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THE OTHER SIDE OF EVERYTHING
(DRUGA STRANA SVEGA)
REŽISSÖÖR: MILA TURAJLIĆ

Filmis „The Other Side of Everything“ portreteerib režissöör Mila Turajlić tundlikult oma 
poliitaktivistist ema Srbijanka Turajlićit, kellel oli Serbia lähiajaloos tähtis roll. Eriti paistis naine 
silma pärast seda, kui 1989. aastal tuli võimule Slobodan Milošević, kelle vastu ta raevukalt 
võitles. Peategelase kaudu tutvustatakse vaatajale ka selles riigis viimase saja aasta jooksul 
toimunud tormilisi sündmusi.

LÜHIAJALUGU

Vaatajale tuletatakse meelde, et Jugoslaavia sündis 1918. aastal I maailmasõja keerdkäikude 
tulemusena ja ühendas praeguse Serbia, Bosnia ja Hertsegoviina, Montenegro, Kosovo, 
Makedoonia ning suure osa Horvaatiast ja Sloveeniast. Pärast II maailmasõja lõppu 1945. aas
tal tegi kommunistlik partei, mida juhtis natslike okupatsioonivägede vastu partisanisõda 
pidanud Josip Broz Tito, monarhiale lõpu ning kehtestas kommunistliku riigikorra, jäädes 
sellegipoolest Moskvast sõltumatuks. Tito surma ja Nõukogude bloki lagunemist 1989. aas
tal Jugoslaavia siiski üle ei elanud.

Kommunismi asemel tõstsid seejärel pead rõhutatud rahvustunded, mille tagajärjeks olid 
rahvaste ümberasustamine ning pikad sõjad riigi eri osade vahel. Miloševići juhtimisel tun
gis Serbia Sloveeniasse, Horvaatiasse, Bosniasse ja lõpuks ka Kosovosse ning viis vallutatud 
aladel läbi vägivaldse etnilise puhastuse. Lääneriigid (NATO) reageerisid pikaajalisele 
konfliktile hilinenult, kuid asusid siis 1999. aastal Serbia pealinna Belgradi pommitama. 
Miloševići natsionalistlik poliitika, mille eesmärk oli luua SuurSerbia riik, nurjus. Tema 
kukutamiseks 2000. aasta oktoobris läks aga vaja tõelist revolutsiooni. Järgnes demokraatlik 
pööre, kuid 2016. aasta aprillis toimunud valimistel pääses taas võimule natsionalistlik liider 
Aleksandar Vučić, kes on enamvähem Miloševići otsene mantlipärija.

PEREKONNALUGU

Mila Turajlići film toob hästi dokumenteeritud faktide kõrval välja ka isiklikud kogemused, 
mille kohta on vaid üksikuid tõendeid – näiteks mõni perekonna mälestusese, foto või 
ema mälestused, mis mitmel korral jutuks tulevad. Eelkõige ongi tegemist subjektiivse ja 
isegi intiimse looga. Ajalugu, millesse režissööri ema vabadust ja demokraatiat toetavatel 
arvukatel meeleavaldustel osaledes sekkub, kajastatakse kohati hakitult ja juhuslikult, ehkki 
sündmused võetakse läbi kronoloogiliselt ning kõigepealt käsitletakse kommunismiperioodi, 
siis Miloševići natsionalistlikku ja autoritaarset ajastut ning seejärel tema kukutamist ja 
lühiajalist üleminekut demokraatiale, enne kui võim uuesti natsionalistlikult meelestatud 
juhi kätte läheb.

Peategelase lugu on suurel määral ka perekonnalugu, sest Mila Turajlići ema korter toob jutuks 
ka tema vanavanemad ja eelkõige vanavanavanemad, kes maja ehitada lasksid. Režissööri 
vanavanaisa Dušan Peleš oli muuseas pärast I  maailmasõda üks Serblaste, Horvaatide ja 
Sloveenide Kuningriigi alusepanijaid. Sellegipoolest on ta hiljem ajaloost kustutatud – isegi 
riigi esimest valitsust kujutav pilt on üle maalitud. Teatavate ajaloosündmuste kustutamine 
ongi üks filmi põhiteema – ka Srbijanka Turajlići ja tema kaaslaste poliitaktivism ning 
tuhandete osavõtjatega meeleavaldused, mida Miloševići natsionalistliku poliitika vastu 
korraldati, on Serbias ja lääneriikide meedias valdavalt unustatud või valesse valgusesse 
seatud.



Seega pajatab film subjektiivset ja individuaalset lugu ning lõpeb Srbijanka Turajlići 
jaoks pettumust valmistavate valimistulemustega, mis sümboliseerivad kogu pea 
kolmekümne aasta jooksul demokraatia nimel peetud võitluse ja seda toetava liikumise 
kaotust. Poliitaktivisti hingevalu jagab osalt ka tema režissöörist tütar. Mila looming 
on küll austusavaldus oma emale ning tema vaprusele ja meelekindlusele, kuid samas 
puudutavad valimistulemused ja kogu poliitiline võitlus teda ka väga isiklikul viisil. Kahe 
naise lõpudialoog käsitleb põlvkondade vahetumise temaatikat. Kas Mila peaks ema 
võitlust jätkama, kuigi see on tema jaoks liiga raske ning ta tunneb, et ei suuda ema moodi 
rahvamasse suunata, või on tal õigus tahta ära sellest riigist, mis, nagu ta korduvalt väidab, 
„ei ole normaalne“?

EMA JA TÜTAR

Nii jõuamegi dokumentaalfilmi põhiküsimuse juurde. Vaataja tähelepanu koondub väga 
sujuvalt ema tegelaskujule. Srbijanka ilmub ekraanile esimesena ja teda näidatakse pidevalt, 
ka arhiivimaterjalis, kuid tema tütrest Milast kuuleb vaataja peamiselt vaid häält, mis emale 
küsimusi esitab. Enamasti jääb ta kaamera eest varjule, ilmudes kaadrisse vaid paaril üksikul 
korral, eriti kui teised, Srbijanka ümber koondunud inimesed tema kohaoleku ja tegevuse 
kohta küsimusi esitavad. Siis vastab ta teatud irooniaga, et temal on oma ülesanne – filmida 
üles 50 aastat ajalugu. Filmi peategelane ja portreteeritav on seega selgelt Srbijanka, naine, 
kes osales Serbia ajaloo kujundamisel. Samas puudutab kogu temaatika ka Milat – nii 
emotsionaalselt kui ka võibolla poliitiliselt. Ema portreteerimine sunnib teda ka omaenda 
meelsuse ja seotuse üle järele mõtlema.

On tunda, et filmi otseselt sõnastamata põhiteemaks on ema ja tütre suhe. Mila suhtub 
oma niiöelda ideaalsesse emasse, kes on vapper, sõjakas, kirglik ja visa, kahetiselt: ta küll 
vaieldamatult imetleb teda, kuid tunneb, et ei suudaks tema moodi käituda ega taha (enam?) 
tema moodi olla. See kahetisus ilmneb eriti selgelt siis, kui arutatakse riigist lahkumist. 
Srbijanka pidas oma võitlusi kodumaal ning on alati keeldunud sealt lahkumast. Mila aga 
kavatseb Serbiast lõplikult ära sõita, seega keeldub ta ka oma ema võitlust jätkamast. See 
tähendaks aga põlvkondade järjepidevuse katkestamist ja pärandist (eelkõige korterist) 
loobumist, selle hülgamist.

SÕNA JA PILT

Filmi sisu näibki peituvat lausutud sõnades ja mõttevahetustes. Peamise info saab vaataja 
ühe või teise tegelase sõnade kaudu. Srbijanka jutustab oma perekonna lugu, selgitab 
poliitilise võitluse eri etappe ning meenutab tundeid, mis teda kommunistlikul perioodil 
ja Miloševići valitsusajal valdasid (eriti hästi kirjeldab ta lootusetust, mida tundis, kui 
nägi embargo ja hüperinflatsiooni ajal poes tühje riiuleid). Ta räägib ka väga isiklikest 
kogemustest, nagu Moskvas matemaatikakonkursil osalemisest ja ülikoolist vallandamisest 
(varem töötas ta õppejõuna).

Pildiline pool – mõned mustvalged fotod 1945. aasta vabastamisest – üksnes illustreerib 
dialoogi. Kuid ka siin on režissööri lähenemisviis originaalne – kaamera ei näita praktiliselt 
midagi peale Srbijanka korteri Belgradis. Paaris kaadris näeme küll maja välisvaadet, kuid 
mitte kordagi Serbia pealinna. Välismaailm, kus Srbijanka käib, ilmub meie ette üksnes 
arhiivipiltide, reportaažide ning tele ja videokatkete vahendusel, mida Mila ise ei ole 
filminud. Mila jääb korteriseinte vahele (korter asub pealinna poliitilise keskuse lähedal), 
mille akendest ta filmib ka meeleavaldusi või muid sündmusi (näiteks ohtlikult kraana otsas 
turnivat töölist).

Filmi dialoog tutvustab või vastustab Srbijanka poliitilisi ideid, samal ajal kui visuaalis 
näidatakse tema igapäevaelu, tavalisi toimetusi (näiteks söögiriistade puhastamist), 
harjumusi (ta suitsetab palju) ning ümbritsevaid esemeid, mis teda perekonna minevikuga 
seovad. Eelkõige rõhutab visuaal aga terve perekonna eksistentsi suletud ruumis, absurdselt 
tükeldatud korteris. Kinematograafiliselt kujuneb Srbijanka poliitiline tegevus seega just 
nagu väljamurdmiseks sellest kinnisest ruumist.



SÜMBOOLNE SULETUS

Korteri vägivaldne tükeldatus moodustab kogu filmi läbiva intriigi. Esimestes kaadrites 
näeme Srbijankat suletud uste lukke puhastamas. Seejärel filmib Mila kõrvaltuba, kus elab 
üheksakümnendates eluaastates naabriproua, kes hiljem sureb, nii et lõpuks avatakse 
uksed ja korter ühendatakse taas. Sellel tükeldatusel on sümboolne tähendus, mida mitmel 
korral dialoogiga rõhutatakse. Ühest küljest juhitakse tähelepanu sotsiaalsele lõhele, sest 
kommunistid surusid ebausaldusväärsetele kodanlastele peale kohustuse võtta enda 
juurde elama „tõelised proletaarlased“ (nii naaber end nimetabki). Teisest küljest viidatakse 
ka inimeste erinevatele mälestustele ja sellele, et mõned asjad kustutatakse nii mälust kui 
ka ajaloost – näiteks Jugoslaavia kuningriik, mille mälestust üritasid välja juurida nii Tito 
kui ka talle järgnenud Serbia rahvuslased. Korteri vägivaldne suletus, mida filmi pildikeel 
rõhutab, kajastab kahtlemata kogu Serbia olukorda, mis on oma rahvuslusega end teistest 
riikidest selgelt isoleerinud ning sunnib ka oma vastased sümboolsesse, kuid reaalsesse 
eraldatusse. Filmi lõpus süüdistatakse Srbijankat reetmises ja CIA agendiks olemises.

Võibolla kõige suurem, kuigi peaaegu nähtamatu, on režissööri jaoks aga lõhe põlvkondade 
vahel. See saab selgeks filmi eelviimases episoodis, kus Mila endiselt kahtleb, kas poliitilist 
võitlust on üldse võimalik uuele põlvkonnale edasi anda. Srbijanka avaldab rõhutatult 
lootust, et nooremad jätkavad ühel päeval tema teed, kuid on tunda, et see Milat ei rahulda. 
Võibolla on uste avamine üks viis ka seda lõhet ületada?
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MÕTLEMISAINET

• Mida arvate teie viisist, kuidas filmis „The Other Side of Everything“ 
ajalugu esitati? Kui paljud esitatud faktid teile teada olid? Kas mõni neist 
oli üllatav või ootamatu?

• Kas märkasite filmis „The Other Side of Everything“ aja möödumist, 
mida näidati eelkõige aastaaegade vaheldumise kaudu? Kui kaua võisid 
filmivõtted selles korteris kesta?

• Mida arvate filmi viimasest episoodist, kus korteriuksed avatakse? Mida 
võis sel hetkel tunda režissööri ema Srbijanka?
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EUROOPA FILMID EUROOPLASTELE

Filmiauhind LUX jätkab noorte andekate Euroopa režissööride žanrilt ja toonilt 
hämmastavalt mitmekesise filmiloomingu tutvustamist. Euroopa Parlamendil on 
rõõm tutvustada kolme filmi, mis kandideerivad 2018. aasta filmiauhinnale LUX. 
Need on:

STYX, režissöör Wolfgang Fischer, Saksamaa, Austria

THE OTHER SIDE OF EVERYTHING („Druga strana svega“), režissöör Mila Turajlić, 
Serbia, Prantsusmaa, Katar

ISLANDI AMATSOON („Kona fer í  stríð“), režissöör Benedikt Erlingsson, Island, 
Prantsusmaa, Ukraina

Filmid käsitlevad aktuaalseid teemasid südamlikul ja intelligentsel moel ning 
peegeldavad praegu Euroopas toimuvat. Nende tegelased uurivad ümbritsevat 
maailma, et mõista tegelikkust ning ühiskonda ja kogukonda, milles nad elavad. 
Lugusid jutustatakse kinokunsti emotsioonide kaudu, mis näitab Euroopa 
kino kvaliteeti ja mitmekesisust, samuti selle tähtsust sotsiaalsete väärtuste ja 
kultuuriliste kogukondade loomisel. Kutsume teid 7. LUXi filmipäevadele neid filme 
vaatama.

FILMIAUHIND LUX

Kultuuril on meie ühiskonna struktuuris väga oluline osa.

Seda silmas pidades asutas Euroopa Parlament 2007. aastal filmiauhinna LUX, mille 
eesmärk on edendada Euroopa filmide levikut Euroopas ja ärgitada üleeuroopalist 
mõttevahetust ühiskonna jaoks olulistel teemadel.

Filmiauhind LUX on unikaalne algatus. Euroopa koostööfilme näidatakse enamasti 
vaid nende päritoluriikides. Mujal, sh teistes ELi liikmesriikides, neid peaaegu 
ei levitatagi. Filmiauhind LUX annab aga kolmele Euroopa filmile haruldase 
levivõimaluse, kuna need filmid varustatakse subtiitritega ELi 24 ametlikus keeles.

Filmiauhinna LUX võitja valivad Euroopa Parlamendi liikmed ja see tehakse 
teatavaks 14. novembril 2018.

LUXI FILMIPÄEVAD

LUXi filmiauhinnast kasvasid välja LUXi filmipäevad. Alates 2012. aastast saab 
filmiauhinnale LUX kandideerivat kolme filmi LUXi filmipäevade raames näha 
senisest arvukam üleeuroopaline publik.

LUXi filmipäevade näol on tegemist meeldejääva piireületava kultuurisündmusega. 
2018. aasta oktoobrist kuni 2019. aasta jaanuarini on kõigil võimalik ühineda 
Euroopa filmisõpradega ja vaadata neid kolme filmi kõigis Euroopa Liidu ametlikes 
keeltes. Seejärel saavad vaatajad meie veebisaidil luxprize.eu või meie Facebooki 
lehel oma lemmikfilmi poolt hääletada.

PUBLIKUPREEMIA

Filmiauhinna LUX publikupreemia saaja valivad filmivaatajad. Hääletage ühe filmi 
poolt nendest kolmest enne 31. jaanuari 2019! Euroopa Parlament saadab ühe 
hääletaja 2019. aasta juulis toimuvale Karlovy Vary rahvusvahelisele filmifestivalile, 
kus tal on au teha teatavaks publikupreemia pälvinud film.

VAATA, 
ARUTLE JA 
HÄÄLETA!

LUX 
PRIZE 
.EU

#luxprize

@luxprize
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https://twitter.com/hashtag/luxprize
https://www.facebook.com/LUX.Cinema.Prize/
http://luxprize.eu
http://luxprize.eu
http://luxprize.eu


REŽISSÖÖR: Mila Turajlić

STSENAARIUM: Mila Turajlić

OSADES: Srbijanka Turajlić, Stevan Turajlić, 
Nina Turajlić, Nada Lazarević

OPERAATOR: Mila Turajlić

PRODUTSENDID: Carine Chichkowsky, Mila 
Turajlić

TOOTMINE: Dribbling Pictures, Survivance, 
HBO Europe

AASTA: 2017

KESTUS: 104 minutit

ŽANR: dokumentaalfilm

RIIK: Serbia, Prantsusmaa, Katar

ORIGINAALKEEL: serbia keel

Tekst valminud juulis 2018
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