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Eile tuli riigikogus 
kolmandale lugemisele Eesti 
Kultuurkapitali seaduse 
muutmise seadus. Selle 
lohiseva nimega seaduse 
kinnitamine tähendaks 
ühte väga lihtsat asja: 
Tallinna filmilinnaku, aga 
miks mitte ka Arvo Pärdi 
keskuse või isegi Estonia 
kontserdisaali juurdeehitise 
rajamine saaks alata pea 
kohe. Juhul muidugi, kui 
selleks raha leitakse.

S
eadusemuudatuse jõus-
tudes võib kultuurkapi-
tali nimekirjast korraga 
rahastada rohkemaid 
objekte. Tallinna ette-
võtluse, innovatsiooni, 

turismi ja ringmajanduse abilinna-
pea Joosep Vimm soovib, et meil 
oleks juba see võimalus jalg filmi-
tööstuse ukse vahele saada. Hin-
nangu järgi võib filmilinnaku esi-
mese etapi ehitus maksma minna 
umbes 20 miljonit eurot.

Joosep Vimm sõnas, et ei ole 
mõistlik, kui kultuurkapitali eral-
datud raha lihtsalt kontol põleb 
ja oma aega ootab. Ehitamist tu-
leks alustada esimesel võimalusel 
ja just seda kultuurkapitali seadu-
se muutmine võimaldaks.

Kultuurkapitali seaduse järgi 
toetab kultuurkapitali nõukogu 
vastavalt riigikogu otsusega kin-
nitatud pingereale riiklikult täht-
sate kultuuriehitiste rajamist ja re-
noveerimist. Kultuurkapitali sea-
dus näeb praegu ette, et korraga 
rahastatakse kuni kahte objekti, 
ent nüüd tunneb Tallinna linn, et 
see seadus on ajale jalgu jäänud ja 
vajab muutmist. Riigikogu otsuse-
ga kinnitatud pingereast lähtudes 
võib mõne ehitise rajamiseni jõu-
da alles 15 aasta pärast.

Kultuurkapitali seaduse muu-
datuse järgi saaks raha anda ka 
nimekirjas tagapool olevate objek-
tide ehituseks, kui eelnevad pole 
veel valmis – eeldusel, et see ei 
mõjuta nende valmimist. Objektid 
nimekirjas on väga erinevas val-
misolekus, nii et ka rahastamis-
vajadused on erinevas graafikus.

Saame maailmatasemele
Filmilinnak on Eesti filmitegi-
jatele suure väärtusega hoonete 
kompleks, mis võimaldaks neil ha-
kata siinsamas, omaenda riigis te-
gema maailmatasemel filme. Sel-
lest on kõneldud aastaid, ent ka 
nüüd jõudis filmilinnak kultuur-
kapitali riiklikult tähtsate kultuu-
riehitiste nimistusse üle kivide ja 
kändude ning alles teises etapis.

Joosep Vimm ütles, et filmi-
linnak pole tähtis mitte ainult Tal-
linna linnale, vaid kogu Eestile, 
sest praegu ei ole meie piirkonnas 
filmilinnakut, mis suudaks võt-
ta vastu suuri kodumaiseid maa-
ilmatasemel produktsioone ning 
pakkuda võimalusi maailma fil-
mistuudiotele.

«See on tegelikult kultuurili-
selt ääretult tähtis, sest ei ole olu-
line ainult kohalikele režissööri-
dele, näitlejatele, stsenaristidele, 
vaid ülimalt oluline ka turismi-
le ning kõigile, kes on filmimaail-
maga kaudselt seotud, sest selle-
ga kaasnevad töökohad.»

«Filmitööstus on oluliselt 
laiem ainult filmitegijatest. Pro-
duktsiooni kallal töötavaid ini-
mesi on vaja ka majutada, neid 
on vaja toitlustada, neile on vaja 
pakkuda teenuseid, mis kõik meie 
majandust toidab,» lisas ta.

Film Estonia programmi ja 
rahvusvaheliselt tunnustatud 
uuringufirma Olsberg SPI telli-
tud uuringust selgus, et iga Film 
Estonia programmi kaudu inves-
teeritud euro toob Eesti riigile ta-
gasi viis eurot. Vimma sõnul näi-
tab see, et Eestis on filmitööstu-
sel suur potentsiaal, aga mida aeg 
edasi, seda enam üritavad seda 
potentsiaali ära kasutada ka meie 
naabrid ja lähemad konkurendid.

«Meil on vaja praegu reageeri-
da, et just Eesti oleks see tõmbe-
punkt. Ma tahaksin, et meil oleks 
see samm juba tehtud ja et meil 
oleks võimekus nii kiiresti kui või-
malik jalg filmitööstuse ukse va-

hele saada, et siin rahvusvaheli-
si projekte vastu võtta,» ütles ta.

Samas rõhutas abilinnapea, et 
ei saa ära unustada ka kohalikke 
filmitegijaid. «Me peame Eesti fil-
mitegijatele näitama, et väärtusta-
me neid. Et neil oleks maailmata-
semel koht, kus teha suurepära-
seid filme.»

Tallinn Film Wonderlandi ju-
hatuse liige Gren Noormets sõnas 
2021. aasta septembris ERRile an-
tud kommentaaris, et filmilinnak 
maksaks Tallinnale ehituseks ku-
lunud raha tagasi 17 aastaga, ent 
seda juhul, kui filmilinnaku raja-
mine läheks maksma 14 miljonit 
eurot. Kuna ehitushinnad on mär-
gatavalt tõusnud, on kasvanud ka 
filmilinnaku maksumus.

«Filmilinnak on pikaaegne 
projekt, mis nõuab pidevat eda-
siarendamist ning mitmeid hoo-
neid, kuid praegune hinnang on, 
et esimese etapi ehitus võib maks-
ma minna umbes 20 miljonit eu-
rot. Enne ehitushanke väljakuulu-
tamist me täpset summat siiski ei 
tea,» selgitas ta.

Vimma sõnul on tegemist hin-
nanguga, mille puhul on juba ar-
vestatud sellega, et hinnad on 
tõusnud, kuid seis on siiski eba-
kindel, sest pole selge, kas hinna-
tõus jääb seisma või jätkub. 

Kultuurisaates «OP!» rääkis 
näitleja Pääru Oja hiljaaegu oma 
hirmust, et filmilinnak võib Eesti 
filmi Eestist hoopiski välja süüa, 

R
imini Protokoll on vähe-
masti minu silmis üks hu-
vitavamaid teatritruppe 
maailmas. Nende lavastus 

«100% City» käib mööda maail-
ma. Narva on 41. linn, kus seda 
kohalikega lavastati. Kõlab nagu 
töövõit kõigile, kes selle taga on.

«Kui mind 1986. aasta juunis 
sõjaväe väljaõppele kutsuti, me 
juba teadsime, mis meid ees oo-
tab. /…/ Minu seltsimehed ja mina 
saame paar korda aastas kokku, 
et mälestada kahte sündmust: 
«musta» päeva 26. aprillil, mil nel-
jas üksus plahvatas, ja «punast» 
päeva 1. detsembril, kui üksus su-
leti sarkofaagiga. Narvast saadeti 
450 inimest, praeguseks on meist 
alles 100.»

Nii meenutab Tšornobõlis toi-
munut üks sajast Narva elanikust, 
kes osales lavastuses «100% Nar-
va». Lavastuses vastavad sada ini-
mest mitmesugustele küsimuste-
le, teiste seas: «Kes on selle poolt, 
et Eestis oleks oma tuumaelektri-
jaam?» See mees on tuumajaama 
vastu. Ja tema loo lõppu lugesin 
ma subtiitritest, sest mehe enda 
hääl katkes enne, kui ta looga lõ-
puni jõudis. Need on päris inime-
sed, päris lood.

Rimini Protokolli lavastustel, 
mille peaosas on sageli nii-öelda 
inimesed tänavalt, on tublisti suu-
remad asjad ajada kui kunstiko-
gemus üheks õhtuks. Mina olen 
nende austajate seas 2014. aastast, 
kui Eestisse jõudis samuti eri lin-
nades etenduv «Remote X» (siin: 
«Remote Tallinn»). See oli üht-
aegu kõrvaklappidega linna-
ekskursioon kui mõtteharju-
tus sellest, kui palju me lu-
bame end tehnikal suunata.

«100% City» on samuti 
valmis töötatud vorm, mis 
saab igas kohas vastavalt 

elanikele uue näo. Sada elanikku 
esindavad iga konkreetse linna sta-
tistikat. Sada narvakat esindavad 
53 982 Narva elanikku. 55 protsen-
ti neist on naised. 49 protsenti Ees-
ti ja 35 protsenti Venemaa koda-
kondsusega. 13 inimesel sajast on 
hall pass. Vaid kaheksa protsenti 
on alla kümne aasta vanad.

See lavastus räägib vaatajale 
nii Narva eripärast kui sellest, et 
hoolimata selgete piirjoontega sta-
tistikast ei mahu inimesed kasti-
kujuliste joonte sisse. Narvas on 
laval esimene inimene Irina – ma-
temaatikaõpetaja, psühholoog ja 
pedagoogika magister. Ta iseloo-
mustab kodulinna nii: «Maailmas 
on kümneid piirilinnu, sadu post-
industriaalseid, tuhandeid kahane-
vaid ja palju huvitava ajalooga lin-
nu. Aga Narvas on kõik ühes ko-
has. See on nagu ajaloolis-geograa-
filise bingo võitmine.» Muide, kõi-
ge olulisem ongi igas linnas just 
esimese inimese leidmine. Muu 
hulgas peab ta olema kuidagi seo-
tud statistika või matemaatikaga.

Binaarsed valikud
Sada inimest tutvustavad end lü-
hidalt, ülejäänud lavastus koos-
neb suuresti eri vormis küsimus-
test-vastustest, mis justkui vas-
tandaks inimesi «ei/jaa»-, «mina/
mitte mina»-vastusevariantidega, 
aga see mulje on 
petlik. «Kes teist 
toetaks oma sõp-
ra, kui selgub, et 
ta on ebatradit-
sioonilise sek-
suaalse orientat-
siooniga?»; «Kes 
on teinud pilti 
Narva tankiga?»; 
«Kes arvab, et 
vägivald on vas-
tuvõetav viis po-
liitiliste eesmärkide saavutami-
seks?» Need on ebaturvalised kü-
simused, millele lavastusmeeskond 
on loonud turvalise keskkonna.

Iga kord, kui jõuan mõtlema 
hakata midagi umbes nagu «Aga 
miks nemad vastavad ja pub-
lik võib lihtsalt turvaliselt pime-
das saalis kõike jälgida?» või «Kas 
nad saavadki üldse avalikult au-
salt vastata?», on järgmine stseen 
juba vastuseks. Ka publikult küsi-
takse küsimusi. Ja publik saab kü-
sida. Sest 

Putini ja sõja toetamist lavastus 
otseselt ei käsitle, aga vähemas-
ti sel etendusel, kus mina viibisin 
(19.11), need küsimused just publi-
ku poolt tulid.

Ja ausalt vastamine? Ühel het-
kel kustutatakse tuled ja vastus-
teks on tähtedena süttivad tas-
kulambid. Nii küsitakse küsimu-
si maksupettuse ja altkäemak-
su, abordi ja sellegi kohta, kes on 
leidnud võimaluse keelatud Vene 
kanalite vaatamiseks (pealtnäha 
tundus, et kõik taskulambid la-
val süttisid).

Inimesed arvamuste taga
Vaba Lava dokumentaalprojektid 
näivad Narva inimesi üha enam 
puudutavat. See on kogukonna-
projekt nii sisse- kui väljapoole. 
Väljaspoolt – see võib tähendada 
ka linna poliitikuid – saab pare-
ma aimduse, mida inimesed tegeli-
kult mõtlevad. Seestpoolt? Oletan, 
et ehk ei too lavastus kõige suu-
remat muutust kaasa mitte pub-
likule, vaid osalejatele. Neile sajale 
inimesele, kes kogu lavastusprot-
sessi kaasa on teinud. Nii mõned-
ki neist olid juba tuttavad – lavas-
tuse osaliste otsimine käibki isik-
like kontaktide kaudu –, ent kind-
lasti mitte kõik. Kui õpitakse nä-
gema mitte arvamusi, vaid inimesi 
nende taga, siis kas maailmal jääb 

üle midagi peale 
avardumise?

Narvast Tal-
linna poole sõi-
tes selgus, et ja-
gasime autoju-
higa peale auto 
veel midagi. Mõ-
nel hetkel eten-
duse vältel kip-
pusid vägisi pi-
sarad silma. 
Huvitaval kom-

bel ei juhtunud see sugugi kõige 
emotsionaalsemate lugude või kü-
simuste kohal. Kaaslane oli seejuu-
res etendust näinud ka varem Ber-
liinis ja ütles, et seal juhtus sama.

Tagantjärele mõtisklen: miks? 
Eelkõige ei sunni lavastus ju ümb-
ritsevat unustama, vaid laseb kõi-
ke just teravamalt tajuda. Võib-olla 
mõjusidki kuskil alateadvuses kõi-
ge enam kohad, kus end lihtsalt 
vabaks lasta ja näha, et inimesed 
pole üksikud omadused, vaid mi-
dagi palju suuremat? Tervik, teada-
gi, kipub sellises olukorras olema 

suurem osade summast. Ja 
selle lavastuse sada narva-

kat on palju enamat kui 
lihtsalt statistika.

Roheline tuli: Tallinn saaks kas või 
kohe filmilinnakut ehitama hakata

Unikaalne lavastus 
inimestest meie ümber

Tallinn Film Wonderlandi Tallinna filmilinnaku projekt.  
 FOTO: PRESSIMATERJAL, SANDER ILVEST, MADIS VELTMAN

«100% Narva»: kui õpitakse nägema mitte arvamusi, vaid inimesi nende taga, siis kas maailmal jääb üle 
midagi peale avardumise?  FOTO: ILJA SMIRNOV

Tallinna filmilinnak
• Kinnistu kogupindala on 57 000 

ruutmeetrit.

• Stuudiokompleksi ehitusalune 
pind umbes 3500 ruutmeetrit.

• Hoonesse tuleb kolm stuudiot, 
mille kogupind on 2900 ruut-
meetrit. Suurim neist on 
1200-ruutmeetrine ja 14 meetrit 
kõrge.

Riiklikult tähtsad
Eesti Kultuurkapitali kaudu on riigikogu 1996. aasta otsuse alusel seni 
rahastatud kolme riiklikult tähtsa kultuuriobjekti ehitust:

• Kumu kunstimuuseum

• Eesti Rahva Muuseum

• Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia saal

2021. aastal kinnitatud pingereas on esimestel positsioonidel:

• Süku ehk Tartu Südalinna kultuurikeskus

• Narva Kreenholmi kultuurikvartal Manufaktuur

• Arvo Pärdi nimeline muusikamaja Rakveres

• Rahvusooperi praeguse hoone juurdeehitus Tallinnas

• Teises järgus lisati nimistusse ka filmilinnak, mis on riigikogu kinnitatud 
kultuurkapitali nimekirjas praegu 5. kohal

KEIU VIRRO
kultuurikriitik

TUULI PÕHJAKAS
ajakirjanik

ARVUSTUS

«100% Narva»

Rimini Protokoll on teatritrupp, mille 
lõid performance’i-kunsti novaatorid 
Daniel Wetzel, Stefan Kaegi ja Hel-
gard Haug 2000. aastal. Üks nende 
mastaapsemaid üleilmseid projekte 
«100% City» on etendunud kümne-
tes linnades. Narva on järjekorras 41.
Kontseptsioon: Helgard Haug, Stefan 
Kaegi ja Daniel Wetzel
Lavastajad: Helgard Haug ja Daniel 
Wetzel
Osades: sada inimest, kelle kodulinn 
on Narva
Etendus 18., 19. ja 20. novembril 2022 
Narva Vabal Laval

Narvast Tallinna 
poole sõites 

selgus, et jagasime 
autojuhiga peale 
auto veel midagi. 
Mõnel hetkel etenduse 
vältel kippusid vägisi 
pisarad silma.

«100% Narva»: de-
likaatsete küsi-
muste puhul anti 
märku taskulam-
pidega. 


