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Hõbemägi: Mäe viis Estonialt lootuse toetust
saada
Aivar Mäe vastu esitatud süüdistused ja tema lahkumine
rahvusooper Estonia eesotsast tähendab, et Kultuurkapitali
ehitustoetuse jagamisel kukub Estonia konkurentsist välja,
ennustas ajakirjandusõppejõud Priit Hõbemägi Kuku raadio saates
«Keskpäevatund».

 

Hõbemägi kirjeldas, et kultuurimänedžerina on Aivar Mäe olnud
silmapaistev. Tema sõnul teist sellise haarde, mõju ja
lobivõimekusega inimest Eestis ei ole. Riigikogu hakkab lähiajal
arutama, milliste asutuste ehitamist peaks toetama Kultuurkapitali
rahasüstiga. Nende hulgas on alati olnud üks fookusobjekt, nagu
Kumu või Eesti Rahva Muuseum. Kokku on rahapajas umbes 8
miljonit eurot, mida saab kasutada ainult ehitustööks.

«See võidujooks on juba lahti läinud. Aivar Mäe oli väga suur
favoriit, et ta suudab Estoniale midagi välja rääkida,» selgitas
Hõbemägi ning tõi näitena Linnahalli moderniseerimise
kontserdisaaliks. Ta oli veendunud, et Aivar Mäe lahkumisega
haihtusid õhku igasugused Estonia lootused saada
tähelepanuväärne summa uuenduste ja ehituseks. Hõbemägi
põhjendas, et esiteks pole seal enam Mäed, kelle ees avanesid
uksed, teiseks aga ei taha keegi igaks juhuks Estoniale midagi
anda, sest äkki tuleb päevavalgele veel mõni juhtum. 

Ajakirjanik Urmas Jaagant ei pidanud Hõbemäe selgitust
veenvaks. «Kui sellised asjad on omavahel seoses, siis ma olen
küll väga imestunud,» ütles ta. «Kui komisjon või raha jagavad
inimesed ei suuda eristada endist juhti asutusest ning vaadata neid
objekte, kellele raha antakse, eraldiseisvalt sellest juhist, siis me
oleme küll väga halvas kohas.»

Hõbemägi argumenteeris, et Kultuurkapitali rahajagamine on
poliitiline protsess ning seda mõjutavad need inimesed, kellel on
mõju ja suutlikkust olulistel poliitikutel nööbist kinni võtta ning oma
organisatsiooni tähtsust sisendada. «Kui organisatsioonil Eestis ei
ole sellist juhti, kellel on lobivõimekus, aura ja tegelik tegude
nimekiri taga, siis nende lootus on väga väike,» sõnas ta.

Jaagant avaldas lootust, et Hõbemäe seisukoha taga ei ole
arvamust, et Aivar Mäe vastu süüdistusi esitanud inimesed oleksid
pidanud vaikima. Hõbemägi lükkas tagasi ja selgitas, et ta räägib
lihtsalt tagajärgedest. 
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Keskpäevatund 29. augustil

Stuudios Priit Hõbemägi, Heldur Meerits ja Urmas Jaagant.
Keskpäevatunni teemad täna, 29. augustil: Aivar Mäe lahkus
Estonia juhi kohalt. Kultuuriasutuste algav võistlus Kultuurkapitali
suure finantseeringu eest. ERSO uus kontserdimaja, Oleviste kirik
jt. Peeter Helme vastu koguneb üha rohkem süütõendeid. Aasta
Ema Malle Kobin sai reaalse vanglakaristuse oma kasulaste
piinamise eest. Ta tegi kasulastest rahamasina ja kohtles neid
alandavalt. Keskerakonna kongressist – autopesijast peaminister
ja kas Keskerakond teeskleb, kui raske on neil EKREga koos olla.
Suurannetaja vastu algatati kriminaaluurimine. Koroona piirab meid
– lennuliiklus, alkopiirangud, koolide algus tekitab küsimusi.

  


