
12

Tartu Filmifond osaleb Cannes’i filmiturul Joala 70. sünniaastapäevaks ilmub topeltalbum
Cannes’i filmifestivali rahvusvaheline filmiturg 
„Marché du film” toimub sel aastal veebis 
22.–26. juunini. Tartu Filmifond tutvustab 
filmimisvõimalusi Tartus ja Tartumaal ning 
Tartu Filmifondi tagasimaksesüsteemi. EPL

Jaak Joala 70. sünniaastapäe-
vaks ilmub eestikeelne kogu-
mikplaat Joala lauludega. Duu-
belkogumiku ühel plaadil „Nae-
rata” on 21 laulu ning teisel, 

„Põhjanaelal” 24 laulu. Kogu-
mikku esitletakse Vikerraadio 
otsesaates ERR-i 1. stuudios 
26. juunil. Plaadi on koostanud 
Olavi Pihlamägi. ERR KULTUUR

E
smaspäev tõi avalikkuse-
ni estoonlaste kollektiivist 
pärinevad ahistamissüü-
distused, mis käivad rah-
vusooper Estonia direkto-

ri Aivar Mäe pihta. Töötajad 
on öelnud, et Mäe olla juba 
aastaid naiskolleege alanda-
nud, külvates neid üle sek-
suaalsete kommentaaride ja 
kohatu käperdamisega.

Süüdistatav ei nõustu
Mäe lükkas Eesti Ekspressi-
le antud intervjuus süüdistu-
sed ümber, sõnades, et suure-
mat osa toodud näiteid ta ära 
ei tunne. „See on pahataht-
lik laim,” ütles ta teda küsitle-
nud Greete Lehepuule ja esit-
les avalikkusele võimalust, mil-
le järgi võib „laim” olla seotud 
koroonapuhangust tingitud 
koondamislainega.

Töökohakärbetega seotud 
asjaolud tõi Del� ga suheldes 
esile ka riigikogulane ja Esto-
nia rahvusooperi nõukogu lii-
ge Enn Eesmaa. „On keeruli-
sed ajad, koondamine. Kuigi 
Aivar Mäe jutt oli selline, et 
loomingulises kollektiivis ei 

Aivar Mäe on inimene, kes käitub natuke 
teistmoodi kui keskpärane eesti mees

Enn Eesmaa ei 
taha enne reedest 
koosolekut rahvus-
ooperi juhi 
käitumisele 
hinnangut anda.
Foto: Rauno Volmar

Grete Põlluste
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„Ma pole koosolekutel 
märganud, et keegi oleks 
saanud verbaalselt solva-
tud,” märkis Enn Eesmaa.

plaaninud ta koondamist teha, 
pigem näiteks toitlustusest,” 
märkis ta. „Juhul kui kõne all 
oleks need inimesed, siis nen-
de rahulolematus oleks hoopis 
midagi muud kui nende oma, 
keda pole koondatud.”

Kui lugeda kirjeldatud 
ahistamisjuhtumeid, tundu-
vad need tulevat loomingu-
lisest ja ametkondlikust kol-
lektiivist. Oma kogemusi on 
jagatud näiteks tantsutrupist 
ja administratiivse poole pealt.

Oodatakse reedet
Kolmapäeval ei soostunud 
rahvusooperi nõukogu liik-
mete hulgast keegi teemat 
enne reedest koosolekut 
sügavamalt puuduta-
ma. Kommentaare 
tuli  mõnelt üksi-
kult liikmelt.

Enn Eesmaa 
sõnas Del� le, et 
ta pole varem 
ahistamisega 
seotud süüdistu-
si Mäe kohta kuul-
nud. Kindlat seisu-
kohta tal teema kohta 
enne reedest nõukogu koos-
olekut ei olnud. Adekvaatse 
hinnangu andmiseks tuleb 
tema sõnul nõukogul asja 
lähemalt vaagida.

„Kõigepealt tuleb aru saa-
da, mis on toimunud. Süüdis-
tus on tõsine, seda tuleb tõen-
dada,” märkis Eesmaa. „Keda-

gi ei saa enne süüdi 
mõista.”

Veel sõnas ta, 
et tema silme läbi 
olevatki Aivar Mäe 
väheke teistlaadi 
isiksus.

„Aivar Mäe on 
selline inimene, kes 
käitub natuke teist-
moodi kui keskpä-
rane eesti mees. Ta 
on oma sõnakasu-
tusega tempera-
mentne,” teadis Eesmaa öelda, 
kuigi nentis, et vanusevahe tõt-
tu on neil üsnagi vähe kokku-
puuteid. „Nõukogu koosole-
kutel on ta tõeline teatrijuht ja 

liider, kes teab oma teatrist 
praktiliselt kõike. Ma 

pole märganud, et 
keegi oleks saanud 
verbaalselt solva-
tud. Milline on 
vaatepilt siis, kui 
on oldud oma-
vahel, saan teada 

alles reedel.”
Nõukogu esi-

mees Arne Mikk, kes 
on Mäe kohta ka enne 

ajakirjanduses sõna võtnud, 
soostus märkima, et tema 
teada on rahvusooperi suure 
kollektiivi seas palju selliseid 
inimesi, kes hoiavad kõnealu-
ses teemaalgatuses Aivar Mäe 
poole. Ka Helle-Moonika Hel-
me näeb, et efektiivse teatri-
juhina on Mäel rahvusooperis 

kindlasti inimesi, 
kes teda toetavad.

Helme sõnas 
Delfile, et teatri-
rahvas olla üldiselt 
seltskonnas vaba-
meelsema käitumi-
se poolest teada-
tuntud. „Aga seal 
on ka oma puna-
sed jooned. Kui 
sellised asjad on 
oma maja seinte 
vahelt välja tul-

nud, siis midagi seal taga kind-
lasti on,” leidis ta.

Mäe lubab ennast ohjeldada
Rahvusooperi direktor Aivar 
Mäe kirjutas neljapäeval ava-
liku pöördumise, kus märkis, 
et ahistamissüüdistuste taga-
maad on seotud tema „ülemee-
liku huumorisoone ja karak-
teriga”. Mäe palus vabandust 
inimestelt, keda tema loomu-
omadused on negatiivselt 
puudutanud.

„Sel nädalal toimunu on 
mind pannud end ümbritse-
vat ümber hindama ja süga-
vale enda sisse vaatama,” sõnas 
direktor pöördumises. „Mõis-
tan, et siit edasi tuleb mul 
endale loomuomast joviaal-
sust senisest rohkem ohjelda-
da ja mind ümbritsevate kol-
leegide, sõprade, lähedaste 
tundeid senisest tähelepaneli-
kumalt hinnata ja tunnetada. 
Seda ma kindlasti ka teen.” 1

Hoiatusromaan sellest, 
kuidas rõõmsast hingest 
elumahl välja imetakse
„Soovideta õnnetu” näitab, 
et isiklikud traumad jäävad 
alati, ent laias plaanis on 
ühiskond edasi arenenud.

Kadri Kõusaar
kirjanik ja režissöör

ARVUSTUS

K
ui Peter Handke 2019. 
aasta Nobeli kirjandus-
auhinna pälvis, tekitas 
see paljudes hämmastust 
ja isegi šokki. Kuidas on 

võimalik anda maailma kõige 
olulisem kirjandusauhind ini-
mesele, kes pidas kõnet sõja-
kurjategija Slobodan Milo-
ševići matustel? Ja on üldse 
avaldanud Jugoslaavia sõda-
de kohta kahtlaseid arvamusi? 
Kui kirjanduslik geenius kan-
natab poliitilise lühinägelikku-
se all, kas siis ikkagi tohib tal-
le nii tähtsat auhinda määrata?

Ent Nobeli akadeemia 
rõhutas, et tegu on puhtalt 
kirjanduslike saavutuste 
eest jagatava auhin-
naga, mis ei võta 
arvesse laureaadi 
poliitilisi veendu-
musi (kui tegu 
pole just otsese 
vihale või tap-
misele ässitamise-
ga). Muidu võiks 
auhinnad konfis-
keerida nii mõnelt-
ki, kes on kas juhusli-
kult või tahtlikult – enne või 
pärast premeerimist – eksitee-
le sattunud. Näiteks Jean-Paul 
Sartre kiitis maoismi ja suhtus 
stalinismi ükskõikselt ja Knut 
Hamsun austas Hitlerit.

Skalpellterav uuring
„Soovideta õnnetu” on auto-
biograa� line jutustus Hand-
ke sloveeni päritolu emast, 
kes sooritas enesetapu. Kirja-
nikust poeg, tollal vaid 30-aas-
tane, koondab oma leina pala-
vikuliseks tour-de-force’iks, mis 
üritab uurida, miks kujunes 
ema saatus just selliseks. Teele 
jäävad ka natsism, teine maa-
ilmasõda, sõjajärgne Berliin. 
Meeleolult meenutab „Soovi-
deta õnnetu” teise austerlase, 
Michael Haneke � lmi „Valge 
lint”. See on samuti skalpell-
terav uuring, miks läks just nii, 
lihtsalt natuke varasema ajas-
tu kohta. Ent nüansirikkus ja 
sentimentalismi vältimine on 
sarnased. Sama eredalt koo-
rub välja, mis võib juhtuda, 
kui ümber on nii palju kale-
dust ja alandust. Kui ei tohi 
olla siiras või teistsugune, kui 

ei tohi tundeid välja näidata, 
vaid peab tuimalt töötama ja 
teenima. Kui „mina” peab ala-
ti alluma „meiele”.

„Iseendast ei olnud midagi 
rääkida: ka kirikus lihavõtte-
pihil, kus vähemasti kord aas-
tas sai enda kohta midagi öel-
da, pomiseti vaid katekismu-
sest pärit märksõnu, milles 
„mina” tundus oluliselt võõ-
ram kui tükk kuud. Kui kee-
gi rääkis iseendast ega jutusta-
nud pelgalt mingit lugu, nime-
tati teda „imelikuks”. Isiklik 
saatus, kui selles üldse mida-
gi isiklikku oli, muudeti kuni 
unenägudeni ebaisikuliseks ja 
kurnati välja usuriitustes, tava-
des ja heades kommetes.”

Maa peale tooja
„Soovideta õnnetu” on vapus-
tav raamat ka seepärast, et toi-
mib tõhusa maa peale tooja-
na. Inimeste isiklikud trau-
mad jäävad alati, ent õnneks 
on ühiskond laias plaanis eda-
si arenenud, nii sallivuses kui 
ka näiteks rasestumisvastaste 

vahendite kättesaadavu-
ses. Ja naisi ei peeta 

(vähemalt arene-
nud maailmas) 
pelgalt kodupe-
renaisteks.

„Naise isikli-
ku elu väljendus 
selles katoliikli-

kus maakohas oli 
üldse häbiväärt ja 

nurjatu; viltuseid 
pilke jätkus seni, kuni 

häbi mitte enam kentsakalt 
ei teeseldud, vaid see peletas 
naise seest igasugused endast-
mõistetavad tundmused. „Nai-
selik punastamine” isegi rõõ-
mu tundes, sest rõõmu tuli 
hoolega häbeneda; kurvastu-
sest ei mindud näost mitte val-
geks, vaid punaseks ja pisarate 
asemel valati higipiisku.”

„Soovideta õnnetu” on 
lühidalt öeldes hoiatus-         
romaan, kuidas ühest rõõmsast 
hingest elumahl välja imetak-
se – paljugi ka selle „süü” tõt-
tu, et ta on naine... Pärast sel-
le raamatu lugemist võib olla 
rohkem selge, miks Handke
Nobeli vääriliseks sai. 1
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Enn 
Eesmaa:

„Aga kui sellised 
asjad on oma 
maja seinte va-
helt välja tulnud, 
siis midagi seal 
taga kindlasti 
on.”


