt ja mängib järgmise palaga „Ashes Indigo” suurepäraselt kokku. Üldine raske,
tööstuslik foon sumbub rahulikumaks, mõtlemapanevaks eksistentsialismiks. Mida kaugemale album sammub, seda enam hakkab kõrva lauluhääle mitmekülgsus. „The Golden Bough” esitleb artisti oskust
visualiseerida muusika abiga keskkondi ja on teretulnud, ent mitte vajalik vahepala. „Only Blood Comes
Through” tundub, justkui hoiaks veel kinni möödanikust, aga minu meelislugu „In Omnia Paratus” on
juba ood indiviidile. Tantsumuusika, milles väljendub
lahtilaskmine, katarsis.
Albumi „Bending the Iron Bough” kirev helipalett
võib kohati kõlkuda mürareostuse piirimail, ent iga
aspektiga on talitatud targalt, ilma näppe kõrvetamata. Kõike seda täiendab loogiline ülesehitus. Nagu
Nordic noir – tume, pinev, kõle.

Karl Martian – Purgatory
(Internet Cafe, 2021)

■■■■□
Kuulas Mihkel Noot

Paljuski nagu post-dubstep – lühikest aega 2010ndate
alguses ringelnud nimetus, millega kirjeldati muusikat,
mis ammutas lisaks dubstep’ile inspiratsiooni UK garage’ist, ambient’ist ja rnb’st –, on post-club ja deconstructed club vihmavarjuterminid, mis hõlmavad elektroonilise muusika eri žanre, mille kombineerimisel tekkinud
hübriidi on koletult raske kindlasse raami suruda.
Võib-olla sel põhjusel ongi Karl Martiani EP „Purgatory” esimesel kuulamisel kergelt kummastav: vahel
eeterlik trap („IV”), siis mesiste tränasüntidega, punasesse keeratud break-biidid („Smile”) ning lõpetuseks
kombinatsioon dembow’st ja Jersey club’ist koos näpuotsatäie hardstyle’iga, kust ei puudu kummardus kurjakuulutavale voiceover’ile, mida Qlimaxi-nimelisel üritusel esinevad DJd kasutavad introna („Purgatory”).
Seda kõike saadavad Martiani pehmjad vokaalid, mis
mõjuvad kohati äärmustesse kalduva ja abrasiivse produktsiooni taustal omamoodi paradoksina ning kipuvad hooti lugude kirevuse sisse ära kaduma. Tekkiv
kõlapilt on eeldatavasti taotluslik, võttes arvesse postclub’i kui žanri eesmärke: tekitada kuulajates teatavat
dissonantsi ning sobitada omavahel stiile ja tundeid,
mis paberil just kõige paremini kokku ei sobiks.
„Purgatory” esitajaks on küll Karl Martian, kuid album on suuresti Internet Cafe liikumise alla koondunud produtsentide ja mõttekaaslaste nägu. Noorte
tegijate taustad on eklektilised, edasivaatavad ja kõike muud kui igavad. Kokku segatud kokteil ei pruugi
küll kõigile maitsta, kuid on ehk kõige intrigeerivam
areng, mis kohalikul elektroonilise muusika skeenel
parasjagu toimumas on.

Janek Murd – VIIV
(2021)
Bert On Beats – EIGHT
(Mindnote Records, 2021)

■■■■■

■■■■□
Kuulas Kärt Kelder

Kuulas Kaspar Viilup

„Tõukejõud” on rubriik, mis tutvustab inimesi,
kes tegutsevad muusikaga seotud elualadel, kuid
ise lavalaudadele ei satu. Seekord uurime nublu ja
Lexsoul Dancemachine’i albumikaaned kujundanud kunstnikult Estookinilt, kuidas mahutada
muusika ühe pildi sisse.

Mis kriteeriumitest sa albumikaane loomisel lähtuma pead? Kas see erineb palju
su tavatöödest?
Albumikaanekujundused on ruudukujulised ehk
ideaalselt tasakaalustatud. Iga külg on võrdse
pikkusega ja see paneb tavaliselt silma lõuendil
liikuma ringikujuliselt. Selle tõttu pean tegema
teadlikult valikuid, kuidas kompositsiooni lahendada. nublu debüütalbumiga „Café Kosmos”
vältisin kujunduses teadlikult täielikku tsentraalset paigutust, et astuda vastu ruudu terviklikule
geomeetriale ja tekitada haaravam disain.
Lisaks peab hiljem olema võimalik kohandada
ruutu paigutatud kujundust ümber reklaammaterjalide jaoks, mis on tihti ristkülikukujulised ja kus silm liigub rõhtpaigutusel küljelt
küljele või püstpaigutusel üles-alla. See nõuab
sama kujunduse ümberpaigutamist nii, et kompositsioon töötaks kolmes eri formaadis. Seda
teades vajab albumikaane kujundamine rohkem ettemõtlemist ja planeerimist kui minu
teised teosed.

Laura Juno – Laura Juno
(Neat Beat, 2021)

■■■■■

suurepärane

■■■■□
väga hea

Kas sul on selles vallas ka erilisi lemmikuid?
Storm Thorgerson on üks nimi, mis meelde
tuleb, sest ta suutis visualiseerida graafilise
disainerina kujundlikku mõtlemist.

■■■□□

Mis muusikale või artistile sooviksid ise
albumikaane teha?
Eesti artistidest sooviksin kindlasti teha koostööd Rita Rayga. Eestist väljaspool Björk või
Garbage.
Küsis Mariliis Mõttus

■□□□□

hea

■■□□□

mittemidagiütlev
halb

Ausalt öeldes ei tea ma ühtki teist produtsenti, kes
avaldaks sama artistinime alt niivõrd seinast seina
loomingut. Kui panna värske plaadi „EIGHT” kõrvale
näiteks kümme aastat tagasi ilmunud „Antenna of
Tallinn”, siis ei saa kuidagi öelda, et Bert on astunud
väikese sammu seniselt kursilt kõrvale, vaid ta on ikka
täie hooga vastassuunda põrutanud.
Troopilistest rütmidest läbiimbunud helge ja suvine
tantsubiit on asendunud mahlaka, kuid vabalt põrgu
eeskotta sobiva deemonliku techno-ollusega. Üks on
aga samaks jäänud: Bert on üks Eesti parimaid produtsente, tema käekiri on rikkalik ja enneolematult
nüansirohke, isegi arvestades, et antud juhul teeb
ta (vähemalt pealtnäha!) rõhutatult lihtsakoelist nn
angaari-techno’t. Põhjalikumal kuulamisel aga selgub,
et neist jõulistest rütmidest moodustub vaid laiem
raamistik, kuhu Bert On Beats paigutab isegi ambientliku ja jutustava autorielektroonika, milles on elemente techno’st, industrial’ist ja nüüdisaegsest klassikalisest muusikast.
Kuigi olen juba korduvalt üsna meelevaldselt väitnud,
et „EIGHT” on techno-album, siis mida lugu edasi, seda
enam hakkan oma väites tegelikult kahtlema. Kui üldse, siis on Bert On Beats võtnud aluseks vaid žanri
n-ö välise kesta, teda ei huvita tüüpilised klišeed, vaid
kõigest see tähendusruum, mis selle muusikaga kaasas käib. Seega võib isegi öelda, et Bert otsekui taltsutab techno ja sunnib seda käituma täpselt nii, nagu
talle parasjagu meeldib. Enesekindel lähenemine, mis
töötab sada protsenti.
Huvitav, kas lähiajal loodab Bert On Beats jõuda
numbrialbumitega nulli välja? See teeks rõõmu, sest
järelikult jagub seda materjali veel pikaks ajaks.

Ans. Andur – Uus palav
päev
(Agrosound, 2021)

■■■■■
Janek Murdi kauamängiv viib viivukeseks maailma, kus
leidub pehmet põhjamaist kargust, raskuse lendlevat
kergust ja pindmise koore sügavust. Õigemini peitub
muusikas üksteisest erinevate koosluste sobivus.
Lugude pealkirjad on palindroomid ehk tähti mõlemat pidi lugedes moodustub nendest sama sõna. Või
siis sama hääldus, sest vaevalt „BALILAB” eesti keeles midagi tähendab. Pigem kaldub see ilmarlaabanlikult meelikõditavasse kõlaluulesse. Murdi loodu pole
albumil küll nii abstraktne, kuid kõditatud saab kuulaja küll. Kõrvu kandub klassikalise muusika voolavam
külg indie-popilikus unistavuses, kust kooruvad välja ka
vokaalsed üllatused ja ühtesulamised.
„VIIV” viib eelkõige kodumaiste helide radadele, millele on omane teatud ksülofonilik sillerdamine, flöödilik kergus, viiulite dramaatilisus, koorilik ühtelaulmise
ja -kuulumise tunne. Helgemate nootidega kostitatud
lood ei kaota samas sügavust. Kui mõni tiliseb rohkem kui teine, siis järgmine võib tuua tervele paletile
juurde uue kihi elektroonilisel, vokaalsel või mõnel
muul moel.
Kuigi Murd ei lähtunud albumit neli aastat luues
konkreetsest teemast, kõlab see terviklikult. Kohe nii
terviklikult, et osati tundub, nagu kuulaks LP asemel
kontserti. Silme ette kangastusid stseenid filmidest,
mida pole veel olnud, kuid millele sobiks taustaks
kajama „MODOM”, „URUGURU”, „KIRIK” või mõni
muu pala albumilt. Stseenid, kus langeb suure tuule
käes jõele hiliskevadisi kirsiõisi või öisel laial lagendikul kargeid lumehelbeid.
„VIIV” on album pimeduse raviks. Kui mõelda võimalikele seisunditele, mis tekivad seda kauamängivat
kuulates, siis nendeks on kohalolu, maandatus, rahulolu. Album, mis tekitab tunde, et oled kodus, isegi kui
sa seda pole.

Kuulas Mari Pihl
Paide indie-pundi Ans. Anduri puhul on tegu juba väikestviisi vanameistritega. Vananemise märke ilmutavad nad vähe, aga arenevad muudkui meisterlikumaks.
Võiks öelda, et see plaat annab arvukatest mõjutustest sünteesitud universaalse, ent jätkuvalt isikupärase kõlaga välja isegi peaaegu staadioniroki mõõdu.
Anduri laulusõnade muhedus ja loojutustamise jaburhea tase ei vea alt ka seekord. Läbitakse kõik dimensioonid, nii veealused („Veealune maailm”) kui ka pilvepealsed („Kassiopeia”), sügatakse paranormaalsustele aldist närvi („Kõrge taevas”). Sina-vorm lisab mitmemõttelisuse kihte, nt laiendagem lugu „Mu keha on
mind reetnud” aegunud paarisuhtele, „Kassiopeiat”
armumise müstilisusele. Rõõmujudinad toob delikaatne täishäälikumäng laulus „Metsateel”, mis manab
pähe musavideoks sobilikke stsenaariume.
Anduri trumpäss sellel albumil on nupukas mitmehäälsus. Seda kinnitab juba „Senjooride bänd”, thebeachboyslik „Mu keha on mind reetnud” jt. Esimest
korda märkan Madis Aesma (Tursk) muidu sirgjoonelises vokaalis professionaalsemaid kõlavärve-värelusi.
Aga annan krediiti ka Mihkel Kirsile (Foto) kõrgema
iseloomuliku hääle sissetoomise eest.
Vanameistritaseme küsimus seisneb sageli ka selles,
kuidas püsida värske ja ilma punnitamata aastatega
oma asja tehes mitte kopitama minna. Õrn punnitamise kahtlus tekib „Kassiopeias”, kus meloodia liigub
pinevalt siia-sinna, otsib paiguti armsa kohmakusega
lahendust nagu vanas heas Nokia ussimängus, leiab
lõpuks iva (meenub W. Bloodi „Andromeda”) ja jääb
läbimõeldud arranžeeringul mõnusalt sõudma.
Niisiis ei ole „Uus palav päev” seisva õhuga leitsak,
vaid mõõdukate briisidega parajalt seikluslik matkapäev.

KE S KKO N D

KESKKOND

Luges Kertu Birgit Anton

„Praeguse põlvkonnaga ei ole enam midagi teha, aga
järgmine põlvkond on teistmoodi, nendega hakkavad
asjad muutuma.” Nende sõnadega pannakse noorte
õlule sageli kogu lootus ja ootus, et just nemad päästaksid maailma keskkonnakriisidest. Kuna olen parasjagu selle põlvkonna liige, kellele taoline vastutus pannakse, siis vaidlen vastu. Noored ei suuda maailma
päästa, kui varasemad põlvkonnad sellele aktiivselt
vastu töötavad. Koolisüsteem, kus teadmisi antakse
edasi tükikestena ja keskkonnakriisidest ei räägita, on
osa sellest vastutegevusest. Haridus ja kasvatus kui
inimeste kujundamise ning ühiskonnakorra (taas)loomise vahendid võivad aga olla ka lootuse allikaks, nagu
kirjutab kasvatusteaduste professor Veli-Matti Värri.

KASVATUSE VARJATUD EELDUSED
Veli-Matti Värri arutlus on kannustatud kolmest mõttest: loodus meie ümber on kriisis, mis ohustab ka meid,
inimesi; lõpmatu kasv ei saa jätkuda; järjest keerulisem tehnoloogia ei lahenda kumbagi neist probleemidest. Inimühiskonna püsimajäämise võimaldamiseks
peab ta vajalikuks kasvatuse põhjalikku ümberkujundamist, et järgmised põlvkonnad ei käituks nii hävitavalt kui praegused. Selleks tuleb kasvatusel – ja ühiskonnal tervikuna – öelda lahti lakkamatu progressi
illusioonist ja inimese kõikvõimsusest ning hakata õpetama nende asemel vastutusvõimet ja seoKasvatusega tuleb arendada tust loodusega.
empaatiat, vastutusvõimet ja
Veli-Matti Värri suunab lugeja
arusaama sellest, kuidas inimene pilgu praeguse ühiskonnakorralon tihedalt seotud mitteinimliku duse struktuursetele, ent teadloodusega. vustamata eeldustele, mis hoiavad alal tänapäevast läänelikku
eluviisi. Üks selline oluline eeldus
on, et nafta on soodne ja seda on
küllaldaselt, et tagatud oleks turvalisus, kiire reisimine
ja muud tänapäevase elustiili komponendid, kuigi me ei
mõtle selle vajalikkusele iga päev (lk 122). Soodsa nafta
olemasolu tugev seos kasvatusega võib küll tunduda
ootamatu, aga tegelikult on see loogiline: kui nafta
ei oleks lihtsasti kättesaadav, tarbiks kogu ühiskond
vähem ja väärtushoiakud oleksid teistsugused. Siis
ei oleks ka kasvatuse eesmärk
koolitada inimestest võimalikult
konkurentsivõimelisi tootjaid ja
Iha ja selle juhtima õppimine on rohkelt tarbivaid indiviide. TaoVärri sõnul ökoloogilises kasvatuses liste eelduste teadvustamine on
kesksel kohal. lähtekoht, millele Värri püstitab
jätkusuutliku kasvatuse.
Kuna arusaama, et meie ühiskonna tänapäevane eluviis on jätkusuutmatu, ei ole veel laialdaselt omaks võetud ja
autor seda seisukohta raamatus ei selgita, tasub lugemisega paralleelselt tutvuda ka parima saadaoleva
keskkonnateadmusega. Head allikad on näiteks IPCC
raportid kliimakriiside kohta ja IPBESi ülevaated elurikkuse eluohtlikust seisust. Ainult siis, kui tunnistada
Lääne ühiskonna praeguse eluviisi jätkusuutmatust,
on võimalik mõista nende sügavate muutuste vajalikkust, mida Veli-Matti Värri kirjeldab.

NEOLIBERALISM ON TUNGINUD
KASVATUSSE
Kertu Birgit Anton püüab
teha nii, et võimalikult paljud
saaksid Maal elada võimalikult hästi võimalikult kaua.
Hiljuti hakkas ta selle tarbeks
õigust õppima.

Kasvatusega antakse uuele põlvkonnale edasi kehtivaid
väärtusi ja maailmakorda ning samal ajal püütakse neid
võimestada väljakutsetega võimalikult hästi hakkama
saama. Värri käsitleb kasvatust laialt. Ta arvestab selle
hulka koolid, lasteaiad ja ülikoolid, aga ka mängutoad ja
muud asutused, mis noori kujundavad. Ta toob näiteks
ühe mängutoa, mille sisustusega jäljendati tõetruult

täiskasvanute baari, kutsudes
lapsi juba varakult praeguse täiskasvanute maailma pakutavaid
naudinguid tarbima. „Enne kasutati lapstööjõudu, nüüd manipuleeritakse juba väikeste lastega,
et muuta neid tarbijateks.” (lk
147) Kuna just kasvatus on see,
millega kujundatakse uut põlvkonda, argumenteerib Värri, et
kasvatuse erilisust tuleb kaitsta
neoliberaalsetele majanduslikele
eesmärkidele allutamise eest.
Kasvatusega tuleb arendada
hoopis empaatiat, vastutusvõimet ja arusaama sellest, kuidas
inimene on tihedalt seotud mitteinimliku loodusega. Selleks
peavad kasvatajad ehk vanemad
põlvkonnad iseenda hoiakuid ja
käitumist ümber kujundama –
ütlema lahti progressi illusioonist
ja võtma omaks looduse väärtustamise. Seda, kuidas sinna jõuda, Värri aga ei selgita.
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SOOLINE LÕHE KESKKONNAHOIUS
Tänapäeva tarbimisühiskonnas
püütakse võimaldada inimestele aina rohkem naudinguid, mille hinnaks on peaaegu alati looduse hävitamine. Enne tööstusrevolutsiooni võidukäiku oli
kohesest naudingust tähtsam
VELI-MATTI VÄRRI „KASVATUS ÖKOKRIISI AJASTUL”
naudingu edasilükkamine ja rasTÕLKINUD MARIA-MAGDALENA JÜRVETSON,
keteks aegadeks säästmine. Just
TOIMETANUD KATRIN HALLAS
see võib olla inimtegevuse kanTALLINNA ÜLIKOOLI KIRJASTUS, 2021 / 256 LK
dev element, mis on lubanud inimühiskonnal tänapäevani kesta
(lk 98). Iha ja selle juhtima õppimine on Värri sõnul ökoloogilises kasvatuses kesksel kohal.
Jätkusuutlikult toimimiseks tuleb lastele uuesti õpetada, kuidas iga oma soovi mitte oskust. Ilma selleta on autoriga keeruline sammu pikohe täita, sest nagu on öelnud Mahatma Gandhi: dada. Vajalike eelteadmiste kõrge tase ja autori kee„Maa pakub piisavalt palju, et rahuldada iga inimese rukas väljendusviis peletavad suure osa potentsiaalvajadused, aga mitte iga inimese ahnust.”
setest lugejatest ilmselt eemale. Kasvatuse üle ainult
Empaatia ja vastutus on võimed, mida tuleb Värri kitsas ringis arutlemisest jääb aga maailma muutmihinnangul kultiveerida kõigis lastes, et ühiskonnal oleks seks väheks.
võimalik toimida kestlikult. Praktilise rakendatavuse
„Kasvatust ökokriisi ajastul” tuleks täiendada argihuvides tuleks panna tähele tõika, et Lääne ühiskond elule lähemal seisvate teostega jätkusuutliku kasvatuon sooline (gendered). Tegevused ja hoiakud meie se teemal. Lisaks süvatasandil kasvatuse üle arutleümber, sealhulgas pisikesed sammud, nagu poodi rii- misele on vaja kirjandust, mis oleks õpetajatele, vanedest koti kaasavõtmine, või suurema mõjuga teod, matele ja noorsootöötajatele praktilisema väärtusenagu kaastunde näitamine, veganlus või otsus mitte ga, kui nad püüavad kujundada koolitundide ja argisünnitada, kannavad soolist värvingut. Samade tegu- vestlustega kestlikult tegutsevaid inimesi. Värri teos
de eest pälvivad naised ühiskonnas vaikiva tunnustu- on nagu viit tee alguses, mis näitab, millises suunas
se, mehed satuvad aga halvakspanu osaliseks või vastu- tuleks edasi liikuda, et nende praktiliste suunisteni
pidi. Hoolimist – keskkonnast, loomadest, tulevikust – jõuda.
„Kasvatus ökokriisi ajastul” käsitleb kasvatust tasannähakse ühiskonnas pigem millegi naiselikuna, mistõttu naised käituvad keskmiselt hoolivamalt. Kuidas dil, mis eelneb jätkusuutliku kasvatuse konkreetsete
aga teha nii, et kõik ühiskonnaliikmed saaksid olla eesmärkide kujundamisele. Veli-Matti Värri ei aruta
empaatilised ja vastutustundlikud, nagu on tarvis jät- selle üle, kuidas ökoloogilist kasvatust ühiskonnas
laiemalt juurutada või kuidas teha seda kiiresti. ,,Maakusuutliku ühiskonna toimimiseks?
ilma muutmine nõuab kannatlikkust ja ootamist, kuid
VAJA ON KA PRAKTILISEMAID KÄSITLUSI
ka radikaalsust ja vooruslikke, julgeid indiviide eesVärri teosel on oht jääda pidama süvitsi jätkusuutlik- kujuks.” (lk 182) See võib küll tunduda hirmutav ja
kuse ja/või pedagoogika üle mõtlevate inimeste kitsas- keeruline, aga kui avardada enda kujutlusvõimet ja
se ringkonda, sest raamatus esitatud ideede mõist- uskuda sellesse, mis on inimeses parim, on võimalik
miseks on vaja märkimisväärset filosoofiaalast kirja- hakata teistmoodi tegutsema.
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KUIDAS KASVATADA INIMESI,
KES PÄÄSTAKSID MAAILMA?

Prantsuse keele kursused
oma ala tähtedelt: ife.ee
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“PILKUPÜÜDEV, PUUDUTAV JA OLULINE FILM”

07.01.

27.01.

FOTO

Suur Rahvusraamatukogu on mõneks ajaks suletud,
kuid 7. jaanuaril kell 15 avatakse uues asukohas (Narva
maantee 11) pidulikult RaRa väike maja! Eeskava on
mitmekesine ja mõeldud on eri vanusegruppide peale:
saab meisterdada eksliibriseid ja järjehoidjaid, osaleda
viktoriinides, lahendada nuputamisülesandeid, tutvuda
hoone ajalooga, aga muidugi kuulata ka autoreid, sest
kell 16–17 arutavad elu- ning loominguküsimusi Brigitta
Davidjants ja fs. Õhtu päädib Lauri Saatpalu ja Peeter
Rebase kontserdiga. Uuri asja: nlib.ee

Fotografiska Tallinn kutsub 27. jaanuaril algusega kell
20 suurejoonelisele kontserdile, mille peakülaliseks
on briti muusika silmapaistev eksperimenteerija,
laulukirjutaja ja vokalist Ghostpoet (kodanikunimega
Obaro Ejimiwe). Lisaks saab näha ja kuulda kohalikku
duot, mis koosneb Anna Kaneelinast ja Erki Pärnojast.
Kohtade arv on piiratud, tasub kiirustada: fienta.com/
et/ghostpoet-uk-27-01-fotografiska-tallinn

Kuni 23. jaanuarini on Tallinnas Juhan Kuusi dokfoto
keskuses üleval näitus „Inimest peegeldades. Robert
Capa ja Ungari meistrid Brassaï, Kertész, MoholyNagy, Munkácsi”, mis on valminud koostöös Liszti
Instituudiga ning mille fookuses on vast kuulsaima ungari päritolu fotokunstniku Robert Capa tööd. Aga
lisaks talle näeme veel nelja kunstniku teoseid nii elu
öö- kui ka päevapoolelt. Ehk valgustab just see väljapanek Ungari fotofenomeni. Kuraatorid Kristel Laur
ja Toomas Järvet. Info: dokfoto.ee

VÄIKE RAHVUSRAAMATUKOGU

ANDREI LIIMETS

08.01.

GHOSTPOET FOTOGRAFISKAS

28.01.

NII SEE ALGAB

BOWIE NIGHT TERMINALIS
David Bowie sünnipäev langeb sel aastal laupäevale,
mis annab võimaluse tähistada seda eriti väärikalt. Nii
kutsubki Terminal Records&Bar 8. jaanuaril Telliskivvi varasele peole. Kell 18 läheb suurele ekraanile
Nicolas Roegi eksperimentaalne ulmefilm „The Man
Who Fell to Earth”, mille peaosast leiab päevakangelase, sealt edasi, vahemikus 20–23 paitab aga kõrva
Bowie ja tema sõprade muusika kõigist ajastutest,
puldis bowieloog Sander Varusk. Info: facebook.com/
TerminalRecordsandBar

14.01.

28. jaanuaril esietendub Rakvere Teatri väikeses saalis
David Eldridge’i kirjutatud ning Tiina Mälbergi lavastatud „Algus”. Algus on selline: London. 2015. Sügis.
Öö. Laura (38) juures on just lõppenud soolaleivapidu.
Kõik on lahkunud. Danny (42) joob veel oma õlle lõpuni
ja… Mis edasi saab, see veel selgub. Osades Silja Miks
ja Andres Mähar (Vanemuine). Mängukava ja piletid:
rakvereteater.ee

28.–30.01.
VILJANDI TULED

KURJAM MAA ALL
Paladega „Mees, sa ei tea, kui kiiresti ma löön”, „Pohmakaga tööl” jne radikaalselt tuntuks saanud punkansambel Kurjam koguneb 14. jaanuaril kell 21 Emajõe Ateena keldribaaris Underground. Plaan on kohe
aasta alguses „panna kuul rauda” ja anda üks soliidne
kontsert. Info, piletite eelmüük jne: facebook.com/
kurjamband

Visuaalkunstifestival Viljandi Tuled küsib: kas tuled?
Kui jah, siis broneeri selleks kalendris 28.–30. jaanuar.
Installatsioonid kujutavad endast kooslust multimeediast, kunstist, helist ja valgusest. Valguskunstnikest
osalevad näiteks Rene Liivamägi, Kärt Karro ja Ivar
Piterskihh, aga kohal on ikka ka rühmitused Ajuokse,
TEMA ja Lemoot Kompanii ning videokunstnik Emer
Värk ja tantsukunstnik Joonas Tagel. Väärikas tervikkava: viljandituled.ee

UNGARI MEISTRID

KUNST

KIRKAD JA PÕHJAMAISED
Tallinna Kunstihoone näitusel „… ja teised valguse
varjundid” kohtuvad maalikunstnik Kristi Kongi (snd
1985) ja fotokunstnik Krista Mölder (snd 1972). Mõlema loomingus on eriline koht värvil, ehkki üks eelistab ebamaiselt kirkaid, teine põhjamaiselt sombuseid
toone – nõnda moodustavad nende tööd kummalise
koosluse. Kuraator Siim Preiman. Teave: kunstihoone.ee

TEATER
TÄHTEDE ALL

Lauri Lagle lavastus „Tähtede all” Von Krahli Teatris
küsib, mis on see igatsus, mis meid kõiki ühendab? Mis
on see unistus, mis meid üksteisest eristab? Kas on
olemas elu väljaspool teisi ja kus on tema, keda ma…?
Laval on teiste seas sombreero, järsk karjatus, kohvimasin, päikeseprillid (ilma peegelklaasideta), käed,
nuuksuv mees, eurolauliku vuntsid, ohutu kamraadlus, heleroheline barett, vaidlus, opakas monoloog,
armastus, matused, tikk suunurgas ja üks poose tüüp.
Osades Ingmar Jõela, Rasmus Kaljujärv, Rea Lest,
Jörgen Liik, Katariina Tamm, Markus Truup, Marika
Vaarik. Järgmised etendused 22., 25. ja 26. jaanuaril.
Uuri: vonkrahl.ee

Kurjam. Foto: Marko Mumm

16./30.01.
Veel kuni 22. jaanuarini on
neil, kes pole seni jõudnud, võimalik väisata Tanja
Muravskaja isikunäitust
„Abstraktne aed” Tartus
Kogo galeriis. Varem tihti
poliitilisi ja sotsiaalseid küsimusi käsitlenud kunstnik
pöördub siin polariseerunud ühiskonna kontekstis
ootamatult abstraktsete
teemade poole.
Info: kogogallery.ee

MINU NARVA / МОЯ НАРВА
16. jaanuaril kell 17 ning 30. jaanuaril kell 12 ja 17 saab
Vaba Lava Narva teatrikeskuses näha „Minu Narva /
Моя Нарва” etendusi eesti ja vene keeles. Tegemist
on kogukonnateatriga narvakatelt narvakatele, kus
kõlavad praeguste inimeste lood. Lavastuse kandvaks
jõuks on harrastustrupp MART ja eri eas linnakodanikud. Nad jutustavad linnast, kus nad on üles kasvanud, kus nad elavad ja mida nad armastavad. Idee
autor ja projektijuht Liia Kanemägi, lavastaja Katrin
Nielsen, dramaturgid Katrin Nielsen ja Piret Jaaks,
video- ja helikujundaja Meelis Muhu. Lähem teave:
vabalava.ee/vaba-lava/vaba-lava-narva

LUUL(E)

EESTI KEELE KÕLA
Harilikult ikka raamatute väljaandmisega tegelev kirjastus LUUL üllitas möödunud aasta lõpus oma esimese LP „ETNO-TONTE. Eesti keele kõla”. Kuuleme oma loomingut esitamas poeete Ilmar Laabanit,
Andres Ehinit, Paul-Eerik Rummot, Kätlin Kaldmaad,
Asko Künnapit, Jürgen Roostet, Roomet Jakapit ning
Jaan Malinit ehk Luulurit. Plaadil kajab ka üks lühike
regilaul aastast 1937, mille esitab Marie Sepp. Nõutada väikepoodidest Puänt ja Biblioteek või järgida
suuniseid kirjastuse LUUL Facebooki lehelt.

KEEL

„Tähtede all”. Foto: press

KEELETOIMETAMISTALGUD
Kas ka sulle käib hullult närvidele, kui eestikeelses Vikipeedias ringi kolades satub ette mõni iseäranis kehva
keelega artikkel? Vaatad, et sisul pole nagu viga, aga
ühtegi koma pole või kui ongi, siis täiesti valedes kohtades? Vähem hala, rohkem abi! Kusjuures 14. märtsini
saab vikiartiklite keeletoimetamise eest lausa auhindu pälvida. Info ja tingimused: et.wikipedia.org/wiki/
Vikipeedia:Keeletoimetamistalgud

