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ELAV KULTUUR KOLIS 
KOROONAKARANTIINI AJAL VEEBI
Me kõik teame, et internet – mida põh-
jusega inimkultuuri kanalisatsiooniks 
peetakse – kannab endas ühtlasi vaiel-
damatuid voorusi, sh näiteks vaba juur-
depääsu kultuuri varasalvele. Kuid elav 
kultuur on veebist seni suhteliselt puu-
tumata olnud, sest inimene on ikkagi 
sotsiaalne loom ning teatud tüüpi kul-
tuuri tarbimise puhul on rituaalne 
aspekt (kohaleminek, oma kohalolu 
demonstreerimine, jagatud kogemus 
jne) vähemalt sama oluline, kui mitte 
isegi olulisem, kui kunstist saadud 
vahetu isiklik elamus.

Kevadise koroonakarantiini ajal püü-

dis jõudumööda veebi kolida ka kogu 
see kultuur, mis sinna seni polnud eriti 
jõudnud. Nii toimusid virtuaalsel kujul 
lugematud (kodu)kontserdid, konve-
rentsid, raamatuesitlused ning otsapidi 
ka teatrietendused ja tantsupeod. Kuid 
ega piisavalt rohket osavõttu ning õiget 
vaibi ja sünergiat neil ettevõtmistel 
enamasti ei olnud. Eestis võib kindlaks 
õnnestumiseks pidada kindlasti Kino-
teatri aprillis Toidupanga toetuseks 
tehtud veebilavastust  «eriolukord 
 ruudus» , mille viis eksklusiivset eten-
dust kogusid 4444 piletiostjalt heate-
gevuseks 43 143 eurot. Alvar Loog
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KULTUURIL LÄKS HÄSTI
Eesti kultuuril läheb väga hästi. 
See lause mõjub koroonapausi 
aastal vaid esialgu kohatuna, sest 
kõik oleneb kontekstist. Meie 
kultuurielu pole täielikult 
katkestatud, nagu on 
tehtud peaaegu kõigis 
Euroopa riikides ning 
ka USAs, nii mõnelgi 
pool on paus kestnud 
juba märtsist ja lee-
vendusi enne suve 
oodata pole.

Eestis on aga avatud teatrid, 
toimuvad kontserdid, publikut is-
tub kinosaalides ning jalutab 
muuseumides/näitustel. See on 
erakordne ja eriline. Meil kehtiva-
test piirangutest räägitakse mujal 
maailmas kadedusega, sest 
kunstnikele – olgu nad näitlejad, 
muusikud või tsirkuseartistid – 
pole midagi karmimat kui esine-
mise keelamine, peale sunnitud 
vaikimine ning keeld kohtuda 
publikuga.

Seega võibki öelda, et Eesti kul-
tuuril läheb hästi, kindlasti pare-
mini kui meelelahutustööstusel. 

Kultuuriminister  tõnis lukase 
eestvedamisel sai kultuur 

kevadel ootamatult kop-
saka abipaketi – aasta 
esimeses pooles jagati 
vabakutseliste loov-
isikute ning institut-

sioonide vahel 25 miljo-
nit eurot lisaraha, praegu 

on oodata kultuurivaldkon-
nale aga umbes 1,4 miljoni euro 
suurust abipaketti ning siit peaks 
leevendust saama nii kultuur kui 
ka sport, samuti täiskasvanute 
huvitegevus.

Kevadine rahaline abi oli küll 
üldsummana suurem, kui loodeti 
ja oodati, kuid üksikisiku tasandilt 
vaadates nappis kindlasti paljudel 
raha rohkem kui eales varem. Ke-
vadisest pausist karmim on sügis-
talvine olukord, paljud loojad on 
läinud oma säästude kallale. Aga 

kui palju on kultuuri vallas tööta-
vatel inimestel üldse sääste? Väga 
vähestel. Öelda inimesele, kes 
 lapsest peale on pühendunud 
 näiteks viiulimängu lihvimisele, et 
mine poodi appi e-tellimusi pa-
kendama, on karm.

Võrreldes näiteks Saksamaaga, 
on kultuuri abipaketid meil õhu-
kesed. Ent siiski on Eesti kultuuril 
seni läinud hästi, eriti sellel osal 
kultuurimaailmast, mille eelarvet 
täidab suuresti kultuuriministee-
rium. Tõsi, omatulu teenimise ko-
hustuseta asutusi peaaegu pole. 
Aga ikkagi, teadmine, et riik hätta 
ei jäta, on neis majades sel aastal 
kasvanud. Mis saab aga vabakut-
selisest, eraraha toel tehtavast 
kultuurist? Seda on raske ennus-
tada, kindel on, et ebavõrdsus 
kasvab ning riigiasutuses tööta-
mine hakkab uuesti ahvatlevaks 
muutuma. Kas selles kõiges ka 
midagi head on, seda peab näita-
ma 2021. aasta. Heili Sibrits

ROMAAN, MIS PANI LUGEJAD 
ARUTLEMA FEMINISMI JA 
KIRJANDUSE ÜLE
Lõppeva aasta enim diskuteeritud (ning ilmselt ka enim 
loetud) uus algupärane eesti romaan on  eia uusi 
 «tüdrukune» , mis pälvis 2019. aasta Eesti Kirjanike Lii-
du romaanivõistlusel kolmanda koha ja jõudis sama aasta 
lõpus raamatukaante vahele. Nii teose sisu (kahe noore 
naise vaimsed ja seksuaalsed eneseotsingud ning erootili-
se alatooniga sõprus) kui ka vorm (tibikirjandus segatud 
manifesteeriva feminismi ja transgressiivsete seksuaal-
vägivalla stseenidega) osutus kirjan-
dusringkonda polariseerivaks ning 
sünnitas avaliku diskussiooni 
feminismi ja kunsti ning femi-
nismi ja kultuurikriitika suhe-
te üle. Ühtlasi tõi «Tüdruku-
ne» kuuldavasti raamatu-
poodide ja raamatukogude 
eesti kirjanduse riiuli juur-
de suure hulga uusi ini-
mesi (peamiselt noori 
naisi). Oleks meil igal 
aastal uusi algupäraseid 
teoseid, mis seda suuda-
vad! Alvar Loog

ESTONIAS VAHETUS SKANDAALI 
SAATEL PEADIREKTOR
Lõppeva aasta Eesti suurim 
teatrisündmus ei toimunud 
paraku mitte laval, vaid selle 
taga. Juunis avaldas Eesti 
Ekspress artikliseeria, milles 
mitu (seni avalikkuse ees 
valdavalt anonüümseks jää-
nud) Rahvusooper Estonia 
endist naistöötajat süüdis-
tas alates 2009. aastast 
organisatsiooni juhtinud 
60-aastast Aivar Mäed aas-
taid kestnud seksuaalses 
ahistamises ning ametivõi-

mu kuritarvitamises. Mäe 
eitas süüdistusi ja kaebas 
süüdistajad kohtusse, ent 
astus kaks kuud hiljem siiski 
teatrijuhi kohalt tagasi. Kas 
või kuivõrd on esitatud süü-
distustel juriidilist alust, 
peab näitama uurimine.

Detsembri alguses valis 
rahvusooperi nõukogu 18 
kandidaadi seast teatri 
uueks peadirektoriks  ott 
 maateni . Mehe, kes on 
oma aastatetagusest 

muusiku karjäärist hoolimata 
avalikkusele peaaegu täiesti 
tundmatu. Alates 2003. aas-
tast töötas Maaten EMTA 
haldus- ja finantsdirektori-
na, olles sel ajal vastutav nii 
lavakunstikooli renoveerimi-
se kui ka uue saalikompleksi 
ehituse eest. Estonia juhiks 
kandideerides tõi ta priori-
teetidena välja rahvusvahe-
lised koostööprojektid ja 
uue hoone ehitamise. 
Alvar Loog

KINO IKKA VEEL ELAB
Eesti filmiilma vaadates pol-
nud 2020 sugugi nii õudne 
aasta, nagu võiks arvata. 
Vaatame säravaimaid: Veiko 
Õunpuu  «viimased»  (pildil 
Laura Birn ja Pääru Oja), Janno 
Jürgensi «Rain», Lauri Randla 
«Hüvasti, NSVL», Margus 
Paju «O2» ja veel mõni. 
 German Golub sai oma lühi-
mängufilmi «Mu kallid laibad» 
eest tudengi-Oscari. Doku-
mentalistika säravaimad pärlid 
olid Jaan Tootseni «Fred Jüssi. 
Olemise ilu», Margit Lillaku 
«Südamering», Lilja Vjugina 
«Ülo Sooster. Mees, kes kuiva-
tas rätikut tuule käes», Aljona 
Suržikova «Ankeet» ja väikese 
võimsa üllatusena Esko Brot-
hersi «Välguga löödud», lisaks 

veel paarkümmend filmi. Nii-
suguses riigis on lust kinopile-
teid osta.

Kui neid pileteid vaid müü-
daks! Koroona on juba põhjus-
tanud Peeter Simmi filmi «Vee 
peal» kinolinastuste edasilük-
kamise, sama saatus tabas 
 filme «Öölapsed», «Eesti ma-
tus», «Soo» ja «Sandra saab 
tööd». Kuupäevi ei julge välja 
öelda, sest needki ei pruugi ol-
la lõplikud.

Koroona-aasta on globaal-
set filmimaailma põhjalikult 
muutnud. Suurtootja Warner 
Media teatas kummalisest 
plaanist hakata korraldama 
hübriidlinastusi: paralleelselt 
kinodega hakkavad uued fil-
mid jooksma ka voogedastus-

platvormil HBO Max (mitte se-
gi ajada selle HBOga, mis Ees-
tis saadaval). Disney suunab 
järjest enam filme oma voog-
edastusprogrammi Disney+. 
Kõik ikka selleks, et võimali-
kult paljude vaatajate käest 
raha saada, aga filmielamus 
pole ju väikesel ekraanil vee-
randitki see, mis päris kinos!

Meid see vastik tendents 
esialgu ei ähvarda, sest Hol-
lywoodi stuudiote suurfilmid 
peaksid ikka kinodesse jõud-
ma vähemalt tuleval aastal. 
Aga jube on mõeldagi maa-
ilmale, kus näiteks Denis 
Villeneuve’i «Düüni» peaks 
vaatama vähem kui kümne-
meetrise diagonaaliga ekraa-
nil. Hendrik Alla


