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Mats Kuuskemaa töötab diplomaadina Eesti suursaatkonnas 
Indias. Varem on ta töötanud välisministeeriumis ning briti suurima 
tööandjate esindusorganisatsiooni CbI brüsseli esinduses. Mats 
on õppinud politoloogiat ja majandust bathi ülikoolis. Välispoliitika 
kõrval hoiab ta aktiivselt silma peal ka Eestis toimuval. Käesoleva 
Müürilehe arvamusküljel (lk 6–7) kirjutab Mats noorte valimisaktiiv-
susest ja statistilisest võimalusest lähiajal märgatavateks muutusteks 
Eesti poliitikas.

Sandra Saul on kirglik raamatulugeja, elu üle mõtiskleja ja tundlik 
natuur, kelle kodust kaasa saadud väärtused on segunenud rän-
nakutelt leituga. Seda kõrgemalt hindab ta paiksust ja süvenemist. 
Sandrale meeldib kirjutada ning juba noorelt saatis ta vanaemale 
pikki kirju ning võttis meeleldi ette koolikirjandeid. Nüüd kirjutab 
ta sahtlisse jutte ja ajakirjadele kogemuslugusid. Laiast maailmast 
kodumaale naasnud Sandra mõtteid ja tähelepanekuid seoses kääride-
ga linna- ja maaelu vahel saab lugeda rubriigist „Kosmopoliit” (lk 7).

Gert Siniloo õpib Tartu Ülikoolis bakalaureuseastme teisel kursu-
sel riigiteadusi. Poliitika vastu hakkas ta huvi tundma juba algklassi-
des ning luuletuste asemel õppis pähe tollaste ministrite nimesid. 
Tõsisem huvi tekkis gümnaasiumis, mis sellest ajast peale on aina 
süvenenud. Gerdi arvates on poliitika kõikjal, ka seal, kust me seda 
esmapilgul otsidagi ei oska. Kindlasti leidub seda raamatukogus, 
kohvikutes ja ujulas, kust ka Gerdi enamiku ajast leida võib. 

Madli Kullaste õpib Tartu Ülikoolis viimaseid kuid ajakirjandust. 
Ta on geneetiline kommunist ning endine sots. Igapäevaelus käitub 
nagu infolembene käsn ja on pidevalt üllatunud. Madlile meeldi-
vad ajalehetahm, äriregister ja vareenikud. Gert ja Madli esitasid 
eelolevatel valimistel kandideerivatele noorpoliitikutele ebamugavaid 
küsimusi. Intervjuud kaheksa uuendusmeelse tegijaga kohalikul 
poliitareenil avaldame veebruarikuu jooksul Müürilehe veebiväljaandes. 
Sissejuhatused nendele leiab aga lehekülgedelt 10–11.

Jaan Škerin on Tallinnas resideeruv tartlane ja tööprotsessi 
armastav joonistaja, kellele meeldib end väljendada ka graafika 
ja muude meediumite kaudu. Ta on lõpetanud Tartu Kunstikooli 
dekoraator-stilistina ja õpib praegu EKAs ehtekunsti. Jaan visandas 
Müürilehe palvel eespool mainitud noorpoliitikutest intervjuude ilmesta-
miseks vaba käega karikatuurid. Vaata samuti lk 10–11.

Janno Toots on PR-konsultant, kelle esimene vinüül oli Modern 
Talkingi album, millele lisandusid hiljem uuemadki tuuled. Ligi 
veerandsada aastat elektroonilise muusika käekäiku jälginud Janno 
peab temaatilist blogi Terminal 313. Tema muusikamaitse ulatub 
neenetsi metsalauludest Chicago house’i ja Frankfurdi vana kooli 
hardcore techno’ni ning erilist vaimset sidet tunneb ta Detroiti ja 
Underground Resistance’iga. Vaata lisaks: terminal313.net

Norman Kuusik on lõpetanud Tartu Ülikooli bakalaureuseõppe 
inglise keele ja kirjanduse ning magistriõppe tõlkeõpetuse erialal. 
Praegu töötab ta Tartu Ülikoolis suulise tõlke õppejõuna ja müüb 
Tallinnas kommi. Vabal ajal õpib erinevaid võõrkeeli, kuidas juhtub. 
Normani kirjutised leiab blogist minemisel.blogspot.com. Janno ja 
Norman kuulasid ja arvustasid muusikakülgede jaoks plaate Tolmu-
nud Mesipuu „Tõhus toimeaine kvaliteetne õhtu kahele” ning Mischa 
Pavlovski „Kapitel”. Vt lk 26–27.

Ivar Murd on maakeral eksisteerinud 8908 päeva. Ta lõpetas New 
Jersey Fairleigh Dickinsoni ülikooli kino erialal režii suunaga magna 
cum laude. Praegu elab ta NYCs, loob dokke ja igasuguseid asju. 
Hindab märga huumorit. Liina-Mai Püüa on maakeral eksisteeri-
nud 9137 päeva. Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkooli rõivaste 
tehnilise disaini eriala ja on spetsialiseerunud konstrueerimisele. 
Praegu on Liina-Mai praktikal NYCs, teeb lõikeid ja tootearendust 
ettevõttes Werkstatt. Hindab kuiva huumorit. Ivar ja Liina-Mai ei 
anna armu ETV seriaalile „Õnne 13” ning kommenteerivad nooruslikult 
halastamatu ja subjektiivse pilguga legendaarse sarja 1. hooaega (lk 30).

Paul Raud huvitub kirjandusest, filosoofiast ja ajaloost ning  
peatoimetab kultuuriblogi Kaktus. Oluline on siinkohal märkida,  
et tegemist pole Kristjan Raua vennaga. Pauli lühiarvustuse Urmas 
Vadi jutukogu „Kuidas me kõik reas niimoodi läheme” kohta leiab 
leheküljelt 34.

Karmen Otu võib leida igapäevaselt vägesid juhatamas ja kohvi 
rüüpamas ühest väikesest Tartu kohvikust. Suviti teeb ta sedasama 
Uues Õues ning augustikuus UITab mööda Tartut. Vahepealsel 
ajal peidab ta end Supilinnas ja loeb teki all raamatuid. Karmen 
Otu intervjuud näitekirjaniku, lavastaja ja prosaisti Urmas Vadiga loe 
lehekülgedelt 12–13.

Helen Tammemäe  peatoimetaja   helen@muurileht.ee
Piret Karro  kunsti- ja teatritoimetaja  piret@muurileht.ee
Henri Kõiv  sotsiaaliatoimetaja  henri@muurileht.ee
Mariliis Mõttus  muusikatoimetaja   mariliis@muurileht.ee
Maarja Pärtna   kirjandustoimetaja  maarja@muurileht.ee
Emilie Toomela  filmitoimetaja   emilie@muurileht.ee

Triin Loosaar   moereporter   triinloosaar@muurileht.ee
Helena Läks   veebitoimetaja   helena@muurileht.ee
Pille Sepp  keeletoimetaja     pille@muurileht.ee
kujundus/küljendus Madis Katz  
fotograafid  Renee Altrov, Patrik Tamm, Tõnu Tunnel

KoLLEEgiuM: EVELIN ARUST, KAISA EICHE, INDREK GRIGOR, MARGUS KIIS, KEITI KLJAVIN, AHTO KÜLVET,  
MARTIN OJA, KRISTINA PAJU, JOONAS SILDRE , TRIIN TULGISTE, ANNA-LIISA UNT, bERK VAHER, VERONIKA VALK,  
KEIU VIRRO, MART ZIRNASK ∙ VäLjAAndjA: MTÜ TARTU KULTUURITEHAS ∙ ToETAjAd: TARTU LINN,  
TARTU KULTUURKAPITAL, EESTI KULTUURKAPITAL ∙ TRüKK: PRINTALL ∙ TiRAAž: 4500 

Jälgi Müürilehe tegemisi 
ka twitteris ja facebookis! 

 
reklaam@muurileht.ee
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Esikaanel muusikal „Savisaar”. Autor: Teater NO99

NAiSEd juhTmEdžuNgliS

Eelmisel aastal maandus mu postkas-
ti kiri, milles üks tütarlaps kurtis, et 
Müürilehe veergudel käsitletakse nii 
vähe naisartiste. Hakkasin vaikselt 
meie lehenumbreid läbi sirvima ning 
avastasin tõsiasja, et nii ongi. Mehed 
intervjuudes, mehed arvustatavate 
plaatide peal, mehed DJ-ankeedis ja 
rubriigis „Uus eesti biit”.

Kuigi õrnema sugupoole esindajate  
askeldamine juhtmedžunglis pole siin- 
mail enam ammu võõrkeha ega mõni 
viktoriaanliku kraega dogma, siis ra-
riteediks peaksin ma seda endiselt. 

Meil on küll oma suurepärased elektroonilise muusika alustalad Mari- 
Liis Rebane aka Vul Vulpes ja Maria Minerva, Helina Reinjärve kunsti 
ja muusika vahelisi piire kompav HAŠŠ, Kene Verniku eelmisel aastal 
ilmunud mõnusalt tumedates toonides soolokas, sellised frontwoman’id 
nagu Zebra Islandi Helina Risti, Holy Motorsi Eliann Tulve ja praeguseks 
tegevuse lõpetanud bändi Stella värvikas lauljatar Lotte Jürjendal, ning 
kes veel peosarja Love Pony residentide Marta Vaariku ning Katja Ad-
rikova reivivaid sette pole näinud, siis selleks oleks samuti viimane aeg, 

kuid asetades kohalikud naisartistid kaalukausile siinsete mees-DJde ja 
bändimeestega, vajuks meespool ilmselgelt läbi põranda. Ja ma ei usu, et 
naisartistidel vähem ideid oleks. Pigem ei olda nii agarad end promoma 
ning äkki valitseb neist mõne peas endiselt mõte, et piiride lõhkumine 
on rohkem meeste pärusmaa?

Ma ei ürita siinkohal väita, et meie skeenesse oleks vaja ropu suuga 
nihiliste, kes saabuks mehi paika panema või pressiks vinüüli enda verd 
ning kütaks superpoliitilist lüürikat, nagu tegi eelmise aasta ühe sõnakai-
ma USA feministliku bändi Perfect Pussy (mille neli ülejäänud liiget on 
muide feministlikke tõdesid pooldavad mehed) laulja Meredith Graves, 
kuid rohkem katsetamisvaimu ja julgust end barrikaadidele seada pole 
kellelgi mööda külgi maha jooksnud.

Meie seekordsete muusikakülgede peakangelanna Maria Minerva on 
üks suurepärane näide sellest, kuidas sooliste piirangute kookonist tar-
galt välja ronida. Ta kulgeb intelligentses žanriteüleses atmosfääris, loeb 
praegu miksimise käsiraamatut, mis läheneb sisult füüsikale, märgib, 
kui oluline on tema jaoks totaalne iseseisvus, ja tunnistab, et on olnud 
oma viimasel albumil „Histrionic” mõjutatud sellest, kuidas naised pide-
valt rahulolematusega tegelema peavad (ja me ei räägi siinkohal sellest 
klišeeks muutunud mustade sokkide koristamisest). 

Nii et, davai, kohalikud kapi-Grimesid, Tropic of Cancerid ja Ellen Al-
lienid, jääme teie debüüte ootama!

Mariliis Mõttus
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PiiSAKS MEiL VAid juLguST PiSuT  
SuuREMALT MõELdA

Kõik meie teadvustatud probleemid on meie endi mõis-
tuse konstrueeritud ja kui me usume, et need ongi välti-
matult olemas, kulub kogu meie aeg ainult nendesamade 
murede taastootmisele. Selleks et seda ei juhtuks, tuleks 
mõista, et igale olukorrale on lahendus, kui me suudame 
neile sissejuhatuseks ausalt otsa vaadata ning seejärel loo-
buda kõigest, mis neid kimbatuslikke olukordi ajendavad.

See seisneb peaasjalikult pidevalt ühtmoodi mõtlemisest 
või talitamisest loobumises – oma harjumuslikest mõtte- ja 
käitumismustritest mittesõltumises. See tähendab arengut 
enese pideva taasmõtestamise ja ümberorganiseerimise 
kaudu ning eeldab, et oleksime vabad, loovad ja rohkelt 
lugenud. Need on paraku väärtused, mille säilitamiseks või 
saavutamiseks tuleb õppida või võimaldada endal ümbrit-
sevast süsteemist aeg-ajalt välja astuda, et tekiks laiem pilk 
ja suutlikkus näha asju suuremas plaanis, mis aitaks kas või 
teoreetiliselt tunnistada, et peale meie eneste mõistuse 
loodud konstruktsioonide eksisteerivad veel mingid teist-
sugused arusaamad asjade olemusest.

Mul on kahju, et hoolimata viimasel ajal jutuks olnud nn 
suure narratiivi otsingust puudub enamikus eluvaldkonda-
des siiski selline suurelt mõtlemine või see vaibub niipea, 
kui valimised läbi saavad. Juhtivpoliitika tegeleb süstemaa-
tiliselt pigem väikeste tulekahjude kustutamise kui pikema- 
ajalise arengu planeerimisega. Ideed, millest räägitakse, 
on enamasti kulunud ja ambitsioonitud. Siiski on ka üksi- 
kuid erandeid ning mõned uued näod, kes on julgenud 
tõstatada nende valimiste eel teemasid, mida pole varem 
käsitletud. Ehk on see positiivne märk valmisolekust mõ-
nes kohas suunda muuta, sest poliitikud peegeldavad ju 
ennekõike ühiskonna läbilõiget. Eks seda näitavad valimis-
tulemused.

Murelikuks teeb aga see, et värskete ideedega tulevad va-
limiste eel lagedale peaasjalikult siiski üksikud kandidaadid, 
mitte erakonnad üksmeelselt ja tervikuna – erakondade 
mõttetalgud ei hõlma endas uute ideede arutamist, vaid 
seisnevad enamasti samade vanade ja kulunud hirmude 
taastootmises. Mul on tulnud eranditult kõikides erakon-
dades pettuda, kuna ikka ja jälle on kampaaniad ehitatud 
üles hirmu kultiveerimisele ning praktiliselt ükski neist pole 
seadnud eesmärgiks kõnelda sellest, mis Eestile pikema- 
ajaliselt kasuks võiks tulla.

Seetõttu võtsime kätte ja küsisime 101 meie arvates uuen-
dusmeelselt, aga ka selle lakkamatult samu mõtteid taas-
tootva süsteemi väliselt inimeselt, mis on nende ideed, mil-
le abil Eestit paremaks muuta. Järgmisel nädalal avaldame 
Müürilehe veebiväljaandes kõik need ettepanekud lootu-
ses, et ehk nopivad avatumad poliitikud osa nendest üles 
ja võime juba järgmiste valimiste eel ka mõne erakonna 
valimisplatvormilt sellest ettevõtmisest sündinud mõtteid 
avastada. Ühtlasi intervjueerisime kaheksat noort poliiti-
kut, kellel on potentsiaali küllaltki jäigastunud parteide sise- 
kliimas suunamuutusi ellu viia. Need veebruarikuu jook-
sul Müürilehe veebiväljaandes ilmuvad intervjuud juhatab 
sisse usutlus politoloog Ott Lumiga, mille leiad käesoleva 
lehenumbri sotsiaaliakülgedelt. Oleme Ott Lumiga selles 
osas ühte meelt, et Eesti poliitika vajab puhast lehekülge, 
struktuurseid muutusi. Seda hoolimata sellest, kas võimul 
jätkavad senised erakonnad või mängitakse kaardid kuidagi 
ümber.

Seetõttu ei peaks ma nende valimiste puhul niivõrd olu-
liseks seda, milles seisnevad juhtivate erakondade plaanid 
küllaltki marginaalselt erinevate eesmärkide elluviimisel, 
kuivõrd seda, kas ja kuidas on erakonnad valmis struktu-
reerima ümber Eesti poliitikat, et kodanikuühiskond ja osa-
lusdemokraatia ei oleks ainult sõnakõlksud, vaid reaalselt 
toimivad süsteemid. Eesti riigi väiksus annab meile võima-
luse olla piisavalt dünaamiline, et arvestada nii erinevate 
huvigruppide vajaduste ja maailmavaadete kui erialaspet-
sialistide arvamusega. See ei pruugi olla utoopia, kui me suu-
daksime sissejuhatuseks kollektiivselt mõtlema hakata, et 
need sihid on teostatavad.

Helen Tammemäe
peatoimetaja

vaadake kuis tuul
akordionist voolitud sõnadega
kaitseb meid seiskumast
päevadest õmmeldud kehas
mõte ei varise
kui sireleisse ulatuvad antennid
kui roobitseme välja
toomingalõhnalise hingeõhu
ja hoiustame otsmikusagaraist akvaariumeis
oma siseosutite õigust

õigus

veel võib ta lahest
diktüoneema puusalt
ohutult välja rutjuda

tallinna kilu
ühelööviline
kumilistlikus stiilis

päis ränikivist
lukknupp nimistrist
karniis vodevillist

pitseriga 
kuuskemaa
alleaa alleaa!

põrnbastionide
vollerdavad sülid
üle kihava kuki

kus viltkatuste 
harjastel
paepulbri urm
 
ja vimplites 
sillerdav 
žilett 

baltjuuga jaamas
kopli traadid
rida reas

turjalt
nikerd
ackerman

sapist moment 
dzigavertovlik raev
tinalembulaev

ja veel üks 
roosatud räim
šurnaaltunkes

# kuid kuid või aastaid ei ole muist asjust vana tallinna kaart kõneld

30. eluaasta
esmaspäev
täna õppisin 
millises seemnes peitub koriander
ja misasi on sealadina keel
ja ükskord sünnib Talsinki
niikuinii

30. eluaasta, esmaspäev

mõistuse monumentaalne monopol
kui kunnuslik bioloogiline tunnus
kui gooti katedraal
sirutumas üle heade mõtete linna 
sekka hakkide haljendav kisa
ikka üles ja üles
keerdub varakevadine tunnete tolm
ikka üles ja üles
kui afektiivsetest tuultest kantud emotsioon
kuni jõutakse tsikuraadi tippu
mille arhiivides konutavad üksildased askeedid
ja mõtlevad mõtlemise võimalikkusest
käes valge kinnas ja ühe teraga mõõk

kriitilise kriitika kriitika 
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Üks koht, kuhu ikka jälle pöördutakse, võib muuhulgas olla ka puuriit. 

Harilikult on selline riit laotud olevikku ja esindab vähe- või üldse mitte arenevat sündmustikku. Riit ise on 
klassikaline – umbes poolemeetrised halud, tihedalt teineteise kõrvale rivistatud, kuni paari meetri kõrguses 
laotises. Sellise olevikuriida moodustavad aktualiseerunud hetkede halud, millede hulk sõltub peaasjalikult 
ladujast. 

Sääraste riitade ääres seisatamine sobib ideaalselt näiteks vakatuseks. Ilmekalt teostatud vakatus kobestab 
hästi puhkepäevi, ja miks mitte ka mõnda toimekat tööpäeva. Vakatus alandab liigkõrget vererõhku ja  
mõjub soodsalt seedetraktile. Vakatust soovitatakse kõigile olenemata east või soost.

oleviku puuriit
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Vältida kindlasti ülipikki jutustavaid pealkirju

LÜHIKESTE PUHUL - kui mõni tekst on lühem, võib teine 
pikem olla. Kogu lühikeste juppide maht kokku on 4̌100 tm.
(Lisaks pealkirjad). 
SUURTE PUHUL - on lugu veidi keerulisem, kuna kuhugi 
peab mahtuma pilt. Pildi suurusega mängides on võimalik 
pikkuseid varieerida. Nelja teksti summa võiks siiski olla 
mitte enam kui 5000tm (lIsaks pealkirjad).

Freedom
 Fries. Kaader film

ist „Cler ks”



VON KRAHLI „bUDAPEST” annab taas võimaluse meele-
oluka Ungari külastamiseks, sest veebruaris toimuvad lavas-
tuse lisaetendused. Erki Laur, Tiina Tauraite, Taavi Eelmaa 
ja Juhan Ulfsak moodustavad üheskoos mustkunstnikegrupi 
budapest 1951 ja kutsuvad pealtvaatajaid poolmaagilisse ret-
rostiilis aegruumi, Valge Ingli kohvikusse Pesti poolel Doo-
nau idakaldal. Lisaetendusi saab vaadata 9., 11., 16., 22., ja 
26. veebruaril kell 19.00.

: 5

U
U

D
ISED

M
ar

k 
Ra

id
pe

re
. I

o 
(1

99
7)

 F
ot

o: 
Ee

st
i K

un
st

im
uu

se
um

TARTu ELEKTRiTEATER näiTAB Kodu- 
MAiSE fiLMiKunSTi VäRSKEid PäRLEid

Vabariigi 97. aastapäeva eel tuleb Eesti filmitööstusest häid 
filme nagu Vändrast saelaudu. Korralik tööinimene ei jõua 
neid äragi vaadata või piilub väsinud olekuga ja pooleldi tuk-
kudes pärast „AKd” telerist. Selleks et seda viga parandada, 
näitab Tartu Elektriteater 24. veebruaril järjest lausa kolme 
kodumaist filmipärli, mida saab näha ilusalt suurelt ekraanilt 
kaasmaalastega samas rütmis naeruturtsakaid puristades 
või häbelikult pisaraid peites. See on kinopäev kõigile neile, 
kes keset töönädalat neid filme kinno vaatama ei jõudnud, 
või neile, kes tahavad oma silmaga kaeda, mille eest meid 
ikkagi Oscari lõppvooru kutsuti.

Alustuseks on kell 16.00 kavas Martti Helde siiras ja süda- 
messe minev lugu küüditamisest ja armastusest ehk „Risttuu-
les”. Seejärel jätkab kell 18.00 „Mandariinid”, mida mäletatak-
se ilmselt mõnda aega peamiselt kui Eesti Oscari kandidaati,  

ning õhtu lõpetab kell 20.00 Elmo Nügane-
ni värske sõjaeepos „1944”, mis 

manab ekraanile traagilise  
pildi eestlastest ka-

hel pool rinde-
joont.

KuMuS AVATAKSE näiTuS KAASAEgSEST 
gooTiKAST

Kumus avatakse 20. veebruaril Eha Komissarovi ja Kati Ilvese 
kureeritud näitus „Surm ja ilu. Gootika kaasaegses kunstis 
ja visuaalkultuuris”. Näitusel on üleval nii Eesti kui maailma 
mastaabis kõnekad kunstnikud, kes tegelevad foto- ja video-
teoste, maalide ning kostüümide kaudu süngete teemadega, 
nagu surm, mutatsioon ja vägivald, ent esitlevad neid gro-
teskselt esteetilises võtmes.

Väljapanekud varieeruvad stiliseeritud maailmalõpufantaa-
siatest (AES+F, Tobias bernstrup) 1990ndate groteskihõn-
gulise eesti moefoto (DeStudio) või ebamugava esteetikani 
(Toomas Volkmann, Ene-Liis Semper), jõudes puhtrealistli-
ku või fiktiivse õõvani (Toomas Kalve, Anton Vill).

Näitusel on üleval ka maailmakuulus kunstnik Gottfried 
Helnwein, keda eksponeeritakse Eestis esimest korda. Heln- 
wein ühendab oma fotodes ja maalides horror’it ning vägi-
valda glamuursete või popkultuuriga seotud narratiividega.

DeStudio, Ene-Liis Semperi ja Mark Raidpere teoseid võib 
lugeda eesti moe- ja reklaamfoto 
pinnal võrsunud kehakunsti klassi-
kaks, mis on üle pika aja jälle näi-
tusesaali jõudnud.

Tööd näitusel pole seotud gooti-
kaga ainult visuaalselt – Helnweini 
lossis Iirimaal abiellusid Dita Von 
Teese ja Marilyn Manson, ning 
Winny Puhh, kelle esinemiskos-
tüümid ja lavaatribuutika näitusel 
väljas on, esindas Rick Owensi 
uut 2014. aasta kevadsuvist tervi-
segoodi (health goth – nagu goot, 
aga mustvalgetes tossudes) kol-
lektsiooni moeetendusel Pariisis.

Näitus on avatud 20. veebruarist 
kuni 10. maini.

KILOMEETER SKULPTUURI ootab 28. veebruarini töid 
käesoleva aasta vabaõhunäitusele, mis toimub 4.–26. juulini 
Võrus. Tänavu esitletakse näituse raames Läänemere piir-
konnast ja mujalt maailmast pärit kunstnike töid, mis suhes-
tuvad võõrustava linna ajaloo ja ajalooliste paikade, avaliku 
ruumi, looduse, linnaelanike ja näitusepaikade endiga. Näi-
tus pannakse kokku nii kuraatori Andreas Nilssoni visiooni 
järgi kutsutud kunstnike kui ka avaliku konkursi raames va-
litud töödest. Osalema on oodatud kõik kunstnikud, sõltu-
mata planeeritava töö materjalist, tehnikast, žanrist, stiilist 
või valdkonnast. Vaata lisateavet veebilehelt sculpture.ee.

TELLISKIVI TANTSUPIDU ärgitab eestlasi 13.–15. veebrua-
ril tantsima. Esimest korda korraldataval tantsupeol saab 
külastada ligi 20 tantsutundi, õpituba ja ühistantsimist. Tant-
supeo treenerid on valdavalt Eestist, aga puudust ei ole ka 
väliskülalistest. Enamik õpitubasid on tasulised ja pileteid on 
soovitatav soetada aegsasti. Lisaks õpitubadele toimuvad nii  
14. kui 15. veebruari õhtupoolikul Foody Alleni restoranis 
tasuta ühistantsimised, kus saab tantsida šoti ja eesti selts-
konnatantse ning ka salsat. Tantsima on oodatud kõik ehk 
oskuste ja kogemuste osas piiranguid ei ole. Tantsupeo foo-
kuses on nn social dancing ehk tantsustiilid, mille puhul on 
peamised suhtlemine ning sotsiaalsus ja ei tantsita terve tund  
vaid ühe partneriga. Proovida saab ka soolotantse.

fREEdoM fRiES KuTSuB juBA nELjAndAT 
KoRdA KuLTuSfiLME KuMMARdAMA

Viimaste aastatega Tallinna kinomaastikul traditsiooniliseks 
kevadekuulutajaks saanud ameerika kultusfilmide festival 
Freedom Fries alustab tänavu veebruari lõpus ning loode-
tavasti saabub ka kevad tänu sellele varem. 27. veebruarist 
kuni 5. märtsini kinos Sõprus toimuva festivali kava on eklek-
tiline nagu sõit idarannikult läänerannikule või põhjast lõu-
nasse vahepeatusega kosmoses. Festivali kõige suurejoone- 
lisem teos on Stanley Kubricku austusavaldus inimkonna uu-
dishimule ja maailma lõputusele ehk „2001: A Space Odys-
sey” (1968). Erakordne võimalus on näha Terrence Malicku 
esimest filmi „badlands” (1973). See on kirjandusklassikutest 
inspireeritud unenäoline ning nooruslikult uljas ja kaunis 
film, mis toimib nagu uskumatu puhastustuli Lõuna-Dakota 
preerias. 

Viimastel aastatel uute šedöövritega hakkama saanud Ke-
vin Smith ja Michael Mann on esindatud neile tuntuse toonud 
töödega, esimene ajatapmise komöödiaga „Clerks” (1994) 
ja teine lihasuretamise trilleriga „Heat” (1995). Mõlema teo-
se täht kõrgub ameerika filmimaailma kohal igavesti, nagu 
on alatiseks tagatud ka positsioon nende filmide nimekirjas, 
mida peab nägema. 

Festivali kõige huvitavam osa lasub ehk vähem nähtul 
ja võimalusel teadmatusse hüpata. Olgu selleks siis täiesti 
legendaarne, ent horror-muusikalina kahetsusväärselt ala-
hinnatud „The Rocky Horror Picture Show” (1975), mis li-

nastub koos kostümeeritud tantsijatega, Gus Van Santi 
esimene film „Mala Noche” (1986) või festivali kõige 

põrandaalusem teos „Downtown 81” ehk „New 
York beat Movie” (1981), mille peaosas on kadunud 

Jean-Michel basquiat. Silma tasub peal hoida ka 
kunstnike Henri Hüti ja Mihkel Ilusa kureeritud 

seitsmel mikroüritusel, mis on loodud täpselt 
iga filmi juurde kirsiks, pühaks lehmaks või 
camp’iks. 

LELLE ALTERNATIIV rõõmustab 
14. veebruaril neid muusikasõpru, kelle 

lemmikbändide hulka kuuluvad Köömes, Cookies, Kosmi-
kud, Kurjam, KukeProtest, P.N.T ja Mirror Phase. Punkpeol 
on kohapeal ka ööbimisvõimalus – kaasa on vaja võtta vaid 
pehme küljealune ja midagi sooja pealevõtmiseks. Oma- 
algatuslik punkpidu ootab alati abikäsi ja vabatahtlikuna saab 
end kirja panna aadressil lellealternatiiv.ee/abistajad.

ÜHISKONNAKRIITILISED KOOMIKUD austraallanna Fe-
licity Ward ja ameeriklane Alex Edelman esinevad Comedy 
Estonia sarjas 13. veebruaril kell 20.00 Telliskivi Vabal Laval.  
Kirglik ja enesekriitiline Felicity Ward on auhinnatud koo-
mik, kirjanik ja näitleja, kes paiskab publikusse kõik, mis hin-
gel. Paljutõotav Alex Edelman toetub oma koomilistes lu-
gudes aga nutikatele vaatlustele ja kogemustele New Yorgi 
ülikoolis.

VEEBRuAR

VASTAVATUD bURGER bOX pakub tallinlastele uutmoodi 
mekiga kiirtoitu. Jaanuari keskel balti jaama lähistel (Kopli 4) 
uksed avanud toidukoht pakub kvaliteetset terava, aasiapä-
rase hingamisega tänavatoitu. burger boxi püsti pannud hobi- 
koka Kaido Kivitoa suureks lemmikuks on Aasia köök – nii 
sai ka burger box oma menüüsse sellest mõjutusi, näiteks 
krõbedad kimchi friikad, Asian pulled pork’iga burger jm, mis 
toidufriikidel suu vett jooksma ajab. Rõõmustada saavad ka 
õllegurmaanid, sest tänavatoidukoha kõrval plaanib kohalik 
väiketootja Põhjala avada peagi oma õlleka.

Freedom
 Fries. Kaader film

ist „Cler ks”
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Päev, mil FacebooKi meeldimised ei loe
mats Kuuskemaa

erakonnad, kus väärtusühikuks on pigem lojaalsus kui julgus 
oma arvamusi ja ka eriarvamusi väljendada. 

Kui me erakondlikust poliitikast ise osa ei võta, siis seda 
enam tunduvad erakondade kampaaniad loosunglikud ja 
kauged. Valimisnänn tekitab jällegi tunde, nagu oleks sattu-
nud Hulludele Päevadele. Ja pealegi on veel hirmutav, kuidas 
mõnede valimiste puhul võib leida üsna tugeva korrelatsioo-
ni valimiskampaaniaga seotud kulutuste ja valimistulemuse 
vahel (nt 2007. aasta Riigikogu valimised, kus vaid Keskera-
kond natuke üle kulutas). Ja pealegi täitub varsti kümme aas-

tat, mille jooksul 
on pea-

minister kuulunud 
samasse erakonda. Ja veel, eelmistel Riigikogu valimistel 
käis valimas 575 133 inimest! Mida saakski üks hääl muuta!? 
Lihtsam on jääda kõrvale millestki, mis tundub nii paljudest 
külgedest ebaperfektne, ja mitte võtta vastutust selle taga-
järgede eest – otsuste eest, mille võimalik valitu Riigikogus 
või kohalikus omavalitsuses vastu võtab. Palju lihtsam on 
avada Facebook ja öelda oma sõpradele, et kogu sellel trallil 
ei ole mõtet. Ja mis päeval üldse internetis valida saab ja selle 
ID-kaardi lugejaga on ka vist mingi jama hetkel.

Statistilisest vaatevinklist vaadatuna võiks kaheksakümnendate teise poole beebibuumi ajal või hiljem sündinud ja tänaseks 
täiskasvanuikka sirgunud noorte suurem valimisaktiivsus tuua endaga kaasa nii mõnegi märgatava muutuse Eesti ühiskonnas.

Suure tõenäosusega jõuab see artikkel paljude lugejateni sot- 
siaalmeedia vahendusel. See on lihtsalt nii, et 80ndate lõpus 
või hiljem sündinud eestlased saavad maailmas toimunud 
sündmustest teada alatihti just nende kanalite kaudu. Enne 
kui me reedel välja läheme, uurime Facebookist, millised 
peod sel õhtul populaarsemad on, ning ühtlasi loeme roh-
kem just neid uudiseid või arvamuslugusid, mida mõni sõber 
või tuttav jaganud on. Ma ei väida, et meie generatsioon ei 
kasuta muid meediume, kuid selge on see, et suur osa meist 
väljendab oma vaateid ja teemasid, mida oluliseks peame, 
kõige aktiivsemalt sotsiaalmeedia kaudu.

Just nii toimis ka üks minu poliitikaga üsna hästi kursis 
olev sõber enne eelmisi kohalike omavalitsus-
te valimisi, teatades Facebookis, et rikub 
valimistel sedeli, sest tema arvates 
ei ole valida kedagi, kes midagi 
muudaks. Mul ei ole soovi 
sellele mingeid hinnan-

guid anda. Pigem 
võiksime enne Riigi-
kogu valimisi endalt kü-
sida, kas ja kui palju meie, 
vabas ühiskonnas kasvanud ge-
neratsioon, saame mõjutada väi- 
kese Eesti suurt poliitikat? 

Kui parteisse kuulumine kriteeriumiks võt- 
ta, ei meenu mulle paraku ühtegi sõpra, kelle 
puhul ma teaksin, et ta kuulub mõnda erakonda. See-
eest tean kümneid ja kümneid noori, kes üritavad midagi 
korda saata, kuuludes mõnda MTÜsse või luues ise mõne 
uue algatuse. Puudutagu see kultuuri edendamist või ter-
vislikemate eluviiside propageerimist, tunnetan, et kahe-
kümnendates eluaastates eestlased võtavad palju julgemalt 
midagi iseseisvalt ette, selmet püüda muuta oma riiki mõnda 
erakonda kuulumise kaudu. Ei tahaks uskuda, et minu sõb-
rad ei ole juhtunud veetma piisavalt aega kaubanduskeskus-
tes, kus paljud erakonnad endale uusi toetajaid ja liikmeid 
värbavad. Pigem võiks järeldada, et meie generatsiooni ei 
tõmba suhteliselt jäiga hierarhilise struktuuriga üles ehitatud 

Oled tüdinenud minu pessimismist? Hea küll, keerame 
siis mündi teistpidi ja vaatame, mida võib üks hääl reaalselt 
muuta. Tegelikult ei olegi realistlik väita, et üks hääl peaks 
jääma kaalukeeleks üleriiklikel Riigikogu valimistel, aga mis 
siis, kui selleks jääb näiteks ühe maakonna elanike valimis-
käitumine või kaks Tallinna linnaosa, kus otsustatakse kogu 
riigi valimistulemus?

Võtame ette näiteks eelmise aasta Euroopa Parlamendi vali-
mised. Meedias jäi silma suhtumine, et Keskerakond saab nii-
kuinii uuesti kaks europarlamendi saadikukohta ning muud 
erakonnad ühe, kuid seekord nii ei läinud. Miks? Vaadates 
numbritele otsa, jääb mulje, et otsuse tegid suuresti kahe 
Tallinna linnaosa – Lasnamäe ja Kesklinna – valijad. Kui Las-
namäel käis valimas 4128 inimest vähem kui 2009. aasta Eu-

roopa Parlamendi valimistel, siis Kesklinnas käis valimas 
4003 inimest rohkem. Võime eeldada, et just seetõttu 

jäi Keskerakonnal Lasnamäelt 3200 häält saama-
ta ning Reformierakond sai kesklinlastelt 2691 

häält rohkem. Kui kogu 
Eestis sai Reformierakond 

6427 häält rohkem kui Keskera-
kond, siis kujutledes, et valimisak-

tiivsus ja ka mõlema erakonna häälte-
saak oleks jäänud Kesklinnas ja Lasnamäel 

2009. aastaga samaks, võiksime arvata, et 
häältesaagi vahe kogu Eesti peale oleks vaid 536 

häält. Võiksime peaaegu väita, et kahe Tallinna linnaosa 
valijad otsustasid üleriigilised valimised võitnud erakonna. 

Juhul kui kahe linnaosa valijad võivad jätta üleriigilisele vali- 
mistulemusele nii suure jälje, võib tulemust mõjutada kaht-
lemata ka erinevates vanusegruppides valijate käitumine. 
Paraku väidavad mitmed uuringud, et noorema põlvkonna 
esindajate valimisaktiivsus on võrreldes vanemate põlv-
kondadega palju väiksem. Eriti drastiline tundub Euro-
baromeetri uuring, mille alusel käis 2007. aasta Riigikogu 
valimistel valimiskasti juures 28% 18–24-aastastest, aga 
võrdluseks 55-aastastest ja vanematest 72%1. Kas teadsid, 
et 2014. aasta alguse seisuga oli Eesti peale kokku 111 350 
18–24-aastast? Kui 18–24-aastastest läheks 1. märtsil valima 
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Küsiks mõne linnu, näiteks valge toonekure, käest, mis on 
Eesti riigi mõte? Ta vaataks seepeale mõne hetke arusaama-
tult ja lendaks küsijast eemale. Temal ei ole riigipiire. Pesit-
seb siin suvel, talvitub mujal. Talle on oluline hoopis aastaae-
gade vaheldumine, ta on vaba.

Raudlinnuga Uus-Meremaalt koju lennates tabasin end 
mõttelt, et kas nüüd lähen päriseks tagasi Eestisse, pesa ehi-
tama? Aga kui hakkab külm ja rõske, siis ei ole mul kuskile 
lennata. Seda ei saa kogu aeg teha. Ma ei ole lind.

Linnulennult on riik kokkulepete kogum – paika pandud 
piirid, omanäoline kultuur, ja eesti keele abil oleme üksteise-
le mõistetavad. Inimesena, looduse osana ei ole meil piire. 
Võime pesitseda suvel siin, talvel sooja päikese all või soe-
niiskes troopilises kliimas. Rännata ja mitte mõelda kodust.

Viimasel ajal on üha rohkem inimesi, kelle jaoks kodu on 
sümboolne, kuid füüsilise ruumina ebaoluline. Koduks võib 
olla ka seljakott – sinna, kuhu kott nurka asetatakse, seal ongi 
kodu. Selleks tundeks ei olegi palju vaja. Mõni lemmikese, 
mis kotist välja võtta ja enda ümber laotada. Kallis märkmik, 
kes kuulab alati ära kõik mured ja rõõmud. Sõbrad koduriigis 
näevad ränduri postitusi Facebooki seinal, säutse ja Instagra-
mi hetki. Sel viisil ollakse „koos”.

Riik võib olla rändurile rõhuv, eriti koduriik. Tulles uute ko-
gemustega tagasi väiksesse Eestisse, plaanisin valida elukoha 
oma sisetunde järgi, kuid jäin ikkagi Tallinnasse, kus olin alati 
olnud enne reisi ja kus olid minu sõbrad. Ma ei tahtnud ko-
duriigis tunda end neist äralõigatuna. Riik, mis on nii väike, 
ei tohiks lubada endale sellist pealinnakesksust – alustades 
transpordiühendusest ja lõpetades palgatasemega väljaspool 
pealinna on käärid Tallinna ja maapiirkondade vahel tohutud. 
Samas sööb elu pealinnas ära kõik võimalused oma sisse- 
tulekut perega jagada, sest püsikulud on Tallinnas elades lii-
ga kõrged. Säästmise eesmärgil käiakse harvem pereliikmeid 
külastamas ja nii kaobki füüsiline lähedus omastega, jäädak-
se kodukandiga võõraks.

Mõne kuuga sain aru, et ma olen kui kärbitud tiibadega nor-
gus lind – lemmiktoidud maitstud, tuttavad paigad uuesti 
nähtud, sõbrad kallistatud ja kodu lõhn taas ninasõõrmeis. 
Aeg lahkuda? Kuid ei saanud. Siin riigis ei teeni mõne kuu-
ga juhutöödel varandust, millega järgmised kolm kuud edasi 
seigelda. See riik siin ei ole vahemaandumine, et edasi min-
na. Siin tuleb jälle rabeleda, kiirustada ja võidelda. Koduriigis 
tuleb alluda, olla osa süsteemist.

Inimene peab leidma endas selle jõu, et elus edasi minna. 
Looma ise vahendid enda ülalpidamiseks ja jääma sisemiselt 
vabaks. Riik saab olla toeks ja näidata, et hoolib ja soovib 
inimeste püüdlustele kaasa aidata (siia alla ei käi propaganda 
ja tühjad lubadused).

Meil on maaelu ühelt poolt hääbumas, ent ka tärkamas 
uuele, hoopis teistsugusele hingamisele. Vabadusiha ja oskus 
maal hakkama saada on pannud tasapisi aluse mahetootjate 
võrgustikule, kelle toodang tuuakse üha tihedamini maalt väi-
keste kaubikutega linna, ja tellimused kogutakse kokku Face- 
bookis loodud gruppide kaudu. Selline lähenemine, kus lin-
likke tehnoloogilisi vahendeid kasutatakse efektiivselt maa-
lähedase eluviisi kasuks ära, on väga tänuväärne. Saab luua 
kaubateid, kus grupiga liitujad märgivad ära oma paiknemise, 
ja nõnda näeb ka väike talumeierei, millist teed pidi näiteks 
Pärnusse või Tallinnasse sõita.

Maaelu teine tunnustust vääriv pool on linnast maale koli- 
vad pered, kes võtavad oma loome-, kirja- või muu distantsilt 
tehtava töö kaasa. Sel viisil rikastatakse omakorda väikeste 
naabertalude toodangu müügivõimalusi. Teisalt on peres 
kasvavatel lastel märksa suurem lootus kasvada tänu rahu-
likule ja loomulikule elukeskkonnale üles tervete ja psüh- 
holoogiliselt tasakaalukatena. Tähtis on ka see, et mida roh-

kem loome-/linnainimesi maale kolib, seda suuremaks muu-
tub võrgustik. Praegu kolivad maale vaid üksikud kultuuri-
tegelastest paarid ja neil ei ole suhelda eriti kellegagi peale 
vanamemmede või külajoodikute.

Eesti riik peaks tegema tihedat koostööd meie nutikate ini-
mestega, kes ei lase oma meeli rahal ja töörügamisel töm-
bistada ega karda ka raskusi. Inimesed maapiirkondades on 
just need, kes on meid aastasadu toitnud ja hoidnud. Riik kui 
institutsioon peab tagama, et kvaliteetne elu oleks võimalik 
kõikjal Eestis. Riigi mõte on ju kultuuri hoidmine ja oma ini-
meste väärtustamine.

Esitan endale pidevalt küsimuse, et kui ühel päeval kolin 
lõplikult maale, kas saan siis hakkama? Tahan uskuda, et ei 
karda raskusi ja suudame kaasaga kahepeale ennast loome-
tööga ära majandada. Poolenisti maal elades on meil aiast 
juba oma saadused tulemas ja keldris leidub hulk hoidiseid, 
mis aitavad talve säästlikult üle elada. Sisimas tunnen, et see 
on õige tee ja linnakesksest ühiskonnast sissejuurdunud tõk-
ked on ületatavad. Levinud arusaama järgi ei ole maal raha, 
koolid kaovad ja poed on kaugel ning, muidugi, kes sulle sin-
na külla jõuab tulla oma kiire linnaelu kõrvalt. Selle arusaa-
ma murdmiseks on vaja tuge riigilt, kes aitaks väärtusi ümber 
hinnata ja tuua inimesed oma sünnikodudesse tagasi.

Ärgata hommikul ja näha aknast kaunist päiksetõusu või udu 
ja kuulata vihmakrabinat. See kõik annab mulle energiat ja 
tasakaalu. Võrdluseks näen väikse ja väheolulisena korterit 
linna südames, õhtust kinokülastust või baarides tiirutamist 
ja arutut rahakulutamist meelelahutusele, mis ei anna mulle 
energiat.

Minu suhtumine loodusesse muutus pärast Uus-Meremaa 
reisi, kui seljakotimatkajale tüüpiliselt tegin tööd farmides ja 
viinamarjaistandustes. Matkasin mägedes, valmistasin oma 
toidu farmist saadud värskest puuviljast ja turult ostetud köö- 
giviljast. Loodus oli kogu see aeg minu ümber, tihedalt mul 
kannul. Tundsin end füüsiliselt vabana. Inimesed, kellega koh- 
tusin ühest ökofarmist teise liikudes, õpetasid mulle, et elu 
paremaks muutmise nimel on nad elus asju teistmoodi tei-
nud. Mõistsin looduse väärtust ja mõtestasin enda jaoks lah-
ti, kui hästi võib hakkama saada, kui oled saanud loodusega 
sõbraks. Uus-Meremaa puhul vaimustas mind see, et elu 
võimalikkus väljaspool linnu oli sama hea ja kvaliteetne kogu 
riigis. Ei olnud seda tungi kõigil ühte kohta kokku joosta. 

Nüüd olen Eestis ja püüan neid samu väärtusi koduriigis 
juurutada. Kõik see ei ole kergelt tulnud, aga piisavalt suure 
tahtega on kodu maal olemas ja koduriigis tunnen end ikka 
kõige paremini – rääkides oma keeles, mõistes inimesi enda 
ümber ja tähistades meie traditsioonilisi üritusi. Kodust välja 
astudes unistan sellest, et vallamajja minnes oleksin sealsete 
ametnike sõber ja oodatud külaline, mitte tüütu elanik, kes 
võib-olla tahab millegi üle kurta. Millal riik jõuab sinnamaale, 
et väärtustada kõiki Eesti piirkondades elavaid inimesi võrd-
selt? Tallinn saab hakkama ilma pideva poputamiseta. Riigi 
tasandil tuleks teha üks pikem lend üle kogu Eesti ja muuta 
meid eestlasi taas uhkeks oma tavaliste tööde ja oma lihtsa 
kodu üle. Siis on riigil mõte!

Ja mis see linnu elu lihtsam on – võtta ette üüratu pikad 
matkad ühelt kontinendilt teisele. Kas lind ikka on nii vaba, 
kui meile siin maa peal tundub? Ilmselge, et ei ole, seepärast 
ei tasu ka karta, et Eestist lahkunud rändurid koju ei taha 
naasta. Kuid riigi vastuvõtt peab olema soojem. Kõik saavad 
üheskoos aidata leida pesamaterjali ja hoida oma inimesi.

Artikkel valmis Eesti Kultuuri Koja esseekonkursi „Mis on Eesti 
riigi mõte?” raames.

KoSMoPoLiiT
„Kosmopoliit” on Müürilehe rubriik, kus saavad sõna välismaal tegutsevad noored 
eestlased. Välispoliitika, majanduse, keskkonna ja kultuuri teemadele lähenevad 
kosmopoliidid uutest vaatepunktidest, nad arutlevad, miks asjad on mujal just nii  
või naa, ning kajavad, mis piiri taga teemaks.

raudlinnuga Koju
Sandra Saul

kõigi vanusegruppide keskmisega võrdne osakaal (eelmistel 
Riigikogu valimistel 63%), siis oleks vaid 18–24-aastaseid va-
limiskasti juures rohkem kui 70 000 – see on ligi pool eelmi-
sed Riigikogu valimised võitnud erakonna valimistulemusest! 
Ei saa just öelda, et statistilisest vaatevinklist võiks noorte 
inimeste suurem valimisaktiivsus Eesti poliitikamaastikul mär-
kamatuks jääda.

Küsimus on ikkagi selles, milleks seda teha? Mis oleks teist-
moodi Riigikogus, mida valiksid näiteks ainult alla 30-aas-
tased? Ärge saage minust valesti aru, ma ei taha vanemaid 
põlvkondi valimiskasti juurest ära ajada, aga tahan kujutleda, 
kuidas erineks noorte eestlaste kujundatud Eesti poliitika-
maastik sellest Eesti poliitikast, mis meil juba olemas on.

Naised – rohkem kui pooled Eesti valijatest on naised. Mil-
legipärast ei ole meie poliitilised erakonnad neist kuigi palju 
lugu pidanud. Eelmises valitsuses oli neid üksainus. Riigiko-
gus umbes viiendik. Miks nii vähe? Lühidalt võiks öelda, et 
kui erakonnad naisi valimistel kandidaatidena üles ei sea, siis 
ei saa neid ka valida. Sellise järelduse võib teha, võrreldes 
Eesti ja Rootsi parlamenti. 2008. aasta seisuga oli Riigikogus 
naiste osakaal 20,8% ja Riksdagis 46,4%; 2008. aastale eelne-
nud üldvalimistel oli neid kandidaatide seas vastavalt 27,1% ja 
43%2 (siin arvestatakse üldnimekirja, Eesti puhul võis nime-
kirjade esiots olla nutusem). Ei pea olema matemaatikagee-
nius, et seost näha. Veel eelmistel Riigikogu valimistel seadis 
üks parlamendierakond oma üleriigilises nimekirjas TOP20 
kandidaadi seas üles kaks naist! Olles kasvanud üles mõt-
teviisiga, et naistel ja meestel, erinevad või mitte, peavad 
olema samad õigused, ei tuleks mulle mõttessegi, et võiksin 
valida sellise erakonna, kus naistel praktiliselt ei ole kohta. 
Lisaks võib naiste puudumisel olla mõju ka erakonna suhtu-
misele mõningatesse sotsiaalteemadesse. Mõned eelnevalt 
silmas peetud erakonna meespoliitikud kogusid tähelepanu 
oma äärmiselt huvitavate seisukohtadega kooseluseaduse 
teemal. Kuigi erinevus ju rikastab (ka arvamuste puhul), 
jõuame tõelise võrdõiguslikkuseni alles siis, kui ka Eesti nais-
poliitikud tohivad endale niivõrd puudulike teadmiste põhjal 
tehtud sõnavõtte lubada ning nad pärast seda ka Riigikokku 
tagasi valitakse.

Teine temaatika on poliitikute omavaheline suhtlemisviis, 
millega osatakse meile tihti üllatusi pakkuda. Eelkõige pean 
silmas just gängstaräppari stiilis vaidlemist, mille käigus tu-
leb oma poliitiline vastane äärmiselt suure põhjalikkusega 
maatasa teha. Eredalt jäävad meelde hetked, mil avalikkuse 
reaktsiooni peale järgneb vastavate isikute kehakeelt jälgi-
des reageering „tean küll, et see on selline halb harjumus 
mul, aga oops, I did it again”. Kuigi ka suure suuga poliitikutel 
on austajaid igast vanusegrupist, siis ma ei usu, et tänases 
Eesti koolisüsteemis oleksid õpetajad, kes oma õpilastele re-
gulaarselt teatavad, et „sa oled loll, istu, ole vait”, just kõige 
populaarsemad. Seega võiks arvata, et ka suhtlemisoskust 
võiksid 20ndates eluaastates eestlased mõnevõrra olulise-
maks pidada kui nende vanemad.

Siis jäävad alles veel n-ö ühemehebändid – erakonnad, mis 
põhinevad ühel karismaatilisel isikul, kellelt oodatakse kõigi 
maailma probleemide lahendamist. Siin võib ehk taas kord 
otsida põhjuseid nõukogudeaegsest haridussüsteemist, kus 
ei eksisteerinud sellist formaati nagu meeskonnatöö – vähe-
masti sellisel kujul, mida me tänapäeval tunneme. Ehk võiks 
just selle formaadi puudumisest otsida põhjuseid, miks mõ-
ned erakonnad lihtsalt ei suuda muutuda reaalselt toimivaks 
meeskonnaks, vaid jäävad võimupüramiidiks, mille poliiti-
kuid eristatakse lojaalsusastme, mitte vaadete poolest. Ta-
haksin uskuda, et mida noorem on eestlane, seda vähem on 
tal usku sellise juhtimismudeli efektiivsusse.

Jõudsid minu lahmimise sirvimisega ühele poole? Tubli. 
Logi nüüd Facebookist välja ja tee midagi kasulikku. Mine 
otsi mõned suurepärased valimiskandidaadid ja ära karda 
valida ning olla teadlikum ja nõudlikum meie poliitikute suh-
tes. Eesti poliitikamaastik on kahtlemata ebatäiuslik, kuid 
see ebatäiuslikkus võimaldab meil, vabal maal üleskasvanu-
tel, seda ka paremaks muuta. Põhiline erinevus meie ning 
meie vanemate ja vanavanemate maailmavaadete vahel on 
see, et nad kasvasid üles ühiskonnas, kus vabasid valimisi ei 
toimunud. Seega ei olnud ka niivõrd vaba mõttevahetust 
nagu täna sotsiaalmeedias või nagu Müürileht mulle siinkohal 
võimaldanud on.

1 Euroopa Parlament, Eurobaromeetri uuring 71.3 „2009. aasta 
Euroopa Parlamendi valimised”.

2 Euroopa Ühendused, 2009, lk 59–60.
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Viimasel ajal on korratud mantrana president Toomas Hend-
rik Ilvese fraasi: „Mis on toonud meid siia, ei vii meid enam 
edasi.” 1. märtsil toimuvatel Riigikogu valimistel on kõigil või- 
malus valida, millist teed mööda Eesti peaks nelja aasta jook-
sul edasi liikuma. Erakonnad on Ilvese sõnumist osalt kinni 
haaranud, tutvustades radikaalseid riigireformiplaane või 
värvates oma ridadesse värskeid nägusid.

Kummati jääb viimane otsustav samm muutuste teel poo-
likuks, sest endiselt kammitsevad Eesti poliitikat vanad an-
tipaatiad, mis tõrjuvad paraku ühte vähemusgruppi otsus- 
tusprotsessist eemale. Ott Lumi loodab, et põlvkonna- 
vahetus poliitilise eliidi seas päädib lõpuks kehtivate dog-
made kõrvalelükkamisega, sest isegi pealtnäha külmutatud 
poliitikavaldkondades võivad need valimised tuua positiiv-
se pöörde.

Üha rohkem räägitakse poliitikas põlvkonnavahetusest. 
Vanad dinosaurused on lavalt lahkunud: Ansip on Brüs-
selis, Kallase asemel sai peaministriks Rõivas, Laar on 

taandunud, sotside seas muutub üha mõjukamaks Os-
sinovski. Kas põlvkonnavahetus on tinginud ka poliiti-
kavahetuse?
Põlvkonnavahetust ei saa üle müstifitseerida, öeldes, et ini-
meste vahetumisega toimub murrang hoiakutes. Parteisüs-
teemid taastoodavad suhteliselt sarnast eliiti, sõltumata sel- 
lest, mis on inimeste sünniaasta. Samas on selge see, et muu-
datused toimuvad lähtuvalt iga põlvkonna eripärast ja prio-
riteetidest, üldiselt ka sellest väärtusruumist, kus inimesed 
on kasvanud. Põlvkonnavahetusega võiks seostuda näiteks 
see, et väheneb dogmaatilisus partnerite valikul, mida me 
oleme näinud Eesti poliitikas tulenevalt 90ndate murrangu-
liste sündmuste ajal tekkinud sümpaatiatest ja antipaatiatest. 
Samas, hoolimata sellest, et kolm parlamendierakonda lähe- 
vad valimistele vastu uue põlvkonna poliitikute juhtimisel, vä-
listavad kõik ikkagi koostöö Keskerakonnaga. Siin eksistee-
rivad pooltoonid.

Kas ka kooseluseadus on põlvkonnavahetuse kaudne 
tulem?
Kui me räägime Reformierakonnast, siis mingites poliitika 
lõikudes tahab erakond olla väga selgelt moodsam ja kaas-
aegsem. Soovitakse Ansipi ajaga võrreldes ennast uuesti de-
fineerida.

Reformierakonna puhul on kutsunud muutusi esile vali-
jate rahulolematus. Nelja valitsuses oldud aasta jooksul 
on Reformierakonda räsinud mitmed skandaalid. Tun-
dub, et neist on suudetud terve nahaga välja tulla.
Reformierakond oli aastatel 2011–2013 erinevate skandaali-
de tõttu väga tugeva avaliku surve all, mille tulemusena kas-
vas ka erakonna liikmete nõudlikkus parteijuhtide tegevuse 
suhtes. Mulle näib, et see ei mõjutanud mitte ainult Refor-
mierakonda, vaid ka teisi parteisid. Samas ma ei ütleks, et 
Reformierakonna väljatulek surve alt oli seotud mingi tead-
liku põhimõttelise uuenemisega. Kui Ansipi lahkumine välja 
arvata, siis erakonna sisulised juhid on laias laastus samad. 
Reformierakonna reitingule ei ole skandaalid mõjunud ees-
kätt seetõttu, et paljudel nende valijatel pole reaalset muud 
valikut. IRL pole kasvanud jõuks, kes pakuks väga tõsist ja 
atraktiivset alternatiivi.

Samas, kui vaadata Reformierakonna valimiseelseid käi-
ke, siis nad on võtnud teemasid järjest üle just IRLi prog- 
rammist.
Julgeolekukaardi laualelöömine oli kindlasti teadlik katse IRLilt 
nendel valimistel platvorm ära võtta ja see on ka tegelikult 
õnnestunud.

Kui tulla korraks tagasi valimistevahelisel perioodil aset 
leidnud poliitskandaalide juurde, siis vahepeal räägiti, 
et enam pole võimalik jagada Eesti erakondi mustadeks 
ja valgeteks jõududeks. Ometi tundub jätkuvalt, et 
Keskerakond on tunduvalt mustema renomeega kui tei-
sed. Kas Keskerakonnaga hirmutamine on õigustatud?
Vahepeal tundus, et Savisaarega hirmutamine hakkab oma 
aktuaalsust minetama. Ennekõike seetõttu, et peaaegu kõi-
gil teistel parlamendierakondadel on olnud oma skandaale, 
misjärel võib küsida, kus on nende ausus ja eetilisus? Samas, 
eriti nende valimiste kontekstist lähtuvalt, pole küsimus mit-
te niivõrd ausas valitsemises kuivõrd rahvuslikus julgeolekus.  

See tõukab erakondi palju tugevamalt Keskerakonnaga koos-
tööst eemale kui erinevad käitumisprintsiibid. Reformiera-
kond ega teised parteid ei välista koostööd Keskerakonnaga 
korruptsiooni tõttu, vaid julgeolekust lähtuvalt, ja see veela-
he on palju põhimõttelisem.

Hiljuti tuli uudis, et ükski suurem erakond ei soostu 
Keskerakonnaga pärast valimisi koostööd tegema, olgu 
nende peaministrikandidaadiks Savisaar või keegi teine. 
Mida see Eesti poliitika ja ühiskonna jaoks tähendab, 
et üks erakond on riigi juhtimisest aastateks täielikult 
kõrvale tõrjutud?
Ühiskondlikust aspektist pole see kindlasti positiivne. Vene 
keelt kõnelevate valijate jaoks tähendab see seda, et vähe-
malt esindusdemokraatia mõttes on nad ühiskonnast isoleeri-
tud. Nende hääl ei pääse suure tõenäosusega olulisi otsuseid 
mõjutama. Teisalt ei saa ülejäänud kolme suurerakonda see-
pärast ka hukka mõista, sest loobumine koalitsioonist Kesk-
erakonnaga on nende puhul väärtustel põhinev seisukoht. 
Kui varem räägiti, et koalitsiooni ei tehta ainult Savisaarega, 
siis nüüd peetakse juba silmas Keskerakonda tervikuna. Par-
teijuhtide viimaste avalduste valguses võib ka spekuleerida 
taktikaliste käikude üle, sest see tähendab näiteks seda, et 
isegi kui matemaatiliselt oleks võimalik kõikide erakondade 
ühisrinne Reformierakonna vastu, ei ole see võimalik teo-
reetiliselt.

Mis te arvate, kas need on viimased Riigikogu valimised, 
millele Edgar Savisaar läheb vastu Keskerakonna peami-
nistrikandidaadina?
Ma arvan, et see pole politoloogiline, vaid bioloogiline küsi-
mus. Edgar Savisaar on Keskerakonnas lihtsalt nii mütoloo-
giline isik. Me oleme näinud varasemalt katseid, kus erakon-
nakaaslased on üritanud Savisaarele kinnast heita ja temaga 
debateerida, kuid need on lõppenud teistele osapooltele 
ühemõtteliselt halvasti. Ma ei näe, et Keskerakonnas midagi 
muutuks. Selle erakonna trend on jätkuv: toetusbaas muu-
tub üha rohkem vene valijaskonna põhiseks. Küsimus on sel-
les, kas teistel erakondadel õnnestub vene valijat Savisaare 
käest üle võtta. Sotsid liiguvad siin õiges suunas, sest nende 
toetus venelaste seas kasvab. Aga Keskerakond sellest ei 

muutu. Vastupidi, mida rohkem sotsid vene valijat Keskera-
konna käest üle võtavad, seda ekstreemsemaks läheb Kesk-
erakond vene vähemuse kaitsmisel.

Vene vähemusega seoses on ilmnenud nendel valimistel 
veel üks huvitav tendents: mitmed vene päritolu avali-
ku elu tegelased on astunud parteisse ja seejuures mitte 
Keskerakonda. Üks neist on suisa IRLi esinumber Eesti 
suuruselt teises valimisringkonnas. Kas sellest võiks jä-
reldada, et erakonnad muutuvad venemeelsemaks juhul, 
kui rahvas seda valimistel toetab?
Erakonnad ei muutu sellest tingimata venemeelsemaks. Kui 
me vaatame IRLi, siis Viktoria Ladõnskaja on võtnud omaks 
erakonna rahvuskeskse retoorika. Ladõnskaja ja Deniss bo-
roditši tulemused on väga märgilise tähendusega: milline on 
vene kogukonna poliitiline hinnang vene inimesele, kes läheb 
oma poliitikat ajama poliitilise jõu ridades, mille toetus vene 
valijate seas on tervikuna marginaalne? Üllatav oleks, kui va-
lijate vastuvõtt neile kandidaatidele oleks väga soe. Terviku-

na on see siiski väga positiivne trend, et pärast pronkssõdu-
rit on lisaks sotsidele ka IRL ja Reformierakond vene suunal 
tegutsema ja sealt kogukonnast arvamusliidreid värbama 
hakanud. Ma tahaks loota, et erakonnad seda lusikat pärast 
valimisi nurka ei viska, kui saabuvad esimesed tagasilöögid.

Samas on vene vähemuse küsimus siiski väga hell teema, 
mida kasutatakse jätkuvalt valimistel erinevate kogu- 
kondade vastandamiseks. Kui tõenäoline on, et Eesti ko- 
dakondsuspoliitika muutub järgmise nelja aasta jooksul 
paindlikumaks?
See on poliitikavaldkond, mis on pigem kinni külmunud. Just 
rahvusvahelise julgeolekuolukorra tõttu on ükskõik millisel 
poliitilisel jõul nendel teemadel väga raske mingit mõistlikku 
debatti pidada. Uute vene taustaga inimeste tulemine polii-
tikasse loob vähemalt võimaluse selleks, et kõnetada vene 
kogukonda läbi poliitspektri eri osade. Lähiaastatel võivad 
üksteist mõjutama hakata rände- ja integratsioonipoliitika ja 
siis võib kerkida esile küsimus, kas me ei peaks uusimmigran-
tidega tegelemise asemel esmalt senisest enam juba siin ela-
vate mitte-eestlaste kogukonnale tähelepanu pöörama? See 
aga ei ole kindlasti veel järgmise nelja aasta põhiteema.

Möödunud parlamendivalimised olid märgilised ka see- 
tõttu, et Riigikogusse jõudis kõigest neli erakonda. Taas-
iseseisvumise järel pole see number kunagi nii madal 
olnud ja see on ka valijates pahameelt tekitanud. Rää-
gitakse parteisüsteemi lõplikust konsolideerumisest ja 
kartellistumisest. Kas tegu on kõigest hetkelise stabiil- 
susmomendiga või olemegi jõudnud nelja erakonna ajas- 
tusse, sest ka tänavustel valimistel väiksematele par-
teidele suurt edu ei ennustata? Tõsi küll, päris viimased 
küsitlused näitavad paranemismärke.
Kesk- ja Ida-Euroopa riikides näeme mustrit, kus viimase 
kümne aastaga on toimunud väga kiire parteisüsteemi insti-
tutsionaliseerumine, mis tähendab omakorda, et parlamen-
dis esindatud erakondade arv väheneb nagu ka kõikumised 
parteide toetusnumbrites. Küsimus on selles, kas see on 
jääv nähtus või mitte. Hästi palju sõltub siin sellest, kuidas 
parlamendi suured jõud suudavad ühiskonnas objektiivselt 
selle trendi vastu olevaid meeleolusid hallata ja suunata. 

eesti PoliitiKa tabuLa rasa  
ootuses
 intervjuu Ott Lumiga. Küsis Henri Kõiv

Nendel valimistel pole põhiküsimus see, kas Reformierakond või Keskerakond? Oluline on hoopis endis-
aegsete dogmade kõrvalelükkamine ning kinnikiilunud poliitikate taasavamine, leiab politoloog Ott lumi. 
Pea iga erakonna nimekirjast võib leida selleks suutelisi kandidaate.
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Kas nad suudavad institutsionalisee-
rumisele vastukaaluks avada poliiti-
kaprotsessi vabakondadele? Kas nad 
suudavad pikemas perspektiivis oma 
erakonnasiseseid protsesse avatu-
maks muuta? Ühiskonna jaoks on 
stabiliseerunud ja institutsionalisee-
runud parteimaastik tervikuna efek-
tiivne, sest see toob kaasa pikaaeg-
sed valitsused. Loomulikult on siin 
omad negatiivsed kõrvalnähud, nagu 
suletus. Küsimus on selles, kuhu see 
tasakaalupunkt lõpuks tekib. Ma 
arvan, et olemuslikult on mingi sta-
biilsuspunkt juba tekkinud, kuid me 
näeme ka edaspidi katseid seda süs-
teemi murda.

Möödunud valimiste järel tek-
kis hetk, kui erakonnad üritasid 
veelgi enam oma võimu tsemen-
teerida, kui meenutame näiteks 
DASAde loomise katset. Sel hetkel 
reageeris ühiskond väga valulikult 
ja nüüdseks näeme, et parteid on 
püüdnud nende signaalidega ar-
vestada.
Kindlasti on erakonnad pidanud sel-
le survega leppima. Kui me vaatame 
kodanikuühiskonna poliitikas osale-
mise ambitsioone, siis on selge, et 
see pole suunatud a priori parteipolii-
tiliste jõujoonte ümbermängimisele, 
vaid oma poliitilist aktiivsust mõtes-
tatakse seeläbi, et tahetakse tegele-
da poliitikaga poliitikaväliselt. Surve 
poliitikat avatumaks muuta – vaadata 
üle rahastamist ja valimiskünniseid –  
on jätkuvalt olemas. Mulle tundub, 
et erakonnad lähevad pigem nende 
meeleoludega kaasa, sest vastuvoolu 
ujuda pole eriti intelligentne.

Kui peaks juhtuma, et mõni väi-
kepartei pääseb parlamenti, siis 
kuivõrd on viie või seitsme saa-
dikuga vähemusfraktsioonist riigi-
kogus praegust jõudude vahekor-
da arvestades üldse mingit kasu? 
Roheliste hääli ju põhimõtteliselt 
osteti viis-kuus aastat tagasi.
Kui tuleb sisse üks uus jõud, siis see 
avardab parlamendi kombinatoorika 
võimalust suurel määral. Kui Vaba- 
erakond pääseks sisse, oleks väga 
keeruline jätta sellist poliitilist man-
daati opositsiooni. See tähendab, et 
meil oleks üle pika aja kolmeparteiline koalitsioon. Need 
on hoopis teistsugused valitsused, mis muudavad poliitika 
olemust. Teisalt on see oluline seepärast, et kohustab al-
ternatiivi esindavat poliitilist jõudu näitama, et suudetakse 
teistsugust poliitikat teha. Roheliste puhul me nägime, et 
oma aadete kohaselt valitseda pole sugugi kerge. Minevikus 
nägime seda ka Res Publica näitel.

Mitmed politoloogid on Vabaerakonna ja Rahva Ühtsuse 
Erakonna suhtes skeptilised, sest nad positsioneeruvad 
skaalal parem-vasak sinna, kus on juba mitmed suu-
remad erakonnad ees. Samas koguvad Euroopas üha 
rohkem toetust vasakradikaalid (Syriza) ja paremradi-
kaalid (Rahvusrinne). Miks Eestis selliseid parteisid ei 
eksisteeri või miks nad populaarsed pole?
EKRE platseerub Eesti mõistes siiski paremradikaalide nišši. 
Euroopa seisukohalt pole tegemist teab mis radikaalse par-
teiga, aga olemuselt paigutub EKRE siiski paremasse äärde. 
Seda tüüpi erakondade nišš võib teatud määral laieneda, 
mida aktuaalsemaks muutub immigratsiooni temaatika. Sa-
muti on EKRE olnud pikalt Euroopa Liidu vastane ja teatavas-
ti muutub Eesti 2020. aastal netokasu saajast netomaksjaks, 
mis tähendab seda, et EKRE nišš kahtlemata laieneb lähiaas-
tatel. Vasakule äärele pole tõepoolest tekkinud jõudu, mis 
seda kataks. Ühest selgitust sellele pole: ühest küljest on 
sotsidel õnnestunud hoida seda tüüpi valijaid praegu enda 
lähedal, kuid kui nad peaksid pikemat aega valitsusvastutust 

kandma ning Keskerakond muutub etnilisel baasil põhine-
vaks parteiks, siis ma usun, et see nišš kindlasti kasvab. Täna 
me näeme uute parteide puhul Eestis seda klassikalist do-
minantset joont, et teeme teisiti, ausamalt, läbipaistvamalt.

Valimiste eel on Reformierakond kerkinud taas kõige po- 
pulaarsemaks parteiks Eestis. Eksperdid kasutavad ora- 
vatest rääkides aga üha sagedamini mõistet poliittehno- 
loogia. Seletage lugejale, mida see endast kujutab ning 
kas ja kuidas see on ohtlik?
Oskusliku poliittehnoloogia all mõistetakse seda, kui poliiti-
line jõud ei tegele enam ühiskonna pikemaajaliste sihtidega 
ja tema jaoks pole enam tähtis poliitika ideoloogiline pool, 
vaid keskendutakse taktikalisele meediasurfamisele. Mängi-
des sihtrühmi üksteise vastu, maksimeeritakse enda polii-
tilist kapitali. Reformierakond on olnud poliittehnoloogili-
selt alati väga võimekas: nad on suutnud panna meedia alati 
rääkima neist teemadest, mis on nende agenda seisukohast 
olulised. Lisaks on meil nüüd noor peaminister, kes on väga-
gi keskendunud sellele, kuidas olla nähtav sotsiaalmeedias. 
Poliittehnoloogilisus iseenesest pole midagi ohtlikku, seda 
leidub igal pool maailmas. Küsimus on tõesti selles, kui min-
gil hetkel tekib arusaam, et ühiskonna ees seisvaid stratee-
gilisi ja sisulisi küsimusi on võimalik täielikult eirata. Siis see 
muutub ohtlikuks. See viib ühiskonna ebaadekvaatsetele ra-
dadele. Mina poliittehnoloogilisust Reformierakonna suurte 
pattude nimekirja ei asetaks. Nad ei eristu selles osas väga 

teistest erakondadest. Poliitika on 
tervikuna väga poliittehnoloogiline 
ja me võime seda näha kõikide par-
lamendierakondade puhul. Näiteks 
IRLi sotsioloogiast lähtuvad kam-
paaniameetodid ja sotside puhul eri 
sõnumite kultiveerimine erinevates 
keelekogukondades.

Reformierakonna tänavune kam-
paanialause „Kindlalt edasi!” vii-
tab rohkem konservatiivsusele 
kui reformimeelsusele. Kas suurte 
reformide aeg on nüüdseks üm-
ber saanud? Või juhivad meid po-
liitikud, kes ei julge neid lihtsalt 
teoks teha?
Reformierakonna hüüdlausete ideo-
loogia on olnud samasugune viima-
sed kümme aastat: „Ole meiega. 
Meiega on stabiilsus tagatud.” Kui 
me loeme Reformierakonna prog-
rammi, siis ega seal tõepoolest min-
geid suuri ja radikaalseid muudatusi 
kavas ei ole. Erakond ise on põhjen-
danud seda avalikkuses umbes nii, et 
sõja ajal ei hakata riiki pöörama. Aga 
taas, ma ei eristaks Reformierakon-
da olulisel määral teistest. Siin väljen-
dub laiem vastuolu poliitkogukonna 
ja teiste ühiskonnagruppide vahel, 
kes nõuavad väga selgelt radikaalseid 
muudatusi, nagu haldusreform ja riigi 
keskaparatuuri korrastamine. Par-
teid on kvaasi-riigiametistunud, mida 
iseloomustab tasa ja targu mentali-
teet. Poliitsektoris ei ole näha siirast 
kaasaminekut ühiskonnas leiduvate 
reformimeeleoludega. Näiteks riigi-
reformi algatusi on tulnud mitmetelt 
organisatsioonidelt ja kõneisikutelt, 
parteide programmides on need 
mõtted küll fassaadina kirjas, kuid on 
raske uskuda, et koalitsioonikõnelu-
sed radikaalsete riigihaldusteemade 
ümber koonduksid.

Mul on tunne, et kõige suurem pi-
dur on siin Reformierakond. Tei- 
sed parteid on vähemalt oma prog- 
rammides palju julgemalt nende 
ideedega kaasa läinud.
Reformierakonna alalhoidlikkus on 
seotud sellega, et nad on muutu-
nud klassikaliseks võimuerakonnaks. 
Nende poliitiline mõtlemine on ajaga 
apolitiseerunud, kuna nad töötavad 

külg külje kõrval riigiametnikega. Visioonipõhine lähenemi-
ne pole nende poliitilises mõtlemises seega praegu keskne.

Samas on nende valimiste eel läinud lahti Eesti uue suu-
re narratiivi või visiooni otsimine. Mulle tundub, et väga 
palju mõttetööd selles osas, millise kursi Eesti tulevikus 
võtab, pole erakonnad tänavu teinud. Kuidas seni välja 
käidud narratiividesse suhtuda?
Ühiskonna jaoks on see olnud kahtlemata oluline teema. Sa-
mas on püütud uut narratiivi sõnastada juba viimased 7–10 
aastat ja selle tegevuse viljakus on muutunud juba pehmelt 
öeldes küsitavaks. Juba enne eelmisi parlamendivalimisi ei 
möödunud päevagi, kui Tallinna kesklinnas poleks peetud 
mõnda visioonikonverentsi. Eks poliitikud tunnetavad, et 
selle järele on endiselt nõudlust.

Mida Eesti praegu ikkagi vajab? Samal kursil jätkamist? 
Vasakpööret?
See vastus pole minu jaoks olemuslikult parteipoliitiline. Näi-
teks seesama poliitika muutumine visioonipõhisemaks oleks 
oluline ja seda mitte müstilise narratiivi otsimise mõttes, vaid 
igapäevast poliitilist juhtimist teostades. Maksumaksjate ja 
kodanikena ei vaja me esindusdemokraatias poliitikuid, kes 
on pelgalt oskuslikud avaliku halduse mänedžerid. Ühiskond 
vajab, et poliitikutel oleks piisavalt võimekust ja suutlikkust 
lükata teatud endisaegsed dogmad kõrvale ja alustada puh-
talt lehelt. See on tulevaste poliitiliste liidrite väljakutse.

Ott Lumi. Foto: Renee Altrov
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Järgnevad kaheksa kandidaati on kui sõõm värsket õhku ko- 
pitanud poliitväljal. Kaks neist on vene nimega, pooled on 
naised, kõige noorem on sündinud päeval, mil taastati Eesti 
Vabariik. Need kandidaadid on veetnud peaaegu kogu oma 
teadliku elu vabas Eestis. Kas mäletate Obama plakatit kir-

jaga „Hope”? Nemad ongi nendel valimistel Eesti lootus, 
kellega tehtud usutlused ilmuvad järgneva kuu aja jooksul 
Müürilehe veebilehel.

Neid iseloomustab üks tunnusjoon: tundub, nagu nad olek-
sid vales keskkonnas. Kas venelane on sattunud põlisrahva 

sekka, intellektuaal eksinud ära klounide keskele, majandus- 
inimene võtnud istet semiootiku kõrval või protestija vahe-
tanud leeri. Usun, et see pakub kõigile asjaosalistele posi-
tiivset väljakutset. Valijatena võiks meie eesmärk olla selli-
seid poliitilisi kümblusprogramme toetada.

Kujutame nüüd ette, et valimised on nagu muusika- või filmifestival. igal sellisel festivalil on peaesinejad, 
kuid on ka põnevad uued tulijad. Nendele paneb müürilehe toimetus tavaliselt festivali eel kõrva peale ja 

soovitab neid kuulama minna. Tegime valimistega samamoodi.

eesti PoliitiKa tuleviKutähed
Kirjutas henri Kõiv, joonistas jaan Škerin

OTT PäRNA

Kas tead, kes on poliitikas plaaster? Suhtekor-
raldaja Agu Uudelepa väitel on plaaster see 
tüüp, kes katab parteis poliitikavaldkonda, 
milles tuntakse ennast ebakindlalt. Ta ei pea  
katma seda tingimata sisuliselt, sest ainu-
üksi tema nimi lisab ekspertiisi. Väideta-
valt leidub igas erakonnas oma plaaster. 
Ladõnskaja on näiteks IRLi integrat- 
siooniplaaster. Reformierakonna julge-
olekuplaaster on tänavu õige lahmakas –  
selle moodustavad kaks erukindralit. 
Ka sotsidel on väidetavalt oma plaaster. 
Tema nimi on Ott Pärna ja ta peab var-
jama sotside olematut kompetentsi ma-
jandusküsimustes.

Pärna, muide, on majanduses umbes 
sama suur tegija kui Kert või Laaneots riigi- 
kaitses. Tegu on ikkagi endise Arengufondi ju-
higa. Kampsunitega võhikutele teadmiseks, et  
Arengufond on see äraneetud asutus, „mille ees- 
märk on toetada positiivseid muutusi Eesti majan-
duses investeerimistegevuse, arenguseire- ja kasvupro- 
grammide kaudu”. Ühesõnaga tegelevad nad seal uute Sky-
pe’ide, TransferWise’ide ja GrabCADide leidmise ja toeta-
misega. Ja seda organisatsiooni juhtinud 
mees on nüüd ühes pundis kirjanike, 
semiootikute, näitlejate, filosoofide 
ja muusikutega. Siin on üks inime-
ne, kes on pealtnäha sattunud 
täiesti valesse seltskonda. Tu-
leb tuttav ette? Olete midagi 
säärast hiljuti kuulnud? Pärna  
ülesanne on olla plaastri ase-
mel kips. Või vähemalt la-
has. Oleks ju tore, kui Eesti 
sotsid suudaksid pehmetele 
väärtustele lisaks pidada libe- 
raalidega sisulist debatti ka 
majanduspoliitikas.
Intervjuu Ott Pärnaga ilmub 
Müürilehe veebilehel  
19. veebruaril.

SERgEi mETlEv

Peab olema silmapaistev ühiskonnategelane, kui Sven Mikser 
mainib sind erakonna üldkogul peetud kõnes ühes lauses 
Jevgeni Ossinovski ja Mihhail Kõlvartiga. 23-aastane Sergei 

Metlev on just selline inimene, kes moodustab Mik-
seri väitel vene kogukonna eestimeelse äärmuse. 

Kes teab, ehk on Eesti taasiseseisvumise päe-
val sündimine andnud geenidega kaasa tubli 

annuse Eesti patriotismi?
Metlev kerkis komeedina poliitikatae-
vasse 2009. aastal, kui ta kritiseeris 
leheveergudel Venemaa suursaadikut 
Eestis, Nikolai Uspenskit. Sellest ajast 
alates on Metlev olnud Eesti vene 
kogukonnaga sõjajalal: tema seisu-
kohad pole sobinud ei vene kooli-
juhtidele, klassikaaslastele ega tema 

enda perekonnale. Venekeelne meedia on ristinud ta suisa 
integrastiks. Ka Mikser tahtis oma kõnes öelda, et Metlev 
võiks olla veidi vähem eestimeelne.

Nüüd on see „integrast” liitunud Vabaerakonnaga. ETV 
„Riigimeeste” teine hooaeg selgitas uute poliitiliste jõudude 
loomise loogikat väga kujukalt. Iga uue erakonna algatus-
rühm koosneb õige eripalgelisest seltskonnast, kelle moo-
dustavad Vabaerakonna puhul endised IRLi kampsunid, 
punkarid, juristid, näitlejad ja tagatipuks on nende peami-
nistrikandidaat endine roheliste vabatmees Artur Talvik. 
Selles kokteilis on venelastel ikka olnud oma koht. Metlev 
ja Jevgeni Krištafovitš pole siiski mingid tüüpilised vapivene-
lased. Nad on sõnakad ja nähtavad – jagavad kanepiteed, 
trügivad Edgari kohvikusse, vaidlevad valimiste valvurite ja 
Sven Mikseriga. Nad ütlevad ise, et nende poolel on tõde, 
ja see tõde on tšilliselt terav.
Intervjuu Sergei Metleviga ilmub Müürilehe veebilehel  
17. veebruaril.

TAAvi RõivAS

Taavi Rõivas ja Eesti poliitika tulevikulootus? See peab ju olema mingi nali. 
Rõivas on olevik – või on seda hoopis Taavi Rosimannus? Meedia hinnan-
gul kummitab Reformierakonda endiselt tagatoa spinndoktorite mõju-
kus. Äripäeva aasta mõjukaim inimene polnud mitte Taavi Rõivas, vaid 
Rain Rosimannus. Ka Kristen Michal on valge kampsuni nurka visanud ja 
comeback’i tegemas. Mõjuvõimsa poistebändi kolmas liige on augustatud 

kondoomipaki kohale riigilipu heisanud Kalev Lillo.
Rõivase ülesanne on konkreetne: ta peab 

esmalt ise selle troika mõjuvõimu alt pää- 
sema, seejärel päästma Reformiera-

konna ja lõpuks ka Eesti rahva. See 
ülesanne pole kergete killast. Rõi-
vas on siin, sest tema on suure 
tõenäosusega inimene, kes peab 
pärast 1. märtsi valitsuse moo-
dustama. On suur vahe, kas ta 
kutsub ministritoolile Jürgen Ligi 
või Maris Lauri. Kas ta valib Urve 

Tiiduse või Heidy Purga? Kas koa-
litsiooniläbirääkimistel on jälle plat-

sis Rain? Kas ta edutab Michalit? Kas ta 
näitab venekeelsele valijaskonnale si- 

nimustvalget trääsa?
Sotsiaalmeedia oskusliku kasuta-
mise poolest president Ilvesele 
kandadele astunud Rõivas võib 
küll vallata poliittehnoloogilisi 
nippe, kuid Twitteri avangardi 
ta veel ei kuulu. Ideed on ta-
gurlikud, sümbolid kulunud. 
Kindlust võisid tõepoolest va-
jada pensionärid, kellele Andrus 

Ansip europarlamendi valimiste 
reklaamklipis oma topeltgarantii 

andis. Kui aga Taavi Rõivas peaks 
mõne Y-generatsiooni esindajaga 

lifti sattuma, kas ta siis suudaks neile 
mõnda paeluvat suurt narratiivi pakkuda? 

Intervjuu Taavi Rõivasega ilmub Müürilehe 
veebilehel 12. veebruaril.
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Siim TuiSK jA  
gEA KANgilASKi
Kas tead neid tüüpe, kes 
2012. aasta alguses ACTA 
meeleavalduse korralda-

sid? Või sama aasta lõpus 
valeliku poliitika vastu pro-

testeerisid? Need tüübid 
on nüüd päris-pärispo-
liitikas. Trajektoor oli 
selge: vahepeal kutsuti 
nad jääkeldrisse, siis 
üritasid nad laulukaare 
all mingit parlamendi 
alternatiivi organiseeri-

da ja möödunud aastal 
jõuti juba Toompeale. Lil-

ledega ja puha. Rääkimata 
sellest, et mõni agaram on en-

nast juba kohaliku tasandi esin-
duskogus sisse seadnud. Väkk! Mil-

leks lörtsida rahva siirast protestitahet?
Midagi peab olema Eesti poliitikas vähem kui kolme aastaga tõsiselt muu-

tunud, kui äsja tänavatel meelt avaldanud seltskond on ühinenud nendega, 
kelle vastu algselt protestiti. Või ollakse lihtsalt jõutud arusaamale, et töö-
jaotus „meie tänaval, nemad parlamendis” mingit sisulist muutust endaga 
kaasa ei too.

Vanad võitluskaaslased ei tohi Siimu ja Gea ümbert nüüd mitte mingi hinna 
eest ära kaduda. Nad peavad olema kohal, juhuks kui normaalsed inimesed 
hakkavad ühtäkki ajama päris-pärispoliitiku juttu. Siis tuleb neile lajatada. 
Verbaalselt. Kui asi läheb liiga poliitkorrektseks, tuleb nad kinni siduda ja viia 
Veljestosse, normaalsete poliitaktivistide kasvulavale. Panna nad ruumi, kus 
ripub taiese „Vabadus ja Vabakund” repro, ning alustada ülekuulamisega. 
Kõige parem oleks, kui Toompea parklas seisaks konstantselt Gea ja Siimu 
aatekaaslase Silver Meikari kampaaniabuss, mille katusel mängiks Tarmo Jü-
risto ukulelet, meelitades Gead ja Siimu tagasi normaalsete inimeste rüppe. 
Teadke, inimestel on teie pärast hirm.
Intervjuu Siim Tuisu ja Gea Kangilaskiga ilmub Müürilehe veebilehel 7. veebruaril.

OudEKKi lOONE

Kes loeb ZA/UMi või Nihilisti, see teab, et Kreekas on võimul kom-
munistid ja õige revolutsionäär valib Eestis Keskerakonna. Millal muutus 
Keskerakonna toetamine popiks? Ilmselt millalgi jääkeldri ja Rahvakogu 
järellainetuse tulemusena, kui mitmed kodanikualgatuse 
toetajad nägid, et anarhia tänavatel kanaliseeritakse 
kiiresti mingisse turvalisse osalusdemokraatia de-
viisi all tehtavasse protsessi.

Vasakpoolsete intellektuaalide jaoks oli tol 
hetkel kolm võimalust: liituda sotsidega, 
luua uus poliitiline jõud või astuda Kesk-
erakonda. Kuna sotsid olid liiga pehmod 
ja uued jõud lagunevad Eestis kiiresti, 
langes valik loomulikult viimasele. Kui 
ülejäänud vasakpoolsete näol sai Savisaar 
endale suurepärased õukonnakirjanikud, 
siis Oudekki Loone viis oma naha päriselt 
turule. 

Keskerakonna konkurendid ilmselt päris 
täpselt veel ei adu, millise talendi Savisaar 
oma ridadesse sai. Tõepoolest, Oudekki 
on, tsiteerides Martin Luigat, „konkreet-
se visiooniga halastamatu ning analüüti-
line mõistus”. Ta on nagu Kadri Simsoni 
viis korda vingem versioon, kes hoo sisse 
saanuna paneb ka sellisel macho’l nagu 
Jürgen Ligi lõua värisema.

Aga mida teeb sellise intellektuaalse 
pagasiga naine Toobali, Kutseri, Vassil-
jevi, Lengi jt seltskonnas? Kas ka temale 
tuleb pärast iga istungit ukulelega Jüristo 
külla saata? Või on lootust, et Loone hak-
kab sarnaselt Ladõnskajaga korraldama 
Savisaare kohvikus Viktoritele ja Priitudele 
kohviõhtuid, kus loetakse Gramscit, Žižekit, 
ajakirja Jacobin ja transagressiivset kirjandust?
Intervjuu Oudekki Loonega ilmub Müürilehe veebi- 
lehel 14. veebruaril.

YOKO AlENdER

Yoko on cool. Kui poleks erakonnakaaslast Heidy Purgat, oleks Yoko 
ilmselt Eesti kõige stiilsem poliitik. Mitte et stiil poliitikas kuidagi mää-
rav oleks, kuigi Eesti mõjukad naispoliitikud peavad tihtilugu vastama 

käekotti või riietust puudutavatele küsimustele. Õnneks on 
meedia nüüd vähemalt Rõivase sokimoe luubi alla võt-

nud. Selline teisipidi võrdõiguslikkus.
Aga Alendril on stiilile lisaks ideed ja selg-
roog. Kui IRL kooseluseaduse vastu hääletas, 

moodustasid Alender ja Eerik-Niiles Kross 
partei hääleka siseopositsiooni. Mõlemad 
on välja käinud ka avatud rahvusluse idee, 
mis paraku ei kajastu kuidagi IRLi prog-
rammis. Mõni ime siis, et nad konkurendi 
ridadesse üle jooksid. Olgugi et selleks 
konkurendiks on IRList tänavu ehk isegi 
rahvuslikuma kampaaniaga Reformiera-
kond.
Yoko – see on võõrapärane nimi, pärit 

kuskilt idamaadest. Eesti budismi Instituu-
di pikaaegse liikmena sobiks Yoko juhtima 

parlamendi Aasia asjade komisjoni, kui selline 
eksisteeriks. Või parlamendi Tiibeti delegat-

siooni, kui see ei rikuks suhteid Hiinaga. 
Alendris on saanud kokku spirituaalsu-
sest huvituv pilvebaleriin ja kahe jalaga 
maa peal seisev talupojamõistus. Pi-
kalt Rootsis elanud ja demokraatia 
kohta üht-teist kõrva taha pannud 
realpolitik ristub siin idealismiga. 
Korra on Alender juba rahvale näi-
danud, kuidas selles huvide konflik-
tis jääb idealism peale. Parlamendi- 
poliitika on 24/7 kestev huvide 
konflikt ning erakondi, kuhu uute 
konfliktide puhkedes põgeneda, 
jääb järjest vähemaks. Aga idealiste 
on Eesti poliitikasse vaja ja eriti on 

neid vaja Reformierakonda.
Intervjuu Yoko Alendriga ilmub Müürilehe 

veebilehel 21. veebruaril.

viKTORiA lAdõNSKAjA

Valge laev on lõpuks Lasnamäel maabunud. 
Vähemalt IRLi jaoks. Millal jõudis IRLi või 
selle eellase Isamaaliidu ridades viimati 
parlamenti mõni vene nimega kandidaat? 
Ladõnskaja on loomas pretsedenti, mil-
le õnnestumise korral võiks Andreste, 
Toomaste, Tiinade, Marguste ja Katrini-
te sekka (IRLi liikmete kõige sagedamini 
esinevad eesnimed) eksida ära ka roh-
kem Tatjanasid, Svetlanasid, Vladimireid 
ja Aleksandreid. Olukord, kus Eesti par-
teimaastik on nii liikmes- kui valijaskon-

na poolest etniliselt ära jaotatud, üksnes 
taastoodab lõhesid ühiskonnas. Nüüd on 

aga venelastel oma saadik IRLis. Parafrasee-
rides anonüümset blogijat NO99 lehel: „Millal 

see juhtus?” See ei olegi veel juhtunud. Kõik võib 
veel lõppeda halvasti. Venelased võivad libistada va-

nast harjumusest pilgu valimisjaoskonnas üle IRLi va-
limisnimekirjast ja Tiinad ning Andresed võõristada neid 

aastakümneid rõhunud vähemusgrupi saadikut. 
Ladõnskaja, kelle perekonnanimi tähendab poola keeles muide rahu 

ja harmooniat, võiks olla kahe kogukonna lepitaja, vahemees, kui soovite. Või siis IRLi oma 
kapo, kes kutsub Lasnamäe venelasi kohvile. Ilmselgelt on Andreste ja Tiinade jaoks vene-
lased mingi müstiline inimgrupp, kes muutuvad mõistetavamaks alles Eesti passi, vabandust, 
keele omandamise järel. Kui Ladõnskaja kandideerimine midagi muud kaasa ei too, siis 
vähemalt regulaarsed IRLi kohviõhtud, mille käigus Viktoria lahkab Andreste ja Tiinadega 
vene hinge ning loetakse koos Puškinit ja Lermontovi, võiksid selle tulemusena küll tekkida. 
Või siis väljasõidud Sinimägede kõrval ka näiteks Sillamäele. Ei ole üldse palju kaugemal ja 
häda korral võib mõne sisserändaja poja giidiks kaubelda.
Intervjuu Viktoria Ladõnskajaga ilmub Müürilehe veebilehel 10. veebruaril.
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Mitmekülgne autor Urmas Vadi tegutseb nii näitekirjaniku, 
lavastaja kui prosaistina ning ühtlasi on tema hääl tuttav kir-
jandushuvilistele raadiokuulajatele, näiteks Vikerraadio saa-
detest „Kohustuslik kirjandus” ja „Ahjualune”. Vadi viimane 
teos – jutukogu „Kuidas me kõik reas niimoodi läheme” – 
ilmus möödunud aasta lõpul. Karmen Otu vestles Vadiga 
teatri aktuaalsusest ja kirjanduse tõepärasusest ning uuris, 
milline seos on autoril eriskummalisi sündmusi ligitõmbava 
Urmas Vadi nimelise tegelasega ja mida hakata peale õhus 
oleva nn Suure Romaani ootusega.

Alustaks algusest. Millised on sinu esimesed mälestused 
kirjandusest ja kirjutamisest?
Lapsena ma väga palju ei lugenud. Kui mõned räägivad, et 
nad õppisid lugema juba kolmeaastaselt, siis mul on mäles-
tus, et ma küll õppisin lugema kunagi lasteaia aegu, aga kui 
kooli läksin, siis ma enam ei osanud, olin ära unustanud. Ja 
kui hakkasin jälle lugema, siis need olid pigem koomiksid – 
„Piilupart Donaldi” ja Olimar Kallase koomiksid. Võib-olla 
see peegeldub nüüd ka selles, mida ja kuidas ma ise kirjutan.

Žanriliselt oled väga laiahaardeline – tegeled kõigega 
alates ilukirjandusest kuni näidendite, lavastamise ja 
raadiosaadeteni. Kas nii paljusid žanre on keeruline 
korraga hoomata? Milline neist on sulle kõige südame-
lähedasem?
Sellega on niimoodi, et mingitel etappidel olen teinud mõn-
da asja rohkem ja teistel jällegi vähem. Kui ma kirjutama hak- 
kasin, siis kirjutasin lühijutte. Ühel hetkel hakkasin aga roh-
kem näidendeid kirjutama. Näiteks praegu kirjutan paral-
leelselt nii romaani kui ka draamateksti. See, et ma ise oma 
näidendeid ka lavastan, on kuidagi hästi loomulikuks saanud. 
Mulle meeldib kirjutada teksti iseendale, sest ma kujutan 
juba kirjutades ette ka mingit lavalist lahendust ja see aitab 
mul ühtlasi kirjutada. Näidendite niisama kirjutamine on 
kuidagi mõttetuks muutunud. Tundub iganenud mõttena 
kirjutada mingit näidendit lihtsalt selle pärast, et äkki kee-
gi kusagil loeb või kunagi leiab ja hakkab lavastama. Mitte 
et see praktikas ei võiks nii olla, aga mind ennast ei veena 
see enam. Kuna teater on hästi tänases hetkes, siis peaks ka 
tekst olema kirjutatud tänasesse hetke. Muidugi on igasugu-
seid toredaid lugusid, mida võiks niisama mängida, aga mind 
on hakanud huvitama väga just see, miks nimelt praegusel 
hetkel mingit konkreetset asja teha. Niisama teksti ilu pärast 
näidendeid kirjutada tundub mulle natuke võõras. Praegu 
kirjutan samas proosateksti ja see tundub mulle hetkel kõige 
õigem. Tegelikult on nii, et kui midagi muud tegema ei peaks, 
siis kirjutakski praegu ainult proosat. Aga mulle tundub üht-
lasi, et kui üks pikk proosatekst lõpetatud saab, on hea va-
helduseks midagi muud teha. Ühest küljest on see üksi oma 
toas kirjutamine ju meeldiv tegevus, aga kui tükk aega kel-
legagi kontaktis ei ole, siis võib ka ummikusse joosta. Selles 
mõttes on teatritekst reeglina ikka selline, eriti kui seda ise 
lavastama hakata, et see muutub pidevalt ja olen kogu aeg 
kellegagi dialoogis.

Ma saan aru, et aktuaalsus on sinu jaoks hästi oluline. 
Kas sa oled kunagi mõelnud, et kui keegi leiaks näiteks 
sinu isikulooliste näidendite triloogia tekstid saja aasta 
pärast, siis kas neid oleks võimalik üldse lavastada? Näi-
teks „Peeter Volkonski viimast suudlust”.
Ma eriti ei mõtle selle peale. Äkki neid näidendeid ei peagi 
kunagi uuesti lavastama? Kui mõelda, et ma nüüd panen oma 
kanna siin eesti näitekirjanduse maastikul maha selliselt, et 
mu tekste taaslavastatakse, siis see on kuidagi võlts või mõt-
tetu. Pigem vaadata, et kui mõni mu näidend mingil hetkel 
veel kõnetab kedagi, siis las ta olla. Aga mis puutub sellesse, 
kas neid saab uuesti lavastada, siis ma arvan, et saab. Isegi 
Eestist väljaspool, meie kultuuriruumist hoopis kaugemal. 
Näiteks seesama „Peeter Volkonski viimane suudlus” – seal 
on hästi palju materjali, mis on seotud konkreetselt Volkons-
kiga, selle ruumiga, selle ajaga. Aga samas on seal tüvi täitsa 
olemas ja loo sees saab kõiki detaile ju vahetada. Saab ära 
vahetada Peeter Volkonski nime ja ka muud asjad. Seda on 
iseenesest võimalik teha küll, aga siis peaks näidendi kohe 
täiesti rajult tükkideks võtma, ka pealkirja ära muutma.

Sul ei ole siis selle vastu midagi, kui keegi su teksti muu-
dab, sellele rajult „kallale” läheb?
Ei-ei. See oleks ka natuke imelik, kui ma selle vastu oleks, sest 
ma olen ise igasuguste tekstide ja inimeste „kallale” läinud, 
nii et antagu aga minna. Kui isikuloolist triloogiat kirjutasin ja 

on Kirjanduses tõde 
ja KirjaniKul ausust?
intervjuu Urmas Vadiga. Küsis Karmen Otu

„minu meelest ei pea kirjandus olema see, mis annab sulle mingisuguse tõe või õpetuse, 
mida teha joodikust mehe või lolli naisega. See ei ole kirjanduse eesmärk. võiks olla 

ikka midagi laiemat. Näiteks see, kuidas täita jumalakujulisi auke hinges, mida teaduse, 
inimeseõpetuse, geenitehnoloogiaga jne ära seletada ja täita ei saa.”
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lavastasin, siis ma mõtlesin, et see võiks olla katse luua üks 
uutmoodi teatriteksti kirjutamise viis. Kirjutada konkreet-
sele näitlejale tekst, kus ta mängib iseend. Kuigi kui ma päris 
aus olen, siis see inimene on ikkagi nagu näitleja. „Peeter 
Volkonski viimase suudluse” prooviperiood oli täiesti klassi-
kaline. Aga siiski tuleb mängu ka näitleja enda olemus ja sel-
lest peaks tekkima kohalolu, mis on minu jaoks teatris väga 
oluline. Ja siis pärast „Volkonskit” tekkis tunne, et võiks veel 
Helena Merzini ja Rein Pakuga midagi teha. Kokkuvõttes ei 
oleks mul midagi selle vastu, kui keegi teine selle meetodi 
kuidagi üle võtaks või seda edasi arendaks.

Teatriteadust õppides käisin ühe aine raames „Rudolf 
Allaberdi testamendi” proove vaatamas. Sealt ja tegeli-
kult ka mujalt, näiteks sinu kirjutatud proosat lugedes, 
on mul jäänud mulje, et sul on omamoodi igavusekartus. 
Kuulsin proovis, kuidas sa enne algust Piret Laurimaale 
sosistasid, et „teeks neile täna midagi põnevat ka”.
No te olite kõik nii tuimade nägudega! Ma mäletan küll, kui 
te vaatamas käisite, ja see oli meile endile ka hästi oluline. 
See lavastus oli ju väga selgelt loo jutustamine. Ja kui mingit 
reaktsiooni ei tule, siis võib ju mõelda, et „ah, lollid üliõpi-
lased, nad ei saa midagi aru”, aga tegelikult on nii, et asi jä-
relikult ei tööta ja on vaja veel mingit lihvi anda lavastusele. 
Vorm ise oli niivõrd minimalistlik ja lihtne, et kuhugi peitu 
pugeda ei saa. Pidi saavutama sellise vabaduse, kus kaoks ära 
hetk, „et me nüüd etendame midagi”. See kõlab hästi lihtsalt, 
aga vähemalt minu jaoks oli see väga raske. Lihtsalt olla ja 
mõelda ja siis rääkida nii, et kõlaks, nagu sa räägiksid sellest 
esimest korda. Aga igavusekartus – jah, sellega on nii, et ei 
taha ju igav olla ja inimesi tüüdata. Mulle selline teater ka ei 
meeldi, mis tegeleb ainult sellega, kui kaua publik saalis vas-
tu peab. Ma tahaks ikkagi inimestega kontakti saada ja lugu 
jutustada või öelda midagi maailma ja inimese kohta. Aga 
teistpidi ma ei karda ka igavust. Näiteks lavastuses „Peeter 
Volkonski viimane suudlus” oli igavust kasutatud kui võtet, 
trikki. Volkonski jutustas „Kalle blomkvisti” ja see kestis ja 
kestis ja kestis. Ma kujutan ette, kuidas inimesed mõtlesid, 
et „kaua see lugu veel kestab? Nüüd kurat, jutustabki lõpuni 
ja see ongi etendus”. Ja see tundus mulle sellise nõksuna väga 
lahe. Näed, nüüd ma räägin endale vastu, et mulle sellised 
asjad teatris ei meeldi. Võib-olla on asi selles, et vaadata ei 
meeldi, aga teha meeldib. Ka „Rudolf Allaberdi testamendi” 
puhul me jutustasime lugu ja mulle tundus, et igavus on hea 
võte, millega saab inimesi uinutada. Räägid mingit lugu, kõik 
tundub normaalne ja siis ühel hetkel hakkab tekst kõlama 
kuidagi veidralt ja ebausutavalt. Selle isikuloolise triloogia 
näidendid ei ole reeglipärased, nendes ei ole sissejuhatust ja 
kulminatsiooni, nagu peab olema klassikalises näidendis. Ja 
tegelikult võibki vahepeal tüütu ja igav ja nõme olla. Ja kui ku-
jutada Allaberti ette pärast seda, kui ta oli koolist pensionile 
jäänud, siis ta istus oma hämaras toas ja tal oligi kohutavalt 
igav, ja selles mõttes tundus täiesti adekvaatne seda igavust 
ka laval edasi anda.

Nii lavastuses „Rudolf Allaberdi testament” kui ka mit-
mes proosateoses figureerib tegelane Urmas Vadi. Kui 
selgelt tõmbad sa eristusjoone enda ja tegelase Urmas 
Vadi vahele?
Ei tõmba tegelikult. Ma pigem tõmban mingisuguseid samas-
tuvaid niite. Seda mängu, kus Urmas Vadi on nii tegelane kui 
ka autor, olen ma juba päris pikalt mänginud. Aga mulle en-
dale tundub, et mu viimases raamatus „Kuidas me kõik reas 
niimoodi läheme” on see mäng küll olemas, aga samas olen 
ma ka inimesena seal taga oma kogemusega.

Peeter Helme kirjutas raamatu „Kuidas me kõik reas...” ar-
vustuses, et Vadi jätab mulje, et sel korral ta räägibki ausalt 
kõik ära. Ja siin on küsimus, et mis on see kirjaniku ausus? 
Kas see on mingi konkreetse juhtumi või inimese kirjelda-
mine, või siis hoopiski mingi seisukoht, meeleolu, kas või 
paranoia? Ja eks need tekstid seal raamatus ongi ehk minu 
paranoiad, millel on kokkupuutepunktid ka välisega: Eestiga, 
meie ajaga, ka nende inimestega, kes meil siin ringi liiguvad. 
Selles osas on see ikkagi ilukirjandus, see on väljamõeldis, 
aga tõukub elust. Ja ka selles mõttes kirjandus, et isegi kui 
ma tahaksin anda endast väga dokumentaalset ja tõetruud 
pilti, ning kui jätta kõrvale küsimus, mis see tõde on, siis see 
on ikkagi võimatu. Aga ma leian, et see ei ole ka kirjanduse 
eesmärk. Või vähemasti mitte minu eesmärk.

Mulle tundub, et sinuga juhtubki veidraid asju. Näiteks 
Berk Vaher on mitu korda öelnud, et sul oleks nagu anne 

või oskus veidraid olukordi ligi tõmmata. Kas sulle en-
dale tundub ka nii? 
Jah, tundub küll, aga ma arvan, et võib-olla juhtub neid kõigi-
ga. Kuna ma olen aga viimasel ajal sellist rida ajanud, siis ot-
sin neid olukordi teadlikult. Mitte küll selles mõttes, et „täna 
võiks mingi tore lugu tulla”, sest need asjad juhtuvad ikka ise. 
Mulle tundub järjest imelikum hakata kirjutama päris puhast 
väljamõeldist. Ühel hetkel tundus endalegi arusaamatu, miks 
ma mõtlen välja mingeid muinasjutulisi lugusid, kui võiksin 
kirjutada sellest, mis minu endaga toimub, mis mulle oluline 
on. See tunne tekkis ühtlasi pärast seda, kui olin üsna pikalt 
teistest inimestest kirjutanud. Kui ma oma viimast jutuko-
gu kirjutama hakkasin, siis ma tegelikult ei mõelnud, et ma 
kirjutan raamatu, kirjutasin lihtsalt jutte, mis mulle ette sat-
tusid. Need jutud tekkisid sellest, et mulle lähedased inime-
sed ja nende lähedased hakkasid järjest surema ning nende 
surmadega käisid kaasas sellised lood. Muidugi mitte päris 
üks ühele, aga minu jaoks olid need lood, mida ma ei saanud 
lihtsalt niisama jätta. Kui lõpuks juba ports lugusid olemas 
oli, siis mulle tundus, et need on nii selgelt ühel teemal, et 
sellest peaks raamatu kokku kirjutama.

Su teostes figureerib palju päriselt eksisteerivate nime-
de ja nägudega tegelasi. Mulle tundub, et su raamatute 
lugeja peab vähemalt osaliselt eesti kultuurilooga kur-
sis olema. Ta võiks neid muidugi ka lihtsalt nimedena 
lugeda, kuid ma arvan, et siis läheks ehk midagi kaotsi.
Paar päeva tagasi helistas mulle Ene Mihkelson ja ütles, et ta 
luges mu raamatut, ja ma just mõtlesin, et huvitav, mida ta 
sellest nimede kasutamisest arvab. Ene ütles, et ta luges kuna-
gi Mati Undi „Via regia” esimest varianti, kus olid kõik nimed 
sees – Hermaküla, Tooming ja teised –, ning talle meeldis see 
rohkem. Ta arvas, et ka minu raamatus oli see põhjendatud, 
ning mulle endale tundub ka nii. Ma arvan, et kui me juba siin 
selles kultuurikontekstis elame ja neid nimesid teame, siis 
see annab midagi juurde. Ja kui me neid nimesid ka enam ei 
tea, siis see ei tohiks ideaalis lugemist segada. Mu lood ei ole 
ainult mäng selle baasil, et me teame, kes need inimesed on. 
Või kas tegelikult ikkagi teame? Ma olen kirjutanud siin nüüd 
pikalt oma õpetajast Allaberdist ja tundub, et Allabert oli 
just selline ja ta oli mulle nagu mingi mentor, vaimne isa. Aga 
võib-olla ei olnud? Võib-olla peegelduvad mulle tema elu näol 
mingid mu enda hirmud? Võib-olla on need talle vägivaldselt 
juurde projitseeritud väärtused ja hoiakud ning ootused, mis 
tekitavad neid küsimusi ja miks mitte ka hirme, paranoiasid, 
mis on minus? Ma üldse ei alahindaks enda paranoiat, nagu 
ma ei alahindaks ka Allaberti. Ju need lood ongi sulam, mis 
jääb teljele, kus ühes otsas on fabulatsioon ja teises tegelikkus. 
Mulle meeldib, et kirjandus ja kunst on suur ja lai ruum, kuhu 
kõik need asjad rahulikult ära mahuvad. Aga mis prototüüpi-
desse puutub, siis ma olen ikka kujutanud inimest. Ja kui keegi 
peaks ennast kellegi kuju taga ära tundma, siis oskan öelda 
vaid seda, et kuna ma kujutasin inimest ja sa ise oled inimene, 
siis ehk siin ongi see kohtumispunkt.

Ma arvan, et ka läbi mängulise käsitluse või situatsiooni sel-
gub midagi ühtlasi inimese kohta. Ma olen toonud tihti võrd-
luse kahest kunstnikust – üks teeb väga realistlikke fotosid ja 
teine abstraktseid kritseldusi, mõlemad inimeste portreesid. 
Ma ei taha öelda, et foto ei ole õige, aga ka kritseldus võib 
inimese kohta midagi väga tabavat öelda. See ei anna ehk 
mingit tervikpilti, aga see on minu arvates ka kirjanduse pu-
hul vale nõue ja ootus. Minu meelest ei pea kirjandus olema 
see, mis annab sulle mingisuguse tõe või õpetuse, mida teha 
joodikust mehe või lolli naisega. See ei ole kirjanduse ees-
märk. Võiks olla ikka midagi laiemat. Näiteks see, kuidas täi-
ta jumalakujulisi auke hinges, mida teaduse, inimeseõpetuse, 
geenitehnoloogiaga jne ära seletada ja täita ei saa.

Sinu teoste kohta ilmunud arvustustes, eriti minu mee-
lest „Tagasi Eestisse” kohta ilmunud tekstides, on mai-
nitud hea ja halva maitse piiri peal balansseerimist. 
Kuidas sa ise sellesse suhtud? Kui arvestada, et kasutad 
oma teostes palju reaalselt eksisteerinud või eksistee-
rivate inimeste nimesid, siis kas ja kui palju sa ennast 
ise tsenseerid?
Allabert ütles alati, et tegu on „kraadiküsimusega”. Igasugu-
seid asju võib õppida, aga head maitset õppida ei saa – seda 
kas on või ei ole. Ma ise proovin järjest rohkem mitte üldse 
mõelda selle peale, mis on hea maitse või kas see on viisakas 
või kas nii tohib. Ma arvan, et see võiks olla üks kirjanduse 
võimalustest – ollagi ükskõik kui loll või inetu või groteskne. 
Aga enesetsensuuri koha pealt tundub mulle, et ma ei oska 

enam lihtsalt niisama nalja teha. Samas ei taha ma muutu-
da ka suureks tõsiseks kirjanikuks, kes proovib oma Suurt 
Romaani kirjutada. Ma tahakski olla kuskil vahepeal – jätta 
endale vabaduse olla maitsetu ja teha lolli nalja ning ka vaba-
duse kirjutada Suurt Romaani. Selline tasakaal peaks olema 
ja see võiks olla minu „kraadiküsimus”.

Ühes intervjuus ütlesid, et kirjutamine on natuke nagu 
maratonijooks – ei saa niimoodi, et viis aastat ei kirjuta 
üldse ja siis tuleb äkki midagi fantastilist. Kuidas sul en-
dal tunne on – kuidas maraton läheb ja kui kaugel oled? 
Mul on jäänud mulje, et see niinimetatud „romaanikü-
simus” on sul kuidagi hingel.
On küll jaa. See on selline ootus, mida inimestesse süstitak-
se, et nüüd peaks tulema suur romaan. Kas tänapäeval üldse 
on seda Suurt Romaani vaja? Mulle tundub see niivõrd nalja-
kas, et sellele peaks leidma mingisuguse ekvivalendi. See on 
samasugune lendlause kui „Mis on meie Nokia?”. Praegu on 
see Nokia-lause ära kadunud, sest Soome müüs enda No-
kia lihtsalt maha. Neil oli mõistlikum see maha müüa. Äkki 
meil oleks ka mõistlikum midagi muud teha, kui oodata mingit 
Suurt Romaani? Võib-olla on see juba olemas?

Suured romaanid on oma olemuselt ju väga modernist-
lik mõiste. Viimasel ajal on mulle tundunud, et kõikvõi-
malikke silte või mõisteid on kuidagi vähemaks jäänud. 
Tundub just selline sildistamatu aeg, mis annab vabad 
käed. Mina kui lugeja tunnen tänu sellele, et ma ei oota 
justkui midagi, ei oska oodata.
Jah, mul on ka sama tunne ja see väga meeldib mulle. Sellised 
mõisted on ikkagi kitsendavad. No näiteks uussiirus – mis 
mõttes? Mis asi see on, keda see aitab? See oli nii kirjanduses 
kui teatris üks hästi loll asi – kas nüüd on inimesed korraga 
uutmoodi siirad? Minu meelest võiksid inimesed kogu aeg sii-
rad olla. Mul on hea meel, et uussiirusest enam eriti ei räägita. 
Üldse võiks sildistamise ära lõpetada. Teatri puhul räägitakse 
praegu postdramaatilisest teatrist. Mulle tundub, et selliseid 
mõisteid on kõige rohkem vaja kriitikutele, aga teatritegijaid 
see pigem segab ja kapseldab teatripilti. Üle-eelmisel aastal 
kulka žüriis olles joonistusid selgelt välja kaht tüüpi näidendid. 
Esiteks klassikalised iseenda jaoks kirjutatud tekstid ja teiseks 
väga selgelt lavastuse tarvis valminud tekstid. Kui esimesi oli 
võimalik lugeda, siis teisi mitte eriti. Samas teatris vaatan ma 
pigem neid teisi. Ikkagi on mul vahel tunne, et kaasaegne post- 
dramaatiline teater on natuke igavaks ja tüütuks muutunud, 
ennast ise tühjaks mänginud. Esteetika ja laval olemise viis on 
huvitavad, aga nende taga ei ole sageli midagi, mis seda püsti 
hoiaks. Ma ei arva, et see peaks olema kindlasti näitekirjaniku 
tekst. Aga seda ei peaks ka välistama.

Mainides retseptsiooni, kuidas sinul sellega suhe on? 
Loed? Kas ja mil viisil mõjutab?
Loen küll, muidugi, kõike loen. Hea meele ja huviga. Ma ei 
usu inimesi, kes ütlevad, et ah, ma ei viitsi kriitikat lugeda. 
Ma arvan, et isegi nemad salaja loevad ja guugeldavad enda 
nime. Ma ei ole kindlasti see tüüp, kes kirjutab ainult tagasi-
side pärast, aga see on minu jaoks samas ilmselgelt väga olu-
line. Ma ei ole päris mees võsast, kes ulatab kuskilt puhma 
vahelt oma käsikirja ja kaob siis uuesti võssa. Paratamatult 
olen ikka enam-vähem teadlik sellest, mis eesti kirjanduses 
parasjagu toimub. Ja sellepärast läheb mulle korda ka kriiti-
ka, mida kirjutatakse.

Lõpetuseks uurin natuke eelmise aasta kohta. Mis sulle 
kultuurielust meelde jäi või korda läks?
Tunnistan ausalt, et kaasaegset kirjandust ma eriti ei lugenud. 
Tegin saadet pealkirjaga „Kohustuslik kirjandus” ja selle raa-
mes lugesin ma pigem eesti klassikat. Aga üle-eelmisel aastal, 
kui ma kulka žüriis olin, pidin väga palju lugema ja ma olen 
iseenesest hästi aeglane lugeja. Ja lugemismaht oli umbes 
raamat päevas, isegi rohkem. Sain sellest omamoodi „mür-
gituse”. Aasta lõpus lugesin Marusja Klimova „Siniverd”, mis 
mulle väga meeldis. Ja siis veel Maarja Kangro „Hüppa tulle”. 
Kaks väga eripalgelist naisautorit, mõlemad väga hea värvi ja 
keelega. Ka teatrit vaatasin ma eelmisel aastal vähe, aga üks 
lavastus, mis sai minu arvates liiga vähe tähelepanu, on Tartu 
Uues Teatris lavastunud Gabriela Liivamäe „Selgroogupidi-
koos”. Ja võib-olla on põhjus, miks sellest pole väga kusagil 
kirjutatud, ka selles, et sellest ongi väga keeruline rääkida, 
seda kuhugi paigutada. Hästi hea tundega tehtud ja jätab ka 
vaatajale vabaduse mitte tegeleda sellega, kuidas seda peaks 
vastu võtma.
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Sten-Kristian Saluveer. Foto: erakogu

tuaalsemaks küsimus sellest, milline on adekvaatne ja ajako-
hane käsitlus tänapäevase Eesti identiteedist, selle seotusest 
geograafilise reaalsusega ning selle reaalsusega tasakaalusta-
tud diskussioonis olevast ringhäälingust. 

Kui arendada mõtet e-residentsuse paljuräägitud teema 
valguses, siis oleks ehk paslik arutleda eestlusest antud kon-
tekstis mitte niivõrd rahvuse, vaid kui globaalsete kogukon-
dadega kultuurilisest ja keelelisest ning etnilisest päritolust 
sõltumatust maailmapildist, millega ringhääling saab ja peab 
ennast suhestama.

Lähtudes vabas vormis briti ajaloolegendi ning teadusmõt-
te ajaloo kaardistaja Peter burke’i argumentidest viimase 
paarisaja aasta teadus- ja mõtteinnovatsiooni protsesside 
kohta, võib arutleda, et ehk ei ole 21. sajandi teise aastaküm-
ne ringhäälingu rolliks mitte enam rahvuse või riigipõhise 
identiteedi kultiveerimine, vaid pigem info- ja kultuuriväljal 
toimiva infonuukleuse positsioneerimine erinevate ühiskon-
naprotsesside ristumisteedel. Loengus „Loss and Gain: the 
Social History of Knowledge” keskendub burke teadmiste 
ajaloo protsessidele, nende hulgas reformile, loendamisele, 
sekulariseerimisele, professionaliseerimisele, demokrati-
seerimisele, natsionaliseerimisele, globaliseerimisele ja teh-
nologiseerimisele, väites, et ideerevolutsiooni ja teadmiste 
progressi lahutamatuks osaks on ka informatsiooni häving 
ja kaotus. Sekulariseerimisega käib kaasas sekulariseerimis- 
vastasus (diskussioon kooseluseaduse üle ja ümber), pro-
fessionaliseerimisega kaasneb standardite kadumine (aja-
kirjanduslikult tasakaalustatud uudised vs. infotainment Eesti 
meediamaastikul), demokratiseerimisega poliitiline kontroll 
(ikka ja jälle kerkivad küsimused rahvusringhäälingu poliit-
kommentaatorite neutraalsuse kohta) ja nii edasi. Lähitule-
vikus aina suuremasse geograafilisse diasporaasse liikuvate 
eestlaste kogukondi kõnetava ringhäälingu rolliks peab ses-
tap olema multikultuurset maailmapilti arendavate ja tei-
salt hävitavate protsesside tasakaalustamine vastastikuses 
dialoogis. 

Kahtlemata on antud metafoor abstraktne, kuid teisalt loob 
see uued võimalused ringhäälingu positsiooni vaatlemiseks 
selle suhetes programmi, edastusplatvormide ja kogukon-
dadega. Informatsiooni paljususe ja tasakaalustajana, mitte 
rahvuse ja riigi häälekandjana, suudab ringhääling kõnetada 
piinlikkustundeta ja riikliku propagandakahtluseta mitte-eest-
lastest inimrühmi, liikuda meediatarbijatele antud ajahetkel 
sobivatele platvormidele ning toota ajas ja ruumis ikka ja 
jälle aktuaalsest sisu. Rahvusringhäälingu arengukava aasta-
teks 2015–2018 teeb esimesi samme selles suunas, pööra-
tes tähelepanu üha rohkem internetipõhisele meediale ning 
käies välja mitmeid uuenduslikke ideid, nagu „Eesti lauluga” 
sarnane formaat venekeelsele kogukonnale. Teisalt, lähtudes 
eelolevast Eesti 100. aastapäevast ning ajaloolist levi ja autori- 
õiguste struktuuri tagurpidi pööravast Euroopa piiridevaba 
digitaalturu terendavast tulevikust, on kindlasti käes sobiv 
aeg julgemaks avalikuks aruteluks sellest, milline peaks olema 
meie paljude tubadega ringhäälingupalee tulevikus.

mõtteid (rahvus)ringhäälingust
Sten-Kristian Saluveer

Kellele ja miks on vaja rahvusringhäälingut? Arutelu ERRi rollist ja 
haardest eesti identiteedi hoidmisel.

Kodumaal mitteresideeruva eestlasena olen naasnud kordu- 
valt küsimuse juurde, milline peaks olema ja võiks olla täna-
päeva eestimaalast kõnetav ning temaga dialoogi astuv ring-
hääling. Ausalt tunnistades on see olnud paljuski tingitud ikka 
ja jälle tekkivast frustratsioonist, sest ERRi kodulehel olevad 
video- ja heliklipid ilma viivituste ja tehniliste probleemideta 
välismaal tihti lihtsalt ei tööta. Teisalt olen sunnitud endalt 
küsima, kas need üldse peaksidki töötama, kuna paljuräägi- 
tud alarahastuse situatsioonis on ERRil kahtlemata teisigi 
prioriteete kui Jaapanis või Ameerikas asuvatele väliseest-
laste pisikogukondadele keskendumine. Kuid laiemas plaa-
nis sunnib see küsimus ringhäälingu rollist ja haardest eesti 
identiteedi ja keeleruumi hoidmisel mõtisklema ERRi rolli ja 
tuleviku üle olukorras, kus eesti keele- ja kultuuriruum muu-
tub aina multikultuursemaks ja geograafiliselt killustatumaks.

RiNghääliNg Kui RAhvuSliK PAlEE

Nii üllatavana kui see ka ei tundu, on kaasaegse rahvusring-
häälingu väljakutsed üle kogu maailma küllaltki sarnased. Mil-
line on õige tasakaal ajakirjandusliku sõltumatuse säilitamise 
ning asukohariigi rahvusliku inforuumi tagamise vahel olu-
korras, kus ringhäälingu tegevust rahastav riigiaparaat hoiaks 
meelega teatud informatsiooni salajasena? Kuidas konku-
reerida era- ja kaabellevi kanalitega, mis vähendavad oma-
toodangut ning optimeerivad kulusid subtitreeritud ja sisse 
ostetud programmiga? Kus lõppevad infotainment ja meele-
lahutus ning algab ajakirjanduslikult arvestatav sisu? Millised 
võiksid olla atraktiivsed omakeelsed originaalformaadid ajas- 
tul, mil ringhäälingu ja telekanali ajaloolise põhiolemuse turm-
tule alla võtnud Netflix, Hulu ja ka hiljuti lõpuks klubiga lii-
tunud HbO teevad puhta vuugi kvaliteetsarjadega, nagu 
„Kaardimaja” või „Troonide mäng”? Kuidas tekitada huvi nuti- 
telefonide ja tahvelarvutite ajastu alla kolmekümneaastases 
sihtgrupis, kelle jaoks lineaarse programmi tarbimine on sa-
mavõrd võõras kui filmide tasuta (piraatkoopial) vaatamine 
internetist loomulik? Kuidas ja kas peaks mõõtma program-
mi edukust – vaatajanumbrites, kvaliteedis, kasumlikkuses? 
Kuidas seda kõike rahastada? Ja last but not least – kas täna-
päeva kultuuriderohkes ja diasporaastuvas maailmapildis on 
rahvus üldse pädev kategooria etniliselt mitmekesises koda-
nikkonnas tasakaalustatud meediavälja tekitamiseks?

bbCd, tihti rahvusringhäälingu ideaalnäiteks peetavat mam- 
mutorganisatsiooni, 2016. aastal ees ootava riikliku harta 
eelhäälestusena üllitas The Guardian tänavu mahuka artikli- 
seeria organisatsiooni ajaloost, seda tabanud mitmetest välja- 
kutsetest ning tulevikuväljavaadetest. Autor Charlotte Hig- 
gins märgib tabavalt, et kuigi bbC olemuse ja tegutsemis-
praktikate teemal on alati polemiseeritud – Thatcheri ajal 
liiga vasakpoolne, tänapäeval liiga valitsuse liini järgiv (kuna ei 
osaletud Edward Snowdeni paljastatud USA ja briti salaluure 
varjatud jälitustegevuse kajastamisel, mida näiteks The Gu-
ardian tegi), kord liiga elitaarne, siis kommertslik –, on bbC 
ennast siiski aastate jooksul brittide kultuurilise alateadvuse 
lahutamatuks osaks tsementeerinud, ilma milleta oleks saare-
riigi pluraalse kogukonna toimimine võimatu. Kuigi 21. sajan-
dil ei ole bbC enam oma ajaloo hiilgeaegade katedraal, mille 
tele- või raadiopreestri ette koguneks iga päev homogeenne 
publik jutluseks rahvuslikust ühtekuuluvusest, siis tänapäeval 
saaks teda ette kujutada pigem mitmete tubadega paleena – 
vaatajal on seal vabadus liikuda ja imetleda selle rikkusi, kuid 
samas valida oma jalutamistee, rütm ja narratiiv. Sestap on 
Higginsi jaoks bbC anno 2015 eelkõige „ruum, kus kõige põhi- 
mõttelisemad hirmud kultuurilisest identiteedist ja poliitilis-
test eesmärkidest saavad läbi võideldud – ja jätavad lõpuks 
tihti mõru järelmaigu”.

Kultuurilise ja poliitilise identiteedi diskussiooniruumiks ole-
mine võiks olla samavõrd ajakohane metafoor ERRile, mil-
le lähiajalugu kubiseb bbCga analoogsetest katsumustest. 
Eelmisel aastal avalikkuse laia tähelepanu pälvinud konfliktid 
juhatuse ja sporditoimetuse, abstraktses mõistes administ-
ratiivse võimu ja eesrindel rabava „südame” ehk teletegijate 
vahel, subkultuursete muusikarevolutsionääride tasakaalus-
tamine Raadio 2 sisukamaks muutmise egiidi all ellu viidud 
programmiuuendusega ning aegumatu küsimusega ringhää-
lingunõukogu poliitilisest sõltuvusest või sõltumatusest, lisa-
des sinna veel näpuotsaga ikka ja jälle esilekerkivat (vanema-
te) kultuuriringkondade kriitikat justkui liiga kommertslikuks 
muutunud programmi teemal. Kõik nimetatud sündmused 
alluvad üks ühele bbC väljakutsete võrrandile – muutujates 
tuleb vaid Inglismaa Eestiga asendada. Veelgi enam, nagu 
brittide vihatud ja armastatud bbC, on ja jääb ka ERR Eesti 
kultuuriidentiteedi osaks, meeldigu see meile või mitte. Ei 
ole vaja palju fantaseerida, tõdemaks, et hoolimata erakana-
lite kõrgematest reitingutest või katsetest rahvustelevisiooni 
ja raadiot numbrite valguses põhja lasta, ei suudaks kohalik 
vaataja ja kuulaja kujutada ette elu „Aktuaalse kaamera” või 
Vikerraadio uudisteta, sporditoimetuste ontlikest noortest  
sootsiumiga üheskoos üles kasvanud ajakirjaniketa, poliitika- 
ringkondades pigem tuska kui tunnustust pälvivate poliitika- 
saadete või üle võlli huumoriklassikata alates „Kreisiraa-
diost” ja lõpetades „Tujurikkuja” või oma absurdsuses naela-
pea pihta tabava „Vanamehe multikaga”. 

Teisalt, ERR kui kaasajal opereeriv ringhääling ei saa lubada 
endale luksust olla riik riigis, mis sõuab demokraatia ja aja-
kirjandusliku ning programmilise sõltumatuse mütsi all van- 
kumatul kursil. Kui rahvusringhääling „peegeldab Eesti iden-
titeeti, kannab ühisväärtusi, teadvustab ja lõimib ühiskonda” 
ning „avalik-õigusliku meediana on rahvusringhääling Eesti 
kultuuri ja kodanikuühiskonna toetaja, arendaja ning teiste 
samal eesmärgil tegutsevate organisatsioonide tõhus part-
ner”, siis peab organisatsioon endalt ikka ja jälle küsima, milli-
ne on see identiteet ja inforuum või, kui sõnastada teistmoo-
di, millised on need identiteedid ja inforuumid kaasaegse 
Eesti infopalees, millesse avalikkus, vaatajad ja kuulajad eri-
nevatele ning aeg-ajalt mõrudele jalutus- ning mõttekäiku-
dele kutsuda, kui viidata Charlotte Higginsi eespool toodud 
kommentaarile.

iNfONuuKlEuS miTmEKESiSES jA  
diASPORAASTuvAS EESTiS

Statistikaameti andmetel on Eesti diasporaastuv – igal aastal 
lahkub siit ligi paar tuhat eestimaalast, peamiselt küll Põhja-
maadesse ja Euroopasse, kuid ka kaugemale. See number 
ei ole arvuliselt suur, kuid võttes arvesse, et märkimisväär-
ne osa lahkujatest kuulub kultuuri, teaduse ja ärivaldkonnas 
(ning nimekiri võiks siin lõputult jätkuda) potentsiaalikate 
talentide hulka, on see siiski oluline. Sestap muutub üha ak-
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dus... Mida vabadus tähendab? Mida vaba olemine TEGELI- 
KULT tähendada võib? Seda ütles vist Žižek, et lihtsam on 
kujutada ette maailma lõppu kui kapitalismi lõppu. Kui vaa-
data ulmefilme, siis on tulevik selline, et autod lendavad. 
Raske on millegi paremaga ilmale tulla. Lihtne on kujutada 
ette destruktsiooni, katastroofi, mis maailma lõpus tuleb, 
aga raske on visualiseerida, mis pärast seda saab. See, mida 
meie teeme, on mingis mõttes luigelaul vesternile. Mängime 
päris viimast korda kauboisid ja indiaanlasi ning vaatame, mis 
siis saab.

See pole väga naljakas teema, kuna juttu praeguse maa-
ilmakorra lõpust seoses ressursside otsasaamisega on ol-
nud väga palju.
A.P.: Nojah, palju on juttu olnud kõige otsasaamisest. 
1980ndatel avaldas Fukuyama raamatu ajaloo lõpust, aga 
miski tegelikult ei lõppe kunagi, kõik lihtsalt kestab edasi, 
kuni kõik selle ära unustavad, mis lõppema pidi.

Kas olete sotsiaalsete teemadega dialoogis, kui teatrit 
teete, või teete lihtsalt kunsti?
A.P.: Ma olen poliitilise teatri kontseptsioonist teadlik, näi-
teks olen osalenud Helsingis lavastuses, kus kasutasime po-
liitikute koosolekute transkriptsioone. Publiku huvi on suur. 

Publikut huvitab poliitika ja on võimalik teha teatrit poliitikast, 
näiteks maksumaksmisest, aga minu jaoks see ei tähenda, et 
lavastus ise on poliitiline. Kui teha „poliitilist” teatrit, on see 
nagu nädalavanune ajaleht – uudised selles on enam-vähem 
aktuaalsed, aga juba on värskemaid väljaandeid. Teatriaja-
loos on tehtud ajalehtede ettelugemist, väga puhast poliitilist 
teatrit, nt bertolt brecht, isegi Shakespeare tegi seda. Tee-
ma ei mõjuta otseselt lavastust. Näiteks „House of Cards”  
(„Kaardimaja”) on väga poliitiline, sest seal on poliitikud, aga 
tegelikult jälgime nendes sarjades emotsioone või intriige. 
Mind huvitab hoopis rohkem, et oo, Frank Underwood ja 
tema naine kepivad oma turvameest, see on palju poliitili-
sem kui nende töö presidendiga...
Jaakko Pietiläinen: Parim asi lavastuste juures parlamendist, 
millele viitad, on see, et need püüavad olla väga objektiivsed. 
Need on pigem loengud kui poliitilised seisukohavõtud. Kui 
tahad ühiskondlikult aktiivne olla ja sotsiaalsete teemadega 
tegeleda, võid teha midagi muud, näiteks töötada sotsiaaltöö-
tajana või tegeleda heategevusega. Kunstnik ei pea neid asju 

mida vabadus tegeliKult  
tähendab? 
intervjuu Von Krahli uue lavastuse trupiga. Küsis Piret Karro

Elame lõputu paljususe ja piiritu vabaduse ajastul, kus maailma – vähemalt sellise, kus me praegu elame –  
lõpu lähenemine on igal nädalal uudistes. von Krahlis lavastatakse Akse Petterssoni käe all lugu meie 

kaasajast metsiku lääne võtmes.

Kohtusime soome lavastaja Akse Petterssoni ja kunstniku 
Jaakko Pietiläineni ning Von Krahli näitlejate Jim Ashilevi ja 
Ragne Veensaluga Von Krahli saalis uue lavastuse „Kuidas või-
deti lääs” saepuruplaatidest kujundatud laval. Istusime ringis 
keset tühja lava, publikuks peale paari majalise istekohtade-
le kuhjatud kauboikübarad ja mantlid. Mainitud lavastus on 
ajend, mis meid kokku tõi – Akse ja Jaakko koos soome näit-
leja Joonas Heikkineniga on Helsingist Tallinnasse kutsutud, 
et lavastada Von Krahli trupiga vesterni.

KuidAS võidETi lääS

Küsimuse peale, et miks just vestern – millega see praegu-
ses maailmas seotud on –, vastab Akse, et tema meelest on 
see absoluutselt kõigega seotud. Idee sai alguse tema juba 
lapsepõlves välja löönud isiklikust huvist fiktsiooni ja ulme- 
kirjanduse vastu, kus samurai- ja multifilmides ning super-
kangelastes on hea annus eskapismi. Indiaanlaste ja kauboide 
mäng tundub olevat ühine jagatud mälestus, vaatamata asja-
olule, et Akse ise seda mänginud ei ole. Kui küsida, kuidas 
vestern kui idee või žanr meie kaasaega kõnetab, leiab Akse, 
et Metsiku Lääne unistus vabadusest on läänelikkuse või lääne 
inimese kontekstis seotud absoluutselt kõigega. Vestern, mis 
on žanr, kus pärismaailma kõrval on kujutluspilt päikeseloo-
jangusse ratsutamisest, on teatris võimalus mähkida ideed 
mitmekordse fiktsioonikihi alla, millest tuleb läbi näha, et üld-
se alustada arutelu sellest, millest lavastus räägib. Lavastaja ei 
pea õigeks, et teatritükid peaksid olema alati millegi kohta, kui 
see muutub tähtsamaks lavastuse enda tähendusest.

Soov teha vesterni oli olnud Akse peas juba aastaid, enne 
kui ta Von Krahliga käed lõi. Ent Tallinnasse kohale tulles ja 
trupiga tööd alustades kehtestati demokraatlik tööviis, kus 
igaühe ideed on olulised. Trupp tajus esimesest proovipäe-
vast saati, et sünergia toimib hästi – alustati nullist, ent varsti 
selgus, et osa ideedest oli olnud kollektiivi kohal õhus juba 
enne, kui keegi need välja mängis. „Mul pole mingit huvi oma 
unistustemaailma lavale sundida, see pole lõbus. Toredam 
on genereerida ideid ühiselt pinnalt,” kommenteeris Akse.

Tegelikult tundsid trupi liikmed üksteist juba varem – Jim 
Ashilevi ja Ragne Veensalu olid Tartu Ülikooli Viljandi Kul-
tuuriakadeemias näitlejaõpingute ajal Helsingis Ylioppilas-

teatteris Akse töid näinud. „Kuidas võideti lääne” kunstnik 
Jaakko Pietiläinen tõdes, et teda üllatas, kui hästi koostöö 
Von Krahli trupiga esimesest proovist peale toimima hakkas. 
Vaim oli ühine juba kohe alguses.

Praegu on Akse Soomes üks intrigeerivaimaid noori lavasta-
jaid, eriti pärast seda, kui ta lavastas möödunud aastal Kan- 
sallisteatteris „Kaspar Hauseri”, mis äratas Soome kultuuri- 
meedias palju tähelepanu. Akse hinnangul on põhjus selles, 
et „Kaspar Hauser” kirjeldab põlvkonda, kes on oma vane-
mate põlvkonnast erinev. Noored teatritegijad tegid lavas-
tuse, mis ei põhinenud eelkäijate arhetüüpidel, ärajutusta-
tud lugudel, vaid nad jutustasid loo iseendast.

Põlvkond, kellele siin viidatakse, on muidugi Eesti meedias-
ki palju sõnavõtte tekitanud Y-generatsioon. Ragne võttis 
oma põlvkonna kokku sõnadega, et neil pole oma vanema-
tega ühist vaenlast, võideldakse pigem isiklike asjade nimel, 
igaüks oma eest. Seetõttu võib X-generatsioonile jääda mul-
je, et oleme laisad ja missioonitundetud, aga tegelikult on 
meie võitlused lihtsalt hajusamad.

Jim seadis kahtluse alla, kas on võimalik üldistada hiiglasuurt 
inimeste gruppi ainult nende sünniaasta põhjal, aga tõdes, et 
pärast „Kaspar Hauseri” nägemist on ta mõistnud, et ole- 
mas võivad tõesti olla mingid põlvkondlikud nüansid või tee-
mad, mida varem polnud. Piir X- ja Y-põlvkonna vahel on 
hägune, aga tundub, et nooremad inimesed näitavad üles 
mingit idealismi, mille suhtes nende vanemad on väga skep-
tilised olnud. Samal ajal võivad noored kõige, eesotsas ise-
enda üle naerda, nagu nad usuksid, et neil on supervõimed, 
aga seejuures peaksid iseennast maailma kõige tühisemateks 
inimesteks. See veider bipolaarsus põhjustab egomaniakaal-
suse ja nartsissismi pahvakuid, aga ka suurt ebakindlust ja 
enesevihkamist. Vastandus ilmneb just läänemaailmas, kus 
on lahendatud kõik esmavajadused – toit, peavari, tervise-
kindlustus, sotsiaalsed tagatised – ning on aega iseendaga te-
geleda. Selle võimaluse olemasolu teeb inimesed isekamaks, 
aga muudab seejuures ka nende suhet tegelikkusega. Oleme 
jõudnud absurdsesse kohta, kus on võimalik elada täielikus 
kujutelmas ja samas täielikus eituses.

Vestlusringis toodi välja iseenese olulisus praeguse põlv-
konna jaoks – minu probleemid ja valikud on mulle kõige 
olulisemad, aga samal ajal tahaksin ka maailma parandada. 
Seda kõike kannab uskumus, et pead saama tõeliseks endaks, 
töötama, et ennast leida, ning seeläbi võid midagi saavutada. 

Pead meeletult tööd tegema, et iseendaks saada, aga sa ju 
oled juba sina ise? Samastame ennast sellega, mis tööd me 
teeme. Ma mitte lihtsalt ei tööta teatris, vaid ma olen teatri-
tegija, veidi ka DJ, veidi kirjanik, veidi maalija, võib-olla veel 
veidi sportlane ning inimene, kes tahab kodu ja lapsi, samas 
ka poliitiline tüüp, aga mitte ainult seda, vaid lisaks veel laisk 
ja mugav tüüp, kes tahab lihtsalt diivanil lösutada ja video-
mänge mängida. Lõpuks ongi nii, et teen hommikul joogat 
ja õhtul narksi. Valikuvabadus on nii suur ja kõik on sunnitud 
midagigi valima ning hiljem tuleb need oma isiksuse eri osad 
kuidagi ühildada. Samal ajal surub mingi jõud kõiki neid asju 
eemale. Valikumoment võib olla ka illusioon – neoliberaal-
ne kujutelm tahtejõu kõikvõimsusest, et võin saada ükskõik 
kelleks, kui vaid tahan.

Kuidas selline killustunud vabaduse idee vesternis „Kui-
das võideti lääs” peegeldub?
Akse Pettersson: See on keskne mõte. Vabaduse kohta on 
palju ideid, on hea vabadus, halb vabadus, filosoofiline vaba-

Fotod: Mikk-Mait Kivi
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tegema, et poliitiline olla. Kunst pole selle jaoks õige koht. See 
muidugi ei tähenda, et ükski teema poleks poliitiline.

Mis teeb teatri poliitiliseks?
A.P.: Kui tahad ühiskonda muuta või näidata seda teise nurga 
alt, siis see on tegevusena poliitiline. Mis on ühiskonna muut-
mise vahendid? Vastused? On tore kasvatada teadlikkust, aga 
tuleb küsida, mida see tähendab?
J.P.: Jah, ja küsida, kuhu see viib? Sest minu meelest viib „ühis-
kondlik aktiivsus” tegelikult negatiivse tagajärjeni. Inimesed 
kaifivad veidi ühiskondlikke teemasid, aga pärast teatrist välja-
jalutamist unustavad need. See töötab veidi kunstniku üllas-
tele ideedele vastu.
A.P.: Jah, see on ka valiku küsimus. Pead ise otsustama, mis 
on sinu jaoks piisavalt poliitiline. See on lõks, kui arvad, et 
pead olema kogu aeg järjest poliitilisem. Pean ise otsustama, 
mis see on, mida ma teen. Kas ma kasvatan teadlikkust? Kas 
minu viis on parim viis selle tegemiseks? Mis mind juhib, miks 
ma seda teen? Teatritegemiseks on palju võimalusi – kas me 
muudame midagi või on teater ainult eskapism? Minu jaoks 
on see teadlik isiklik valik. Teatritegemine pole poliitiline selles 
mõttes, nagu on poliitiline ajakirjandus, aga ma teen midagi 
ja ma mõtlen, et see, mida mina teen või mida meie teeme, 
on tähtis, vähemalt mulle tundub nii. See on seotud teiste 
inimeste jaoks tähtsate asjadega. Seda pole võimalik ega ka 
vaja majanduslikku valemisse panna. Ma põhjendan enda 
jaoks asja nii, et ma lihtsalt tahan teatrit teha. Ma lihtsalt ta-
han, see ongi kõik.
Jim Ashilevi: Teater on poliitiline ja sotsiaalne igal juhul, üks-
kõik kui sügaval mingis fantaasias lavastus on. See on igal juhul 
miski, mille ajendiks on olnud üks konkreetne ühiskondlik ja  
poliitiline süsteem, mille osa lavastus on. Teiseks, teatrist ei 
saa riiki juhtida. Seda saab teha parlamendis. Sel põhjusel 
ongi teater ja riigivalitsus erinevad asjad. Poliitikul on pal-
ju võimu, aga samas on seda ka kunstnikul. Peale selle on 
kunstnikul vabadust, mida poliitikul ei ole. Näiteks kui tegi-
me Kansallisteatteris lavastuse „Tuntematon sotilas” („Tund-
matu sõdur”), siis see tekitas skandaali. Seal oli stseen, kus 
sõdur tulistab Tarja Haloneni pildi pihta. See on asi, mida 
kunstnik saab teha. Kunst näitab mingit võimalikku eluviisi, 
selles mõttes tegeleb kunst alati vabadusega – indiviidi va-
badusega, hinge vabadusega. Kui poliitik jääb teise poliitiku 

pildi tulistamisega vahele – seda on Eestis juhtunud –, siis 
on tagajärjed hoopis teised. Poliitik peab tagasi astuma, ta 
võim võetakse ära. Nii et kunstimaailm ja poliitiline maailm 
on eri võimustruktuurid, aga põhimõtteliselt näitavad mõle-
mad mingit võimalikku eluviisi. Need toimivad kõrvuti, aga 
on erinevad. Selles mõttes on võimatu mitte olla poliitiline 
teatris või kirjanduses või kas või abstraktse maali puhul.
A.P.: Poliitilised karikatuurid või poliitilised kabareed, see on 
üks asi – satiir –, mis on olemas, aga samal ajal on olemas 
ka abstraktne maal, mis on tekitanud inimestele väga palju 
segadust. Mis need on – pildid, mis ei kujuta mitte midagi?! 
See on hoopis teises mõttes poliitiline.
J.P.: Need lavastused muutuvad poliitilisteks, aga need pole 
valminud poliitilistel eesmärkidel. Just sel põhjusel, et need 
on nii tungivad ettepanekud uue eluviisi kohta. Olen mõel-
nud poliitilise kunsti kontseptsiooni peale: küsimus, kas kunst 
peaks olema poliitiline, sisaldab eeldust, et poliitika on tähtis 
ja kunst vähem tähtis, sest kunstil pole otsest mõju. Minu 
jaoks peaksid need olema võrdsed. Võime endalt küsida, miks 

poliitikud ei või olla kunstilised? See on neokantiaanlik mõt-
lemine, aga minu meelest on kunstil oma määramispiirkond, 
mille sees olevad elemendid võivad muutuda poliitiliseks, aga 
kunstil on ka omaette väärtus.
A.P.: Põhjuse, miks sa kunsti teed, otsimine muutub lõksuks. 
Miks me ei küsi tuubamängijalt, milline on tema suhe sot-
siaalsesse teadlikkusse või poliitikasse? Need on muidugi eri-
nevad asjad, aga neil on palju kattuvat ala – tuubamängimine, 
teatritegemine, kalligraafia.
J.P.: Jah, see on suhtumise küsimus.
A.P.: Miks või kuidas sa seda teed – mul on oma peas selle 
küsimusega probleem. Kas teatritegemine on piisavalt väär-
tuslik või kas peaksin midagi tähtsamat tegema? Samas, kui 
võib tuubat mängida, siis võib ka teatrit teha.
J.P.: Kunsti ei peaks tegema selleks, et kompenseerida puu-
dujääke oma isiksuses, lisades oma tööle poliitilisi või sot-
siaalseid elemente. Pead tegema tööd, mis on iseenesest 
hea.
A.P.: Minu meelest on võimalik alustada kunstiteost poliitili-
sest lähtepunktist, miks mitte, aga ei pea poliitilisust „juurde 
lisama”, et oma töö „tähtsust” tõsta.
Ragne Veensalu: Mõnikord on mul lavastustega, mis väida-
vad end olevat väga poliitilised, tunne, et kui ma võin nende 
sõnumit paberilt lugeda, siis miks ma peaksin seda vaatama.
J.A.: Küsimus on see, et mida sa veel teemasse tood, mida sa 
teatritegemisega juurde annad?
A.P.: See vist oli Grotowski, kes ütles, et teatri tuum on see, 
mis siis alles jääb, kui võtad kõik ebavajaliku ümbert ära – 
inimese keha laval. See ongi poliitiline, inimesed laval asju 
tegemas.
J.A.: Kõik meie valikud on igal juhul sotsiaalsed, me ei pea 
selleks manifesti kirjutama. Me ei saa ühiskonnast mitte 
mingil viisil välja astuda, igasugune käitumine on kommen-
taar su ühiskonnale, su ajaloolisele taustale, su poliitilisele 
keskkonnale. Võid olla väga valjuhäälne oma seisukohavõt-
tudes, aga võid elada ka oma vaikset tavalist elu, ja juba on 
su hariduse, riiete, kallimate, elukoha, väärtuste, töökoha 
valik sotsiaalne. 
A.P.: Hästi öeldud. Ja tuleb omaenda võimalustest ja valiku-
test teadlik olla.
J.A.: Täpselt. See on see koht, kus kunst oluliseks muutub. 
Kui kunst võtab vabaduse astuda üks samm kaugemale ja 

pakkuda välja täiesti hulle ideid, kartmata, et kunstnik las-
takse pärast esinemist maha – lääne ühiskonnas seda tava-
liselt ei juhtu –, siis on kunst võimalus näidata tulevikuvõi-
malusi, pakkuda välja võimalikku uut eluviisi, muuta inimesi 
teadlikumaks oma eksistentsiaalsest kohalolust.

Veebruari programm
11.02 19:00 Wild Places : : MOUNTAIN 

Külli Roosna &  
Kenneth Flak.

Etendus toimub  
Vaba Laval 

12.02

13.02 19:00 Tartu Uues Teatris

14-15.02 12:00 Telliskivi Tantsupidu

18.02 19:00 Uute koreograafide sari  
PREMIERE’ 15 esitleb: 

Arolin Raudva 
Dying to Become 
Maarja Tõnisson 
Body Shift Body

Sõltumatu Tantsu Laval

19.02

25.02

26.02

27.02 22:00 Tantsumuusika ja  
teatriruumi kohtumine 
NUFORM
Sõltumatu Tantsu Laval

28.02 11:00 Hispaania koreograaf Luz 
Arcase töötuba:  
Mis muudab liigutused 
tantsuks?
Sõltumatu Tantsu Laval

01.03 19:00 Hispaania koreograaf Luz 
Arcase etendus:  
Janu uuristab
Sõltumatu Tantsu Laval

04.03 PREMIERE’ 15 esitleb: 

Arolin Raudva 
Dying to Become 
Maarja Tõnisson 
Body Shift Body

Tartu Uues Teatris

STL veebruari programm saab teoks tänu:  
Kultuurkapital, Kultuuriministeerium, Folger,  
Uuskasutuskeskus, Nordic Culture Point,  
Tartu Linnavalitsus, Hispaania Suursaatkond Eestis, 
Norweigian Art Council.

Piletid müügil Piletilevis ja pool  
tundi enne algust etenduskohas.

Sõltumatu Tantsu Lava asub Telliskivi 60a,  
C-korpus, sissekäik VabaLava maja tagant!

Infokirja saajad saavad sooduspileteid, 
infokirjaga saab liituda meie kodulehe 
kaudu       S        T        L        .        E        E

S T L . E E

„KuidAS VõidETi LääS” 

lavastaja: Akse Pettersson
Kunstnik: jaakko Pietiläinen
Osades: mari Abel, jim Ashilevi, Kait Kall, Ott Kartau,  
joonas heikkinen, Tõnis Niinemets, Ragne veensalu

Esietendus 30. jaanuaril 2015 von Krahli Teatris. 
Etendused 5., 7., 10., 12., 13. ja 14. veebruaril kell 19.00,  
8. veebruaril kell 16.00.
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MIKS MULLE POLIITIKA?
Sest poliitika on elu, nii nagu kunst, äri, palgatöö 
või trenn. Kõik on omavahel seotud. Oluline on 
siltidest ja kastidest läbi näha. Minu eesmärk on 
isiksusena pidevalt areneda. Iga minu valik ja 
samm peab suurendama iseenda ja maailma 
mõistmist, sest ainult nii saan pidevalt laiendada 
oma positiivset mõju ümbritsevale.

MIKS MA TAHAN OLLA SINU 
RAHVAESINDAJA?
Tahan tõestada, et jah, saab olla aktiivne, olla oma rahva 
esindaja ka siis, kui oled naine, noor, suure pere ema. 
Mul on olnud võimalus omandada hea haridus, elu on 
pakkunud kogemusi kunstis ja äris ning viinud kokku 
erinevate kultuuride ja inimestega. Mulle on antud palju 
ja tahan ka endast anda. Tahan olla eeskujuks noortele, 
julgustada ületama eelarvamusi, uurima ise ning 
mõtlema, katsetama ja kogema.

VABADUS JA VASTUTUS – nende 
ümber keerleb inimese elu ja areng. Vabaduse ja 
vastutuse tasakaalu otsingutel kujuneb inimese 
ja riigi saatus. Minu vabadus on võtta vastutus 
oma elu ja selle riigi eest, kuhu olen sündinud. 
Poliitikud üksi ei tee midagi. Me kõik oleme 
omavahelises seoses. SINU KUI VALIJA otsus 
on see, kas lähed valima ning kelle kätte usaldad 
töö Riigikogus. Kasuta oma võimalust. Mina olen 
valmis oma vastutust teostama.

MIDA MA OSKAN? 
Erialalt olen arhitekt ja linnaplaneerija. 
Olen panustanud Reformierakonna 
kultuuri- ja keskkonnaprogrammi. 
Kõige enam teadmisi ja kogemusi 
on mul kultuuri ja elukeskkonna 
arengu kujundamises, aga oma 
suurimaks väärtuseks pean oskust 
kuulata, sünteesida ja analüüsida 
ning initsiatiivikust ideid ellu viia.

MIKS REFORMIERAKOND? 
Liberaalne maailmavaade väärtustab 
vabadust. Erakonna põhikirjas on kirjas 
esmapilgul ehk üldised põhimõtted, 
aga kui süveneda, on need väga 
olulised põhimõtted, mida pooldan 
täielikult:
/--/ isik ja perekond kui väärtused on 
kõrgemad mistahes sotsiaalsetest 
gruppidest, kihtidest või klassidest; 
inimkonna arengu ja heaolu peamiseks 
allikaks on isiku energia vaba ja loov 
rakendamine; ühiskondliku ja riikliku 
korralduse ülesandeks on tagada 
kõigile ühiskonnaliikmetele nende 
võimete ja oskuste vaba arendamise 
võrdsed võimalused. /--/

Fo
to

: L
au

ra
 K

al
la

sv
ee

/A
ja

ki
ri 

M
A

R
I



: 19

M
U

U
SIK

A

YOKO
ALENDER
Reformierakonna kandidaat 
Harju- ja Raplamaal

300

MIKS MULLE POLIITIKA?
Sest poliitika on elu, nii nagu kunst, äri, palgatöö 
või trenn. Kõik on omavahel seotud. Oluline on 
siltidest ja kastidest läbi näha. Minu eesmärk on 
isiksusena pidevalt areneda. Iga minu valik ja 
samm peab suurendama iseenda ja maailma 
mõistmist, sest ainult nii saan pidevalt laiendada 
oma positiivset mõju ümbritsevale.

MIKS MA TAHAN OLLA SINU 
RAHVAESINDAJA?
Tahan tõestada, et jah, saab olla aktiivne, olla oma rahva 
esindaja ka siis, kui oled naine, noor, suure pere ema. 
Mul on olnud võimalus omandada hea haridus, elu on 
pakkunud kogemusi kunstis ja äris ning viinud kokku 
erinevate kultuuride ja inimestega. Mulle on antud palju 
ja tahan ka endast anda. Tahan olla eeskujuks noortele, 
julgustada ületama eelarvamusi, uurima ise ning 
mõtlema, katsetama ja kogema.

VABADUS JA VASTUTUS – nende 
ümber keerleb inimese elu ja areng. Vabaduse ja 
vastutuse tasakaalu otsingutel kujuneb inimese 
ja riigi saatus. Minu vabadus on võtta vastutus 
oma elu ja selle riigi eest, kuhu olen sündinud. 
Poliitikud üksi ei tee midagi. Me kõik oleme 
omavahelises seoses. SINU KUI VALIJA otsus 
on see, kas lähed valima ning kelle kätte usaldad 
töö Riigikogus. Kasuta oma võimalust. Mina olen 
valmis oma vastutust teostama.

MIDA MA OSKAN? 
Erialalt olen arhitekt ja linnaplaneerija. 
Olen panustanud Reformierakonna 
kultuuri- ja keskkonnaprogrammi. 
Kõige enam teadmisi ja kogemusi 
on mul kultuuri ja elukeskkonna 
arengu kujundamises, aga oma 
suurimaks väärtuseks pean oskust 
kuulata, sünteesida ja analüüsida 
ning initsiatiivikust ideid ellu viia.

MIKS REFORMIERAKOND? 
Liberaalne maailmavaade väärtustab 
vabadust. Erakonna põhikirjas on kirjas 
esmapilgul ehk üldised põhimõtted, 
aga kui süveneda, on need väga 
olulised põhimõtted, mida pooldan 
täielikult:
/--/ isik ja perekond kui väärtused on 
kõrgemad mistahes sotsiaalsetest 
gruppidest, kihtidest või klassidest; 
inimkonna arengu ja heaolu peamiseks 
allikaks on isiku energia vaba ja loov 
rakendamine; ühiskondliku ja riikliku 
korralduse ülesandeks on tagada 
kõigile ühiskonnaliikmetele nende 
võimete ja oskuste vaba arendamise 
võrdsed võimalused. /--/

Fo
to

: L
au

ra
 K

al
la

sv
ee

/A
ja

ki
ri 

M
A

R
I

VEEbRUAR 2015

Tulevik on praegu!

21. veebruaril toimuv 2015. aasta esi-
mene LIIN on pidu, kus tulevik saabub 
varem ja surub oleviku nurka, ning seekord 
võetakse teekonnale esmakordselt kaasa klu-
bi Ulme.

LIINi debüüdi teevad 2014. aasta Kultuurivedur 
(uus hüüdnimi, patenteeritud) Raul Saaremets isiklikult 
ja leibeli Onesense edasilükkaja Kapten Tulevik. Raulile on 
antud luba mängida Lil bd ja mis sealt edasi tuleb, on teadmatus. 
Kapten Tulevik kütab igatahes footwork’i!

Helsingist saabub LIINile külla produtsent 111x, kes seikleb oma loo-
mingus post-dubstep’i ja tekno hübriidides, segades oma DJ-settides seda 
kõike ka veidi kiirema põrgatamisega.

Lisaks teevad peol oma parimad kraapsud LIINi resident-deejay’d Pe-
rekond ja Endamisi Salamisi. Perekond peesitas äsja pool aastat Lissa-
boni päikese all, kogudes ülisooja footwork’i. Latti ei lase alla ka Endamisi 
Salamisi (Areeni tulevikutäht ja Raul Saaremetsa arvates aasta teravaim 
artist), kes mängib omaloomingu seifides peituvaid träkke, mis pole veel 
ilmunudki.

dj Shadow ja Cut Chemist: Renegades of Rhythm

14. veebruaril astuvad oma Renegades of Rhythmi tuuri raames Rock 
Cafe lavale kaks maailmakuulsat plaadikeerutajat – DJ Shadow ja Cut 
Chemist. Kuigi mehed on ka varem koos esinenud, võetakse seekord 
ettemängimisele hiphopi rajaja ja hüüdnime Master of Records välja tee-
ninud Afrika bambaataa vinüülikollektsioon ning seda kogu selle žanrili-
ses ja sotsiaalses ulatuses.

DJ Shadow’d peetakse viimase kahekümne aasta üheks innovaatilise-
maks muusikuks ja eksperimentaalse hiphopi eestvedajaks, Cut Che-
mist on aga tuntud nii hiphopigrupeeringu Jurassic 5 liikme kui 
sooloartisti ja DJna.

Tuuril kasutavad mehed laval kuut vinüülimängijat ning 
Afrika bambaataa kollektsioonist hoolikalt välja 
valitud plaate, mida võib pidada hiphopiajaloo 
kõige tähtsamateks üllitisteks, kuna need on 
samad helikandjad, millest kõik alguse sai. 
bambaataa kogu mõjutas terve põlvkon-
na jagu inimesi ja tutvustab kuulajatele 
New Yorgi hiphopiskeenet, kuid sa-
mas leidub selles peale souli ja räpi 
ka soca’t, kalüpsot, dub’i, salsat ja 
palju muud. 

Afrika bambaataa, kes on mui-
de ka hiphopikultuuri edendava 
Universal Zulu Nationi asutaja, 
enda album „Planet Rock” on 
muusikaajaloo üks nurgaki-
videst ning paljude erinevate 
stiilide esindajate mõjutajaks 
ka kolmkümmend aastat pä-
rast ilmumist.

Pidu, mida ei tasu maha magada

Henning Baer. Foto: Ester Suave

Eesti Südamest Südamesse 
Liit esitleb: Rütmika

Proloogina samal ööl pealesuruvale valentinipäevale 
seab peosari Rütmika end 13. veebruaril sisse Tartu Apa-

raaditehases ja kutsub külla next level’i diskori ja armastuse 
saadiku Kölnist – juba 2012. aasta Kuru Plirril ning möödunud suvel 

Ulmes peorahva vastupidavust testinud St. Josephi.
St. Joseph on üks neist, kes nakatus varajastel 90ndatel teknopisikuga, ning sealt edasi 

jätkus asi juba loomulikku rada pidi – DJtamise ja 1996. aastal alguse saanud vinüülide kollektsioneerimise 
palavikuga. Viimased viis aastat on mees olnud tegev ka produtsendina ja loonud helisid, mille kõla ku-
junemisel on mänginud rolli 80ndate klubimuusika klassikud, tolmune Detroiti house ja varajane hiphop.

St. Josephi kõrval toob Rütmika lavale kohaliku house’i- ja teknofloora kasvandiku Profile’i, kes esitleb 
samal õhtul oma uut, austria plaadifirma Leap Records alt ilmuvat 12-tollist EPd ning kelle muusikalisi 
südamelööke on väljastanud varem vene digileibel Chevengur Melody, Série Limitée ja kohalik elektroo-
nilise muusika staap Processed.

Peale kahe eespool nimetatu veeretavad õhtut hommikusse ka Rütmika residendid Paul ja klmn.

...kuni linnud hakkavad laulma

Laupäeval, 7. veebruaril esineb klubis Ulme berliinist pärit Henning baer – regu-
laarselt oma kodulinna teknomekade külastajaid teeniv DJ ja legendaarse peosarja 
Grounded Theory asutaja ning eestvedaja.

Kui Grounded Theoryst on saanud ajapikku ka booking-agentuur, mis vahendab 
praegu selliseid maailmatasemel nimesid nagu Milton bradley, Subjected, Moer-
beck jpt, siis 2009. aastast pidusid kureerinud Henning on astunud vahepeal järg-
mise sammu produktsiooni suunas ja pannud nurgakivi 2011. aastal ilmavalgust 
näinud plaadifirmale K209, mille alt ilmus tema debüüt „Fierce Hundred”. 

Tihti nii berghaini, Tresori, Stattbadi kui Suicide Circuse dekkide tagant helisid 
kütva Henningu stiili iseloomustab robustne tekno, mis tuksub su peas ilmselt 
järgmise õhtuni. Oodata on ööd täis rütmilist müstikat, higistamist varajaste hom-
mikutundideni ja kauneid inimesi, kes kulgevad, kuni linnud laulma hakkavad. 

Üle pika aja astuvad üles praegu rohkem produtseerimisele keskendunud koha-
likud artistid Mihkel Maripuu ja oma uut projekti Exit Safe Mode esitlev Margus 
Löve. Nende nimede kõrvalt ei puudu ka „vinyl-is-da-best” Denis „Electric Café” 
Punch ning Artur „MÜRK” Lääts. 

generaadio 1!

Pange aga šampus ja tort valmis ning sättige end 6. veebruari õhtul Genialistide Klubisse peole, sest aset 
leiab suuremat sorti tähistamine aka Generaadio sünnipäeva-bash. Ning mis võiks olla parem kui see, 
et su esimesel sünnipäeval astuvad üles Tommy Cash ning hunnik DJsid, kelle seast võib leida Hannus 
Luure, Endamisi Salamisi, SulevYO, Ras Wu, Smaddy, Lamai Dama, DJ Ske ja Aapo „hitimeister” Ilvese!

Natuke rohkem kui aastake tagasi Tartu pinnaselt, õigemini Genialistide Klubi programmijuhi Ahto 
Külveti peast võrsunud mõttelõng klubiruumides raadio püsti panna veeres edasi juba Sigrid Salutee ja 

Kärt Rebase kätesse ning eelmise aasta veebruariks oligi Generaadio sündinud. Esi-
mesena läks 6. veebruaril eetrisse kirjandusplatvormi Elusamus mees-

konna kokku pandud saade ning seda kuupäeva loetakse nüüd ka 
raadio ametlikuks sünnipäevaks. 

Generaadiot saab pidada ainsaks kommertsreklaami-
vabaks raadioks Tartu linnas, mis pakub mitmepal-

gelisi jutusaateid ja ägedat muusikat. Programmi 
mahuvad arutlused muusikast, teatrist, polii-

tikast ning kultuurist laiemalt, kuid pilk vi-
satakse ka kokandusmaailma, loomariiki 

ning populaarteadusesse. 
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näitamisel, Eestisse toomisel ja selleteemalise dialoogi 
loomisel?
M.A.: Mina arvan, et see on kurb, et festival ära lõppes. On 
ju festivale, mis kestavad aastakümneid ja on oma aja ammu 
ära elanud, mida ART IST KUKU NU UT kindlasti ei olnud. 
ART IST KUKU NU UTi tugevus oli, et see ei olnud lihtsalt 
korraks aktiveerumine, vaid täispakett väga läbimõeldud 
struktuuriga. See formaat toimis minu meelest; välisku-
raatori näituselt ei teadnud kunagi, mida oodata. Ma ei 
arva, et sellel festivalil on asendajat praegu. Teine oluline 
aspekt on, et festival toimus Tartus. Palju on koondunud 
Tallinnasse, mis on õnneks hakanud viimasel ajal muutuma. 
Kuna Tartu on piisavalt väike, siis kõrvalt vaadates tundus, 
et sündmus kaasas laiemat publikut, mitte ei olnud puhtalt 
kunstimaailma siseüritus. ART IST KUKU NU UT oli üle 

linna haaratav või laiemalt nähtav. On väga kahju, et see jär- 
jepidevus kaob. 

Rael ja Kaisa, kas te saite liikuda festivali korraldajate-
na teemades koos publikuga aina sügavamale või, vastu- 
pidi, tundsite, et huvi hakkab kaduma?
K.E.: ART IST KUKU NU UT sai järjest populaarsemaks 
ja inimesed teadsid lõpuks, mis see on. Samas meile endi-
le hakkas tunduma, et ikka ja jälle jõuame samade teemade 
juurde tagasi. 
R.A.: Minu jaoks oli see festival, mis ehitas ennast iseenda 
peale ja lõpuks sõi oma saba. Me kogu aeg võtsime konteks-
tist niidiotsi, millest edasi minna. Iga järgmine festivali edition 
oli loogiline samm edasi eelmisest ja üritas mõelda uuesti 
ümber iseenda positsiooni, kunsti positsiooni, kunstniku 
positsiooni Tartus, perifeerias, Ida-Euroopas. See on nor-
maalne, et projektid lõpevad. Ma pean eelkõige keskendu-
ma muuseumile ja muuseumitööle, ma ei suuda teha selle 
kõrvalt edasi mingit rokenroll-festivali. Me oleme töötanud 
välja kaasaegse kunsti festivali formaadi ja nüüd võivad tulla 
järgmised inimesed ja teha oma festivali. Mina ei näe selles 
suurt traagikat. Tegijaid on.
M.A.: See minu lause, et „oi kui kahju, et ära lõpeb”, ei olnud 
mingil juhul süüdistus, et teie seda enam ei tee. Ma arvan, et 
selline formaat on vajalik, see on välja töötatud ja toimima 
pandud. Meie kunstivälja põhiprobleem on see, et meil on 
väga vähe kunstiasutusi, mis on kureeritud. On vähe insti-
tutsioone või asutusi, mis kasvataksid oma publikut. Kõik on 
natuke nagu open call või vastutusest kõrvale hiilimise põhi-
mõttel – kõigest natuke, mis tähendab, et on võimatu enda-
le publikut peale kasvatada, kuna järjepidevus puudub, kõik 
on projektipõhine. Mingi uus seltskond võiks edasi liikuda, 
kas sama formaadi või millegi muuga, kohast, mis on valmis 
ehitatud, selle asemel et hakata jälle nullist. Et tehtud töö ei 
läheks kaotsi.

 
Milline on kaasaegse kunsti roll sotsiaalse kommentaa-

Vestlusringi ajend on küll festivali läbisaamine, ent kesken-
dume siiski tulevikule: millisena näevad kaasaegset kunsti 
vahendavate Eesti institutsioonide esindajad praegust olu-
korda väljal? Arutlevad ART IST KUKU NU UTi korraldajad 
Tartu Kunstimuuseumi direktor Rael Artel ja Y-galerii gale-
rist Kaisa Eiche ning Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse direktor 
Maria Arusoo. 

Mis on teie vastavate asutuste visioonid aastaks 2015? 
Mis suunas hakkab kaasaegne kunst käesoleval aastal 
liikuma?
Maria Arusoo: Meie selle aasta fookus on kaasaegse kunsti 
vastutuse küsimuste peal. Mis on kunstnike ja kunstiinstitut-
sioonide vastutus praeguses poliitilises ja sotsiaalses situat-
sioonis? Kuidas saab kaasaegse kunsti kaudu jutustada lugu, 
traumaatilist lugu, ajaloolist lugu, kuidas luua selle kaudu nar-
ratiivi? Kui eelmisel aastal oli fookus laiem, siis nüüd üritame 
temaatiliselt kitsamaks minna. Haare läheb rahvusvahelise-
maks, aga võtame fookusteema.

Kas rahvusvahelisus on omaette väärtus?
M.A.: Ma arvan, et see ei ole omaette väärtus, aga see on 
Eesti kontekstis dialoogi laiendamine, mis on ülimalt vajalik. 
See lubab rääkida mingitest asjadest natuke laiemalt.

Rael Artel: Me oleme ministeeriumi hallatav riigimuuseum 
ja meil on väga konkreetsed funktsioonid täita. Kui eelmine 
aasta oli muuseumile ja mulle päris keeruline seoses ümber- 
struktureerimise ja sisemiste konfliktidega, siis tänavu tahaks 
keskenduda rohkem positiivsele ja konstruktiivsele. Meil on 
asutuses rohkem kui kaks kolmandikku uusi inimesi. Orga- 
nisatsioon tuleks nüüd käima saada sellisel määral, nagu sea-
dus ja avalikkus meilt ootavad. Tahaks pöörata rohkem tä-
helepanu kunsti vahendamisele, kommunikeerimisele, nii 
kaasaegse kunsti kui kogude näitamisele. Kujundada muu-
seumist külalislahke, avatud ja intellektuaalselt atraktiivne 
keskkond. Tahame tuua muuseumisse rohkem üliõpilasi, 
rääkida rohkem tänapäeva inimesega tänapäevaselt olulis-
tel teemadel ja presenteerida kunsti osana ühiskondlikest 
protsessidest.
M.A.: Hästi oluline on teha vahet kaasaegsel kunstil ja kaas-
aegsel kureerimisel. Muuseumikunsti on oluline kaasaegselt 
kureerida. Mis ei tähenda, et muuseum või kunstihoone 
muudetakse kaasaegse kunsti asutuseks, vaid nüüdisajal olu-
lise kunstiajaloo kontekstualiseerimist nii, et see on kõnekas 
tänapäevasel tähendusväljal.
R.A.: Ajalugu peame ju ka kodustama. Millegagi, mis on meie 
igapäevasest elust ära hoidlatesse suletud, ei saa olla kontak-
ti. Kui tuua see publiku ette, siis seda ei saa visata letile, et 
palun, see on siin, sööge! Ajalugu ja kunstiajalugu tuleb igale 
generatsioonile uuesti kodustada ja selgitada.

Kaisa, mis teil Y-galeriis plaanis on?
Kaisa Eiche: Mina ja Tanel Rander (Y-galerii programmi ku-
raator – toim.) jätkame koostööd Y-galeriis. Oleme endiselt 
ajutisel pinnal (Jakobi 1, Tartu), üritame seda säilitada. Meie 
eesmärk on nagu back to the basics: et oleks ruum ja et oleks 
elekter ruumis ja et küte oleks makstud... Märtsis läheb näi-
tuseprogramm lahti.

Mis nišš nüüd, mil ART IST KUKU NU UT on läbi, täit-
mata on eesti kaasaegse kunsti väljal? Milline oli fes-

tori või dialoogipartnerina Eesti riigis praegu? Kas kunst-
nikul on hääl ja sõnaõigus, kas teda võetakse tõsiselt?
M.A.: Idealistina tahaksin uskuda, et kuna kunst on alati sot-
siaalsest olukorrast sõltuv, siis ta on alati kõnekas. Kui palju 
Eestis kunstnikku kuulatakse või kes teda kuulab – kindlasti 
on kunstnikul sõnaõigus, aga siin on vahendamise või tõlki-
mise küsimus. Kunstnike positsioon ei ole väga laialt kuuldav. 
Kunstnik ei ole praegu eestkõneleja või arvamusliider. Või 
kui on, siis see on teatud põlvkond, nii-öelda Kunstnik suure 
tähega. Võib-olla kunstnikud ei peagi massidele kõnelema, 
oluline on see, et kui üks pool tahab kuulata ja teine pool 
tahab piisavalt selgelt rääkida, siis seal toimuks vahendami-
ne. Kunstnikel on, mida öelda, kuulajaskond saaks olla laiem, 
see on vastastikuse avatuse küsimus.
R.A.: Ma arvan, et kunstnikku kuulatakse kindlasti vähem kui 
mingeid näosaate staare. See on väga spetsiifiline valdkond, 
me ei saa midagi parata sinna, et teatud väljad on spetsiifili- 
semad ja teised vähem. Kunstniku kui aktiivselt ühiskondli-
kus elus sõnavõtja, protsesside kommenteerija viimane tipp- 
aeg jääb pronksiöö ja rahvusluse temaatikasse. Vaadates sel  
aastal toimunud näitusi, on institutsioonid ja kunstnikud põ- 
genenudki kuskile maalikunsti maailma, dekoratiivsete ja es-
teetiliste katsetuste juurde. Kunstniku kaasarääkimine min-
gites protsessides toimub ju kogu aeg näitusesaalides. Kas 
kunstnik peaks siis olema selline arvamusliider, kes võtab 
Tartu Postimehes sõna?
K.E.: Kunstnikul on hääl ja sõnaõigus, aga need on devalvee-
runud võrdseks igaühe õigusega piinlikkust tundmata ükskõik 
millisel teemal ükskõik kus (valdavalt virtuaalselt muidugi) 
sõna võtta.

Mis tasemel on kunstnike, kunstiinstitutsioonide, krii-
tikute, korraldajate suhe riigiga, kui rääkida näituse-
pindadest ja rahastusest, avaldamisplatvormidest? Mil-
lest teie kuraatorite ja kultuurikorraldajatena puudust 
tunnete?
M.A.: Kui kogu väli on töötanud dekaadi või rohkem ala-
rahastuse situatsioonis, kus rahastusvõimekus on langenud, 
inimesed töötavad vaesumispiiril, siis on lai hulk kunstnikke, 
kel puuduvad garantiid, kel puuduvad sissetulek ja kindlus, 
inimesed on ületöötanud ja samal ajal üritame luua mingeid 
mõtestatud asju, siis ma arvan, et Eestis ei ole puudu mitte 
näituseasutustest, vaid võimalustest, mis nendel näituseasu-
tustel ja kõikidel muudel institutsioonidel on. Meil on piisav 
hulk erinevaid võimalusi, mille potentsiaalid võiks lihtsalt välja 
arendada, või võiks tekkida võimalus nende väljaarendami-
seks. Kui me räägime siin ka sellest, et kunst ei ole piisavalt 
nähtav ja kuuldav, siis millest me tegelikult räägime, on see, et 
keskmise eelarvega kunstiinstitutsioon ei saa lubada endale 
isegi kommunikatsioonijuhti. Ta ei suuda olla konkurentsivõi-
meline ühegi teise kultuuriasutusega, rääkimata laiemast tu-
rust, et palgata endale professionaalne kommunikatsiooni- 
inimene või teha linnaruumis kampaaniaid. Mulle tundub, et 
kunstist eeldatakse tulemust, aga ignoreeritakse vahendeid, 
mis selleks on. Aga samas, kuna enamik institutsioone on ellu- 
jäämise piiril siiamaani toiminud, siis arvatavasti on ka see 
tunne, et noh, kus siin probleem on?
K.E.: Kõik on väga halvasti. Korraldajatel on valdavalt avali-
ke fondide näol põhirahastajad (omavalitsus, kulka, kultuu-
riministeerium jne), kelle toetustest aastaeelarve koosneb. 
Kui taotlusele vastatakse, et toetused ei suurene (üldjuhul 
vähenevad), aga kirjutage projekte mujale (ELi fondid jms), 
siis see on survestamine vastutusest hoidumise eesmärgil. 
Fondidki ei kommunikeeri seda, miks toetuseid ei saada 
või miks need vähenevad, taotluste hindamise kriteeriumid 
on samuti „tagatubade jutt”. Välisrahastus (ELi fondid jms) 
tähendab aga põhimõtteliselt suurt lisatööd (rahvusvaheli-
sus, usaldusväärsed partnerid, omafinantseering) väikse raha 
eest, mis sealt tulemas on. Minu kogemus on, et kogu eel-
datav panus ei ole ammu enam seda raha väärt, see suhe on 
nii paigast ära. 
M.A.: Jätkusuutlikkus kaob ära.
K.E.: Tegemist on usalduskriisiga. Kunstnikel on maine, et 
nad on muidusööjad või varganäod. Kaasaegne poliitik (te-
gelikult vist võib üldistavalt öelda ka inimene) ei adu abso-
luutselt neid transformatsioone, mis on Eesti kunstimaail-

riiK oleme me ise. vestlus- 
ring Kaasaegse Kunsti  
PragmaatiKast
 intervjuu Rael Arteli, Maria Arusoo ja Kaisa Eichega. Küsis Piret Karro

2014. aasta detsembris toimus viies ja viimane kaasaegse kunsti festival ART iST KuKu Nu uT,  
mille peied on paslik võimalus arutleda kaasaegse kureerimise tervise üle praeguses Eestis.

ART IST KUKU NU UT 2013 ettevalmistused Tartu Kunstimuuseumis, Y-galeriis ja galeriis Noorus. Fotod: Madis Katz
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mas toimumas või toimunud. Illusiooni, et süsteem töötab, 
taastootmine tuleb võimalikult ruttu ära lõpetada. Me ise 
oma vaikimisega keerame kõik perse.
M.A.: See vastutus on minul ja meil kõigil, kes me siin vest-
lusringis osaleme. Me ei ole suutnud sõnastada piisavalt ar-
tikuleeritult vajadust ja hetkeolukorda. Viis, kuidas kunstiväli 
saab sellega tegeleda, on sõnastada piisavalt realistlikult ja 
võimalikult selgelt hetkeolukord – mis toimub ja mis on va-
jadused. Puudub mingi elementaarne austus välja suhtes ja 
usaldus, nagu Kaisa ütles. Ei saa võtta teatrit ja kaasaegset 
kunsti sama mõõdikuga, ei saa võtta isegi kogu kunstivälja 
sama mõõdikuga. Mingi teatav usaldus ekspertide, institut-
sioonide tegutsemise, ellujäämise ja toetamise suhtes ja ka 
selle suhtes, et need on pikaajalised protsessid, et need ei ole 
sellised vau-faktoriga protsessid, kuhu mingi summa sisse- 
panekul saad kohe tulemuse.
R.A.: Kuna ma ise tegutsen riigiasutuses, siis ma ei arva pä-
ris seda, et riik on meid täiesti maha jätnud. Need küsimu-
sed on palju komplekssemad. Kultuur on taandunud üheks 
meelelahutussektoriks spordiväljakute ja televisiooni kõr-
val. Vastavalt sellele seda ka käsitletakse. Kindlasti hägustab 
kogu arusaama kaasaegsest kunstist, sellisest, nagu meie 
väärtustame ja õigeks peame, jutt loomemajandusest kui 
imerohust, mis peaks kunstnikud järjele aitama. See on nii 
kompleksne, et riik ei olegi võib-olla kuskil mujal, vaid riik 
olemegi meie ise. See taandub sellele, mis on nende väheste 
kultuuriinimeste, kes on poliitikasse läinud, positsioon oma 
poliitilistes parteides. Mulle tundub natuke naiivne uskuda, 
et poliitikud hakkavad kohutavalt investeerima kultuuri, kui 
kultuuriinimesed tegelikult ise poliitikasse ei investeeri. Kui 
kunstiväljalt liituks 10–20 sõnakat inimest ühe ja sama par-
teiga ja hakkaks seal asju ajama, võib-olla siis see muudaks 
midagi. See on ikkagi kahepoolne suhe, dialoog ja riik oleme 
me ise. Seda ei saa vaadata lihtsalt nii, et me oleme mingisu-
gused subjektid, kelle peal teostatakse poliitikaid.
K.E.: Isegi kui need 20 inimest astuvad ühte erakonda, siis 
mitmendal kohal on kaasaegne kunst erakonna prioriteetide 
nimekirjas?
M.A.: Probleem on selles, et väli ise ei artikuleeri ühtselt 
oma eesmärki või ei sõnasta seda niivõrd lihtsalt, et ka väl-
javälised saaksid aru, mis viga on. Kui meil on reaalne prob-
leem, siis me peame selle avalikult sõnastama.

Kes on need inimesed, keda te kutsute praegu endaga 
kaasa rääkima, uut festivali korraldama, kaasaaegse 
kunsti kriitikat kirjutama, kaasaegset kunsti tegema? 
Kes on see sihtgrupp, kelle poole pöördute?
M.A.: Absoluutselt iga inimene, kellele läheb korda, mis toi-
mub meie ühiskonnas ja kultuuris. Iga artikuleeritud, organi-
seeritud, piisavalt intelligentne ja sotsiaalse närviga inimene 
võiks midagi teha.
R.A.: See festival on osa intellektuaalsest atmosfäärist. See, 
mis kontekstis me elame, võiks olla põnev, erinevaid asju täis, 
intrigeeriv, ärgitaks mõtlema, poleks ainult mugav... Need 
võiksid olla inimesed, keda huvitab vaimne keskkond, mil-
les me elame ja tegutseme. Kes tahavad, et nende maailm 
ei koosneks ainult shopping mall’idest, raadiopopist ja tele- 
show’dest. Inimesed, kes otsivad mingit teistsugust kogemust, 
arusaama, keskkonda, mõttekaaslasi. Avatud meelega inime-
sed. Inimesed, kes oskavad lugeda ja kirjutada... Inimesed, kes 
tahavad rääkida teiste inimestega, vahetada oma mõtteid...  
Kes arvavad, et maailm on suurem kui nende enda koduküla. 
Turg on tühi – palun, kes soovib, hakake tegema.
K.E.: Ma ei taha astuda nüüd sinna ämbrisse ja öelda, et oo, 
särasilmsed kunstitudengid, minge ja tehke! Need inimesed 
võiksid olla palju pragmaatilisemad, diplomaatilisemad, osa-
ta rahaga ümber käia, osata rohkem raha kokku ajada, teha 
mingit päris asja. Mul on tunne, et liiga vähe on selles skee-
nes neid, kes oskavad päriselt tööd teha. Natuke kunsti- 
koolidest tulevaid inimesi ja natuke majanduslike teadmiste 
ja laiema silmaringiga inimesi. Ma tahaks näha mingit profes-
sionaalsust ning palju suuremat ja jätkusuutlikumat pauerit 
nüüdseks. Aga meie jutt katkeb kõige huvitavama koha peal 
praegu nagu alati. Kes, kuidas ja millal siis valdkonna prob-
leeme avalikult artikuleerima hakkab kui mitte meie, nüüd 
ja kohe?

iNdREK  
gRigOR
Tartu Kunstimaja galerist

Eesti kujutava kunsti, aga ilmselt kogu 
kultuuri üks olulisim probleem on neljanda 
võimu puudumine. Selle kui paratamatusega 
tuleb ilmselt leppida. Ainsa alternatiivina, kuivõrd 
kriitika on normaalseks toimimiseks oluline, näen 
enesekriitikat. Viimase puudumine pärsib aga oluliselt 
kultuurivälja elujõudu.

Rain Kooli võttis 2013. aasta suvel meedia põhjal eesti kul-
tuurist tekkiva kuvandi kokku järgmiselt: „Eesti ajakirjandu-
ses hävitavat arvustust just eriti tihti ei kohta. Lähtugem siis 
sellest, et võimalikke põhjusi on kaks: meil lihtsalt luuakse 
nii kvaliteetselt, et halvimgi on talutav, või kestab endiselt 
vaikiv enesetsensuur.” („Kriitika talumatu kergus”, err.ee, 
15.07.2013)

Kooli õigustatud kriitika on suunatud kultuuriajakirjanduse 
poole ning olukorra põhjuseid otsiv arutluskäik teemal „väli 
on väike ja kõik tunnevad üksteist” on pädev. Kuid see, et 
me kokku satume, on tingitud puhtmajanduslikel põhjustel 
kujunenud paratamatusest, mis ei võimalda sõltumatu kul-
tuuriajakirjanduse olemasolu. Kriitik on samal ajal ka kuraa-
tor, galerist, õppejõud, kunstnik jne. Nii olen olnud Tartu 
Kunstimuuseumis ja Kunstimajas töötades väga mitme samas 
institutsioonis toimunud näituse kohta ilmunud artikli autor 
ja seda mitte ainult enese, vaid ka väljaannete toimetajate 
initsiatiivil. Selle põhjus on lihtne: töö institutsioonis ja töö 
kriitikuna üksi ei võimalda majanduslikku toimetulekut.

Kuivõrd ma ei näe võimalust sõltumatu kultuuriajakirjan-
duse tekkeks, siis mulle tundub, et ainus lahendus on teadlik 
enesekriitika.

Kui näiteks poliitik saab ja taktikalistel kaalutlustel ilmselt 
kohati suisa peab esitama end mingis ulatuses kui ilmeksima-
tut ja ainuõiget, sest ajakirjanduse näol on tegemist sõltuma-
tu struktuuriga, mis tagab kriitilise tagasiside (selle efektiiv-
sus Eesti praegust poliitikat vaadates on mõne teise artikli ja 
autori teema), siis kultuurivälja institutsioonid ja isikud pea-
vad tegelema adekvaatse tagasiside puudumise tõttu inten-
siivselt enesekriitikaga. Valitsev suhtumine, mille kohaselt kõik  
on tehtud hästi ja kõik, mis on kehvasti, on tingitud välistest 
mõjudest, ning olukord saab paraneda vaid siis, kui me jät-
kame nii, nagu oleme senini tegutsenud – „Kindlalt edasi!” –, 
pidurdab oluliselt meie arengu potentsiaali.

TRiiN  
TulgiSTE
Kumu direktori abi

Võib-olla energiapuudus/ületöötami-
ne. Ühelt poolt on hea pidevalt kütet sees 
hoida, aga samas näen väga paljude kolleegide 
puhul, kuidas meeletu töökoormus entusiasmi 
järk-järgult kahandama hakkab. 

TANEl  
RANdER
Kunstnik, Y-galerii kuraator

Kaasaegse kunsti põhiprobleem on see, 
et tema ühiskondlik positsioon on endiselt 
olla rikka ja ratsionaalse mehe (aktiva) ilus, 
huvitav ja irratsionaalne naine (passiva). Nõnda 

ÜKs KÜsimus
mis on Sinu hinnangul põhiprobleem eesti kaasaegse kunsti väljal?

puudub tal ühiskonnas autoriteet, ta on argipäeva lisanau-
ding, tema ülesanne on pakkuda härrale kunstielamust. Sa-
mal ajal on tema vajalikkus pideva küsimärgi all – see aga 
viitab ühiskonna kui terviku ebakindlusele. Nii ongi, et kui 
kritiseerid kaasaegset kunsti, siis kritiseerid ühiskonda. Ja 
ühiskond on meil vaene, inimesed, sh kunstnikud, elavad 
radikaalses viletsuses. Kaasaegne kunst sellele aga ei osuta – 
meil on palju tublisid ja programmilisi kunstnikke, palju kvali-
teetseid kunstiteoseid. Uhked raamid ilmuvad teose ümber 
juba enne seda, kui teose idee autori peas sünnib. Sest veini-
pokaaliga härra soovib elamust. Hea kunst tõstab ju inimeste 
elukvaliteeti, mistõttu on just kunstiteadliku keskklassi hea- 
olu see sotsiaalne skulptuur, mida meie edumeelsem kunsti- 
rahvas päevast päeva sepitseb. Kõiki päevi sisustavad kon-
kurents ja killustumine, halvad inimsuhted, konfliktid. Mul 
on vahel tunne, et siinkandis suudabki ühiskonnas ja intel-
lektuaalsel skeenel esile kerkida vaid psühhopaat või oligarh 
(kes on alati ühtlasi ka psühhopaat). See on meie kultuurili-
ne eripära – kord tähendab meie jaoks vägivalda, autoriteet 
karmi kätt. Polariseerimine ja välistamine käib täie hooga ka 
kunstiskeenel – sellel on geopoliitiline alus ehk kaasaegse 
kunsti tekkelugu Ida-Euroopas, samas on selles süüdi inime-
sed, kes ei suuda kultuuri peavoolupoliitikast lahti rebida. 
Ega ka geopoliitikast, mille objektid me oleme. Kohalike alli-
kate (mida on kahjuks põhimõtteliselt vaid üks) kõrval mää-
ravad meie tegevusraadiust Skandinaaviaga seotud fondid. 
Me oleme ära lõigatud sellistest keskustest nagu Peterburi 
ja Moskva, meil on põhjendamatu distants teiste Ida-Euroo-
pa riikidega, mistõttu suures plaanis peamegi olema täpselt 
sellised, nagu me oleme – edendama maailma läänestamise 
projekti ning olema esiliini müüriladujad kahe tsivilisatsiooni 
vahele.

EhA  
KOmiSSAROv
Kumu programmijuht-kuraator

Põhilist ei oska öelda, probleemid sõ-
nastatakse tavaliselt kunstiskeenedel, mil-
lel on erinevad huvid.

Kui räägime ühistest probleemidest, siis need 
puudutavad kas raha või kommunikatsiooni või 
seostuvad infrastruktuuri nõrkusega. Väljaspool Tal-
linna, Tartut, Pärnut ja Haapsalu pole üldse midagi, koge-
sin seda Narvas ja vaevalt et mujalgi lugu parem on.

Kunstihariduse hetkeseis jäetakse põhjusena kahjuks alati 
kõrvale ja sellisena, kriitikast survestamata, muutuvad välja-
vaated uue kunstnikutüübi vormimiseks üha küsitavamaks.

Meie kunstimaailma hoiakud paistavad silma materialistli-
ku radikalismiga ja konkurents on kordi olulisem kui mõni 
koostööle või solidaarsusele viitav samm. 

Institutsioonide kuraatoreid kummitab talendipõud, nad 
on stressis, sest pole võtta piisavalt kompetentseid, huvita-
vate ideede ja lahenduskäikudega kunstnikke. Kui kuraator 
tegeleb näiteks uusi kogemusi kaasava platvormi kujunda-
misega, pakub isegi võimalust uute teoste produktsiooniks, 
aga tal pole metsikut rahakuhja läheduses, satub ta raskus-
tesse, sest pole piisavalt kompetentset kunstnike sihtgruppi 
ega huvi.

Kunstnikud on organiseerunud väikestesse enesekesksetes-
se gruppidesse ja kohastunud suurepäraselt suhtluses kulka-
ga. Praegune kunstielu on liiga kulka rutiinide ja võimaluste 
nägu.

Kunstituru väiksust ja üksluisust kompenseeritakse tavali-
selt mittekommertsiaalse infrastruktuuri uute struktuuride 
väljamõtlemisega. Paigutaks siia Lugemiku ja Rundumi tüüpi 
algatused, mis tegelevad uute kirjastus- ja ruumi mõtestami-
se projektidega. 

Kunstivälja ja lokaalse konteksti huvitavaks muutmist näek-
singi sedasorti uute tegevussuundade tulekuga.
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ARTiSHoKi VEERg
Artishoki veerg on kunstikriitika blogi Artishoki ja Müürilehe koostöös valmiv 
veerg sellest, mis kunstiinimestel parasjagu südamel on. 

•	 Igapäevaselt tuleb sundida end praktiseerima meelehar-
jutust „kõik muutub PIDEVALT”. Sa ei saa asju kunagi pä-
riselt kontrolli alla. Iga päev võib tulla mingi uus jama –  
keegi tegi midagi, üks teine jälle jättis midagi tegemata, 
keegi otsustas midagi ümber, kellelgi tekkisid ootamatud 
pretensioonid, keegi elab end sinu peal lihtsalt välja jne. 
Üritad end harjutada mõttega, et töö ei hakka kunagi ole-
ma ühemõtteliselt „korras”, punkti ei saa panna, on ainult 
väikesed vahefinišid. Meeleharjutus, meeleharjutus. Hak-
kad huvi tundma ka jooga, pilatese, viie tiibetlase jms vas-
tu. Ostad jooksuvarustuse ja spordiklubi kuukaardi, kuhu 
jõuad mitu kuud järjest heal juhul korra nädalas. Sest töö 
on täiesti ettearvamatu.

•	Õpid nii mõndagi kollektiivi toimimise dünaamika kohta. 
Seda võib ette kujutada situatsioonina, kus korraga on 
käimas mitu rahvastepallimängu. Pidevalt lendab ringi iga-
suguseid palle, mida ei tohi aga kinni püüda. Tihti taha-
vad inimesed sult midagi, mida nad ei peaks sult tahtma 
(ja võiksid tahta hoopis kelleltki teiselt); ei tohi olla „hea 

inimene” ja seda enda niigi pikale to-do-nimekirjale ohates 
juurde lisada, ei tohi selle peale ärrituda jne. Ühesõnaga, 
ei tohi siduda end emotsionaalselt iga asjaga, mis su kabi-
neti uksest sisse voolab. Kaootilises pallimängus õpid kiires-
ti, kuidas jääda viisakaks ja neutraalseks, ning seniks, kuni 
areneb filigraansuseni välja oskus kiiresti aru saada, kas 
see asi sind tegelikult peaks puudutama, lihvid oma poker 
face’i ning lased pallil maha kukkuda.

•	Avastad, kuidas on töötada koos inimestega, kes ei pruugi 
erinevalt sinu projektipõhistest koostöökogemustest olla 
üldse motiveeritud just selles kohas töötama, aga ikkagi 
teevad seda, sest muud pole olnud mahti otsida. Kuidas ja 
kuhu sellise laevaga sõita?

•	Kindlasti on midagi veel, aga kell on juba 23.15 ja üks asi, 
mille suhtes ma olen veel eriti tundlikuks muutunud, on 
kaheksatunnine uni...

•	Aga üks kõige teravamini esile kerkivaid muutusi selle 
esimese full-on aasta järel on natuke kurblik tõdemus, et 
seostatud teksti suudan nüüd kirjutada ainult lühikeste 
„koduka-tekstide” vormis. Või siis meiliformaadis. Või siis 
ennekõike nimekirjadena, punktide kaupa...

Mis juhtub, kui vahepeal aastaid projektipõhise vabakutse-
lisena elanud kunstitöötajal tekib töö (mis põhimõtteliselt 
meeldib talle ja millesse ta kaevub)?
•	 Ilmnevad nähtused nimega tööaeg ja vaba aeg. Projekti-

põhiselt olid need kaks asja täiesti läbipõimunud, mistõttu 
oli raske aru saada, kas ma olen täna näiteks juba piisavalt 
tööd teinud või peaksin veel midagi „enesetäienduslikku” 
ette võtma. Järgides aga enam-vähem kontoriroti tihedalt 
täis tööaega, tekib suur agressioonipuhang kõige vastu, 
mis sellest üle ähvardab minna. Õhtused üritused. Üritu-
sed nädalavahetusel jne. Varem ei eksisteerinud riigipüha-
sid, puhkusi ega nädalavahetusi – nüüd on need äkki tek-
kinud ning suhtumine neisse on enneolematult kirglik. Mul 
on tunne, et teatud kellaajal on mul õigus pastakas käest 
kukutada ja minu selja taga on kõik sinikraed, valgekraed 
jms tööliste armeed!

•	 Puhkuseks ja väljalülitumiseks ei piisa enam lihtsalt kodus 
olemisest, vaid tuleb teha mingi äärmuslikum lüke. Minust 
on saanud „sõidame nädalavahetusel kuhugi loodusesse” 
inimene. Never before.

•	Kõige parem on ärgata laupäeval 
enam-vähem samal ajal, kui sa peaksid 
muidu tööle minema, NING SIIS MIT-
TE TÖÖLE MINNA. Ei mingit pidu ega 
baari eelmisel õhtul, reedeti nosid dii-
vanil mingit filmi vaadata, deluxe missu-
gune. Kellegagi ei pea suhtlema!

•	Tunnetad teravalt oma sotsiaalsete os-
kuste hääbumist – ei oska inimestega 
nagu millestki enam rääkida peale oma 
töö. Selle taga on loomulikult ka sil-
maringi ja haarde kärbumine – ei jõua 
ega jaksa jooksvas kunstielus osaleda, 
ei jõudnud jälle selle-ja-tolle näitusele, 
sellele ja sellele vestlusõhtule jne.

•	Kui mitmetest kolleegidest said va-
bakutselise elu jooksul juba head tut- 
tavad ja sõbrad, siis nüüd on neist saa-
nud jälle kolleegid, kellega ei jaksa va-
bal ajal ühisest sõbrast nimega „eesti 
kunstielu” rääkida. Varem see ei olnud 
probleem. Seega toimub teatud kaugenemine mitmetest 
toredatest inimestest :(.

•	 Samas muutud oma töötegemises efektiivsemaks, sest 
asju lihtsalt ei ole võimalik kuhugi edasi lükata. Jõuad elu-
tarkuseni, et prokrastineerimisest tuleb jama, mis võtab 
sult lõppude lõpuks rohkem kui asja kohe ärategemine. 
Muide, ei tohi mõelda tegemist vajavate ülesannete pea-
le liiga kaua või liiga palju, nii jääb see tükiks ajaks kuhugi 
kuklasse tiksuma, hakkab ajaga peas paisuma, aina keeru- 
lisemaks ja ületamatumaks muutuma... Stopp. Ei tohi mõel-
da, tuleb lihtsalt kuskilt küljest nokkima hakata. (Ma saan 
aru, et ma tähendan siia punkt punkti kaupa triviaalsusi 
üles, aga ausalt, kui paljud meist seda „haaran härjal sar-
vist” lähenemist igapäevaselt praktiseerivad?)

•	 Jõuad arusaamisele, et multitasking’u efektiivsus on tõesti 
kõigest müüt. Kõige paremal juhul on võimalik treenida end 
kiiresti ümber lülituma. Vahel aga rööprähkled terve päe-
va ja ei olekski nagu midagi ära teinud...

•	 ...Väljapoole muide ilmselt enamasti ei paistagi, et midagi 
edasi liiguks, sellega on ka raske harjuda. Samas on terve 
märkmik täis lõputuid to-do- ja pending-nimekirju...

esimese tööaasta  
diagnostiKa
maarin mürk

Elu Kumus. Foto: Maarin Mürk
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See raamat juhtus mulle kuidagi juhuslikult kätte. Enne ma 
tema fänn ei olnud, aga kuulsin selle teose arvustust raadiost 
ja hakkasin lugema. Otsest seost albumi ja raamatu vahel ei 
ole – seda, et „Histrionic” oleks kuidagi raamatu teemale 
üles ehitatud. Mind jäi lihtsalt kummitama idee sellest, kui-
das naiste maailmakogemus on olnud läbi ajaloo rahuldust 
mittepakkuv, mitte ainult seksuaalses mõttes, vaid üldiselt, 
ja kui palju seda maha on vaikitud. Wolf taandab selle küll sek-
suaalsuse tasandile. Põhimõtteliselt on see nagu mingi avalik 
saladus. Mulle tundus alati, eriti kui sa oled natukenegi ise- 
seisvam või isepäisem, et selles läänelikus mudelis, kuhu sa 
sündides satud, on palju vabadust, aga samas väga palju frust-
ratsiooni või vastamata palveid. Teoses oli palju „äratundmis- 
rõõmu”, et ma ei ole nende mõtetega üksi. Mulle kõlas see 
kõik väga tuttavalt ja need mõtted jäid minuga päris pikaks 
ajaks. Ma sain aru, et üks naine on võtnud ette ja kirjutanud 
üles selle, kuidas me ennast pikka aega tundnud oleme. Kui 
samal ajal seda albumit nokitsesin, siis see kindlasti mõjutas 
mind. Ma olen nende naisteteemadega päris palju tegelenud –  
muusika mõttes pole see seos nii otsene, aga mõtleva ini-
mesena ikka jah, kogu aeg. Nüüd võib-olla vähem, sest ma 
olen nende asjade peale juba nii palju mõelnud ja selle teema 
enda jaoks ammendanud, aga see käib paratamatult meie 
elu juurde.

Tituleeriksid sa end samuti feministiks?
Sõltub, kuidas seda defineerida. Neid definitsioone on lõpu-
tu hulk. Minu eesmärk on olnud alati totaalne iseseisvus või 
oma asja ajamine ja ma olen selle ka saavutanud. Alustades 
kas või sellistest lihtsatest asjadest nagu suhe isaga. Ma tund-
sin näiteks, et Eesti on liiga väike ja siit lahkumine on vajalik, 
et mitte oma isa varju jääda. Meil on temaga alati väga head 
suhted olnud, aga ma lihtsalt mõtlen, et mina kui indiviid ta-
han end sellest võrrandist täielikult välja võtta. Need suhtu-
mised, mis ta mulle eluks kaasa on andnud, on mind kindlasti 
maailmas üksi ringi reisides väga palju aidanud, aga puhtalt 
see, kes tema on, ei ole USAs tegelikult mingit rolli mängi-
nud – keegi ei tea ju mu perekonnast mitte midagi. See on 
väga vabastav tunne.

Oma lüürikas oled sa kasutanud näiteks Comte de Laut-
réamont’i luulet, vihjanud prantsuse feministist mõtle- 
jale ja kirjanikule Hélène Cixous’le ning näiteks ka fil-
mile „The Beach”. Mida need viited sinu jaoks tähen-
davad? Kas tavapärane sõnade kirjutamise protsess on 
liiga igav?
Mu tavaline sõnade kirjutamise protsess ongi tegelikult väga 
igav, aga need on lihtsalt asjad siit ja sealt, mis mulle kuida-
gi korda lähevad ja mida ma integreerin sellesse, mida mina 
teen. Mulle meeldib absoluutselt kõik, mis on kaasahaarav, 
ja see ei pea olema ilmtingimata prantsuse dekadentlik luule 
(naerab). Võib-olla on isegi natuke parem, kui sa ei tea, mis 
see on, sest siis ei ole see nii pretensioonikas. On alati tore, 
kui kuskile on mingid väiksed vihjed peidetud. Seda meel-
dib mulle endale teha ja mulle meeldib, kui teised seda tee-
vad. Näiteks praegu loen ma Naomi Kleini raamatut kliima 
soojenemisest, aga mingit keskkonnahümni ma tõenäoliselt 
kirjutama ei hakka (naerab). See on tihti nii, et sa loed min-
git raamatut, mis ei puutu üldse asjasse, aga seal on pealkiri, 
lausejupp või väljend, mis jääb peas kumisema. Seda tuleb 
kogu aeg ette.

Viimasel ajal olen ma rohkem hoopis filme vaadanud, kuigi 
see on vist seotud reisimise ja sellega, et mul on seetõttu 
liiga palju tühja aega. Kusjuures, ma olen tegelenud puhtalt 
ka nende meinstriim-filmide vaatamisega, mis praegu auhin-

Eelmisel aastal oma neljanda kauamängivaga „Histrionic” 
maha saanud ning selle eest äsja Eesti Muusikaauhindade 
aasta naisartisti ning elektroonikaalbumi tiitli koju viinud 
Maria Minerva on üks väheseid nähtuseid, kes siinselt pinna-
selt edukalt maailma alternatiivmuusika tippu on lennanud. 
Alates 2011. aastast on tema heliloomingu koduks Los Ange-
leses tegutsev plaadifirma Not Not Fun ja selle allharu 100% 
SILK, mille tiivaaluseid (sh Torn Hawk, Sapphire Slows, Jo-
nas Reinhardt) võib leida eksperimenteerimas roki, house’i 
ja dub’iga, kuid leibeli signatuursaundidena domineerivad 
kindlalt romantiline noise, veider popp ja värvilised psühhe-
deelia-lainetused, mis visualiseeruvad ka albumite/kassetti-
de kujunduses. Minerva muusikas leidub tsipake neid kõiki ja 
rohkemgi veel ning see stiilikaleidoskoop on iseloomulik ka 
võidukale „Histrionicule” – paljude kriitikute sõnul tema seni 
parimale albumile.

Siim Nestor kommenteeris su hiljutist triumfi Eesti 
Muusikaauhindade jagamisel järgmiste sõnadega: „Mi-
nervakas aasta naine! Hellõu, lahe! Maailm keeras just 
persekursilt jumml norm kursile.” Mis emotsioonid sind  
ennast selle võiduga seoses valdasid? Tuli see sulle ülla- 
tusena?
Tuli küll, sest ma olin ära unustanud, et see üritus üldse toi-
mub. Mind on ka varem nomineeritud ja arvasin, et sellega 
asi piirdubki. Olin just ära läinud ja sain kõne, et sellega on 
probleem, et ma tulla ei saa – järelikult võitsin. Siis jooksis 
mul küll juhe kokku. Eriti oli minu jaoks müstika naisartisti  
kategooria võit. Ma arvan, et selle taga, miks see auhind lõ-
puks mulle tuli, on mitu faktorit: võib-olla ei olnud siis nii 
palju albumeid ilmunud, mille seast valida, ja kuna mind on 
varem nii palju nomineeritud, tundub mulle kohati, et sain 
selle rohkem nagu elutööpreemia mõttes. Eks ma ikka mõt-
len selle poliitika peale, mis seal taga võib olla, aga ega seda 
päris välja ei mõtlegi. Oletame, et keegi peab valima kolme 
albumi vahel, ja kui talle Getter Jaani ei meeldi, siis tõenäoli-
selt mõtleb ta umbes nii, et „okei, anname Juurele” (naerab). 
Aga mul on ikkagi hea meel ka.

Sa oled elanud Lissabonis, Londonis ja nüüd USAs. Kui-
das sulle niimoodi kõrvalt vaadates eesti muusikaskee-
ne olukord tundub? On meil välismaaga võrreldes veel 
pikk tee käia?
Eesti ongi lihtsalt väike ja kontakt välismaailmaga üsna vähe-
ne, millest on kahju. Viimasel ajal tundub, et rohkem toimub 
kultuurivahetust Soome, baltikumi ja Venemaaga. Aga küsi-
mus, mille teemal kogu aeg arutletakse, on ikkagi see, kuidas 
eesti muusika Eestist välja saada. Mina sellele vastata ei oska, 
sest mul toimus see üldse X-kursil. Ma läksin lihtsalt Londo-
nisse ülikooli ja sealt edasi arenes asi ise. Mulle tundub, et 
selliste suurlinnade nagu London, LA, New York ja berliin 
vahel on olemas võrgustik, mis koosneb noortest muusiku-
test ja noortest muusikaajakirjanikest, aga kõik ülejäänud on 
sellest infovahetusest väljas. Selle grupi pinnalt võrsub asju, 
mis paisuvad tihti päris suureks, ja osad neist jõuavad ka 
pool-meinstriimi. Näiteks FKA twigs. Esimene samm oleks 
võib-olla tõesti mujale kolida ja vaadata, kas sul õnnestub en-
nast sinna kuidagi sisse istutada. Tegemist on üldse ühe väga 
keerulise küsimusega, aga Eestiga ongi see probleem, et me 
oleme fookusest väljas.

Natuke aega tagasi kolisid sa New Yorgist LAsse. Millest 
selline otsus?
See on praegu üsna suur tendents, et liigutakse nende kahe 
sihtpunkti vahel. Alati on liigutud, aga LA suunas nüüd vist 

rohkem, sest idarannikul on elu liiga kalliks läinud. Seda ku-
nagist New Yorki minu arvates enam tegelikult ei eksisteeri 
ja mulle see suurlinlik vibe väga ei meeldi. Pigem istun siin 
LAs, kus on väikelinna tunne ja päike paistab kogu aeg. Lin-
nana ta muidugi absoluutselt New Yorgiga ei konkureeri, aga 
see polegi mulle enam nii oluline, sest ma olen suurlinnasid  
üksjagu näinud ka. Mul viskas see elutempo ja metroos ini-
meste vahele litsutud olemine üle. Ja see, et ühe toa üür kuus 
on umbes tuhat dollarit, on natuke liiga palju.

Millega sa seal praegu peaasjalikult tegeled?
Olen siia kolinud umbes kuus kuud, millest kaks veetsin 
Euroopas. 2015. aastal on leidnud aset uus algus ja tegelen 
praegu väga eluliste asjadega. Täna valisin endale näiteks ter- 
visekindlustust. Ma olen kohati isegi enda peale pahane, kuna 
pole nii palju loominguga tegelenud, kui võiksin, aga sissesead-
mine on tohutult palju aega võtnud. Teen endale 27. sünni-
päevaks kingi ja hakkan veebruaris autot ostma. Siis tahaks 
leida endale muusikabisnises mingi töö ja teha samal ajal oma 
asju. Tahan selle Euroopa vahel edasi-tagasi lendamise ära 
lõpetada, sest muidu läheb kogu energia ainult logistika või 
kohvrist elamise peale. Ma ei suuda enam niimoodi, sest olen 
nüüdseks umbes kolm ja pool aastat järjest tuuril olnud. Kui-
dagi selline tunne on, et olen vanaks jäänud ja tahaks natuke 
ühe koha peal olla.

Milline näeb välja ühe muusiku argipäev LAs?
Ma ei ole saanud veel üldse sisse elada, aga mis siin ikka. Ena-
mikul inimestel on päevatöö ja muid asju tehakse selle kõr-
valt. Noored kunsti- või muusikainimesed, keda ma tean, 
teevad mitut asja korraga, sest kunstist elada on raske ja 
kulkasid ega teisi taolisi ühinguid, kust raha niisama tuleb, 
ju ei eksisteeri. Iga asi on omaalgatuslik. Aga mind see töö 
hankimise mõte üldse ei hirmuta, sest hea on, et ma seda 
vastse nn erakordsete võimete rohelise kaardi omanikuna 
üldse teha saan, kuna mul on dokumendid korras. Teiseks 
ma arvan, et see aitab linna paremini tundma õppida. Mind 
hirmutas näiteks see, kui ma LAsse kolisin ja ei teadnud, kust 
mu sissetulek pärinema hakkab. Sel hetkel oli mul ainult aju-
tine viisa ja ma tundsin end nagu Mehhiko immigrant, kes 
on äsja üle USA piiri hüpanud, teadmata, mida homne päev 
toob (naerab). Õnneks tõi homne päev elamisloa.

Rääkides kuulsast mugavuspagulase temaatikast, siis 
kuidas sa seda terminit oma kogemuse põhjal kommen-
teeriksid?
No mugavat pole siin nüüd küll midagi. Eesti on igas mõttes 
palju paremini organiseeritud riik kui USA. Mu emal vajus 
seda kuuldes karp lahti. Eestis olles tundub kõik õudselt halb 
ja kogu aeg tahaks vinguda ja viriseda, aga üle kahe aasta 
USAs elamine on õpetanud mulle seda, et Eestis on väga hea 
elu. Kui sa vähegi tööl käid, midagi teed või vähemalt end 
töötuna arvele võtad, luuakse sulle võimalus. Kas või fakt, 
et meil on võimalus saada haridust tasuta, on minu arust 
kõige suurem asi maailmas. USAs ei julge ma nii pea ühtegi 
last saada, sest pean iseendaga hakkama saama ja riik ju sulle 
absoluutselt vastu ei tule. Siin on aastas umbes seitse puh-
kusepäeva, emapalka ei ole, lihtsalt saa laps kätte ja vaata 
ise, kuidas edasi jõuad. Siin võitleb igaüks enda eest. Seni kui 
ma noor olen, viitsin veel pingutada, aga kindlasti ei ole tegu 
riigiga, kuhu tulla vanaduspõlve veetma.

Oma viimase albumi „Histrionic” kohta oled sa maini-
nud, et see on mõjutatud feministi Naomi Wolfi raama-
tust „Vagina”. Räägi sellest seosest lähemalt.

Kuigi albumil laulab ta eebenipuust tornidest ja galaktikatevahelistest romanssidest, tegeleb lauljanna praegu hoopiski maisemate teemadega, 
näiteks enda los Angelesse sisseseadmisega. Rääkisime ebamugavuspagulusest, „Scarface’ist” ja elust Ameerika kahes erinevas otsas.

eesti underground’i 
Kroonitud Kuninganna
intervjuu Maria Minervaga. Küsis Mariliis Mõttus
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dasid on noppinud, aga tegelikult ei ole ükski nendest mulle 
väga korda läinud. Seejärel vaatasin ma klassikuid ja need 
omandasid seeläbi hoopis teise mõõtme. Näiteks brian De 
Palma „Scarface”. (Naerab) Mõtlesin, et kurat, see on ilgelt 
hea film. Muusika on täiesti imelik ja üldse ei sobi sellega. 
Nüüd mil ma olen USAs uus immigrant, meeldib mulle vaa-
data selliseid linateoseid, kus immigrandid tulevad ja teevad 
pahandust. Hästi tore on tagasi minna ka vanade lemmiku-
te juurde, mis ei ole absoluutselt aktuaalsed ja milles on su 

enda jaoks mõni lahe nüanss. Liiga palju on seda, et kõik rää-
givad kogu aeg samadest asjadest ja tarbivad sama kultuuri. 
See on hästi tore, kui on diskussioon, aga mul on tunne, et 
internetis on juba liiga palju arvamusi. Ma ei soovi selles tihti 
osaleda ja lähen enda lollaka asja juurde tagasi.

Sa tegid viimased neli aastat väga intensiivselt muusikat 
ja tudeerisid samal ajal kunstiteooriat. Kuidas niimoodi 
uhades inspiratsiooniga on? Kas pead ennast pigem te-
gutsema sundima või tuleb see automaatselt?
Mõlemat. Alguses pean sundima ja siis tuleb automaatselt. 
Ma kasutan viimasel ajal kogu aeg sõna keskenduma. Ma ei 
tea, kas see on seotud nutitelefonide või lõputu reisimisega, 
aga tunnen, et järjest raskem on keskenduda. Võib-olla on 
nüüd vanusega vaim nõdremaks muutunud, aga samas tun-
dub, et see pole ainult minu probleem, sest kõik inimesed, 
kellega ma räägin, kurdavad sama asja üle. Viimased paar aas-
tat on see mu elus mingi läbiv motiiv olnud. Kas või see, et ei 
suuda keskenduda hetkele või sellele, kus ma parasjagu olen: 
Londonis olles tahtsin ma LAsse ja Eestis olles Londonisse. 
Seetõttu ongi mul hea meel, et olen leidnud natuke tšillima 
koha, kus on ka füüsiliselt kergem olla ja hea vaikselt nokit- 
seda. Siin pole mingit suurlinlikku kaost. Ainus koht, kus sa 
inimesi näed, on kiirteel ummikus olles. Ma mingiks new age’i 
inimeseks ei kavatse siin LAs muutuda, küll on aga suur vahe, 
kas sa lähed kodust välja ja on torm ning pakane või paistab 
päike. Ma tahan olla füüsiliselt punktis, kus ma tunnen, et mul  
on võimalik midagi teha.

Mida su muusikaline tulevik toob? 
Ma tahan teha oma DJ-night’i. Üritasin seda eelmisel aastal, 
aga läksin jälle ära. Siin peabki oma meelelahutuse ise kor-
raldama. Käisin äsja Londonis ja olin nii õnnelik, et sain jälle 
osa sealsest tantsumuusikast, sest see on see miski, mis mind 
tegelikult ka kõnetab. Futuristlik ja tulevikku vaatav. LAs ei 
ole seda üldse olemas. Kui Londonis kuuled ultramoodsat 
tantsumuusikat, siis siin tuleb autodest Katy Perryt. Ma ei 
viitsi enam eriti väljas käia, mis on hästi kummaline. Nagu 

võiks, ja ma usun, et siin toimub asju, aga sellist tunnet ei ole, 
et väga toimuks. Pigem selline singer-songwriter soigumine. 
Mulle meeldivad LA puhul hoopis mingid muud asjad, mis ei 
ole seotud muusikaskeenega. Ma tulin siia tegelikult selleks, et 
olla soojas, keskenduda ja oma elu sisse seada, sest New Yor-
gis oli iga nädal mõni pidu, üritus, kontsert ja üldse hektiline 
elu. Sa kas saadad päevi õhtusse liiga palju pidutsedes või siis 
hästi palju tööd tehes. See mulle ei meeldinud. LAs on kuidagi 
ladnam ning saab kombineerida ja väikseid projekte teha.

Mõni koostööprojekt kohalike artistidega äkki?
Koostööprojektidest on vara rääkida, sest tihti on nii, et teed 
plaane, aga need ei teostu. Praegu tahaks oma sõbrannaga 
koos ühe tantsuloo teha, nii et võib-olla teen selle veebrua-
ris ära. Selliseid ühekordseid jam’i-seansse ikka aeg-ajalt tu-
leb, mis hoiavad vaimu värskena. Selles mõttes on LAs tore 
olla, et siin on palju muusikatööstuse üritusi. Mul on kavas 
paar workshop’i või konverentsilaadset asja laulukirjutamise 
valdkonnas. See huvitab mind praegu kõige rohkem. Mis 
puudutab mu oma plaati, siis selles osas ma praegu plaani ei 
tee, sest panin nüüd viimased kolm aastat järjest aastas kaks 
kuni kolm reliisi välja, nii et mul on veidi selline läbipõlenud 
tunne. Muusikat kirjutan ma küll iga päev, aga tahan natuke 
oma tehniliste oskuste kallal vaeva näha, nii et järgmine asi, 
mille ma teen, tuleks välja umbes 2016 või 2017. Mitte et 
ma pensionile läheksin, aga minu arust on see muusikaau-
hind ka selline tore vahepala, mis andis märku, et mind on 
lõpuks ka Eestis märgatud, ja see on väga tore. Nüüd istun 

ma aga LAs ja mul on teistsugused ambitsioonid. Ma ei taha 
olla underground- või indie-muusik, vaid soovin leida oma 
koha siin. See tähendab kindlasti mitmeid asju: kas ma pean 
siin tuimalt sidemeid looma, kuskil orjama või jälle demosid 
saatma. Alustama põhimõtteliselt nullist. See ongi Ameerika 
puhul huvitav, et kedagi ei huvita, kes sa oled ja kust sa tuled. 
Muusika on alati olnud mu prioriteet, aga ma tunnen, et ma 
ei saa päris samas vaimus jätkata. Mingi põhjus peab sellel 
olema, miks ma siia sattusin. Kindlasti tuleb sellest võimalu-

sest viimast võtta, aga kui mu plaanid vett lähevad vedama, 
pole välistatud, et tulen Eestisse tagasi. Kunagi oli mul tunne, 
et mul polegi valikut ja pean alati välismaal olema. Nüüd mil 
ma olen viimased paar korda käinud, tunnen, et Eestis on 
väga mõnus, ja usun, et oma kogemustepagasiga leiaksin ma 
kindlasti midagi, mida teha. Pean ainult enda jaoks välja mõt-
lema, kus oleks kõige targem olla. Praegu on juba elamislu-
bade ja korterite eest nii suur võitlus maha peetud, et ma ei 
saa päris järgmine aasta veel tagasi tulla. Vaatan lihtsalt, mis 
saama hakkab. 

Plaadifirma: Not Not fun / 100% SilK
diskograafia: 

„histrionic” lP (Not Not fun, 2014)
„C u Again” 12” EP koos Ajukajaga (Porridge Bullet, 2014)
„Bless” 12” EP (100% Silk, 2013)
„The integration” lP koos lA vampiresiga (Not Not fun, 2012)
„Will happiness find me?” lP (Not Not fun, 2012)
„Sacred & Profane love” EP (100% Silk, 2011)
„Cabaret Cixous” lP (Not Not fun, 2011)
„Noble Savage” 12” EP (100% Silk, 2011)
„Tallinn At dawn” CS (Not Not fun, 2011)
„Ruff Trade” EP (2011)

maria-minerva.com

Maria Minerva. Foto: Marko Krunic
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muusikarubriigile keerab volüümi juurde: 

DRUMMIE

Melomaanid on uued riigimehed! President teab meil muu-
sikast sama palju kui kohalikud hipsterid ja ega tema mees-
kondki saa vähem sitkest puust olla. Riigipea kantselei ridades 
võis näha veel umbes aastakese tagasi julgeolekunõunikuna 
Andres Vosmani ehk DJ Drummie’t – 90ndate keskpaigast 
alates koos Alari Oravaga Tallinna muusikaelu ja peokultuuri 
reguleerimises kaasa löönud meest, kelle pea 5000 eksemp-
larini ulatuv plaadikollektsioon võiks vabalt hapnikku toota. 
Selles rivis seisavad üksteise kõrval balearic, D’n’B, house, soul, 
rokk ja suur hulk teisi stiile, aga ega tõsise muusikaarmastaja 

jaoks pole žanritel piire. Tundub, et 
Drummie jälgib seda reeglit ka plaadi- 
mängijate tagant välja astudes.

DJ-debüüt: 1995. aasta septemb-
ris ühel legendaarsel nn RETi reivil 
(90ndatel RET Arengugrupile kuulu-
nud tehasehoonetes toimunud peod –  
toim.) chill-out-ruumis. Neid RETi 
üritusi toimus 1995. aastal kokku 
neli või viis ning igaüht külastas ca 
1500 inimest. Underground-tantsu-
muusika jõudis Eestis nende kaudu 
massidesse. Neoonvestides tüübid 
tantsisid Dr Koidu gabber’i järgi ja 
muu värk sinna juurde. Vanema ven-
na koolipidudel olin „valgusmeheks” 
juba aastast 1990 – mu ülesanne oli 
stroboskoopi sisse-välja lülitada.

Muusikas oluline: Et muusika ärataks, soojendaks ja rahustaks.
Muusikas ebaoluline: Mulle meeldis, kuidas vastas Madis Aes-
ma paar numbrit tagasi – „viiulid diskomuusikas”. Kirjutan alla.
Mida mängin: Olen suhteliselt kõigesööja ja rõhutatult eri-
nevate huvidega. Enim raha on kulutatud siiski päris disko-
le, modern soul’ile, deep house’ile ja 80ndate indie’le. Kunagi 
jungle’ile. Viimasel ajal palju ambient’ile ja nii-öelda kuulamis-
muusikale.
Mida ei mängi: Psytrance’i ja kantrit, aga mõlemad pakuvad 
kasvavat huvi. Isegi Katy Perry üks vinüül on mul nüüd olemas, 
jõuluvana tõi vanimale tütrele. Selle ümbris meeldib väga.
Eredamad mängumälestused: 19 aastat on pikk aeg ja oli 
perioode, mil ma mängisin keskmiselt kaks korda nädalas. See 
tähendab kõiksugu mälestusi, sealhulgas ebameeldivaid. Aga 
eredaim on vast Vanemuises 2012. aasta presidendi vastuvõ-
tul koos Oravaga eesti muusika klassikat mängides – tegime 
traditsioonide muutmisega mitmeti ajalugu, nagu meile hiljem 
kinnitati. ballikleitides daamid võtsid kingad jalast ja tantsisid ka 
inimesed, kes polnud end kunagi varem sel üritusel tantsimas 
leidnud. Või esimesed pühapäevased Supreme’i peod – kuida-
gi pühalik atmosfäär valitses seal (vähemalt neil kordadel, mil 
inimesi käis). Või kunagised jungle’i-peod Kinomajas ja kunsti- 
ülikoolis. Saaremetsaga mõned breedid, kus vist kõik olid kohal 
musa pärast. Kõige esimesel Sun Dance Music Festivalil Nõm-
me basseinide juures mängisime Oravaga päikeseloojangul 
6000 inimesele vana sooja teknot.
Tehnilist: Investeeri heasse helitehnikasse, nii peol kui ko-
dus. Mängi plaate pigem vaikselt kui kõvasti, siis inimesed ei 
väsi nii kiiresti. Suvalise heli puhul muidugi suurt vahet pole. 
DJ-asjanduse puhul on muusikamaitse, meeleolu tabamine ja 
kuulajate harimise soov palju tähtsam kui tehniline perfektsus.
Nõuanne: Tegele teadlikult silmapiiri laiendamisega. Sunni 
end muusikat kuulama. Ära ahvi. Ja kõik need Seratod ja lä-
pakad on õudne turn-off mu arust.
Viis klassikut: 
Galaxy 2 Galaxy „Hi-Tech Jazz”
Morrissey „boxers”
Gino Soccio „Turn It Around”
Incognito „Out of the Storm” (Carl Craig Remix)
Wax Doctor „The Spectrum”
Neli hetkekummitajat: 
Javier bergia „Midnight Round Mekines”
Mangiami Edits „Lonesome Edit blues”
Minako Yoshida „black Moon”
Steve Elliot „One More Time”

Lõppsõna: Tahaks korraldada ideaalse peo. Kinnise, sõpra-
dest kubiseva, muusikale keskenduva, kristallselge helikvali-
teediga vanainimeste-peo.

Vaata YouTube’ist ka seda, kuidas R2 saade „Vibratsioon” külas-
tab Drummie plaadikogu.

DJ-ANKEET

Mischa Pavlovski – Kapitel
(Posh Isolation, 2014)

Kuulas: Janno Toots

Posh Isolation (PI) on alates 2009. aastast Taanis pesitsev ja 
alternatiivmuusika rida ajav plaadifirma, mille kataloog ulatub 
tänaseks enam kui saja väljalaskeni. PI on agar kassetikultuuri 
edendaja, kuid sekka mahub ka ports vinüüle, sealhulgas mullu 
augustis ilmunud Mischa Pavlovski debüüt „Kapitel”.

Plaadilt leiab vaid neli lugu, kuid igaüks neist küündib 10 mi- 
nuti kanti ning seega saab rääkida täispikkuses albumist. 
Varem punk- ja metal-bändides mänginud Pavlovski huvitus 
elektroonilisest muusikast juba aastaid tagasi, kuid omaloo-
minguni jõudis ta selles žanris 2012. aastal, mil esimesed kat-
setused Abletoniga olid inspireeritud dub techno’st.

Kuigi „Kapiteli” A-poole lugusid iseloomustavad sügavad 
bassid ning tummine kaja, ei tasu siin tõmmata paralleele 
sakslaste basic Channeli koolkonnaga. Juured jäävad pi-
gem briti IDMi pioneeride beaumont Hannanti ja Seefeeli 
õitseaega ning palad sobiksid „Artificial Intelligence’i” tüüpi 
kogumikule. Kuna Pavlovski identiteet on segu Venemaast, 
Rootsist ja Taanist, tunneb „Kapitelis” põhjalaiuste jaheda-
mat hingust.

A-pool maitseb suhteliselt mahetoodanguna, kuid b-osa 
on väetatud keemiliste ühenditega ning autori helikeeles on 
rohkem provokatiivsust. Ilmselt pole juhus, et sisse põimitud 
acid’i-lõikude najal meenub Pavlovski ühe praeguse lemmi-
ku Abdulla Rashimi loodud plaadifirma Northern Electro-
nics (nt Varg) ja kaugele ei jää Andreas Tillianderi happe-
sümfooniad. Põnevaim on neljas, kõige pikem rada, milles 
pinnamüra ning minimalistlik kohin tekitavad üha tugevneva 
resonantsi ning loovad antud lugude seas kõige kosmilisema 
atmosfääri.

„Kapitel” ei ole tavapärane rütmimuusika, vaid sobib pi-
gem kuulamiseks või ambient techno teemalisteks DJ-setti-
deks. PI mahukas kataloog väärib samuti lähemat uurimist, 
alustades näiteks äkilist sisu ja vormi harrastava sündipro-
jektiga Croatian Amor, mille taga on plaadifirma üks asutaja 
Loke Rahbek.

Janek Murd – Triiviv
(Eesti Pops, 2014)

Kuulas: Hanna Linda Korp

Kirjutan neid ridu põhjarannikult, otse mere äärest. Väljas 
möllab 2005. aasta jaanuaritormiga võrreldav maru, lained 
trügivad peaaegu ukse alla ja lõhuvad kallast. Ansamblist 
3Pead tuntud Janek Murdi verivärske kauamängiv „Triiviv” 
paistab sellise ilma taustaks hästi sobivat – ehkki plaati täida-
vad enamjaolt vaiksemad palad, on see etteaimamatu nagu 
meri isegi.

Murdi SoundCloudi lehel, kust saab „Triiviva” muide tasuta 
triivima panna, on plaadile pandud silt new age. Eks see al-
bum natuke esoteeriline ole, eriti kaks esimest lugu („Teele!” 
ja „Lainete ajul”), mida võiks vabalt suviselt peegelsileda vee 
ääres nautida. Mõnes järgmises palas sukeldub Murd veidi 
sügavamale merre või suisa ookeani („Triibutuba”), kuid ujub 
sealt kiiresti pinnale, et taas rahulikus lahesopis sulistada. 
Loost loosse kordub sama teema – unistav ja voolav, laine-
te loksumisega ühes taktis kulgev meloodia. Ent siis saabub 
„Tsüklon”, mis kurjakuulutavast algusest hoolimata õigeks 
orkaaniks ei muutugi, kuigi ehk oleks võinud...

Minu üllatuseks on „Triiviv” ka peaaegu lüürikavabalt poee-
tiline plaat. Vaid kaheksandas loos „Meie laev” teeb kaasa 
jõulise ja tundliku häälega bonzo ning plaadi eelviimases pa-
las on Murd kasutanud Mikk Mikiveri helisalvestist Friede-
bert Tuglase poeemist „Meri”. Tore, et viimastel aastatel on 
kohalikku muusikasse eesti kirjandus tagasi ilmunud – Vaiko 
Epliku ja Andres Ehini koostööst on palju räägitud, kuid Mur-
di-Tuglase-Mikiveri ühisloomingus on samuti oma võlu. „Ma 
ihkasin näha ta tuksuvat pinda / kui magava hiiglase raud-
rüüs rinda,” edastab Mikiver Tuglase mõtteid ning taustal 
kostub laevapasunaid.

Huvitav, kas Murd nägi oma Telliskivi loomelinnakus asuvas 
stuudiost nende palade kirjutamise ajal merd või piisas talle 
vaid kujutluspildist? Mina vaatan aga aknast välja ja näen, et 
pärastlõunast on saanud õhtupoolik ning merel möllav torm 
on mattunud talvepimedusse. Kostab vaid lainete müha. 
Ning „Triiviv”.

Tolmunud Mesipuu – Tõhus toime-
aine kvaliteetne õhtu kahele
(Rist ja Viletsus, 2014)

Kuulas: Norman Kuusik

Kaua aega tagasi, aastatel 2008–2009, toimus Eestis oma-
moodi stoner-muusika renessanss. Varasemast ajastust oli 
juba Taak, nüüd tegid ilma Smõuk, Talbot ja Voog, esinedes 
üritustel stiilis Roheline Planeet või Ganjapäevad. Samasse 
lainesse kuulub ka Tolmunud Mesipuu ning uue albumi „Tõ-
hus toimeaine kvaliteetne õhtu kahele” väljalaskmisega saab 
neist automaatselt kõige pikaealisem grupeering nelja ees-
pool mainitu seas.

„Tõhus toimeaine” algab ootamatult õrnakoeliselt moodsa 
drone’i vaimus nagu Asva või hilisema Earthi looming oma 
parimas kõlas. See spirituaalne meeleolu hajub siiski üsna kii-
resti kurjam-ugrilikuks maalähedaseks müttamiseks. Muusi-
kaline käekiri aina intensiivistub esimese veerandtunni jook-
sul, jõudes kulminatsioonini looga „Vahi torni”, mis on ehk 
albumi kõige rokilikum pala. Vastupidise mõju tekitab selles 
stiilide koosluses „Traditsionaal”, mille vaoshoitus läheneb 
pigem post-roki minimalismile – Crippled black Phoenixi sõ-
navara kasutades oleks tegemist maailmalõpuballaadiga. Vii-
mane lugu „Maguspea ja mõrupea” on ühtlasi albumi pikim 
ja viib meid tagasi aeglase drone’i radadele.

„Tõhus toimeaine” on võrdlemisi mitmekesine kompott he- 
lisid ning emotsioone. Puusse kindlasti ei panda ja võrreldes 
bändi debüüdiga on helipilt kõvasti dünaamilisem. Ehk on 
selles oma osa Maiken Madissoni viiulipartiidel, mis lisavad 
muidu kolmemehelisena tegutsenud kollektiivile uue tasan-
di. Samas on uus album kuidagi vähem stiilipuhas – mängi- 
takse paljude erinevate kõladega, lõpuni ei mängita aga üht-
ki. Sestap, kui midagi ette heita, siis kompositsioonide ja 
kauamängiva lühidust – jättes kõrvale „Maguspea ja mõru-
pea”, on keskmine loo pikkus tugevalt alla viie minuti, plaat 
ise napid 31 minutit. Samas on siin toimeaineks muusikali-
ne stiil, mille igast motiivist saaks omaette albumi. Mida on 
„Kuningas siigi” puhul kuulda umbes kaks minutit, seda teeb 
Asva rahulikult 15. Aga väidetavalt ongi eestlane natuurilt 
rohkem kontsentreeritud ja sissepoole vaatav.

Nite Fields – Depersonalisation 
(Felte, 2015)

Kuulas: Jaane Tomps

Ansambel Nite Fields tuleb Austraaliast, kuid päikest nad en-
daga kaasa ei too – nende looming on kõike muud kui soe. 
Pigem toovad nad kuulajateni kõledates varjudes pesitseva 
nukruse, mille nimeks on saanud „Depersonalisation”.

Dream pop’i sildi külge saanud kollektiivi viljeletud muusika 
on mitmedimensiooniline unenägu. Mööda kargeid ääri une-
ledes kohtuvad post-punk ja shoegaze, kord esimesele omase 
küttega, siis teisele iseloomulikult uimerdades. Mõlemast žan-
rist figureerib piisavalt elemente, et mitte olla klassikalises 
mõttes ei üks ega teine. Kajade keskel mänglevate õrnade 
trummilöökide ning ebakõlaliste kitarrikäikude kõrvale pa-
kub kaasaegset värskust albumi elektrooniline pool. Solisti 
Danny Venzini madala tämbriga kaasas käiv intiimne lüürika 
kõneleb armastuse hajumisest, eraldumisest ning reaalsus-
taju kadumisest.

Kuigi bänd ise on kirjeldanud enda mõjutajaid kui „Michael 
Hutchence on a rope”, kannavad „Hell/Happy” ja „Like A 
Drone” endas lisaks The Jesus and Mary Chaini ja Slowdive’i 
momente. Albumi esiksinglina ilmunud „You I Never Knew” 
pakatab südamevalust, peites end popmuusikale omaste 
hoogsate konksude taha. Kõik eelnevalt nimetatu loob oma-
vahel segunedes eriskummalise atmosfääri, mis püsib järje-
pidevalt läbi plaadil kõlava üheksa loo. 

Oma esimest täispikka plaati tuleb kollektiiv ka Eestisse esit-
lema ning neid saab näha juba 12. veebruaril Tallinnas kohvi-
kus Sinilind ja 13. veebruaril Tartus Genialistide Klubis.

DJ Drummie noore ja ilusana aastal 1998. 
Foto: erakogu
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Panda Bear – Panda Bear Meets 
the Grim Reaper
(Domino, 2015)

Kuulas: Joosep Olop

„Grim Reaperi” ilmumine on muusikamaailmas tähtis sünd-
mus. Kes veel ei tea, siis Panda bear ehk Noah Lennox on 
üks bändi Animal Collective asutajaliikmetest ja sellise suu-
repärase albumi nagu „Person Pitch” autor. Ainuüksi need 
kaks fakti tõestavad ta geniaalsust ja näitavad tema olulisust 
viimase kümnendi muusikas.

Märkimisväärseks tähiseks mehe loomingu kujunemisel 
võiks lugeda 2000. aasta suve, mil Lennox ja teised Animal 
Collective’i liikmed New Yorgis kokku said ja mitu kuud muu-
sikat tehes veetsid. Lennox ütleb, et kogu nende edasine käe-
kiri on modifikatsioon sellest, mille nad tol suvel avastasid. 
See aeg oli neile justkui uus loominguline lehekülg. Seega on 
ka „Grim Reaper” variatsioon impulsist, mis pea 15 aastat ta-
gasi tärkas.

Aga milline variatsioon see on? Juba pealkiri reedab, et tege-
mist on millegi lõpuga. Lennox otsib teid välja sellest, mida 
ta on juba harjunud tegema. Oma intervjuudes räägib ta sa-
muti, et see on viimane teos, millel ta kasutab pseudonüü-
mi Panda bear. Fännid veel muretsema ei peaks, sest „Grim 
Reaperil” on kõike seda, mida me Panda beari juures armas-
tama oleme harjunud.

Aga siiski. Metacritic 81, Pitchfork 8.7, The Guardian 4 täh-
te 5st. Tegelikult tean, et kõik suuremad väljaanded kiidavad, 
sest mul hakkas seda albumit kuulates igav ja uurisin järele. 
See ei tähenda, et kõik ei oleks ilus ja hästi tehtud, aga kui 
ma olen enda vastu aus, siis „Grim Reaper” kõlab samamoo-
di kui Panda beari varajasem looming. Kõik see, mis on siin 
omane aga aastale 2015, kõlab väga nagu iga teine asi 2015. 
aastal.

Donna Tartti viimases romaanis „The Goldfinch” on tege-
lased Theo ja boris, kes on mõlemad muuseas Panda beari 
fännid. Maailma on nad justkui unustanud ja keegi neist väga 
ei hooli. Kui nad parajasti koolis ei ole, löövad nad kuskil Las 
Vegase lähistel kõrbes aega surnuks, proovides mitte mõel-
da oma elust ja keskendudes mittemillelegi. Kui ma peaksin 
sellisesse situatsiooni sattuma, oleks „Grim Reaper” mu pa-
rim kaaslane.

DVPH – Natuke veel
(Superbandiit, 2014)

Kuulas: Hanna-Stella Haaristo

Kui ma DVPH uue plaadi käsimüügile jõudsin, oli järjekord 
juba mitmemeetrine – nõudlus oli suur vaatamata sellele, et 
albumit ennast polnud võimalik kusagilt varem kuulata. Just-
kui põrsas kotis, aga usaldus Dragon Volta ja Põhjamaade 
Hirmu kvaliteedi vastu on fännide seas ilmselgelt suur. 

Mis DVPH sümpaatseks teeb ja sellelt albumilt ka tugevalt 
välja kostab, on see, et tegemist on kahe andeka muusiku 
võrdväärse koostööga. Enamike hiphopiartistide puhul on 
räppari nimi suurelt kaanel ja taustade autorite koht väikselt 
tagaküljel sulgudes. Esimesest räägivad kõik ja teistest ainult 
lähemad asjatundjad. DVPH puhul on aga esiplaanil mõlemad 
osapooled – kumbki räägib oma isikupärast lugu, aga kohtu-
des võrdub 1+1 vähemalt neli.

DV biidid on uuel albumil mahlasemad ja elujõulisemad, vä-
hem sünged ja rohkem positiivsest energiast pakatamas. Va-
rasemaga võrreldes küll ehk klassikalisemad ja veidi vähem 
eksperimenteerivad, kuid siiski DVle omases nihkes („võn-
gume reaalse ja art hop’i vahel”) ning mõnest loost võiks 
vabalt instrumentaalversiooni välja anda (näiteks „Natuke 
veel” või „Punane telefon”). PH olek on aga rahulikum, laul 
mõnusalt laisk, teemad argisemad ja keerulisi sõnamänge 
vähem. Kuid just siis, kui jõuad mõelda, et poisid vist käivad-
ki vanusega kaasas ning on astunud uutele maharahunenud 
radadele, tuleb „Pikk laud” ja PH lajatab sulle toore jõuga 
energiliselt näkku – aga see ülbus on küpsem ja elukogenum. 

Keegi ütles, et uus album pole eelmisega võrreldes piisa-
valt ambitsioonikas, aga ma vaidleksin vastu. Kui eelmine 
võis võita kriitikute südamed, pakkudes nende jaoks midagi 
värsket ja teistsugust, siis „Natuke veel” on seadnud minu 
kõrvus palju kõrgema sihi – minna korda oma sõpradele ja 
fännidele. Sellele suurele kogukonnale, kes ei nõua alati mi-
dagi totaalselt uut, vaid selle ühe tunde äratundmist – „see 
siin on lihtne / paneb südame põksuma / me kõik ühel liinil”. 
Kõik need ühised seiklused, huumor ja iroonia, positiivsus 
ja hea energia siin albumil – see on tribuut hõumidele. Lugu 
„Karavan” kuulates meenub üks samanimeline DVPH kont-
sert KuKus, kus vanemad prouad imestunud nägudega ringi 
käisid, pärides, et ei tea, millal see Karl Madis ka lavale tuleb?

PAUL OJA
Juba pea 20 aastat eesti muusikas ilma teinud Paul Ojat ei saa 
lahterdada küll uue tegija kategooriasse, kuid eelmise aasta 
lõpul Genkaga kahasse tehtud albumil, mis sõidab just meie 
seekordse UEb kaanestaari biidi peal, lendab uut energiat sü-
titavaid sädemeid nagu vana aasta õhtul ilutulestikurakette.

Räägi lühidalt, kes on Paul Oja?
Ma teen muusikat ja mängin seda pidudel. Päris pikalt juba.
Millise loo peale ütlesid, et vot nüüd tahan ise muusikat 
teha?
Ilmselt sel hetkel, kui sain aru, et muusikat saab ka ise teha. 
Oleneb, mida muusikategemiseks pidada. Enda lõbuks erine-
vate pillide mängimine või biitide loomine on ta minu jaoks 
kogu aeg olnud. Tore, et inimestele see mõnikord korda on 
läinud.
Milline programm on sinu jaoks 
asendamatu?
Päris pikka aega oli selleks Akai MPC  
sämpler, mis on praeguseks muga-
vuse ja praktilisuse tõttu arvutiga 
asendunud.
Kui sul oleks võimalus teha koos-
tööd ükskõik millise muusikuga 
maailmast, siis kes see oleks?
Koostööd on veidrad asjad. Ma 
võiks hakata oma lemmikuid üks-
haaval üles lugema, aga ma arvan, 
et 90% nendest oleksid kas täieli-
kud pettumused või lihtsalt ei kõ-
laks hästi. Oluline on see sõnadega 
seletamatu keemia, mis tekib esi-
mesest hetkest. Seda juhtub väga 
harva, aga kui juhtub, siis on tule-
mused maagilised.
Kust pärinevad su parimad sämplileiud?
Eks ikka nendelt vanadelt vinüülplaatidelt, mis vanematel 
riiulis olid. Võib-olla ainuke põhjus, miks nõukaaeg üldse kui-
dagi hea oli, on see, et kogu selle algelise tehnika ja võima-
luste keskel on ikka väga ilusaid ja huvitavaid asju lindistatud. 
Sämplimisel pole see kehv saund isegi väga takistuseks. Muul 
moel on enamik sellest muusikast aga alla igasugust arves-
tust. Ma arvan, et nendest tuhandetest lugudest ja plaatidest, 
mille ma olen sämplimise eesmärgil läbi kuulanud, on väga 
väike osa, mis kõnetab ka kuidagi muudmoodi peale selle, et 
saan seda oma muusikas kasutada.
Kuidas hindad hetkeseisu eesti elektroonilise muusika 
maastikul?
Kõige parem üldse. Nii palju andekaid inimesi, nii palju erine-
vat ja head muusikat.
2007. aastal oli sinu käsi mängus Ilmar Raagi filmi 
„Klass” soundtrack’i loomisel. Kuidas erines filmimuu-
sika produtseerimine sinu tavapärasest loomingust? Kas 
tulevikus võib Paul Oja sulest veel mõnd filmile tehtud 
heliriba kuulda?
„Klassi” soundtrack ei erinenud tegelikult mitte kuidagi minu 
tavapärasest loomingust. Ma ei teinud sellele päris filmimuu-
sikat, vaid saatsin Ilmarile hulga biite, mille hulgast ta valis. 
Aga eriti tore oli selle soundtrack’i peal olla. Hea film on. Aga 
filmimuusikat sahtlisse ja filmidele, mida ei saa ilmselt kunagi 
olemas olema, tuleb kogu aeg – panen silmad kinni ja mõtlen 
filmi ise juurde.
Viimasel, Genkaga koos tehtud plaadil loobid sa väga 
eklektilisi, värvilisi ja mitmekihilisi biite. Kuhu siit eda-
si? Mis sul järgmiseks plaanis on?
Genkaga tehtud plaat on tegelikult vähem eklektiline. Pigem 
jääb see hästi kindlalt nendesse raamidesse, kuidas mina hip- 
hopmuusikat näen. Sellest pidi tulema algselt 100% old school 
räpiplaat, nii et kui keegi seal new school’i või midagi sootuks 
värsket kuuleb, siis olen väga meelitatud. Järgmistest plaa-
nidest nii palju, et sel aastal on kindlalt ilmumas üks EP, mis 
nädal tagasi master’isse läks, ja paar toredat projekti, millest 
on veel natuke vara rääkida. Tuleb räppi ja tuleb tantsumuu-
sikat.
Nimeta mõned hetke lemmikartistid?
Neid on nii palju, aga võiks rohkem olla. Kõige enam teebki 
muret tänapäeva artistide kehv järjepidevus. Neid, kes on 
ühest heast albumist või paarist tõsiselt heast loost rohkem 
teinud, on tõeliselt vähe. Paljud eriti andekad inimesed on ka 
lihtsalt käega löönud, sellest on nii kahju.

Küsis: mariliis mõttus

UUS EESTI bIIT

Pane kõrv peale:
soundcloud.com/pauloja

TARTU INDIE-MEHE IDENTITEET

TOP 10

Detsembris oma kolmanda, „Marienbadi”-nimelise kaua-
mängiva ilmutanud ja vahepeal USAs ringi tuuritanud Tartu 
Popi ja Roki Instituut võtab koost lahti Tartu indie-mehe 
identiteedi – tehnikaarsenalist ja jalanõudest kuni legendi- 
staatuses lokaalideni välja.

1. „Tartukad” – legendaarsed käimad, Tartu indie-meeste 
kohustuslikud normcore aksessuaarid.

2. Tartus valmistatav lampidega kitarrivõim ROMU. Sellest 
on saanud tasahilju Instituudi kitarristi kinnismõte.

3. Tartu Õlletehas.

4. Kajaplokk. Pole ilmtingimata just Tartuga seotud, aga 
ilma selle geniaalse leiutiseta poleks vist ka Tartu indie’t 
olemas. Seepärast siis olgu see imetabane asjandus esile 
tõstetud ja välja toodud.

5. Genialistide Klubi. Tartu indie-muusiku jaoks väga oluli-
ne koht. Kunagi oli seda ka Plink Plonk, kuid kahjuks on 
tartlastele alles jäänud vaid esimene neist. Asi seegi.

6. Tartu Ülikooli Raamatukogu fonoteek. Oli YouTube’i- 

eelsel ajastul väga oluline muusikalise silmaringi avar-
damise koht ja tähtis maitse kujundaja. Muusikat sai 
kassettidele salvestatud lausa trofeeküti kirega.

7. Zavood. Selles kõrtsis sai kõigi maailma asjade selgeks-
rääkimise kõrval pulkadeks lahti ja tagasi kokku pandud 
ka kõik bändi- ja muusikaalased küsimused.

8. Nälja/Naiivi muusikaviktoriin.

9. Plink Plonki muusikafestival (praegu võiks nimetada ka 
Schillingut). Sel festivalil said kokku kõik Tartu (ja suures 
osas Eesti) indie-mehed ja -naised. Kui sind ei olnud seal, 
siis polnud sind (indie-mehe ega ka -naisena) olemas.

10. Helistuudiod Forwards ja Ö Stuudio.

Foto: Janis Kokk

Tartu Popi ja Roki Instituut. Foto: Rene Piirkop
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Foto: Ksenia Matuzova

neid üldse salvestada ja avaldada lubati. Eestis oli kõik alati 
natuke rohkem vaba, see oli lähim koht lääne paradiisile.

Osa nendest albumikaantest ja sellest loomingust on 
üsna sürreaalne. Ka suur osa muusikast FUE kanalil on 
märgitud psühhedeelseks. Kui palju sa tead droogikul-
tuurist NSVLis?
Mis puutub narkootikumidesse, siis nii palju, kui ma tean, 
ei olnud need 60ndatel seadusega keelatud. Marihuaana oli 
üsna okei. Enamik inimestest lihtsalt ei teadnud sellest, kuigi 
see kasvas täiesti vabalt näiteks Siberis ja Kasahstanis. See 
muutus, kui USAs tõstis pead hipiliikumine. Nüüd nägid või-
mud pläru kui vaba mõistuse relva ja lääne parasiitide mõju. 

iii PEATüKK: uuSPRESSi-KulTuuR jA lEgAAl-
SEd PROBlEEmid

Kui rääkida legaalsest aspektist, siis kas sul on kordagi 
pähe tulnud, et Melodiya juristid võivad sulle kraesse 
hüpata? Või on nende juht umbes 80-aastane mees, kel-
lel pole internetti?
(Naeratab) Ma mõtlesin samamoodi, aga tuleb välja, et Me-

Toibuva vinüülisõltlasena on Misha selle osas, mida ta ostab 
ja oma hoogsalt kasvava jälgijate hulgaga jagab, valivam kui 
kunagi varem. Nii et kui ta pole parasjagu tegelemas eesti 
džäss-funk’i bändi Estrada Orchestra või veel avaldamata 
filmile muusika kirjutamisega, kasutab ta vaba aega muusika 
kaevamiseks ja selle üleslaadimiseks.

i PEATüKK: millAl, miKS, KuidAS?

Kuidas su kogumiskirg alguse sai? Mäletad sa oma esi-
mest plaati?
See oli vist aastal 2010. Kõik algas ühest kihlveost. Olin en-
dale alati habet tahtnud, aga polnud kunagi piisavalt kannat-
lik, et seda kasvatada. Niisiis ütles mu sõber, et kui ma kolm 
kuud habet ei aja, ostab ta mulle plaadimängija. See oli nii 
plaatide kollektsioneerima hakkamise kui habeme mõttes 
heaks motivaatoriks. Läksin Kaubamaja viimasele korrusele 
ja valisin välja The Doorsi „The Soft Parade’i”.

Millal hakkasid huvituma nõukogude plaatidest ja ot-
sustasid luua Funked Up Easti (FUE)?
Hannes LedZeppelini plaadipoest näitas mulle naljakat plaa-
ti, millel ilutses Ansambel Melodia – absurdsete vuntside-
ga kooslus 70ndatest, vene kultusliku plaadifirma Melodiya 
„majabänd”. Korjasin selle üles umbes kümne krooni eest, 
läksin koju, andsin sellele võimaluse ja jõudsin järeldusele, 
et vau, see on üks tõeliselt funky asi! Uurisin YouTube’ist, 
aga seal polnud selle kohta midagi, nii et otsustasin paar lugu 
üles laadida. See oli aastal 2011. Kui ma aasta pärast uuesti 
kanalisse sisse logisin, nägin, et lugusid on vaadatud umbes 
4000 korda, mis pani mind mõtlema, et ohoh, inimesed on 
sellest tõesti huvitatud.

FUE algusaegadest pärineb üks kurb lugu ka. Eesti heliloo-
jal ja saksofonimängijal Lembit Saarsalul oli NO99 teatris esi-
nemine. Kui ma sinna jõudsin, oli seal umbes kümme inimest 
ja ma nägin teda emotsionaalselt ringi vaatamas ning mõtle-
mas, et mida kuradit, mees. Ma tean, et Jaan Kuman ja Tõnu 
Naissoo on korduspressi-kultuuri ja PRi tõttu noorte seas 
populaarsemad, aga Saarsalu puhul on ju ikkagi tegemist 
grand maestro’ga – sama kvaliteetse džässi ja mõnusa ole-
misega. See mees on elus ja gruuvib endiselt täiega, inime-
sed peaksid tema üle uhked olema. See on miski, mis sundis 
mind tegelema FUE asjadega kolmekordsel kiirusel, et teha 
taolist muusikat aina rohkem ja rohkem nähtavamaks.

Mis meetodil sa neid rariteete välja kaevad?
Selle jaoks on erinevaid võimalusi, näiteks second-hand’id. 
Vanima plaadi oma kogus leidsin ma Kallastelt, kujutad ette?! 
See on väike küla, kus elavad vene vanausulised, kes emig-
reerusid Venemaalt Peeter I kirikureformide ajal. Külastasin 
seal üht sõpra, läksin second-hand’i ja leidsin plaadi aastast 
1956. See oli Red Callenderi LP „Swingin’ Suite” originaal. 
Väga üllatav, kuidas see sinna üldse sattus. Üldiselt otsin ma 
plaate netist ja plaadipoodidest.

Mis on parim diil, mille sa nende aastate jooksul teinud 
oled?
Mul on haruldane plaat Ansambel Melodialt – soundtrack 
vene filmile „Romance for Lovers” aastast 1974. See on üsna 
väärtuslik, sest seda on piiratud väljalaskena ainult mõni tu-
hat eksemplari. Ma ostsin selle internetist nelja euroga.

Räägi mulle mõnest veidramast asjast. Kuidas sa neid 
leiad?
Ma pean Ansambel Melodia juurde jälle tagasi tulema. Otsin 
ikka veel nende füüsilist albumit „Labyrinth” – funk, avan-
gardlik proge-džäss. On üllatav, kuidas nad selle lindistami-
seks üldse loa said. Võib-olla on asi selles, et ansambel oli va- 
nasti nii suur tegija, lindistades orkestraalpoppi ja olles sama- 
aegselt taustabänd mitmetele poplauljatele. Suur osa NSVLi 
muusikast sisaldas lääne kaverdamist, aga see siin on origi-
naalne ja seejuures väga kompleksne kompositsioon.

ii PEATüKK: AjAlOOTuNd

FUE uurib peamiselt idabloki riike (nt Poola, Tšehhoslo-
vakkia, Jugoslaavia) ja neid, mis gruuvivad raudse ees-
riide taga (nt Eesti, Läti, Leedu, Gruusia). Funk, džäss, 
disko – need stiilid tulevad läänepoolkeralt. Jaapan on 
tuntud selle poolest, et lisab kõigele, mis läänest tuleb, 
omapoolse kiiksu. Kas see on sama, mille FUE toob esile 
Ida-Euroopa muusika kohta? 
Kindlasti on see segu erinevatest stiilidest. Kui sa kuulad eesti, 
läti ja vene džässi kompositsioone, mis on lindistatud 60–70nda-

tel, võib see olla segu a cappella’st, 
bebop’ist ja folgist. Ideaalne näide 
on Collage – see on üks mu kõige 
lemmikumaid eesti bände. Kuula-
tes viimast lugu nende esimeselt 
albumilt „Alfabeet”, saad aru, kui 
eksperimentaalseks võisid pop- 
artistid 1971. aasta Nõukogude 
Liidus minna, ja seda mitte ainult 
NSVLi standardite järgi. Amee-
rikas tehti nii-öelda õiget džässi, 
aga vaadates teisi riike, on näha, 
et seal on džäss midagi unikaalset, 
midagi iseloomulikku just sellele 
riigile.

Kas heliloojatel selle pärast min- 
geid jamasid ei tulnud?
Nõukogude võimudele käis pinda 
rokk. Džäss oli okei. Nad olid ar-
vamusel, et ega need kutid niikui-
nii eriti palju ei ütle. Nad on mu-
hedad ja oskavad hästi mängida. 
Nii et kõik oli veel reeglitepärane. 
See muutus 80ndatel, kui algas 
punkliikumine oma provotseeri-
vate laulusõnade ja protestidega.

Väga oluline oli Moskva džässi-
festival, mis alustas aastal 1965 ja 
kestis kuni 1968. aastani. Kui Tal-
linnasse Kalevi spordihall ehitati, võõrustati seal 1967. aastal 
rahvusvahelist džässifestivali. Keith Jarrett tuli siia, suudad sa 
seda ette kujutada?! Ta mängis koos Charles Lloydi ja Jack 
DeJohnette’iga. Nad salvestasid oma kontserdi kassettidele 
ja lasid samal aastal välja albumi „Charles Lloyd in the Soviet 
Union”.

On huvitav kuulda, et NSVLi ajal oli vabamaid momente. 
Lääne inimeste jaoks on Nõukogude Liit totalitaarne 
režiim, kus väljendusvabadus polnud võimalik.
Ma usun, et FUE tõestab fakti, et Nõukogude Liidus oli üsna 
keeruline, kuid siiski võimalik salvestada ja head muusikat 
avaldada.

Kui kaua see vabadus kestis?
Kuni varaste 70ndateni. Lühike vabadusperiood oli ka 70nda-
te lõpust 80ndate alguseni – olümpiamängude pärast. Enne 
seda, 70ndate keskel, keelati mitmed fantastilised albumid 
ära ja pandi riiulitele seisma. Sellest hoolimata pidid need 
kutid Melodiya džässi poolel üsna lahedad olema, et lasid 
osal sellest muusikast sündida. On olemas kütkestavaid 
džässalbumeid Egils Straume Jazz Combolt (1977), Ganelin 
Triolt (1977), Tõnu Naissoolt (1970), ja on raske uskuda, et 

haruldase muusika vastu huvi tundmises ei ole midagi erilist. märkimisväärne missioon on see 
aga laiema publiku ette tuua. Nagu igas totalitaarses režiimis, jääb NSvli puhul õhku müstika, 

mis raudse eesriide taga tegelikult toimus. muusik misha Panfilov hajutab väärarusaamu, 
kasutades selleks YouTube’i kanalit, mis on pühendatud Nõukogude liidu heliuniversumile.

FunKed uP east Pal- 
jastab raudse eesriide  
gruuviva Poole
henrik Ehte
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uus eesti disain: malin
Küsis Triin loosaar

Meil võib näha palju põhjamaist disaini, mille alla end 
meelsasti kategoriseeritakse. Milline aga võiks olla 
eesti disain ja mida see väärtustaks? Kohtusin Karl 
Tauliga, et rääkida tema puutöökojast Malin, karak-
teriga esemetest, maailmade loomisest ning disai-
nist, mis suudaks tõsta üksikinimese teadlikkust oma 
väärtusest.

Kuidas sa jõudsid mööbli disainimiseni?
Nagu paljud poisid, olen tegelenud puiduga väiksest 
saati. Käisin ka puutööringis. Tegelikult tahtsin juba 
algklassides filmirežissööriks saada. Mind paelus või-
malus fantaseerida ja maailmu luua. bakalaureuse lõ-
petasin aga hoopis ajaloo erialal. Nagu filmidegi puhul, 
tõmbas mind ajaloos kõik, mis on kunagi juhtunud ja 
olemas olnud, erinevad varem eksisteerinud ja ka tä-
napäeval olemas olevad maailmad. Siiski tahan luua 
enda väljendamiseks asju oma kätega ja mööbli disai-
nimine on üks võimalus maailmade loomiseks.
Miks tekkis Malin?
Ajalugu õppides viibisin aasta Pariisis tööpraktikal. 
Sealsest keskkonnast ja mõtteviisidest sain väga suu-
re annuse inspiratsiooni, mis kõik Eestisse kaasa tuli. 
Tahtsin panustada siin ilusama ja rõõmsama keskkon-
na loomisesse. Tundsin, et selle muutmiseks tuleb ise 
tegutsema asuda. 
Kuidas sa määratleksid enda disainikeelt?
Kuna olen eksperimenteerija, ei tahaks end kuidagi 
määratleda või piiritleda. Vahest aga oleksid sobivad 
omadused positivism ja naivism.
Mis on sulle disainis oluline?
Kuna funktsionaalsus on elementaarne, siis jääb järele veel 
esteetilisus.
Esteetilisuse küsimused kipuvad keerulised olema. Mida 
sina selle all mõtled? 
Laud = jalad + lauaplaat, kapp = seinad + riiulid. Minu ees-
märk on lahendada need lihtsad valemid viisil, et need an-
navad inimestele lisaks ilusale funktsionaalsele esemele veel 
midagi. Püüan teha selliseid esteetilisi valikuid, mis vajutaksid 
inimestes õigeid nuppe. Nendeks võivad olla näiteks väiksed 
ootamatud detailid mööblieseme juures, mis mõjutavad ini-
mest loodetavasti pöörama alateadlikult rohkem tähelepa-
nu toredatele väikestele asjadele elus. Või näiteks valik jätta 
mõni jalg viltuseks, tuletamaks meelde, et kõik ei pea olema 
perfektne. Kuna keskkonda ei moodusta ainult tool või laud, 
ei ole ma iseennast ka ainult mööbliga piiritlenud. Esteetilist 
naudingut võib saada ka Mökudega wok’i tehes või Lõikult 
viinamarju ja juustu serveerides. Naudin ise nende väikeste 
asjade positiivsust.
Mis teeb sinu jaoks su enda eseme eriliseks?
Näen enda loodud esemeid kaaslastena. See on suuresti tun-
netuse küsimus: laud vs. see laud. Töötan disaini kallal, kuni 
lauast saab see laud ehk kuni temast saab karakter. Seetõttu 
on neid muidugi ka väga raske standardiseerida, sest igaüks 
tuleb natuke erineva iseloomuga.
Kui rääkida sinu kasutatavast materjalist, siis mis puitu 
sa kasutad ja mis on sulle selle juures oluline?
Puidu puhul on väärtuslik, et see ei lähe ajas koledamaks. 
Igasugused mõlgid ja kriimustused pigem tõstavad eseme 
väärtust ning näitavad elu, mis on sellesse talletunud. 

Materjalina kasutaksin ideaalis vaid Eestist pärit puitu – 
kaske, tamme, mändi. Muidugi tõmbavad ka kaugemal kas-
vavad väärispuud oma ilusate mustritega. See on selline vas- 
tuoluline olukord, sest teisest maailma otsast puidu siia 
toimetamine on tegelikult täielik jaburus. Praegu õnnestub 
päästa üks osa kasutatavast puidust põletamisest ja teise 
osa materjalist hangin puidupoest. Käigud sinna on alati era-
kordselt inspireerivad.
Milline võiks Malin olla tulevikus?
Nagu ennist rääkisin, siis loon ennekõike selleks, et panus-
tada keskkondade parandamisse ja miks mitte ka inimeste 
mõtteviiside muutmisse. Meil on nii ilus loodus ja miks me ei 
võiks elada ka sellele vastavas ilusas keskkonnas? Eesti võiks 
olla oma väikeste paadisadamate, ilusate linnade ja maama-

jadega üks kadestamisväärsemaid elupaiku. Selleks et asjad 
nii läheksid, tuleb tõsta inimeste eneseteadlikkust. Usun, et 
mida teadlikum on tarbija, seda edukam on ka Malin.
Kas praegused võimalused panevad inimesi ka oma kesk-
konna suhtes teadlikumaid valikuid tegema?
Mulle tundub, et väga suur hulk inimesi ainult näib elus ole-
vat. Mõtlen neid, kes ei ole enesest ega maailmast teadli-
kud. Elatakse zombidena ja mõeldakse stampides, küsimata 
endalt, miks nii tehakse ja kas see on ikka parim viis. Sel-

list zombistumist toetavad anonüümsed standardiseeritud 
keskkonnad, mis ei väärtusta inimest. Tahaks, et see muu-
tuks; et iga eestlane oleks väärikas indiviid, mitte mass. Sel-
lega kaasneks ka nõudlus kvaliteetse elukeskkonna järele.
Kui Eesti oleks disainimaa?
See oleks ideaalne. Aga seda ei peaks soovima mitte riigi 
kui brändi loomise pärast, vaid see oleks hea siinsetele ini-
mestele endile. Disain tõstab inimeste elukvaliteeti ja poleks 
midagi paremat, kui eestlastel oleks siin nii hea, et ei taheta 
ära minna. Ja ka see, kes väljastpoolt siia satub, mõtleks, et 
vau, ma tahan ka siin olla.

Malini kodulehte saab külastada aadressil 
malin-workshop.com

Karl Taul. Foto: Anna-Liisa Liiver

Taburett „Ämblu”. Foto: Karl Taul

lodiya omanik on umbes 35-aastane. Nad hakkasid nüüd 
uuesti vinüüle välja andma ja kuigi see muusika pole praegu 
eriti hea, on need sammud õiges suunas. Äkki nad saavad 
aru, et inimesed tahavad rohkem muusikat ja vähem laste-
raamatuid.

Uuspressi-kultuur on praegu eriliselt pead tõstmas – 
Eestis on meil Hyper Records ja Frotee. Muusikat, mida 
nad on välja andnud, leidub FUE kanalil süsteemselt mar-
keeritult koos originaalsete plaadikujundustega. Kas siin 
peitub mingi seos?
Võib-olla. Ma olen rääkinud Hyper Recordsi juhiga ja ta üt-
les, et see pole lihtne äri. Tuleb välja, et Collage’i kordus-
presse pole olnud väga lihtne maha müüa, kuigi nad olid po-
pulaarsed ka väljaspool Nõukogude Liitu.

Teine lugu on aga Tõnu Naissoo omanimelise albumiga. 
Ma laadisin selle üles 2013. aastal, pärast seda, kui olin seda 
sõbralt laenanud. Ta sai suurepärases seisukorras originaali 
50 sendi eest. 2014. aastal pressis Jazzaggression selle uuesti 
vinüülile ja nüüd on see puhas kuld. Tehti ainult 500 eksemp-
lari, mille hind on täna 30–50 eurot.

Kunagi olevat tegutsenud ka Liidu-väline nõukogude 
plaadifirma, mille nimi oli Leo Records.
Sul on õigus. Oli üks härrasmees ja hull muusikafänn Leo 
Feigin, kes emigreerus 70ndatel Londonisse. Ta teadis mit-
meid Leningradi avangard-artiste, kelle loomingut polnud 
keegi kunagi avaldanud. Nii otsustas ta paluda, et nood talle 
muusikat saadaksid. Mõnede heade inimeste abiga trans-
porditi kassetid illegaalselt Londonisse ning 70ndatel alustas 
Leo juba LPde väljaandmist, tänu millele me praegu seda fan-
tastilist muusikat nautida saamegi.
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Millal sul endal muusika vastu tõsisem huvi tekkis?
2003. aastal olin ma väga inspireeritud biitlitest ja niinimeta-
tud briti invasioonist, kuna mu isa oli suur fänn. Seejärel sain 
jõuludeks akustilise kitarri, millega ma eriti rahul polnud, kuna 
tahtsin hoopis bassi. Isa ütles selle peale aga, et sellega saan 
ma ju lugusid kirjutada.

Tal oli õigus, seda ma tegema hakkasingi. Kohtusin ühtede 
tüüpidega, tegime bändi ning panime selle nimeks Kuklachew &  
the Space Cats. Sel ajal olime me väga inspireeritud surf-muu-
sikast ja Frank Zappast. Kuklachev on muide maailmakuulus 
kassitreener, kellel on Moskvas kassiteater. Ma ei tea, mida 
ta teeb, et neid tantsima panna...

Ja nüüd?
Nüüd alustasime Estrada Orchestra tegemist ja oleme varsti 
valmis oma funk-disko debüütalbumit välja andma... Vinüülil!

Pärast tohututes hunnikutes niivõrd huvitava muusika 
kuulamist võiksid sa kindlasti kirjutada huvitavat filmi-
muusikat.
(Tagasihoidlikult) See on kindlasti üks mu unistus. Mulle meel-
diks töötada sci-fi ja kosmosemuusika kallal, või hoopiski 
loodusfilmidega. Salvestan süntide ja muude elektrooniliste 
instrumentidega erinevaid lugusid – vaatame, mis välja tuleb, 
kuid vanemat tüüpi maik on sel küljes küll.

Funked Up East YouTube’is: youtube.com/user/mishapanfilov
Loe täispikka intervjuud Müürilehe ingliskeelsest sõsarväljaandest 
Wader aadressil wadermedia.com.

7 soovitust:

1. Eduard Artemiev „Mood – Pictures (1984)” – nõukogu-
de elektroonika tippklass

2. Collage „Kadriko” (1974) – ilus folk-džäss
3. Arvo Pärt „Sümfoonia nr 1” (1969) – maailmakuulsa 

helilooja soolodebüüt
4. Vagif Mustafa-Zadeh „Jazz Compositions” (1975) – 

aserbaidžaani klaveridžäss
5. Uno Naissoo „Mälestusi kodust” (1978) – eesti pro-

duktsioonimuusika, mida esitavad Tiit Pauluse, Lembit 
Saarsalu ja Jaan Kumani bändid

6. Marju Kuut ja Uno Loop „Marju Kuut & Uno Loop” 
(1971) – lummav kohalik bossanoova

7. Aleksander Rjabov ja Ansambel Synthesis „Dialoogid” 
(1983) – suurepärane džässi ja moodsa klassikalise 
muusika segu 



FADE IN. 

EXT. HOOV – PÄEV 

Puumaja hoovi sõidab PUNANE OPEL 
ASTRA. Autost astub välja VÕÕRAS 
MEES ning hakkab MAJA PILDISTAMA. 
Majast väljub ALMA ning jääb Võõrast 
Meest vaatama. 

VÕÕRAS MEES 
Kas ma võin seda maja pildis- 
tada? Iz veeri bjuutiful! 

IVAR 
Veeri, veeri bjuutiful! 

LIINA-MAI 
Õu sou bjuutiful!  

INT. PETERSONIDE ELUTUBA – PÄEV 

Mare vihastab, et ALLAN on toonud 
prügimäelt koju rikkuse asemel tar-
betu VANNI. 

ALMA 
Mare! Palun võta palderjani! 

LIINA-MAI
Käi p****! See on täpselt see, 
et naine ei või möliseda me-
hega, alati peab ema poega 
kaitsma! 

IVAR 
Liina! Palun võta palderjani! 

INT. JOHANNESE ELUTUBA – PÄEV 

Johannes on purjus. 

IVAR 
Mis ta on tsüklis? 

LIINA-MAI 
Omal ajal olid kõik tsüklis. 

Tuppa astub Allan. 

JOHANNES
Viina võetakse nukruse pärast! 

IVAR 
Näed, Liina, omal ajal olid 
kõik nukrad. 

LIINA-MAI 
Johannes on emo. 

Liina-Mai avab ESIMESE ÕLLE.  
Johannes pakub Allanile VIINA. 

LIINA-MAI
Eesti mees on viisakas. Kui 
kallatakse, ei ütle ära. 

IVAR 
Džentelmänn. 

INT. PETERSONIDE ELUTUBA – PÄEV 

Riiulil on kaunistuseks IMPORTÕLLE 
TUBORGI PURK. 

ALMA 
Teie, noored, te tahate, et 
kõik teile tänapäeval kätte 
antaks! 

LIINA-MAI 
Kogu aeg on mingi võistlus, et 
kes on rohkem kannatanud. 

MARE 
Toivol on firma, Juhanil on 
Mersu. 

IVAR 
Kus minu Mersu on? 

EXT. HOOV – PÄEV 

Johannes ja JAANUS istuvad õues ja 
õlitavad LUKKE. 

JAANUS 
Õigel uksel on Abloy lukk!  
Tiidul on küll igal uksel Abloy 
lukk! 

IVAR 
Marksistlik ühiskonnakommen-
taar sarjas „Õnne 13”? 

JAANUS 
Vahel ma mõtlen, et peaks mu-
jale minema... Tallinnasse või 
Helsingisse. 

IVAR 
Oota, kus nad praegu siis on? 

LIINA-MAI 
Mornas. 

IVAR 
Misasi on Morna?!? 

JAANUS 
Ma tahan minna Hawaiile,  
Singapuri, Pariisi, Londonis-
se... Ma ei taha maja! 
Ma tahan autot! 

LIINA-MAI 
Mõtle, Jaanusest saab veel 
ment!

INT. PETERSONIDE ELUTUBA – JÄRGMINE 
PÄEV 

Perekond ootab külalist. 

ALMA 
Tiit Madel pidi kakssada lipsu 
olema! 

IVAR 
Kes on Tiit Made? 

Ivar ja Liina-Mai guugeldavad „Tiit 
Madet”.  
Tuppa astuvad HENRIK NORMANN ja  
HARRY AHVEN. 

 NORMANN 
Sorry, et hiljaks jäin, busi-
ness, saad aru? 

Normann kingib Almale hügieenilise 
suhkruraputaja Taanist. 

NORMANN
Nii ei levi see AIDS. 

LIINA-MAI 
Suhkruraputaja – esimene 
kaitse. 

Kostab HELIN. 

ALMA 
Mis hääl see on? 

Normann vastab MOBIILTELEFONILE.  
Alma suu vajub hämmastusest PÄRANI. 

NORMANN 
Võta kaks piletit teisipäevase-
le lennule Berliini! 

IVAR 
Normann läheb Berliini kluppi? 

NORMANN 
Mul mehed lähevad! 

IVAR 
Mehed lähevad tema eest kluppi? 

LIINA-MAI 
Nagu kõik riigi alguses: kes on 
edukas, on igavene suli. 

NORMANN 
Allan, tahad Volvot osta? 

HARRY AHVEN 
Ära sa seda ära lase, võtan 
võib-olla ise ära. 

Henrik Normann ja Harry Ahven lah-
kuvad, ilma et Petersonid saaksid 
neilt maja jaoks laenu küsida, ning 

tuppa astub Johannes. 

LIINA-MAI 
Lible!  

EXT. TÄNAV – PÄEV 

Mare kõnnib üksi. 

HARRY AHVEN 
Kas võin küüti pakkuda? 

Harry Ahven naeratab Marele autost. 

IVAR 
Kas see on Ford Fiesta? 

LIINA-MAI 
Oo! Nüüd algab afäär!  

INT. MARIA JA ROMANI ELUTUBA – ÖÖ 

MARIAL JA ROMANIL on sees käidud.  
Tuppa astub purupurjus LAINE. 

LIINA-MAI 
See on nagu siis, kui sa mulle 
Thanksgivingul külla tulid. 

IVAR 
Kuss. 

LAINE 
Kust te, venkud, nii korraliku 
korteri saite? 

IVAR 
Laine on mingi m***. 

Roman kurdab Mariale, et Eestisse ei 
taha neid keegi. 

LAINE 
Kui Jürka võla ära maksab, saan 
samasuguse!

IVAR & LIINA-MAI
Kes on Jürka?!?  

INT. PETERSONIDE ELUTUBA – ÖÖ 

Söögilaud on kaetud, nurgas on 
KUUSK. 

MARE 
Ue uišh juu a merri kristmäs 
änd ä häppi njuu jiir. 

Jehoova tunnistaja on kõige la-
hedam tegelane. 

Saabub purupurjus Johannes. 

LIINA-MAI 
Lible! 

Johannes proovib Almat naiseks palu-
da, kuid on liiga purjus. 

IVAR 
He-he... 

INT. FIRMA – PÄEV 

Allan tuleb Marele külla. Mare istub 
arvuti taga. 

IVAR 
Kompuuter! 

Mare trükib arvutiekraanile „MARE JA 
ALLAN”. 
Helistab Harry Ahven ning pakub koos 
Tallinna minna.  
Mare trükib ekraanile lisaks „HARRY 
AHVEN”.

LIINA-MAI 
Mis armukolmnurga sümboolika! 

INT. ILUSALONG – ÖÖ 

Mare saab facial’i.  

HARRY AHVEN
Bjuutiful! 

INT. AG KAUPLUS – ÖÖ 

Mare proovib kallist kleiti. 

INT. KOHVIK – ÖÖ 

Mare ja Harry Ahven istuvad. 

LIINA-MAI 
Pokaalisalat! 

INT. FIRMA – PÄEV 

Allan võetakse Firmasse tööle. 

LIINA-MAI 
Miks kaustad riiulis tühjad on? 

IVAR 
Telekad olid omal ajal nii keh-
va pildiga, polnud vahet. 

LIINA-MAI 
Lehtigi pole sees! S*** 
kunstnikutöö. 

INT. PETERSONIDE ELUTUBA – PÄEV 

Mare jõuab koju. 

ALMA 
Mare, mis sa Tallinnas nendel 
kursustel teed? 

LIINA-MAI 
Ma ei teadnud, et Anne Veesaar 
nii fine oli... 

IVAR 
Jaa... 

LIINA-MAI 
Aga ikka on mingi värske nõuka-
värk, iga tuba on mingeid voo-
deid täis. Voodeid ja nagisid. 
Kõik on p***a täis. 

INT. FIRMA – PÄEV 

Harry Ahven ahistab Maret 
seksuaalselt. 

HARRY AHVEN 
Ma tahan koos elada! 

LIINA-MAI 
Sa pole temaga maganudki! Mehed 
on nii dramaatilised. 

Allan avab oma kingi. 

IVAR 
Ossa! Hella tuled! 

Jaanus avab kingi. 

JOHANNES 
See on see ChickFucki kassett! 

IVAR 
Pärast teevad Alma ja Johan-
nes selle nõukaaegse seksiõpiku 
lahti ja... 

LIINA-MAI 
„Oliver ja Ulrike avastavad 
seksuaalmaailma”? 

IVAR 
Jaa, jaa! 

Tuppa astub Harry Ahven. 

LIINA-MAI 
See on nagu see ahjuparandaja 
porno! 

Ivar ja Liina-Mai guugeldavad „ahju-
parandaja pornot”, tulemusteta. 

IVAR 
Eriti seksuaalne jõulueri... 

Mare saab Harry Ahvenalt kingiks ko-
mandeeringu Soome. 

IVAR 
Mare töötabki siis Ahvena 
jaoks? 

LIINA-MAI 
Jaa, jaa! Afäär! 

Jaanus kuulab nurgas klappidest RÄI-
GET TRÄNA. 

INT. TALLINNA SADAM – PÄEV 

Mare otsib töökaaslasi. Rahva seast 
ilmub Harry Ahven. 

IVAR 
Harry Ahven on predaator. 

HARRY AHVEN 
Kui ilus Sa oled, kui Sa 
vihastad. 

IVAR & LIINA-MAI 
Ewww... 

INT. JOHANNESE ELUTUBA – PÄEV 

Johannes seisab purjus peaga, üli-
kond seljas, peegli ees ja harjutab 
KOSIMIST. 

IVAR 
Ta on ainult pool pudelit viina 
ära joonud. 

LIINA-MAI 
Kõigest, tõesti... 

Johannes sülitab maha. 

INT. PETERSONIDE ELUTUBA – PÄEV 

EVELIN näitab Allanile rindade vahe-
le surutud RISTI. 

IVAR 
Usuhullu side-plot on kreisi... 

EVELIN 
Taevas pole Jürkat, kes mind 
käperdab, kui Ema juba magab!

IVAR & LIINA-MAI 
KES ON JÜRKA?!? 

Evelin annab Allanile kingiks 
PAPAGOITOPISE. 

EVELIN 
Tšjuu-tšjuu-virr! 

LIINA-MAI 
Müts maha stsenaristi ees. See 

INT. PETERSONIDE KÖÖK – ÖÖ 

Mare teeb süüa ja räägib Jaanusega. 

MARE 
Mis sul viga on? 

LIINA-MAI 
See on vist esimene kord, kui 
ta sarjas oma pojaga räägib... 
Ja see on kaheksas jagu. 

Mare pakub Jaanusele raha.  
Jaanus tormab uksest välja. 

INT. PETERSONIDE ELUTUBA – ÖÖ 

LIINA-MAI 
Jaanus tuleb raudselt purjus 
peaga koju. 

Jaanus tuleb purjus peaga koju. 

LIINA-MAI 
Ei ole nii! 

IVAR 
Kust sa teadsid? 

LIINA-MAI 
Written in the stars! 

Mare hakkab nutma. 

INT. FIRMA – PÄEV 

Harry Ahven ahistab Maret 
seksuaalselt. 

LIINA-MAI 
On siga... 

Harry Ahven ähvardab Allani vallan-
damisega, kui Mare ta tagasi lükkab. 

INT. PETERSONIDE ELUTUBA – JÄRGMINE 
PÄEV 

MARE 
Ma tahan töölt ära tulla. 

ALMA 
Väikelinn, kõigil kõik teada... 

LIINA-MAI 
Nii palju polüestrit... 

Helistab Harry Ahven. 

INT. VOLVO – PÄEV 

Harry Ahven ahistab Maret seksuaal-
selt telefoni teel. 

IVAR 
Kas see on seesama Volvo, mil-
lest Ahvena esimeses stseenis 
räägiti? Mingi Volvo-side-plot? 

Liina-Mai PÖÖRITAB SILMI. 

INT. LAINE ELUTUBA – PÄEV 

Evelinil on külaline. 

IVAR & LIINA-MAI 
Lauri Leesi?!? 

LAURI LEESI 
Je suis très bien, ceci n’est 
pas une pipe, oui allors, oui 
d’accord, oui Madame... jne

LIINA-MAI 
Ta on Saaremaal sündinud. 

LAURI LEESI
Kap-sad?  

INT. PETERSONIDE ELUTUBA – ÖÖ 

Allan mängib Evelini kingitud 
papagoitopisega. 

ALLAN 
Tšjuu-tšjuu-virr! 

MARE 
Allan, sa võid Harry Ahvena 
tõttu tööst ilma jääda. 

Märgatakse, et Jaanus on kadunud. 

IVAR 
Oo, mis cliffhanger! Ühesõnaga, 
lõpuks on tegu siis... seebi- 
ooperiga. Ilmselgelt valatakse 
siin tugevat vundamenti, mille-
le aastaid sarja ehitada. Eriti 
tugev, või sümboolne siis, on 
minu jaoks Mare dilemma: raha 
või armastus? Harry Ahvena  
peamine tõmbenumber on ju 
ikkagi papp. Ta ei too prügi-
mäelt vanni koju, eks ole, ta 
suudaks pakkuda reise Rootsi ja 
maja Viimsis, väga mõistetavad 
soovid pärast Liidu täielikku 
vaesust. Kuid ta on põhimõt-
teliselt psühhopaat. Mingit 
naudingut ta millegi olemas-
olust ei saa, teiste inimes-
te tahtmised on pohlad, ta on 
iseenda maailma keskpunkt ja 
ümbritsev eksisteerib vaid, et 
teda ennast rahuldada. Mare on 
siis lõpuks vaataja peegeldus. 
Ta kinnitab meie otsuseid, et 
oleme kuulanud „südame häält”. 
Allan samamoodi, inimene, kes 
oleks pidanud paar aastat varem 
maja ehitama ja end kapitali-
ga siduma, kelle valed otsused 
on nüüd ilmselged ja kes vajub 
igapäevaelus halli massi. 

LIINA-MAI 
Mu vanemad jumaldavad seda 
sarja. 

IVAR 
Täpselt! Need on inimesed 
nagu meie ise. „Õnne 13” – hea 
halvaga. 

FADE OUT. 

„õnne 13” vaadatuna 
läbi ajaloo KõverPeegli
Kommenteerivad ivAR murd ja liiNA-mAi Püüa 

Eesti rahvustelevisioon seostub kõige tihedamalt legen-
daarse telesarjaga „Õnne 13”, mis oli eetris esimest korda 
30. oktoobril 1993. aastal, mil sarja idee autoriks ja stsena-
ristiks oli kirjanik Astrid Reinla. Käesoleva teksti puhul on 
tegemist nn reaktsiooniga nähtule: kaks tänapäeva noort 
eesti täiskasvanut reageerivad nüüdseks paar aastaküm-

met vanale ühiskonnapeegeldusele oma praeguse moraali- 
kompassi järgi. Alljärgnevalt kirjeldatud ning parafrasee-
ritud stseenid on selle artikli otstarbeks lihtsustatud ning 
neid on vastavalt vajadusele kohendatud. Kuid mis kõige 
tähtsam – spoiler alert! –, kõik „Õnne 13” jaod on vaada-
tavad ETV arhiivist.

millisena paistab ETv kullavaramu „õnne 13” esimene hooaeg uuele põlvkonnale, 
kes ei tea, kes on Tiit made, kelle jaoks mobiiltelefoni omamine on elementaarne 

ning kes ei pea marede ja Almade allasurumist tänapäeval vastuvõetavaks?
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Kui peldik ütleb üsna palju selle kohta, millised omanikud 
korteris elavad, siis kino pakub samaväärse sissevaate linna 
hingeellu. Esmaseks maiguks berliini pildilembusest on täna- 
vatel olevad fotoputkad, kuhu headel sõpradel õnnestub end 
vähemalt nelja-viiekesi pressida. Kinosid on siin ligi sada, te-
gemist on korraliku filmikaifija paradiisiga. Suurejoonelisim 
filmisündmus on berlinale festival, mille möll vallutab linna 
iga-aastaselt veebruari esimeses pooles. Kuid siis on teemas 
rohkem punased vaibad, kes kelle käevangus tuleb, kas akre-
diteerimata ajakirjanike ja teiste hilinejate järel 
hingeldades kohale jõudes on lootust valvuri-
neiude armule jne. Lisaks eeskujuliku heli- ja 
pildikvaliteediga kinokolossidele on berliini fir- 
mamärgiks hämarad peidukinod. Seansivalikul 
loeb eelkõige spontaansus. Nagu ikka elus, juh- 
tuvad nii kõige lahedamad seiklused.

Saksamaa ja berliini vanim tegevkino on Mo-
viemento (1907), mis sai seitsmekümnendatel 
kuulsaks „The Rocky Horror Picture Show’” 
etendustega ning on tänaseks üks meeldivaima 
atmosfääriga filmimajadest linnas. Kino Central 
näitab endiselt kord kuus Walter Ruttmanni li-
nateost „berlin – Die Sinfonie der Großstadt” 
(1927), elektroonilise soundtrack’i mängib laivis 
sisse Tronthaim. Või siis ekstrahubane Licht- 
blick kesklinnas, endine lihunikuäri. Friedrichs-
hainis on Intimes – linnaosale vastavalt tänava-
kunstist kirjuks miksitud seinad ja kõrvaloleva 
kohviku toolid, kus saab enne seansi algust 
suurlinna päikeses peesitada. Söeahi ja beežid 
seinad toodavad seda kahekümnendate berliini 
vaibi, mille ülenostalgiseerimisega mõned lin- 
na reklaamigurud vahepealse aja otsekui mä-
lust kustutada tahaksid. Ometi tuleneb just 
kogu 20. sajandi kirjususest, sealhulgas nat-
sismi ja kommunismiga läbitud kannatustest, 
see lahe berliinile ja siinsele kinoelule omane 
mitmekihilisus. 

Üks selline linna eri ajastuid ühendavaid kino-
sid on Filmtheater am Friedrichshain, mis avati 
1925. aastal. Nõukahõngulises helepruunide 
polstertoolidega saalis linastus „On the Road”. 
Euroopa suurrahvastele tüüpiliselt on enamik 
seansse dubleeritud. Muidu pole viga, lihtsalt 
natuke ootamatu, kui Sam Riley ja Kristen Ste- 
wart äkki saksa keeles rääkima hakkavad. Väik- 
semates kinodes on filmid õnneks tihti origi-
naalkeeles ja subtiitritega. Üks ägedaimaid ki-
noelamusi oli Eiszeit Kreuzbergis, kus sõbran-
naga äikesetormi eest varju otsisime. Kui kaasa 
võetud veinipudel otsa hakkas saama, sattusin 
WCd otsides projektoriruumi ja tagatreppide 
kaudu seiklema. Linastuv mustvalge psühho-
vestern „The Legend of Kaspar Hauser” aitas 
muidugi maagilise õhkkonna tekkimisele kaa-
sa. Reedeti näitab sama kino regulaarset õudu- 
kaprogrammi. 

Luksuslikumaks kogemuseks sobib Zoo Palast, kus esilinas-
tusid kahe sõja vahel mitmed saksa filmid, sealhulgas eksp-
ressionistliku tummfilmi kultusteos „Metropolis”. Kinol oli 
oma orkester, balletitrupp ja orel. Albert Speeri kavandatud 
ümberehituseni ei jõutudki ja 1943. aastal sai hoone õhurün-
nakus rängalt kannatada. Uue Zoo Palasti suures saalis on 
veekardin ja siin-seal paaristoolid miilustamiseks. berliini 
kinokultuur on üldiselt nagu linlased isegi – vaba ja sundi-
matu. Kinos näeb kõike alates Hollywoodi välgust-paugust 
võluva bollywoodini välja. Eestiga võrreldes pole mingit tur-
vakontrolli ja nii oma võileipse kui joogipoolist saab vabalt 
kinosaalis hävitada. Kinoskäik pole mingi pidulik sündmus, 

vaid lihtsalt lahe asi, mida teha. Peale art house filmiteatrite  
näitavad linateoseid mõned baarid ja kohvikud. Lisaks mui-
dugi vilkuvate siltidega pornokinod, mille uksel istuvad sõb- 
ralikud valvuritädid. Väga lahe asutus on filmimuuseum Pots- 
damer Platzil, kus peegelseintega kosmoselaevalikes kori-
dorisoppides on võrdväärselt lahe saksa kinoajaloo tükke ja 
enda kujutisi uurida.

Kuigi vanasti oli muidugi kõik palju parem ja suurem osa 
veidramaid asutusi on väidetavalt juba kinni, siis kes otsib, 

see leiab. Kinno Central minnes tuleb kõigepealt läbida klas-
sikaline pime sisehoov ja leida üles uks, mis on sõna otseses 
mõttes tänavakunstikihi alla mattunud. Selle kõrval asub üks 
lahedaimaid ja varjatuimaid baare linnas, kus on nahkdiiva-
nid ning pudelikaeltesse sulanud küünlad ja kus hüppas mulle 
eelmine kord uksel vastu torukübara ja musta keebiga võlur. 
Viimase aja kõige badass’im kinotripp oli sealsamas Centra-
lis, üksi Gandolfini viimase filmi „The Drop” ööseansil. Pärast 
kõndisin läbi vihmapeegeldustes läikivate tänavate, mööda 
üksikutest peoturistidest, prostituutidest, politseiautodest ja 
suletud baaridest kodu poole. See on see vana hea tunne, et 
kinost väljudes läheb film ikka edasi. 

KinotriPP: berliin
PEETER KORmAŠOv

„Kinotripp” on Müürilehe rubriik, kust saab lugeda kaugete paikade filmielust.  
Aasta esimene „Kinotripp” viib Euroopa kultuurikeerise keskmesse Berliini, mis  
peidab endas just selliseid ägedalt räämas kinourkaid, kus nahktagis detektiiv  
enne järjekordse kuriteopaiga uurimist lõõgastumas käib.

Reklaamkollaaž filmile „Berlin – Die Sinfonie der Großstadt” 

Reklaamkollaaž filmile „Berlin – Die Sinfonie der Großstadt”

Kaader filmist „The Legend of Kaspar Hauser”
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noorte Kirjandusarute-
lud saavad sKyPe’i abiga 
rahvusvahelise mõõtme
intervjuu Kristel Palkiga. Küsis Maarja Pärtna

ja arusaamatu. Loodetavasti on nüüd hea sõna levimas ja 
saame projektiga jätkates Eesti poolel laiemat koolide vali-
kut näha. Võtame hea meelega vastu kõik soovijad.

Välismaa raamatukogud said valitud esmalt raamatukogu-
hoidjate põhjal, keda isiklikult tunnen ja kelle olin juba varem 
selle ideega kurssi viinud. Kutsed said saadetud erinevate riiki-
de kooli- ja rahvaraamatukogudele ning ka noorteorganisat-
sioonidele. Viimased kaasasin seetõttu, et vahel on mõnel 
raamatukogul vaja kogukonnalt tulevat initsiatiivi, et mõne 
uue ideega kaasaminemist tõsiselt kaaluda.

Millest lähtuvad raamatukoguhoidjad arutlusele tuleva 
teksti ning vestlust juhtiva moderaatori valimisel? Kas 

õpilased teevad valitud tekstiga enne kohtumist tööd 
iseseisvalt või koos kirjandusõpetajaga?
Teksti valikul lähtume esiteks sellest, et antud tekst oleks 
tõlgitud mõlema osaleva noortegrupi emakeelde. Samuti jäl-
gime, et see oleks küllaltki lühike – mitte üle kahe lehekülje. 
Lühikest teksti on meie kohtumiste formaadis kergem kasu-
tada. Selle kummaski keeles ettelugemine võtab vähem aega 
ja selle lühidus tingib teksti iga osa intensiivsema analüüsi. 

Enne kohtumisi teevad õpilased tekstiga eeltööd. Eeltöö 
viis jääb nende ja õpetaja otsustada. Oleme palunud koh-
tumiseks ette valmistada grupitöö, mida saaks teisel pool 
ekraani olijatele tutvustada. Vastastikused esitlused aitavad 
kohe alguses vastaspoole mõtetest aimu saada, et siis dis-
kussiooniga sujuvamalt jätkata. Oluline on see, et nad õpik-
sid enne kohtumisele tulekut teksti tundma, mõtleksid selle 
enda jaoks läbi ja prooviksid kujutleda, kas mõned tähen-
dused ja järeldused muutuksid nende jaoks, kui nad ei oleks 
justnimelt praeguses ajastus elavad Eesti Vabariigi noored 
kodanikud.

Seni toimunud kohtumistel on arutatud näiteks Anna 
Gavalda teose „35 kilos d’espoir” (2002) alguses olevat luu-
letust koolivaenu teemal ja John Donne’i 17. sajandist pärit 
luuletust „No Man is an Island” („Ükski inimene ei ole saar”). 
Mõlema puhul algas arutlus teksti sisu ja vormi analüüsiga 
ning lõppes hoopis mujal. Muu hulgas kõneldi näiteks teis-

Kuidas võiks inglise metafüüsilise luuletaja John Donne’i 17. sa- 
jandil avaldatud tekst kõnetada eesti gümnaasiumiõpilasi? Mida 
arvavad samast luuletusest autori rahvuskaaslastest gümna-
sistid tänapäeval? Kui erinevad need arvamused üksteisest olla 
võiksid ning kuidas seda teada saada? 

Ühtpidi peegeldavad raamatukogud noorte lugemiseelistusi, 
teisalt on need aga ka kirjandushuvi aktiivse kujundaja rol-
lis. Üheks selliseks silmaringi avardavaks ja arutlemisoskust 
arendavaks algatuseks ongi Tallinna Keskraamatukogu eest-
vedamisel loodud omapärane „Skype raamatuklubi” nime-
tust kandev rahvusvaheline haridusprojekt, mis võimaldab 
keskkooliõpilastel vabas õhkkonnas loetu üle arutleda ning 
jagada oma mõtteid ka teistest kultuuridest pärit noortega. 
Raamatuklubi kohtumised eesti ja välismaa gümna-
sistide vahel toimuvad Skype’i konverentskõne va-
hendusel ning iga arutelu keskendub ühele lühikesele 
tekstile, millega noored on eelnevalt oma emakeeles 
tutvunud. Mõttevahetusi modereerivad valdkonda sü-
vitsi tundvad kirjandus- ja kultuuritegelased. „Skype 
raamatuklubi” sisu tutvustab projekti algataja Kristel 
Palk.

Kuidas „Skype raamatuklubi” loomise idee sün-
dis ning milliseid põhilisi eesmärke kohtumiste 
abil saavutada soovitakse?
Idee tekkis 2013. aastal. Töötasin siis veel väikeses 
Kadrioru raamatukogus. Märkasin, et meid külastab 
kahetsusväärselt vähe keskkooliealisi lugejaid. Tavali-
selt toimubki umbes selles eas lugemisharjumuse vä- 
henemine. Teadsin, et noorte raamatukokku toomi- 
seks on tarvis midagi uudset välja mõelda. Pelgalt hea-
de raamatute olemasoluga neid kohale ei meelita. 
Kuna tegelesin tol ajal aktiivselt ka Tallinna Ülikoolis 
antropoloogia õppimisega, siis sidusin omavahel huvi 
kirjanduse ja kultuuride(vahelise) mõistmise vastu. 
Ühtlasi otsustasin kasutada ürituste korraldamise va-
hendina Skype’i. See on asi, mis figureerib peaaegu 
igas Eesti hüvesid tutvustavas internetinimekirjas.

Nõnda sündiski idee viia Skype’i konverentskõne 
abil kokku erinevatest riikidest pärit noored, kes on lugenud 
eelnevalt sama kirjanduslikku teksti oma emakeeles. Arva-
sin, et erinev ajalooline, kultuuriline, keeleline ja kogemuslik 
taust aitab kummalgi grupil näha teksti veidi erineva nurga 
alt. Vastamisi neid vaatenurki arutades jõutakse uudsete ja 
põnevate tõlgendusteni. Samuti lootsin salamisi, et saavuta-
takse kas või alateadlikult arusaam, et teistsuguseid inime-
si ja nende erinevusi ei pea kartma ega põlgama. Vastupidi, 
need erinevused on suur väärtus, mida paremini mõistes vaid 
võidame.

Kes projektis osalevad ning miks tehti just selline valik?
Praeguseks on toimunud kaks kohtumist. Novembris olid 
vastamisi Lasnamäe Vene Gümnaasiumi õpilased ning Vene-
maal Karjalas asuva Puudoži linnakese noored. Detsembris 
said aga kokku Tallinna Reaalkooli 11.c klass ja Suurbritan-
nias asuva Corby business Academy õpilased. Veebruaris 
kohtuvad omavahel Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi 10. klass 
ja Soomes asuva Haapaveden lukio kooli noored. Järgnevalt 
on plaanis veel kaks kohtumist, kus Eesti poolel osalevad 
ülejäänud Tallinna Reaalkooli gümnaasiumiklassid. 

Kutsed saatsime tegelikult kõigile Tallinna koolidele, kelle 
hulgas olid nii eesti kui ka vene keelt emakeelena kõnelevate 
õpilastega haridusasutused. Kahjuks vastasid meile vaid ük-
sikud õpetajad. Ilmselt tundus projekt esialgu veidi hirmutav 

meliste alkoholiprobleemidest, tantsukunstist, koolikorral-
dusest erinevates riikides, keelte õppimisest ja keeleoskuse 
nõuetest, II maailmasõjast, Euroopa Liidu vajalikkusest ja/
või mittevajalikkusest, Šotimaa iseseisvusreferendumist, pa-
remäärmuslike parteide võimu kasvamisest tänapäeva Eu-
roopas ja väga paljudest muudest teemadest. Rõhutame iga 
kohtumise alguses, et valesid vastuseid ei ole ja kõik teemad, 
mis orgaaniliselt vestluse käigus jutuks tulevad, on lubatud.

Kohtumiste moderaatorid oleme valinud esiteks nende te-
gevusala järgi. Peamiselt oleme lähenenud osalemisettepa-
nekuga (aja)kirjanikele, õppejõududele, näitlejatele ja muu-
sikutele. Silmas oleme pidanud ka keeleoskuse küsimust. 
Kuna kohtumised toimuvad inglise või vene keeles, siis peab 
moderaator vastavat keelt vabalt valdama. Samuti oleme 
püüdnud arvestada sellega, et moderaatoril oleks noortega  
koos töötamise kogemus või valmidus. Seni toimunud koh-
tumisi on modereerinud luuletaja, tõlkija, ajakirjanik ja es-
seist Igor Kotjuh ning Tallinna Ülikooli antropoloogia õppe-
jõud Patrick Laviolette.

Mida võiks „Skype raamatuklubi” seniste kohtumiste 
põhjal järeldada nii eesti kui välismaa noorte lugemis-
harjumuste ja -oskuste kohta? Milliseid üllatusi „Skype 
raamatuklubi” arutelud endaga siiani kaasa toonud on?
Seniste kohtumiste põhjal võib öelda, et Eesti, Suurbritannia 
ja Venemaa noorte lugemisharjumused on laias laastus üsna 
sarnased. Kui vabal ajal loetakse, siis peamiselt ikka fantaasia-
romaane – olgu nendeks siis Suzanne Collinsi „Näljamängu-
de” triloogia tuules ilmunud düstoopilist tulevikuühiskonda 
kujutavad romaanid või Stephenie Meyeri „Videviku” saaga 
moodi romantilised sarjad. Inglise noortele meeldivad väga 
ka traagilisemat sorti noorteromaanid, millest kuulsaim on 
praegu kindlasti John Greene’i „Süü on tähtedel” (ee 2013).  

Eesti noored rääkisid meie suureks kurvastuseks, et koolis 
nõutud lugemisvara kõrval ei jää vabal ajal lugemiseks aega. 
Praegu on muidugi liiga vara järeldusi teha. Neile küsimuste-
le oskame paremini vastata siis, kui oleme veel mõned koh-
tumised korraldanud.

Suurim üllatus on mõlema seni toimunud kohtumise puhul 
olnud see, kui suure innuga noored arutlevad. Alguses võib 
ehk olla veidi võõristust, kuid üsna pea on juttu nõnda palju, 
et on lausa kahju hakata otsi kokku tõmbama. Samuti on ol-
nud meeldivaks üllatuseks see, et üks lühike tekstijupp võib 
viia noorte mõtted nii erinevatele teemadele, mida ühes-
koos arutades õpitakse tohutult palju.

Kuna projekt koosneb viiest kohtumisest ning lõpeb 
2015. aasta kevadel, siis kas Tallinna Keskraamatukogu 
plaanib tulevikus „Skype raamatuklubiga” jätkata või 
seda mõnel muul viisil edasi arendada?
Kuna osaleda soovijaid on praegu rohkem kui plaanitud koh-
tumisi, siis oleme otsustanud sarjaga kindlalt jätkata ka 2015. 
aasta sügisel. Ootame loomulikult ka uusi huvilisi. Kõik Ees-
ti koolid ja raamatukogud, kes projekti kohta lähemat infot 
soovivad, võivad Tallinna Keskraamatukogu võõrkeelse kir-
janduse osakonnaga ühendust võtta. Mida varem võimalike 
osalejate arvu teame, seda täpsemini oskame koostada pro-
jekti nii, et ükski soovija ukse taha ei jääks.

„Suurim üllatus on mõlema seni toimunud kohtumise puhul olnud see, kui suure innuga noored 
arutlevad. Alguses võib ehk olla veidi võõristust, kuid üsna pea on juttu nõnda palju, et on  

lausa kahju hakata otsi kokku tõmbama.” 

Kristel Palk. 
Foto: Renee Altrov
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Tutvustate end kui paika, „kus noored kirjutavad kul-
tuurist: filmist, kirjandusest, kunstist, muusikast, tant-
sust, teatrist ja kõigest, mis sinna vahepeale jääb”. 
Kultuuriajakirjanduses ei tohiks erinevaid valdkondi 
puudutavast kriitikast puudust olla, mistõttu võib kü-
sida, et millest oli blogi loomine ajendatud? Ega ometi 
avaldamiskanalite vähesusest – või ka sellest, et noorte 

kriitikute hääli pole kul-
tuuriajakirjanduses kos-
ta? Miks luua kultuuri- 
blogi Kaktus just nüüd?
Kurb tõsiasi on see, et 
nooremale lugejale suu-
natud kultuuriväljaannete 
Hea Laps ja Täheke ning 
küpsema autorkonnaga Vi-
kerkaare, Loomingu, Müü- 
rilehe, Sirbi ja teiste vahel 
haigutab siiski auk. See oli 
algselt Värske Rõhu üles-
anne, aga kahjuks võib seal 
kohata vaid vahel harva 
nooremate kui 18-aastas-
te tekste. Mis puudutab 
kriitikat, siis selles osas on 

tühimik veelgi suurem ning selle täitmiseks Kaktus loodigi. 
Kaktuses ilmuvad retsensioonid ei ole kindlasti nii professio-
naalsed kui nood, mis ilmuvad prestiižsemates väljaannetes. 
Autoriteks on noored vanuses 14–20. Kaktuse teine põhiline 
ülesanne ongi need vähesed kultuurihuvilised noored kokku 
viia, ärgitada neid kriitikat kirjutama ja lugema. Näidata, et 
kultuur on lahe!

Kaktus on avatud rühmitus, mis tähendab sisuliselt seda, 
et algatus koondab ühtpidi ligi paarikümmet noort ar-
vustajat, teisest küljest olete aga avatud uutele kirju-
tajatele. Milline on blogi toimimispõhimõte – kas iga-
üks võib postitada mida iganes (nagu toimib näiteks 
nihilist.fm) või loete, kommenteerite ja toimetate siiski 
üksteise tekste enne avaldamist?
Kaktusel on oma toimetus, millesse kuuluvad peale minu 
veel neli toimetajat – Saara Liis Jõerand, Maria Koff, Mariin 
Lõksuhiir ja Erik Richard Salumäe – ning kujundaja Marie 
Tombu. Kaktus toimib iseenesest nii nagu iga endast lugu-
pidav kultuuriväljaanne. Toimetajad loevad autorite tekste, 
parandavad, kommenteerivad jne. Sisu me samas ei puu-
duta ja arvamus on üksikisikute, mitte rühmituse oma. See 
hoiab ära kallutatud pahatahtlikkuse (mida esineb kahjuks 
päris tihti juba mainitud nihilist.fm-i lehel) ning aitab hoida 
mingitki kvaliteeti. Erinevalt paljudest kultuuriväljaannetest 
ei keskendu ükski toimetaja ühele kindlale valdkonnale, vaid 
kõik loevad kõigi tekste.

Milliseid kaastöid võiks Kaktusesse saata ja kui kogenud 
kaasautoreid enda sekka ootate? Kas lisaks arvustuste-
le on plaanis edaspidi ka teiste žanritega jätkata?
Praegu ootame me siiski vaid arvustusi, mis räägiksid just värs-
ketest asjadest. Muidugi ei välista me tulevikus ka teisi žanre 
(intervjuud, artiklid, omalooming jne). Ent juba kevadel on 
plaanis kajastada aktiivselt ka kirjandusfestivali HeadRead, 
mis on noortele üsna tundmatu ja võiks leida suuremat tä-
helepanu. Kaasautorid võiksid olla umbes 14–20-aastased, 
aga kui autoriks pürgib natuke noorem/vanem inimene, siis 
pole seegi mingi probleem.

Kultuuriblogi Kaktus asub aadressil kkaktus.wordpress.com. 
Lisainfot leiab Kaktuse Facebooki lehelt.

KaKtus täidab 
tÜhja Koha

Kultuuriblogi Kaktus on omaalgatuslik veebi- 
väljaanne, mille eesmärk on lasta kõlada 

noorte kultuuri- ja kriitikahuviliste arvamustel. 
Kaktuse peatoimetaja Paul Raud vastab  

müürilehe küsimustele.
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sugulased.” (lk 94) Või: „Ta tundis peas vaheldumas siledate 
munakivide jahedust ja pipraterade tulisust.” (lk 55)

Kõik eelnev ei tähenda kindlasti, nagu teos oleks moraalselt 
tühi või vägivalda õigustav. Vastasmõju vägivallale on olemas  
ja selle võiks leida paigavaimust, genius loci’st. Ida-Hiina sub- 
troopilise Shandongi provintsi looduse ja seal laiuvate sor-
goväljade aistinguliste kirjelduste kaudu on Mo Yan loonud 
kujundi, mille juured asuvad sügaval Hiina tsivilisatsioonis ja  
traditsioonides. Veripunane lõputu kõrrepõld on osalt ani- 
mistlik („Sorgo, mis oli kolme päevaga terve lülijagu pike-
maks kasvanud, naeris tema üle.” (lk 89)), osalt aga ka uus-
platonistlik kujund. Galopeerivaid sõjasündmusi esialgu vaid 
ükskõikse kohaloluga tunnistav sorgo muutub Mo Yani 
loodud universumis järjest universaalsemaks – kuskil peab 
(pea)tegelaste kangelaslik elujõud siiski peituma. Paljuski 
masinlikult ja karikatuurselt tegelevad nad ellujäämise ning 
oma au päästmisega, sisemonolooge ning psühholoogilisi 
pingeid meile ei avata, ent hiina kultuuriruumis ongi tähtsa-
mal kohal kollektiivsus ning üldine vaimsus. See vaimsus ei 
avaldu otseselt ideoloogiates ning veel vähem riigivõimus, 
küll aga sõditakse perekonna, suguseltsi ja piirkondliku jär-
jepidevuse eest.
Lõputu, ühtne ja jagamatu sorgoväli pakub lugejale vaimset, 

teose tegelastele tihti ka reaalset pelgupaika ning aitab neil 
säilitada usku maailma kestvusesse. Mida seikluslikum, tor-
makam ja muutlikum on „Punase sorgo” sündmustik, seda 
majesteetlikuma ning stabiilsemana mõjub seda ümbritsev 
keskkond. Inimesed küll surevad ja verd voolab pidevalt, aga 
ellujääjad ei heitu. Põlengu ja kaose keskel on tabamatu loo-
musega sorgopõld nagu Plotinose hen, mis oma piiritlematu-
sega asub ühest otsast veidi teispool inimeste maailma, ent 
kust nagu siiski „voolaks” pidevalt siia „päris” ellu uut ener-
giat ja jätkuvust. See on protsess, mis ei katke kunagi, sest 
säärane on kord juba maailma loomus ja „taeva tahtmine”. 
Võib väita, et just punase kõrrepõllu kaudu muutub karmist 

Alustuseks peidab Yo Mani „Punane sorgo” eneses tugevat 
emotsionaalset laengut. Tegemist on sõjateemalise teose-
ga, milles kirjeldatakse karmi naturalismiga põletavat kirge, 
vägivalda ja sõjapidamist. Inimesi nülitakse elusalt, naisi vä-
gistatakse nende endi laste silme all, surmavaid peahoope 
jagatakse kättejuhtuvate vahenditega: „Üks pillimees tõstis 
oma pasuna ja virutas sellega täiest jõust vastu pead. Pasuna 
kumer serv tungis nii sügavale mehe pähe, et jäi sinna kinni 
ja tuli sealt jõuga välja sikutada... Pasuna löödud peahaavast 
voolas välja punast ja valget ollust.” (lk 65) Kohati on õhk 
laiali paiskuvatest granaadikildudest ja püssikuulidest lausa 
ähvardavalt metalne ning jalge all lirtsub pidevalt pruunistuv 
ning imalmagusat soojust eritav värske inimveri: „Viiekaose- 
mees tõstis hooga oma päikese käes särava ilusa Jaapani 
mõõga ja lõi väikest kasvu Kaheksanda väliarmee mehe pea 
ühe ropsuga õlgadelt. Pea lendas nagu must müts üle inimes-
te peade läbi õhu, pritsides oma kümmekonnal inimesel näo 
veriseks.” (lk 336)

Sõda on „Punases sorgos” totaalne, kustutades tsiviil- ja 
sõjaväelist elu eraldava piiri. Toimub verine ellujäämisvõitlus 
rahvuste, ideoloogiate, grupeeringute ja klannide vahel, tihti 
on osalejateks lihtsad inimesed, kes muidu sooviksid ehk ajada 
sorgoviina, pidada pulmi ja matuseid ning hoolitseda muulade 
ja eeslite eest. Kui sõda pidavad mehed on hukkunud ja haa-
vatud, paneb autor suhteliselt sarnaste reeglite alusel sõdima 
ka lapsed ja koerad, esialgu omavahel ja seejärel ka üksteise 
vastu. Teistpidi pole sõda „Punases sorgos” aga kaugeltki nii 
ratsionaalne, kalkuleeritud ja eesmärgipärane kui näiteks Leo 
Kunnase tulevikku projitseeritud „Gort Ashryni” triloogias 
(2008–2010), samuti ei sarnane see ei Remarque’i ega Heming- 
way’ kujutatud sõjaga, mis oli lost generation’i esindajate jaoks 
destruktiivne, valus ning oma olemuselt täiesti mõistetamatu 
ja võõristust tekitav. Ei, „Punase sorgo” sõda haarab küll kõiki 
ja kõike, tekitab meeletult valu ja pisaraid, kuid kuulub siiski 
orgaaniliselt elu pärisosa juurde.

Ehk just elu pärisosas ja orgaanikas ongi vägivalla mõist-
mise üks võti: ühelt poolt on selge, et tuleb nõustuda Mart 
Tšernjukiga2, kelle arvates osutab Mo Yan teosega sõja ju-
bedusele ja mõttetusele. Asetub ju „Punane sorgo” üsna 
sujuvalt samasse ritta eespool mainitud Hemingway’ ja Re-
marque’iga, teeb seda aga ühe olulise erinevusega: taoismist 
tõukunud hiina arusaam usub pimeduse avaldumist valguse 
kaudu, negatiivsuse ilmnemist läbi positiivse ning ühe poo-
luse „vastasus” on selles mõttes viljatu tegevus, et elust ei 
ole võimalik üht poolt välja lõigata. Ühe osa eemaldamisel 
kaoksid ka teise raamid ja seeläbi ka teine osa ise. Seega 
käib vägivaldki elu juurde ja sisaldub selles. Säärast vastan-
dite võrdluse ning samas ka koos eksisteerimise stilistikat 
lubab autor tagasihoidlikus koguses ka vahetus sõnastuses, 
näiteks: „Vanaema vaatas punast sorgot ja tema kustuvates 
silmades paistsid sorgotaimed väga kaunid ja kummalised. 
Nad ägasid ja väänlesid, hüüdsid ja põimusid ümber tema. 
Ühel hetkel olid need nagu kurivaimud, järgmisel nagu kallid 

sõda sorgo embuses

lauri leet

Oktoobri lõpus jõudis eesti lugejateni ligi 500 lehekülge eksootikat. 
Orientalisti märt läänemetsa tõlgitud hiina kaasaegse kirjanduse ilmselt 

tuntuima autori mo Yani romaan „Punane sorgo” pälvis tähelepanu ka 
kirjandusaasta kokkuvõtetes1. miks „Punane sorgo” seda väärib? 

mo Yan „Punane sorgo”
Tõlkinud märt läänemets

Koolibri, 2014
488 lk

naturalismist ja raputava-
test seiklustest täidetud 
romaan tervikuna poeeti-
liseks ja sügavaks. 

Vägivalla kujutamise küsi- 
muses kerkib hiina kirjaniku puhul esile ka teose ja selle au-
tori poliitiline ja ühiskondlik taust: Hiinas ka võimude luba-
tud ja legaalne autor Mo Yan avalikult Hiina Rahvavabariiki 
kritiseerida ei soovi, oma sõnavabaduse eest võitlevate ja van-
gistatud kolleegide vabastamist ei nõua. Tema Nobeli auhin-
na võitmise järel 2012. aastal märkisid mitmed kriitikud, et 
säärast autorit premeerides antakse vaikiv heakskiit kõigele, 
mis on toimunud näiteks Tiibetis, kus mauistlik Hiina Rahva-
vabariik on hävitanud kultuuripärandit ning inimesi vangista-
nud, piinanud ja tapnud.

Samas ei ole lugu Mo Yani puhul kindlasti nii üheselt mõis-
tetav, teda ei saa lugeda propagandistiks ning ehk ongi palju-
dele lääne lugejatele tema isik vastuvõetav just seetõttu, et 
hiina sotsialistliku realismi kaanonist eemaldunud „Punane 
sorgo” avab ennast lugedes just apoliitilises võtmes. Küsi-
musele, kas apoliitiliseks jäämine tähendab arukust ja tasa-
kaalukust või hoopis argust ja selgrootust, peab aga vastuse 
leidma ilmselt igaüks ise. „Punane sorgo” võib vastuseni siiski 
juhatada, tehes sealjuures kõige muu kõrval tuttavamaks ka 
hiina folkloori ning selgemaks eeldused, mis viisid suurriigis 
1945. aasta kodusõja puhkemise ning kommunistide võimu-
ni. Kellele aga need teemad huvi ei paku, leiavad raamatust 
ühe perekonna visa võitluse oma eluõnne ja au eest ka ras-
ketel aegadel ning surematu soovi kindlustada seda kõike ka 
oma lastele.

niimoodi nad reas 
KõiK lähevadKi

Paul Raud

urmas vadi uue jutukogu läbivat nukrameelsust  
leevendab soe huumor.

urmas vadi „Kuidas me kõik reas niimoodi läheme”
Tuum, 2014

231 lk

terlik. Esimese poole raamatust moodustavad lühemad 
jutud, mis sisaldavad naljakat puänti ning ongi ülesehituselt 
justkui lõpus asetseva nalja suunas kulgevad teekonnad. 
Teine osa koosneb kolmest pikemast loost, mida võiks ni-
metada ka „Rudolf Allaberdi triloogiaks”. Neis novellides 
figureerib võtmetegelasena Vadi surnud õpetaja, kes teda 
vahetevahel kummitama tuleb. Või noh, kas nüüd just kum-
mitama – pigem vorsti sööma ja viina jooma. Tema tege-
likuks missiooniks on ent Vadi nii-öelda tagasi õigele teele 
aitamine. Näiteks räägib teine lugu „Korrektuur” sellest, 

Aastal 2002 ilmus noore autori Urmas Vadi eelmine – kui 
pidada 2010. aastal ilmunud „Kirju tädi Annele” romaaniks –  
lühiproosakogu „Unetute ralli”. Nüüd, 12 aastat hiljem on 
poodides tema uus novellikogu „Kuidas me kõik reas nii-
moodi läheme”, mis sisaldab kaheksat lühilugu.

Vadi stiil on rahulikult humoorikas – mõni lugu kasvab jär-
jest vinti juurde keerates, teine virutab lugejale masendava 
jutu järel hirm-muheda puändiga. Kõige pentsikum on tema 
novellide juures ent see, et tegelikult pole ju millegi üle naer-
da. Kõik on halvasti, kõik on kurvad. Ometi suudab Vadi oma  
lood ära rääkida mõnusa huumoriga ja teha seda tüünelt, ilma 
liigse teravmeelitsemise ja killurebimiseta. Iseenesest tänu-
väärt oskus, kurbadest asjadest naljakalt kirjutada.

Jutukogu jätkab autori varasemast loomingust tuttavat tege- 
likkuse ja fiktsiooni piiride mängulist hajutamist. Jutustajaks 
on kirjanik Urmas Vadi, ometi jääb autori nime kandev kirja-
nik-minategelane teiste tegelaste suhtes valdavalt tagaplaa-
nile, lastes tegelikul lool toimida. Teistpidi võib jutustaja-Vadi  
tõusta loo keskmesse ning olla sellisena ka hädavajalik – näi-
teks käib niminovellis (mis pälvis 2011. aastal Tuglase novelli- 
auhinna) jutt just peategelase Vadi komplekside ümber. Siiski 
võiks küsida, et kas mõnes loos oleks võinud kirjanik-mina-
tegelane ka täiesti välja jääda – näiteks „Isa surmas” on jutus-
taja-Vadi põhiliseks tegevuseks kohvikus istumine ja tegeliku 
peategelase ärakuulamine, mistõttu mõjub tema kohalolu 
lihtsalt üleliigsena.

Kõigest hoolimata on Vadi novellide stiil ja ülesehitus meis-

kuidas Allabert ilmub ela-
vate ilma, kuna pole ra-
hul sellele eelneva jutuga 
„Rudolf Allaberdi viimane 
osa”, ning nõuab, et Vadi 
uue teksti kirjutaks. Kesk-
se teemana ongi niisiis esil 
kõikvõimalikud kriisid, ol- 
gu need siis seotud loomingu, alkoholi, leina või surmaga. 
Eks see elu olegi üksainus ühest kriisist teise kulgemine.

1 Valme, Valner 2014. Autahvel: kultuur.err.ee lemmikraamatud 
2014. – kultuur.err.ee, 22.12.

2 Tšernjuk, Mart 2014. Eestikeelse hiina kirjanduse uus tase. –  
Sirp, 21.11.
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“Maasikille” esitlus
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 “Hr.Paul”
„Parlament toimib ka opositsioonita” on suhtumine, mida 
võiks oodata Venemaa, Hiina või Singapuri juhtidelt, kuid te-
gemist on hoopiski Ungari peaministri Viktor Orbáni väljaüt-
lemisega. Eelmise aasta suvel, 25 aastat pärast seda, kui just 
Ungaris murti esmakordselt läbi raudsest eesriidest, kukutati 
kommunistlik kord ning võeti suund demokraatia ja läänega 
taasliitumise poole, pidas peaminister Orbán kõne, milles ta 
ülistas eespool mainitud riikide autoritaarseid riigikordi.

Orbán väitis samas kõnes, et lääne liberaalse heaoluühiskon-
na mudel on surnud ja 2008. aastal alguse saanud majandus-
kriisi näol on tegemist pöördelise sündmusega – võrdväärne 
esimese ja teise maailmasõja ning Nõukogude Liidu lagune-
misega –, mis nõuab senise ühiskonnakorralduse uuendamist, 
et tulla toime muutunud olukorraga. Muidugi on just tema käes 
võti, mis avab Ungarile ukse helgema tuleviku poole. „Me pea-
me hülgama ühiskonna organiseerimisel liberaalsed meetodid 
ja põhimõtted. Uus riik, mida me ehitame, ei ole liberaalne, 
vaid see on mitteliberaalne,” oli ta otsekohene.

Sümboolne on ka selle kõne pidamise koht. Tegemist on ühe 
väikese etniliste ungarlastega asustatud linnaga Transilvaanias, 

mis sai pärast Ungari kaotust esimeses maailmasõjas ja Pariisi 
rahukonverentsi otsuseid Rumeenia osaks. Ungari ajaloomä-
lus on domineeriv endise suurriikliku aja esiletõstmine ning 
enda nägemine ohvrikogukonnana, mida on domineerinud 
liiga kaua välismaised jõud. Ajalugu on Orbánile poliitiliseks 
tööriistaks oma toetajate mobiliseerimisel, vastaste mater-
damisel ja Ungari poliitilise sõltumatuse rõhutamisel. „Me ei 
allunud 1848. aastal Viinist tulevatele diktaatidele. Me tõusime 
1956. ja 1990. aastal üles Moskva vastu ning samuti ei lase me 
täna kellelgi endale midagi ette dikteerida, olgu selleks brüssel 
või mõni muu riik,” on Orbán kuulutanud.

Orbáni enda karjäär on paljuski sümptomaatiline Ungari 
arengule viimase veerandsajandi jooksul. Esimest korda tuli 
ta poliitikalavale just 1988. aastal, olles aktiivne üliõpilaslii-
kumises ja nõudes demokraatlikke reforme ning nõukogude 
vägede väljaviimist Ungarist. Temast sai üks erakonna Noorte 
Demokraatide Liit (Fidesz) asutamise juhtfiguure. Peagi tõu-
sis ta partei juhiks ja tema eestvedamisel kujunes sellest Un-
gari mõjukaim konservatiivne poliitiline jõud. Esimest korda 
jõudis Orbán peaministri ametisse 1998. aastal, mil tema 
haldus- ja majandusreformid pälvisid paljude lääne liidrite 
tunnustuse. Läänemeelsusest andis märku ka 1999. aastal 
NATOga liitumine. Kuid juba siis võis täheldada Orbáni juu-
res mõningaid märke tema autoritaarsest loomusest: mit-
mete seadustega tugevdati peaministri positsiooni, vähenda-
des samas ministrite ja parlamendi rolli. Aastatel 2002–2010 
oli Orbán opositsioonis. Võimul olnud sotsialistide, Ungari 
teise suure poliitilise jõu populaarsus langes seoses korrupt-
siooni ja rahvale valetamisega. Lõpliku punkti sotsialistide 
edule pani 2008. aasta sügisel alanud finantskriis, mis tabas 
riiki valusalt.

2010. aasta valimistel võidutses Fidesz taas, saades üle kahe 

kolmandiku parlamendikohtadest, mis andis Orbánile tema 
teisel ametiajal võimaluse opositsiooniga arvestamata oma 
poliitilist programmi ellu viia ja enda tõelist autokraatlikku 
palet näidata. Nii algas 2010. aastal Ungari kaugenemine lää-
nelikust liberaalsest mudelist. Esiteks muudeti oma poliitili-
se võimu kindlustamiseks valimissüsteemi Fideszile sobivalt 
ja asuti piirama tugevalt kohtusüsteemi, eriti Ungari ülem-
kohtu iseseisvust, kui viieteistkümnest ülemkohtunikust üks- 
teist asendati endale sobivatega. Teiseks on ette võetud mee-
dia suukorvistamine. Kuigi riigis ei toimu veel Hiina või Singa-
puri stiilis opositsiooniliste ajakirjanike vangistamist või Ve- 
nemaa stiilis läbipeksmist, rakendavad Ungari võimud aja-
kirjanike „õigele” käitumisteele suunamiseks maksuametnik- 
ke, litsentside uuendamise kohustust ja reklaamitulude piira-
mist. See on viinud meedia enesetsensuurini. Kolmandaks, 
tulenevalt Orbáni kristluse ja rahvusluse kui ühiskonna alus-
talade rõhutamisest, muudeti põhiseaduses perekonna de-
finitsiooni ning välja jäeti nii lastetud paarid, vabaabielud kui 
samasoolised paarid, viidates neile kui alaväärtuslikele koos- 
eluvormidele. Ebaseaduslikuks on muudetud väga ebamää-

rases sõnastuses „ungari rahva väärikuse solvamine”. 
Üliõpilastele on seatud kohustus töötada pärast ülikooli 
lõpetamist kodumaal või maksta õppemaksu. Kodutu-
te viibimine avalikus ruumis on muudetud väärteoks. 
Piiratud on ka keskkonna, sõnavabaduse ja LGbT-tee-
madega tegelevate mittetulundusühingute tegevusva-
badust. Orbán on põhjendanud viimast väga putinli-
kult, maalides kodanikuühiskonna aktivistidest pildi kui 
välisriikide agentidest, kes üritavad Ungari riigikorda 
destabiliseerida.  

Orbáni populism on olnud edukas. Eelmisel aastal või-
tis Fidesz kindlalt nii parlamendi, europarlamendi kui 
ka kohalike omavalitsuste valimistel. Nii saab Orbán 
valitseda valijate ette astumata kuni 2018. aastani ja 
Ungari tee mitteliberaalse ühiskondliku süsteemi poo-
le jätkub. Oma osa on siin ka Ungari teiste poliitiliste 
jõudude nõrkusel. Ainus organiseeritud opositsioon on 
(ilma liialdamata) neofašistlik Jobbiku partei. Sotsialis-
tid ja liberaalid on killustunud ning võimetud pakkuma 
Orbánile ja Fideszile alternatiivi.

Oma isepäist poliitikat on Orbán ajanud ka Venemaa suunal, 
kelle ta seadis oma juulikuises kõnes üheks mitteliberaalse riigi 
eeskujuks, kellele kuulub tulevik. Ungari lähenemine Vene-
maale on olnud pikemaajalisem protsess, mille taga on kahe 
mehe – Orbáni ja Putini – maailmavaadete sarnasus. Ungari 
positsioon on olnud diametraalselt erinev Eesti, teiste balti rii-
kide ja Poola omast. Orbán on nimetanud lääne sanktsioone 
Venemaale „iseendale jalgatulistamiseks”. Samal ajal kui ena-
mik teisi Euroopa riike üritavad oma energeetilist sõltuvust 
Venemaast vähendada, on Ungari võtnud vastupidise suuna.

Autoritaarsed reformid, kangekaelsed ja Euroopa Liiduga 
kooskõlastamata sammud ning lõpetuseks lähenemine Vene-
maale on muutnud brüsseli ja Washingtoni Ungari käitumise 
suhtes kriitilisemaks kui kunagi varem. Eelmisel aastal sai Un-
garile osaks au liituda seltskonnaga, kuhu kuuluvad näiteks Ve-
nemaa, Iraan ja Põhja-Korea, kelle poliitikutele on Ühendrii-
kide valitsus pidanud vajalikuks kehtestada sissesõidukeelud.

Milliseks kujuneb Ungari tulevik järgneva nelja aasta jook-
sul, on raske ette ennustada, kuid praegused trendid paku-
vad põhjust muretsemiseks. Orbáni poliitika on olnud siiani 
vaieldamatult populaarne, eelmise aasta valimiste „kübara- 
trikk” on selle parimaks tõestuseks. Demokraatia lõppebki 
aga Orbáni nägemuses valimiskasti juures – opositsiooni ja 
kodanikuühenduste ettepanekuid, Euroopa Liidu kriitikat ja 
soovitusi ei võeta hiljem enam kuulda. Seni on Orbán ka-
sutanud lääneriikide kriitikat oskuslikult oma poliitika ellu-
viimiseks ja miski ei anna märku, et ta oleks mitteliberaalse 
ühiskonnakorra ülesehitamise teel peatunud.

ungari – riiK, Kus demoKraatia 
lõPPeb valimisKasti juures?

Emajõe Saadik˙

Euroopa südamele kõige lähemal paiknev endine idabloki riik ungari on hoiatav näide sellest, 
kuidas demokraatlikke protsesse etendades liigub riik mitteliberaalse ühiskonnakorra suunas.
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