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N|teine plaan

Paljud lugejad mäletavad Indre-
kut selle aasta võidupüha paraa-
dilt Valgas, kus ta taevast ämbri-
täitena kallava vihma all vapralt 

rahvale sündmustest raporteeris, endal 
läbimärg ülikond selga kleepunud. Ini-
mesena peab Indrek ennast pigem tõsi-
meelseks kui peolõviks, ja mitte kodus 
konutajaks, vaid uitajaks. Selgub, et ta ei 
pea ennast ka suureks intervjueerijaks. 
“Olen pigem lugude jutustaja ja mulle 
meeldib vahendina kasutada pilti.” 

Indrekul on Eesti ajakirjandusele 
omamoodi vaatenurk. “Meil on veider 
ootus intervjuude suhtes,” kirjeldab ta, 
“justkui peaks küsimused olema kuida-
gi jube erilised. Ja siis peab intervjueeri-
tav enne pikalt mõtlema, mida talt üld-
se küsiti... Intervjuu küsimus ei ole aga 
enda näitamise koht,” arvab Indrek kind-
lameelselt. “Küsija asi ei ole enda tead-
misi demonstreerida, vaid intervjueeri-
tav käivitada ja siis teda kuulata. Oluli-
ne on, et inimene sulle kõik ära räägiks,” 
muheleb ta. “Vahel muidugi televaata-
ja tahabki, et intervjueerija küsimustega 
kõmmutaks. Igasuguseid rolle saab võt-
ta, aga just kuulamisoskust on meil üldi-
selt vähevõitu.” 

Kas Sa tahad olla nagu Urmas 
Ott?
Ma ei püüa Urmas Ott olla, 
ma ei ole selles stiilis kõm-

mutaja. Püüan lihtsalt inimesest aru 
saada ja ta ära kuulata. Urmas Otti 
tuuakse jah tavaliselt eeskujuks, aga 
on ju veel igasuguseid võimalusi. 
Ei saa jätta intervjuusid sellepärast 
tegemata, et lõputult tuuakse võrd-
lusi Otiga.

Kes on Sinu suured eeskujud?
Suureks eeskujuks pean briti mee-
dialegendi Michael Parkinsoni ehk 
Parkyt BBCst, kes küll enam seal 
eetris ei ole. Tema võluvõim peitub 
selles, et ta on rahulik kuulaja. Ta ei 
paista justkui millegagi silma, aga 
suudab ilma edvistamise ja enesenäi-
tamiseta ka maailma kõige kuulsa-
mad inimesed oma elust ja saladus-
test rääkima panna. Parky on interv-
jueerinud paljusid: Madonnast täht-
sate riigipeadeni, ise seejuures tagasi-
hoidlikuks, viisakaks ja sümpaatseks 
jäädes. See on imeline oskus. (Indrek 
ütleb seda siira imetlusega – autor.) 
Ma ise ei vaata inimesi nii, et kes on 
olulisem või vähem oluline. Saan 
vahel sügavama kontakti hoopis sel-
liste intervjueeritavatega, kes avalik-
kusele igapäevaselt tohutut sensat-
sioonilist huvi ei paku, aga inimese-
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Indrek Treufeldt (45), hüüdnimedega Troifa või Tups, kohati 
müstiliselt vaikse ja tõsise olemisega telemees ja teadlane, 
elab justkui kahte elu korraga. “Kahekõne” saatejuht õpetab 
doktorikraadiga teadlasena Balti Filmi- ja Meediakoolis mee-
dia teoreetilist poolt ja teeb rahvusvahelisel tasemel teadust. 
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