
MARE TRALLA – 
NASTY WOMAN JUBA  ENNE, 
KUI SEE LAHEDAKS SAI

Mare Trallat (50) peetakse Ees-
ti esimeseks feministlikuks 
kunstnikuks. Siiani mäle-

tatakse teda kodumaal kui legen-
daarset „ilget naisterahvast“, kes 
ETV kunstisaate otse-eetris ennast 
alasti võttis. Juba ligi 20 aastat elab 
Tralla Londonis, kus tegeleb rohkem 
aktivismi kui kunstitegevusega. Üle 
pika aja sai Mare Trallat näha perfor-
mance’i-kunstnikuna esinemas eel-
misel neljapäeval Londonis 13. Balti 
triennaali esitlusüritusel „Sohihää-
led“ („Bastard Voices“).
Kui sa 1990ndatel feministliku 
kunstnikuna alustasid, oli feminis-
mi mõiste Eesti ühiskonnas veel pä-
ris uus. Viimastel aastatel on aga fe-
minism moodi läinud. Kiirmoeketid 
müüvad girl power-sõnumitega sär-
ke, Beyoncé laulab feminismist jne. 
Mis tunnetega sa selliseid arenguid 
jälgid?
1990ndate Eestis oli feminism skan-
daal. Meie ühiskond oma äsjase ise-
seisvuse ja uuskapitalismiga ei ol-
nud selleks veel valmis. Tundus, et 
kui räägid feministlikest seisukoh-
tadest, siis ründad äsja saavutatud 
vabadust. Nii nagu nõuka ajal mindi 
ühes suunas, jätkati samamoodi va-
rakapitalistlikus Eestis, poldud veel 
valmis erinevateks vaadeteks. 

See, et praegune peavoolukultuur 

„Ausalt öeldes pole 
ma kunagi olnud Eesti 
pärast nii kurb kui 104 
kirja ja sellele järgnenud 
 reaktsioonide ajal.“
Mare Tralla

Kaarin Kivirähk kohtus Londonis 
Mare Trallaga, 1990ndate Eestis „ilge 
naisterahvana“ tuntud feministliku 
kunstnikuga, ning rääkis temaga 104 kirjast, 
kanadest ja aktivismist.

tegeleb feministlike sõnumitega, 
on muidugi mingis mõttes väga hea. 
Inimesed julgevad olla feministid ja 
haakuda nende teemadega. Saadak-
se aru, et feminist ei ole ainult kõike 
halvustav vihkaja. On hea, et femi-
nismi mood viib selle palju laiemas-
se kogukonda kui varem. 

Kuid peavoolu feminismis on 
ka palju problee-
me. Siin Londonis 
suhtlen peamiselt 
kväär-kogukonnaga 
ja see, kuidas pea-
voolufeminism on 
rünnanud näiteks 
transsoolisi, on väga 
problemaatiline ja 
negatiivne.
Sõnapaar, mida sinuga seostatak-
se, on „ilge naisterahvas“, mille 
oled oma kunstipraktikas enda ka-
suks pööranud. USA presidendiva-
limiste ajal hakkasid Hillary Clin-
toni toetajad kandma särki kirjaga 
nasty woman, mis tõlkes tähendab 
põhimõtteliselt sama. Algul nega-
tiivsena mõeldud väljend sai Trum-
pi vastaseid ühendavaks võimesta-
vaks elemendiks, sellise kirjaga sär-
ke müüakse ilmselt miljonites. Mis 
sa arvad, miks see nii on?
Nasty woman’eid on tegelikult kogu 
aeg olnud. Kui me 1990ndatel tegut-

FEMINIST, AKTIVIST, 
KUNSTNIK: Mare Tralla 2015. aastal 
Pride in Londoni ajal, kui Tralla ja ta 
mõttekaaslased korraldasid Pride’i 
matuserongkäigu, protestides Pride’i 
kommertsialiseerumise vastu. FOTO ERAKOGU
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Jah, eks see oli üks mõte, kuigi tege-
likult lisandus alles hiljem. Algmõte 
tuli tegelikult ühest arusaamatusest 
inglise tuttavaga, kellele ütlesin, et 
meil on temaga kana kitkuda. Ing-
lise kultuuriruumis võib sama väl-
jend hoopis tõsisemat „sõja kuuluta-
mist“ tähendada kui Eestis. Nii hak-
kasingi mõtlema kultuuri ja sõnade 
tähenduste peale. Kuigi olen Ing-
lismaal pikalt elanud, jään tegeli-
kult ikka igavesti võõraks ning sel-
liste keeleliste vääriti mõistmiste-
ga joonistub see hästi välja. Statisti-
ka ütleb, et 81 protsenti poolakatest 

on kogenud enda suhtes mingit ras-
sismi. Eestlastel on selles mõttes im-
migrandina parem, et nende aktsen-
dist ei saada kohe aru, et nad Ida-Eu-
roopast on. Poolakad ja rumeen-
lased, keda on siin palju, kannata-
vad palju rohkem verbaalse sõimu 
all. Samas kui võtta ükskõik milline 
Ida-Euroopa ühiskond, siis nendes 

riikides vohab omakorda rassism 
teiste vastu.

Mu performance’il kantud kleit 
koosnes sulgedest, kus iga sule pea-
le oli kirjutatud sõna, mis võib mär-
gistada naist või immigranti. Need on 
kõikvõimalikud ajaloolised või täna-
päevased rõhumisele viitavad ja ala-
vääristavad sõnad. Samas võib ühel 
sõnal olla ka mitu tähendust. Näi-
teks võib darling ehk kullake tähistada 
armsat sõna, kui seda ütleb armsam, 
aga võib olla ka ahistav, kui seda kasu-
tab näiteks ülemus oma alluva kohta.
Oled kunstnik, keda teatakse häs-
ti ka väljaspool kunstimaailma. Oled 
alati olnud nõus esinema meedias ja 
pidanud oluliseks kunsti suunatust 
väljapoole. Miks see sinu jaoks olu-
line on? 
Kunstnikud näevad maailma teist-
moodi, nad näevad asju, mida 
võib-olla ajakirjanikud või poliiti-
kud ei näe. Seega on neil võimalus 
pöörata tähelepanu teisele rõhuase-
tusele. Ning kunstnikud võivad neid 
sõnumeid välja öelda sõnade ja ku-
junditega, mida ajakirjanikud-po-
liitikud teha ei saa, sest kunstnikud 
pole poliitilise süsteemi osa, vaid 
pigem selle suhtes kriitilised. Kui 
kunstnikud leiavad, et ühiskonnas 
on mingid asjad nii viltu, et neist 
peaks rääkima, siis tuleb seda teha. 
Kui seda ei tehta või kurdetakse ai-
nult omavahel, siis see ei muuda ju 
mitte midagi. Leidsin hiljuti oma 
märkmiku 1990ndatest, kust avasta-
sin asju, mille olin ise vahepeal ära 
unustanud. Näiteks oli seal kirjas, et 
olin kohtunud Eesti ärinaiste liidu 

sesime, oli näiteks riot grrls liikumi-
ne. Protestiliikumised käivad ikka 
lainetena ja igast kümnendist võib 
mõne sellise leida. Kuid kui suurem 
osa maailmast on muutunud väga 
konservatiivseks ja parempoolseks 
nagu praegu, peab ju sellele kuidagi 
vastu hakkama. Kui inimeste vaba-
dusi hakatakse ära võtma, tuleb selle 
vastu võidelda. Ma ei mäleta, et sel-
le aja jooksul, mis mina olen Inglis-
maal elanud, oleks vasakpoolne ro-
hujuuretasandi aktivism nii tugev 
olnud kui praegu. Kui meid nii palju 
alla surutakse ja lolliks tehakse, tu-
leb midagi ette võtta. Ma ei taha ot-
seselt öelda, et võimustruktuuri juu-
res olevad inimesed oleks harima-
tud, kuid jääb tunne, et neil puudub 
elukogemus, empaatiavõime ja os-
kus näha asju kompleksselt. Nähak-
se ainult väga kitsalt ühes suunas. 
Theresa May pole parem kui Trump 
või Boris Johnson. Lisaks on see, 
kuidas igasugused algoritmid meid 
tsenseerivad, palju suurem relv sõ-
navabaduse ja erinevate maailma-
vaadete leviku vastu kui ükskõik 
missugune tsensuur enne seda.
Oled üks 104 kirjale allakirjutaja. Kas 
sa jälgisid ka seda, mis toimus kirja 
avalikustamise järel meedias?
Muidugi jälgisin seda, mis toimus. 
Sellest ei saanudki mööda vaada-
ta, kui Facebookis oled. Osa asju jäi 
lugemata, kuna keeldun maksmast 
Eesti meediakanalitele selle eest, 
et sitta lugeda. Arvan, et see juh-
tum avas Eesti ühiskonna päris va-
lusalt. Eesti naised on väga varmad 
oma mehi kaitsma. Ma pettusin sü-
gavalt Ene-Liis Semperis. Eks ma 
saan muidugi aru: hoidis oma meest, 
nagu Hillary Clintongi kaitses oma 
meest skandaali ajal. Aga see, et Ees-
tis ei saa ikka veel rääkida normaal-
selt seksuaalvägivallast ja -ahista-
misest, on masendav. Mis on nüüd 
saanud sellest NO99 näitlejannast? 
Teda ei ole enam avalikkuses. Pagana 
Ojasoo torkas korra näppu, aga teeb 
ikka seda, mida tahab. Kui naine jul-
geb oma suu lahti teha, siis on tema-
ga kõik. Olen palju aastaid mõelnud 
sel teemal kunstiteost teha, aga olen 
seda kogu aeg edasi lükanud.

Ausalt öeldes pole ma kunagi ol-
nud Eesti pärast nii kurb kui 104 kir-
ja ja sellele järgnenud reaktsioonide 
ajal. Mulle tundus, et asjad on pare-
maks läinud. Samas peab ütlema, et 
praegu on palju rohkem feministe, 
kes julgevad sõna võtta. 1990ndatel 
olin ikkagi üksik hunt. Barbi Pilvre 
tuli ja ütles, et tubli, et tegid, patsu-
tas õlale. Kuid kui 1996. aastal Ing-
lismaale õppima tulin, oli see osalt 
ka põgenemine Eestist, kus mu üm-
ber ei olnud kogukonda, kes toetaks. 
Nüüd on selline kogukond olemas.
Performance, millega „Sohihäältel“ 
esinesid, kandis pealkirja „We Still 
Have Chickens to Pluck“. Kandsid 
sulgedest „kanakostüümi“, taustaks 
mängis sinu töötlus Meie Mehe „Šo-
kolaadist jänesest“. Millest su teos 
rääkis ja kas kana temaatika viitas 
ka Urmas Reinsalu „kanakarja kam-
baka“ väljendile?

„Kunstnikud näevad 
maailma teistmoodi, 
nad näevad asju, mida 
võib-olla ajakirjanikud või 
poliitikud ei näe.“
Mare Tralla

„MEIL ON VEEL KANU KITKUDA“: Mare Tralla esines eelmisel 
nädalal Londonis performance’iga „We Still Have Chickens to 
Pluck“, kus ta kandis kleiti, mis koosnes sulgedest, millest iga 
peale oli kirjutatud naist või immigranti märgistav alavääristav 
sõna (vasakul).

liikmetega. Miks ma selliseid asju 
korraldasin ja meedias esinesin, oli-
gi see, et ma tahtsin midagi muuta, 
tahtsin, et inimesed hakkaksid mõt-
lema ja mingitele probleemidele ha-
kataks tähelepanu pöörama.
Millega sa praegu Inglismaal tege-
led? Mainisid, et pigem aktivismi kui 
kunstiga. Kas sul ei ole tekkinud mõ-
tet neid kahte tegevust ühendada? 
Tõsi, olen mitme aktivistliku grupi 
liige. Näiteks sel aastal tegime pikalt 
tööd grupi HIV-positiivsete naiste-
ga, kes enamasti olid Aafrika pärit-
olu. HIV-positiivsed on ühiskonnas 
tohutult stigmatiseeritud. Tean ka 
Eestis mitut inimest, kes on hari-
tud keskklassi inimesed, kuid nad ei 
julge isegi oma perele viirusest rää-
kida. Rääkimata tööandjast, kuna 
kardetakse selle tõttu töö kaotada. 
Oma kunstiloomet üritan praegu 
küll aktivistlikest tegevustest eral-
dada. Seejuures ei tähenda see, et 
aktivism ei oleks loominguline. Kui 
korraldame proteste, on need sage-
li performatiivseid ning selleks, et 
mingeid sõnumeid edasi viia, on tih-
ti vaja kujundeid, mis kuidagi silma 
hakkavad ja inimestele meelde jää-
vad. Seega oleksid mitmed aktsioo-
nid kunstikontekstis vaadeldavad, 
kuid ma olen mitmel juhul kurbu-
sega näinud, et kui rohujuuretasan-
di aktivism viiakse kunstisaali, võe-
takse sellelt jõud ära. Seetõttu üritan 
aktivismi ja kunsti hoida oma tege-
vustes eraldi.

Balti triennaali on Leedus korraldatud 
aastast 1979. Tänavu toimuv 13. Balti 
triennaal on Baltikumi selle aasta suurim 
kunstisündmus, mida korraldavad esimest 
korda kolm Balti riiki üheskoos ja mis 
toimub 2018. aastal nii Tallinnas, Riias 
kui Vilniuses. Tallinna näitus avatakse 29. 
juunil Tallinna Kunstihoones, näituse Ees-
ti-poolne korraldaja on Kaasaegse Kunsti 
Eesti Keskus. 

13. Balti triennaali peakuraator Vincent 
Honoré on näitusele valinud osalema 
üheksa Eesti kunstnikku: Merike Estna, 
Sandra Jõgeva, Kris Lemsalu, Maria 
Minerva, Katja Novitskova, Anu Põder, 
Ülo Sooster, Mare Tralla ja Maria Metsalu 
(etenduskunstide rühmituse Young Boy 
Dancing Group koosseisus).

Lisainfo www.baltictriennial13.org

MIS ON BALTI 
TRIENNAAL?
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