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Filmidega
vägi valla vastu
Ilmar Raag (46) on režissöör, kelle filme “Klass”, “Eest-
lanna Pariisis” ja “Kertu” teavad vaat et kõik. Septembris 
linastub tema uus ekraaniteos “Ma ei tule tagasi”.
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I
ntervjuu tegemise ajal oli Ilmar 
Euroopa Liidu rahuvalve
missiooni koosseisus Kesk
Aafrika Vabariigis, kus ta Eesti 
mundris ja prantsuse keeles 

selgitas kohalikele relvastatud vaenu
pooltele, miks ei ole hea idee üksteist 
maha tappa. Ühesõnaga, Ilmar omas 
elemendis – õiglust jalule seadmas ja 
nõrgematele võimalust andmas.

Kuidas Aafrika sulle mõjunud on? 
Mida sa seal õppinud oled?
KeskAafrika kriis ei ole midagi sellist, 
mis süstiks inimkonda palju lootust. 
Olen isana väga uhke oma poja üle 
(Ilmaril on kolmeaastane poeg Sebastian 
– toim), aga maailm, kus ta kasvab, 
on sõdade ja kriiside tõttu keeruli
sem kui kunagi varem. Kusjuures, 
mida kauem kestavad kriisid, seda 
vähem saab öelda, et üks pool on õig
lasem või parem. Viha nakkab ja vaen
lased muutuvad aina sarnasemaks.

Aafrika puhul olen ma  veendu nud, 
et eurooplased võivad siin  proovida nii 
neokolonialismi kui ka humanis mi    
mänge, aga tegelikult on Aafrika riiki
del endil palju rohkem sõnajõudu, kui 
arvata oskame. Aafrika vajab Euroo
pat, aga juba viimased aasta kümned 
ei valitse Euroopa Aafrika üle.

Mis maailmast niiviisi saab?
Just Aafrikas paistab hästi silma, kui 

võõrandunud on inimkond oma 
saatuse juhtimise võimest. Me kõik 
näeme probleeme sarnaselt, aga me ei 
suuda kokkuleppele jõuda, kuidas neid 
lahendada. Mina absoluutselt ei usu 
konspiratsiooniteooriaid “salaorgani
satsioonide” võimsusest või pankurite
poliitikute kurjadest plaanidest. Inime
sed ei suudagi kontrollida ühiskondi.

Kui paljud meist julgevad isegi 
üksik isiku tasandil ütelda, et nad kont
rollivad oma saatust? Kas me oskame 
lahendada Eestis kõigile nähtavaid 

probleeme – väike sündimus ja suur 
väljaränne? Ei oska ju. Aga pange tä
hele, nende probleemide olemasolust 
ei võida keegi, isegi mitte paljukirutud 
rikkurid ega kurjad poliitikud.

Mitmed su filmid käsitlevad vägi
valda – “Klass” koolivägivalda 
ja “Kertu” koduvägivalda. Kui
das peaks sinu meelest vägivalda 
vähen dama?

Lihtne vastus on, et inimestega tuleb 
rääkida. Vägivalla tunnuseks on see, et 
üks osapooltest teisega enam ei räägi 
ja sulgub iseenda kompleksidesse. 
Vägi valda põhjustab seegi, et esma
pilgul tundub keegi meile võõra või 
teistsugusena. Vägivald on seejärel üks 
viis, kuidas tundmatuga toime tulla.

Aga inimene, keda sa suurepäraselt 
mõistad ja kelle asemele ennast panna 
suudad, ei saa olla lõpuni vihkamis
väärne. Seega, mida rohkem on ühis
konnas otsest ja mitteanonüümset 
suhtlemist, seda vähem vägivalda.

Eriti televisioonis töötades nägin 
sageli, kuidas inimesed tülli läksid. 
Kui hakkasin osapooltega rääkima, 
selgus, et nad polnud teise poolega 
isegi mitte püüdnud asja selgitada.

Tõsi, ma arvan, et teatud annus 
agressiivsust on inimestesse genee
tiliselt kodeeritud ja päris vägivallatu 
ühiskond ei ole võimalik. Me suudame 
vägivalda aegajalt piirata, nagu tolmu 
kogust elutoas, aga niipea kui pilgu 
kõrvale pöörad, on “tolm” taas platsis.

Miks sa filmides elu alati just 
probleemidega inimeste vaate
nurgast lahkad?
Ega ma teadlikult ei olegi probleemi
dega inimesi otsinud. Küll aga olen 
kuulnud lugusid, mis on mind inime
sena raputanud, ja siis lihtsalt olen 
püüdnud neid lugusid teistega  →

Mulle sobib Gandhi 
mõttetera: “Maailma 
muutmist tuleb 
alustada iseendast.”
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Ilmar Raag
•	 Sündinud 1968 Kuressaares.
•	 Õppinud Tartu Ülikoolis 

kunstiajalugu, Pariisis kultuuri
mänedž	menti	ja	filmindust	
ning USAs Ohio ülikoolis 
	filmi	tootmist	ja	stsenaristikat.

•	 Töötanud ETVs saatejuhi, 
hanke juhi, programmijuhi ja 
juhatuse esimehena.

•	 Teinud	filmid	“Ma	ei	tule	tagasi”	
(2014), “Kertu” (2013), “Eest
lanna Pariisis” (2012), “Klass” 
(2007) jt.
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“Ma ei tule tagasi” esilinastub 
Eestis 18. septembril ning see 
on valminud Eesti, Venemaa, 
Soome, Valgevene ja Kasahs
tani ühistööna. Film on saanud 
juba ka mitmeid auhindu, 
näiteks USAs New Yorgi Tribeca 
filmifestivalil	ja	Venemaal	
Andrei Tarkovski auks peetaval 
festivalil	Zerkalo.

→  jagada. Eks me kõik ju räägime 
üksteisele edasi lugusid, mis on meid 
puudutanud.

Kas Eestis on palju vägivalda – 
nähtava kõrval ka nähtamatut?
Eestis on täiesti tajutavalt olemas 
oma vägivallakultuur, mida kannab 
kohaliku koloriidiga rusikaõigus.  
Aga ma ei arva, et vägivald Eestis 
oleks eriline. Kõikides riikides, kus 
ma olen seni pikemalt peatunud – 
Prantsusmaal, USAs ja Venemaal – 
on õhustik palju vägivaldsem.

Eestit vapustas pronksiöö, aga 
Pariisis toimuvad tunduvalt suuremad 
tänavarahutused iga paari aasta tagant 
ja keegi ei kehita õlgugi. KeskAafrika 
pealinnas võidakse ühes linnajaos tu
listada automaatidest. Teises linnajaos, 
kuhu valanguid kuulda on, peetakse 
kohvikus rahulikult pidu edasi.

Mis päästaks maailma?
Kas maailma saab päästa? Parim, 
mida me teha saame, on kinkida oma 
kaasteelistele ilusaid hetki. Riigid 
tekivad ja kaovad, sõjad tulevad ja 
lähevad, ilma et inimesed oleksid 
kogu ajaloo jooksul osanud neid ära 
hoida. Mulle sobib Gandhi mõttetera, 
et “maailma muutmist tuleb alustada 
iseendast”. Kui sa suudad elus sõltu
mata valitsustest ja majandusest näha 
ilu, siis on sinu maailmal lootust.

Oled rääkinud, et tahad kunagi 
häid märulifilme teha. Seni oled 
siiski võtnud nõrgemate kaitsja 
rolli. Miks?
Võibolla seepärast, et üks mu õppe
jõududest Ameerikas ütles kunagi, et 
film tuleb teha sellest, mis sind ennast 
väga puudutab. Filmi loomine on 
stressirohke töö ja kui peaksid seda 
tegema ilma kire ning armastuseta, 
saabuks läbipõlemine kiiresti. Tegeli
kult tahaksin ma vägagi Bondi-filmi 
teha, kui vaid oskaks. (Naerab.)

Ütled, et kohekohe linastuv film 
“Ma ei tule tagasi”, mille tegevus 
toimub Venemaal ja Kasahsta
nis ning mis räägib kahest laste

kodutüdrukust, on nagu maagili
ne realism – näeb välja realistlik, 
aga tegelikult on sõnumid süm
boolsed. Kuidas sa selle äär
musliku filmini jõudsid?
Iseäralikult. Olin parasjagu Pariisis 
tööl, kui helistati ja öeldi, et mulle 
saadetakse üks stsenaarium Vene
maalt. Algul meenutas käsikiri mulle 
neid süngeid Vene filme, kus kõik 
on lootusetult halvasti. Vene keeles 
kutsutakse seda tüüpi enesekriitilisi 
filme tšernuhhadeks. Edasi aga hak
kas stsenaariumis kumama suur soov 
uskuda lõputa headusse. Stsenaariumi 
autoriks on üks Uuralite ligidalt pärit 
noor daam, kelle maailma juhib müs
tiline headuseotsing.

Filmis kohtub küüniline noor 
tudeng Anja, keda politsei taga ajab, 
endast noorema, lastekodust põge
neva Kristinaga. Väiksem tüdruk on 
veendunud, et teisel pool Venemaad, 
kusagil kaugelkaugel Kasahstanis, 
elab tema vanaema. On see nii või 
mitte, selgub lõpus. Teekonna jooksul 
õpivad tüdrukud seda, et maailm ei 
tiirle ümber nende ja et armastuse 
puhul on saamisest üllam andmine.

Miks see stsenaarium just  
sulle saadeti?

Algul arvasin, et stsenaarium saadeti 
mulle sellepärast, et Venemaal teatak
se mind koolivägivallafilmi “Klass” 
režissöörina. Aga selgus, et Vene 
produtsent otsis lääne režissööri, 
kes samal ajal mõistaks ja tunnetaks 
Vene maad – hingega. 

Ma ei ole kindel, kui hästi ma an
tud ülesandega hakkama sain ja loo 
edasi andsin. Igal juhul ei ole tegu 
lõpuni realistliku filmi, vaid pigem 
mõistulooga, kus noor naine õpib 
ligimesearmastuse tähendust, ja nagu 
unenäos või vanade metsarahvaste 
juttudes, leidub siin üllatavaid seiku.

Mis on selle filmi kõige kõvem 
sõnum?
Väljendage ja jagage armastust! See 
film on omamoodi illustratsiooniks 
sotsiaalpsühholoogide väitele, et kui 
lapsed ei tunne varases lapsepõlves 
enda ümber armastust, on neil kogu 
ülejäänud elu raske teiste inimestega 
rahumeelselt suhestuda.

See seletab ka, miks vägivaldsete 
noorte hulgas on nii palju probleem
setest peredest pärit lapsi. Just varases 
lapsepõlves kujunevad inimesel peami
sed automaatsed käitumisrefleksid ja 
kui nad satuvad siis olukordadesse, kus 
kriise ei lahendata “turvaliselt” ning 
armastusepõhiselt, reageerivad nad 
ka hiljem egoistliku ellu jäämis  instinkti 
toel pigem metsikult ja vihaga.

See ei tähenda, et vägivaldsetel 
noortel ei ole sisimas unistusi headu
sest. Maailm aga on etteaimamatu. 
Headus ei pruugi alati tähendada, et 
kõik lõpeb hästi. Teisalt ei või me iial 
teada, millal saatus meile imelise kin
gituse teeb. Eks üritage ise otsustada, 
kuidas pärast imega kohtumist edasi 
elama peaks...

Millised on su edasised plaanid?
Hea meelega teeksin filmi, millelaad
seid ma poisina ise lummatult vaatasin. 
Midagi, kus oleks põnevust ja hoogu. 
Või mõni muinasjutuelement. Lapsena 
olin teinekord väga pettunud, kui algul 
tuli loos mängu võluvägi, aga pärast 
öeldi, et see on kõigest uni. Mulle 
meeldivad muinasjutud tänini. 


